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http://www.lematin.ma/express/2015/participation-citoyenne_la-place-de-la-femme-au-coeur-du-debat/219113.html 
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 2015قراءة في الصحف 

 

Édition N° 4676 du 2015/12/29 
AGADIR 

LES LEÇONS POUR UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU BUDGET 
SENSIBILISATION DES ACTEURS SOCIAUX, DES ÉLUS... 
UN DÉVELOPPEMENT LOCAL TRIBUTAIRE D’UNE APPROCHE PARTICIPATIVE 
Partagez: 
Pousser les décideurs locaux à œuvrer pour la réduction des inégalités, et créer les conditions de 
redistribution des ressources budgétaires. Ce sont les objectifs visés par l’Espace associatif qui, en 
partenariat avec Femmes du Sud Agadir, a organisé dans le chef-lieu du Souss, une rencontre 
régionale sur la mise en œuvre du projet de «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale». 
L’objectif est de pousser au développement des capacités des citoyens, surtout des jeunes et des 
femmes, pour qu’ils puissent suivre l’action publique. Et influencer les gens de pouvoir afin qu’ils 
abondent vers la création de conditions d’équité sociale. Et ce, via un programme étalé sur trois ans. 
«Il est question de distribuer le budget régional de manière équitable, en prenant en compte 
l’approche genre et les besoins des différentes classes sociales vivant dans les périphéries», explique 
Abdelali Benlyas, membre du conseil administratif de l’Espace associatif. «Le budget doit être un outil 
pour le changement et le développement de ces zones marginalisées qui doivent être réhabilitées et  
Intégrées dans la sphère de la commune», a-t-il ajouté. 
Ce projet concerne aussi bien le tissu associatif que les élus car il présente un intérêt commun pour 
les deux parties… 
 
http://www.leconomiste.com/article/982247-agadirles-lecons-pour-une-meilleure-repartition-du-budget 

---------------------------------------------------------------------- 
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  »الصحية لمعلومةا إلى الوصول في الحق ألجل للترافع يستعد الجمعوي الفضاء : «  عنوان تحت مقاال نشرتالمغربية  الصحراء

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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 بيان الفضاء الجمعوي / من أجل التنمية الديمقراطية

 
 

تعبير م بها في اللتي يقواومن خالل وظيفة الوساطة انطالقا من األدوار التي يقوم بها الفضاء الجمعوي من أجل التنمية الديمقراطية، 
لجمعوي فضاء اعن الطلبات االجتماعية، ومساهمة منه في النقاش العمومي الدائر حول إعمال المقتضيات الدستورية. تدارس ال

 .لتشريعاجال المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في م 64-14مشروع القانون التنظيمي رقم 

 
http://ar.monasso.ma/38785-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 اإلطارات الجمعوية بالعرائش تنظم لقاء تواصليا لدعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية
 

 

http://ar.monasso.ma/38785-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.monasso.ma/38785-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.monasso.ma/38785-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF
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لضامنة طنين افي إطار دعم الحكامة الديمقراطية وذلك عن طريق تقوية قدرات الفاعلين المحليين و وضع أليات مشاركة الموا
ع الفضاء مشراكة للمساواة بين الجنسين بالجماعات الترابية بالمغرب نظمت الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء فرع العرائش ب

تمحور حول  2015نونبر  11السالم اإلسبانية و مؤسسة أوكسفام لقاء تواصليا يوم االربعاء الجمعوي , وجمعية حركة من أجل 
 .حصيلة مشاركة النساء في المسلسل اإلنتخابي بالجماعات الترابية بعمالة إقليم العرائش 

 
قوافل  الية ,تنظيمل التاور اإلشتغاوذلك من أجل تأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية و ذلك بتنفيد مح

المشاركة ولحوار تحسيسية , تنضيم دورات تكوينية للمنتخبين ,وموظفي الجماعات والشباب , تنضيم ورشات من أجل التشجيع على ا
  : , وقد كان برنامج اليوم االول على الشكل التالي

 
 إستقبال المشاركات والمشاركين – 9.30

 ازي المنسقلواحد الغاتقديم برنامج المشاركة الديمقراطية بالمغرب لألستاد عبد  –لألستاذ مومن الصبيحي  كلمة اإلفتتاح – 10.00
 . الوطني للفضاء الجمعوي

 حصيلة إحصائية لمشاركة النساء في المسلسل اإلنتخابي باإلقليم االستاذة السعدية  - 10.30
 اإلنتخابي باإلقليم االستادة السعديةقراءة في حصيلة مشاركة النساء في المسلسل  – 11.00
 كلمة الصحافة – 11.30

http://loukospress.ma/news.php?extend.142 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Maroc : Gouvernance locale et droits des femmes 

 

Au Maroc, l'évolution institutionnelle et constitutionnelle de ces dernières années a ouvert à l'action 
associative des champs importants d'implication et de suivi des actions publiques. Ce projet vise à 
consolider la démocratie participative et de gouvernance locale en mobilisant les acteurs de la 
société civile, notamment les femmes et les jeunes, et en accompagnant la mise en place de 
mécanismes de participation citoyenne. 
 
http://www.carefrance.org/care-actions/programmes-monde/maroc-societe-civile-gouvernance-femmes-jeunes.htm 

---------------------------------------------------------------------- 

http://loukospress.ma/news.php?extend.142
http://www.carefrance.org/care-actions/programmes-monde/maroc-societe-civile-gouvernance-femmes-jeunes.htm
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رنامج لعرائش، من باتستفيد المستشارات الجماعيات والفاعلين السياسيين والمدنيين على مستوى إقليم  :ياسين العماري - 24طنجة 
 .2019دعم المشاركة الديموقراطية،والذي يمتد ألربع سنوات وينتهي سنة 

الفضاء وباني، البرنامج الممول من طرف اإلتحاد األوروبي،والمدعوم من المنظمة البريطانية أوكسفام، ومنظمة التعاون اإلس
راطية بطة الديموقة الراالجمعوي، والمنظمة اإلسبانية الحركة من أجل السالم،وبشراكة مع جمعية إيكوديل للتنمية العادلة،وفيديرالي

 من أجل تأسيس“بأقاليم كل من وجدة والحسيمة والعرائش، ويرفع شعار   جماعة ترابية حضرية وقروية 31 لحقوق المرأة،سيشمل
 .حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية

 
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8
%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%
D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%8
5%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7
%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html  

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html


Revue de Presse 2015   

ESPACE ASSOCIATIF/55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

8 

 2015قراءة في الصحف 

 

Espace Associatif / Communiqué de presse 
 

 

Espace Associatif. 
 
L’efficacité du développement dans la région Mena entre la responsabilité et la redevabilité : 
Obligations et droits des parties concernées 
Vendredi et Samedi 30 & 31 Janvier 2015-Hotel Golden Tulipe Farah -Rabat, Maroc – à partir de 
9h00 
Le Vendredi et Samedi 30 & 31 Janvier 2015, l’Espace Associatif en collaboration avec le réseau 
d’organisations non gouvernementales arabes pour le développement ANND et le partenariat 
d’organisations de la société civile pour l’efficacité du développement CPDE, organise un atelier sur :  
« Efficacité du développement dans la région arabe entre la responsabilité et la reddition de comptes 
: les obligations et les droits parties prenants  ». 
 
http://monasso.ma/114657-espace-associatif-communique-de-presse 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

http://monasso.ma/114657-espace-associatif-communique-de-presse
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Séminaire régional sur la gestion des finances publiques 
 

 
 

L’Espace associatif Takatoul, en partenariat avec des associations du Grand Tanger et OXFAM Novib, 
a organisé à Tanger un séminaire sur le thème «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale», en présence de toutes les associations de la ville. 
Capitalisant sur les acquis, les actions menées en matière de justice fiscale et conformément à sa 
mission et démarche qui privilégie le partage et le transfert de bonnes pratiques au niveau territorial, 
l’Espace associatif en partenariat avec OXFAM entame la mise en œuvre du projet : «Suivi des 
politiques publiques et du budget». Le changement souhaité est le développement de capacité des 
citoyens(nes), notamment des jeunes, en vue de suivre l’action publique locale et de pousser les 
décideurs locaux à œuvrer pour la réduction des inégalités et créer les conditions de justice sociale et 
de redistribution des ressources budgétaires. Ce séminaire a réuni 70 participants(es) issus des 
associations de la société civile de Tanger et Assilah, des conseillers municipaux, des universitaires et 
des médias. 
 
http://www.lematin.ma/journal/2015/seminaire-regional-sur-la-gestion-des-finances-publiques/235124.html 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

http://www.lematin.ma/journal/2015/seminaire-regional-sur-la-gestion-des-finances-publiques/235124.html
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 تحت شعار من أجل إعمال ديمقراطي للدستور مالدستور المنظاللقاء المدني حول حصيلة تفعيل 
 

 

لدستور، المنظم تحت تفعيل ا، في اطاراللقاء المدني حول حصيلة 2015يونيو  23الجمعيات الديمقراطية الملتئمة، بالرباط يوم نحن 

آلت  ورية وماوبعد تدارس الوضع الراهن والوقوف على التطورات السياسية والدست«  من أجل إعمال ديمقراطي للدستور »شعار 
تقوم على  ، دولةإليه مطالب وطموحات الحركة الجمعوية من عدم اإلشراك وتهميش كل محاوالت المساهمة في بناء دولة ديمقراطية

ت العمل وحريا والمساواة وبعد تسجيل ما تعرضت له بعض الجمعيات من خروقات قانونية ومضايقات تمس بحقوق  رية والعدالةالح
ستور، نسجل ات الدبشأن تفعيل مقتضي  الجمعوي، وبعد االستماع لمختلف الشهادات التي قدمتها الجمعيات حول المذكرات المرفوعة

 ما يلي:
 مالئمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية،أوال: غياب خطة وطنية ل

 
www.tanmia.ma/راللقاء-المدني-حول-حصيلة-تفعيل-الدستو/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.tanmia.ma/راللقاء-المدني-حول-حصيلة-تفعيل-الدستو/
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http://www.mpdl.org/noticias/africa/derechos-humanos/encuentro-trabajo-marruecos-oxfam-intermon-espace-
associatif#sthash.NwdmjDlk.dpbs 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpdl.org/noticias/africa/derechos-humanos/encuentro-trabajo-marruecos-oxfam-intermon-espace-associatif#sthash.NwdmjDlk.dpbs
http://www.mpdl.org/noticias/africa/derechos-humanos/encuentro-trabajo-marruecos-oxfam-intermon-espace-associatif#sthash.NwdmjDlk.dpbs
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  2016 ومشروع قانون المالية لسنةندوة في قراءة القانون التنظيمي للمالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تحت  بنادي المحامين بالرباط نظمت الجمعية المغربية لحقوق االنسان والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والفضاء الجمعوي ندوة 
 "شعار

2016قراءة في القانون التنظيمي للمالية ومشروع قانون المالية لسنة   
المغرب بالكلمة للفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لحقوق االنسان والجمعية الديمقراكية لنساءافتتحت هذه الندوة    

 :حيث تلتها عدة مداخالت
ذ العربي الجعيدي قراءة في القانون التنظيمي للمالية   
ذ نجيب اقصبي 2016قراءة في مشروع قانون المالية   

 
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-
%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
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 ” تتبع السياسات العمومية ، الميزانية و المساءلة االجتماعية” الراشيدية لقاء جهوي حول 
 

 

ية و ة ، الميزانالعمومي تتبع السياسات” نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي لقاء جهويا حول موضوع 
تبع السياسات العمومية ت ” ، و يندرج هدا اللقاء في إطار برنامج2015أكتوبر  31بفندق أفردو بالرشيدية يوم ” المسالة االجتماعية 

 سان في سياقوق االنالذي يسعى الى تعبئة المواطنين من اجل مساءلة المالية العمومية كنهج استراتيجي لحماية حق ” و الميزانية
ات الترابية بجهة فاعل سياسي و مدني من مختلف الجماع 50الديمقراطية و التنمية التشاركية و لإلشـارة حضر هذا اللقاء حولي 

 . درعة تافياللت
ما ية الدعوة كلى تلبعة لألستاذ عبد النبي تعلوشت رئيس جمعية األلفية الثالثة ، حيث رحب بالحاضرين و شكرهم افتتح اللقاء بكلم

لسياسة لتملك اكبر  ومومية تطرق للسياق العام لهذا اللقاء و ذكر ان الجمعية تسعى من خالل هذا البرنامج الى تحسين اداء المالية الع
 . نيالمالية من جانب المجتمع المد

المجتمع  مشاركةبعده تفضل االستاذ الجامعي عبد العالي بلياس عضو الفضاء الجمعوي ،و ركز في مداخلته على الشق القانوني ل
 …العمومية و إعمال المسالة االجتماعية ، و في المداخلة الثانية المدني في اعداد و تتبع السياسات 

http://tinghir.info/?p=13329 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://tinghir.info/?p=13329
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 لقاء تواصلي لعرض نتائج وخالصات المشاركة الديمقراطية للنساء بعمالة وجدة أنكاد
 

 

 في إطار برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية،
 نكادلعرض نتائج وخالصات المشاركة الديمقراطية للنساء بعمالة وجدة أ تواصلي لقاء 

 
 عبدالقادر كتـرة

ائج وخالصات اللقاء التواصلي لعرض نت  ، أشغال2015نونبر  07السبت  احتضنت قاعة الندوات بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة،

دعم مسلسل “نامج في إطار بر  وذلك  2015شتنبر  4ابات األخيرة ل المشاركة الديمقراطية للنساء بعمالة وجدة أنكاد في االنتخ

في  جمعياتة من الفي الجماعات الترابية ألقاليم وجدة والعرائش والحسيمة، تحت إشراف مجموع  ”المشاركة الديمقراطية بالمغرب
 إطار شراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.

رات تأثير رفع قدويمقراطية والشباب والنوع االجتماعي بالجماعات الترابية عن طريق التحسيس المشروع يهدف إلى دعم مسلسل الد
انسجاما  ات الترابيةالجماعخلق ميكانيزمات فعالة لتعزيز الديمقراطية التشاركية ب  وذلك من خالل  الفاعلين المحليين للمجتمع المدني

  جماعات الترابية .مع المستجدات الدستورية والقوانين التنظيمية لل
حصيلة “ ت حولتمحور  مداخالت الجلسة الصباحية للقاء التواصلي حول برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية

لغازي منسق لواحد اوتميزت بتدخالت كّل من عبدا” مشاركة النساء في المسلسل االنتخابي بالجماعات الترابية بأقاليم جهة الشرق
فة ومحمد والثقا الجمعوي بالرباط وحورية ديدي عضب منتخبة بالمجلس الجهة وميلود رزوكي رئيس جمعية للتعاون للتنميةالفضاء 

ات وسياسات تراتيجيتحديد مجاالت التأثير على اس“امباركي باحث في العلوم السياسية، فيما خصصت الفترة الزوالية لتنظيم ورشة 
 ”.شاركة الديمقراطيةالفاعلين المحليين في مجاالت الم

 
http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-
%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-
%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
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http://ifp-fip.org/plateformes/sans-plateforme-regionale/espace-associatif/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://ifp-fip.org/plateformes/sans-plateforme-regionale/espace-associatif/
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http://www.espace-associatif.ma/Systeme-de-sante-efficace-pour?lang=fr 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.espace-associatif.ma/Systeme-de-sante-efficace-pour?lang=fr
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 المشاركة المواطنة: أي موقع ودور للمرأة في الحكامة المحلية؟

mars 10 

نظم الفضاء يحتل فيه موضوع المشاركة المواطنة مكانة إستراتيجية، ي  الذي  ،2015و 2012في إطار برنامج عمله لما بين 
 لقاء وطنيا في موضوع:  الجمعوي

 المشاركة المواطنة: أي موقع ودور للمرأة في الحكامة المحلية؟ 
 بمدينة الرباط،   2015مارس  10  وذلك يوم الثالثاء

 حي الرياض، الرباطبمركز االستقبال والندوات، الكائن بزنقة الصنوبر، 

ج إطار برنام كاد فيالتي تنضم محليا في كل من اقليمي بني مالل ووجدة أن  من األنشطة واللقاءات  ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة
د م من االتحاب وبدعوحقوق النساء الذي يسهر على انجازه الفضاء الجمعوي بشراكة مع منظمة كير الدولية المغر  الحكامة المحلية

اهمة في ل المسومنحهم المهارات الضرورية من أج  وروبي والذي يهدف إلى تقوية ودعم قدرات الجمعيات والجماعات المحليةاأل
 تعزيز الديمقراطية والحكامة المحلية، من خالل المشاركة والمساءلة االجتماعية.
 خذة في مجالت المتن حول أهم المستجدات والمبادرايسعى اللقاء إلى خلق فضاء للتواصل ولتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلي

 على أرض الواقع.  المشاركة المواطنة في الشأن المحلي والممارسات الفعلية
 

www.tanmia.ma/event/المشاركة-المواطنة-أي-موقع-ودور-للمرأة/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 لقاء وطني حول
 المشاركة المواطنة: موقع ودور المرأة في الحكامة المحلية

 
سرة، فصول األنة شهد مجال حقوق النساء تطورات مهمة نذكر منها: المصادقة على المعاهدات الدولية، رفع التحفظات، إصالح مدو

ي التطبيق فالمتمثل ولكنه بالرغم من هذا التقدم، فإنه ال يجب التغاضي عن التحدي الكبير …. ، التمثيلية السياسية، 2011دستور 
ن أجل م .تجاههن  تلتمثالالفعلي لتلك المقتضيات بما فيها تقوية تمثيلية النساء وسط الهيئات المنتخبة والمؤسسات المدنية وتغيير ا

 :لك، ينظم الفضاء الجمعوي، لقاء وطنيا، حول موضوعذ
 :المشاركة المواطنة

 أي موقع ودور للمرأة في الحكامة المحلية؟
  بمركز االستقبال والندوات، بحي الرياض الرباط 2015مارس  10الثالثاء   

 : اليةالت التالتفكير انطالقا من التساؤيسعى اللقاء الى تبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين ، من أجل المساهمة في 
 النساء في الحقلين المدني والسياسي؟ مكان ودور لمشاركة أي

