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توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون
ﻣع
ﻣنظمات المجتمع المدني

بطاقة تقنية
اإلطار:
تدعيم وإغناء العمل الجمعوي ﻣع إبراز طاقات وخبرات الفاعلين فيه.

األھداف العاﻣة لھذه الشراكة:
 -1المساھمة في تقوية القدرات المؤسسية للجمعيات،
 -2إغناء رصيد الجمعيات ﻣن الوثائق والدالئل واألفالم الوثائقية التي تخدم أھدافھا ،
 -3تمتين روابط التضاﻣن وتسھيل التواصل بين الفاعلين الجمعويين،
 -4دعم المبادرات االيجابية المبنية على روح التعاون والتضاﻣن،
 -5تشجيع اإلبداع على الصعيد الفردي أو الجمعوي،
 -6دعم التربية على الديمقراطية والمواطنة وحقوق اإلنسان بخلق أنشطة ﻣشتركة،
 -7المشاركة االيجابية في أنشطة الجمعيات قصد تبادل الخبرات،
 -8تأﻣين تبادل المعلوﻣات بين الجمعيات التي لھا شراكة ﻣع الملتقى والممثلة في ﻣجلسه اإلداري .
 -9إدﻣاج الجمعيات التي لھا شراكة ﻣع الملتقى في ﻣوقع إلكتروني ﻣشترك ) (site webللتعريف بھا
وبأنشطتھا.
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عقد شراكة
الديباجة:
 اعتبارا إلستراتيجية ﻣلتقى ﻣبادرات التواصل واإلعالم والتوثيق الھادفة إلى التعاون ﻣع المنظمات الحكوﻣية وغير الحكوﻣية وعلىﻣد جسور التعاون ﻣع كل الفاعلين الجمعويين،
 ورغبة ﻣن الجمعيتين في التعاون والتكاﻣل بينھما لتحقيق أھدافھما، ووعيا ﻣن الجمعيتين بأھمية العمل الجماعي المشترك ،وبضرورة تفعيل العمل التشاركي بينھما لتتضافر ﻣجھوداتھما ولتحقيق نتائجإيجابية في ﻣجاالت اختصاصاتھما،
 -وحرصا ﻣن الجمعيتين على استثمار التفاعل البناء لمجاالت تدخلھما في خدﻣة المجتمع المدني،

تم االتفاق على ما يلي:
الفصل األول :التعاون والتنسيق ﻣن أجل تطوير آليات العمل والتكوين لصالح ﻣنظمات المجتمع المدني،
الفصل الثاني :تمتين روابط التضاﻣن والتعاون بين الجمعيتين قصد تسھيل الوصول لألھداف المسطرة،
الفصل الثالث :إنجاز أنشطة ﻣشتركة يتم تحديدھا ﻣن طرف رئيسي الجمعيتين،
الفصل الرابع :تنظيم ندوات وﻣلتقيات ودورات تكوينية وأيام دراسية ذات أھداف ﻣشتركة،
الفصل الخامس :وضع إستراتيجية ﻣشتركة بين الطرفين يتم ﻣن خاللھا تحديد ﻣسؤول عن كل جمعية للعمل على تحقيق أھدافھا،
الفصل السادس :يتم التعاون بين الجمعيتين ﻣع تحديد ﻣسؤولية كل جمعية إلنجاز كل األنشطة التي يتم االتفاق عليھا،
الفصل السابع :يقوم الملتقى ،بموافقة الجمعية ،بتصوير أنشطتھا وتوثيق ﻣنجزاتھا قصد تعميمھا على الجمعيات التي لھا شراكة ﻣع الملتقى.
الفصل الثامن :يعمل الملتقى على تمكين الجمعية ﻣن الوثائق التي أنجزھا إثر تغطيته ألنشطة ھذه األخيرة،
الفصل التاسع : :بموجب ھذه الشراكة يمكن للطرف الثاني تعيين ﻣمثل عنه ﻣن بين أعضائه لتمثيله في المجلس اإلداري للملتقى،
الفصل العاشر :يبدأ العمل بھذه الشراكة ﻣباشرة بعد توقيعھا،
الفصل الحادي عشر :يمكن فسخ ھذه الشراكة بطلب ﻣكتوب ﻣن أحد الطرفين ،وتعتبر كذلك ھذه الشراكة ﻣلغية في حالة حل إحدى الجمعيتين ،أو
إذا أصبحت إحداھما في وضعية غير قانونية،
الفصل الثاني عشر :تعتبر ﻣدة الشراكة غير ﻣحددة.

الطرف األول

الطرف الثاني

ﻣلتقى ﻣبادرات التواصل واإلعالم والتوثيق

الرئيس :ﻣحمد شھاب
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طلب العضوية في الشبكة
االنخراط في الشبكة واإلقالة منھا يخضعان للمعايير المحددة من طرف المجلس اإلداري بتاريخ 2009/01/17

بطاقة تقنية وتعريفية عن الجمعية
مرفقة بالقانون األساسي ونسخة من وصل اإليداع النھائي والئحة األعضاء ومحضر الجمع العام.

التعريف بالجمعية
اســـــــــــم الجمعـيــة:
عنوان الـجـمـعـيــــــة:
الرمز:
المدينة:
الھاتف الثابت للجمعية:
البريـــــــد االلكتروني:
تاريـــــــــــخ التأسيس:
اسم رئيس الجمعية :

الجمعية:

الجھة:
الفــــــــــــــــــــــــاكس:
الموقـــــع االلكترونــي:
تاريــــخ تجديد المكتب:
الھاتف النقال:

ﻣحلية  -جھوية  -وطنية

البريـد االلكتروني:

ممثل الجمعية في المجلس اإلداري للشبكة
ال يمكن أن يعوض ھذا الممثل بشخص آخر في اجتماعات المجلس اإلداري إال إذا تم تعويضه بصفة رسمية ﻣن طرف
جمعيته ويشترط أن يكون ﻣن بين أعضاء المكتب المسير في جمعيته.

الصفة في ﻣكتب الجمعية:
البريد االلكترونـــي:

االســم:
الھاتف النقال:

ھل الجمعية عضو في شبكة؟ إذا كان الجواب بنعم ،اسم الشبكة وﻣقرھا:
-

أھم أھداف الجمعية

-1
-2
-3

التوقيع على ھذا الطلب يعتبر ﻣصادقة على ﻣيثاق الشرف وﻣعايير االنخراط واإلقالة المحددة ﻣن طرف المجلس اإلداري.
عند قبول الطلب ،تمنح نسخة ﻣنه إلى الجمعية صاحبة الطلب.
خاتم وتوقيع رئيس الجمعية

تم قبول عضوية الجمعية بتاريخ.......................:

خاتم وتوقيع رئيس الملتقى
ﻣحمد شھاب
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