
 

 

مراحل تنزٌل آلٌات الدٌممراطٌة التشاركٌة 
 بجماعة تطوان 

2019دجنبر  7  
 

 



  2011 دستور علٌها نص التً التشاركٌة الدٌممراطٌة لىإ استنادا  

  لامت ، الترابٌة للجماعات المنظمة الجدٌدة الموانٌن  مع وانسجاما

  العاللات لسم عرف وهكذا الجماعة منظام بتجدٌد تطوان جماعة

 جدٌدة مصلحة ًوالرٌاض ثمافً السوسٌو والتنشٌط الجمعٌات مع

 خاص مكتب : مكتبٌن تضم التشاركٌة الدٌممراطٌة مصلحة وهً

  . العرائض بآلٌة خاص ومكتب الحوار بآلٌات
 
 



مرتكزة عملها فً التشاركٌة الدٌممراطٌة مصلحة انطلمت اوهكذ 

 من حدٌث شكل و العمومً الفعل تدبٌر فً جدٌدة فلسفة على

 على ٌتؤسس الذي المحلً العام للشؤن المشترن التدبٌر أشكال

 .السٌاسً المرار اتخاذ فً الساكنة مشاركة تموٌة

 تم إحداث خمس آلٌات: 

 



 المساواة و تكافؤ الفرص و مماربة النوعهٌئة ـ 1
 



 

 ومماربة الفرص وتكافإ المساواة لجنة لنشاط استئناف هو الهٌئة تؤسٌس 

 حلة فً ولكن السابك الجماعً المٌثاق حسب المدٌمة صٌغتها فً النوع

 توثٌك وتم ، الجماعة أعمال وواكبت محترمة بؤعمال لامت والتً  جدٌدة

 .  الجماعة أصدرته كتٌب فً أعمالها كل

      مع ، الجدٌد التنظٌمً المانون مع لٌنسجم والمهام التشكٌلة فً التعدٌل وجاء  

 . لإلحداث األولى المراحل منذ التشاركٌة المماربة  اعتماد

المدنً المجتمع دعم وبرنامج تطوان جماعـة بٌـن تفاهــم مذكرة تولٌع 
 الوكالة طرف من مدعم Conterpart international بالمغرب

 . 2016 ٌناٌر 15 فً USAID:الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة

2016ٌولٌوز  22الهٌئة ٌوم تأسٌس   



 مراحل إحداث هٌئة المساواة وتكافؤ الفرص ومماربة النوع: 

 :ـ مسطرة الشروع فً إحداث الهٌئة  1   

  ( 59المادة )مصادلة المجلس على النظام الداخلً للمجلس 

  ًٌوم دراسً استشاري بٌن المنتخبٌن وأطر الجماعة و المجتمع المدن

 .حول مسلسل الشروع فً إحداث الهٌئة 

   مكلفة بإعداد مسلسل إحداث الهٌئة : تعٌٌن لجنة تمنٌة داخلٌة بالجماعة

 .  بتشاور مستمر مع نائبة الرئٌس مفوضة فً المطاع 

 :إحداث الهٌئة  ـ2  

  إعداد إعالن إبداء اهتمام للحصول على العضوٌة فً الهٌئة وتوزٌعه على

 .نطاق واسع بإرساله للمنابر اإلعالمٌة ونشره بالبوابة اإللكترونٌة للجماعة 

  استمارة خاصة بالجمعٌة وأخرى :  المإطرةإعداد الوثائك الداعمة و

 .خاصة بالمترشحٌن والمترشحات 

 

 



   ، خلك خلٌة تابعة لمسم العاللات بالجمعٌات للمواكبة ، االستمبال

 .اإلرشاد ، تسلٌم الوثائك وتلمً الترشٌحات 

   وضع لاعدة بٌانات للجمعٌات المفترض أن تمثل بالهٌئة وللشخصٌات

 المدنٌة

   تحدٌد أعضاء وعضوات لجنة المساواة السابمة األكثر التزاما وأداء. 

