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 مركز إفادة يواصل تنظيم الندوات اإلقليمية حول: 

 "املجتمع املدني في تكريس الالمركزية والسلطة املحلية ر دو "

 

إلقليمية اسلسلة امللتقيات تنظيم يواصل مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" 

التعاون مع تي ينظمها بل"وا دور املجتمع املدني في تكريس وتجسيم منظومة الالمركزية والسلطة املحليةحول "

مصالح العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان برئاسة الحكومة، ووزارة الشؤون املحلّية 

 عم من الوكالة الفرنسية للتنمية.برنامج "لنكن فاعلين /فاعالت "وبدو  والبيئة،

 قفصة املحطة الثانية:

عن الجمعيات بكل من  نبمشاركة ممثلي 2019 جانفي 12قفصة يوم والية الندوة اإلقليمية الثانية التأمت ب

لتي تهم ا، وقد أثرى الندوة أساتذة وخبراء من خالل مداخالالقصرينو القيروان، سيدي بوزيد، قفصةواليات 

كريس للمساهمة في تتدعمت بنقاشات ثرية من املشاركين الذين تفاعلوا مع املضمون انطالقا من استعدادهم 

 منظومة الالمركزية والسلطة املحلية.

 مداخالت تبرز الدور الريادي للمجتمع املدني:

ع املدني مفي مداخلته دور املجت ،الجامعي بكلية الحقوق بصفاقساألستاذ  ،بسام الكرايوقد استعرض السيد 

الية مدير عام الحوكمة امل ،زازقفيصل السيد في حين أبرز حلية على تسيير شؤونها، في معاضدة الجماعات امل

وجاءت  ديات.للبلدور املجتمع املدني في تفعيل النظام املالي الجديد  ،املحلية بوزارة الشؤون املحلية والبيئة

املسؤولة عن وحدة التصّرف في برنامج التخطيط البلدي التشاركي  ،زغدودي سالمإيناس المداخلة السيدة 

ث تحّد و  ،باملدينة االستثمارحول دور املجتمع املدني في دفع  بصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية،

الي لتكنولوجيات د العباملعهاألستاذ الجامعي والخبير في التنمية التهيئة الترابية والعمرانية  ،حاتم كحلون السيد 

 باملدينة.عن دور املجتمع املدني في نحت رؤية جديدة للتطور العمراني البيئة والعمران والبنيان، 

 فاعل:املواطن شريك 

 عّبر عن ،الجهةالكاتب العام لوالية قفصة نيابة عن والي  أشرف على افتتاحها السّيدالتي  بداية الندوة،في 

دا علالندوة في رحاب الجهة مبرزا دور املواطن كشريك فاعل في العمل البلدي و  هذه عقدل استحسانه
ّ
ى أهمّية مؤك

مساهمة املجتمع املدني ملعاضدة الجهود الرامية لتكريس منظومة الالمركزية والسلطة املحلية   واملشاركة 

 الديمقراطي. االنتقالامليدانية والتدريجية في 

 حديثة للتواصل مع الجمعيات:مدير عام مركز إفادة: آليات 

الجهود الرامية لتحسين خدمات املركز  ،املدير العام ملركز "إفادة" ،من جهته أبرز السيد محمد رضا السعدي

والسعي ملزيد التواصل مع مختلف األطراف وعن طريق مختلف الوسائل الكفيلة لتقريب الصلة مع مكونات 

وإلكترونية متطورة وعزم املركز على مواصلة برامج التكوين في مجال  املجتمع املدني وذلك بإدخال آليات حديثة

 املستجدات ملساعدة الجمعيات في أداء مهامها.



 ورشات عمل وتكوين متواصل:

لخصوص ي التكوين تنظيم سلسلة من دورات ااملركز  نّيةأعلن املدير العام عن  ،لندوات اإلقليميةهذه ال متدادااو 

وين الحوار والتكالتعّمق و حتى تكون فرصة ملزيد  ،تدوم كل واحدة بين يومين أو ثالثة أيام ،املحاور  حول هذه

 2014على أهم املستجدات القانونية وأبعاد الالمركزية في ظل ما جاء في دستور  االطالعوتمكين الجمعيات من 

 .بالباب السابع ومضمون مجلة الجماعات املحلية والتي هي ثمرة مقاربة تشاركية

لجهوية ا لإلطاراتفادة" أنه من الضروري التكوين املستمر إوتمهيدا للمرحلة القادمة أبرز املدير العام ملركز "

 والبلدية والهياكل املنتخبة وكذلك تكوين الجمعيات الناشطة في املجال باعتبارها شريكا فاعال.

