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تم الشروع فً الدورة التكوٌنٌة لفائدة المنتمٌات لألحزاب السٌاسٌة و المستشارات الجماعٌات و 

، و ذلك حسب الجدول الذي تضمنه اإلعالن 2015 ٌونٌو 02عضوات مختلف الجمعٌات إبتداءا  من 

 .ستفادة من دورات  تكوٌنٌة لإلعن الترشٌح 

 :و تضمنت هذه الدورة التكوٌنٌة محورٌن 

  المتعلق بالجماعات 113.14المحور األول حول  القانون التنظٌمً     

 برنامج  عمل للجماعة  و المحور الثانً حول 

 : كما ٌلً  ٌتكون المحور األول من  المستجدات التً جاء بها القانون التنظٌمً للجماعات 

 التعرٌف بالجماعات الترابٌة 

 االنتخابات الجماعٌة 

 ًانتخاب رؤساء الجماعات و نوابهم فً نفس الجلسة بالتصوٌت العالن. 

 ًالمصادقة عن النظام الداخل. 

 الدائمةنانتخاب اللجا . 

 ًحاالت التناف. 

 سجل الحضور و الغٌاب. 

 تقدٌم العرائض من طرف المواطنات و المواطنٌن و الجمعٌات. 

 اختصاص القضاء اإلداري فً حاالت اإلقالة و العزل. 

 المٌزانٌة 

 برنامج العمل للجماعة . 

 :و ٌتكون المحور الثانً الخاص ببرنامج عمل الجماعة من النقط التالٌة

 ًاإلطار القانون. 

 ماهو برنامج عمل الجماعة. 

 لماذا برنامج عمل الجماعة. 

 اآللٌات و األدوات. 

 إستراتٌجٌة التدخل. 

 هٌاكل و تنظٌم عملٌة إعداد برنامج العمل. 

 ًمكونات التشخٌص التشارك. 

  ًنتائج التشخٌص التشارك. 

 التصوٌت و المصادقة على برنامج العمل. 

 تأشٌرة سلطة الوصاٌة. 
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 2015 ٌونٌو 03 و 02تاورٌرت ٌومً  (دار المواطن)المركب االجتماعً للقرب 

 

 22:عدد المستفٌدات

قام المكونان بشرح مضامٌن محوري الدورة التكوٌنٌة بعد تقدٌم أسماء  المشاركات و المشاركٌن و التعرف على مجال 

 (هم)إشتغالهن 

بخصوص المحور األول تم التركٌز على المستجدات التً جاء بها القانون التنظٌمً للجماعات الترابٌة خاصة فٌما 

و  جلسة انتخاب رئٌس المجلس و نوابه و المصادقة على النظام الداخلً و انتخاب اللجان الدائمة   : ٌتعلق بــــ

 .المٌزانٌة وتقدٌم العرائض من طرف المواطنات و المواطنٌن و الجمعٌات و غٌرها من مكونات هذا المحور

خالل هذه الحصة ٌتم االعتماد على العرض بواسطة الداتاشو و كتابة الخطوط العرٌضة على السبورة المغناطٌسٌة و 

 .مناقشة مختلف النقط

 

 .بصفة مستمرة تخللتها حصة استراحة شاي ( ٌونٌو 02 )و نظرا لبعد المستفٌدات فإنه تم اعتماد حصة الٌوم األول 
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 . و عند نهاٌة الحصة  على الساعة الثالثة بعد الزوال تم تقدٌم وجبة غداء لجمٌع المستفٌدات

قام المكونان ببسط نقط المحور الثانً المتعلق ببرنامج عمل الجماعة و طرٌقة  ( ٌونٌو03 )و خالل الٌوم الثانً 

 .حٌث تم بسط اإلطار  القانونً لهذا البرنامج و تعرٌفه و بٌان الغاٌة منه و شرح اآللٌات و األدوات الخاصة به. إعدادة

كما قام المكونان باالشتغال بطرٌقة العصف الذهنً حٌث اشتركت الحاضرات  فً إبراز معارفهن خاصة فٌما ٌتعلق 

بالتشخٌص التشاركً و اعتماد مقاربة النوع و المقاربات األخرى الحقوقٌة و التواصلٌة و البٌئٌة مع إدماج عناصر 

 .التنمٌة المستدامة

و برز اهتمام المشاركات بشكل واضح  ومدى استعدادهن لخوض غمار االستحقاقات المقبلة و المساهمة فً 

 .الدٌمقراطٌة المحلٌة

 .و عند نهاٌة الحصة وزعت مضامٌن المحورٌن على المستفٌدات كما تم توزٌع شهادات المشاركة 

 .و على غرار الٌوم األول تم تقدٌم وجبة غذاء للمشاركات

 

 

 

 

 2015 ٌونٌو 05 و 04تاورٌرت ٌومً  (دار المواطن)المركب االجتماعً للقرب 

 23:عدد المستفٌدات

على غرار الٌومٌن السابقٌن قام المكونان بعرض مضامٌن محوري التكوٌن المتعلقٌن بالقانون التنظٌمً للجماعات 

تمٌزت حصص التكوٌن بمشاركة المستفٌدات فً مناقشة الجوانب . خاصة المستجدات و إعداد برنامج العمل للجماعة

 . األحزاب السٌاسٌةعلىالمتعلقة بهذٌن المحورٌن خاص أنه كان من بٌنهن مستشارات جماعٌات و منتمٌات 



5 
 

 

 .تخللت هذه الحصص تنظٌم استراحة شاي و فً نهاٌتها قدمت للمستفٌدات وجبة  غذاء

 

 

 2015 ٌونٌو 09 و 08 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 19: عدد المستفٌدات

ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال نظمت حصة التكوٌن فً مجالً مستجدات القانون التنظٌمً للجماعات  و كٌفٌة و 

تخللت هذه الحصص عدة استفسارات و منشقات أبرزت مدى اهتمام المستفٌدات من . مضمون برنامج العمل للجماعة

 .هذه الحصص التكوٌنٌة
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 2015 ٌونٌو 11 و 10 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 21: عدد المستفٌدات

عند التئام المستفٌدات انطلقت الحصص التكوٌنٌة ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال و تضمنت محوري مناقشة 

تمٌزت هذه الحصص بمناقشات مستفٌضة حول . مستجدات قانون التنظٌمً للجماعات و مخطط العمل للجماعة

 .الموضوعٌن مما ٌبرز مدى اهتمام المكونات بالموضوع و مستواهن التكوٌنً 

 

 

 

 2015 ٌونٌو 16 و 15 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 18:عدد المستفٌدات

تواصلت األٌام التكوٌنٌة حول محوري مستجدات قانون التنظٌمً للجماعات و مخطط العمل للجماعة حٌث قام المكونان 

بشرح مستفٌض لهذه المضامٌن و فتح المجال للمستفٌدات من أجل المشاركة التً كانت غنٌة مما ٌنم على مدى 

 .إستعابهن للموضوع و استعدادهن للمشاركة الفعالة فً االستحقاقات المقلبة
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 2015 ٌونٌو 22 و 17 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 17:تعدد المستفٌدا

بحلول شهر رمضان تغٌر توقٌت الحصص التكوٌنٌة فأصبحت تنظم إبتداءا من الساعة الحادٌة عشر صباحا إلى غاٌة 

الساعة الثانٌة عد الزوال قام المكونان خالل هذه الحصص بشرح مضامٌن قانون التنظٌمً للجماعات و المستجدات 

 .التً تمٌز بها و كذلك برنامج عمل للجماعة

 تخللت هذه الحصص  مناقشات و مداخالت من طرف المستفٌدات ما ٌبرهن على تكوٌنهم و استعدادهن للمشاركة 
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 2015 ٌونٌو 24 و 23 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 18:عدد المستفٌدات