   تشكٌل لجنة دراسة الترشٌحات مكونة من: 

نائبة الرئٌس المفوضة فً المطاع ـ رئٌسة لجنة الشإون االجتماعٌة     

والشراكة والتعاون والتنمٌة وخدمات المرب ـ رئٌس لسم العاللات مع 

الجمعٌات ـ منسك لجنة المساواة وتكافإ الفرص السابمة ـ عضوٌن من 

 .المجتمع المدنً ممن اشتغال فً اللجنة السابمة 

   



•  

  إعداد معاٌٌر التنمٌط 

  إعداد جذاذات التنمٌط 

  فً طلبات الترشٌح وتصنٌفها حسب تمسٌم المماعد المعتمد البث

األشخاص فً وضعٌة إعالة ـ الشباب ) بالنظام الداخلً للمجلس 

 ..(والطلبة ـ األشخاص فً وضعٌة هشاشة ـ الحرفٌون 

  المنسك واختٌار الهٌئة وعضوات التنصٌب الرسمً ألعضاء

   2016فً  والممرر 

    عضو مع مراعاة المناصفة  60الهٌئة تضم. 

 

 



 مواكبة الخبراء للهٌئة فً عدة لماءات من أجل وضع خطة للتكوٌن وخطة

 .للتواصل وخطة عملها 

 االستفادة من عدة أوراش تكوٌنٌة ولماءات تواصلٌة وحوارٌة ولماءات

 :دراسٌة حول  

   االجتماعًمماربة النوع 

 المواطنةالمماربة الترابٌة وسٌرورة المشاركة 

  االلتراحوأدوات تمنٌات 

  مهام و أدوار هٌئة المساواة و تكافإ الفرص و مماربة النوع  أجرأةو سبل 

  وانتطبرنامج عمل جماعة منالشة 
 

 : ـ تفعٌل الهٌئة وتتبع أدائها 3 



  

جماعة بٌن شراكة اتفالٌة تولٌع تم  ومواكبتها الهٌئة دعم من ولمزٌد 
 ، برشلونة بلدٌة من وبتموٌل المغرب لنساء الدٌممراطٌة الجمعٌة و تطوان

 على بناء تطوان جماعة عمل برنامج تحٌٌن فً الهٌئة مرافمة أجل من
 اآلراء لتجوٌد االستشاري برنامجها تفعٌل وكذا االجتماعً النوع مإشرات

 .. االستشارٌة

المجال هذا فً والتشاورٌة التكوٌنٌة اللماءات بٌن ومن : 

  تحٌٌن حول االستشاري الرأي بلورة موضوع حول مستدٌرة مائدة 
 .االجتماعً النوع مإشرات على بناء تطوان جماعة عمل برنامج

المدراتعمل لجنة تعزٌز حول تشاوري  لماء. 

   برنامج عمل الجماعة بناء على أهداف : موضوعحول مادة مستدٌرة
 .االجتماعًالتنمٌة المستدامة من زاوٌة النوع 

 

 



 برنامج نٌتحٌ حول ستشارياال الرأي واعتماد مصادلةلل تكوٌنٌة ورشة 
 .االجتماعً النوع مإشرات على بناء الجماعة عمل

 والثمافً وااللتصادي االجتماعً الوضع حول مٌدانٌة بدراسة المٌام 
 . النوع زاوٌة من تطوان بجماعة والبٌئً

 ضامن جماعة عمل برنامج أجل من وتكوٌنٌة وتشاورٌة تفكٌرٌة أٌام 
 . والمواطنة والكرامة للمساواة

  

 اآلراء االستشارٌة الممترحة على مجلس جماعة تطوان: 

 حماٌة الحموق المدنٌة والسٌاسٌة للنساء بالنفوذ الترابً بجماعة تطوان  : 

 .باالجماعتمدٌمها فً دورة للمجلس وصودق علٌها تم   

 ضمان الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة للنساء بالنفوذ الترابً بجماعة
 .تطوان

 منظومة تتبع المشارٌع بالنفوذ الترابً بجماعة تطوانإحداث. 



