
تقرير الیوم الختامي  
 

نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطیة بإشراف    
من اإلدارة التنفیذية  من قطب التأطیر والدراسات وبتنفیذ

بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان للمؤسسة، 
المجلس الثقافي البريطاني بشراكة مع ووالعالقات مع البرلمان، 

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادية واالجتماعیة بشراكة مع  وكذالك
، وباعتماد من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديدبتطوان 

مشروع منتدى طنجة التشاركي في إلقفال الیوم الختامي 
نسخته الخامسة حول موضوع "المجتمع المدني والنموذج 

.2020أكتوبر  10مارس إلى  7الجديد للتنمیة" الممتد من   
يوم بفندق "مارينا باي طنجة" اللقاء الختامي نظم ھذا وقد 

على فترتین، فترة صباحیة وأخرى  2020أكتوبر  10السبت 
.مسائیة  

استھلت ھذه الفترة الصباحیة االستاذة لمیاء رضوان بكلمة 
بعدھا تم تقديم افتتاحیة وترحیبیة بالمشاركین والمشاركات، 

االفتراضیة التي نظمت خالل فترة اركیة مخرجات الورشات التش
مقرري الورشات، األستاذ عبادة األعرج طرف من الحجر الصحي 

مقرر ورشة المداخل االجتماعیة للنموذج الجديد ، األستاذة رباب 
السويحلي مقررة ورشة المداخل االقتصادية، واألستاذ محمد 

.ي الطريباق المقرر العام للمنتدىناج  
تم تأطیرھا من  مجموعات موضوعاتیةثالث ت بعد ذالك ، شكل

طرف األستاذة سارة الصمدي واألستاذة منیة عیاش واألستاذ    
. فمن خالل الخريطة المجتمعیة للجھة عمل ھشام بنالسالك 

المشاركون على الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف وكذا 
-الفرص الموجودة بالخمسة أقالیم التي تضمھا جھة طنجة تطوان  

التي ت شكاالھم اإلول ألالھدف منھا الخروج بحلالحسیمة ،كان 
ات بخصوص النموذج الجديد تعاني منھا الجھة لتقديمھا كمقترح

.للتنمیة  
نائبة عمدة مدينة طنجة  الفترة المسائیة باستقبال فیما تمیزت 

ممثل اللجنة الخاصة بالنموذج السیدة نعیمة بنعبود وباستقبال 
التنموي الدكتور محمد العمراني بوخبزة ، والذي عرض بین أيدي 

بالعمل والمنتدى اشتغال اللجنة ، كما نوه بفكرة منھجیة الحضور 
.المبذول  



ھذا، فتحت مسیرة الجلسة األستاذة زھور منتاك باب  عقب
حاتھم الحاضرين لبسط اقتراالشباب والشابات المداخالت أمام 

. وتصوراتھم من أجل صیاغة نموذج تنموي ناجع وفعال  
لتختتم ھذه المداخالت بتالوة تقديم عام للوثیقة التي أعدتھا 
مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطیة ، بمساھمة من 

شاب وشابة يمثلون مختلف أقالیم وعماالت جھة طنجة  100
-تطوان  الحسیمة.   

المؤسسة كلمة شكر وامتنان لكل من  وفي الختام ألقى رئیس
في نسخته الخامسة. ساھم في فعالیات المنتدى التشاركي  

ولتوثیق ھذا اللقاء قام رئیس المؤسسة بتقديم الوثیقة التصورية 
لشباب جھة الشمال للنموذج التنموي المرتقب الى ممثل اللجنة 

إلنجاح  الدكتور محمد العمراني بوخبزة. وعرفانا بمجھوداته الكبیرة
ھذه النسخة من المنتدى التشاركي فقد أبت مؤسسة طنجة 
م الكبرى للشباب والديمقراطیة الى أن تختتم ھذه الفعالیة بتكري

لما يقدمه من دعم لدكتور محمد العمراني بوخبزة امتنانا له ا
  للمبادرات الھادفة .

بالتقديم الرسمي  النسخة الخامسة لیسدل الستار على
ورية للنموذج الشبابي للتنمیة بجھة طنجة تطوان للوثیقة التص
.وبتوزيع شواھد المشاركة على المشاركین الحسیمة  

.  
 

محمد ناجي الطريباق  
المقرر العام للمنتدى  

 
 

 



 



 





















	


