
دراسة حالة إبتكار إجتماعي

 تفاصيل النشاط :

للمستفيدين،  البرامج  من  متنوعة  مجموعة   Pikala جمعية  تقدم 
وقابلية  التعليم،  رئيسية:  محاور   3 إلى  الجمعية  عمل  خطة  وتنقسم 

تشغيل الشباب، والوعي بالقضايا البيئية.

 تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية :

•  أنشطة لصالح أطفال حي رياض لعروس : تنظم Pikala كل يوم أحد 
أنشطة ألطفال حيها، ألجل توعيتهم بالبيئة وتعليمهم استخدام الدراجة.

• تأجير الدراجات الهوائية للسياح

تركوا  الذين  للشباب  التكوينات  من  الجمعية سلسلة  تنظم   : التكوين   •
المدرسة، وتقدم دروس لغوية ألطفال الحي.

• أنشطة إعادة التدوير : تنظم Pikala من وقت آلخر، أيام لصنع وإصالح 
الدراجات، مفتوحة للجميع.

اختارت  لذلك  والبيئية،   االجتماعية  اإلشكاليات  من  العديد  المغرب  يواجه 
جمعية Pikala عالج بعضها من خالل ركوب الدراجات. وهكذا، ومن خالل 
الهدر  مشكلة  وكذلك  الشباب  بطالة  قضية  الجمعية  تعالج  أنشطتها، 
المدرسي، وحتى السياحة غير المسؤولة وتلوث المدن المرتبط بحركة السير.

يتمثل الطموح األساسي لجمعية Pikala، في تعزيز استخدام الدراجات في 
ومستدامة.  مدينة شاملة  لجعلها  البيئية،  السياحة  دعم  وبالتالي  مراكش، 
كما تهدف الجمعية، من خالل نشاطها، إلى خلق فرص عمل جديدة للطلبة 

الشباب، وتقوية مهاراتهم من خالل التكوين وتوعيتهم بالقضايا البيئية.  

األطفال  مراكش:  مدينة  في  المواطنين  عامة   Pikala Bikes تستهدف 
المدرسة،  تركن  الالئي  بالفتيات  خاص  اهتمام  إيالء  ويتم  والكبار.  والشباب 

وأطفال الحي الذي تقع فيه الجمعية. 

Pikala bikes

 وقع النموذج
لقد ساهمت الجمعية في تعليم وتكوين العديد من الشباب، حول استخدام وسائل النقل البيئية، وال سيما من خالل المبادرات التالية :

• استفاد 10 شباب من 7 أشهر من التكوين في تقنيات الدراجات، واللغات واالقتصاد وريادة األعمال والتنمية الشخصية وغيرها من المهارات.
• شارك 500 طفل في ورشات حول السالمة الطرقية.

• شاركت 48 فتاة في دروس ركوب الدراجات.

تسمح األنشطة التي تقدمها الجمعية بشكل عام، للمشاركين من تطوير مهاراتهم الشخصية، باإلضافة إلى اللغات، وبالتالي االستعداد لدخول العالم 
المهني بشكل أفضل.

كما ساهمت Pikala bikes، على مستواها، في خلق فرص شغل. حيث خلقت الجمعية 25 منصب شغل للشباب في مراكش في الورشات التقنية، 
والتنظيم الداخلي، ومرافقة الجوالت السياحة البيئية. وقدمت الجمعية كذلك 11 فرصة تدريب لصالح الطلبة، ألجل مساعدتهم على تطوير خبرتهم 

المهنية.

المستدام في مدينة  التنقل  لصالح  الدراجات”،  “ندوة حول   Pikala ولذلك نظمت  المواطنين،  رفع مستوى وعي عموم  أيضًا على  الجمعية  عملت 
مراكش، خالل COP22. إضافة الى تنظيمها 250 إصالًحا مجانًيا للدراجات، ألجل تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للنقل.