 املواطن مرتبطة بمبدأ الديمقراطية: الكراي: مشاركةبسام 

يسير عملية تبكلّية الحقوق بصفاقس، تأمين األستاذة الجامعية  ،عفاف الهمامي املراكش يتولت السيدة و 

األستاذ الجامعي وعضو لجنة صياغة املشروع األولي ملجلة  ،السيد بسام الكرايالجلسات التي انطلقت بمداخلة 

دفع املواطن لدعم انتمائه إلى الرقعة مشاركة املجتمع املدني في الذي أشار إلى أهمية  ،الجماعات املحلية

الجغرافية وتفاعله مع الحياة املواطنية ومتابعته الوثيقة للعمل البلدي وإسهامه في معاضدة جهود أصحاب 

واملراقبة انطالقا من مهام املجتمع املدني كسلطة مضادة  واملتابعةبدور الدعم كذلك والقيام  ، من ناحية،القرار

من ناحية  ،اسبة صاحب القرار املحلي في اتجاه اإلصالح في إطار الديمقراطية التشاركيةمح فيتساهم بدورها 

د على 
ّ
ضرورة إشراك املتساكنين في تسيير شؤون الجماعة املحلية وتمكينهم من هذه املشاركة فعليا أخرى. كما أك

 ،وتظلماتهم يهم وتوثيق مقترحاتهمواستشارتهم واإلصغاء إل واالقتراحنة وتوفير سبل املتابعة بواسطة آليات مقنّ 

من خالل  املشاركة الفاعلة وضوابطوبالتالي تبقى مشاركة املواطن مرتبطة بمبدأ الديمقراطية باعتماد آليات 

 والنفقات.اآلراء واملقترحات واملوارد  املدني، وتسجيلتوفر السجالت الضرورية ملكونات املجتمع 

 الالمركزية ودعمها:زاز: التدرج في إرساء قفيصل 

ع املدني دور املجتم ،مدير عام الحوكمة املالية بوزارة الشؤون املحلية والبيئة ،زازقفيصل من جهته أبرز السيد 

في تفعيل النظام املالي الجديد للبلديات مستعرضا واقع وآفاق النظام املالي للجماعات املحلية ومهد لذلك ببسطة 

ل أساس ي وعام ،ال السياس ي ،حول التدرج في إرساء الالمركزية ودعمها واعتبارها شكال من أشكال التنظيم اإلداري 

 ،%21 من األنظمة املقارنة للمالية املحلية في كل من فرنسا نماذجطار بع  الفي هذا اإل وقدم  .لوحدة الدولة

 .%54والدنمارك  %41 دالسوي ،%37 اإسباني ،%33بولونيا 

 االستقاللية:املوارد الذاتية ضمان ملزيد 

ل  ،2017 وبخصوص املؤشرات الوطنية لسنة
ّ
 الذاتّيةفي حين مثلت املوارد  % 34نسبة  دعم الدولةفقد مث

 على اعتبار  % 66 نسبة للبلدّيات
ّ
 منوتضه كلما ارتفعت نسبة املوارد الذاتية فإنها تدعم القرار البلدي أن

 .استقاللّيته

 ميزانية بعض البلديات ال تغطي مديونتها:

 397عام الحوكمة املالية إلى أن ميزانية بع  البلديات ال تغطي مديونتها في حين تم تسجيل  مديركما أشار 

املالي ضعف املوارد وتنامي النفقات وتفاقم  اإلخاللومن أبرز مظاهر  .مليون دينار كديون لفائدة البلديات

  االستثمار نسب املديونية إضافة إلى تراجع
ّ
 ... ي مستوى الخدماتوتدن



املوارد الذاتية من  % 51 أن نسبة من ،توزيع الثروة بين البلدّياتبخصوص  ما تّمت مالحظته،ضافة إلى باإل  هذا

من املوارد  % 49في حين أّن مليون نسمة(  4،8من السكان أي ما يعادل  %67) فقط بلدية 18 متمركزة لدى

 .مليون نسمة( 2،3أي ما يعادل من السكان  %33بلدّية ) 246متمركزة لدى الذاتية 

 ربط إسداء الخدمات بخالص األداء البلدي:

اوت للعمل على التقليص من التف صندوق التعاون بين الجماعات املحليةفقد تم إحداث  ،وسعيا إليجاد التوازن 