 مشاركة النساء في الحكامة المحلية )القوانين الترابية الجديدة(؟ ما هي التحديات الجديدة التي تطرحها

http://www.tanmia.ma/event/المشاركة-المواطنة-أي-موقع-ودور-للمرأة/
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 حكامة المحلية؟يمكنها تطوير الديمقراطية وال ما هي آليات المشاركة والمساءلة التي
 وحدود المشاركة المواطنة للنساء؟ ما هي مكتسبات

 
 ع منظمة كير الدوليةالذي ينجزه الفضاء الجمعوي بشراكة م” الحكامة المحلية وحقوق النساء“ يندرج هذا اللقاء في إطار مشروع

يكة في ت الشرمجتمع المدني، الجماعاالمغرب وبدعم من االتحاد األوربي. وينتظر أن يشارك فيه ممثلون وممثالت لمنظمات ال
مؤسسات بي والالمشروع، األحزاب السياسية، وسائل اإلعالم، باحثون جامعيون، برلمانيات وبرلمانيون، ممثلو اإلتحاد األور

 .العمومية ومهتمون ومهتمات بالموضوع

 
http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 المنتخبة والمؤسسات المدنيةلقاء وطني بالرباط يشدد على ضرورة تقوية تمثلية النساء في الهيئات 
 

موقع  واطنة: أي/ومع/ أكد المشاركون في لقاء وطني، نظم اليوم الثالثاء بالرباط، حول "المشاركة الم 2015مارس  10الرباط/
الت مثتغيير التدنية وودور للمرأة في الحكامة المحلية؟" على ضرورة تقوية تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة والمؤسسات الم

  .تجاههن
طورات ترب من وأوضح المشاركون خالل هذا اللقاء، الذي نظمه الفضاء الجمعوي، أنه رغم ما شهده مجال حقوق النساء في المغ

ص ن ما نعمهمة همت على الخصوص المصادقة على المعاهدات الدولية ورفع التحفظات عن بعضها وإصالح مدونة األسرة فضال 
تخبة هيئات المننساء في الالتحدي الكبير يتمثل في التطبيق الفعلي لتلك المقتضيات بما فيها تقوية تمثيلية ال، فإن 2011عليه دستور 

  .والمؤسسات المدنية
 

www.menara.ma/ar/2015/03/10/1583170-لقاء-وطني-بالرباط-يشدد-على-ضرورة-تقوية-تمثلية-النساء-في-الهيئات-المنتخبة-والمؤسسات-المدنية.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.menara.ma/ar/2015/03/10/1583170-لقاء-وطني-بالرباط-يشدد-على-ضرورة-تقوية-تمثلية-النساء-في-الهيئات-المنتخبة-والمؤسسات-المدنية.html
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 الدستور يرسم صورة الواقع الحالي بعد اربع سنوات من صدورهبيان حصيلة تفعيل 
 

 

 ”من أجل إعمال ديمقراطي للدستور“ ، المنظم تحت شعار2015يونيو  23لقاء 

لدستور، المنظم تحت ، في اطاراللقاءالمدني حول حصيلة تفعيل ا2015يونيو  23نحن الجمعيات الديمقراطية الملتئمة، بالرباط يوم 
 تورية وما آلت اليهوبعد تدارس الوضع الراهن والوقوف على التطورات السياسية والدس ”أجل إعمال ديمقراطي للدستورمن “ شعار

على  ة تقوممطالب وطموحات الحركة الجمعوية من عدم االشراك وتهميش كل محاوالت المساهمة في بناء دولة ديمقراطية، دول
ل وحريات العم تعرضت له بعض الجمعيات من خروقات قانونية ومضايقات تمس بحقوق والمساواة وبعد تسجيل ما  الحرية والعدالة

 ستورات الدبشأن تفعيل مقتضي  الجمعوي، وبعد االستماع لمختلف الشهادات التي قدمتها الجمعيات حول المذكرات المرفوعة
 

http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-
%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
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 دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب
 

 

 بمقر جمعية ايكوديل العرائش 09:00إبتداءا من الساعة   -2015يونيو  11الخميس 
 

فدرالية الرابطة  وانترمون أوكسفام، وبالتعاون مع (MPDL) ينظم الفضاء الجمعوي والحركة من أجل السالم ونزع السالح والحرية
لك يوم وذ   »لمغرباطية بادعم المشاركة الديمقر  «الق برنامج ندوة انط الديمقراطية لحقوق المرأة و جمعية إيكوديل للتنمية العادلة

 بمقر جمعية ايكوديل العرائش 09:00إبتداءا من الساعة   -2015يونيو  11الخميس 
اون مع وانترمون أوكسفام، وبالتع (MPDL)يهدف المشروع المنجز من طرف الحركة من أجل السالم ونزع السالح والحرية 

ة ضمن المساواتة التي دعم الحكامة الجيدة من خالل تقوية قدرات الفاعلين المحليين ووضع آليات المشاركة المواطنالفضاء الجمعوي 
 . وجدةوجماعة حضرية وقروية بكل من العرائش و الحسيمة  31بين الرجال والنساء، كما يستهدف ثالث أقاليم مكونة من 

 
http://ar.monasso.ma/39380-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

مواطنة درات الالمباحكومة بوضع المقومات الضرورية لتعزيز الديمقراطية التشاركية ومذكرة تطالب ال
 .بالمغرب

 
عيل ن التنظيمية لتف، وال يزال ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية وإصدار القواني 2011مرت أزيد من ثالث سنوات على صدور دستور يوليوز 

بل المواطنات من الدستور الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من ق 14الدستور محل انتظار كما هو الحال بالفصل 
 .والمواطنين ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها قانون تنظيمي

 

http://ar.monasso.ma/39380-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.monasso.ma/39380-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.monasso.ma/39380-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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مقومات الضرورية لتعزيز إلى إصدار مذكرة تطالب الحكومة بوضع ال جمعية شريكة 16انطالقا من هذا المعطى، بادر الفضاء الجمعوي بمعية 
 .الديمقراطية التشاركية والمبادرات المواطنة بالمغرب

 
http://ar.monasso.ma/38797-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

 بيان بشأن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

 

 بيان بشأن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
 …آلية فعالة أو ال تكونإما أن تكون 

 
ى مشروع القانون قد صادق عل 2015مارس  19علمنا بأسف شديد نحن الجمعيات والشبكات الموقعة أسفله أن المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 

لعديد التي أبدتها حظات االمتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع تشكيل لجنة وزارية عينت للبث فيه، على الرغم من المال 79.14
 .من الجمعيات حوله في البيانات التي أصدرتها بهذا الشأن والمبنية على دراسة تحليلية للمشروع المقدم

 
http://ar.monasso.ma/38715-%E2%80%8B%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A3 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

http://ar.monasso.ma/38797-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6
http://ar.monasso.ma/38797-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6
http://ar.monasso.ma/38797-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6
http://ar.monasso.ma/38715-%E2%80%8B%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A3
http://ar.monasso.ma/38715-%E2%80%8B%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A3
http://ar.monasso.ma/38715-%E2%80%8B%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A3
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www.zelmouziz.com/2015/07/2011.html 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

http://www.zelmouziz.com/2015/07/2011.html
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 2011جمعية تقيم حصيلة دستور  47سنوات من إقراره.. 4بعد 

 

 47ليها وصلت إ، هذه خالصة من بين أخرى ت”غياب خطة وطنية لمالءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية
 ابعة إلقرارذكرى الر، خالل اللقاء الذي جمعها بالتزامن مع حلول ال”الجمعيات الديمقراطية“مغربية، تطلق على نفسها اسم جمعية 
 .2011دستور

ي ة المبنية على الحق فبنسخة منه، أن القضايا المهيكلة للممارسة الديمقراطي″ 24اليوم“في بيان لها توصل  الجمعيات المعنية أكدت
ريعية لسياسة التشاولويات ال توجد ضمن أ“احترام الحقوق اللغوية والثقافية، والحق في المعلومة، والمساواة بين الجنسين المشاركة، و

لثقة لق جو اضربا لحق المواطنات والمواطنين في المشاركة والمساهمة في بلورة قوانين من شأنها خ“، مما يعتبر ”للحكومة
 .، على حد تعبيرها”ة على بالدناالضروري لمواجهة التحديات المطروح

www.alyaoum24.com/327975.html 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alyaoum24.com/327975.html
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 سنوات من صدورهبيان حصيلة تفعيل الدستور يرسم صورة الواقع الحالي بعد اربع 
 

 

 بيان حصيلة تفعيل الدستور يرسم صورة الواقع الحالي بعد اربع سنوات من صدوره:
 من أجل إعمال ديمقراطي للدستور“، المنظم تحت شعار 2015يونيو  23لقاء 

 
الدستور، المنظم  تفعيل، في اطار اللقاء المدني حول حصيلة 2015يونيو  23نحن الجمعيات الديمقراطية الملتئمة، بالرباط يوم  

ما ستورية ووبعد تدارس الوضع الراهن والوقوف على التطورات السياسية والد” من أجل إعمال ديمقراطي للدستور“تحت شعار 
ولة تقوم داطية، آلت إليه مطالب وطموحات الحركة الجمعوية من عدم اإلشراك وتهميش كل محاوالت المساهمة في بناء دولة ديمقر

حريات حقوق ووالمساواة وبعد تسجيل ما تعرضت له بعض الجمعيات من خروقات قانونية ومضايقات تمس ب  ة والعدالةعلى الحري
ت الدستور، قتضيامبشأن تفعيل   العمل الجمعوي، وبعد االستماع لمختلف الشهادات التي قدمتها الجمعيات حول المذكرات المرفوعة

 نسجل ما يلي:
 ءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية.أوال: غياب خطة وطنية لمال

  
http://ziripress.com/2015/07/05/بيان-حصيلة-تفعيل-الدستور-يرسم-صورة-الو/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://ziripress.com/2015/07/05/بيان-حصيلة-تفعيل-الدستور-يرسم-صورة-الو/
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 بيان حصيلة تفعيل الدستور يرسم صورة الواقع الحالي بعد اربع سنوات من صدوره
 

 

 ”من أجل إعمال ديمقراطي للدستور“ ، المنظم تحت شعار2015يونيو  23لقاء 
لدستور، المنظم تحت ، في اطاراللقاءالمدني حول حصيلة تفعيل ا2015يونيو  23بالرباط يوم نحن الجمعيات الديمقراطية الملتئمة، 

 ية وما آلت اليهوبعد تدارس الوضع الراهن والوقوف على التطورات السياسية والدستور ”من أجل إعمال ديمقراطي للدستور“ شعار
لى عة تقوم محاوالت المساهمة في بناء دولة ديمقراطية، دولمطالب وطموحات الحركة الجمعوية من عدم االشراك وتهميش كل 

ل وحريات العم والمساواة وبعد تسجيل ما تعرضت له بعض الجمعيات من خروقات قانونية ومضايقات تمس بحقوق  الحرية والعدالة
تور، نسجل ت الدستفعيل مقتضيابشأن   الجمعوي، وبعد االستماع لمختلف الشهادات التي قدمتها الجمعيات حول المذكرات المرفوعة

 :ما يلي
http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-
%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 64-14الفضاء الجمعوي يعبر عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 
 محمد بوداري 

حق في تقديم ، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ال64-14عبر الفضاء الجمعوي عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 
مع روح  ينسجم سات في مجال التشريع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، وطالب بإعادة النظر في مقتضياته، بماالملتم

 ...ومنطوق الدستور، ويستجيب للمذكرات التي قدمتها في هذا الشأن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني
 

http://telexpresse.com/news38382.html 

---------------------------------------------------------------------- 

http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.monasso.ma/39616-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88
http://telexpresse.com/news38382.html
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 لقاء وطني بالرباط يشدد على ضرورة تقوية تمثلية النساء في الهيئات المنتخبة والمؤسسات المدنية
 

موقع  واطنة: أينظم اليوم الثالثاء بالرباط، حول "المشاركة الم /ومع/ أكد المشاركون في لقاء وطني، 2015مارس  10الرباط/
الت تغيير التمثدنية وودور للمرأة في الحكامة المحلية؟" على ضرورة تقوية تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة والمؤسسات الم

  .تجاههن
طورات ترب من ما شهده مجال حقوق النساء في المغ وأوضح المشاركون خالل هذا اللقاء، الذي نظمه الفضاء الجمعوي، أنه رغم

ص ن ما نعمهمة همت على الخصوص المصادقة على المعاهدات الدولية ورفع التحفظات عن بعضها وإصالح مدونة األسرة فضال 
نتخبة لهيئات المء في انسا، فإن التحدي الكبير يتمثل في التطبيق الفعلي لتلك المقتضيات بما فيها تقوية تمثيلية ال2011عليه دستور 

  .والمؤسسات المدنية
 

www.menara.ma/ar/2015/03/10/1583170-لقاء-وطني-بالرباط-يشدد-على-ضرورة-تقوية-تمثلية-النساء-في-الهيئات-المنتخبة-والمؤسسات-المدنية.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 المشاركة المواطنة: أي موقع ودور للمرأة في الحكامة المحلية؟
mars 10 

نظم الفضاء يحتل فيه موضوع المشاركة المواطنة مكانة إستراتيجية، ي  الذي  ،2015و 2012في إطار برنامج عمله لما بين 
 لقاء وطنيا في موضوع:  الجمعوي

 المشاركة المواطنة: أي موقع ودور للمرأة في الحكامة المحلية؟ 
 بمدينة الرباط،   2015مارس  10  وذلك يوم الثالثاء

 حي الرياض، الرباطبمركز االستقبال والندوات، الكائن بزنقة الصنوبر، 
www.tanmia.ma/event/المشاركة-المواطنة-أي-موقع-ودور-للمرأة/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 الحكامة المحليةموقع ودور المرأة في 
 لقاء وطني حول

 المشاركة المواطنة: موقع ودور المرأة في الحكامة المحلية

 
شهد مجال حقوق النساء تطورات مهمة نذكر منها: المصادقة على المعاهدات الدولية، رفع التحفظات، إصالح مدونة األسرة، فصول 

http://www.menara.ma/ar/2015/03/10/1583170-لقاء-وطني-بالرباط-يشدد-على-ضرورة-تقوية-تمثلية-النساء-في-الهيئات-المنتخبة-والمؤسسات-المدنية.html
http://www.tanmia.ma/event/المشاركة-المواطنة-أي-موقع-ودور-للمرأة/
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لتقدم، فإنه ال يجب التغاضي عن التحدي الكبير والمتمثل في التطبيق لكنه بالرغم من هذا ا…. ، التمثيلية السياسية، 2011دستور 
من أجل  .تجاههن  الفعلي لتلك المقتضيات بما فيها تقوية تمثيلية النساء وسط الهيئات المنتخبة والمؤسسات المدنية وتغيير التمثالت

 :ذلك، ينظم الفضاء الجمعوي، لقاء وطنيا، حول موضوع
 :المشاركة المواطنة

 أي موقع ودور للمرأة في الحكامة المحلية؟
  بمركز االستقبال والندوات، بحي الرياض الرباط 2015مارس  10الثالثاء   

 : تاليةالت اليسعى اللقاء الى تبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين ، من أجل المساهمة في التفكير انطالقا من التساؤ
 
http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Place et Rôle des femmes dans la gouvernance locale 

 

Rencontre Nationale sur la participation citoyenne : Place et Rôle des femmes dans la gouvernance 
locale 
Des avancées majeures ont été enregistrées dans le domaine des droits des femmes : Ratification des 
conventions internationales, levée des réserves sur certains articles, reforme du code de la famille, 
les apports de la constitution 2011, la représentation politique …. Toutefois ces avancées ne doivent 
pas dissimuler un défi de taille : la mise en œuvre effective de ces dispositions, la consolidation de la 
représentativité des femmes au sein des partis politiques et le changement de perceptions à leur 
égard. 
A cet effet, l’Espace Associatif, organise une rencontre nationale sous le thème : 
« La participation citoyenne : Quelle place et quel rôle des femmes dans la gouvernance locale ? » 
 
http://monasso.ma/115465-place-et-role-des-femmes-dans-la-gouvernance-locale 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.monasso.ma/38642-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://monasso.ma/115465-place-et-role-des-femmes-dans-la-gouvernance-locale
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ة نظم االئتالف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع ندوة صحفي

 جنوببتنسيق مع جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بال

يوز يول 13الشرقي و الفضاء الجمعوي بالرباط وذالك يومه االثنين 

 .بالرباط 2015

 

 

بيان حصيلة تفعيل الدستور يرسم صورة الواقع الحالي بعد 

 :أربع سنوات من صدوره
، المنظم تحت شعار "من أجل 2015يونيو  23لقاء الثالثاء 

 "إعمال ديمقراطي للدستور

 
 

 
 
Rencontre de la société civile sur la constitution 2011 : 
Plus de 92 participant-E-s des organisations de la société civile se sont réunies le mardi 23 juin 2015 au Centre 
d’accueil BOUHLAL bouhlal à rabat pour discuter sur : « Quel bilan après quartes années de la promulgation de 
la constitution 2011 » 
 

 

http://ifp-fip.org/plateformes/sans-plateforme-regionale/espace-associatif/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://ifp-fip.org/plateformes/sans-plateforme-regionale/espace-associatif/
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Echange autour des acquis constitutionnels organisé par l'Espace associatif 
 

 

Sous l’initiative de l’Espace associatif, une centaine de participants des organisations de la société 
civile se sont réunis mardi 23 juin 2015 à Rabat pour échanger autour du thème «Quel bilan après 
quartes années de la promulgation de la constitution 2011». A cette occasion, plusieurs dynamiques 
(réseaux, plateformes, associations, etc.) ont présenté des témoignages sur leurs contributions à 
l’opérationnalisation des acquis constitutionnels. 
 
http://www.facilite-societecivile.ma/echange-autour-des-acquis-constitutionnels-organise-par-lespace-associatif/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

ة النظر في ويطالب الحكومة بإعاد 64-14الفضاء الجمعوي يرفض مشروع القانون التنظيمي رقم 

 مقتضياته
 

ض لعرائلق بتقديم اواعتبر الفضاء الجمعوي في بيان توصل موقع شنوطرا بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي المتع
 والملتمسات في مجال التشريع"جاء دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، 

 …ركوال يستجيب ال للتعبيرات الشعبية والجمعوية وال لمقاصد روح منطوق الدستور المؤكد على الديمقراطية التشا
  

http://www.chnotra.com/item/34884-14-64.html 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.facilite-societecivile.ma/echange-autour-des-acquis-constitutionnels-organise-par-lespace-associatif/
http://www.chnotra.com/item/34884-14-64.html
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كانة و التقييم، أي م إلىحول موضوع : السياسات العمومية من الصياغة  األولالمنتدى الجهوي 
 ادوار للمجتمع المدني؟

 

 

هوي االول حول المنتدى الج 2015يناير  31نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يومه السبت 
قاء عرف الللقد وشيدية موضوع : السياسات العمومية من الصياغة الى التقييم أي مكانة و ادوار للمجتمع المدني بفندق الرياض بالرا

جمعوية  لى أطرامشاركة فاعلين مؤسساتيين من مصالح ال مركزية للدولة بالجنوب الشرقي ، منتخبين و منتخبات محليين ،اضافة 
مليك عضو الجمعية افتتح السيد محمد بو ) ميدلت و فيكيك تنغير،زاكورة، الراشيدية،ورزازات، مختلف أقاليم الجنوب الشرقي) من

 بكة تفويت وشالثة و بكلمة شكر و تقدير لكل الحاضرين و اشار الى ان اللقاء منظم بشراكة مع جمعية االلفية الثالمنظمة اللقاء 
 رها محمدلتي ذكاالفضاء الجمعوي للرباط و القطب الجمعوي للتنمية و الديموقراطية بالجنوب الشرقي و من اهم اهداف المنتدي 

 …خالل وضعه ألرضية النقاش  بومليك
infos.com/?p=24986-http://www.dades 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dades-infos.com/?p=24986
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ي األول الجهوى لمنتداالسياسات العمومية من الصياغة إلى التقييم و أية مكانة للمجتمع المدني محور 
 بالرشيدية

 

 

هوي األول حول المنتدى الج 2015يناير  31نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يومه السبت 
 .يديةموضوع : السياسات العمومية من الصياغة إلى التقييم أي مكانة و ادوار للمجتمع المدني بفندق الرياض بالرش

فة إلى ين، إضامشاركة فاعلين مؤسساتيين من مصالح ال مركزية للدولة بالجنوب الشرقي، منتخبين ومنتخبات محلياللقاء عرف  
 أطر جمعوية من مختلف أقاليم الجنوب الشرقي )الراشيدية، ورزازات، تنغير، زاكورة، ميدلت وفيكيك(.

