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 0202جندة أآليات لرصد ومساءلة  أية :: منظمات املجتمع المدني بالمغربمشروع

التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى ينظم الفضاء الجمعوي بشراكة مع   

 تحت شعار:  الصحة الجيدة والرفاه  الثالث:حول الهدف  ندوة موضوعاتية

اقع واآلفاق«   »الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة: الو

اجندة  من 61و 61و 5و 4و 0ينظم الفضاء الجمعوي سلسلة موائد مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة :

 الثالث: الصحةحول الهدف  الكبرى، وستتمحور المائدة المستديرة الثالثة ستنظم بشراكة مع تكتل طنجة ، 0202

 .بمدينة طنجة 0202يناير  05الجيدة والرفاه وذالك يوم السبت 

الذي  0202آليات لرصد ومساءلة أجندة  أية منظمات املجتمع المدني بالمغرب: مشروع: إطارالنشاط يدخل في  هدا

 للتنمية.وبدعم من االتحاد االوروبي والوكالة الفرنسية  FORUS1ينفذ بشراكة مع 

جتمعية وتنفيذ أهداف رفع مستوى الوعي والتأثير على صانعي القرار بشأن تحديات انخفاض التوقعات امل ويهدف الى

 الخصوص: وعلى وجه، باإلضافة إلى التزاماتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالمساءلة المستدامة،التنمية 

  المستهدفة؛المساهمة في دمج أهداف التنمية المستدامة في رؤى واستراتيجيات الجمعيات 

  المستهدفة؛تعزيز الوعي بالموضوع مع الجمعيات 

 لألولويات الدعوة إلى تحقيق أ 
ً
 املحلية؛هداف التنمية المستدامة وفقا

  المستدامة؛تعزيز إرساء مساءلة الجهات الفاعلة وصانعي القرار إزاء تنفيذ أهداف التنمية 

  اقبة أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  .0202إنشاء هيكل تنسيق لمر

 

 لمناقشة:ستكون المائدة المستديرة فرصة 

 ؛الحماية في الحق لفعالية إطار األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية 

   افية والصحية في منطقة طنجة تطوان  الحسيمة؛أهم المؤشرات الديموغر

  المنطقة؛تعميم التغطية االجتماعية في 

 .ا للمعايير الوطنية الدولية
ً

 الحق في الصحة وفق

بهذا  وكافة المهتمين نطقة،المممثلي منظمات املجتمع المدني في  المستديرة،سوف يشارك في اشغال المائدة 

 .الموضوع

                                                           
1 FORUS est le forum international des plates-formes nationales des OSC (FIP) .Il compte plus de 69 plates 
formes nationales et 7 coalitions régionales. Il a été Créé en 2008 de manière informelle, structuré à partir de 
2011 avant de prendre la Forme actuelle en 2015 et changer de nom en 2018. L’Espace Associatif est parmi les 
fondateurs du FORUS. Pour plus d’informations voir : http://forus-international.org/fr 
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