
 

 الفضاء الجمعوي
 ، أكدال، الرباط1، زنقة ملوية، الشقة 55

 83 41 77 037 / الفاكس: 41 43 77 037لهاتف: ا
  associatif.ma-contact@espaceالبريد اإللكتروني:

  .associatif.ma-espacewwwالموقع اإللكتروني :

  
 

 اللقاء الختامي

 

املساواة بين الجنسين النهوض بمكتسبات ميدانية في املشاركة الديمقراطية و 

 على الصعيد الترابي 

 ؟بين الشركاء من أجل االستمرارية التزامات متبادلة

 
 

 2019 يونيو – 28 – 27: ضاية الرومي 
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 الفضاء الجمعوي

الرباط -أكدال  1زنقة ملوية، العمارة  55  

 037 77 43 41 الهاتف:  / 037 77 41 83 الفاكس:    

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

 

  الغ صحفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  أشغال اللقاء الختامي ملشروع دعم مسلسل املشاركة الديمقراطية باملغرب

 

جماعة  31( شهرا من العمل املشترك بين ضاء الجمعوي وشركائه في 51بعد إحدى وخمسون شهرا )

قد  الديمقراطية باملغرب"املشاركة رنامج "دعم مسلسل ترابية بأقاليم وجدة، الحسيمة والعرائش يكون ب

حركة من أجل السالم و أوكسفام وبدعم من الوكالة اإلسبانية للتعاون بشراكة مع الى نهايته شارف عل

 الدولي من أجل التنمية، 

وقصد تمكين هيئات املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي، وفضاءات املشاركة 

ة التجربة املشتركة واملمارسات الديمقراطية والجمعيات املحلية باألقاليم املشار إليها من تقاسم حصيل

ينظم الفضاء الجمعوي سالجيدة التي أنتجتها في مجاالت املشاركة الديمقراطية واملساواة بين الجنسين،  

 اللقاء الختامي للبرنامج تحت شعار:

 

امات التز : املساواة بين الجنسين على الصعيد الترابيالنهوض بمكتسبات ميدانية في املشاركة الديمقراطية و 

 متبادلة بين الشركاء من أجل االستمرارية؟

 

 ؛ 2019يونيو   28 – 27التاريخ: الخميس والسبت:  ▪

 ضاية الرومي / الخميسات   –املكان: فندق دار الضاية  ▪

شخصا يمثلون هيئات املساواة وتكافؤ الفرص، فضاءات  120املشاركون واملشاركات:   ▪

 .املشاركة الديمقراطية؛ جمعيات محلية

 ظر البرنامج أسفلهان

 

 05 37 77 41 83// الفاكس:  0661435046// املحمول:    05 37 77 43 41الرباط //  الهاتف:  –أكدال   -1زنقة ملوية الشقة  55

 associatif.ma-contact@espaceالبريد اإللكتروني    associatif.ma-www.espaceاملوقع اإللكتروني:  

 

 

 

 
 2019 يونيو  27 الخميس
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 الساعة النشاط 

 15:00 -08:30 و تسجيل املشاركين واملشاركات إستقبال

 ، رئيس الفضاء الجمعوي : سعد بنكيران يةالكلمة االفتتاح

 نسق الوطني ملشروع دعم املشاركة الديمقراطية باملغرب، املالكلمة التوجيهية : عبد الواحد الغازي 

 القصر الكبير  –رئيسة الجلسة: كوثر 

15:00 -  15:30 

 

 مشروع دعم املشاركة الديمقراطية باملغرب باألقاليم الثالث وعلى الصعيد الوكني الحصة األولى : حصيلة  

  حور األول: مشاركة الشباب والجمعيات امل ▪

 بالعرائش  يكوديلالعادلة إجمعية التنمية  .1

  جمعية التعاون للتنمية والثقافة بوجدة  .2

 مناقشة وتوضيحات

 محور املشاركة السياسية للنساء ومناهضة العنف القائم عللى النوع االجتماعي ▪

 الديمقراطية لحقوق النساء بالعرائش رابطةالجمعية  .1

 بوجدة  2000 جمعية عين الغزال .2

 ة الريف بالحسيم ملتقى النساء .3

 مناقشة وتوضيحات

 

 الحصيلة التركيبية  ▪

 الفضاء الجمعوي  .1

 مناقشة وتوضيحات

 

15:30 –  17.00 

  استراحة شاي 

 النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص و دروس تجربة املشروع في مجال النهوض باملساواة،  الحصة الثانية