ـ المجلس الجماعً للشباب 2  



 

 

خاصة 2021/ 2016 تطوان جماعة عمل لبرنامج فعٌالت 
 وتثمٌن المحلٌة بالدٌممراطٌة بالنهوض المتعلمٌن المحورٌن

 من المستخلصة والعبر الخالصات على وبناء البشري، العنصر
 بتطوان للشباب الجماعً المجلس لتؤسٌس األولى  تجربةال تمٌٌم
 المجلس وتجدٌد هٌكلة إعادة على الجماعة تعمل ، 2014 فً

  2018 فً  الثانٌة نسخته فً المذكور

للشباب المواطنة بالمشاركة النهوض إلى الشباب مجلس ٌهدف 
 وبرامجهم سٌاستهم تضمٌن من المحلٌٌن الفاعلٌن وتمكٌن بتطوان

 . بالشباب المتعلمة األبعاد ذات

 

  



 

 

 

 : للشباب الجماعً المجلس هٌكلة إعادة مسطرة
 

  : المجلس تشكٌل فً المعتمدة المماربات ـ1  

 والعضوات لألعضاء بإتاحة وذلن االستمرارٌة مبدأ اعتماد ـ    
  تجاوزوا الذٌن الطفل مجلس ألعضاء وكذلن المواظبٌن السابمٌن

 . سنة 18

 . شفوٌة ممابلة خالل من واالنتماء الترشٌح  اعتماد ـ   

 الشباب مدٌرٌة ـ الجامعٌة المإسسات  : تشاركٌة مماربة اعتماد ـ  
  بتطوان الدولً التعاون برامج ـ المهنً التكوٌن مدٌرٌة ـ والرٌاضة

 مدراء ـ الشابة للمٌادات المحلً المجلس ـ ( فرصتً برنامج)
 . المرب مكتبات

 

 
.   



 

2 ـ لاعدة االختٌار: 

 .تتكون أساسا من  الئحة الشباب الممترحٌن من طرف الشركاء   

 : ـ معاٌٌر االنتماء  3   

  تمٌٌم االنتماء وفك المعاٌٌر التالٌة: 

 سنة  30و 18أن ٌكون سن المترشح ما بٌن    •

 ان ٌكون ممٌما بتراب جماعة تطوان   •

 المدرة على االلتزام والتطوع   •

 المدرة على العمل داخل المجموعة  •

 درجة الدراٌة والمعرفة بالشؤن المحلً  •

 .مستوى الموة االلتراحٌة لدى المترشح  •

 نوعٌة الحوافز والدوافع الشخصٌة لدى المترشح              •

 

 

 

 

 



 :كما ستراعً هذه العملٌة ما ٌلً   

 مبدأ المناصفة 

  ًتمثٌلٌة االنتماء المجال 

  تنوع اهتمامات مواهب المترشحٌن والمترشحات. 

  تمثٌلٌة الشباب فً وضعٌة إعالة. 

 :ـ لجنة االنتماء 4 

تتكون من نائبة رئٌس الجماعة المفوضة فً المسم ـ منتخبٌن ـ أطر لسم 
 .العاللات مع الجمعٌات

 :ـ سكرتارٌة لجنة االنتماء 5 

تتولى مصلحة الدٌممراطٌة التشاركٌة سكرتارٌة أشغال لجنة االنتماء فً   
 .إعداد تمارٌر وجداول التنمٌط وتحفٌظهما 



 

 تنصٌب المجلس الجماعً للشباب: 

 59المجلس الجماعً للشباب بتطوان فً نسخته الثانٌة من ٌتكون 
ولد روعً فً انتماء . سنة 30الى   18عضو ٌتراوح سنهم من 

لاعدته، تمثٌلٌة الشباب فً وضعٌة إعالة، وتنوع االنتماء المجالً 
 ,الشبابوتنوع اهتمامات ومواهب 

 

 حٌث   2018 فً انتخاب مكتب مجلس الشباب بجماعة تطوان تجدٌد تم
المصوتٌن عدد ومرشحة ومرشحا،  23لمكتب المجلس عدد المرشحٌن بلغ 
 .مصوتا  47

 عرف اللماء حضور مرالبٌن لعملٌة التصوٌت وممثل عن المجتمع المدنً  و   
. 
 
 

 

 

 

 

 



  الحسٌمة تطوان طنجة بجهة الشباب هٌئة حول تشاورٌة ورشة: 

  ممثلٌن بحضور ؟ بالجهة الشابة المٌادات لمجالس تصور أي ":شعار تحت

  .بالجهة الشابة المٌادات ومجالس للشباب الجماعٌة المجالس عن

ومجلس الشابة المٌادات ومجلس تطوان جماعة بٌن تفاهم مذكرة تولٌع 

 . المجتمعً محٌطه فً المدمن الشباب إلدماج الشباب

جماعة جمع « بنادم أنا حتى » مشروع لتمدٌم لماء  فً المشاركة 

 للشباب الجماعً والمجلس لتطوان الشابة المٌادات بمجلس تطوان

 األمل وجمعٌة بتطوان اإلدمان لمركز االجتماعً المطب مع بشراكة

 مشتركة أرضٌة عن البحث ومنظمة فرصتً مشروع من بدعم النسائٌة

 .الدولٌة للتنمٌة األمرٌكٌة الوكالة من وبتموٌل للهجرة الدولٌة المنظمة مع وبتعاون

 