ة مع جمعية بشراك كل الحاضرين وأشار إلى أن اللقاء ينظمافتتح محمد بومليك عضو الجمعية المنظمة اللقاء بكلمة شكر وتقدير ل
ف من أهم أهدارقي. وااللفية الثالثة وشبكة تفويت والفضاء الجمعوي للرباط والقطب الجمعوي للتنمية والديموقراطية بالجنوب الش

 المنتدى التي ذكرها محمد بومليك خالل وضعه ألرضية النقاش :
 ت العمومية.المساءلة حول مفهوم السياسا -

32.html-50-01-01-02-2015-http://www.lesgorge.com/maroc/329 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://www.lesgorge.com/maroc/329-2015-02-01-01-50-32.html
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 2015الميزانية المفتوحة الشفافية المالية : قراءة في نتائج 
 

 التي  2015تعتمد نتائج الدراسة العالمية حول الميزانية المفتوحة لسنة 
 9تقوم بها المنظمة الدولية للميزانية و التعاون والتي ظهرت نتائجها في 

شتنبر من هذا الشهر على منهجية متكاملة و ناجعة و كذا على عمل 

 .دولة 102لخبراء في شهرا لمجموعات من ا 18متواصل لمدة 
و تحاول هذه الدراسة تحليل مدى شفافية الميزانية في إطار توفير المعلومة 
المالية الناجعة للعموم حسب المعايير الدولية و كذا المساهمة الفعالة و 

 المهمة لمؤسسات الرقابة كالبرلمان وكذا المجلس األعلى للحسابات
 : المنهجية العامة

سؤاال منها  140الميزانية المفتوحة من استمارة تتكون من ينطلق مؤشر 

تتعلق بمدى توفير و نشر المعلومة المالية الكافية و الناجعة بينما  109

تهتم بأهمية مساهمة المؤسسة التشريعية و  31 األسئلة األخرى و عددها

 .مجلس األعلى للحسابات في تجميع مراحيل الميزانية
التحضير،  للميزانية:ميع المراحل األربعة تهم إذن هته الدراسة ج

و المراقبة و كذلك مدى توفر و نشر جميع الوثائق  التنفيذالمصادقة، 
، التنفيذيةملخص الميزانية، ميزانية السلطة ……….. : المتعلقة بالميزانية

الميزانية المصادق عليها، ميزانية المواطن، تقرير نصف السنة، التقرير 

 …دقيق الحساباتالسنوي و تقرير ت
http://www.achpress.com/?p=78174 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 
La redevabilité sociale fait son entrée au Maroc 

Un terme ambigu pour une réalité difficile à cerner 
 

 

Comment peut-on promouvoir la bonne gouvernance au niveau local ? Comment peut-on 
responsabiliser les acteurs étatiques locaux vis-à-vis de leurs électeurs ? Et  comment peut-on  
renforcer les capacités de ces derniers pour qu’ils deviennent des citoyens autonomes et 
responsables, capables de mettre en place un mécanisme de redevabilité sociale au niveau 

http://www.achpress.com/?p=78174


Revue de Presse 2015   

ESPACE ASSOCIATIF/55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

33 

 2015قراءة في الصحف 

communautaire? C’est à ces questions et tant d’autres qu’un projet associatif réunissant cinq ONG 
tente de clarifier le débat sur l’engagement citoyen et le rôle de la société civile dans la 
responsabilisation des gouvernements. Un processus de plus en plus appelé «redevabilité sociale». 
La Banque mondiale considère ce concept comme «un processus proactif par  lequel des 
fonctionnaires divulguent et justifient leurs plans d’action, leur comportement et leurs résultats  et 
sont évalués en conséquence». Il explore ensuite les différents modes selon lesquels la société civile 
peut participer au renforcement de cette redevabilité du secteur public. Autrement dit,  « la 
redevabilité sociale est fondée sur l’engagement par lequel des citoyens ordinaires ou des 
organisations de la société civile participent directement ou indirectement à cette exigence de 
redevabilité.  
 Des initiatives telles que les budgets participatifs, les audits sociaux, les rapports d’évaluation et 
fiches de résultats citoyens impliquent toute une supervision du gouvernement par les citoyens, et 
peuvent donc être considérées comme des  initiatives de redevabilité  sociale».  Pourtant, ce terme 
manque de clarté et suscite beaucoup d’ambiguïté, car il se confond avec d’autres termes comme la 
responsabilité sociale. «Nous aussi, on avait du mal à comprendre ce terme faute d’un contenu et 
d’une définition claire et spécifique», a précisé Said Tbal de l’Espace associatif, lors d’une conférence 
de presse tenue le 13 juin pour présenter les expériences des associations dans ce domaine. 
 
http://www.libe.ma/La-redevabilite-sociale-fait-son-entree-au-Maroc_a39190.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Participation citoyenne 
La place de la femme au cœur du débat 

 
Les participants vont débattre de plusieurs questions pour définir le rôle de la femme dans la 
gouvernance locale.  
La rencontre vise l’échange entre acteurs en vue de contribuer à la réflexion sur la base de plusieurs 
questionnements. 
L’Espace Associatif organise une rencontre nationale sous le thème : «La participation citoyenne : 
Quelle place et quel rôle des femmes dans la gouvernance locale ?», le 10 mars prochain à Rabat. 
L’objectif de cette rencontre nationale est de débattre des avancées majeures réalisées dans le 
domaine des droits des femmes et mettre en lumière les défis qu’il faut surmonter pour consolider 
ces réalisations. 
 
http://www.lematin.ma/express/2015/participation-citoyenne_la-place-de-la-femme-au-coeur-du-debat/219113.html 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.libe.ma/La-redevabilite-sociale-fait-son-entree-au-Maroc_a39190.html
http://www.lematin.ma/express/2015/participation-citoyenne_la-place-de-la-femme-au-coeur-du-debat/219113.html
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Le renforcement de la représentativité féminine au sein des instances élues 
au centre d'une rencontre nationale à Rabat 

 
Rabat, 10 mars 2015 (MAP) - Les participants à une rencontre nationale organisée, mardi à Rabat, 
sous le thème "La participation citoyenne : Quelle place et quel rôle des femmes dans la gouvernance 
locale ?", ont souligné l'importance de renforcer la représentation des femmes au sein des instances 
élues et des organisations civiles, ainsi que le changement des perceptions à leur égard.  
Selon les intervenants à cette rencontre, organisée par l'Espace associatif, malgré les avancées 
enregistrées au Maroc en matière des droits des femmes, notamment la ratification des conventions 
internationales, la levée des réserves sur certains articles, la réforme du code de la famille, et les 
apports de la constitution de 2011, un défi de taille reste à surmonter au niveau de la mise en œuvre 
effective de ces dispositions, y compris le renforcement de la représentativité des femmes au sein 
des instances élues et des associations.  
 
http://www.menara.ma/fr/2015/03/10/1583264-le-renforcement-de-la-repr%C3%A9sentativit%C3%A9-f%C3%A9minine-au-sein-des-
instances-%C3%A9lues-au-centre-dune-rencontre-nationale-%C3%A0-rabat.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 الجماعيةاالئتالف المدني الجهوي لحماية األراضي 
 

نوب لجمعوي بالجلفعل اينظم االئتالف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع ندوة صحفية بتنسيق مع جمعية األلفية الثالثة لتنمية ا

 ساعة الخامسة مساءا.بفندق ابيس بالرباط ابتداء من ال 2015يوليوز  14بالرباط وذالك يومه الثالثاء   الشرقي و الفضاء الجمعوي
عة ى جهة دربمبادرة من جمعيات مهتمة بالموضوع ،منتمية إل«  االئتالف المدني الجهوي لحماية األراضي الجماعية »تأسس 

ضي ر ملف األراتدبي في  تافياللت، و ذلك بهدف توحيد الجهود للتأثير على السياسات العمومية والترافع من اجل إرساء حكامة جيدة

 ف عليها دوليا.ا يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان المتعاربم 1919الجماعية و تغيير القانون 
 

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6/ 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.menara.ma/fr/2015/03/10/1583264-le-renforcement-de-la-repr%C3%A9sentativit%C3%A9-f%C3%A9minine-au-sein-des-instances-%C3%A9lues-au-centre-dune-rencontre-nationale-%C3%A0-rabat.html
http://www.menara.ma/fr/2015/03/10/1583264-le-renforcement-de-la-repr%C3%A9sentativit%C3%A9-f%C3%A9minine-au-sein-des-instances-%C3%A9lues-au-centre-dune-rencontre-nationale-%C3%A0-rabat.html
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6/
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 االئتالف المدني الجهوي لحماية األراضي الجماعية“ / ندوة صحفية
 

 

ي بالجنوب عل الجمعونمية الفمع جمعية األلفية الثالثة لتندوة صحفية بتنسيق  االئتالف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموعم نظ
ن الساعة الخامسة بفندق ابيس بالرباط ابتداء م 2015يوليوز  13االثنين بالرباط وذالك يومه  الفضاء الجمعوي الشرقي و

 .مساءا
الى جهة درعة  وع ،منتميةبمبادرة من جمعيات مهتمة بالموض ”االئتالف المدني الجهوي لحماية األراضي الجماعية“تأسس  

لف األراضي دبير متتافياللت، و ذلك بهدف توحيدالجهود للتأثير على السياسات العمومية والترافع من اجل ارساء حكامة جيدة في 
 .عليها دوليا بما يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق االنسان المتعارف 1919الجماعية و تغييرالقانون 

 
http://ar.monasso.ma/39638-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 الراشيدية لقاء جهوي حول " تتبع السياسات العمومية، الميزانية و المساءلة االجتماعية
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.monasso.ma/39638-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD
http://ar.monasso.ma/39638-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD
http://ar.monasso.ma/39638-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AD
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انية و مية ، الميزالعمو نظمت جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي لقاء جهويا حول موضوع " تتبع السياسات
' تتبع السياسات العمومية ، و يندرج هدا اللقاء في إطار برنامج '2015أكتوبر  31أفردو بالرشيدية يوم المسالة االجتماعية '' بفندق 

ق نسان في سياوق االو الميزانية'' الذي يسعى الى تعبئة المواطنين من اجل مساءلة المالية العمومية كنهج استراتيجي لحماية حق
ات الترابية بجهة فاعل سياسي و مدني من مختلف الجماع 50حضر هذا اللقاء حولي  الديمقراطية و التنمية التشاركية و لإلشـارة

  .درعةتافياللت
 

ما ية الدعوة كلى تلبافتتح اللقاء بكلمة لألستاذ عبد النبي تعلوشت رئيس جمعية األلفية الثالثة، حيث رحب بالحاضرين و شكرهم ع
لسياسة لتملك اكبر  مومية وتسعى من خالل هذا البرنامج الى تحسين اداء المالية العتطرق للسياق العام لهذا اللقاء و ذكر ان الجمعية 

 . المالية من جانب المجتمع المدني
http://lemgoune.com/associations/6954.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 تأسيس االئتالف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع
 

 

 جل بلورة تصور جديد يشرك جميع المكونات المعنية بالملفأمن 

 
اء لشرقي والفضلجنوب االثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بابمبادرة من جمعيات تنتمي إلى جهة درعة تافياللت ودعم من جمعية األلفية 

حيد جهود روم توأول أمس االثنين بالرباط عن تأسيس االئتالف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع، كإطار ي  الجمعوي، أعلن

لحقبة لالذي يعود  1919مختلف الفاعلين للدفع من جهة في اتجاه إصالح القوانين المؤطرة ألراضي الجموع، خاصة ظهير 

اء من أجل إرس ثانية والعمل من جهة  االستعمارية، وذلك بما يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، هذا
 ئتالف،حكامة جيدة في تدبير ملف هذه األراضي. وأكد مصطفى بوحدو رئيس الفضاء الجمعوي خالل اإلعالن عن تأسيس اال

وضوع: ن مجموعة من الجمعيات التي تنتمي لجهة درعة تافياللت، والذي تم على هامش ورشة نظمت حول مبحضور ممثلين ع
ت ميع المكوناجيشرك  "أية استراتيجية لتحقيق العدالة المجالية"، )أكد( أن هذا اإلطار الجديد يروم أساسا إلى بلورة تصور جديد

 الوصية، في الجهاتوساء ورجاال وشبابا، والهيئات النيابية والمجتمع المدني المعنية بملف أراضي الجموع، وأساسا ذوي الحقوق ن
 ق.إطار البحث عن النموذج األمثل الستغالل هذه األراضي بحيث تشكل رافعة للتنمية لفائدة المنطقة وذوي الحقو

 
-04-42&catid=85:2010-10-11-16-07-http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=48219:2015

Itemid=152&31-39-12-19 

---------------------------------------------------------------------- 

http://lemgoune.com/associations/6954.html
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=48219:2015-07-16-11-10-42&catid=85:2010-04-19-12-39-31&Itemid=152
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=48219:2015-07-16-11-10-42&catid=85:2010-04-19-12-39-31&Itemid=152
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Système de santé efficace pour tous grâce au droit d’accès à l’information 
publique 

 

L’Espace Associatif en partenariat avec OPEN SOCIETY INSTITUTE est en train d’élaborer une étude 
sur : le renforcement du droit à la santé au Maroc à travers le droit d’accès à l’information. 
L’objectif principal du projet, objet de la présente étude, consistera à renforcer le rôle de la société 
civile dans la conception, le suivi et l’évaluation des politiques de santé à travers l’accès et la 
diffusion de l’information. 
Contexte 
Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer l’efficacité des politiques 
publiques et à améliorer leurs résultats et en particulier leur impact sur les groupes vulnérables. La 
rareté de l’information est une limite importante à développer et à analyser les politiques publiques. 
Les organisations de la société civile (OSC) travaillant sur les droits économiques, sociaux et culturels 
manquent d’information et de ressources pour développer un processus de plaidoyer. L’indice de la 
société civile (CSI) développé en 2011 par l’Espace Associatif avec CIVICUS a proposé le 
développement des outils pour assurer le suivi des politiques publiques dans le secteur de la santé. 
 

 

http://www.tanmia.ma/systeme-de-sante-efficace-pour-tous-grace-au-droit-dacces-a-linformation-publique/ 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.tanmia.ma/systeme-de-sante-efficace-pour-tous-grace-au-droit-dacces-a-linformation-publique/
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Séminaire 

 

Le dimanche 14 juin 2015, l’espace associatif, le Mouvement pour la Paix et Oxfam Intermôn ont 
organisé en coordination avec les associations partenaires association Oujda Ain Ghazal 2000 et 
ACODEC un séminaire de lancement du programme d’appui  au processus de participation  
démocratique au Maroc sera réalisé pour une période de 4 ans dans le cadre d’un partenariat entre 
le Mouvement pour la Paix (MPDL) et Oxfam Intermón, en partenariat avec l´Espace Associatif et 
avec le financement de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement 
(AECID). 
Ce programme a pour objectif général l’appui au processus de gouvernance démocratique à travers 
le renforcement des capacités des acteurs locaux et la mise en place des mécanismes de 
participation citoyenne en garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Le programme  s’articule autour de 4 grands axes : 
Axe 1 : Appui  au processus de démocratie participative à travers le renforcement des capacités et la 
mise en place des mécanismes  de dialogue et concertation entre la société civile et les 
administrations locales 
 
http://www.ainghazal.com/?p=479 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.ainghazal.com/?p=479
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APPEL A CONSULTATION : Etude de terrain de l’impact de la fiscalité sur les 
droits économiques et sociaux des populations à travers un service public 

 
 Objet de la consultation : 

Appel à Consultation : Etude de terrain de l’impact de la fiscalité sur les droits économiques et 
sociaux des populations à travers un service public (cas d’un secteur au Gharb). 
 

