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 2016قراءة في الصحف 

  

 

 
 –وطني بالرباط  تجارب المرافعة الجمعوية في لقاء : «  عنوان تحت يخص الفضاء الجمعوي مقاال جريدة الحدث الشرقي نشرت 

  . »شاركتا في اللقاء ACODECو  2000جمعيتا وجدة عين غزال 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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Couverture médiatique sur le journal le Matin d’aujourd’hui sur la Rencontre Régionale MENA: sous le thème : « 

le travail informel- travail non rémunéré des femmes» du 28 Novembre 2016 à Rabat 

 

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

 

 
 
شروع ماء في جريدة المساء نشرة مقاال حول انخراط جمعيات جادة وفعالة ميدانيا في كل من جماعتي وجدة أنجاد وعين الصف 

إلتحاد م من االحكامة المحلية وحقوق النساء المؤطر من طرف الفضاء الجمعوي بالرباط و جمعية كير المغرب الدولية والمدع
 .»في مشروع الحكامة المحلية في وجدة انخراط جمعوي «األوروبي تحت عنوان:
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---------------------------------------------------------------------- 
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Espace Associatif: Réunion du comité de suivi évaluation 
apprentissage du programme appui au processus de 
participation démocratique au Maroc. Rabat 7 et 8 
janvier 2016 

 
 

Réunion des associations partenaires du projet « 
Gouvernance Locale et Droit des Femmes » avec le 
président de la commune de Béni-Mellal le 21 janvier 
2016 a Beni-mellal 

 

projet gouvernance locale et droits des femmes : 
ateliers de formation sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au service de 
l’action sociale 
09 - 10 février à oujda et 12 – 13 février 2016 benimellal 

 
 

l’Espace Associatif a organisé aujourd'hui le Mardi 26 
janvier 2016 à Rabat, une Table Ronde sur : « Le 
travail non rémunéré des femmes à domicile au 
Maroc » en participation des représentant-E-s 
associations des femmes, représentant-E-s des 

sections des femmes.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://ifp-fip.org/plateformes/sans-plateforme-regionale/espace-associatif/ 
http://dialmy.over-blog.com/2016/02/ambiguite-de-la-remuneration-de-la-femme-au-foyer.html 

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

 

Ambigüité de la rémunération de la femme au foyer 
J'ai présenté cette communication lors de la journée organisée par "Espace 
Associatif" à Rabat le 26 janvier 2012. Le thème de la journée était la 
rémunération du travail domestique de la femme au foyer. 
Le travail domestique des femmes au foyer consiste dans l’accomplissement 
des travaux ménagers, dans les soins sanitaires et éducatifs donnés aux 
membres du ménage, dans le magasinage de produits et services. Ce travail 
n’est pas considéré comme une activité économique parce qu’il n’est pas 
rémunéré. 

 

http://ifp-fip.org/plateformes/sans-plateforme-regionale/espace-associatif/
http://dialmy.over-blog.com/2016/02/ambiguite-de-la-remuneration-de-la-femme-au-foyer.html
http://dialmy.over-blog.com/2016/02/ambiguite-de-la-remuneration-de-la-femme-au-foyer.html
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http://www.mourrakouch.press.ma/index/details/2378/AK 

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

 

 

 

 

 

http://www.mourrakouch.press.ma/index/details/2378/AK
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من اجل تنمية ديمقراطية وحكامة محلية قوامها المساءلة والمشاركة الفاعلة والمساواة بين ”

 ”أنجاد –وجدة  الجنسين في تدبير الشأن المحلي بإقليم

  2016مارس 03 

 

 24حوز
جمعيات المجتمع  على مساهمة 12تفعيال لدور المجتمع المدني في المشاركة وتكريس قيم المواطنة، نص الدستور الجديد في فصله 

ت إعداد قرارا فيية، المدني، وخصوصا منها المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشارك
 .ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها

ي فتماعيين، على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين االج 13كما نص الفصل 
ي للمواطنات والمواطنين، على التوال 15و 14االتجاه ذاته، أعطى الفصالن  إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. في

 دول أعمالهاجطة في الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وفي تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ألجل مطالبتها بإدراج نق
 .تدخل في مجال اختصاصها

لمحلية من احكامة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وال لكن يبقى التحدي المطروح هو االرتقاء إلى مشاركة
 .جنسينخالل تفعيل هذه النصوص، ال سيما تلك التي تضمن الحق في المشاركة والمساءلة االجتماعية والمساواة بين ال

لصفاء، اوعين  ن جماعتي وجدة أنجادومن أجل تحقيق هذا الطموح المدني الكبير، عزمت جمعيات جادة و فاعلة ميدانيا في كل م
لدولية المغرب اعلى االنخراط في مشروع الحكامة المحلية وحقوق النساء المؤطر من طرف الفضاء الجمعوي بالرباط وجمعية كير 

 والمدعم من االتحاد األوروبي، 

http://haouz24.com/wordpress3/?p=905 

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

 

 

 

 

 

 

http://haouz24.com/wordpress3/?p=905
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 لقاء تكويني وتقييمي بفضاء التكوين و التنشيط النسيج الجمعوي بوجدة،
 

 

ب وبدعم من المغر بشراكة مع منظمة كير الدولية مشروع "الحكامة المحلية وحقوق النساء" الذي يقوده الفضاء الجمعوي  في إطار
القيام  ينها من اجلل، وتمكواستجابة للحاجيات المعرفية والتقنية للجمعيات الشريكة بإقليمي وجدة أنكاد وبني مال االتحاد األوروبي، 

لمحلية اة والحكامة تشاركيلديمقراطية البدورها الرتقاء إلى مشاركة فاعلة وفعالة في تدبير الشأن المحلي هدفها المساهمة في تعزيز ا
 ن،من خالل تفعيل النصوص القانونية التي تضمن الحق في المشاركة والمساءلة االجتماعية والمساواة بين الجنسي

 تكويني وتقييمي بفضاء التكوين و التنشيط النسيج الجمعوي بوجدة، تم عقد لقاء
  

 ذ عصاممن تنشيط األستا  "تقنيات التواصل الحديثة" كوينية حول موضوعورشة ت  حيث تمحور اللقاء في شقه األول حول
لى إ  هيتم التطرق ف الشق الثاني تعلق بلقاء تقييمي مرحلي. الصبيحي، مسؤول التواصل والنظام المعلوماتي بالفضاء الجمعوي، أما

ثل المجلس نلياس ممالثانية األستاذ عبدالعالي بوالصعوبات. تكلف بإدارة الجلسة  انجازات خطة العمل، مع رصد ألهم المكتسبات 
 .اإلداري للفضاء الجمعوي

 .24 الشرقية
http://asharkia24.com/news.php?action=view&id=3776&PHPSESSID=ltm4n9l2i9pmbm955kmg9nmuj0#.VuvpX9KKGmV 

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

 

 

 

 

 

http://asharkia24.com/news.php?action=view&id=3776&PHPSESSID=ltm4n9l2i9pmbm955kmg9nmuj0#.VuvpX9KKGmV
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http://www.mourrakouch.press.ma/index/details/2378/AK 

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

http://www.mourrakouch.press.ma/index/details/2378/AK
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  أبريل 17الجمع العام العادي للفضاء الجمعوي

 

تنام  يواكبها من ية وماداخل سياق دولي ووطني يطبعه االحتقان المتزايد الناتج عن تفاقم األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماع

 كة في تدبيرالمشار للكراهية وتضييق على الحريات و هجوم على األصوات الحرة المنادية بالكرامة وبالمساواة وبحقللفكر المغذي 

معوي، إرادة الفضاء الج »، جمعه العام السنوي تحت شعار 2016أبريل  17الحياة العامة، ينظم الفضاء الجمعوي، يوم األحد 