تواصلت الحصص التكوٌنٌة الخاصة بإبراز مضامٌن القانون التنظٌمً و مستجداته و برنامج العمل و مكوناته   و 

 .كٌفٌة إعداده و كالعادة تخللت هذه الحصص مناقشات مستفٌضة 

 

 

 2015 ٌونٌو 29 و 25 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 22:عدد المستفٌدات

استفادت الحاضرات خالل هذٌن الٌومٌن من الحصص التكوٌنٌة الخاصة بشرح مضامٌن و مستجدات القانون التنظٌمً  

 .للجماعات و برنامج عمل الجماعة و جرت مناقشة الموضوع بشكل مستفٌض عن مستوى ممٌز لدى المشاركات
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 2015 ٌولٌوز 01ٌونٌو و 30 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 17:عدد المستفٌدات

كالعادة تم تخصٌص الٌوم األول برز أهم المستجدات التً جاء بها القانون التنظٌمً الجدٌد للجماعات خاصة ما ٌتعلق 

بإعطاء األهمٌة للرفع من تمثٌلٌة النساء داخل الجماعات من حٌث الرفع من نسبة اللوائح اإلضافٌة و ضرورة 

تخصٌص ثلث المناصب الخاصة بنواب الرئٌس  للنساء و ضرورة تواجد ثلث األعضاء النسوسة باللجنة الدائمة و تلت 

 .هذه المناقشة ابرزت مدى إستعاب المستفٌدات للموضوع

و خالل الٌوم الثانً تم استعراض المفاهٌم المتعلقة ببرنامج العمل للجمعات من حٌث القٌام بالبحث المٌدانً و 

التشخٌص التشاركً و رصد نقط القوة و نقط الضعف داخل الجماعات و انتقاء المشارٌع ذات األولوٌة مع الحرص 

 .على االعتماد على مقاربة النوع االجتماعً

 

 



10 
 

 

 2015 ٌولٌوز 03 و 02 حً مورٌطانٌا وجدة  ٌومً 04زنقة أحمد شوقً رقم : مقر الجمعٌة 

 21:عدد المستفٌدات

قام المكونان بإبراز مضامٌن القانون التنظٌمً للجماعات و المستجدات التً ٌتوفر علٌها خاصة ما ٌتعلق بالرفع من 

تمثٌلٌة النساء داخل الجماعات الترابٌة و كذلك ما ٌتعلق بإنجاز برنامج عمل الجماعة و مرتكزاته المتعلقة خاصة 

 .بالمقاربة التشاركٌة و مقاربة النوع

 .وتلت هذه  الحصص مناقشات مستفٌضة ساهمت فً ترسٌخ المعرفة بالشأن المحلً

 

 

 

 

 

 

 مالحظات 

 حصصها بواسطة الداتاشو و السبورة المغناطٌسٌة و كذلك ت أن هذه الدورة التكوٌنٌة أنجزىتجدر اإلشارة إل .1

أوراق الفلٌبشات، كما استعملت تقنٌات العصف الذهنً حٌث تدخلت جل المستفٌدات للتعبٌر عن آرائهن حول 

 .مختلف مضامٌن محوري الدورة التكوٌنٌة 
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كما وزعت على جمٌع المستفٌدات الوثائق التً تتضمن المعلومات الملقنة حول تحفٌز النساء للمشاركة فً  .2

 .االستحقاقات المقبلة و مستجدات القانون التنظٌمً للجماعات و برنامج العمل للجماعة

عند نهاٌة كل حصة تكوٌنٌة  .أبدت المشاركات عن آرائهن حول هذه الدورة التكوٌنٌة باستعمال استمارة التقٌٌم .3

 .المشاركات شهادة المشاركة  وزعت على

 

 استمارة التقٌٌم

 

 

الرفع من تمثٌلٌة النساء فً المجالس المنتخبة للجماعات الترابٌة :  مشروع  

 

 تقييم الورشة التكوينية
  

 جٌد            متوسط                                                        دون المتوسط        
 
 
 

  

 : التنظٌم .1
 

 سٌر الورشة .2
 المضمون                                   - أ

  

             المناقشة

  

    التنشٌط

  

 :تقٌٌم عام للورشة .3
.................................................................................................................... 

