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 -ACODEC-UE- ENI/2017/391-805  :   البطاقة التقنٌة للمشروع

 اسم المشروع :       دعم ومواكبة مسلسل المشاركة الدٌمقراطٌة فً جهة الشرق

نجازفترة اال التنفٌذ الممول  

 اإلتحاد األوروبً 
 

 والثقافة جمعٌة التعاون للتنمٌة

ACODEC منظمة و MPDL  
 شركبء آخريه

  جامعة محمد األول -

    جمعٌة تنمٌة -

  سنوات     3
 

2020 الى    من 2018

المستهذفة الفئة فئبت اخرى مجبل التذخل   
 

 
 المستفيذون

 

 

 

 : وجذةجمبعبت-

 بًْ درار  جَاػت- 

 بًْ خاىذ   جَاػت-

 ػٍِ صفا  جَاػت

 اىْؼٍَت   جَاػت

 تبوريرت جمبعة

تاورٌزث  جَاػت -

  سٍذي ٍيىك  اىؼٍىُجَاػت -

: جرادة جمبعة

ر  ٓ ٍطي بِ جَاػت- 

 ػٍِ بًْ ٍطهز جَاػت - 

فً األشخاص اىَسؤوىىُ 

اىَؤسساث واىخذٍاث اىخارجٍت 

اىىفىد اىىسارٌت ووماالث )ىيذوىت 

 (.اىتٍَْت ، إىخ

اىَجاىس اىبيذٌت اىَْتخبت ، - 

. اإلقيٍٍَت واىَذيٍت

 اىقطاع اىخاص-
 

 اىؼشز  ٍىاطْى اىبيذٌاث اىَشارمت فً - 

بًْ درار ، ّؼٍَت جَاػاث اىَستفٍذة فً 

، ػٍِ اىصفاء ، بًْ خاىذ ، وجذة ، 

  ، جزادة سٍذي ٍيىك، اىؼٍىُ تاورٌزث

. رٓ، ػٍِ بًْ ٍطهز وبًْ ٍط

اىزجاه واىْساء اىَْتسبىُ إىى ٍْظَاث - 

 فً وجذة OSC 25اىَجتَغ اىَذًّ ، 

  فً تاورٌزث10 فً جزادة و 15اّجاد 

األشخاص اىَسؤوىٍِ ػِ اىسيطاث - 

 (اىبيذٌت ، ٍىاقغ تذخو اىَشزوع)اىَذيٍت 
 

  قدرات  تقوٌة شاركة الدٌمقراطٌة من خاللم  ال مسلسل سنوات ، ٌهدف إلى تعزٌز ودعم3البرنامج مدته 
 ٌتم تنفٌذ .  وتنفٌذ آلٌات المشاركة للمواطنٌن والمواطنٌن لضمان المساواة بٌن النساء والرجالٌن المحلًٌنالفاعل

 .و المستوى الوطنً (جرادة  وتاورٌرت ،عمالة إقلٌم وجدة أنجاد عمالة ) جهوي على المستوى الاىَشزوع
 

 

 السيبق

 الهذف العبم  الشرقجهة  ب الديمقراطية التشاركيةآلياتدعم ومواكبة 

 OS.1 :ٍشارمت اىجهاث اىفاػيت اىَذيٍت ٍِ خاله اىتشاور وتْفٍذ ودػٌ آىٍاث اىَشارمت اىذٌَقزاطٍت ىزصذ تؼشٌش 

 اىسٍاساث اىؼَىٍٍت  

 :  OS.2   ػشٌش وتٍَْت قذراث ٍْظَاث اىَجتَغ اىَذًّ ػيى اىتأثٍز ىتذىٌيها إىى قىة اقتزادٍت وتؼشٌش ث

 .اىَشارمت  اىذٌَقزاطٍت ػيى اىَستىٌٍِ اىَذيً واىجهىي 

 األهذاف الخبصة

 اىذٌَقزاطٍت اىتشارمٍت ، ومذىل ٍفاهٍَها فً شأُ ىيجَاػاث اىتزابٍت األدناً اىتشزٌؼٍت اىجذٌذة : 1اىْتٍجت - 

 ٍؼزوفت وتساهٌ فً تذسٍِ اىتىاصو بٍِ اىجهاث اىفاػيت اىَذيٍت               

 تطىٌز و تقىٌت مفاءاث تأثٍز جَؼٍاث اىَجتَغ اىَذًّ ىتصبخ قىة اقتزاح و اّؼاش اىذٌَقزاطٍت : 2اىْتٍجت 

.            اىتشارمٍت ٍذيٍا و جهىٌا

تقىً ٍْظَاث اىَجتَغ اىَذًّ فً ٍْاطق اىتذخو بتْفٍذ إجزاءاث اىتأثٍز اىَتؼيقت باىذٌَقزاطٍت  : 3 اىْتٍجت- 

. اىتشارمٍت             

.الجهوٌةتتفاعل الدٌنامٌات المحلٌة وآلٌات التأثٌر السٌاسً مع الدٌنامٌات : 4النتٌجة -  

 

 

 

 الىتبئج مىتظرة

 

تْظٌٍ ورشاث ػَو ىفائذة اىفاػيٍِ االجتَاػٍٍِ اىَذيٍٍِ دىه اىَشارمت  *  

  اىذٌَقزاطٍت واستزاتٍجٍاث اىتٍَْت ، 

تْظٌٍ ورشاث تنىٌٍْت دىه اىذناٍت اىجٍذة وػَيٍت اىَشارمت اىذٌَقزاطٍت، * 

ػقذ اجتَاػاث اىتشاور ٍغ اىجَاػاث اىَستفٍذة إلػذاد ودػٌ آىٍاث اىَشارمت، * 

دراست تذيٍيٍت ػِ اىتطبٍق اىؼَيً َىٍاث اىَشارمت اىذٌَقزاطٍت فً ٍْاطق اىتذخو، * 

 .ػقذ ّذوتٍِ ٍغ جاٍؼت ٍذَذ األوه ىيتذيٍو  دىه اىَشارمت اىذٌَقزاطٍت* 

 

 

 :األوشطة الرئيسية

 


