إعالن
عن فتح باب الترشح لالستفادة من دورة تكوينية للجمعيات في مجال تسهيل ولوج
الجمعيات لمجال االتصال السمعي البصري
تنفيذا إلستراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني -2017
 2021في الشق المتعلق بتعزيز أدوار المجتمع المدني ورفع قدراته الترافعية واسهامه في صنع السياسات
العمومية وتتبعها وتقييمها ،وفي إطار التزاماتها المتعلقة ببرنامج الحكومة المنفتحة ( )OGPالذي انضمت له
حكومة المملكة المغربية في القمة العالمية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة من  17إلى 19
يوليوز  ،2018بتبليسي بجورجيا ،لتصبح بذلك عضوا من بين 76بلدا عضوا بهذه المبادرة ،تعتزم الوزارة
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ،تنظيم
دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الجمعيات في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري.
وتسعى الدورات التكوينية سالفة الذكر إلى دعم الفاعل الجمعوي في مجال االتصال السمعي البصري وتملكه
للمنظومة القانونية ذات الصلة ومساعدته على اكتساب المهارات الالزمة واإللمام بالتقنيات الضرورية في مجال
التواصل الرقمي .وستعطى انطالقة هذه الدورات التكوينية بجهة الرباط سال القنيطرة وذلك يوم الجمعة 28دجنبر
 ،2018بمقر الوزارة ،على أن يتم تنظيم الدورات التكوينية بالجهات األخرى الحقا ً في سنة .2019
وقد اعتمدت الوزارة منهجية فتح باب الترشح وذلك وفق الشروط التالية:

 معايير وآجال الترشيح لالستفادة من التكوين بجهة الرباط سال القنيطرة:
.1معايير تتعلق بالجمعية

 أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة. أن تكون الجمعية لها القدرة على التأطير والتكوين بعد االستفادة من الدورة التكوينية المزمعتنظيمها.
 ملحوظة :سيتم قبول مرشح واحد عن الجمعية المنتقاة. .2معايير تتعلق بالفاعل الجمعوي طالب االستفادة من التكوين

يتعلق األمر بمعايير المستوى التعليمي والمسؤولية التي يتحملها المعني باألمر داخل الجمعية ،ومدى استفادته من
الدورات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين ،وإسهامه في تأطير دورات تكوينية.
كما يتم مراعاة معايير أخرى من قبل:
-

التوازن واالنصاف في تمثيل األقاليم بجهة الرباط سال القنيطرة،
الحرص على تمثيلية النساء،
الحرص على تمثيلية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
تنوع مجال اشتغال الجمعيات المشاركة في التكوين،

أجل إيداع ملف الترشيح:

يمتد أجل إيداع ترشيحات الجمعيات لالستفادة من هذا التكوين من  4دجنبر إلى غاية  20دجنبر 2018
إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
-

الملف القانوني (القانون األساسي – محضر الجمع العام األخير –الوصل النهائي)؛
طلب من رئيس(ة) الجمعية للمشاركة في التكوين؛ موقع ومختوم من طرف رئيس الجمعية،
مطبوع بطاقة تعريف الجمعية معبئة (والتي يمكن تحميلها عبر الموقع االلكتروني للوزارة)؛

ت الحق.
ملحوظة :سيتم تحديد تاريخ تنظيم الدورات التكوينية في الجهات األخرى في وق ٍ

يمكنكم إرسال ملف الترشيح عبر البريد اإللكتروني
Communication@mcrpsc.gov.ma

أو عبر عنوان الوزارة:
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
الحي االداري الجديد
أكدال -الرباط

للمزيد من المعلومات المرجو التواصل مع السيدة سلمى المودني على الرقم التالي:

0608878239

بطاقة تعريف الجمعية
اسم الجمعية:
اسم رئيس (ة) الجمعية:
تاريخ التأسيس:
الجماعة:

اإلقليم:
رقم الهاتف:
البريد االلكتروني:
العنوان:
االشتغال على الصعيد:
الوطني
الدولي

الجهوي

مجال اشتغال الجمعية:
ثقافي
اجتماعي
اخرى
فالحي
نوع الجمعية
شبكة
ائتالف

اقتصادي
حدد

جمعية وطنية
اتحاد

المستوى الدراسي لرئيس الجمعية:
الفئة العمرية
أقل من 25
من  60الى فما فوق

المحلي

رياضي

جمعية دولية
جمعية مستقلة

ابتدائي

من  25الى 45

ثانوي

تنموي

فرع جمعية

جامعي

من  45الى 60

مجال اشتغال الرئيس:
التجارة

مهن حرة

اإلدارة

طالب

أخرى :حدد

هل سبق ان استفدتم من تكوين في المجال االتصال السمعي البصري؟

نعم

ال

هل سبق لكم أن استفدتم من تكوين في التواصل الرقمي؟

نعم

ال

الرجاء التحديد ..............................................................................................
معطيات خاصة بالمرشح ممثل الجمعية:
المهمة داخل مكتب الجمعية

ما هي الوسائط السمعية البصرية التي تريدون االستفادة منها خالل الدورات التكوينية لتمكينكم من
الولوج للمجال السمعي البصري:
 وسائل التواصل االجتماعي تقنيات التواصل االجتماعي كيفية تدبير إنشاء موقع الكتروني الغرافيك المتحرك والثابت -أخرى

حدد:

ملحوظة :المرجو ترتيب االختيارات من  1إلى  5حسب األولوية

مالحظات عامة:

