إعالن عن طلب إبداء االهتمام للمشاركة في برنامج تطوير وتقوية قدرات منظمات املجتمع املدني من أجل :
"مشاركة مدنية فاعلة في إعداد السياسات العمومية وتعبئة املواطنين واملواطنات"
في كل من جتهي الرباط–سال –القنيطرة والدار البيضاء سطات

 .1سياق وأهداف البرنامج
ضمن دستور  2011للجمعيات حق املشاركة في تدبير الشأن املحلي والعام من خالل املشاركة في إعداد السياسات والبرامج
العمومية ،تفعيلها ،تنفيذها وتقييمها كما نصت على ذلك الفصول  12و 13و 14و.15
إال أن الجمعيات عندما تريد ممارسة هذا الحق املخول لها ،فإنها تحاصر بمجموعة من اإلكراهات والتحديات التي لها عالقة
بصانعي القار أنفسهم في ظل غموض بعض النصوص القانونية ،وكذا بعوامل الضعف الذاتية التي تعتري الجمعيات .وهو ما
يؤثر من جهة على دورها كقوة حقيقية لالقتراح والترافع في القضايا التي تهم املواطنات واملواطنين ،ومن جهة أخرى يجعل
مأسسة الديمقراطية التشاركية على جميع املستويات مهمة موقوفة التنفيذ او يتم تحويلها إلى طقوس سياسية وإجراءات
إدارية بدون مضمون تشاركي حقيقي.
في هذا السياق وتماشيا مع رسالتها الرامية إلى مرافقة منظمات املجتمع املدني من أجل مشاركة أفضل في صياغة السياسات،
تنفيذها ،تتبعها وتقييمها على املستوى املحلي والوطني ،تعلن الجمعية املغربية للتضامن والتنمية عن بدأ تلقي طلبات التعبير
عن اهتمام الجمعيات للمشاركة في برنامج "الجمعيات رافعة للمشاركة املواطنة".
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتقوية قدرات منظمات املجتمع املدني من أجل مشاركة مدنية فاعلة في إعداد السياسات
العمومية وتعبئة املواطنين واملواطنات وذلك من خالل االستفادة من:
-

برنامج الدورات التكوينية التي تستجيب الحتياجات الجمعيات املعنية،

-

مواكبة الجمعية على املستوى املحلي،

-

دعم مادي وتقني لتنفيذ مجموعة من املبادرات الترافع املحلية.

 .2مدة البرنامج:
ينفذ بشكل تدريجي على مدى  4سنوات بشراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .USAID
 .3الجهات املعنية
يسعى هذا البرنامج في مجمله إلى مواكبة وتقوية قدرات  40جمعية  /منظمة مجتمع مدني موزعين على جتهي الرباط سال
القنيطرة والدار البيضاء سطات
 .4الجمعيات املعنية
1

يشترط في الجمعيات/الشبكات املرشحة لالستفادة من البرنامج أن تكون:
-

عاملة داخل املجال الترابي لجتهي الرباط -سال – القنيطرة والدار البيضاء -سطات.

-

جمعية مسجلة تتوفر على ملف قانوني،

-

تأسست منذ  5سنوات على األقل،

-

تعمل في امليادين التالية :التنمية املحلية ،النساء ،األطفال ،الشباب ،األشخاص في وضعية إعاقة ،البيئة ،الصحة
أو لديها اهتمام بالشأن العام.

-

جمعية نشيطة ونفذت مبادرات /برامج في املجال الذي تشتغل فيه.

 .5ملف الترشيح
يتضمن ملف الترشيح املقدم من طرف الجمعية ،الوثائق التالية:
 رسالة تحفيزية للمشاركة،-

استمارة التعبير عن طلب االهتمام،

-

امللف القانوني الكامل للجمعية ويتضمن :محضر آخر جمع عام آخر تقرير أدبي ومالي للجمعية الئحة أعضاء
املكتب؛

-

بطاقة تقنية للجمعية،

-

يجب تأشير جميع الوثائق ،وتوقيعها من طرف الرئيس مع خاتم الجمعية.

 .6انتقاء الجمعيات الشريكة
بعد انتهاء آجال ايداع ملفات طلب التعبير عن االهتمام ،ستجتمع لجنة النتقاء الجمعيات التي ستستفيد من البرنامج ،ويتم
إخبار الجمعيات املختارة –فقط -في شخص رئيسها من أجل الحضور لتوقيع مذكرة التفاهم والتي سيتم االتفاق على
مضامينها مسبقا بين الطرفية أواخر شهر مارس .2018
 .7آجال تقديم الطلبات:
-

ترسل طلبات املشاركة عبر البريد اإللكتروني التاليappui_asso@amsed.ma :

-

آخر أجل لتقديم الطلبات هو  04مارس 2018

-

للمزيد من املعلومات أو التوضيحات حول البرنامج ،املرجو التواصل عبر البريد اإللكتروني:
K.benjelloun@amsed.ma
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