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إعــــــــــالن
عن فتح باب الترشح لفائدة الجمعيات لالستفادة من دورة تكوينية
في مجال الديمقراطية التشاركية
في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة ،وألجل المساهمة في
تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية والحكامة الجمعوية على ضوء المستجدات
القانونية المرتبطة بهذا المجال ،وال سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ،فضال عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى
الجهوي والمحلي.
واستحضارا للبرنامج التكويني الذي أطلقته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات
مع البرلمان والمجتمع المدني سنة  2015والذي تمحور حول مواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية
التشاركية والحكامة كمرحلة تحسيسية باإلطار التشريعي الجديد ،سطرت الوزارة برنامجا وطنيا خاصا
بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية ،والسيما اإللمام باإلطار القانوني والتنظيمي
للديموقراطية التشاركية قصد التمكن من استعمال آلياتها من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات
المهتمة بالشأن العام وتشجيع المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ،مع التمثل الجيد
لمفهوم الحكامة الجمعوية.
وسينفذ هذا البرنامج التكويني الذي سيستفيذ منه أكثر من  1200فاعل جمعوي بكل جهات المملكة،
وذلك على ثالث مراحل ،إذ ستنطلق المرحلة األولى في نهاية شهر شتنبر.2017
وألجل اختيار الجمعيات التي ستستفيذ من هذا البرنامج فقد اعتمدت الوزارة منهجية فتح باب
الترشيح لحضور أشغال هذه الدورات التكوينية وذلك وفق الشروط المحددة في هذا اإلعالن.
شروط الترشح:
يفتح باب الترشح لفائدة الجمعيات المستوفية للشروط التالية:
 أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛
 أن تكون الجمعية مهتمة بقضايا الشأن العام.

ملف الترشيح:
ويتكون من الوثائق التالية:
 طلب الترشح وفق النموذج المرفق والذي يمكن تحميله من الموقع االلكتروني للوزارة:www.mcrpsc.gov.ma؛

 الملف القانوني للجمعية (ويتضمن النظام األساسي للجمعية ،آخر وصل إيداع ،محضر الجمعالعام األخير ،الئحة األعضاء).
مع ضرورة تعبئة استمارة الترشح مباشرة على الموقع االلكتروني للوزارة أعاله (رابط التسجيل للترشح
قصد االستفادة من البرنامج التكويني).
إيداع ملفات الترشيح:
يمكن إرسال ملف الترشح إلى العنوان التالي :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع المدني ،أكدال ،الرباط ،ر .ب  ،10000أو إيداعه مباشرة بمكتب الضبط ،أو إرسال
صورة منه عبر البريد االلكتروني التالي formation@mcrpsc.gov.ma :في إرسال واحد.

أجل إيداع ملف الترشيحات:
يعتبر يوم  05شتنبر  ،2017على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ( )16:30آخر أجل إليداع ملفات
الترشح.

