ودادية موظفي العدل
املكتب املركزي

لنتضامن مع أطفالنا
انسجاما مع توجهات الوثيقة التوجيهية للمؤمتر الوطين الرابع لودادية
موظفي العدل واليت اعتربت ضمن خالصاتها األساسية  ،العمل اجلمعوي بقطاع العدل
مقدمة من مقدمات إنعاش مواقع هيئة كتابة الضبط يف عالقتها مبحيطها االجتماعي
ومدرسة تقوميية ملا شاب العالقة بني العدالة وبني املواطن املغربي مهنيا
واجتماعيا من تشوهات ،مؤكدة على ضرورة املساهمة اجلماعية يف إحداث قطيعة
مع العوائق التارخيية والتمثالت اليت شكلت حاجزا أمام تغيري الصورة النمطية
للمواطن املغربي حول مكونات العدالة ؛ يبادر اجمللس اإلداري لودادية موظفي العدل
إىل تنظيم مبادرات تضامنية يف بعض املناطق اجملاورة للمركز القضائي بدمنات ،
دواوير مجاعة تامليلت إقليم أزيالل حتت شعار :
''أطفالنا هناك ..معهم حيث هم''.
تقارب أربع مستويات عرب أربعة مراحل :
 املرحلة األوىل  03 :فرباير : 2018الزيارة التضامنية األوىل حمملة مبساهمات فروع الودادية
(بطانيات ،مالبس ،أحذية  ،طاقيات)...
 املرحلة الثانية  :يعلن عن موعدها الحقا ؛يتضمن برناجمها تنظيم قافلة طبية مبساهمة جمموعة من الشركاء.
1

ودادية موظفي العدل
املكتب املركزي

 -املرحلة الثالثة :

تتضمن برناجما للمساهمة يف خلق دينامية وطنية
إلشاعة الثقافة القانونية وحمو األمية يف هذا اجملال.

 املرحلة الرابعة :استقبال فئة من أطفال املنطقة خالل فرتة من العطلة الصيفية
يف بيوت أسر مناضالت ومناضلي الودادية.
يف هذا السياق يدعو املكتب املركزي للودادية مجيع املكاتب احمللية للودادية
لالخنراط حبماس يف إجناح املرحلة األوىل من املبادرة الوطنية للودادية وفق الربنامج التالي :
 اقتناء وجتميع املالبس واألغطية واألحذية ...ابتداء من يوم السبت 30دجنرب  2017إىل غاية  24يناير .2018
 من  25يناير  2018إىل  30منه التحضري للزيارة التضامنية.للتواصل من جهة الشرق ،جهة طنجة -تطوان -احلسيمة  ،جهة فاس -مكناس :
 زكرياء احلقاوي زهرة جواد -رشيد أهنان

0662110370 :
0661531783 :
0601341794 :
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للتواصل من جهة الرباط -سال –القنيطرة ،جهة الدار البيضاء -سطات :
 ادريس بريطل حممد حكوس مصطفى بادنان -شادية براشدي

0661644776 :
0698956059 :
0667849356 :
0666102716 :

للتواصل من جهة مراكش -آسفي /جهة بين مالل -خنيفرة ،جهة درعة تافياللت :
 -يوسف مصار

0661944576 :

 العلوي احلفيظي فاطمة الزهراء 0661501269 : موالي يوسف أشهان -مروان املستعني

0660227716 :

0661188557 :

للتواصل من جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية احلمراء،
جهة الداخلة -واد الذهب :
 عبد الرجيم الزنايدي لطيفة الراضي -وديعة الالماتي

0661364382 :
0661981435 :
0611424189 :
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