 ، وتقدرالجديدةإسداء بع  الخدمات بخالص األداء البلدي واملرافقة املالية عند تركيز البلديات املالي وربط 

إلى تدعيم القدرات وتطهير املديونية إذ تحملت الدولة ديون  ة. إضافدم  380،3 االستثمارات للبلديات الجديدة

لدعم الالمركزية في ظل إقرار  عقباتذلك من أجل تجاوز ال لدينار. كمليون  140 بلدية بمقدار يناهز 64حوالي 

ة العليا كالهيئنصوص وتراتيب تسهل نجاح املسار بفضل تظافر جهود مختلف األطراف ووجود هيئات فاعلة 

عضوا يرأسها قاض ي مالي  17والتي تم بعثها بإشراف املجلس األعلى للجماعات املحلية وتضم  للمالية املحلية

  ...العام حياد املاللضمان 

 ملتعلقةا عديد املبادئ والضوابطوتكريس اعتماد ضرورة  هذا إلى جانب التأكيد، في مجال التصّرف املالي، على

ملوقع دراج امليزانية باإالتشاركية و وسائل املقاربة و بالشفافية وضمان تواجد املجتمع املدني وفقا آللّيات 

 ....اإللكتروني وضبط آليات للتدقيق والرقابة وتحسين الخدمات

 الالمركزية دعامة لوحدة الدولة:

مارسة الديمقراطية املحلية في إطار أساسيا للمتصبح الالمركزية دعامة لوحدة الدولة وشرطا  على هذا النحو،

 ملساءلة.اواملتابعة و  املشاركة له القدرة على املدني كفاعلالشفافية وسالمة الوضع املالي ومعاضدة املجتمع 

 اعتماد مبادئ الحوكمة ومكاسب املشاركة إلنجاح املسار: الزغدودي:إيناس 

الخبيرة املستشارة في الحوكمة والتنمية املحلية بصندوق القروض  ،الزغدودي سالمإيناس السيدة أبرزت 

الحوكمة  مذكرة بمبادئباملدينة  االستثمارفي مداخلتها دور املجتمع املدني في دفع  ،ومساعدة الجماعات املحلية

ديمومة لالجودة والجدوى وامن حيث  مبادئ التقييمكالشفافية واملشاركة وعلوية القانون واملساءلة واعتماد 

كاسب. املوالنجاعة إذ أن انخراط املواطنين في تحقيق األهداف املنشودة والعمل على تحقيقها واملحافظة على 

 ةاإلدار كذلك جاذبية املدينة وتدعيم قدرات  ناملتساكنين وتحسيهذه األهداف تحسين ظروف عيش  نوم

 البلدية.

 تطوير آليات الشفافية:

ن تترجم أه من الضروري أن تعكس هذه البرامج رؤية تنموية واضحة و فإن ة،البلديّ  االستثماربرامج وعلى مستوى 

لعمل على تحسين سير املصالح اإلدارية وتوفير اآلليات واملعدات الضرورية عن خطة واستراتيجّية فعلّية ل

إنجاز برمجة و  في تدعم قدرات البلدياأن يتّم  كذلكمن الضروري و  ...نبل فيها املواطوفضاءات مالئمة يستق

وتطوير آليات الشفافية والنفاذ إلى املعلومة على املستوى املحلي والتقليص من التفاوت بين الجهات  االستثمارات

 ....والبلديات

 املشاركة في املساءلة:

ال من أهداف البرنامج كذلك تكريس مبدأ املرافقة الالحقة واملشاركة في املساءلة لضمان حسن التصرف في امل

 .املنهجية التشاركيةو  املبادئ الشأن املحلي باعتمادتصريف  واملجتمع املدني في املواطن وإسهامالعام 



 دعم القدرات البلدية:

مليون دينار وبالنسبة لتجهيز البلديات باملرافق األساسية  530 بـــ وعن كلفة البرنامج فتقدر مساعدة الدولة

 225ـ ب املساعدة في تجهيز األحياء الشعبية بالبنية األساسية فتقدر أّن  دينار في حينمليون  287 فيقدر املبلغ بـــــ

 جولضمان اإلطار الترتيبي لتمويل البرنام... مليون دينار 18 فقد تّم تقديرها بــمليون دينار أما دعم القدرات البلدية 

 .إعداد ترسانة قانونية جديدة للتنفيذ على أرض الواقعفقد تم 

 باملدينة: االستثمار مراحل دفع 

 باملدينة، األعمال التحضيرية والتشخيص الفني واملالي االستثمارومن بين املراحل التي تساهم في إعطاء دفع 

 والجلسة العامة التشاركية األولى وجلسات املناطق واألعمال النهائية والجلسة العامة التشاركية الثانية.