  ». حرياء دولة المواطنة والحقوق والمتواصلة لبنا

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A/ 

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

 

 الفضاء الجمعوي ينظم لقاء وطنيا لمناقشة اإلصالحات الدستورية والسياسية
 

 
 

 العرائش ميديا : تغطية

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%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%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%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%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%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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العاصمة الرباط ، اللقاء الوطني ب2016دجنبر  25و 24و 23تنظم جمعية الفضاء الجمعوي من أجل تنمية ديمقراطية، طوال أيام 

الذي ينفذ  مقراطيةلتأسيس الفضاء الجموي، في إطار مشروع دعم المشاركة الدي. ويندرج اللقاء الذي يتزامن مع الذكرى العشرين 

 في أقاليم وجدة والعرائش والحسمية .

ات ملتقى . وجمعيوينجز المشروع بشراكة جمعيات إيكوديل للتنمية العادلة، والرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة من العرائش

 ، والتعاون للتنمية والثقافة من وجدة .2000معيات وجدة عين الغزال المرأة بالريف، وباديس من الحسيمة. وج

لة م، والوكاجل السالأواستهل النشاط الذي يعقد بشراكة مع منظمات التعاون اإلسباني، وأوكسفام المغرب، والمنظمة اإلسبانية من 

 س سنوات علىقشة خمين، كان محورها األساسي منابمقر نادي هيأة المحام  اإلسبانية للتعاون الدولي والتنمية، بعقد ندوة صحفية

 اإلصالحات الدستورية والسياسية بالمغرب، مع قرائتها وتحليلها من خالل التجارب الجمعوية .

ى صعيد حوظا علعبد الواحد الغازي منسق الفضاء الجمعوي من أجل تنمية ديمقراطية، إن بالدنا عرفت تطورا مل من جانبه قال

صعيد  . وعلىسياسات عمومية وطرق إشتغال وكذا مؤسسات. مشيرا إلى تراكم إيجابيات ومكتسبات في هذا الصددإحداث قوانين و

عمال إتقوية آلية يكلة ومجال المرافعة إعتبر عبد الواحد أن الواقع يؤكد على وجود إستفادة من خبرة الفاعل الجمعوي فيما يتعلق به

  الجماعي لميثاقافرص، وذلك من خالل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المساواة من النوع اإلجتماعي وتكافؤ ال

 كإطار مرجعي قانوني .

طوير عد في توأكد ذات المتحدث على وجود تحول ملموس من خالل تطور األداء والخبرة لدى الجمعيات، شكلت نقطة تطور سيسا

 …وسيركز فيه المشروع،بلتين من عمر مشروع دعم المشاركة الديمقراطية في السنتين المق

nationales/5174-http://www.larachemedia.com/actualites/actualites 

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

 

 2017يناير  4األربعاء  - الرباط: موفدة وجدة البوابة فريدة بلبشير
 

   



Revue de Presse 2016   

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 

12 

 2016قراءة في الصحف 

ع الذكرى لوطني ماويتزامن اللقاء   الجمعوي بمدينة الرباط لقاءا وطنيا حول دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب،نظم الفضاء 
ة عرائش بشراكمة والالعشرون لتاسيس الفضاء الجمعوي .في اطار مشروع دعم المشاركة الديمقراطية الذي ينفذ في اقاليم وجدة الحي

معة وي ايام الجالجمع السالح وينجز بشراكة ميدانية مع الجمعيات .بناء على ذلك ينظم الفضاء مع اوكسفام والحركة من السالم ونزع
نوات سخمس -الرباط لقاءا وطنيا بمدينة الرباط بنادي هياة المحامين بالرباط زنقة دكار ب 2016دجنبر  25-24-23والسبت واالحد 

