بالغ صحفي
وقع مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان
والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ،والسيد عبد الكريم بناني رئيس رابطة الجمعيات
الجهوية بالمغرب صباح اليوم الثالثاء  52يونيو  5102بمقر الوزارة بالرباط ،اتفاقية إطار للشراكة
بين الوزارة والرابطة حول التعاون المشترك في مجاالت الديموقراطية التشاركية والنموذج
التنموي ،واألمن المجتمعي ،والترافع المدني عن مغربية الصحراء.
وكان اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم تفعيل االتفاقية وأليات تنزيلها ،حيث
اعتبر الوفد الذي ضم رؤساء الجمعيات المكونة للرابطة ،توقيع االتفاقية محطة تاريخية تؤسس
لعمل مشترك تكون فيه الوزارة داعما ومواكبا لها كما استعرض عددا من مشاريع الجمعيات
والفرص المتاحة ،وكذا التحديات التي تواجهها من قبيل التكوين والولوج إلى العالم الرقمي ،والولوج
إلى المعلومة.
من جهته رحب السيد الوزير بمقترحات الرابطة وبهذه الشراكة التي ستكون ممتدة
ومستمرة تسهر على أجرأتها لجنة المتابعة المنصوص عليها في االتفاقية ،مشيرا إلى وجود ثقة
متنامية لدى الشباب في العمل المدني الشيء الذي تترجمه النقلة النوعية لعدد الجمعيات خصوصا
بعد دستور  5100حيث إن ثلثي الجمعيات تأسس في هذه الفترة ،مما يقتضي رفع برامج التكوين
ودعم القدرات ،كما اعتمدت بالدنا خيار الشراكة مع الجمعيات ،الذي تترجمه العديد من مشاريع
الشراكة التي تمت في مجاالت التضامن والرعاية االجتماعية والتنمية البشرية وابإبدا الثقافي
والبيئة والتعليم األولي ومحو األمية ومحاربة ابإدمان .ولذلك يشير الوزير إلى أن االستثمار في
المجتمع المدني وفق رؤية تنموية ديموقراطية هو استثمار في مستقبل البالد.
وضم الوفد رؤساء الجمعيات المكونة للرابطة البالغ عددها  50جمعية ،وهي :جمعية رباط
الفتح للتنمية المستديمة ،جمعية منتدى أصيال ،جمعية األطلس الكبير بمراكش ،جمعية حوض
األبيض المتوسط بالناظور ،جمعية أبي رقراق بسال ،جمعية فاس سايس ،جمعية الدار البيضاء
كاريير سنطرال ،جمعية اليغ بأكادير ،جمعية ابإسماعيلية الكبرى بمكناس ،جمعية دكالة بالجديدة،
جمعية الصويرة موكادور ،جمعية أنكاد المغرب الشرقي بوجدة ،جمعية حوض أسفي ،جمعية تطوان
اسمير ،جمعية تافياللت بالرشيدية ،جمعية جبل العياشي بمديلت ،جمعية زعير للتنمية بالرماني،
جمعية أحمد الحنصالي ببني مالل ،وجمعية سيدي عبد الوافي الفيكيكي بفكيك ،وجمعية تاونات
وردزغ للتنمية بتاونات ،والجمعية الثقافية واالجتماعية للشاوية بسطات.