 Contexte et justification : 
PROJET D’INTEGRATION DES PRINCIPES D’EQUITE DANS LA COLLECTE ET LA REPARTITION DES 
RESSOURCES PUBLIQUES DANS LE PLAIDOYER ET LE SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES. 
Etablir un état des lieux du système fiscal au Maroc, procéder à son analyse critique pour en faire 
ressortir les faiblesses, leurs causes et proposer des alternatives d’amélioration et de progrès, dans le 
sens de veille civile sur l’équité fiscale et la justice sociale à travers l’accompagnement et le 
renforcement des capacités des OSC relevant de l’axe Rabat/Khemmisset 
Tels sont les objectifs qui justifient la pertinence du projet mis en œuvre par l’Espace Associatif en 
partenariat avec OXFAM Novib. 
 

 Introduction : 
En partenariat avec Oxfam NOVIB, l’Espace Associatif mène le projet « d’Intégration des principes de 
l’équité fiscale dans le plaidoyer et le suivi des politiques publiques». 
La justice fiscal est le meilleur indicateur pour illustrer la nature des rapports qu’entretient l’Etat avec 
les citoyennes/citoyens, qu’il s’agisse d’entreprises ou de simples particuliers ayant ou non un 
revenu. Le système fiscal marocain a connu une grande refonte à partir de 1985 dans le cadre du 
Plan d’Ajustement Structurel (P.A.S.). Cependant, on remarque une faible transparence et un déficit 
de gouvernance du système fiscal au Maroc. Les questions fondamentales relatives à tout système 
fiscal ont trait à la l’équité fiscale réaffirmée clairement dans les articles 39 et 40 de la constitution 
de 2011. 
 
http://www.tanmia.ma/espace-associatif/ 

---------------------------------------------------------------------- 
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 2011الرباط: جمعيات تنتقد حصيلة تفعيل دستور

 

، ”راطي للدستورمن أجل إعمال ديمق“بالرباط، المنظم تحت شعار  2015يونيو  23في بيان صادر عن الجمعيات المالئمة في لقاء 
وف على وبعد تدارسها للوضع الراهن والوق في اطاراللقاءالمدني حول حصيلة تفعيل الدستور،  عبرت الجمعيات الحاضرة

لمساهمة ااوالت التطورات السياسية والدستورية وما آلت اليه مطالب وطموحات الحركة الجمعوية من عدم االشراك وتهميش كل مح
وقات ت من خرلمساواة وبعد تسجيل ما تعرضت له بعض الجمعياوا في بناء دولة ديمقراطية، دولة تقوم على الحرية والعدالة 

لمذكرات حول ا قانونية ومضايقات تمس بحقوق وحريات العمل الجمعوي، وبعد االستماع لمختلف الشهادات التي قدمتها الجمعيات
 :بشأن تفعيل مقتضيات الدستور، نسجل ما يلي المرفوعة 

 الوطنية مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية أوال: غياب خطة وطنية لمالءمة التشريعات
المعلومة  ية والحق فيالثقافوثانيا: أن القضايا المهيكلة للممارسة الديمقراطية المبنية على الحق فيالمشاركة واحترام الحقوق اللغوية 

كة ن في المشارلمواطنيالمواطنات واوالمساواة بين الجنسينال توجد ضمن أولويات السياسة التشريعية للحكومة، مما يعتبر ضربا لحق 
 .والمساهمة في بلورة قوانين من شأنها خلق جو الثقة الضروري لمواجهة التحديات المطروحة على بالدنا

 
http://www.iffuspress.com/articles/details/521#.Vg5owvCIz2Z 

---------------------------------------------------------------------- 
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Suivi des Politiques Publiques, budget et redevabilité sociale 
 

 

 
Rencontre régionale : « Suivi des Politiques Publiques, budget et redevabilité sociale» 
Samedi 31 Octobre 2015 à Er-Rachidia à partir de 09h00 
Partant de sa mission de consolidation du rôle de l’acteur associatif dans la promotion-le suivi des 
Droits Socio-économiques et Culturels, l’Espace Associatif et L’Association Troisième Millénaire pour 
le Développement de l’Action Associative du Sud-est (ATMDAS) en partenariat avec OXFAM Novib, 
organise un séminaire sous le thème : 
« Suivi des Politiques Publiques, budget et redevabilité sociale» 
Et ce, le Samedi 31 Octobre 2015 à Er-Rachidia à partir de 09h00 
Le principe de la participation, consacré par la constitution, présente une opportunité aux 
collectivités territoriales et aux organisations de la société civiles pour construire un cadre de 
collaboration et de partenariat en faveur du développement démocratique. 
 
http://monasso.ma/117924-suivi-des-politiques-publiques-budget-et-redevabilite-sociale 

---------------------------------------------------------------------- 
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 لقاء جهوي بالرشيدية حول تتبع السياسات العمومية والميزانية والمساءلة االجتماعية
 

السياسات  ول تتبعحااللفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، بغد غد السبت بالرشيدية، لقاء جهويا تنظم جمعية 
 .ليالعمومية والميزانية والمساءلة االجتماعية، بمشاركة فاعلين جمعويين وحقوقيين ومهتمين بتدبير الشأن المح

 نفيذ برنامجن في تة الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي سيشرعاوحسب المنظمين، فإن الفضاء الجمعوي وجمعية االلفي
شأن العام تتبع الوتتبع السياسات العمومية والميزانية"، الذي يروم تطوير قدرات الفاعلين، بما في ذلك الشباب، قصد مراقبة "

ة رد الميزانييع موايب أولويات االنفاق، وإعادة توزالمحلي، ودفع صانعي القرار المحليين إلى العمل على الحد من الفوارق وترت
 .تحقيقا للعدالة االجتماعية

 
  

http://www.akhbarona.com/divers/142078.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 رشيديةم بالتتبع السياسات العمومية، والميزانية والمساءلة االجتماعية محور لقاء جهوي نظ 
 

 

ويا حول موضوع "تتبع أكتوبر الجاري لقاء جه 31نظمت جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي اليوم السبت 

لجماعات الترابية بجهة افاعال سياسيا و مدنيا من مختلف  50ة'' بحضور أزيد من السياسات العمومية، الميزانية والمساءلة االجتماعي

 درعة تافياللت، وذلك بفندق أفردو بالرشيدية.
العمومية  ءلة الماليةجل مساأاللقاء يندرج في إطار برنامج ''تتبع السياسات العمومية والميزانية'' الذي يسعى إلى تعبئة المواطنين من 

 جي لحماية حقوق اإلنسان في سياق الديمقراطية والتنمية التشاركية.كنهج استراتي
 

http://www.lesgorge.com/local/1908-2015-10-31-15-47-26.html 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.akhbarona.com/divers/142078.html
http://www.lesgorge.com/local/1908-2015-10-31-15-47-26.html
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  تتبع السياسات العمومية ، الميزانية و المساءلة االجتماعية” الراشيدية لقاء جهوي حول 
 

 
 

ية و ة ، الميزانالعمومي تتبع السياسات” نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي لقاء جهويا حول موضوع 
تبع السياسات العمومية ت” ، و يندرج هدا اللقاء في إطار برنامج 2015أكتوبر  31بفندق أفردو بالرشيدية يوم ” المسالة االجتماعية 

ان في سياق االنس قوقالذي يسعى الى تعبئة المواطنين من اجل مساءلة المالية العمومية كنهج استراتيجي لحماية ح” و الميزانية
ات الترابية بجهة فاعل سياسي و مدني من مختلف الجماع 50الديمقراطية و التنمية التشاركية و لإلشـارة حضر هذا اللقاء حولي 

 . درعة تافياللت
ما ية الدعوة كلبلى تعافتتح اللقاء بكلمة لألستاذ عبد النبي تعلوشت رئيس جمعية األلفية الثالثة ، حيث رحب بالحاضرين و شكرهم 

لسياسة لتملك اكبر  ومومية تطرق للسياق العام لهذا اللقاء و ذكر ان الجمعية تسعى من خالل هذا البرنامج الى تحسين اداء المالية الع
 .المالية من جانب المجتمع المدني 

المجتمع  مشاركةى الشق القانوني لبعده تفضل االستاذ الجامعي عبد العالي بلياس عضو الفضاء الجمعوي ،و ركز في مداخلته عل
 العمومية و إعمال المسالة االجتماعية  المدني في اعداد و تتبع السياسات

 
http://www.errachidia24.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9 -
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/#.Vouyj9KKGmU 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

http://www.errachidia24.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/#.Vouyj9KKGmU
http://www.errachidia24.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/#.Vouyj9KKGmU
http://www.errachidia24.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/#.Vouyj9KKGmU
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Echange autour des acquis constitutionnels organisé par l'Espace associatif 
 

 

Sous l’initiative de l’Espace associatif, une centaine de participants des organisations de la société 
civile se sont réunis mardi 23 juin 2015 à Rabat pour échanger autour du thème «Quel bilan après 
quartes années de la promulgation de la constitution 2011». A cette occasion, plusieurs dynamiques 
(réseaux, plateformes, associations, etc.) ont présenté des témoignages sur leurs contributions à 
l’opérationnalisation des acquis constitutionnels. 
 
http://www.facilite-societecivile.ma/echange-autour-des-acquis-constitutionnels-organise-par-lespace-associatif/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
 
 

 بيان الفضاء الجمعوي
 

لتعبير وم بها في التي يقاانطالقا من األدوار التي يقوم بها الفضاء الجمعوي من أجل التنمية الديمقراطية، ومن خالل وظيفة الوساطة 
 لجمعويفضاء اعن الطلبات االجتماعية، ومساهمة منه في النقاش العمومي الدائر حول إعمال المقتضيات الدستورية. تدارس ال

 التشريع. المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال 64-14مشروع القانون التنظيمي رقم 
فاعلين تلف الوبعد دراسته الدقيقة لكل مواد هذا المشروع، واستحضاره للمذكرة الترافعية التي قدمها الفضاء الجمعوي لمخ

سجل على هذا من الدستور، فإن الفضاء الجمعوي ي14المشاركة الموطنة المرتبطة بالفصل المؤسساتيين والسياسيين في موضوع 

 المشروع مايلي:
 أن مشروع هذا القانون جاء دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني –
 

http://www.tanmia.ma/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/ 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.facilite-societecivile.ma/echange-autour-des-acquis-constitutionnels-organise-par-lespace-associatif/
http://www.tanmia.ma/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/
http://www.tanmia.ma/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/
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Séminaire régional sur la gestion des finances publiques 
 

L’Espace associatif Takatoul, en partenariat avec des associations du Grand Tanger et OXFAM Novib, 
a organisé à Tanger un séminaire sur le thème «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale», en présence de toutes les associations de la ville. 
 
http://fr.shafaqna.com/FR/FR/81243 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

ويطالب الحكومة بإعادة النظر في  64-14مشروع القانون التنظيمي رقم الفضاء الجمعوي يرفض 

 مقتضياته
 

 لعرائضاواعتبر الفضاء الجمعوي في بيان توصل موقع شنوطرا بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم 
 والملتمسات في مجال التشريع"جاء دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، 

 .ركيةستور المؤكد على الديمقراطية التشاوال يستجيب ال للتعبيرات الشعبية والجمعوية وال لمقاصد روح منطوق الد
ح لوائلاالتقييد في  التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، -"أن الشروط المطلوبة في أصحاب الملتمسات  وأكد بيان الفضاء الجمعوي

د رلمان ولتقلة البويهي شروط تعجيزية ال نجد لها مثيال حتى في الشروط المطلوبة للترشح لعض -االنتخابية، وضعية جبائية سليمة
 …المناصب الوزارية والوظائف العمومية العليا والترشح للجماعات الترابية والغرف المهنية، أن هذا المشروع

64.html-14-http://www.chnotra.com/item/34884 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

http://fr.shafaqna.com/FR/FR/81243
http://www.chnotra.com/item/34884-14-64.html
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التقييم، أي مكانة و  إلىحول موضوع : السياسات العمومية من الصياغة  األولالمنتدى الجهوي 
 ادوار للمجتمع المدني؟

 

 

وي االول حول الجهالمنتدى  2015يناير  31نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يومه السبت 
قاء لقد عرف اللوشيدية موضوع : السياسات العمومية من الصياغة الى التقييم أي مكانة و ادوار للمجتمع المدني بفندق الرياض بالرا

جمعوية  لى أطرامشاركة فاعلين مؤسساتيين من مصالح ال مركزية للدولة بالجنوب الشرقي ، منتخبين و منتخبات محليين ،اضافة 
 )ختلف أقاليم الجنوب الشرقي)الراشيدية،ورزازات ،تنغير،زاكورة،ميدلت و فيكيكمن م

 
  infos.com/?p=24986-http://www.dades 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dades-infos.com/?p=24986
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السياسات العمومية من الصياغة إلى التقييم وأية مكانة للمجتمع المدني محور المنتدى الجهوي األول 
 بالرشيدية

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

هوي االول حول المنتدى الج 2015يناير  31السبت نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يومه 
 .يديةموضوع : السياسات العمومية من الصياغة إلى التقييمأي مكانة و ادوار للمجتمع المدني بفندق الرياض بالراش

فة إلى اين، إضاللقاء عرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين من مصالح ال مركزية للدولة بالجنوب الشرقي، منتخبين ومنتخبات محلي 
 أطر جمعوية من مختلف أقاليم الجنوب الشرقي )الراشيدية، ورزازات، تنغير، زاكورة، ميدلت وفيكيك(.

ة مع جمعية بشراك افتتح محمد بومليك عضو الجمعية المنظمة اللقاء بكلمة شكر وتقدير لكل الحاضرين وأشار إلى أن اللقاء ينظم
ف من أهم أهدارقي. ووي للرباط والقطب الجمعوي للتنمية والديموقراطية بالجنوب الشااللفية الثالثة وشبكة تفويت والفضاء الجمع

 المنتدى التي ذكرها محمد بومليك خالل وضعه ألرضية النقاش :
 المساءلة حول مفهوم السياسات العمومية.        ·

32.html-50-01-01-02-2015-http://www.lesgorge.com/maroc/329 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesgorge.com/maroc/329-2015-02-01-01-50-32.html
http://www.lesgorge.com/maroc/329-2015-02-01-01-50-32.html
http://www.lesgorge.com/maroc/329-2015-02-01-01-50-32.html
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المنتدى الجهوي األول حول موضوع : السياسات العمومية من الصياغة إلى التقييم أي مكانة و ادوار 
 للمجتمع المدني

 
هوي األول حول المنتدى الج2015  يناير 31األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يومه السبت نظمت جمعية 

ن شاركة فاعليلقاء مموضوع : السياسات العمومية من الصياغة إلى التقييم أي مكانة و ادوار للمجتمع المدني بالرشيدية و عرف ال
أقاليم  ن مختلفمبالجنوب الشرقي ، منتخبين و منتخبات محليين إضافة إلى أطر جمعوية مؤسساتيين من مصالح ال مركزية للدولة 

 الجنوب الشرقي الراشيدية،ورزازات ،تنغير،زاكورة،ميدلت و فيكيك.
 

http://www.tanmia.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 64-14الفضاء الجمعوي يعبر عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 
 

حق في تقديم ، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ال64-14لمشروع القانون التنظيمي رقم عبر الفضاء الجمعوي عن رفضه 
مع روح  ينسجم الملتمسات في مجال التشريع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، وطالب بإعادة النظر في مقتضياته، بما

 ...معيات ومنظمات المجتمع المدنيومنطوق الدستور، ويستجيب للمذكرات التي قدمتها في هذا الشأن ج
  

معيات مطالب جأن مشروع هذا القانون جاء "دون انتظارات و واعتبر الفضاء الجمعوي، في بيان توصلت تلكسبريبس بنسخة منه، 
على  لمؤكدالدستور ا  ومنظمات المجتمع المدني، وال يستجيب ال للتعبيرات الشعبية والجمعوية، وال لمقاصد وروح ومنطوق

 "..الديمقراطية التشاركية

 
http://telexpresse.com/news38382.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.tanmia.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/
http://www.tanmia.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/
http://www.tanmia.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/
http://telexpresse.com/news38382.html
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 64-14الفضاء الجمعوي يعبر عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 
 

http://morocco.shafaqna.com/AR/MA/97720 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 الراشيدية لقاء جهوي حول " تتبع السياسات العمومية ، الميزانية و المساءلة االجتماعية
 

انية و مية ، الميزالعمو نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي لقاء جهويا حول موضوع " تتبع السياسات
' تتبع السياسات العمومية ، و يندرج هدا اللقاء في إطار برنامج '2015أكتوبر  31المسالة االجتماعية '' بفندق أفردو بالرشيدية يوم 

ق نسان في سياقوق االالذي يسعى الى تعبئة المواطنين من اجل مساءلة المالية العمومية كنهج استراتيجي لحماية ح ية'' و الميزان
ات الترابية بجهة فاعل سياسي و مدني من مختلف الجماع 50الديمقراطية و التنمية التشاركية و لإلشـارة حضر هذا اللقاء حولي 

 درعة تافياللت .
ما ية الدعوة كلى تلبعكلمة لألستاذ عبد النبي تعلوشت رئيس جمعية األلفية الثالثة ، حيث رحب بالحاضرين و شكرهم افتتح اللقاء ب

لسياسة لتملك اكبر  ومومية تطرق للسياق العام لهذا اللقاء و ذكر ان الجمعية تسعى من خالل هذا البرنامج الى تحسين اداء المالية الع
 لمدني .المالية من جانب المجتمع ا

 …بعده تفضل االستاذ الجامعي عبد العالي بلياس عضو الفضاء الجمعوي ،و
 

http://africapress.ma/40/3699.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Services techniques pour une formation dirigée aux acteurs locaux sur la 
démocratie participative et la bonne gouvernance» 

 
 Titre de l´intervention: «Appui aux processus de participation démocratique au Maroc» Nº 

14-CO1-413. 
 Financement: Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 

(AECID). 
 Budget global du programme : 2.500.000 € 

http://morocco.shafaqna.com/AR/MA/97720
http://africapress.ma/40/3699.html
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 Gestionnaires du programme: Mouvement pour la Paix (MPDL), Oxfam Intermón (OI) et 
Espace Associatif (EA). 

