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بالغ صحفي
حرصا على تعزيز دور المجتمع المدني في بناء دولة الحق والقانون ،وانسجاما مع
أھداف الشبكة الجمعوية الرامية إلى توطيد عالقة التعاون والشراكة مع كل الفاعلين.
تعلن الشبكة الجمعوية »ملتقى مبادرات التواصل واإلعالم والتوثيق« ،عن تنظيم الملتقى
السنوي الرابع تحت شعار ":المجتمع المدني ورھانات التغيير" وذلك يوم السبت  24شتنبر
 ،2011بدعم من منظمة الصندوق الوطني للديمقراطية ،ووزارة التنمية االجتماعية لألسرة
والتضامن بحضور أعضاء الشبكة وإطارات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية.
تتجلى أھداف الملتقى في:
♦ تعزيز التواصل بين الشبكة الجمعوية وشركائھا.
♦ دعم قدرات الجمعيات على المستوى الوطني .
♦ المساھمة في تنشيط النقاشات العمومية حول قضايا وطنية تھم المجتمع ككل.
♦ مناقشة دور الشبكة في التغيير.

اإلمضاء

شقة  – 1عمارة  2زنقة الصفصاف -حي زازا فاس – المغرب
Tel : 0661493107 / Fax : 0535607619
الھاتف  / 0661493107الفاكس0535607619 :
Email :
cicid.maroc@gmail.com
البريد اإللكتروني
Site Web :
www.cicid.org
الموقع اإللكــــتروني :

Appt. 1 – immeuble 2- rue safsaf - Hay Zaza Fès (VN)- Maroc
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البرنامج
السبت  24شتنبر 2011
على الساعة الثالثة زواال
بفندق Ramada
 14:30إلى 15:00

 -استقبال المشاركات و المشاركين

 15:00إلى 16:00

 كلمة االفتتاح -كلمة الرسميين

 16:00إلى 17:00

 مداخالت: وسائل اإلعالم االجتماعية و المجتمع المدني
 الدستور الجديد و دور المجتمع المدني في التغيير
 دور المجتمع المدني في التنمية
 المجتمع المدني و مكافحة الفساد
 -مناقشة

 18:00إلى 18:30

 -إستراحة شاي

18:30إلى 19:00

 تقييم المرحلة السابقة لسيسيد مع تقديم التقريرين األدبي و المالي -تقديم القانون األساسي الجديد و الھيكل التنظيمي

 17:00إلى 18:00

االجتماع الخاص بالمجلس اإلداري للشبكة
 19:00إلى 20:45

 20:45إلى 21:15

-

الو رشات
وسائل اإلعالم االجتماعي و التواصل عبر االنثرنيث
إستراتيجية الشبكة
تنمية قدرات الشبكة
مكانة الشباب داخل سيسيد سبل االشتغال و العمل

 قراءة تقارير الو رشات التقرير النھائي -التوصيات

مالحضة :

 تم استدعاء :أعضاء الشبكة ،إطارات سياسية ونقابية و حقوقية و جمعوية.شقة  – 1عمارة  2زنقة الصفصاف -حي زازا فاس – المغرب
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الھاتف  / 0661493107الفاكس0535607619 :
Email :
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