 أهم أنشطة المجلس الجماعً للشباب 



 

 شبابً من طلبة ماستر العاللات الدولٌة بمدرٌد فً لماء وفد استمبال
 .   تواصلً مع أعضاء وعضوات المجلس الجماعً للشباب بتطوان

   تزنٌتتجربة المجلس الجماعً للشباب بجماعة ض ااستعر . 

  مشاركة المجلس الجماعً للشباب فً برنامج شبابً بإٌطالٌا بتنسٌك
 . أتٌلمع جمعٌة 

 ًبالحكامة النهوض حول أتٌل جمعٌة مع شراكة اتفالٌة إطار ف 
 لدى العمومٌة الخدمات لدرات وتوسٌع تموٌة عبر المحلٌة الدٌممراطٌة
 لدرات بدعم خاص محور أدرجنا ، والمواطنات والمواطنٌن المإسسات

 للسٌاسات بالنسبة والترافع االستراتٌجً التخطٌط فً الشباب مجلس
 . للشباب الموجهة العمومٌة



ـ المجلس الجماعً للطفل 3  



2012 سنة األولى نسخته فً للطفل الجماعً المجلس أحدث 

 الطفولة مجال فً المجلس حممها التً اإلٌجابٌة للنتائج ونظرا

   لامت ، المواطنة على والتربٌة االنتماء تعزٌز فً ومساهمته

 آخذة 2018  فً الثانٌة نسخته فً هٌاكله بتجدٌد تطوان جماعة

 اللماءات فً سجلت التً والممترحات التوصٌات االعتبار بعٌن

  . السابك للمجلس التمٌٌمٌة

 الماعدة مع ممابلة إجراء خالل من واالنتماء الترشٌح اعتماد تم 

 ومندوبٌة للتعلٌم اإلللٌمٌة المدٌرٌة مع التواصل بعد المرشحة

 . الوطنً التعاون ومندوبٌة والرٌاضة الشبٌبة
 



 التً تم التراحها خالل الجلسة السادسة التمٌٌمٌة للمجلس السابك المعاٌٌر
 :  والتً نصت على ما ٌلً

  عدم االعتماد على معٌار التفوق الدراسً فمط المعتمد خالل تشكٌل

المجلس السابك، واالنفتاح على كافة التالمٌذ والتلمٌذات بما فً ذلن الفئات 
 .  الهشة التً تعانً من التعثر الدراسً

  اجتماعٌا، وعلى وجه الخصوص أطفال  الممصٌةمواصلة إدماج الفئات

 .  عنهم والمتخلىالشوارع والٌتامى 

  (. الحاصلة فً المجلس السابك التغٌباتبالنظر إلى )تملٌص العدد 

  اعتماد مسطرة الترشٌح واالنتماء من خالل إجراء ممابلة مع الماعدة

 . الناخبة لتمٌٌم لدراتهم وفك معاٌٌر محددة سلفا ومعلنة

  توسٌع أرضٌة الشركاء بالتواصل مع مندوبٌة الشبٌبة والرٌاضة ومندوبٌة

 .  لوزارة التربٌة الوطنٌة المدٌرٌة اإلللٌمٌة التعاون الوطنً، إضافة إلى 



 طفال عضوا، ٌشارن فٌه  44المجلس الجماعً للطفل بتطوان من ٌتكون

ضمن هذا العدد بشكل مباشر األطفال األعضاء ببرلمان الطفل كممثلٌن عن 

، دون (06عددهم )الدائرة االنتخابٌة لتطوان والممٌمٌن بمدٌنة تطوان
 :  خضوعهم لعملٌة االنتماء، إضافة إلى الفئات التالٌة 

18  الثانوي الـتؤهٌلً، والثانوي : من تالمٌذ التعلٌم العمومً ٌمثلونعضو
 . اإلعدادي، واالبتدائً

11 تالمٌذ التعلٌم الخاص بمختلف أسالكهن عضو م . 