 Durée du programme : 4 ans. 
 Durée services techniques: 30 jours de duration entre le 16 Novembre 2015 et le 15 

Décembre 2015. 
 

1. Contexte 
Le programme « Appui au processus de participation démocratique » d’une durée de 4 ans, est 
 réalisé dans le cadre d’un consortium formé par Mouvement pour la Paix (MPDL) et Oxfam 
Intermón, en partenariat avec l´Espace Associatif et avec le financement de l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au Développement (AECID). Les objectifs du programme sont les 
suivants : 

 Objectif Général : Soutenir le processus de bonne gouvernance démocratique à travers le 
développement des capacités des acteurs locaux et la mise en place de mécanismes de 
participation citoyenne qui garantissent l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 Objectif Spécifique 1 : Favoriser la participation à travers la concertation et l’implication des 
différents acteurs dans la gestion des questions publiques locales. 

 Objectif Spécifique 2 : Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les sphères 
publiques et privées au niveau local et national…. 
 

http://www.tanmia.ma/services-techniques-pour-une-formation-dirigee-aux-acteurs-locaux-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-
gouvernance/ 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Pour booster la participation démocratique  
 

Zoom L’Espace Associatif a organisé le Samedi 7 Novembre 2015 à Oujda en collaboration avec 
l’Association Oujda Ain Ghazal 2000 et l’Association de Coopération pour le Développement et la 
culture une rencontre de communication sur le bilan de la participation des femmes au processus 
électoral dans les collectivités territoriales de la préfecture Oujda-Angad. Cette rencontre qui s’inscrit 
dans le cadre du programme d’appui au processus de participation démocratique au Maroc, a été 
animée par Abdelwahed Ghazi, Miloud Rezoug, Mohammed M’barek et Houria Didi qui ont présenté 
les objectifs généreux et spécifiques de ce programme initié dans les provinces d’Oujda, Larche et El-
Houceima ainsi que l’évolution de la participation des femmes aux échéances électorales de 2005 à 
2015… 
 
http://www.oujdacity.net/regional-article-105959-fr/pour-booster-la-participation-democratique.html 

 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.tanmia.ma/services-techniques-pour-une-formation-dirigee-aux-acteurs-locaux-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance/
http://www.tanmia.ma/services-techniques-pour-une-formation-dirigee-aux-acteurs-locaux-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance/
http://www.oujdacity.net/regional-article-105959-fr/pour-booster-la-participation-democratique.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-105959-fr/pour-booster-la-participation-democratique.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-105959-fr/pour-booster-la-participation-democratique.html
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 دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب“لقاء إطالق برنامج 
 

 

سلسل مدعم “برنامج  من شهر يونيو و بمدن العرائش، الحسيمة ووجدة، ثالث لقاءات إلطالق 14و 12،11شهدت في االيام 

 (MPDL)حرية بشراكة مع كل من الفضاء الجمعوي والحركة من أجل السالم ونزع السالح وال ”المشاركة الديموقراطية بالمغرب
 الوكالة االسبانية للتعاون الدوليوانترمون أوكسفام الممول من طرف 

ون مع ( وانترمون أوكسفام، وبالتعاMPDLيهدف المشروع المنجز من طرف الحركة من أجل السالم ونزع السالح والحرية )

اة وتضمن المسا ة التيالفضاء الجمعوي دعم الحكامة الجيدة من خالل تقوية قدرات الفاعلين المحليين ووضع آليات المشاركة المواطن

 وجدة .وجماعة حضرية وقروية بكل من العرائش و الحسيمة  31بين الرجال والنساء، كما يستهدف ثالث أقاليم مكونة من 
 محاور البرنامج

 تشجيع المشاركة من خالل التشاور وإدماج مختلف الفاعلين في تدبير القضايا العمومية المحلية:
حلية لجماعات المبين ا مجال الديمقراطية التشاركية؛ إضافة إلى تقوية أسس التشاور تكوينات ودوارات لتقوية الفاعلين المحليين في

 والمجتمع المدني؛ تقوية التنظيم المجتمعي للنهوض بالمساواة والمشاركة.
 

http://hoceimapress.com/archives/2856 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://hoceimapress.com/archives/2856
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 لقاء تواصلي حول حصيلة مشاركة النساء في المسلسل االنتخابي بإقليم الحسيمة

 

 لحسيمة، ينظمواائش في الجماعات الترابية ألقاليم وجدة و العر  »دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب«   في إطار برنامج
ة بادس و ( وانترمون أوكسفام، وبالتعاون مع جمعيMPDLالفضاء الجمعوي والحركة من أجل السالم ونزع السالح والحرية )

لحسيمة في إقليم احصيلة نتائج و خالصات المشاركة الديمقراطية للنساء ب جمعية ملتقى المرأة لقاءا تواصليا الذي سيعرض فيه 
الحسيمة ابتداء من بمقر المركب الثقافي و الرياضي ب 2015نونبر  9يوم   ، بمدينة الحسيمة2015شتمبر  4ة ل االنتخابات األخير

 الساعة التاسعة صباحا.
 

http://baladiya-alhoceima.ma/baladiya/?p=1565 

---------------------------------------------------------------------- 

 

جمعيات تنظم لقاء تواصليا لتقديم مؤشرات المشاركة الديمقراطية للنساء بإقليم الحسيمة في انتخابات 

 2015شتنبر  4

 

 

http://baladiya-alhoceima.ma/baladiya/?p=1565
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 09ة يوم الحسيمبوالرياضي ينظم الفضاء الجمعوي بتعاون مع كل من جمعية بادس وملتقى المرأة لقاء تواصليا بالمركب الثقافي  

ليم نساء بإقفي الساعة التاسعة والنصف صباحا، لقاء تواصليا لعرض "حصيلة وخالصات المشاركة الديمقراطية لل 2015نونبر 

 ". 2015شتنبر  4الحسيمة خالل االنتخابات األخيرة ل
ية اعات الترابي الجمفشاركة الديمقراطية بالمغرب " ويندرج هذا اللقاء ، حسب المنظمين ، في إطار تفعيل برنامج " دعم مسلسل الم

 وضوع ألقاليم وجدة والعرائش والحسيمة ، والذي تموله عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية ذات االهتمام بالم
 

http://dialoguerif.com/permalink/4765.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية برنامجاللقاء التواصلي حول 
 

 

الجماعات الترابية لس وتشكيل المكاتب المسيرة للمجا 2015  شتنبر 4نتائج االنتخابات الجهوية والجماعية التي جرت يوم  بإعالن  

وم على لتي تقاالجماعية واإلقليمية والجهوية، وإيمانا منا كجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان، 
 …الديمقراطية والمشاركة والحرية والعدالة و المساواة وعدم التمييز

اء تصاديين نسن واالقاك مختلف الفاعلين المدنيين واالجتماعييوأخذا بعين االعتبار أن البناء الديمقراطي يتطلب العمل على إشر 
 .اعات الترابيةوالقوانين التنظيمية للجم 2001ورجاال وشبابا في بلورة السياسات العمومية الترابية وفق ما ورد في دستور 

 
http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

http://dialoguerif.com/permalink/4765.html
http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
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 Un séminaire régional sur le suivi des politiques publiques  
 
Partant de sa mission de consolidation du rôle de l’acteur associatif dans la promotion, le suivi des 
droits socioéconomiques et culturels des citoyens, l’Espace associatif de Tanger organise, ce samedi 7 
novembre, un séminaire sur le thème : «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale».  
L’événement est organisé en partenariat avec Takatoul des associations Grand Tanger et Oxfam 
Novib, l’une des 17 organisations d’Oxfam International qui œuvrent pour trouver des solutions 
pratiques et innovantes afin d’aider les individus à s'extraire de la pauvreté et à s'épanouir.  
 
http://lematin.ma/journal/2015/un-seminaire-regional-sur-le-suivi-des-politiques-publiques/234998.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Lecture sur la loi organique des finances et projet de loi de finance 
2016 

novembre 17 
 
Dans le cadre de l’intérêt porté aux politiques publiques, nous avons le plaisir de vous inviter à la 
table ronde organisée par l’Espace Associatif, l’Association Démocratique des femmes du Maroc et 
l’Association Marocaine des Droits Humains sous le thème : 
« Lecture sur la loi organique des finances et projet de loi de finance 2016 » 
 
http://www.tanmia.ma/event/lecture-sur-la-loi-organique-des-finances-et-projet-de-loi-de-finance-2016/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://lematin.ma/journal/2015/un-seminaire-regional-sur-le-suivi-des-politiques-publiques/234998.html
http://www.tanmia.ma/event/lecture-sur-la-loi-organique-des-finances-et-projet-de-loi-de-finance-2016/
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http://akherkhabar.ma/news3921.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://akherkhabar.ma/news3921.html
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يموقراطية لنساء المغرب  ينظم الفضاء الجمعوي و الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، والجمعية الد

 ندوة حول القانون التنظيمي للمالية ،
 

 

 القانون التنظيمي للمالية،  ندوة حول
 2016ومشروع قانون المالية لسنة 

 مة، ينظفي إطار تتبع السياسات العمومية، ومدى تاثير القانون المالي على الميزانيات المخصصة للقطاعات االجتماعي
 ونبرن 17اء اإلنسان، والجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ندوة يوم الثالثالفضاء الجمعوي و الجمعية المغربية لحقوق 

 
http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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ACODEC organise une formation sur la démocratie participative et la bonne 
gouvernance  

 

  

 

zoom zoom -1- Les activités de sensibilisation qui s inscrivent dans le programme:”Appui au 
processus de participation democratique au Maroc”battent leur train ds les provinces d Oujda – 
Angad.les 3 caravanes qui viennent de s achever ds les communes de Beni drar, le 03 Déc. 2015; Bab 
sidi Abdelwahab le 04 Déc – Oujda et Ainsfa le 05 Déc ,se sont déroulées dans de bonnes conditions 
et les objectifs visés ont été réalisés à 100%. Des contacts directs avec le grand public et des 
dépliants ont eclairci des pocedures de dialogue et concertation des citoyens et associations avec les 
élus(es) des communes territorales . – 2 – je vous informe que dans le même le programme:”Appui 
au processus de participation democratique au Maroc” le 08 et 09 Déc 2015 l’association ACODEC  
organise une formation sur la démocratie participative et la bonne gouvernance. 
 
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-
gouvernance.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 4النساء في خدمة الرجال انتخابيا !! ... قراءة أولية في الحضور النسائي على مستوى انتخابات 
 2015شتنبر 

 محمد امباركي 
  13:35 - 7/  12/  2015 - 5006العدد: -الحوار المتمدن

 حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت  :المحور
 

 ... !! النساء في خدمة الرجال انتخابيا
 (*) 2015شتنبر  4قراءة أولية في الحضور النسائي على مستوى انتخابات 

http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%E3%C8%C7%D1%DF%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5006
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=151
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 محمد امباركي

 
 :" البد من تسجيل مالحظتين منهجيتين نعتقد أنهما أساسيتين 2015شتنبر  4قبل مقاربة مسألة" الحضور النسائي في انتخابات 

المالحظة األولى هي أن هذه القراءة تظل أولية في ظل عدم تقاسم المعلومة االنتخابية لتحليلها خاصة المعطيات المتعلقة بما يمكن أن 
النساء على مستوى التسجيل في اللوائح االنتخابية وغير الخريطة االنتخابية النسائية " أي نسبة "نصطلح عليه سوسيولوجيا ب 

 المسجالت، المشاركة، الترشيحات، التصويت، التمثيلية المؤسساتية و طبيعة هذه التمثيلية ثم التوزيع السوسيومهني و المجالي لكل 
 .المستويات هذه

عض بتقراء يات متداخلة ومترابطة من خالل اسالمالحظة الثانية ترتبط بمنهجية مقاربة الموضوع والتي ستالمس ثالث مستو
 ت ب، الترشيحاالنتخاالمعطيات اإلحصائية المتوفرة للوقوف عند الحصيلة والمعيقات. والمستويات الثالث هي التسجيل في اللوائح ا

 .والجهوية ثم التمثيلية على مستوى المجالس المحلية
وى ر على المستاألخي ي أو ما يصطلح عليه بمقاربة النوع في المشهد االنتخابيإذن ما يهمني في الموضوع هو استنطاق البعد النسائ

 .الوطني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=495767#st_refDomain=&st_refQuery 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

مشروع  والية تنظم الجمعية بشراكة مع الفضاء الجمعوي ندوة صحفية حول القانون التنظيمي للم

 2016قانون المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2214618 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=495767#st_refDomain=&st_refQuery
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2214618
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الترابيةانطالق اللقاء التواصلي لبرنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات   
 

 

 11،ينطلق يوم األربعاء ”من أجل تأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية“تحت شعار 
ت ية بالجماعايمقراطحول يرنامج دعم المشاركة الد المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي،فعاليات اللقاء التواصلي نونبر،بمقر

يكوديل كة مع إالجمعوي،ومنظمة التعاون اإلسباني،والحركة من أجل السالم، ومنظمة أوكسفام،وبشراالترابية،بدعم من الفضاء 
 . والرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة بالعرائش

من التشاركية، قراطيةاللقاء يهدف إلى مناقشة البنود والقوانين ذات العالقة بالحقوق والحريات والمقتضيات التي تؤكد على الديم
افؤ لمساواة وتكاهيئة  جعل هيئات الحوار والتشاور إطارا حقيقيا للتفاعل مع مطالب واقتراحات جمعيات المجتمع المدني،إعطاء نهابي

 .الفرص والنوع االجتماعي بعدها الحقيقي في عملية المشاركة في بلورة القرار العمومي المحلي
 

http://www.larachecity.com/?p=24844 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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Revue de Presse 2015   

ESPACE ASSOCIATIF/55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

60 

 2015قراءة في الصحف 

 

 ترابيَةْت البالعرائْش حوَل برنامْج دعْم الُمشاركة الد يمقراطية بالجماعا لقاٌء تواصلي  
 

 

 حول قاء التواصليالمكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش، فعاليات الل ، بمقر2015نونبر  11تنطلق اليوم األربعاء 
كة باني، والحرعاون اإلس، المدعوم من طرِف الفضاء الجمعوي، ومنظمة الت’’بالجماعات الترابية دعم المشاركة الديمقراطية‘‘برنامج 

 .ومنظمة أوكسفام الدوليةمن أجل السالم، 

البنود  مناقشة ، يروم  ”من أجل تأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية“اللقاء الذي يحمل شعار 
ر اولحوار والتشئات اجعل هي والقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات والمقتضيات التي تشدد على الديمقراطية التشاركية، على رأسها

إلجتماعي االنوع وإطارا حقيقيا للتفاعل مع مطالب واقتراحات جمعيات المجتمع المدني، وكذا منح هيئة المساواة وتكافؤ الفرص 
هتم والتشاور ت للحوار صياغة القرار العمومي المحلي، إضافة إلى إحداث هيئة أبعادها الحقيقية في ن ظ م المشاركة الم ساعدة على 

من  146و 19 وقه، وإعمال مبدأي المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء مثلما نصت على ذلك المادتانبقضايا الشباب وحق
 الدستور، وكذا خلق بيئة مؤسساتية متغيرة وفاعلة.

http://www.larachenews.com/news13933.html 

---------------------------------------------------------------------- 
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 حصيلة مشاركة النساء في المسلسل االنتخابي بإقليم الحسيمة " موضوع لقاء تواصلي
 

 

سيمة، نظم ش والحالعرائفي إطار برنامج   "دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب" في الجماعات الترابية ألقاليم وجدة و 
فام"، وبالتعاون (" و"انترمون أوكسMPDL)     الفضاء الجمعوي بشرا كة مع المنظمات الغير الحكومية   الحركة من أجل السالم

ة مإقليم الحسيبلنساء لمع جمعيتي بادس و ملتقى المرأة لقاءا تواصليا استعرض فيه  حصيلة نتائج   وخالصات المشاركة الديمقراطية 
 .2015شتمبر 4في االنتخابات األخيرة ل 

تداء من الساعة بمقر المركب الثقافي و الرياضي اب 2015نونبر  9أشغال  هذا اللقاء التواصلي احتضنته مدينة الحسيمة  يوم 
 . التاسعة والنصف صباحا

ت تأثير فع قدراعن طريق التحسيس و رورام اللقاء دعم مسلسل الديمقراطية و الشباب و النوع االجتماعي بالجماعات الترابية 
جماعات تشاركية بالطية الالفاعلين المحليين }الجمعيات و الجماعات الترابية{و ذلك من خالل  خلق ميكانيزمات فعالة لتعزيز الديمقرا

 الترابية انسجاما مع المستجدات الدستورية و المؤسساتية.
طرف  مغرب منأوسار، وعرف كذلك تقديم برنامج المشاركة الديمقراطية بالاللقاء تم افتتاحه من طرف عضو جمعية بادس فيصل 

 المنسق الوطني للبرنامج عن الفضاء الجمعوي.
 