ة س البلدييرأسها رئي ،السنوي  االستثماري إحداث خلية تعتني بإعداد البرنامج  تّم  التحضيرية،في إطار األعمال و

دني إجراء لقاء عمل مع املجتمع املهذه الخلّية، بها التي تقوم  ،ومن أولى األعمال ويتابعها الكاتب العام للبلدية.

ة إطارات ملوضوع وإجراء لقاء تحسيس ي لفائدالتواصل مع املتساكنين لإلملام با ةلتفسير مختلف املراحل وكيفي

 وأعوان البلديات.

 منهجية للتشخيص الفني واملالي:

ه ف ،وعلى مستوى التشخيص الفني واملالي
ّ
لسات من ذلك عقد ج محّددة التشخيص وفق منهجيةهذا يتم إجراء إن

والحصول على املعطيات الخاصة ببرامجهم ودعوتهم  لالطالعتنسيق مع مختلف املتدخلين في املجال البلدي 

مجموع املوارد املالية املخصصة  ضوء لحضور الجلسات التشاركية وإجراء التشخيص املالي للتصرف على

ونشر نتائج التشخيص على موقع الواب للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منه  2019 للبرنامج السنوي 

أيام من تاريخ الجلسة العامة التشاركية األولى والتفاعل مع  7شريكة في أجل ملنظمات املجتمع املدني ال

 ...التي يمكن أن يقع اإلعالم بها. االعتراضات

 رؤية جديدة للتطور العمراني تحاتم كحلون: نح

العالي  عهدبامل والعمرانيةاألستاذ الجامعي والخبير في الهيئة الترابية  ،حاتم كحلون ومما جاء في داخلة السيد 

 ،حول دور املجتمع املدني في نحت رؤية جديدة للتطور العمراني باملدينة ،لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

مه وتقيي التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذهإبرازه للمشاركة الفعلية للمتساكنين في مختلف مراحل إعداد برنامج 

 املتساكنين واملجتمع املدني مسبقا بمشاريع برامج إلعالم الضرورّية حيث تتخذ الجماعة املحلية كل التدابير

 التنمية والتهيئة الترابية.

 نظام نموذجي آلليات الديمقراطية التشاركية

حكومي باقتراح من املجلس األعلى للجماعات  وقد تم ضبط نظام نموذجي آلليات الديمقراطية التشاركية بأمر

صيغتها آليات الديمقراطية التشاركية و ، بالتشاور مع املجتمع املدني ،لي املنتخبضبط املجلس املحيو  .املحلية

حول إمكانية إجراء استفتاء للمتساكنين حول إعداد برامج  31بناء على النظام النموذجي املذكور في الفصل 

 التنمية والتهيئة الترابية ملوافقة أغلبية أعضاء املجلس.

 ئة العمرانية:تطوير املدينة من خالل التهي

أشار املتدخل إلى مستوى الرؤية ضمن السياق العام لتخطيط وتطوير املدينة من خالل  ،وعن عملية التشخيص

 وتجميع وتحليل البيانات والوضع الراهن.والكشف  االستقراءالتهيئة العمرانية من مراحل 



 ياتاالستراتيجوتحديد الرهانات وصياغة الرؤية واختيار  االستشراففعلى مستوى التشخيص هناك مراحل 

واقتراح املشاريع والتدخالت إضافة إلى البرمجة لصياغة خطة العمل من تنفيذ ومتابعة وتقييم اعتمادا على 

التنموي والذي يبنى على مسارات تشاركية تعتمد التبني الكامل  االستراتيجيالسياق املنطقي في التخطيط 

 الفاعلين، والتوافق بين للمبادرات

 وضع رؤية واضحة للتطور العمراني:

 ت
ّ
من التعرف على ميزات املنطقة وقدرتها وانعكاس صعوباتها ورهاناتها في عالقة بمحيطها  املنهجّيةهذه  نمك

  .املستهدفة وأهداف الفئاتهداف الفاعلين أرؤية توافقية بين  وفق وذلكوالخارجي الداخلي 

