المملكة المغربية
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
الناطق الرسمي باسم الحكومة

عرض
السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان
والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات
برسم سنة 2015
األربعاء  02ذي القعدة  1438الموافق لـ  26يوليوز 2017
1

محاور العرض

 .1التقرير  ..محطة في مسار
 .2المرجعيات المعتمدة ومنطلقات التقرير
 .3األدهدا
 .4منهجية إعداد التقرير
 .5أدهم مضامين التقرير
 .6خالصات وآفاق

2

 .1التقرير محطة في مسار
تثمني التطور الذي حتقق يف جمال الشراكة بني الدولة واجلمعيات واالرتقاء هبا؛
ترسيخ ثقافة التقييم والرتكيز على النتائج؛
توفري شروط ومقومات امتالك سياسة حكومية مندجمة يف جمال الشراكة مع اجلمعيات قوامها:
تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص يف الولوج للتمويل العمومي؛
التعاقد املبين على النتائج؛
االلتقائية يف خدمة التنمية الشاملة للبالد.
اجملتمع املدين شريك أساسي للدولة يف حتقيق التنمية الشاملة؛
الشراكة بني الدولة واجملتمع املدين شراكة مندجمة تتجاوز البعد املايل.
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 .2المرجعيات المعتمدة ()1
التوجيهات امللكية السامية؛
الدستور؛
الربنامج احلكومي؛
املمارسات الفضلى عامليا,
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 .2التوجيهات الملكية السامية()1
❖ خطاب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرملان في أكتوبر  ” 2005نؤكد ضرورة توعية كل مغربي بأن
مصيره يتوقف على مبادراته ،وإقدامه على العمل الجماعي ،الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيآت
املؤهلة...تركيزنا على بناء ثقافة املواطنة اإليجابية .بكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية املواطن الفاعل-
املبادر ،واملشارك -املنتج ،بدل السلبية والتواكلية واالنتظارية“.
❖

الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في األيام الدراسية حول التدبير الجمعوي املنعقد يوم  14فبراير
 ” 2012وال يسعنا إال أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات املغربية من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في
مجاالت عملها ،وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة أصبحت بفضلها بمثابة الشريك ،الذي ال محيد عنه
لتطبيق ما نبتغيه لبالدنا من تقدم وتحديث“.
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 .2التوجيهات الملكية السامية ()2
خطاب جاللة امللك بمناسبة انتهاء هيئة اإلنصاف واملصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية
البشرية باملغرب  06يناير  “2005غايتنا املثلى ترسيخ دعائم املجتمع التضامني ،الذي يكفل
الكرامة واملواطنة املسؤولة لكافة أبنائه ،في تالزم بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات“.
خطاب العرش 30يوليوز  “2007مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية ،فإننا نرى
من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية .األمر الذي يمكننا من اإلفادة من كل
الخبرات ،الوطنية والجهوية ،واملجتمع املدني الفاعل ،وكافة القوى الحية لألمة“...
خطاب العرش  30يوليوز  ” 2009يتعين توطيد املكانة املركزية ملؤسسة السرة وتعزيز دينامية
املجتمع املدني وفعالياته املسؤولة للنهوض بالتكافل االجتماعي واملواطنة التضامنية“.
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 .2الدستور
• الفصل  :15للمواطنات واملواطنني احلق يف تقدمي عرائض إىل السلطات العمومية .وحيدد قانون تنظيمي شروط
وكيفيات ممارسة هذا احلق.

• الفصل  ....”:12تساهم اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام ،واملنظمات غري احلكومية ،يف إطار الدميقراطية
التشاركية ،يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها.“...
• الفصل  :13تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ،قصد إشراك خمتلف الفاعلني االجتماعيني،
يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
• الفصل  :14للمواطنات واملواطنني ،ضمن شروط وكيفيات حيددها قانون تنظيمي ،احلق يف تقدمي ملتمسات يف

جمال التشريع
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 .2البرنامج الحكومي
فتح ورش الديمقراطية التشاركية وتطوير العالقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق
والحريات ويحفز على القيام بالواجبات؛

إقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين ،وبين القطاع العام والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛

تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام،
إقرار معايير شفافة لتمويل الجمعيات
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 .2الممارسات الفضلى عالميا
ميثاق األمم املتحدة :ينص على العمل على إجراء الترتيبات املناسبة للتشاور مع الهيآت غير
الحكومية.
املادة  20من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :1948لكل شخص الحق في حرية االشتراك في
االجتماعات والجمعيات السلمية“
املادة  22من العهد الدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية :لكل فرد الحق في حرية املشاركة مع
اآلخرين“...
إعالن برنامج فيينا  :1993حث على مبدأ الديمقراطية التشاركية وتمكين املنظمات غير الحكومية
من القيام بدور رئيس ي على الصعيدين الوطني والدولي في املناقشات واألنشطة وإجراءات التنفيذ
املتعلقة بالحق في التنمية وبالتعاون مع الحكومات.
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 .2المرجعيات المعتمدة ()2
ظهري  15نونرب  1958املتعلق باحلق يف تأسيس اجلمعيات؛
منشور السيد الوزير األول رقم  7/2003املتعلق بالشراكة بني الدولة واجلمعيات ،الصادر
بتاريخ  26ربيع الثاين 1423املوافق لـ  27يونيو 2003؛
منشور السيد رئيس احلكومة رقم  2/2014الصادر بتاريخ  5مارس  2014متعلق مبراقبة
اجمللس األعلى للحسابات الستخدام األموال العمومية؛
تقرير جلنة مراقبة املالية العامة مبجلس النواب؛
رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛
مذكرة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان؛
خمرجات احلوار الوطين حول اجملتمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة؛
توصيات احلوار املدين للجمعيات الدميقراطية ( دينامية الرباط ).
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 .3أدهدا التقرير
رصد حصيلة وتطور الشراكة بني الدولة ومجعيات اجملتمع املدين؛
تثمني عمل مجعيات اجملتمع املدين باملغرب وإبراز دورها؛
تقييم السياسة العمومية يف جمال الشراكة مع مجعيات اجملتمع املدين ورسم معامل
وآفاق تطويرها.
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 .4منهجية إعداد التقرير

مت إعداد التقرير وفق منهجية تشاركية بني القطاعات الوزارية خالل كافة
مراحل اإلعداد ،حيث مت تشكيل جلنة للتتبع وأخرى تقنية عملت على
صياغة التقرير النهائي واملصادقة عليه؛
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 .5أدهم مضامين التقرير

تقديم
المحور األول  :اإلطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات
❖ اإلطار العام.
❖ اإلطار القانوين للشراكة مع اجلمعيات.
✓ مصادر التمويل.
✓ التمويل عرب الشراكة بني الدولة واجلمعيات.
المحور الثاني  :حصيلة التمويل والدعم العمومي للجمعيات حالل سمة 2015
❖

متويل ودعم القطاعات احلكومية ملشاريع وبرامج اجلمعيات.

❖

متويالت املؤسسات واملقاوالت العمومية ملشاريع وبرامج اجلمعيات.

خالصات وتوصيات
خاتمة
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 .5أدهم مضامين التقرير
منو مطرد لعدد اجلمعيات باملغرب حيث بلغ  130ألف مجعية سنة .2016
الجهات

عدد الجمعيات

النسب المائوية

النسب المائوية

الدارالبيضاء سطات

19 562

15%

سوس ماسة

15 879

12%

الدارالبيضاء سطات

مراكش أسفي

15 710

12%

سوس ماسة

فاس مكناس

15 292

12%

مراكش أسفي

الرباط سال القنيطرة

15 090

12%

فاس مكناس

الشرق

11 261

9%

الرباط سال القنيطرة

درعة تافياللت

10 712

8%

الشرق

بني مالل خنيفرة

9 371

7%

درعة تافياللت

طنجة تطوان الحسيمة

9 184

7%

نمي مالل خنيفرة

كلميم واد نون

3 933

3%

طنجة تطوان الحسيمة

العيون الساقية الحمراء

3 290

3%

كلميم واد نون

716

1%

العيون الساقية الحمراء

الداخلة واذي الذهب

المجموع

130 000

100%
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 .5أدهم مضامين التقرير
تنوع جماالت تدخل اجلمعيات.
عدد الجمعيات

النسب المائوية

مجال االشتغال
األعمال االجتماعية

31 110

24%

البيئة والتنمية المستدامة

28 960

22%

الرياضة والترفيه

23 305

18%

التربية والتكوين

17 107

13%

المجاالت المهنية

11 280

9%

الفن والثقافة

9 040

7%

ديني

4 438

3%

الصحة

1 290

1%

حقوق اإلنسان

1 279

1%

535

0,41%

1 330

1,02%

130 000

100%

التواصل
آخر

المجموع

النسب المائوية
عدد الجمعيات
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 .5أدهم مضامين التقرير
مصادر تمويل الجمعيات
•
•
•
•
•
•

(الفصل  6من الظهير الشريف الصادر في  15نونبر  1958المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات)

اإلعانات العمومية؛
واجبات اخنراط أعضائها؛
واجبات اشرتاك أعضائها السنوي؛
إعانات القطاع اخلاص؛
املساعدات اليت ميكن أن تتلقاها اجلمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية؛
املمتلكات الضرورية ملمارسة وإجناز أهدافها.