 

http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-
%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
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رنامج لعرائش، من باتستفيد المستشارات الجماعيات والفاعلين السياسيين والمدنيين على مستوى إقليم  :ياسين العماري - 24طنجة 
 .2019دعم المشاركة الديموقراطية،والذي يمتد ألربع سنوات وينتهي سنة 

الفضاء باني، واألوروبي،والمدعوم من المنظمة البريطانية أوكسفام، ومنظمة التعاون اإلسالبرنامج الممول من طرف اإلتحاد 
راطية بطة الديموقة الراالجمعوي، والمنظمة اإلسبانية الحركة من أجل السالم،وبشراكة مع جمعية إيكوديل للتنمية العادلة،وفيديرالي

 من أجل تأسيس“اليم كل من وجدة والحسيمة والعرائش، ويرفع شعار بأق  جماعة ترابية حضرية وقروية 31لحقوق المرأة،سيشمل 
 .”حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية

 
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8
%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%
D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%8
5%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7
%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
http://www.tanja24.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/16130/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.html
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Séminaire régional sur la gestion des finances publiques 

 
  

 

 

L’Espace associatif Takatoul, en partenariat avec des associations du Grand Tanger et OXFAM Novib, 
a organisé à Tanger un séminaire sur le thème «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale», en présence de toutes les associations de la ville. 
Capitalisant sur les acquis, les actions menées en matière de justice fiscale et conformément à sa 
mission et démarche qui privilégie le partage et le transfert de bonnes pratiques au niveau territorial, 
l’Espace associatif en partenariat avec OXFAM entame la mise en œuvre du projet : «Suivi des 
politiques publiques et du budget». Le changement souhaité est le développement de capacité des 
citoyens(nes), notamment des jeunes, en vue de suivre l’action publique locale et de pousser les 
décideurs locaux à œuvrer pour la réduction des inégalités et créer les conditions de justice sociale et 
de redistribution des ressources budgétaires. Ce séminaire a réuni 70 participants(es) issus des 
associations de la société civile de Tanger et Assilah, des conseillers municipaux, des universitaires et 
des médias. 
  
http://lematin.ma/journal/2015/seminaire-regional-sur-la-gestion-des-finances-publiques/235124.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://lematin.ma/journal/2015/seminaire-regional-sur-la-gestion-des-finances-publiques/235124.html
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 بيـــــــــان تنديدي لما يتعرض له األستاذ المعطي منجب عضو الفضاء الجمعوي
 

 

تهدف تشويه  ة الحرية اآلن(، يتعرض لحملة إعالمية ممنهج) ”فريدوم ناو“منذ عدة شهور، واو الفضاء الجمعوي، ورئيس جمعية 
في  قراطية إنناة والديمعن قيم الحري شك كتاباته ومواقفه وأنشطته المدنية المرتبطة بالدفاع عن سمعته ،تقودها جهات تزعجها بدون 

ته ائلته ، ونعحرش بعالفضاء الجمعوي ، بعد وقوفنا على المضايقات المتعددة التي وصلت حد منعه من مغادرة التراب الوطني ، والت
 .أمن الدولةبنعوث تشوه صورته وأنه مبحوث عنه في قضايا تمس ب

 : فإننا نحن أعضاء الفضاء الجمعوي اذ
 .ن رأيهعنندد بشدة لما يتعرض له األستاذ المعطي منجب من مضايقات وتهديدات تهدف إلى قمعه وإسكات صوته للتعبير  –
راض من أم يندق ناقوس الخطر الذي يهدد سالمته من جراء االضراب عن الطعام الذي تجاوز العشرة أيام، خاصة وأنه يعان –

  …خطيرة مزمنة
http://www.ritajepress.com/?p=4413 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ritajepress.com/?p=4413
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 المساءلة االجتماعيةتتبع السياسات العمومية ، الميزانية و ” الراشيدية لقاء جهوي حول 
  

 

ية و ة ، الميزانالعمومي تتبع السياسات” نظمت جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي لقاء جهويا حول موضوع 
السياسات العمومية تبع ت ” ، و يندرج هدا اللقاء في إطار برنامج2015أكتوبر  31بفندق أفردو بالرشيدية يوم ” المسالة االجتماعية 

 سان في سياقوق االنالذي يسعى الى تعبئة المواطنين من اجل مساءلة المالية العمومية كنهج استراتيجي لحماية حق ” و الميزانية
ات الترابية بجهة فاعل سياسي و مدني من مختلف الجماع 50الديمقراطية و التنمية التشاركية و لإلشـارة حضر هذا اللقاء حولي 

 . تافياللت درعة
ما ية الدعوة كلى تلبعافتتح اللقاء بكلمة لألستاذ عبد النبي تعلوشت رئيس جمعية األلفية الثالثة ، حيث رحب بالحاضرين و شكرهم 

 لسياسةلتملك اكبر  ومومية تطرق للسياق العام لهذا اللقاء و ذكر ان الجمعية تسعى من خالل هذا البرنامج الى تحسين اداء المالية الع
 . المالية من جانب المجتمع المدني

المجتمع  مشاركةبعده تفضل االستاذ الجامعي عبد العالي بلياس عضو الفضاء الجمعوي ،و ركز في مداخلته على الشق القانوني ل
 …العمومية و إعمال المسالة االجتماعية ، و في المداخلة الثانية المدني في اعداد و تتبع السياسات 

http://tinghir.info/?p=13329 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 لقاء جهوي بالرشيدية حول تتبع السياسات العمومية والميزانية والمساءلة االجتماعية
 

السياسات  ول تتبعحالجمعوي بالجنوب الشرقي، بغد غد السبت بالرشيدية، لقاء جهويا تنظم جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل 
 .ليالعمومية والميزانية والمساءلة االجتماعية، بمشاركة فاعلين جمعويين وحقوقيين ومهتمين بتدبير الشأن المح

 نفيذ برنامجن في تي بالجنوب الشرقي سيشرعاوحسب المنظمين، فإن الفضاء الجمعوي وجمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعو
شأن العام تتبع الوتتبع السياسات العمومية والميزانية"، الذي يروم تطوير قدرات الفاعلين، بما في ذلك الشباب، قصد مراقبة "

 ةرد الميزانيع موازيالمحلي، ودفع صانعي القرار المحليين إلى العمل على الحد من الفوارق وترتيب أولويات االنفاق، وإعادة تو
 .للعدالةاالجتماعية تحقيقا 

http://tinghir.info/?p=13329
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نظام المالية في سلسلة من اإلصالحات تطمح الى تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة ل 2011وأضافوا أن المغرب انخرط بعد دستور 

ة ربط المسؤوليالمساءلة ومن الدستور الذي ينص على اعتماد مبادئ وقواعد شفافية الميزانية ومبادئ  147العامة طبقا للفصل 
ن العام، ر الشأبالمحاسبة، مؤكدين أن تعزيز شفافية الميزانية تم ترسيخها من خالل دسترة بعض المؤسسات لضمان شفافية تدبي

 .وإشراك جميع االطراف المعنية في التنمية المحلية من أجل إعطاء فرصة لتحقيق االنتظارات

 
 http://www.akhbarona.com/divers/142078.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 ندوة وطنية تحت شعار: المواطنة حقوق وحريات
 

 

عيات المنظم لعمل الجم (15/11/1958)ظهير الحريات العامة  سنة على صدور 57 ، تكون قد مرت 2015نونبر  15بحلول 
عية عات التشريسنة على التعديالت التي قيدت حرية العمل الجمعوي بالمغرب من خالل التغيرات والمراج 42بالمغرب، وانصرام 

 .2009و 2002ات وصوال إلى مضاعفة التقييدات والعقوبات السالبة للحرية من خالل إصالح 1973لسنة 
لحكامة امالي وغياب ساد الإضافة إلى مسلسل التراجعات ذات الطبيعة القانونية المشار إليها، وبعد التشهير وتوجيه االتهامات حول الف

للتحكم في  مسلسل داخل الجمعيات،تواصل مسلسل تشديد الخناق على الحركة الجمعوية من خالل إقدام الحكومة المغربية على إطالق
ية من اختيارات الحركة، والسعي الستقطاب شخصيات جمعوية لدعم الموقف الرسمي، وإقصاء الحركة الجمعوية الديمقراط

 : بناء على ما سلف، ومن أجل .اإلصالح الحقيقي لإلطار القانوني والمؤسساتي للعمل الجمعوي
 فضح مسلسل التراجعات وتقييد الحريات الجمعوية بالمغرب؛

  التاريخي للحركة الجمعوية في المغرب ومنجزاتها ومكتساباتها؛تعزيز المسار 
 تأكيد مكانة الحركة الجمعوية في بناء دولة الحق والقانون والحريات؛ 
 حق في ولوج تعديل قانون الجمعيات، ال :تجديد التذكير بمطالب الحركة الجمعوية الديمقراطية حول الحريات العامة

سطة ات بواق في المعلومة، إعمال أدوات المشاركة المدنية في التشريعات والسياسالفضاءات العامة، التمويل، الح
 إلخ،… العرائض والملتمسات

 
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-
%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/ 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.akhbarona.com/divers/142078.html
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
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تحت شعار: المواطنة حقوق  2015نونبر  15نــــداء لتخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات، يوم األحد 

 وحريات
 

 

عيات ( المنظم لعمل الجم15/11/1958ظهير الحريات العامة ) سنة على صدور 57 قد مرت ، تكون 2015نونبر  15بحلول 
عية عات التشريسنة على التعديالت التي قيدت حرية العمل الجمعوي بالمغرب من خالل التغيرات والمراج 42بالمغرب، وانصرام 

 .2009و 2002خالل إصالحات وصوال إلى مضاعفة التقييدات والعقوبات السالبة للحرية من  1973لسنة 
لحكامة امالي وغياب ساد الإضافة إلى مسلسل التراجعات ذات الطبيعة القانونية المشار إليها، وبعد التشهير وتوجيه االتهامات حول الف

لتحكم في ل مسلسل داخل الجمعيات،تواصل مسلسل تشديد الخناق على الحركة الجمعوية من خالل إقدام الحكومة المغربية على إطالق
ية من اختيارات الحركة، والسعي الستقطاب شخصيات جمعوية لدعم الموقف الرسمي، وإقصاء الحركة الجمعوية الديمقراط

 اإلصالح الحقيقي لإلطار القانوني والمؤسساتي للعمل الجمعوي. بناء على ما سلف، ومن أجل :
 فضح مسلسل التراجعات وتقييد الحريات الجمعوية بالمغرب؛ 
 تعزيز المسار التاريخي للحركة الجمعوية في المغرب ومنجزاتها ومكتساباتها؛ 
 تأكيد مكانة الحركة الجمعوية في بناء دولة الحق والقانون والحريات؛ 

 

http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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Présentation et Publication de l’étude sur l’état des lieux du droit d’accès à 
l’information dans le secteur de la santé 

décembre 12 
L’Espace Associatif est honoré de vous inviter à couvrir la publication de l’étude sur l’état des lieux 
du droit d’accès à l’information dans le secteur de la santé réalisé pour le compte de l’Espace 
Associatif par M. Abdellah Harsi, qui aura lieu Le 12 décembre 2015 au centre de formation et 
d’insertion des jeunes et l’Espace Al Massar de la trisomie 21 au Quartier Yacoub Al Mansour à 
Rabat. 
Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer l’efficacité des politiques 
publiques, en améliorant leurs impacts, en particulier par rapport aux groupes vulnérables. Mais 
malheureusement, les limites liées à l’accès à l’information publique et à la rareté de l’information 
produite constituent des défis majeurs pour connaitre et analyser les politiques publiques. Pour faire 
face à cette situation, l’Espace Associatif comme organisation de la société civile (OSC) œuvrant dans 
le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, cherche à développer des projets qui allient 
la recherche-action pour recueillir des données de première main, et ainsi développer des actions de 
plaidoyer efficaces qui visent à améliorer les politiques publiques. 
 
http://www.tanmia.ma/event/presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-
de-la-sante/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Le droit d’accès à l’information dans le secteur de la santé 
Les recommandations d’une étude commandée par l'Espace associatif 

 
 
Déterminer l’articulation qui existe entre le droit d’accès à l’information et l’accès au service de 
santé, et répondre à la question de savoir dans quelle mesure et de quelle manière, le droit à 
l’information constitue un moyen permettant et favorisant l’accès des citoyens au service de la santé 
publique. Tel est l’objectif principal d’une étude sur l’état des lieux du droit d’accès à l’information 
dans le secteur de la santé («Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé») dont les 

http://www.tanmia.ma/event/presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
http://www.tanmia.ma/event/presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
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grandes lignes ont été présentées, samedi 12, au Centre de formation et d'insertion des jeunes et 
l'Espace Al Massar de la trisomie 21, au quartier Yacoub Al Mansour à Rabat.  
 
Réalisée par le chercheur Abdellah Harsi, pour le compte de l'Espace associatif, cette étude a été 
présentée à l’occasion de la Rencontre nationale sur le thème « La citoyenneté, droits et libertés ».  
Les limites liées à l’accès à l’information publique et à la rareté de l'information produite constituent 
des défis majeurs pour connaître et analyser les politiques publiques, a relevé l’Espace associatif qui 
a lancé en janvier 2014, avec le concours financier de la Fondation Open Society, le projet «Un 
meilleur système de santé pour tous grâce à une information publique efficiente», en vue de 
développer des enquêtes de terrain pour mesurer l’état des lieux du droit d’accès à l’information 
(DAI) dans le secteur de la santé et connaître les actions menées par chaque partie prenante.  
 
http://www.libe.ma/Le-droit-d-acces-a-l-information-dans-le-secteur-de-la-sante_a69466.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Espace associatif - Présentation et publication de l’etude sur l’état des lieux 
du droit d’accès à l’information dans le secteur de la santé 

 

 

Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer l’efficacité des 
politiques publiques, en améliorant leurs impacts, en particulier par rapport aux groupes 
vulnérables. Mais malheureusement, les limites liées à l’accès à l’information publique et à la 
rareté de l’information produite constituent des défis majeurs pour connaitre et analyser les 
politiques publiques. Pour faire face à cette situation, l’Espace Associatif comme 
organisation de la société civile (OSC) œuvrant dans le domaine des droits économiques, 
sociaux et culturels, cherche à développer des projets qui allient la recherche-action pour 
recueillir des données de première main, et ainsi développer des actions de plaidoyer 
efficaces qui visent à améliorer les politiques publiques. 
 
http://www.facilite-societecivile.ma/espace-associatif-presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-
linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/ 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.libe.ma/Le-droit-d-acces-a-l-information-dans-le-secteur-de-la-sante_a69466.html
http://www.facilite-societecivile.ma/espace-associatif-presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
http://www.facilite-societecivile.ma/espace-associatif-presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
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Projet EA-Care 

 

L\’action proposée se fonde sur la consolidation de la démocratie participative et la gouvernance 
locale à travers l\’opérationnalisation des dispositions de la Charte Communale et de la Constitution, 
particulièrement celles qui garantissent les droits à la participation, à la redevabilité sociale et à 
l’égalité de genre. 
 
L’action se déroulera dans les deux provinces de Beni Mellal et Oujda-Angad, répondra à travers 
des activités ciblées à la double nécessité suivante : 
 
– Préparer et outiller les associations et les individus qui les composent à jouer leur rôle de suivi des 
politiques locales à travers un dialogue continu avec les pouvoirs publics et les autres parties 
prenantes; 
 
http://www.facilite-societecivile.ma/projet-ea-care/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facilite-societecivile.ma/projet-ea-care/
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والمساءلة  العمومية في مجالي الميزانية فعاليات جمعوية تناقش بطنجة طرق تتبع السياسات
 االجتماعية

 

 

 دنيا الوطن -رام هللا 
 

سترة لواقع عبر دأرض ا في إطار برنامج تتبع السياسات العمومية والميزانية، الرامي إلى تعزيز شفافية الميزانية، ثم بلورتها على
 7 م السبتالكبرى، وبدعم من منظمة اكسفام نوفيب، يوبعض المؤسسات، نظم الفضاء الجمعوي بشراكة مع تكتل جمعيات طنجة 

 .جتماعيةتتبع السياسات العمومية الميزانية والمساءلة اال :نونبر الجاري بفندق أمنية بطنجة، لقاء جهويا حول موضوع
ريبي م الضظاافتتح اللقاء بمداخلة لعبد العزيز المسعودي عضو الفضاء المعوي، ومنظمة ترانسبرنسي المغرب، عنونها بالن

فيما يخص  لسياسياوالمساءلة االجتماعية ودور المجتمع المدني، اعتبر الموضوع له عالقة مباشرة بالمواطن، مقرا بضعف الفاعل 
ا أن لمنتخبة، كمامجالس إلمامه بالمجال الضريبي، لذلك ال يستطيع الترافع وفق الوجه المطلوب سواء داخل قبة البرلمان، وكذا في ال

 .ة على القيمة المضافة غير عادلة في نظرهالضريب
 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/09/810077.html  

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/09/810077.html
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 تنظيم لقاء تشاوري مع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم العرائش حول الديموقراطية التشاركية
 

 

 

 

 

راكة مع ائش.بششهدت قاعة محمد عواد بمركز إيكوديل بحي الوفاء،عقد لقاء تشاوري مع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم العر
عية التنمية،وجملدولي والمغرب،ومنظمة من أجل السالم اإلسبانية، والمنظمة اإلسبانية للتعاون امنظمة التعاون اإلسباني،وأوكسفام 

وقراطية لحقوق المرأة  .إيكوديل للتنمية العادلة.والفضاء الجمعوي.وفديرالية الرابطة الديم 
”  ب والجمعياتوالشبا الجماعات الترابية أية آليات لتفعيل المشاركة المواطنة والتواصل بين“اللقاء الذي إختار له منظموه شعار 

قراطية، وط ر ت إستراتيجيا قها فيسعى إلى إيجاد آليات للتأثير على سياسة الفاعلين المحليين، فيما يخص مفهوم المشاركة الديم 
دئ ى تعزيز مباسعى إلالفاعلين المحليين. وقال مانويل لورينزو المنسق الوطني لجمعية المنظمة من أجل السالم،إن هذا البرنامج ي

 .المشاركة الديموقراطية بالمغرب،والدفع ق د ما بالدينامية والشراكة المبرمة بين المغرب وإسبانيا
لعمل المشترك،من بينها للتعاون بين البلدين،حول أولويات ا 2014وذكر لورينزو بأن هناك إتفاقيات بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو 

أشار إلى أن و” مسارهناك إرادة إلسبانيا لمرافقة ودعم المغرب في هذا ال“وقراطي ودولة القانون.وأضاف مشروع دعم المسار الديم
 .”طرفنا شجيع منأضحت تثير الت“ديناميكية التغيير التي يعرفها المغرب فيما يخص الترسانة القانونية وتعزيز الديموقراطية 

 
http://www.larachecity.com/?p=26766 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://www.larachecity.com/?p=26766
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 انشطة الفضاء الجمعوي
 

عم مسلسل ، والدي يهدف إلى د2015يونيو  الذي انطلق مند» دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب«في إطار برنامج 
رفع قدرات  وحسيس عن طريق الت بالجماعات الترابية ألقاليم العرائش، وجدة والحسيمة الديمقراطية و الشباب و النوع االجتماعي