07 أعضاء من األطفال فً وضعٌة صعبة  . 

02 من أعضاء المجلس الجماعً السابك  . 

 

  



عمل خطة وضع أجل من تواصلٌة ولماءات تكوٌنٌة ورشات 
 . المجلس

والبدائل األسباب : المدرسً العنف حول مستدٌرة مائدة تنظٌم. 

االلتراح ولوة التواصل تمنٌات فً تكوٌنٌة ورشات . 

 للمشروع  للطفل الجماعً المجلس و تطوان جماعة احتضان 
 مشارن 40 فٌه شارن الذي « الطفولة أجل من جولة » الدولً

 من دولة 17 ل الممثلٌن الطفولة سفراء بحضور ، ومشاركة
   .وافرٌمٌا الجنوبٌة وأمرٌكا أروبا

ألنشطة المنجزة ا  



 

 

ورئٌس تطوان جماعة رئٌس بٌن تفاهم مذكرة تولٌع حفل تم 

 رواد جمعٌة ورئٌس االسبانً الطفولة لحماٌة المستمل المجلس

 والمجلس االسبانٌة وتربٌة ثمافة الطفولة جمعٌة ورئٌس تطوان

 الدولً المإتمر احتضان أجل من وذلن بتطوان للطفل الجماعً

 لحموق المتحدة األمم اتفالٌة على سنة 30 مرور بمناسبة للطفل
  . تطوان بمدٌنة الطفل



   استعدادا لالنخراط الجاد فً الملتمى الدولً حول الطفولة ، لام مجلس

الطفل بزٌارات مٌدانٌة لمإسسات الدولة التً تعنى بالطفولة ولجمعٌات 

تعمل فً الشؤن الطفولً  من أجل رصد مٌدانً ألوضاع الطفولة فً 

 .المدٌنة والمرٌة 

 

 مشاركة مجلس الطفل فً الملتمى الدولً حول الطفولة  الذي احتضنته

مدٌنة تطوان بمناسبة الذكرى الثالثٌن لتولٌع االتفالٌة الدولٌة حول حموق 

 .خبٌر وخبٌرة فً مجال الطفولة   100دولة و 30الطفل وبمشاركة  

شارن على مستوى التنظٌم والتؤطٌر والنماش ، كما ساهم فً مخرجاته  

حٌث لدم توصٌات مهمة موجهة لكل المهتمٌن بشإون الطفولة والٌافعٌن من 

مإسسات حكومٌة ومجالس استشارٌة وتمثٌلٌة وهٌئات ومنظمات وجمعٌات 

 .  المجتمع المدنً محلٌا ووطنٌا ودولٌا 
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للفاعلٌن المدنٌة واإلرادة تطوان لجماعة الموٌة السٌاسٌة اإلرادة إن  
 على المبنٌة والمماربة اإلعالة بعد تبنً فً المحلٌٌن والجمعوٌٌن

 ممتنعة تطوان جماعة جعلت ، والمواطنات للمواطنٌن المتكافئ الولوج
 تم التً اآللٌات إحدى وهو ، الولوجٌات حول تشاوري فضاء بتبنً

 دراسات إعداد فً سٌساهم والذي 2018 فبراٌر فً تنصٌبها
 التنوع مبدأ واحترام المساواة بثمافة والنهوض مٌدانٌة وتشخٌصات

  وضعٌة لتحسٌن وبرامج مشارٌع التراح على سٌعمل أنه كما ، البشري
 من ومماربتها المشارٌع فً اآلراء إبداء مع تطوان بمدٌنة الولوجٌات

 . الولوجٌات منظور

       20 من للولوجٌات التشاوري للفضاء التنظٌمٌة الهٌكلة تتكونو    
 ( عضو 30 ) مهنٌة وفعالٌات أكادٌمٌة وهٌئات حكومٌة  مإسسة

 



 

 :الشكل التنظٌمً للفضاء التشاوري    

 :ـ طبٌعة الفضاء 1 

  جمعٌات ، جماعة ، مصالح خارجٌة ، :آلٌة تشاورٌة متعددة المكونات
 .مهنٌة  هٌآتمإسسات تعلٌمٌة ، 

  تعالد مع الجمعٌة المبادرة جمعٌة الحمامة / ٌتم خلمه فً إطار شراكة
 .البٌضاء لحموق األشخاص فً وضعٌة إعالة بالمغرب 

  ذو طابع استشاري ولوة التراحٌة بالمدٌنة. 