تمرير رسالة حول املشروع قصد التحفيز على املشاركة  ،وضع رؤية واضحة للتطور العمرانيومن بين أهداف 

مومي الع االستقصاءمن خالل أدوات  ،دون إقصاء ،وتشريك املواطن واألطراف املحلية في مختلف املستويات

التأثير  هدفبانطالقا من التشاور إلى القرار املشترك  ...املوائد املستديرة وسبر اآلراء والجلسات العمودية واألفقيةو 

 لواقع.هم في التعبير اإليجابي عن افي صنع القرار الذي يس

 فتح باب النقاش العام:

تعددت التدخالت خالل النقاش العام وتنوعت من حيث املضمون في شكل تساؤالت وإبداء مالحظات أو تقديم 

 طرحها: توضيحات ومن بين املقترحات التي تم

 إخالالت وتجاوزات بالجملة:

زيد التأكيد على معّبر املشاركون عن جملة من النقائص واإلخالالت التي تمت مالحظتها وتعلقت باألساس ب

التواصل بين الجمعيات والبلديات والتساؤل عن أسباب العالقة اإلقصائية داخل املجالس املحلية وكيفية 

وما تتعرض إليه املناطق الخضراء من إقامة بناءات دون الرجوع إلى املجالس البلدية ومدى إمكانية  ،تجاوزها

حضور املجتمع املدني جلسات املجلس البلدي ومسؤولية رئيس البلدية في منع األعضاء من استعمال الهواتف 

 ء ملحالتها في األسواق املركزية منخالل الجلسات ،والسؤال عن أسباب عدم مراجعة البلدية ملداخيل عقود الكرا

دينارا سنويا كذلك  50أو  40 ذلك السوق املركزية بقفصة إذ حافظت معاليم الكراء للدكاكين بها على مبلغ زهيد

السؤال عن أسباب رف  بع  البلديات حضور املجتمع املدني ومرد ذلك حسب أحد املشاركين في النقاش العام 

 ي حين أن املواطن هو شريك فاعل ومساهم في ميزانية البلدية كذلك املطالبة للحد منبالقرارات ف االستفرادهو 

 ....البناء العمودي طريقة على واالعتماد األفقيالبناء  ظاهرة

 مشاريع ومجالس بلدية معطلة:

كما تم التعرض خالل النقاش العام إلى املشاريع املعطلة في بع  الجهات من ذلك معتمدية املتلوي كذلك تمت 

ه التجاوزات ليواصل املجلس ملثل هذ وضع حّد إلى تعطيل عمل أحد املجالس البلدية وكيف يمكن اإلشارة 

تقر ف غير أنها تفدعم مسار الالمركزية  استعداد عديد الجمعيات لتكون فاعلة في عن نشاطه... كما تّم التعبير

 رسالتها. الذي تحتاجه إلنجاز أهدافها وتحقيقلدعم املادي ل املقابل

 من أجل حلول عاجلة لوضع بلدية الرديف:

ن بتمتيع الجهة بنصيبها من مداخيل شركة فسفاط قفصة باعتباره املورد الوحيد للجهة ياملتدخلبع   وطالب

سرين التعجيل بخالص امليضرورة  على آخرونحين أكد  قفصة، فيحسب ممثلي منظمات املجتمع املدني بوالية 



مغلقا لحّد دية مقر البلالسعي إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع في الرديف إذ بقي كذلك و  الذين تّم تكوينهم املحليين

 التاريخ...

 االنتخاباتهل من حلول للتقليص من عزوف الشباب على 

ع ذات الصلة ضيإقامة مثل هذه الندوات في موا تكثيف وأجمع املشاركون في الندوة اإلقليمية بقفصة على ضرورة

بيانات حول مختلف النصوص العلومات و املومزيد التعريف بمجلة الجماعات املحلية وتمكين الجمعيات من 

على الجانب التكويني للمستشارين واملجتمع املدني ودعم منحه التكوين لتبقى على ذمة البرامج  والقوانين والتأكيد

الحلول إيجاد و  االنتخابات املشاركة في التكوينية التي تم تخصيصها للغرض والبحث في أسباب عزوف الشباب عن

 األطراف. جميعد تظافر جهو  من خاللاملناسبة 

 حضور املجتمع املدني في اللجان وأعمال املجلس:

ومن بين ما جاء في إجابة األساتذة املتدخلين الذين أشاروا إلى أن أمالك البلدية هي تحت سلطة املجلس البلدي 

ورة وجود ص وأن حضور املجتمع املدني في اللجان وأعمال املجلس يخضع إلى ما جاء في النظام الداخلي للبلدية في

التي  ،يمع اإلشارة إلى اإلمكانّيات املتاحة للتظلم والتشك ...واضيعلبع  امللطابع السري لموانع استثنائية نتيجة 

وثيق لكن مع ضرورة الت ...إخالل أو تعدي تجاوز أو إشكالية أووجود  في حالة تتيحها النصوص القانونّية الجديدة،

 .وتقديم البرهان والحجة..