 ة بالجماعاتاركيتشتأثير الفاعلين المحليين }جمعيات وجماعات ترابية } وذلك من خالل خلق آليات فعالة لتعزيز الديمقراطية ال
 ينظم وشركاؤه المحليين سلسلة من األنشطة: الترابية انسجاما مع المستجدات الدستورية و المؤسساتية،

 

  2015نونبر  7وجدة 

   2015نونبر  9الحسيمة 

   2015نونبر  11العرائش 

 
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 تعزيز القدرات الشخصية لشباب محو دورة تكوينية بالحسيمة
 

 

  
 

 
 
 

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/
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سيمة " ادي بالحاالجتماعي واالقتص" دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب " نظمت جمعية بادس لتنشيط  في إطار برنامج 
عية ودعم الجتمابشراكة مع الفضاء الجمعوي ، حراكة من أجل السالم ، . دورة تكوينية حول موضوع تقوية المهارات الشخصية وا

 ..دير،ة ، أجالمجال النفسي لفائدة شباب وشابات المجتمع المدني بالجماعات الترابية المستفيدة من البرنامج وهي الحسيم

 
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-
%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html  

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 تكوينية بالحسيمةتعزيز القدرات الشخصية لشباب محو دورة 
 

  
 

” ة دي بالحسيمنظمت جمعية بادس لتنشيط االجتماعي واالقتصا” دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب ” في إطار برنامج 
دورة تكوينية حول موضوع تقوية المهارات  .OXFAM،MPDLبشراكة مع الفضاء الجمعوي ، حراكة من أجل السالم ، 

 ودعم المجال النفسي لفائدة شباب وشابات المجتمع المدني بالجماعات الترابيةالشخصية واالجتماعية 

 
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-
%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html
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جمعيات تنظم لقاء تواصليا لتقديم مؤشرات المشاركة الديمقراطية للنساء بإقليم الحسيمة في انتخابات 

 2015شتنبر  4

 

 09يوم يمة بالحس ينظم الفضاء الجمعوي بتعاون مع كل من جمعية بادس وملتقى المرأة لقاء تواصليا بالمركب الثقافي والرياضي 

ليم نساء بإقفي الساعة التاسعة والنصف صباحا، لقاء تواصليا لعرض "حصيلة وخالصات المشاركة الديمقراطية لل 2015نونبر 

 ". 2015شتنبر  4الحسيمة خالل االنتخابات األخيرة ل
ية اعات الترابي الجمبالمغرب " فويندرج هذا اللقاء ، حسب المنظمين ، في إطار تفعيل برنامج " دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية 

 وضوع .ألقاليم وجدة والعرائش والحسيمة ، والذي تموله عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية ذات االهتمام بالم
 

http://dialoguerif.com/permalink/4765.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية برنامجاللقاء التواصلي حول 
 

 

http://dialoguerif.com/permalink/4765.html
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لس الجماعات الترابية وتشكيل المكاتب المسيرة للمجا 2015  شتنبر 4نتائج االنتخابات الجهوية والجماعية التي جرت يوم  بإعالن  
وم على لتي تقاالجماعية واإلقليمية والجهوية، وإيمانا منا كجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان، 

 …الديمقراطية والمشاركة والحرية والعدالة و المساواة وعدم التمييز
ء صاديين نسان واالقتالمدنيين واالجتماعييوأخذا بعين االعتبار أن البناء الديمقراطي يتطلب العمل على إشراك مختلف الفاعلين  

 .اعات الترابيةوالقوانين التنظيمية للجم 2001ورجاال وشبابا في بلورة السياسات العمومية الترابية وفق ما ورد في دستور 
 

http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 Un séminaire régional sur le suivi des politiques publiques  
 
Partant de sa mission de consolidation du rôle de l’acteur associatif dans la promotion, le suivi des 
droits socioéconomiques et culturels des citoyens, l’Espace associatif de Tanger organise, ce samedi 7 
novembre, un séminaire sur le thème : «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale».  
L’événement est organisé en partenariat avec Takatoul des associations Grand Tanger et Oxfam 
Novib, l’une des 17 organisations d’Oxfam International qui œuvrent pour trouver des solutions 
pratiques et innovantes afin d’aider les individus à s'extraire de la pauvreté et à s'épanouir.  
 
http://lematin.ma/journal/2015/un-seminaire-regional-sur-le-suivi-des-politiques-publiques/234998.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Lecture sur la loi organique des finances et projet de loi de finance 
2016 

novembre 17 
 
Dans le cadre de l’intérêt porté aux politiques publiques, nous avons le plaisir de vous inviter à la 
table ronde organisée par l’Espace Associatif, l’Association Démocratique des femmes du Maroc et 
l’Association Marocaine des Droits Humains sous le thème : 
« Lecture sur la loi organique des finances et projet de loi de finance 2016 » 
 
http://www.tanmia.ma/event/lecture-sur-la-loi-organique-des-finances-et-projet-de-loi-de-finance-2016/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/05/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://lematin.ma/journal/2015/un-seminaire-regional-sur-le-suivi-des-politiques-publiques/234998.html
http://www.tanmia.ma/event/lecture-sur-la-loi-organique-des-finances-et-projet-de-loi-de-finance-2016/
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http://akherkhabar.ma/news3921.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://akherkhabar.ma/news3921.html
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ينظم الفضاء الجمعوي و الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، والجمعية الديموقراطية لنساء المغرب 
 ة حول القانون التنظيمي للمالية ندو

 

 

 القانون التنظيمي للمالية،  ندوة حول
 2016المالية لسنة ومشروع قانون 

 مة، ينظفي إطار تتبع السياسات العمومية، ومدى تاثير القانون المالي على الميزانيات المخصصة للقطاعات االجتماعي
 ونبرن 17اء الفضاء الجمعوي و الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، والجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ندوة يوم الثالث

 
http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.monasso.ma/39842-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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ACODEC organise une formation sur la démocratie participative et la bonne 
gouvernance  

 

  
 

zoom zoom -1- Les activités de sensibilisation qui s inscrivent dans le programme:”Appui au 
processus de participation democratique au Maroc”battent leur train ds les provinces d Oujda – 
Angad.les 3 caravanes qui viennent de s achever dans les communes de Beni drar, le 03 Déc. 2015; 
Bab sidi Abdelwahab le 04 Déc – Oujda et Ainsfa le 05 Déc ,se sont déroulées dans de bonnes 
conditions et les objectifs visés ont été réalisés à 100%. Des contacts directs avec le grand public et 
des dépliants ont eclairci des pocedures de dialogue et concertation des citoyens et associations avec 
les élus(es) des communes territorales . – 2 – je vous informe que dans le même le 
programme:”Appui au processus de participation democratique au Maroc” le 08 et 09 Déc 2015 
l’association ACODEC  
organise une formation sur la démocratie participative et la bonne gouvernance. 
 
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-
gouvernance.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-106689-fr/acodec-organise-une-formation-sur-la-democratie-participative-et-la-bonne-gouvernance.html
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  2016 ندوة في قراءة القانون التنظيمي للمالية ومشروع قانون المالية لسنة

 

 

 

 

 

 

 
ت تح وي ندوة ء الجمعالمحامين بالرباط نظمت الجمعية المغربية لحقوق االنسان والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والفضابنادي 
 "شعار

 2016قراءة في القانون التنظيمي للمالية ومشروع قانون المالية لسنة 
  بالمغر والجمعية الديمقراكية لنساء افتتحت هذه الندوة بالكلمة للفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لحقوق االنسان

 :حيث تلتها عدة مداخالت
 ذ العربي الجعيدي قراءة في القانون التنظيمي للمالية 
 ذ نجيب اقصبي 2016قراءة في مشروع قانون المالية 

 
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-
%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
http://assadaassiasi.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3427-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016.html
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 2015قراءة في الصحف 

 

فية حول القانون التنظيمي للمالية و مشروع تنظم الجمعية بشراكة مع الفضاء الجمعوي ندوة صح

 2016قانون المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2214618 
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http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2214618
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 لقاء تواصلي لعرض نتائج وخالصات المشاركة الديمقراطية للنساء بعمالة وجدة أنكاد
 

 

 في إطار برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية،
 نكادالمشاركة الديمقراطية للنساء بعمالة وجدة ألعرض نتائج وخالصات  لقاء تواصلي 

 
 عبدالقادر كتـرة

ائج وخالصات اللقاء التواصلي لعرض نت  ، أشغال2015نونبر  07السبت  احتضنت قاعة الندوات بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة،

دعم مسلسل “نامج في إطار بر  وذلك  2015شتنبر  4المشاركة الديمقراطية للنساء بعمالة وجدة أنكاد في االنتخابات األخيرة ل 

في  جمعياتة من الفي الجماعات الترابية ألقاليم وجدة والعرائش والحسيمة، تحت إشراف مجموع  ”المشاركة الديمقراطية بالمغرب
 إطار شراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.

رات تأثير رفع قدوجتماعي بالجماعات الترابية عن طريق التحسيس المشروع يهدف إلى دعم مسلسل الديمقراطية والشباب والنوع اال
انسجاما  ات الترابيةالجماعخلق ميكانيزمات فعالة لتعزيز الديمقراطية التشاركية ب  وذلك من خالل  الفاعلين المحليين للمجتمع المدني

  مع المستجدات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية .
حصيلة “ت حول تمحور  الجلسة الصباحية للقاء التواصلي حول برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابيةمداخالت 

لغازي منسق لواحد اوتميزت بتدخالت كّل من عبدا” مشاركة النساء في المسلسل االنتخابي بالجماعات الترابية بأقاليم جهة الشرق
افة ومحمد والثق عضب منتخبة بالمجلس الجهة وميلود رزوكي رئيس جمعية للتعاون للتنمية الفضاء الجمعوي بالرباط وحورية ديدي

ات وسياسات تراتيجيتحديد مجاالت التأثير على اس“امباركي باحث في العلوم السياسية، فيما خصصت الفترة الزوالية لتنظيم ورشة 
 ”.الفاعلين المحليين في مجاالت المشاركة الديمقراطية

 
http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-
%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-
%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
http://ziripress.com/2015/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
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 انطالق اللقاء التواصلي لبرنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية
 

 

 11،ينطلق يوم األربعاء ”من أجل تأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية“تحت شعار 
 ة بالجماعاتيمقراطيحول يرنامج دعم المشاركة الد الصمد الكنفاوي،فعاليات اللقاء التواصليالمكتبة الوسائطية عبد  نونبر،بمقر

يكوديل إكة مع الترابية،بدعم من الفضاء الجمعوي،ومنظمة التعاون اإلسباني،والحركة من أجل السالم، ومنظمة أوكسفام،وبشرا
 . والرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة بالعرائش

 لتشاركية،مناقراطية إلى مناقشة البنود والقوانين ذات العالقة بالحقوق والحريات والمقتضيات التي تؤكد على الديماللقاء يهدف 
افؤ لمساواة وتكاهيئة  جعل هيئات الحوار والتشاور إطارا حقيقيا للتفاعل مع مطالب واقتراحات جمعيات المجتمع المدني،إعطاء بينها

 .الحقيقي في عملية المشاركة في بلورة القرار العمومي المحلي الفرص والنوع االجتماعي بعدها
 

http://www.larachecity.com/?p=24844 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 رابيَةْت التبرنامْج دعْم الُمشاركة الد يمقراطية بالجماعابالعرائْش حوَل  لقاٌء تواصلي  
 

 

 حول قاء التواصليالمكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش، فعاليات الل ، بمقر2015نونبر  11تنطلق اليوم األربعاء 
كة باني، والحرعاون اإلسلجمعوي، ومنظمة الت، المدعوم من طرِف الفضاء ا’’بالجماعات الترابية دعم المشاركة الديمقراطية‘‘برنامج 

 .من أجل السالم، ومنظمة أوكسفام الدولية

http://www.larachecity.com/?p=24844
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البنود  مناقشة ، يروم  ”من أجل تأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية“اللقاء الذي يحمل شعار 
ور حوار والتشائات الجعل هي الديمقراطية التشاركية، على رأسهاوالقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات والمقتضيات التي تشدد على 

إلجتماعي االنوع وإطارا حقيقيا للتفاعل مع مطالب واقتراحات جمعيات المجتمع المدني، وكذا منح هيئة المساواة وتكافؤ الفرص 
هتم والتشاور ت للحوار افة إلى إحداث هيئةصياغة القرار العمومي المحلي، إض أبعادها الحقيقية في ن ظ م المشاركة الم ساعدة على 

من  146و 19 بقضايا الشباب وحقوقه، وإعمال مبدأي المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء مثلما نصت على ذلك المادتان
 الدستور، وكذا خلق بيئة مؤسساتية متغيرة وفاعلة.

http://www.larachenews.com/news13933.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 حصيلة مشاركة النساء في المسلسل االنتخابي بإقليم الحسيمة " موضوع لقاء تواصلي
 

 

سيمة، نظم ئش والحإطار برنامج   "دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب" في الجماعات الترابية ألقاليم وجدة و العرافي 
فام"، وبالتعاون (" و"انترمون أوكسMPDL)     الفضاء الجمعوي بشرا كة مع المنظمات الغير الحكومية   الحركة من أجل السالم

مة إقليم الحسيبلنساء لة لقاءا تواصليا استعرض فيه  حصيلة نتائج   وخالصات المشاركة الديمقراطية مع جمعيتي بادس و ملتقى المرأ
 .2015شتمبر 4في االنتخابات األخيرة ل 

تداء من الساعة بمقر المركب الثقافي و الرياضي اب 2015نونبر  9أشغال  هذا اللقاء التواصلي احتضنته مدينة الحسيمة  يوم 
 . صف صباحاالتاسعة والن

ات تأثير فع قدرورام اللقاء دعم مسلسل الديمقراطية و الشباب و النوع االجتماعي بالجماعات الترابية عن طريق التحسيس و ر
جماعات تشاركية بالطية الالفاعلين المحليين }الجمعيات و الجماعات الترابية{و ذلك من خالل  خلق ميكانيزمات فعالة لتعزيز الديمقرا

 انسجاما مع المستجدات الدستورية و المؤسساتية. الترابية
ن طرف مغرب ماللقاء تم افتتاحه من طرف عضو جمعية بادس فيصل أوسار، وعرف كذلك تقديم برنامج المشاركة الديمقراطية بال

 المنسق الوطني للبرنامج عن الفضاء الجمعوي.
 

http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-
%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.larachenews.com/news13933.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
http://www.altpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/12670-%26quot%3B%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%26quot%3B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A.html
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 بالعرائش تنظم لقاء تواصليا لدعم المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابيةاإلطارات الجمعوية 
 

 

لضامنة طنين افي إطار دعم الحكامة الديمقراطية وذلك عن طريق تقوية قدرات الفاعلين المحليين و وضع أليات مشاركة الموا
ع الفضاء مشراكة طية لحقوق النساء فرع العرائش بللمساواة بين الجنسين بالجماعات الترابية بالمغرب نظمت الرابطة الديمقرا

تمحور حول  2015نونبر  11الجمعوي , وجمعية حركة من أجل السالم اإلسبانية و مؤسسة أوكسفام لقاء تواصليا يوم االربعاء 
 .حصيلة مشاركة النساء في المسلسل اإلنتخابي بالجماعات الترابية بعمالة إقليم العرائش 

قوافل  الية ,تنظيمال التيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية و ذلك بتنفيد محاور اإلشتغوذلك من أجل تأس
المشاركة ولحوار تحسيسية , تنضيم دورات تكوينية للمنتخبين ,وموظفي الجماعات والشباب , تنضيم ورشات من أجل التشجيع على ا

 : الشكل التالياليوم االول على , وقد كان برنامج 
 

 إستقبال المشاركات والمشاركين – 9.30
 ازي المنسقلواحد الغاتقديم برنامج المشاركة الديمقراطية بالمغرب لألستاد عبد  –كلمة اإلفتتاح لألستاذ مومن الصبيحي  – 10.00

 . الوطني للفضاء الجمعوي
 إلقليم االستاذة السعدية حصيلة إحصائية لمشاركة النساء في المسلسل اإلنتخابي با - 10.30
 قراءة في حصيلة مشاركة النساء في المسلسل اإلنتخابي باإلقليم االستادة السعدية – 11.00
 كلمة الصحافة – 11.30

http://loukospress.ma/news.php?extend.142 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

http://loukospress.ma/news.php?extend.142
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Séminaire régional sur la gestion des finances publiques 
 

 

L’Espace associatif Takatoul, en partenariat avec des associations du Grand Tanger et OXFAM Novib, 
a organisé à Tanger un séminaire sur le thème «Suivi des politiques publiques, budget et redevabilité 
sociale», en présence de toutes les associations de la ville. 
Capitalisant sur les acquis, les actions menées en matière de justice fiscale et conformément à sa 
mission et démarche qui privilégie le partage et le transfert de bonnes pratiques au niveau territorial, 
l’Espace associatif en partenariat avec OXFAM entame la mise en œuvre du projet : «Suivi des 
politiques publiques et du budget». Le changement souhaité est le développement de capacité des 
citoyens(nes), notamment des jeunes, en vue de suivre l’action publique locale et de pousser les 
décideurs locaux à œuvrer pour la réduction des inégalités et créer les conditions de justice sociale et 
de redistribution des ressources budgétaires. Ce séminaire a réuni 70 participants(es) issus des 
associations de la société civile de Tanger et Assilah, des conseillers municipaux, des universitaires et 
des médias. 
 
http://lematin.ma/journal/2015/seminaire-regional-sur-la-gestion-des-finances-publiques/235124.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://lematin.ma/journal/2015/seminaire-regional-sur-la-gestion-des-finances-publiques/235124.html
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 يتعرض له األستاذ المعطي منجب عضو الفضاء الجمعويبيـــــــــان تنديدي لما 
 

 

تهدف تشويه  ة الحرية اآلن(، يتعرض لحملة إعالمية ممنهج) ”فريدوم ناو“منذ عدة شهور، واو الفضاء الجمعوي، ورئيس جمعية 
ا في مقراطية إننوالدي م الحريةعن قي سمعته ،تقودها جهات تزعجها بدون شك كتاباته ومواقفه وأنشطته المدنية المرتبطة بالدفاع عن 