 .5أدهم مضامين التقرير
التمويل العمومي

( المصدر  :تقرير لجنة مراقبة المالية العامة )

القطاعات الحكومية

المؤسسات والمقاوالت العمومية

المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية

الحسابات الخصوصية

1 440 000 000,00

982 000 000,00

260 000 000,00

1 000 000 000,00

% 22

%15

%11

مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة

35 000 000;00
%1

النفقات الجبائية

التحمالت المشتركة
1 380 000 000,00

186 000 000,00

%21

%3

17

%16

الجماعات الترابية
700 000 000,00
% 11

 .5أدهم مضامين التقرير
إمجايل التمويل العمومي برسم سنة  2015املقدم من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات
واملقاوالت العمومية:

6 423 000 000
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درهم

 .5أدهم مضامين التقرير

خيص هذا التقرير املعطيات املتعلقة بـ :
•
•
•

 21قطاعا عموميا.
 51مؤسسة عمومية.
 30مقاولة عمومية.

إىل جانب املسامهات املالية ،هناك مسامهات أخرى غري مالية تتجلى يف
املواكبة والتأطري والدعم التقين واللوجيستيكي واملسامهة
باملنقوالت والعقارات.
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 .5أدهم مضامين التقرير
أوال  :تمويل القطاعات الحكومية لمشاريع وبرامج الجمعيات
 .1إجمالي تمويل القطاعات الحكومية للجمعيات
عدد الجمعيات
المستفيدة

القطاع

المبلغ المقدم بالدرهم

القطاعات االجتماعية

848

169 477 234,53

القطاعات العدل واألوقاف وحقوق االنسان

129

9 560 000,00

القطاعات االقتصادية

257

53 508 963,30

جمعيات ومؤسسات األعمال االجتماعية للموظفين

19

46 987 182,00

تمويل الجمعيات في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

142

1 107 974 781,51

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

36

37 226 782,00

المجموع

1431
20

1 422 734 943,34

 .5أدهم مضامين التقرير
متويل القطاعات االجتماعية.
عدد الجمعيات المستفيدة

القطاع

المبلغ المقدم بالدرهم

و ازرة التشغيل والشؤون االجتماعية
و ازرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
و ازرة الصحة
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
و ازرة الشباب والرياضة
و ازرة التعمير واعداد التراب الوطني
و ازرة السكنى وسياسة المدينة
الو ازرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
و ازرة االتصال
و ازرة التربية الوطنية والتكوين المهني -قطاع التكوين المهني
و ازرة التربية الوطنية والتكوين المهني -قطاع التربية الوطنية
و ازرة الثقافة

427

29 976 800,00

المجموع

848

169 477 234,53

8
201
8
3
2
6
107
67
19

21

1 500 000,00
34 377 422,40
8 797 000,00
6 736 000,00
6 943 250,00
2 000 000,00
956 000,00
22 300 000,00
45 556 800,00
10 333 962,13

 .5أدهم مضامين التقرير
متويل قطاعات العدل واألوقاف وحقوق اإلنسان.
عدد الجمعيات المستفيدة

المبلغ المقدم بالدرهم

القطاع
و ازرة العدل والحريات

52

3 000 000,00

و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية

13

1 030 000,00

المندوبية الو ازرية المكلفة بحقوق اإلنسان

64

5 530 000,00

848

9 560 000,00

المجموع
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 .5لمحة عن محتويات التقرير
متويل القطاعات االقتصادية و اإلنتاجية.
القطاع

و ازرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
و ازرة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
الو ازرة المنتدبة لدى و ازرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
الو ازرة المنتدبة لدى و ازرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة
الو ازرة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد
الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية
و ازرة السياحة
المجموع

23

عدد الجمعيات المستفيدة

المبلغ المقدم بالدرهم

18
1
163
1
68

717 000,00
150 000.00
25 829 900,00
160 000,0
10 000 000,0

5

15 552 063,3

1

1 100 000,0

257

53 508 963,3

 .5أدهم مضامين التقرير
 .2تمويل الجمعيات في إطار التكاليف المشتركة
القطاع
مؤسسة أجيال للنهوض بحقوق اإلنسان

