
 

 

 

 

 إعالن عن طلب إبداء االهتمام  
 ومواكبة جمعيات المجتمع المدني  تأهيل  برنامج في مشاركةلل

أقاليم جهة الرباط  القنيطرة -سال - بعماالت و

I.  السياق 

 على مدى السنوات العشرين املاضية،  
ً
 هاما

ً
 وال سيما على مستوى شهد املجتمع املدني املغربي تطورا

الصالح   لخدمة  الطاقات  تعبئة  في  يلعبه  الذي  الحيوي  التراب العام  الدور  امتداد  وعلى  املجاالت  كل  في 

إلى    الوطني، الحياة  باإلضافة  وتعزيز  التنمية  في  املدني  املجتمع  بها  يضطلع  التي  الطالئعية  األدوار 

ملا يتمتع  واعتبارا  . قدرات الجمعيات في شتى املجاالت منرفع للالديمقراطية، بما يتطلب ذلك حاجة ماسة 

اضحة  به من قدرة على العمل عن قرب مع املواطنات واملواطنين، فقد أصبح للمجتمع املدني إسهامات و 

وملموسة في تجويد الخدمات العمومية املنوطة بالسلطات العمومية واملؤسسات املنتخبة، عالوة على ما  

ديمقراطية التشاركية التي تعاظمت  لتنمية املستدامة، وتجسيدا لليقدمه من مبادرات ومقترحات خدمة ل

 .2011بعد تكريسها في دستور  

اإل  ، على مساهمة الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام في الدستور من    12نص الفصل    ،طاروفي هذا 

كرس  يمما  إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها،  

بمثابة الشريك، الذي ال محيد عنه، فاعلة  قوة اقتراحيةكالجمعيات  تلعبه  الذي أصبحت  الدور الهام    ،

تناسق وتكامل مع املهام التي تضطلع بها السلطات العمومية، والهيئات    لبالدنا فيلتحقيق التنمية املستدامة  

 .مظاهر الحياة االجتماعية بكل النهوضمن أجل املنتخبة، وفعاليات القطاع الخاص 

لهذا التطور الذي عرفته األدوار الجديد بات من الضروري دعم مشاركة  وتعزيزا  للمجتمع املدني، فقد  ة 

الجمعيات ومساهمتها في هذا املسار عبر تقوية قدراتها في أفق توسيع مجال هذه املشاركة وتجويد مضمونها 

 وتيسير الولوج إليها. 

ة املكلفة  بشراكة مع الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكوم   تعلن مؤسسة الفقيه التطوانيوفي هذا الصدد،  

أقاليم  ب  بالشأن العاماملهتمة  لفائدة الجمعيات   االهتمام إبداء ، عن طلب بالعالقات مع البرملان عماالت و

  " ومواكبة جمعيات املجتمع املدني تأهيل  برنامج"، للمشاركة واالستفادة من  القنيطرة  -سال  -جهة الرباط

إلى   باملشاركة املواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية على    منالجمعيات    تمكينالذي يهدف  النهوض 
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فضاءات  ، باإلضافة إلى تنظيم  تكوينية  وحداتفي شكل  ه  سيتم تنفيذالذي    ، واملستويين الوطني واملحلي

 . التشاركيةللحوار العمومي حول املشاركة املواطنة وآليات الديمقراطية 

II. املكونين  محاور برنامج تكوين 

 ( أساسيين: 2يرتكز هذا البرنامج على محورين )

 :التكوين .1

بما يتيح لهم النهوض   ومهاراتهم قدراتهم طوير، وتاجمعوي فاعال 24و 20إلى تكوين ما بين  املحور يسعى هذا  

وتقييم  األدوار  من  بمجموعة   وتنفيذ  إعداد  في  بمشاركتهم  العموميةاملتعلقة  هذا  ويتضمن    ، السياسات 