ل المساواة ل اعماحليلية في حصيلة التجارب الجمعوية للمرافعة من اج:قراءات ت -بعد اإلصالحات الدستورية والسياسية بالمغرب
 . بين الجنسين والمشاركة الديمقراطية بالمغرب . لعرض حصيلة سنتان من المشروع

  ...عرض حصيلة العمل الترافعي الجمعوي في عالقته باالصالحات الدستورية والسياسية بالمغرب*
 

http://oujdaportail.net/ma/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-
%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-111730.html 
 

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

 

 

 عويةدعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب :زيارة تبادل التجارب الترابية و الجم وجدة
 مساء 12:11 2016-12-20الثالثاء  بتاريخ:

 

 
 صحفي احمد عاشور

  بجريدة احفيربريس
 

لعرائش' تم على مدار و ا -وجدة انكاد- مسلسل المشاركة الديمقراطية في الجماعات الترابية بأقاليم الحسيميةفي إطار برنامج دعم 
-ر صص لها شعابوجدة زيارة تبادل التجارب بين المجالس الترابية و الفاعلين الجمعوين ,الذي خ 2016دجنبر  16و  15يومين 

 .حلياممواطنة التزام متبادل إلعمال المساواة بين الجنسين و المشاركة ال الجماعات الترابية و المجتمع المدني بالمغرب 
ل ,و قد انصبت ك في المواضيع ذات ارتباط بالمشاركة الديمقراطية و القوانين التنظيمية فخالل يومين أسهمت مناقشة الحاضرين

زيز الحوار ميق وتعمدني والجماعات الترابية, وتعفي التفكير واالجتهاد حول تقوية وتطوير العالقات بين المجتمع ال المدخالت 
اطنة كين الموالفاعلين بشأن العام،من اجل تم المجالس الترابية،ومختلف  والتشاور بين فعاليات المجتمع المدني ,وأعضاء 

س الترابية ،بين المجالتعاونالالديموقراطية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة والعدالة االجتماعية،وتفعيل الثقة والتواصل والتشاور و
 .و المجتمع المدني

كما تم مناقشة تفعيل و تشجيع المساواة بين الجنسين, و ما إسهامات الحركة الجمعوية في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين, فقد عبر 
الواجبات,و أن المقتضيات  قوق جل الحاضرين في مدخالتهم ان المغرب لم يرتقي بعد إلى المستوى المساواة الفعلية سواء في الح

القانونية الجديدة لم تفتح للمرأة المغربية مجاالت واسعة إلبراز كفاءاتها و تحقيق ذاتها و اإلسهام بفاعلية في جميع مرافق 
ن الدولي من الحياة.لإلشارة ان برنامج دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية هو بشاركة مع الفضاء الجمعوي و الوكالة االسبانية للتعاو

http://oujdaportail.net/ma/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%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-111730.html
http://oujdaportail.net/ma/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%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-111730.html
http://oujdaportail.net/ma/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%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-111730.html
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 2016قراءة في الصحف 

اجل التنمية و حركة من اجل السالم و نزع السالح و الحرية و انترمون.كما تتكلف جمعية التعاون للتنمية و الثقافة و جمعية عين 
  بتنفيذ البرنامج على صعيد عمالة وجدة انكاد.و يتضمن محاور البرنامج دعم مسلسل الديمقراطية بالمغرب 2000غزال 

 ....خالل التشاور و إدماج مختلف الفاعلين في تدبير القضايا العمومية المحلية تشجيع المشاركة من-1
 

http://www.ahfirpresse.net/news.php?action=view&id=1394 

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

 

 

http://www.irifien24.com/?p=43579 

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

 

http://www.ahfirpresse.net/news.php?action=view&id=1394
http://www.irifien24.com/?p=43579
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http://irifien24.com/?p=43686 

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

 

 

 

 

http://irifien24.com/?p=43545 

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

http://irifien24.com/?p=43686
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http://irifien24.com/?p=43534 

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

 

 

http://irifien24.com/?p=43534
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http://irifien24.com/?p=43534 

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