استمارة عضوية بالمنصة المغاربية لصيد البحري التقليدي

 .1امتٍبيبح األسبسٍج:
االسم الرسمً

للجمعٌة باللغة بالعربٌة:

االسم الرسمً

للجمعٌة بالفرنسٌة:

االسم المختصر

)(Acronym

العنوان البرٌدي للجمعٌة
البرٌد االلكترونً للجمعٌة

هاتف الجمعٌة

الفاكس

()1
()2
()3
موقع االنترنٌت ( :)Web Site
صفحة التواصل االجتماعً

www.

سنة تأسٌس الجمعٌة _____________ :
هل للجمعٌة فروع؟

نعم



ال




إذا كانت اإلجابة بنعم ،فكم عدد هذه الفروع؟

_____________

 .2عدد امعبونٍى واموخطوعٍى
عدد
الذكور
-

عدد أعضاء الهٌئة المدٌرة
عدد العاملٌن الدائمٌن (بأجر) بالجمعٌة
عدد العاملٌن المؤقتٌن (بأجر) بالجمعٌة
عدد أعضاء الجمعٌة المسددٌن الشتراكاتهم فً
العام األخٌر
عدد المتطوعٌن (ٌذكر العدد بالتقرٌب)
1

عدد
اإلناث

اإلجمالً

 .3وب األهداف اموعنيج منجوعٍج وفقب منيظبه األسبسٌ؟






 .4وب أهه اموشبرٍع امخٌ قبوح ةهه امجوعٍج

اسم المشروع

عدد
المستفٌدٌن
(اذكر عدد المستفٌدٌن
فً كل فئة بالتقرٌب)

الفئة
المستهدفة
(حدد أهم الفئات
المستفٌدة فً ضوء
السؤال رقم )5

.1

.2

 .5هل شبرلح امجوعٍج فٌ دورث خدرٍتٍج ؟
 نعم

 ال 



2

المٌزانٌة

مصدر
التموٌل

(اذكر أهم مصادر
التموٌل)

 .6امخدرٍة
موضوع التدرٌب















الجهة التً نظمته
(ٌذكر اسم الجهة)

عدد المشاركٌن من الجمعٌة

ذكور

إناث

إجمالً

التدرٌب على تحدٌث اإلدارة والبناء المؤسسً
التدرٌب على اإلدارة المالٌة
التدرٌب على الممارسة الدٌمقراطٌة والمشاركة
الجماعٌة
تعبئة المتطوعٌن
تحدٌد احتٌاجات المجتمع المحلً
اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال
التشبٌك Networking
كتابة المشروعات وعروض التموٌل
عمل الفرٌق
األبعاد القانونٌة فً عمل الجمعٌات
تقٌٌم أداء الجمعٌة
استراتٌجٌة التغٌٌر بالجمعٌة
مبادئ وأخالقٌات العمل التطوعً
أخرى

 .7هل خوجد إصداراح منجوعٍج؟
نعم

 .8وب إصداراح




ال 

امجوعٍج؟ (ضع عالمة ( )أمام اإلجابات المناسبة)


تقارٌر سنوٌة
بحوث ودراسات
أخرى (تذكر)

نشرات دورٌة

 .9وب وصبدر خووٍل امجوعٍج خالل امسيج اموبمٍج اموبضٍج؟
(ضع عالمة ( )أمام اإلجابات المناسبة)
القٌمة بالدٌنار التونسً

المصدر


مصادر محلٌة/وطنٌة
(اشتراكات أعضاء ،مقابل بٌع خدمات أو سلع ،دعم حكومً ،تبرعات قطاع خاص،
تبرعات مجتمع محلً)



مصادر عربٌة إقلٌمٌة



مصادر أجنبٌة
(منظمات أمم متحدة ،سفارات أجنبٌة ،منظمات دولٌة غٌر حكومٌة)



أخرى (تذكر)

3

تارٌخ التدرٌب

 10وب حجه وٍزايٍج امجوعٍج فٌ امعبه اموبضٌ تبلدٍيبر امخويسٌ؟ ___________________
 .11هل مدٍله ايخخبتبح الخخٍبر أعضبء امهٍئج امودٍرث ؟
نعم

أحٌانا



ال





 .12هل خجخوع امجوعٍج امعوووٍج وفقب موب ٍقرً اميظبه األسبسٌ؟
نعم

أحٌانا



ال





 .13هل مدٍله وحبستوى وودققوى وبمٍوى تبمجوعٍج؟
نعم

ال





 .14هل هيبك جهج خبرجٍج خقوه تخقٍٍه وشروعبح جوعٍخله؟
نعم

ال





 .15هل ٍوجد خعبوى أو خيسٍق تٍى جوعٍخك وجوعٍبح أخرى؟
نعم

ال



 .16وب طتٍعج هذا امخعبوى؟



(ضع عالوج ( )أوبه اإلجبتج امويبستج)



مؤتمرات وورش عمل تدرٌبٌة



تعاون فً إطار شبكة محلٌة



تنفٌذ مشروعات



تموٌل مشروعات



أخرى (تذكر)

 .17هل خيخوٌ امجوعٍج إمي شتلج جوعٍبح وديٍج؟
(ضع عالمة ( )أمام اإلجابة المناسبة وبرجاء ذكر اسم هذه الشبكة)


نعم (محلٌة)



نعم (عربٌة إقلٌمٌة)



نعم (خارج العالم العربً)



ال

-

____________________________________

-

____________________________________

-

____________________________________

-

____________________________________

-

____________________________________

-

____________________________________
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 .18وبذا خخوقعوى وى هذً الشتلج ؟













(ضع عالمة ( )أمام اإلجابات المناسبة)

توفٌر المعلومات والبٌانات عن القطاع الجمعٌاتً
تبادل الخبرات
توفٌر برامج تدرٌبٌة متنوعة للجمعٌات
دعم فنً للتدرٌب واستشارات
أفكار مشروعات رائدة
حفز المشروعات التنموٌة للجمعٌات
التنسٌق والتشبٌك بٌن الجمعٌات
التعرف على جهات التموٌل
توفٌر بحوث تتوجه نحو تطوٌر واقع الجمعٌات
حضور مؤتمرات
توفٌر قاعدة البٌانات
أخرى (تذكر)

 .19تٍبيبح عبوج عى اإلدارث داخل امجوعٍج
اسم رئٌس الجمعٌة (ثالثً)
الوظٌفة الحالٌة
المؤهل العلمً
الجنسٌة
النوع

ذكر 

أنثى 

اسم الكاتب العام للجمعٌة (ثالثً)
الوظٌفة الحالٌة
المؤهل العلمً
الجنسٌة
النوع

ذكر 

أنثى 

 .20هل خطنتوى امعضوٍج تبمويصج اموغبرتٍج مصٍد امتحرً امخقنٍدً اموسخداه ؟
 نعم

 ال 



التارٌخ و االمضاء مع الختم

مع جزيـــل الشكـــر لتعـاونكــم

5

