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شباب ملتزم من أجل مغرب
ديمقراطي ضامن للعدالة
والكرامة والمساواة
المنتدى الوطني للشباب
00 – 09 – 90 :ضاية الرومي
8902 يوليوز

برنامج المنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الوطني للشباب
ضاية الرومي – جماعة حدران  /الخميسات

التوقيت
03.31 – 00.11
14.00 – 14.30

اإلثنين  90يوليوز 8902
النشاط
 استقبال وتسجيل المشاركين والمشاركات
الجلسة االفتتاحية:
الكلمة التوجيهية للمنتدى :مريم بنخويا ،رئيسة الفضاء الجمعوي
تقديم برنامج المنتدى :عبد الواحد الغازي ،المنسق الوطني لمشروع دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب
الجلسة االولى :الشباب المغربي في القرن  :80أثارالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية على
المعتقدات الفكرية والقيمية للشباب المغربي
عبد اللطيف كيداي -أحمد عصيد
مناقشة
استراحة شاي

03.49 – 03.49

03.31

الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ:

 00 – 09 - 9 0يوليوز 8902

الجلسة الثانية :الشباب والحركات االجتماعية واالحتجاجية بالمغرب:
عبد الرحمان رشيق -عبد اللطيف زروال -عبد العالي أربيعة
عشاء

– 89.49

88.99 – 80.99

سمرفني من تنشيط المشاركات والمشاركات
الثالثاء  09يوليوز 8902
النشاط
الجلسة االولى :الديمقراطية التشاركية وإعمال مبادئ المشاركة ،المساواة بين الجنسين ،تكافؤ الفرص:
لطيفة السفياني-مصطفى بوحدو -عبد الرحمان المودني-أسماء بنعدادة
عوائق القيادة النسائية في العمل الجمعوي ,بين الثقافة المدنية واملحددات االجتماعية هدى كريملي

التوقيت

00.49 –2.99

00.49

– 04.99

00.11 – 01.31

00.11 – 00.01
89.99 – 00.01

مناقشة
استراحة شاي
الجلسة الثانية :الشباب والتنشيط الثقافي
 الشباب والسياسات الثقافية في المغرب :عبد الرحمان عالل ،معهد بروميثيوس
 الشباب والممارسة الثقافية والجمعوية بالمغرب :أحمد عارف
 دارالشباب والتنشيط الثقافي للشباب :حسن بنعدادة -جمعية الشعلة للتربية والثقافة
غذاء





الورشة األولى :الشباب ومحاربة الفساد في المغرب :على الصادقي ،جمعية ترانسبارانس ي المغرب
الورشة الثانية :التر افع لتوفيرمناخ مشجع للمشاركة الديمقراطية للشباب :عبد الواحد الغازي
الورشة الثالثة :الشباب وحقوق األشخاص في وضعية إعاقة :علي بلغود
الورشة الرابعة :دور آليات الحواروالتشاور في التنمية الترابية :1سعيد الطبل
الجلسة الثالثة :الحركة التطوعية بالمغرب ،التطوع التعاقدي والعمل الجماهيري
عثمان مخون -لحسن أزدو-عبد السالم رمزي
حملة رمزية للنظافة عبرجولة على ضفاف الضاية

 1ورشة تندرج في إطارمشروع المذكرات الجمعوية حول المساواة

عشاء
سمرفني :مجموعة خطوات

80.99

التوقيت
00.99 –2.49

04.99 – 00.99

01.31 – 01.31

03.99 – 01.49

ملحوظة:
o
o
o
o

األربعاء  00يوليوز 8902
النشاط
الجلسة االولى :البرلمان والسياسات العمومية :من اإلعداد إلى التقييم وتقديم الحساب
عمربالفريج
مناقشة
استراحة شاي
الجلسة الثانية :اإلطارالقانوني للنزاهة والحق في المعلومة في المغرب
 مستقبل الصحافة اإللكترونية في ظل قانون الصحافة بالمغرب :سالم الخضيري
 الشباب والحق في الولوج الى المعلومة :محمد العوني – منظمة حريات االعالم
 اإلعالم الجمعوي من خالل تجربة جمعية سال المستقبل :حسن بنزال
مناقشة
غذاء
اشغال الورشات
 الورشة األولى :الشباب ،الهجرة والتطرف :سعيد الطبل عن الجمعية المغربية لحقوق االنسان
 الورشة الثانية :دروس من تجارب آليات المشاركة الشبابية والجمعوية بالمغرب :مجالس الشباب ،فضاءات
المشاركة الديمقراطية ،املجلس االستشاري للشباب والحياة الجمعوية :ياسين إيصبويا؛
 الورشة الثالثة
استراحة غذاء
الجلسة الختامية:
خالصات وتوصيات المنتدى :نداء ضاية الرومي -جماعة حدران
إستراحة شاي  +مغادرة

ستتاح الفرصة للشباب لتنظيم حلقات نقاش حرة حول مواضيع من اقتراحهم؛
ستعطى للمشاركات والمشاركين فرص لتقديم إبداعاتهم في مجاالت القصة القصيرة والشعر؛
سيقام معرض لبيع الكتاب طيلة أيام المنتدى؛
ستتولى اإلذاعة الجمعوية لجمعية سال المستقبل تغطية أشغال المنتدى طيلة أيام المنتدى عبر تنظيم حوارات مع
المشاركات والمشاركين.

