ACODEC

بالغ صحفي

دعم المشاركة الديمقراطية بالمغر ب
االحد  14يونيو  -2015إبتداءا من الساعة  09:00بقاعة مجلس الجهة
ينظم الفضاء الجمعوي و الخركة من أجل السالم ونزع السالح والخرية (  )MPDLوانترمون أوكسفام ،وبالتعاون مع جمعية
وجدة عين غزال  2000و جمعية التعاون للتنمية والثقافة

 ،ACODECندوة انطالق برنامح

» دعم المشاركة

الديمقراطية بالمػرب « وذلك يوم االخد  14يونيو  -2015إبتداءا من الساعة  09:00بقاعة مجلس الجهة
يهدف المشروع المنجز من طرف الخركة من أجل السالم ونزع السالح والخرية (  )MPDLوانترمون أوكسفام ،وبالتعاون
مع الفضاء الجمعوي دعم الخكامة الجيدة من خالل تقوية قدرات الفاعلين المخليين ووضع آليات المشاركة المواطنة التي
تضمن المساواة بين الرجال والنساء  ،كما يستهدف ثال ث أقاليم مكونة من  31جماعة خضرية وقروية بكل من العرائش و
الخسيمة ووجدة .

 محاور البرنامج
 )1تشجيع المشاركة من خالل التشاور وإدماج مختلف الفاعلين في تدبير القضايا العمومية المحلية :
تكوينات ودوارات لتقوية الفاعلين المخليين في مجال الديمقراطية التشاركية؛ إضافة إلى تقوية أسس التشاور بين
الجماعات المخلية والمجتمع المدني؛ تقوية التنظيم المجتمعي للنهوض بالمساواة و المشاركة.
 )2النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الفضاءات العمومية والخاصة على المستوى المخلي والوطني

.

تقوية القدرات ودعم المشاركة العمومية للمرأة؛ الدعم والمواكبة إلنشاء لجان المناصفة وتكافؤ الفرص في الجماعات.
 )3تخسين ظروف مشاركة الشباب في تدبير القضايا المخلية
تقوية القدرات ،التخسيس ومواكبة

جمعيات الشباب؛ تقوية آليات الخوار والتواصل والمشاركة مع المؤسسات

العمومية؛ خلق فضاءات للخوار بين جمعيات الشباب و البرلمانين ؛ لقاءات مع المنتخبين المخلين و الوطنين .
 )4تخسين وتعزيز قدرة التأثير لدى منظمات المجتمع المدني ،وتخويلها إلى قوة االقتراح ،والنهوض بالديمقراطية
التشاركية على المستوى المخلي والوطني والدولي:
خمالت التأثير السياسي على المشاركة على المستوى ؛ وضع آليات تتبع المشاركة على المستوى المخلي؛ بلورة
إسهامات واقتراخات المجتمع المدني لمواكبة و أعداد القوانين التنظيمية ؛ التنسيق مع الديناميات الجمعوية
المتواجدة؛ دراسات خول التطبيق الفعلي للمواد المتضمنة في الدستور المتعلقة بالمشاركة المواطنة وبالمجتمع
المدني ،والمساواة بين النساء والرجال ،والشباب ،بمشاركة المجلس الوطني لخقوق اإلنسان و خبراء جامعيين.

