
دراسة حالة إبتكار إجتماعي

: Mamiam تفاصيل البرنامج الذي تقترحه

• تكوين نظري ذو صلة مع شريك محلي وداخل المؤسسة :
في 	  مرتين  المواكبة،  من  أشهر   9 بـ  المشاركات   Mamiam تمول 

.ESPOD األسبوع، في مركز تكوين
فيما 	  وتواكبهم  التسيير،  المشاركات في  بتكوين   Mamiam تقوم 

يخص التنمية الذاتية.

• تكوين عملي مدر للدخل :
تقدم Mamiam باإلضافة إلى التكوين النظري، تكوينًا ميدانيًا مدرًا 	 

 ،Mamiam للدخل. يتم إدماج المستفيدات من البرنامج في ورشة
المؤسسة  تقدمها  التي  الحفالت  تموين  أنشطة  في  وإشراكهن 

لزبنائها.

• المواكبة حتى إيجاد عمل :
بعد 9 أشهر في Mamiam، تتم مواكبة المشاركات لمدة 3 أشهر 	 

مجموعة  تمثل  حيث  بعد،  يبدأ  لم  النشاط  هذا  عمل.  إيجاد  ألجل 
بعد  المستفيدات  األول من  الفوج  حاليًا،  التكوين  إطار  النساء في 

الفوج التجريبي.

في مغرب 2019، كان هناك أكثر من ٪70 من النساء غير نشيطات، و 42,1٪ 
منهن أميات. ومن بين هؤالء النساء، العديد منهن مسؤوالت بمفردهن عن 
األسرة وتربية األطفال، حيث أن أسرة واحدة لكل ست أسر مغربية، تحمل 

عبأها مرأة لوحدها.

Mamiam شركة محدودة المسؤولية توفر خدمة تموين الحفالت لألشخاص 
النساء في وضعية هشة نحو االستقاللية  الشركات، وذلك بهدف دعم  و 
للمستفيدات   Mamiam وتقدم  الطبخ.  ممارسة  خالل  من  االقتصادية، 
المدرة  األنشطة  في  والمشاركة  تكوينهن  يتم  أواًل،  خطوتين:  من  برنامًجا 
للدخل لمدة 9 أشهر داخل المؤسسة، وثانًيا، يتم مواكبتهن في البحث عن 

عمل أو في إطالق نشاطهن الخاص. وتستمر هذه المواكبة لمدة 3 أشهر.

اللواتي يعلن أسرهن، والالئي يتواجدن  Mamiam فئة األمهات  تستهدف 
النساء  هؤالء  غالبية  أطفال.  ولديهن  وأرامل  مطلقات  هشة:  وضعية  في 
يعانين من األمية، وتواجهن العديد من الصعوبات في العثور على عمل الئق 

والحصول على وضع اقتصادي مستقر.

في  المقيمات  النساء  نحو  أساسي  بشكل  نشاطها  المقاولة  هذه  توجه 
مدينة الدار البيضاء. وألجل استهدافهن، يتم إطالق دعوة لتقديم الطلبات 

كل سنة.

االقتصاديية،  االستقاللية  نحو  المستفيدات  دفع  هو  البرنامج  من  الهدف 
في نهاية 12 شهًرا من المواكبة. واليوم، من بين معايير اختيار المشاركات، 
تفضل Mamiam الشجاعة والطموح، وهي الصفات الضرورية لنجاح البرنامج.

Mamiam

 وقع النموذج
• لدى Mamiam وقع فعلي على المستفيدات، من خالل تمكينهن من االحتراف عبر التكوين، ومواكبتهن نحو اإلستقاللية على المدى البعيد في مهن 

الطبخ. ويعتبر الهدف النهائي هو إنشاء شبكة من المقاوالت الذاتية، القادرات على إنتاج وتسويق األطباق لألفراد عند الطلب.
Mami	  • نظًرا ألن الفوج األول لم ينه تكوينه حتى اآلن، فال يمكن قياس الوقع بعد. ومن بين المستفيدات من الفوج التجريبي، انضمت امرأة إلى فريق

am بصفتها مساعدة طاهية، وغادرت امرأة البرنامج، وحصلت أخرى على دروس في الطبخ، بينما واصلت اثنتان مشاريعهما الشخصية.
• تساعد Mamiam أيًضا في خلق دينامية اجتماعية، تستفيد فيها هؤالء النساء اللواتي لم يكن لديهن في السابق عمل مالئم، عبر تثمين مواهبهن.

• كان الفوج األول المكون من 5 نساء عبارة عن فوج تجريبي، يهدف إلى اختبار النموذج ألجل هيكلته، في سبيل اإلطالق الفعلي للبرنامج في سبتمبر 
2019. ونتيجة لذلك، ما تزال من المبكر إمكانية الحصول على أي مالحظات حول فعالية النموذج في هذه المرحلة.


