
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .أنشطتها يف واملسامهة اجلمعيات تأسيس حرية املواطنني جلميع املغريب الدستور يضمن

  وأدوارها؟ أنواعها وما اجلمعية مفهوم فما 

  حملية؟ جلمعية منوذج دراسة منهجية هي وما 

 :وأدوارها أنواعها اجلمعية مفهوم

  :اجلمعية مفهوم

 األرباح توزيع غري لغرض معني جمال يف التعاون لتحقيق أنشطة يف معلومام الستخدام األشخاص من جمموعة بني اتفاق هي اجلمعية

  .بينهم فيما

 :اجلمعيات أنواع

 نشاطام بصفة فيها املنخرطون وميارس املادية، األرباح حتقيق إىل تسعى ال أن شريطة اجلمعيات بتأسيس الوطين القانون يسمح

  :فهناك تزاوهلا، اليت األنشطة بتنوعاجلمعيات  وتتنوع وجمانية، تطوعية

  السياسية اجلمعيات �

  املهنية اجلمعيات �

  اجلمعيات احلقوقية �

  ...الرياضية  اجلمعيات �

 :اجلمعيات مهام

 التسيري يف املشاركة على أعضائها تدريب طريق عن املستدامة التنمية وحتقيق الدميقراطي، النظام بناء يف الوطنية اجلمعيات تساهم

 العامة، احلياة يف املواطنني إدماج يف واملسامهة املخالفة، اآلراء وقبول املوضوعية، واحلوارات النقاشات على والتعود واإلداري، املايل

 .صعبة وضعية يواجهون الذين السكان خدمة يف التضامنو التطوع مبادئ وإشاعة املواطنة، بقيم والنهوض

 :اجلمعيات إحداث مراحل

 وحتديد اجلمعية، اسم اقتراح على ، ويعملون"حتضريية جلنة" بتكوين مجعية بتأسيس املهتمون األشخاص يقوم: للتأسيس التحضري �

 اجلمع عقد على للموافقة احمللية السلطة إىل طلب وتقدمي األساسي، القانون مشروع وإعداد تدخلها، وجماالت وأهدافها، مقرها،

 .الطلب يف احملددين واملكان بالتاريخ التأسيسي العام

 وتعديله األساسي القانون ملناقشة التأسيسي العام اجلمع حلضور اجلمعية بنشاط املهتمني استدعاء: التأسيسي العام اجلمع عقد �

 .للجمعية املسري املكتب انتخاب وأخريا عليه، واملصادقة

 والقانون املكتب، أعضاء الئحة من نسخا يتضمن تصرحيا احمللية السلطة لدى اجلمعية رئيس يودع :اجلمعية تأسيس ملف إيداع �

 .أنشطتها مزاولة يف اجلمعية تشرع العمالة، من النهائي الوصل تسلم وبعد للجمعية، األساسي

 :حملية مجعية منوذج دراسة

 خالل ومن ومشاريعها، أنشطتها عن وتقارير ،قوانينها من نسخ على للحصول احمللية اجلمعيات إحدى يف مبسؤولني االتصال ميكن

 واملربجمة املنجزة األنشطة نوعية على نطلع آخر جانب ومن املسرية، وأجهزا املالية ومواردها اجلمعية، وأهداف ومقر اسم حندد الوثائق هذه

 .املواطنني وتوعية تأطري يف ومسامهتها اجلمعية فعالية مدى األخري يف لنستنتج اجلمعية، وقوانني أهداف مع تطابقها مدى ملعرفة

 :خامتة

  .التنمية يف للمسامهة احلقيقية املواطنة بناء وسائل أهم إحدى اجلمعوي العمل يعترب

 المواطنة ممارسة عن كتعبير الجمعيات
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