مبلغ الدعم بمليون الدرهم
58,40

مؤسسة الجامعة األورو متوسطية بفاس

37,16

المجموع

95,56
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 .5أدهم مضامين التقرير
عدد الجمعيات المستفيدة

القطاع

51
1

الصندوق الوطني للتنمية الرياضية
صندوق دعم التماسك االجتماعي برنامج تيسير
صندوق النهوض بتشغيل الشباب
صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي
والتنمية التكنولوجية
صندوق التنمية الفالحية
الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة

249.459.208

ألمور خصوصية
 .3اإلعانات الممنوحة في إطار الحسابات المرصدة 12

الصندوق الوطني للعمل الثقافي
صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية
الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون الهجرة

25

500 000 000
5.823.087

5

2.880.000

2

5.800.000

5

15.397.284

28

15.915.522

5

3.290.000

1

1.000.000

25

1.049.680

135

المجموع

المبلغ المقدم بالدرهم

551155573,00

 .5أدهم مضامين التقرير
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ()1
عدد الجمعيات
المستفيدة

المرفق

المبلغ المقدم بالدرهم

المعهد العالي للدراسات البحرية

1

205.964

المصلحة المستقلة للكحول بالرباط

1

400.000

المعهد العالي لإلعالم و االتصال

2

265.307

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

3

1.201.713

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

1

236.436

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية
والسياحية  -المحمدية

1

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية
والسياحية  -أكادير

1

26

129.996
107 928,28

 .5أدهم مضامين التقرير

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ()2
عدد الجمعيات
المستفيدة

المرفق
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -فاس
المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و
السياحية  -مراكش
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -السعيدية
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -سال
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية –طنجة
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -أصيال

1

86 699,95

1

73 155,72

1

107 065,73

1

45 411,71

1

86 128,99

1

53 840,94

1
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المبلغ المقدم بالدرهم

39 000,00

 .5أدهم مضامين التقرير

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ()3
عدد الجمعيات
المستفيدة

المرفق
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -بن سليمان

1

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -الدارالبيضاء

1

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

المبلغ المقدم بالدرهم
53 646,36
46 711,37

1

49 541,38

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس
بفاس
المديرية العامة للطيران المدني

1

77 081,18

1

4 000 000,00

المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق

1

2 000 000,00

قسم المحافظة على الثروات السمكية

5

18 200 000,00
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 .5أدهم مضامين التقرير
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ()4
عدد الجمعيات
المستفيدة

المبلغ المقدم بالدرهم

مدرسة المعادن مراكش

1

304 000,00

مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

1

2 250 000,00

المدرسة الوطنية لإلدارة

2

192 952,56

مدرسة علوم اإلعالم

1

192 201,81

مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية

1

6 000 000,00

المرفق

34

المجموع

29

36 404 782,00

 .5أدهم مضامين التقرير
 .4تمويل ودعم جمعيات األعمال االجتماعية للموظفين ()1
القطاع

1
2
3
4
5
6
7

و ازرة العدل والحريات
و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية
األمانة العامة للحكومة
و ازرة االقتصاد والمالية
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
و ازرة التجهيز والنقل واللوجستيك
و ازرة الصحة

30

قيمة الدعم بالدرهم
4 500 000,00
5 500 000,00
1 858 982,00
300 000,00

2 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00

 .5أدهم مضامين التقرير
 .4تمويل ودعم جمعيات األعمال االجتماعية للموظفين()2
8
9

و ازرة االتصال

قيمة الدعم بالدرهم

القطاع

150 000,00

و ازرة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

550 000.00

 10و ازرة السياحة

1 100 000,00

 11و ازرة الثقافة

1 800 000,00

 12و ازرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
 13الو ازرة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
 14و ازرة التعمير واعداد التراب الوطني

3 788 200,00
150 000,00
1 100 000,00

 15الو ازرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 16الو ازرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،المكلفة بالبيئة
 17الو ازرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،المكلفة بالماء

 18المندوبية الو ازرية المكلفة بحقوق اإلنسان

360 000,00
2 100 000,00
6 000 000,00
230 000,00

 19المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

2 500 000,00

المجموع

46 987 182,00
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 .5أدهم مضامين التقرير
ثانيا  :تمويالت المؤسسات والمقاوالت العمومية لمشاريع الجمعيات
2014