 تأجير مرتفعة:نسب 

إذ  الرديف ،العرائس مالذهيبة، أوملزيد املعلومات تمت اإلشارة إلى نسب التأجير املرتفعة في عديد البلديات مثل 

 ...%80 حدود فيها بلدية تفوت نسبة التأجير 20 أن

فائدة ل املجتمع املدني طرف جمعيات ومكّونات من ،كما تم تقديم توضيحات حول كيفية تبسيط املعلومة

اطن، وتم للتواصل مع املو  التي يمكنهم اعتمادها مكانياتاإل دوات و من األ  من خالل تمكينهم املواطنين املحلّيين،

عدم إمكانية الجمع بين املسؤولية الحزبية والجمعياتية وما  بع  املسائل املطروحة من ذلككذلك توضيح 

 .تيترتب عن ذلك من إشكاليا

 املشاريع:إنقاذ الوضع وتسريع 

ه بلديات الصعب الذي تمّر به بع  ال اإلشارة إلى الوضع املالي ،خالل الردودكذلك،  وتم
ّ
لحة أي من مص ليسوأن

ء تقلص الصعوبات إزاهذه على تجاوز  أن يتّم الحرص والعمل فالوضع يقتض يمعطلة  البلدياتهذه  تبقى أنكان 

السند واملظيلة والقطار والرديف وأم العرائس  غرار بلديات )علىبلديات لهذه الالدعم الخارجي وتراكم الديون 

فإن الجهود مبذولة حاليا إلنقاذ الوضع وتسريع املشاريع  . لذلك(مليار 14و (01)والتي تتراوح ديونها بين املليار

 .املتاحةوالعمل على حل مشكلة امليسرين وفق اإلجراءات القانونية 

 لدورات تكوينية: االستعداد

من جهته وفي رده على استفسارات املشاركين أشار املدير العام ملركز "إفادة" إلى أنه تسهيال للتواصل ونشر 

لتواصل وبصفحة ااملوقع اإللكتروني باملعلومات سيتم إنزال كل املداخالت التي جاءت في الندوات اإلقليمية 

 .اإلقليمّية لوضعها على ذمة كافة املشاركين في الندوات للمركزاالجتماعي 

  



 الجهات:إحداث تمثيليات في 

العام  املدير ، أشارتسهيال للتواصل مع الجمعيات في الداخلوبخصوص مسألة إحداث فروع للمركز بالجهات، 

أّن هذا املشروع يندرج صمن الرؤية االستراتيجية واالستشرافية للمركز والتي يعمل على تنفيذها على  لمركزل

املدى املتوسط والبعيد، مع أن املركز يتولى في املرحلة الحالّية تأمين وتنفيذ عديد الدورات التكوينّية داخل 

بالواليات والبلديات وكذلك الشبكات الجهات بالتعاون والتنسيق مع املسؤولين الجهويين عن التكوين 

  الجمعياتية الكبرى التي لها فروع وتمثيلّيات بالجهات...

 إفادة تدعم البرامج التكوينية والتواصلية

إلدارات ا وممثلي الوزارات محاضرينمن  ،وفي الختام توجه املدير العام ملركز إفادة بالشكر لكافة الحاضرين

وضحا أن هذا م والتفاعل اإليجابي على املتابعة واإلنصاتومكّونات املجتمع املدني والجمعّيات،  الجهوّية واملحلّية

مع ا مع دعوة الجمعّيات إلى دعم تواصلهسيتم مواصلته في شكل دورات تكوين تخّصصّية حسب املحاور البرنامج 

في مجاالت  اواالستجابة الحتياجاته اتهاتنمية قدر في إطار  والداعم األساس ي لها املركز الذي سبقي الشريك والسند

 .واإلعالم والتوثيق.. التكوين

  ، محمد رضا البقلوطيالسّيد  متابعة

 ملركز املواطنة والديمقراطية مالكاتب العا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


