اإلعالن عن طلب إبداء االهتمام
للمشاركة في برنامج "تكوين-تطبيق" » « formation action
حول تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
السياق
في إطار برنامج دعم المجتمع المدني المغرب وبشراكة مع منظمة كونترباار انترنايانونات ل اق حركاة
بدائل مواطنة -منظمة مدننة لهتم بالتنمنة الديمقراطنة -برنامج "لكاوي -ل بناق" » « formation action
حوت لتبع ولقننم السنايا العمومنة الترابنة .خالت الفترة المتراوحة ما بن  10شاتنبر و 22شاتنبر 2018
بمديناة ماراك لفائادة  16فاعاال وفاع اة ومعوياة ما وهتاي فاا –مكناا والجهااة الشار نة إضاافة إلا
الديمقراطناااة التشااااركنة
2وهاااا أخااار بهااادح لنسااان معاااارح المشااااركا والمشااااركن فاااي مجاااا
والسنايا العمومنة ويتتم ع شكل ورشا في مستوين :
التأطير النظري حول المواضيع التالية:
 السياسات العمومية
 المالية المحلية
 مخططات وبرامج التنمية الترابية
 تتبع السياسات العمومية
 تقييم السياسات العمومية
التطبيققق العملققي عبققر اراسققة حققاالت و يققارات ميدانيققة لم سسققات تعنقق بالشققأن العققام المحلققي حققول
المواضيع التالية:
 لن نل المنزاننة العامة
 لن نل المنزاننة المستجنبة ل نوع
 مخ ا وبرامج التنمنة الترابنة
 زيارا إل وماعا لرابنة
موائد مستديرة
الهاادح منهااا غااو الناااف المعااارح والمماريااا ياانتم خاللهااا ايتمااافة مس ا ولن عمااومنن مهتماان بتتبااع
ولقناانم السنايااا العمومنااة كااالمج األع ا ل نسااابا والمديريااة العامااة ل جماعااا الترابنااة ومنظمااا
التعاون الدولي .
الهدف اإلجرائي
تقوية قدرات  16فاعل وفاعلة جمعوية من اجل مشاركة فاعلة في تتبع وتقييم السياسات العمومية

النتائج

فققي نهايققة البرنققامج "تكققوين-تطبيققق" المسققتديدون والمسققتديدات يتملكققون لمسلسققل وضققع السياسققات
العمومية ولديهم معارف حول هندسة المالية المحلية و أيضا متملكين لمسلسل وضع بقرامج ومخططقات
التنمية الترابية إضافة إل أاوات تتبع وتقييم السياسات العمومية.
شروط المشاركة
برنققامج "تكققوين-تطبيققق" »  –« formation actionمدتققو فققي وج ق مققن تتققوفر فققيهم الشققروط
التالية:
 حاصلين وحاصالت عل شهااة اإلجا ة أو ما يعاالها عل األقل فاعلين وفاعالت في المجتمع المدني ولديهم مس وليات بمنظماتهم لمدة عشقر سقنوات علقاألقل
 خبرة في المجال موضوع الدورات التكوينية. أن يكونوا من جهة فاس مكناس والجهة الشرقية إضافة إل جهتين أال يتعدى سنهم عن  40سنة

آخر أجل لتقديم الطلبات هو  19غشت  2018عل الساعة السااسة مساء
المترشحات و المترشحين الذين سيتم قبول طلباتهم ،سقيتم إخبقارهم عبقر البريقد اإللكترونقي
مابين  27غشت و 03شتنبر.2018
فعل الراغبين والراغبات في المشاركة في البرنامج تعبئة االستمارة وإرسقالها إلق العنقوان االلكترونقي
التالي mouvementalci@gmail.com