 : في املجاالت التالية تكوينيةوحدات  (3) املحور ثالث

 ؛ الديمقراطية التشاركية  •

 ؛التواصلتقنيات  •

 . تقنيات تعلم الكبار •
 

 العمومي: بالحوار النهوض  .2

  ة الوحدات التكوينييرمي هذا املحور إلى تنظيم ندوتين لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤها والتي شاركت في  

بطبيعة واختصاصات الجماعات الترابية وعالقة   مناقشة وطرح مواضيع تتعلق  من أجل املشار إليها أعاله، 

وآليات    االنفتاح والتعرف على التجارب املقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية، باإلضافة إلى  املواطنين بها

 .الحوار

III.  االهتمام الجمعيات املرشحة لتقديم طلبات إبداء 

 القنيطرة.  -سال -جهة الرباطبعماالت وأقاليم والتي يوجد مقرها  الشأن العاماملهتمة بالجمعيات  •

 . سنوات 3الجمعيات التي يتجاوز تاريخ تأسيسها  •

 ملف املشاركة  ❖

ومواكبة جمعيات املجتمع املدني وتقوية قدراتها من أجل   برنامج تأهيليتكون ملف مشاركة الجمعيات في  

 من الوثائق املذكورة التالية:  في تدبير الشأن العام،تعزيز مشاركتها 

املشاركة  - البرنامج   طلب  بتأهيل  في  املدني املتعلق  املجتمع  رئيس  إلى السيد  موجه    ومواكبة جمعيات 

 ؛ مؤسسة الفقيه التطواني
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 ؛ معبأة استمارة املشاركة -

   ؛سند املشاركة في البرنامج وفق العناصر املدرجة ضمن الوثيقة املرفقة -

 نسخة من محضر االجتماع الذي تقرر خالله تقديم طلب املشاركة في البرنامج؛  -

 . املكونين الجمعية في برنامج تكوين )ة( وثيقة تحدد فيها تجربة ومؤهالت ممثل -

  fondtitouani.for22@gmail.com                        الوثائق عبر البريد اإللكتروني التاليتبعث نسخ من هذه  

املعلومات  كل  وتقديم  معها  التواصل  لتيسير  البرنامج،  بهذا  املهتمة  الجمعيات  إشارة  رهن  املوضوع 

 والتوضيحات بخصوصه. 

. ويعتبر  املشاركة وذلك خالل اليوم املوالي إلرسالهكما يتم عبر هذا العنوان االلكتروني، تأكيد استالم ملف 

 آخر أجل لتلقي الطلبات. الرابعة بعد الزوال على الساعة يوليوز  20االربعاء  يوم 

IV.  تكوين املكونين  رنامجبالتزامات الجمعيات التي تم انتقائها للمشاركة في 

 التكونية على االلتزام بما يلي: تعمل الجمعيات التي تم انتقاؤها للمشاركة في البرامج 

 ؛ التي يوجد بها مقر الجمعيةتكوين جمعيات أخرى بالعمالة أو اإلقليم عمل على ال -

 ؛ في تقديمها سواء على املستوى الترابي أو الوطني املشاركةعرائض أو ال تقديمو  تأطير -

 . حاور برنامج تكوين املكونينتقاسم املعارف والوثائق املتعلقة بم -

V.  توضيحات إضافية 

مع األخذ بعين االعتبار حدود اإلمكانيات املتاحة، وبعد دراسة الطلبات املتوصل بها، سيتم االتصال  

 التالية: الستكمال ملفاتها بالوثائق املصادق عليها بالجمعيات املنتقاة

 نسخة من القانون األساس ي للجمعية؛  -

 الئحة أعضاء املكتب املسير للجمعية؛   -

 محضر آخر جمع عام؛ نسخة من  -

 نسخة من آخر وصل إيداع امللف القانوني للجمعية لدى السلطات املحلية.   -

 0661830742الرقم الهاتفي للمزيد من املعلومات، يمكن االتصال بمؤسسة الفقيه التطواني عبر البريد 