 
 :مقترحاتكم .4

.................................................................................................................... 

 

اون للتنمية والثقـافةـــجمعية التع             
ACODEC 
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 :الجدول التقٌٌمً حول مكونات المشروع

 جٌد متوسط ضعٌف 

 التنظٌم  -
 سٌر الورشة  -

 أ المضمون 
 ب المناقشة 

 ج التنشٌط
 التقٌٌم العام  للورشة - 

6.94% 

 
3.84% 

8% 

5.63% 

0% 

13.88% 

 
25.64% 

26.66%  

18.30% 

5.08% 

79.16% 

 
70.51% 

65.33% 

76.05% 

94.91% 

 

ٌتبٌن من خالل هذا الجدول أن نسبة كبٌرة من المشاركات عبرن عن رضاهن على جمٌع  -

 .مكونات هذا المشروع

و بالنسبة للمقترحات فإنها كانت تصب فً اتجاه المطالبة باألخذ بعٌن االعتبار المشاركة النسائٌة فً 

 :جمٌع االستحقاقات من أجل 

 .تحقٌق المناصفة الفعلٌة  -

 .المطالبة بتكتٌف الدورات التكوٌنٌة لفائدة النساء -

 .تشجٌع النساء و تمكٌنهن من الوصول إلى مراكز القرار -

  

 ٌوم تقدٌمً لنتائج المشروع

  2015 غشت 17بتارٌخ  

نظمت الجمعٌة ندوة ختامٌة بمناسبة االنتهاء من إنجاز هذا المشروع الهام الذي ٌروم لتحفٌز النساء من 

 .أجل المشاركة فً االستحقاقات االنتخابٌة تصوٌتا و ترشٌحا

حضرت هذه الندوة عدة فعالٌات جمعوٌة و صحفٌة  فً المشاركة فً الندوات التكوٌنٌة، استهل السٌد 

رئٌس الجمعٌة هذا الٌوم التقدٌمً لنتائج المشروع بإلقاء كلمة بدأها بتقدٌم جزٌل الشكر للقائمٌن على 

صندوق الدعم  لتمثٌلٌة النساء و لجمٌع شركاء الجمعٌة الذٌن ساهموا فً تسٌر هذا العمل الجلٌل الذي 

حقق النتائج الملموسة المتوخاة منه، و قدم إحصائٌات المشاركة التً  كانت كثٌفة  مما ٌبٌن مدى استعداد 

 .النساء فً اإلسهام فً المسلسل الدٌمقراطً و التشاركً ببالدنا

و قد أبرزت استمارات تقٌٌم الورشات التكوٌنٌة مدى تحقٌق الهدف المرجو و مدى رضى المستفٌدات 

 .من مستوى هذه الورشات التكوٌنٌة

و تخللت هذه الندوة مناقشة عامة حول شكل و مضمون تنفٌذ هذا المشروع و الذي كان على العموم 

 .إٌجابٌا
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و أهم مالحظة ٌمكن إبداؤها فً هذا العدد هو انخراط مجموعة من المستفٌدات  فً عملٌة التسجٌل 

فً اللوائح االنتخابٌة بالنسبة لالئً لم ٌكن مسجالت  و قدمت بعض المشاركات ترشٌحهن فً 

االنتخابات، كما قامت مجموعة أخرى من المستفٌدات بالتطوع للعمل كمالحظات منتدبات 

 .لالنتخابات علما  بأن الجمعٌة مكلفة بمالحظة االنتخابات على الصعٌد الجهوي