ته ائلته ، ونعحرش بعالفضاء الجمعوي ، بعد وقوفنا على المضايقات المتعددة التي وصلت حد منعه من مغادرة التراب الوطني ، والت
 .بنعوث تشوه صورته وأنه مبحوث عنه في قضايا تمس بأمن الدولة

 : فإننا نحن أعضاء الفضاء الجمعوي اذ
 .ن رأيهعما يتعرض له األستاذ المعطي منجب من مضايقات وتهديدات تهدف إلى قمعه وإسكات صوته للتعبير نندد بشدة ل –
راض ي من أمندق ناقوس الخطر الذي يهدد سالمته من جراء االضراب عن الطعام الذي تجاوز العشرة أيام، خاصة وأنه يعان –

  …خطيرة مزمنة
http://www.ritajepress.com/?p=4413 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 
 لقاء جهوي بالرشيدية حول تتبع السياسات العمومية والميزانية والمساءلة االجتماعية

 
السياسات  ول تتبعحبالجنوب الشرقي، بغد غد السبت بالرشيدية، لقاء جهويا تنظم جمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي 

 .ليالعمومية والميزانية والمساءلة االجتماعية، بمشاركة فاعلين جمعويين وحقوقيين ومهتمين بتدبير الشأن المح
 نفيذ برنامجن في توحسب المنظمين، فإن الفضاء الجمعوي وجمعية االلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي سيشرعا

شأن العام تتبع الوتتبع السياسات العمومية والميزانية"، الذي يروم تطوير قدرات الفاعلين، بما في ذلك الشباب، قصد مراقبة "
 ةرد الميزانييع موارار المحليين إلى العمل على الحد من الفوارق وترتيب أولويات االنفاق، وإعادة توزالمحلي، ودفع صانعي الق

 .للعدالةاالجتماعية تحقيق 
 
 
 

http://www.ritajepress.com/?p=4413
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نظام المالية في سلسلة من اإلصالحات تطمح الى تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة ل 2011وأضافوا أن المغرب انخرط بعد دستور 

ة ربط المسؤوليومن الدستور الذي ينص على اعتماد مبادئ وقواعد شفافية الميزانية ومبادئ المساءلة  147العامة طبقا للفصل 
ن العام، ر الشأبالمحاسبة، مؤكدين أن تعزيز شفافية الميزانية تم ترسيخها من خالل دسترة بعض المؤسسات لضمان شفافية تدبي

 .من أجل إعطاء فرصة لتحقيق االنتظارات وإشراك جميع االطراف المعنية في التنمية المحلية

 
 http://www.akhbarona.com/divers/142078.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 وحرياتندوة وطنية تحت شعار: المواطنة حقوق 
 

 

عيات المنظم لعمل الجم (15/11/1958)ظهير الحريات العامة  سنة على صدور 57 ، تكون قد مرت 2015نونبر  15بحلول 
عية عات التشريسنة على التعديالت التي قيدت حرية العمل الجمعوي بالمغرب من خالل التغيرات والمراج 42بالمغرب، وانصرام 

 .2009و 2002تقييدات والعقوبات السالبة للحرية من خالل إصالحات وصوال إلى مضاعفة ال 1973لسنة 
لحكامة امالي وغياب ساد الإضافة إلى مسلسل التراجعات ذات الطبيعة القانونية المشار إليها، وبعد التشهير وتوجيه االتهامات حول الف

للتحكم في  مسلسل م الحكومة المغربية على إطالقداخل الجمعيات،تواصل مسلسل تشديد الخناق على الحركة الجمعوية من خالل إقدا
ية من اختيارات الحركة، والسعي الستقطاب شخصيات جمعوية لدعم الموقف الرسمي، وإقصاء الحركة الجمعوية الديمقراط

 : بناء على ما سلف، ومن أجل .اإلصالح الحقيقي لإلطار القانوني والمؤسساتي للعمل الجمعوي
 تقييد الحريات الجمعوية بالمغرب؛فضح مسلسل التراجعات و

 تعزيز المسار التاريخي للحركة الجمعوية في المغرب ومنجزاتها ومكتساباتها؛ 
 تأكيد مكانة الحركة الجمعوية في بناء دولة الحق والقانون والحريات؛ 
 ق في ولوج ت، الحتعديل قانون الجمعيا :تجديد التذكير بمطالب الحركة الجمعوية الديمقراطية حول الحريات العامة

سطة ات بواالفضاءات العامة، التمويل، الحق في المعلومة، إعمال أدوات المشاركة المدنية في التشريعات والسياس
 إلخ،… العرائض والملتمسات

http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-
%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.akhbarona.com/divers/142078.html
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
http://www.honapresse.ma/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
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تحت شعار: المواطنة حقوق  2015نونبر  15نــــداء لتخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات، يوم األحد 

 وحريات

 

عيات ( المنظم لعمل الجم15/11/1958ظهير الحريات العامة ) سنة على صدور 57 ، تكون قد مرت 2015نونبر  15بحلول 
ية عات التشريععلى التعديالت التي قيدت حرية العمل الجمعوي بالمغرب من خالل التغيرات والمراجسنة  42بالمغرب، وانصرام 

 .2009و 2002وصوال إلى مضاعفة التقييدات والعقوبات السالبة للحرية من خالل إصالحات  1973لسنة 
لحكامة امالي وغياب ساد الوجيه االتهامات حول الفإضافة إلى مسلسل التراجعات ذات الطبيعة القانونية المشار إليها، وبعد التشهير وت

للتحكم في  مسلسل داخل الجمعيات،تواصل مسلسل تشديد الخناق على الحركة الجمعوية من خالل إقدام الحكومة المغربية على إطالق
ة من يمقراطياختيارات الحركة، والسعي الستقطاب شخصيات جمعوية لدعم الموقف الرسمي، وإقصاء الحركة الجمعوية الد

 اإلصالح الحقيقي لإلطار القانوني والمؤسساتي للعمل الجمعوي. بناء على ما سلف، ومن أجل :
 فضح مسلسل التراجعات وتقييد الحريات الجمعوية بالمغرب؛ 
 تعزيز المسار التاريخي للحركة الجمعوية في المغرب ومنجزاتها ومكتساباتها؛ 
 دولة الحق والقانون والحريات؛ تأكيد مكانة الحركة الجمعوية في بناء 

 
http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Présentation et Publication de l’étude sur l’état des lieux du droit d’accès à 
l’information dans le secteur de la santé 

décembre 12 
L’Espace Associatif est honoré de vous inviter à couvrir la publication de l’étude sur l’état des lieux 
du droit d’accès à l’information dans le secteur de la santé réalisé pour le compte de l’Espace 
Associatif par M. Abdellah Harsi, qui aura lieu Le 12 décembre 2015 au centre de formation et 

http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://www.tanmia.ma/%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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d’insertion des jeunes et l’Espace Al Massar de la trisomie 21 au Quartier Yacoub Al Mansour à 
Rabat. 
Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer l’efficacité des politiques 
publiques, en améliorant leurs impacts, en particulier par rapport aux groupes vulnérables. Mais 
malheureusement, les limites liées à l’accès à l’information publique et à la rareté de l’information 
produite constituent des défis majeurs pour connaitre et analyser les politiques publiques. Pour faire 
face à cette situation, l’Espace Associatif comme organisation de la société civile (OSC) œuvrant dans 
le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, cherche à développer des projets qui allient 
la recherche-action pour recueillir des données de première main, et ainsi développer des actions de 
plaidoyer efficaces qui visent à améliorer les politiques publiques. 
 
http://www.tanmia.ma/event/presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-
de-la-sante/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Le droit d’accès à l’information dans le secteur de la santé 
Les recommandations d’une étude commandée par l'Espace associatif 

 
Déterminer l’articulation qui existe entre le droit d’accès à l’information et l’accès au service de 
santé, et répondre à la question de savoir dans quelle mesure et de quelle manière, le droit à 
l’information constitue un moyen permettant et favorisant l’accès des citoyens au service de la santé 
publique. Tel est l’objectif principal d’une étude sur l’état des lieux du droit d’accès à l’information 
dans le secteur de la santé («Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé») dont les 
grandes lignes ont été présentées, samedi 12, au Centre de formation et d'insertion des jeunes et 
l'Espace Al Massar de la trisomie 21, au quartier Yacoub Al Mansour à Rabat.  
 
Réalisée par le chercheur Abdellah Harsi, pour le compte de l'Espace associatif, cette étude a été 
présentée à l’occasion de la Rencontre nationale sur le thème « La citoyenneté, droits et libertés ».  
Les limites liées à l’accès à l’information publique et à la rareté de l'information produite constituent 
des défis majeurs pour connaître et analyser les politiques publiques, a relevé l’Espace associatif qui 
a lancé en janvier 2014, avec le concours financier de la Fondation Open Society, le projet «Un 
meilleur système de santé pour tous grâce à une information publique efficiente», en vue de 
développer des enquêtes de terrain pour mesurer l’état des lieux du droit d’accès à l’information 
(DAI) dans le secteur de la santé et connaître les actions menées par chaque partie prenante.  
 
http://www.libe.ma/Le-droit-d-acces-a-l-information-dans-le-secteur-de-la-sante_a69466.html 

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.tanmia.ma/event/presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
http://www.tanmia.ma/event/presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
http://www.libe.ma/Le-droit-d-acces-a-l-information-dans-le-secteur-de-la-sante_a69466.html
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Espace associatif - Présentation et publication de l’etude sur l’état des lieux 
du droit d’accès à l’information dans le secteur de la santé 

 

 

Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer l’efficacité des 
politiques publiques, en améliorant leurs impacts, en particulier par rapport aux groupes 
vulnérables. Mais malheureusement, les limites liées à l’accès à l’information publique et à la 
rareté de l’information produite constituent des défis majeurs pour connaitre et analyser les 
politiques publiques. Pour faire face à cette situation, l’Espace Associatif comme 
organisation de la société civile (OSC) œuvrant dans le domaine des droits économiques, 
sociaux et culturels, cherche à développer des projets qui allient la recherche-action pour 
recueillir des données de première main, et ainsi développer des actions de plaidoyer 
efficaces qui visent à améliorer les politiques publiques. 
 
http://www.facilite-societecivile.ma/espace-associatif-presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-
linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facilite-societecivile.ma/espace-associatif-presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
http://www.facilite-societecivile.ma/espace-associatif-presentation-et-publication-de-letude-sur-letat-des-lieux-du-droit-dacces-a-linformation-dans-le-secteur-de-la-sante/
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Projet EA-Care 

 

L\’action proposée se fonde sur la consolidation de la démocratie participative et la gouvernance 
locale à travers l\’opérationnalisation des dispositions de la Charte Communale et de la Constitution, 
particulièrement celles qui garantissent les droits à la participation, à la redevabilité sociale et à 
l’égalité de genre. 
 
L’action se déroulera dans les deux provinces de Beni Mellal et Oujda-Angad, répondra à travers 
des activités ciblées à la double nécessité suivante : 
 
– Préparer et outiller les associations et les individus qui les composent à jouer leur rôle de suivi des 
politiques locales à travers un dialogue continu avec les pouvoirs publics et les autres parties 
prenantes; 
 
http://www.facilite-societecivile.ma/projet-ea-care/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facilite-societecivile.ma/projet-ea-care/
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فعاليات جمعوية تناقش بطنجة طرق تتبع السياسات العمومية في مجالي الميزانية والمساءلة 
 االجتماعية

 

 

 دنيا الوطن -رام هللا 
 

ترة واقع عبر دسأرض ال الرامي إلى تعزيز شفافية الميزانية، ثم بلورتها علىفي إطار برنامج تتبع السياسات العمومية والميزانية، 
 7ت م السببعض المؤسسات، نظم الفضاء الجمعوي بشراكة مع تكتل جمعيات طنجة الكبرى، وبدعم من منظمة اكسفام نوفيب، يو

 .جتماعيةالميزانية والمساءلة اال تتبع السياسات العمومية :نونبر الجاري بفندق أمنية بطنجة، لقاء جهويا حول موضوع
ريبي ام الضافتتح اللقاء بمداخلة لعبد العزيز المسعودي عضو الفضاء المعوي، ومنظمة ترانسبرنسي المغرب، عنونها بالنظ

خص فيما ي لسياسياوالمساءلة االجتماعية ودور المجتمع المدني، اعتبر الموضوع له عالقة مباشرة بالمواطن، مقرا بضعف الفاعل 
ا أن لمنتخبة، كمامجالس إلمامه بالمجال الضريبي، لذلك ال يستطيع الترافع وفق الوجه المطلوب سواء داخل قبة البرلمان، وكذا في ال

 .الضريبة على القيمة المضافة غير عادلة في نظره

 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/09/810077.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/09/810077.html


Revue de Presse 2015   

ESPACE ASSOCIATIF/55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 
contact@espace-associatif.ma 

94 

 2015قراءة في الصحف 

 

 يموقراطية التشاركية تنظيم لقاء تشاوري مع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم العرائش حول الد
 

 

  
 

اكة مع ائش.بشربمركز إيكوديل بحي الوفاء،عقد لقاء تشاوري مع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم العرشهدت قاعة محمد عواد 
عية التنمية،وجمولدولي منظمة التعاون اإلسباني،وأوكسفام المغرب،ومنظمة من أجل السالم اإلسبانية، والمنظمة اإلسبانية للتعاون ا

وقراطية لحقوق المرأةإيكوديل للتنمية العادلة.والفضاء الجمعوي.وف  .ديرالية الرابطة الديم 
”  ب والجمعياتوالشبا أية آليات لتفعيل المشاركة المواطنة والتواصل بين الجماعات الترابية“اللقاء الذي إختار له منظموه شعار 

قراطية، وط رسعى إلى إيجاد آليات للتأثير على سياسة الفاعلين المحليين، فيما يخص مفهوم المشاركة  ستراتيجيات إقها في الديم 
دئ ى تعزيز مباسعى إلالفاعلين المحليين. وقال مانويل لورينزو المنسق الوطني لجمعية المنظمة من أجل السالم،إن هذا البرنامج ي

 .المشاركة الديموقراطية بالمغرب،والدفع ق د ما بالدينامية والشراكة المبرمة بين المغرب وإسبانيا
لعمل المشترك،من بينها للتعاون بين البلدين،حول أولويات ا 2014رينزو بأن هناك إتفاقيات بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو وذكر لو

أشار إلى أن و” مسارهناك إرادة إلسبانيا لمرافقة ودعم المغرب في هذا ال“مشروع دعم المسار الديموقراطي ودولة القانون.وأضاف 
 .”طرفنا شجيع منأضحت تثير الت“عرفها المغرب فيما يخص الترسانة القانونية وتعزيز الديموقراطية ديناميكية التغيير التي ي

 
http://www.larachecity.com/?p=26766 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://www.larachecity.com/?p=26766
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 انشطة الفضاء الجمعوي
 

عم مسلسل ، والدي يهدف إلى د2015الذي انطلق مند يونيو » دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب«في إطار برنامج 
رفع قدرات  وحسيس عن طريق الت بالجماعات الترابية ألقاليم العرائش، وجدة والحسيمة الديمقراطية و الشباب و النوع االجتماعي

 ة بالجماعاتتشاركيلفاعلين المحليين }جمعيات وجماعات ترابية } وذلك من خالل خلق آليات فعالة لتعزيز الديمقراطية التأثير ا
 ينظم وشركاؤه المحليين سلسلة من األنشطة: الترابية انسجاما مع المستجدات الدستورية و المؤسساتية،

 

  2015نونبر  7وجدة 

   2015نونبر  9الحسيمة 

   2015نونبر  11العرائش 
 

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

بالحسيمة تعزيز القدرات الشخصية لشباب محو دورة تكوينية  
 

 

  

 
حسيمة " ادي بال" دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب " نظمت جمعية بادس لتنشيط االجتماعي واالقتص في إطار برنامج 

عية ودعم الجتمابشراكة مع الفضاء الجمعوي ، حراكة من أجل السالم ، . دورة تكوينية حول موضوع تقوية المهارات الشخصية وا
 ..ير،ة ، أجدالنفسي لفائدة شباب وشابات المجتمع المدني بالجماعات الترابية المستفيدة من البرنامج وهي الحسيمالمجال 

 
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-
%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html  

---------------------------------------------------------------------- 

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
http://www.rifcity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9_a1224.html
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 تعزيز القدرات الشخصية لشباب محو دورة تكوينية بالحسيمة
 

  
 

” ة دي بالحسيمنظمت جمعية بادس لتنشيط االجتماعي واالقتصا” دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب ” في إطار برنامج 
دورة تكوينية حول موضوع تقوية المهارات  .OXFAM،MPDLبشراكة مع الفضاء الجمعوي ، حراكة من أجل السالم ، 

 ة شباب وشابات المجتمع المدني بالجماعات الترابيةالشخصية واالجتماعية ودعم المجال النفسي لفائد

 
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-
%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html
http://zaiocity.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA/225032.html
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 المجتمع المدني بطنجة يسعى للعمل على ميزانية تشاركية مع الجماعة الحضرية
 

 

كية بين ة في التشارالمتمثلللجماعات الترابية وتعرف مدينة طنجة نقاشا مهما حول البنود الجديدة التي احتوى عليها القانون التنظيمي 
لى إيدعو  الجماعات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني من أجل اتخاذ قرارات وبرامج تعبر عن روح الدستور الجديد الذي
لفائدة  ينيةكوتالتشاركية في اتخاذ القرار، وهذا ما يعمل مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بطنجة من خالل ندوات ودورات 

 ني.ع المدالفاعلين الجمعويين من أجل المرافعة و المساهمة في صياغة برامج تنموية وميزانيات تعبر عن جمعيات المجتم
شروع مإطار  ومساهمة منهم في هذا النقاش، نظم تكتل جمعيات طنجة الكبرى بشراكة مع الفضاء الجمعوي ومنظمة أوكسفام، في

عرفت عروضا  يومي الجمعة والسبت الماضي،” الميزانية التشاركية“الميزانية دورة تكوينية حول تتبع السياسات العمومية و
  …متعددة

http://chamaly.ma/?p=3249 

---------------------------------------------------------------------- 

 

http://chamaly.ma/?p=3249
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