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 1720قراءة في الصحف 

 

 

 «: عنوان تحت يخص الفضاء الجمعوي مقاال نشرت العرائش نيوزجريدة  

 قديمالمجلس اإلقليمي للعرائش والفضاء الجمعوي ينظمان لقاء حول الحق في ت

  » .العرائض
 

 

 
 

http://larachenews.com/news23575.html 

 

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

 

http://larachenews.com/news23575.html
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 1720قراءة في الصحف 

 

 

شبكة   عنوان:  تحت مقاال يخص الفضاء الجمعوي جريدة جبل العالم نشرت

بالمغرب والفضاء الجمعوي ينظمان ندوة بمدينة القصر  االجتماعيةالمساءلة 

ر.الكبي  

 

    

نظمت شبكة المساءلة االجتماعية بالمغرب والفضاء الجمعوي ندوة في موضوع المساءلة االجتماعية بالمغرب بين طموحات 
المجتمع المدني و التزامات الجماعات الترابية بالمغرب وذلك صباح يوم الخميس 03 غشت 2017 بدار الثقافة بمدينة القصر 
وتدخل هده الندوة في إطار مشروع دعم مسلسل الديمقراطية التشاركية بالمغرب ومبادرة  الكبير على الساعة العاشرة صباحا

  شباب من أجل المساءلة االجتماعية.

http://jabalalalam.ma/news.php?extend.1061.4 

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

 

http://jabalalalam.ma/news.php?extend.1061.4
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 :االجتماعي تويتر وهي على النحو التالي تم نشر مجموعة من مقاالت تخص الفضاء الجمعوي على موقعه 

 

 
 

 Format°-EA Prévue : Cadre juridique et institutionnel et genre- 09-10 Déc à Oujda, Projet-Agendas 

Associatifs Locaux pour l’Égalité. 
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 Autant acteur associatif dans la promotion-le suivi des Droits Socio-économiques et Culturels, 

l’Espace Associatif, en partenariat avec OXFAM, organise une formation dans le cadre du projet 

justice fiscale et suivi budgétaire, le samedi 23 et dimanche 24 décembre 2017 à Rabat. 

 
 

https://twitter.com/espassociatif 

 2 Forums se dérouleront le 18 et 19 Mars 2017 à Larache 
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 Table ronde Les nouveautés de la finance locale selon la loi organique 14/113 et ce les 17 et 18 

Mars 2017 aux locaux de l’Espace Associatif 

 

https://twitter.com/espassociatif 

 

https://twitter.com/espassociatif
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اللقاء السنوي توثيق : الفضاء الجمعوي حول  موقع التنمية نشرت مقاال حول 

.وتثمير تجارب هيكلة فضاءات المشاركة الديمقراطية بالحسيمة  

 

 

 

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-

%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-

%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-2/ 

 

 

 

http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-2/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-2/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-2/
http://www.tanmia.ma/event/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-2/
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https://lematin.ma/express/2018/impliquer-societe-civile-latteinte-odd/286152.html 
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فيديو يخص الفضاء الجمعوي وخاصة   اليوتيوبعرض الموقع اإللكتروني 

 المشروع العدالة الجبائية ، تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSo19f3Mwk8&feature=em-share_video_user 

 

 

 

 

 



Revue de Presse 2017   

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 

10 
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فيديو يخص الفضاء الجمعوي اليوتيوبعرض الموقع اإللكتروني  خاصة   

 المشروع مسلسل الديمقراطية التشاركية بالمغرب 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWcRDjT-t0s 
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قاء تشاوري :  الجمعوي حولمقاال حول الفضاء نشر موقع وكالة المغرب لألنباء 

أنجاد –حول دعم هيئات المساواة وتكافؤ الفرص وفضاءات المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية بوجدة   
 

 

 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D9%83/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/ 
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الفضاء  :مقاال يخص الفضاء الجمعوي حول  24المواطن يعرض الموقع االلكترون

سنة على صدوره 59الجمعوي يناقش قانون الحريات العامة بعد   

 

 

http://citoyen24.com/%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%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84/ 
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الذكرى مقاال حول الفضاء الجمعوي حول : نشر الموقع الكتروني بوابة وجدة 

الفضاء الجمعوي: تنظيم لقاء وطني حول دعم المشاركة  لتأسيسالعشرون 

 الديمقراطية بالمغرب

 

 

https://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 

 

 

 

 

https://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
https://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
https://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
https://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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نشر موقع االلكتروني القصر الكبير بريس مقاال يهم الفضاء الجمعوي حول 

الفضاء الجمعوي ينظم لقاء جهوي حول تقوية تشبيك اإلعالم موضوع : 

 الجمعوي
 

 

 

http://www.qsarpress.com/actualites-sociales/associations/12424 


	جريدة جبل العالم نشرت مقالا يخص الفضاء الجمعوي تحت عنوان:   شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب والفضاء الجمعوي ينظمان ندوة بمدينة القصر الكبير.
	نظمت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب والفضاء الجمعوي ندوة في موضوع المساءلة الاجتماعية بالمغرب بين طموحات المجتمع المدني و التزامات الجماعات الترابية بالمغرب وذلك صباح يوم الخميس 03 غشت 2017 بدار الثقافة بمدينة القصر الكبير على الساعة العاشرة صباحا و...
	موقع التنمية نشرت مقالا حول الفضاء الجمعوي حول  : اللقاء السنوي توثيق وتثمير تجارب هيكلة فضاءات المشاركة الديمقراطية بالحسيمة.
	عرض الموقع الإلكتروني اليوتيوب فيديو يخص الفضاء الجمعوي وخاصة  المشروع العدالة الجبائية ، تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة
	عرض الموقع الإلكتروني اليوتيوب فيديو يخص الفضاء الجمعوي  خاصة المشروع مسلسل الديمقراطية التشاركية بالمغرب
	نشر موقع وكالة المغرب للأنباء مقالا حول الفضاء الجمعوي حول : قاء تشاوري حول دعم هيئات المساواة وتكافؤ الفرص وفضاءات المشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية بوجدة – أنجاد
	عرض الموقع الالكتروني المواطن24 مقالا يخص الفضاء الجمعوي حول : الفضاء الجمعوي يناقش قانون الحريات العامة بعد 59 سنة على صدوره
	نشر الموقع الكتروني بوابة وجدة مقالا حول الفضاء الجمعوي حول : الذكرى العشرون لتأسيس الفضاء الجمعوي: تنظيم لقاء وطني حول دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب
	نشر موقع الالكتروني القصر الكبير بريس مقالا يهم الفضاء الجمعوي حول موضوع : الفضاء الجمعوي ينظم لقاء جهوي حول تقوية تشبيك الإعلام الجمعوي