عدد المؤسسات

2015

المبلغ المالي

عدد الجمعيات

المبلغ المالي المقدم
للجمعيات (بمليون درهم)

المؤسسات العمومية

3359

534

2887

266

المقاوالت العمومية

149

39

86

26

المجموع

3508

عدد الجمعيات

(بمليون درهم)

573

32

2973

292

 .5أدهم مضامين التقرير
ثالثا  :التمويل األجنبي

( المصدر  :تقرير األمانة العامة للحكومة ) 2017

المبلغ اإلجمالي

السنوات

عدد التصاريح

عدد الجمعيات

2012

718

154

244.775.296, 65

2013

706

149

222.364.254, 52

2014

768

156

202.792.046, 62

2015

1077

219

314.540.175, 33

2016

1416

229

911.473.496, 8

المجموع

4685

907

1.895.945.269,92

 .6خالصات وآفاق
دينامية جديدة للمجتمع املدين من خالل ثالث محطات رئيسية :
o

o
o

إطالق صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل للمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،واليت تعد إضافة نوعية يف احلقل املدين ورؤية ملكية اسرتاتيجية حققت حصيلة
مهمة خالل عقدها األول ،حيث مت إجناز ما يناهز  38.341مشروعا ،و 8294
نشاطا مدرا للدخل ،ناهز عدد املستفيدين منها  9.7مليون شخص ،نصفهم يف العامل
القروي.
تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة؛
تنزيل مقتضيات دستور  2011الذي عزز من األدوار الدستورية للمجتمع املدين؛
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 .6خالصات وآفاق
تطور مساطر ومعايري الشراكة منذ إصدار منشور رقم :07/2003
❖

تبسيط املساطر؛
الرتكيز على النتائج؛

❖

االستهداف األمثل للفئات وجماالت التدخل ذات األولوية؛

❖

املرونة املبنية على مبادئ احلكامة اجليدة؛

❖

ضرورة التمييز يف التقارير السنوية الالحقة بني التمويل العمومي يف إطار اتفاقيات
الشراكة ،والتمويل املمنوح يف إطار أشكال أخرى من الدعم؛
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 .6خالصات وآفاق
تعزيز الشفافية وآليات املراقبة املالية بإصدار منشور السيد رئيس احلكومة رقم 2014/02
املتعلق برقابة اجمللس األعلى للحسابات على استخدام األموال العمومية؛
اخنراط القطاعات احلكومية يف مبادرات نوعية :إعداد دالئل ،جلان انتقاء تضم ممثلني عن اجملتمع
املدين؛

تصنيف التمويل العمومي حسب صنف اجلمعيات املستفيدة وجماالت تدخلها وامتدادها
الرتايب؛
رصد املمارسات الفضلى والتجارب الناجحة بشأن الشراكات مع اجلمعيات املستفيدة من
التمويل العمومي ،وذلك بغية تعميمها وتثمينها.
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 .6خالصات وآفاق
تتعهد الوزارة بإصدار هذا التقرير كل سنة ؛
إطالق دراسة لتقييم تطبيق املنشور رقم  07/2003يف أفق إصدار نص تنظيمي وفق رؤية
مندجمة للشراكة تتجاوز البعد املايل؛
تطوير بوابة الشراكة ومنظومة لقياس األثر ونتائج منح الدعم العمومي؛
إطالق ورش تطوير منظومة الشراكة لتعزيز دور اجملتمع املدين كشريك كامل وأساسي وفق
منظور مندمج يتجاوز االقتصار على ما هو مايل ويؤسس لثقافة األثر والنتائج.
تعزيز حضور اجملتمع املدين يف جلان الشراكة وتعميم هذه العضوية.
ربط حضور الوزارة املكلفة باجملتمع املدين بوجود ضرورة وظيفية ،ومراجعة مرسوم اختصاصات
الوزارة يف اجتاه مراجعة دورها يف تتبع حكامة التمويالت مبا يصون استقاللية اجلمعيات؛
إطالق ورش تثمني املبادرات احلكومية الرائدة يف جمال الشراكات مع اجلمعيات.
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 .6خالصات وآفاق
إعداد هذا التقرير ستواكبه أوراش أخرى موازية السيما :
▪
▪
▪

مراجعة املنظومة الضريبة واحملاسباتية يف اجتاه حتفيز العمل اجلمعوي؛
إعداد دالئل مبسطة لالستفادة من االمتيازات الضريبية؛
تعزيز االطار القانوين للجمعيات,
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شكرا على حسن انتبادهكم
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