 شهادات هيئات املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي ▪

 ناصر الشهادات :ع •

 إسهامات مواكبة املشروع أثناء هيكلة الهيأة  .1

 الرؤية و املهام توضيح  .2

 التكاوين و الندوات تقوية القدرات من خالل ر اأث .3

 االستشارية  اآلراءنتاج ملواكبة من أجل إا .4

 العالقة بين الهيئات و املجالس املنتخبة توضيح وتحين  .5

 أهم عناصر تحسين جودة عمل الهيأة بعد املشروع .6

 شهادات أفراد الذكورة اإليجابية  .7

 شهادة املكلفة بمواكبة الهيئات: خديجة الرباح ▪

 كلمة تركيبية حول أهم عناصر الشهادات :  عضو عن الفضاء الجمعوي   ▪

 

 

 

17.15 – 19.15 
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 عــــــشـــــــاء 

 سمر فني مفتوح

 

 اليوم الثاني

  2019يونيو  28 الجمعة

 الساعة النشاط 

 الحصة األولى

 دروس تجربة املشروع في مجال إعمال الديمقراطية التشاركية واملساءلة املجتمعية على الصعيد الترابي 

 وجدة -رئيس الجلسة: عاشور 

 شهادات فضاءات املشاركة الديمقراطية  ▪

 عناصر الشهادات :

 ضاءواكبة املشروع أثناء هيكلة الفإسهامات م .8

 توضيح الرؤية و املهام  .9

 أثار تقوية القدرات من خالل التكاوين و الندوات  .10

  عداد وتنفيذ املبادرات امليدانية املواكبة من أجل إ .11

 و املجالس املنتخبة  العالقة بين الفضاءاتتوضيح وتحين  .12

 أهم عناصر تحسين جودة عمل الهيأة بعد املشروع .13

 حمصطفى الشافعي  –فيق السواكي فضاءات: شبمواكبة الين شهادة املكلف ▪

 كلمة تركيبية حول أهم عناصر الشهادات :  عضو عن الفضاء الجمعوي   .14

 

 

 

9.00 – 11.00 

 

 

 

 األفاقدروس التجربة و خالصات حول الحصة الثانية : 

 الحسيمة  –رئيس الجلسة: جالل الغلبزوري 

عين  –إيكوديل  –أكوديك  –منظمة السالم  –أوكسفام  –: الفضاء الجمعوي كلمة الشركاء •

 ملتقى النساء  –الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء  - 2000الغزال  

 عضواة فريق املشروع كلمة أعضاء و  •

  كلمة لجنة اإلشراف على أنشطة املشروع بالحسيمة •

 

11.00 – 12.00 

  استراحة شاي  •

 : ورقة الطريق حول استمرارية مكتسبات التجربةالحصة الثالثة

  العرائش  -ئيسة الجلسة:        ر 

مصطفى  –: شفيق السواكي ورقة الطريق الستمرار التجربةوعناصر إضاءة منهجية حول مفهوم  •

  عبد الواحد الغازي  –الشافعي 

 منهجية العمل + أشغال الورشات  •

 عرض النتائج •

 

12.15 –  13.45  
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 كلمة تركيبية حول أهم عناصر الشهادات :  عضو عن الفضاء الجمعوي  •

 

 الحصة الرابعة: عرض وتقاسم منتوجات املشروع

 الحسيمة  –رئيس الجلسة:   أحمد بن أحمد 

 

 –عرض دليل هيكلة وتنشيط فضاء للمشاركة الديمقراطية على الصعيد الترابي : شفيق السواكي  •

 مصطفى الشافعي 

 كتاب تثمير / رأسملة تجربة املشروع: أوكسفام + منظمة السالم   •

 شريط وثائقي حول املشروع: مكتب الدراسات ألتير كوم  عرض •

 :  عضو عن الفضاء الجمعوي حصةكلمة تركيبية حول أهم عناصر ال

 

 

13.45 -  14.45 

  استراحة 

 الجلسة الختامية •

 الفضاء الجمعوي  -رئيس الجلسة:          •

 

 خالصات وتوصيات اللقاء :  عضو فريق التقرير الختامي  •

تسيير املشروع وتنشيط الفريق التقني على ضوء حصيلة التجربة: عبد تجربة خالصات حول  •

 الواحد الغازي  

 الكلمة الختامية : الفضاء الجمعوي  •

 

15.00 – 16.00 

 غذاء  •

 حفل فني •
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