 :ـ طرق إدارته 2 

  تتولى جماعة تطوان السكرتارٌة الدائمة للفضاء التشاوري 

 تخلك لجنة لٌادة مشتركة للتنسٌك والتنشٌط 
 

 



 مماربات االعالة والتشرٌعات الوطنٌة ذات الصلة”ورش تكوٌنً حول“ 

 والتشرٌعات االعالة مماربات” حول تكوٌنٌا ورشا تطوان جماعة نظمت    

 جماعة بٌن المبرمة الثالثٌة االتفالٌة إطار فً وذلن  “الصلة ذات الوطنٌة

 فً األشخاص لحموق البٌضاء الحمامة وجمعٌة مٌدسٌتً ومنظمة تطوان

 محدودي األشخاص ولوج تحسٌن الى تهدف التً بالمغرب، إعالة وضعٌة
   .للخدمات الممدمة والمرافك الفضاءات جمٌع الى الحركة

 للولوجٌات التمنٌة المعاٌٌر حول تكوٌنٌة ورشة   

 التمنٌة المعاٌٌر حول وتفاعلٌة تكوٌنٌة ورشة تطوان جماعة نظمت   

 فً األشخاص لرعاٌة البٌضاء الحمامة جمعٌة مع بشراكة ، للولوجٌات

  التشاوري الفضاء أعضاء لفائدة ،  المتوسطٌة المدن وشبكة إعالة وضعٌة

   تطوان جماعة وتمنًٌ للولوجٌات

 

 :هم األنشطة المنجزة أ



بابب العتٌمة بالمدٌنة الولوجٌات حول نموذجً لمشروع مشترن نزٌلت  

 ضمان فً اختصاصاتها ممارسة فً  تطوان جماعة من سعٌا وذلن العملة

 الحركة ومحدودي إعالة وضعٌة فً لألشخاص المشروعة الحموق

 البحر مدن رإساء عمداء شبكة طرف من ممول والمشروع ، والمسنٌن

 .برشلونة بلدٌة من وبمساهمة إدعمار دمحم .د ٌرأسها التً المتوسط

الثمافً للتراث الشامل الولوجٌات مخطط إعداد » مشروع فً االنخراط 

 . « تطوان لمدٌنة

تحسٌسٌة حملة وإطالق تطوان لمدٌنة تشخٌصٌة دراسة إلنجاز االستعداد 

 إطار فً الوالجة المدن ضمن تطوان مدٌنة إدراج بعد خاصة    وتوعوٌة

 والتنمٌة التضامن وزارة أطلمته الذي للولوجٌات الوطنً المخطط

 . واألسرة والمساواة االجتماعٌة

 

 

 



 المتعلمة المانونٌة الممتضٌات تفعٌل بضرورة تطوان جماعة من وعٌا 

 بتدبٌرها خاص مكتب بإحداث لامت ، العرائض تمدٌم فً الحك بممارسة

 مبنٌة جدٌدة ثمافة إرساء لصد وذلن التشاركٌة الدٌممراطٌة لمصلحة تابع

 وحفظ تموٌة وكذا ، العرٌضة وممدمً الجماعة بٌن والحوار الثمة على

 وتٌسٌر وتمٌٌمها وتتبعها تدبٌرها حسن على والعمل اآللٌة هذه مصدالٌة

 . ممارستها

 

ـ آلٌة العرائض5  



شات تكوٌنٌة وتواصلٌة داخل وخارج جماعة تطوان حول الحك فً ور

 :تمدٌم العرائض

 

   تفعٌل" حول وطنجة بالرباط لماءٌن فً تطوان جماعة حضور 

 مستوى على العرائض تمدٌم فً الحك بممارسة المتعلمة الممتضٌات

 .المدنً المجتمع دعم برنامج إطار فً الشرٌكة الترابٌة الجماعات

   لفائدة للعرائض المفاهٌمً و المانونً اإلطار حول تكوٌنٌة دورة تنظٌم 

 . الجماعة وموظفً وأطر المنتخبٌن

  العرائض حول الجمعٌات لفائدة أخرى تكوٌنٌة ورشات .   
 




