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التقرير محطة في مسار. 1

:قوامهااتاجلمعيمعالشراكةجماليفمندجمةحكوميةسياسةامتالكومقوماتشروطتوفري

ا؛هبواالرتقاءواجلمعياتالدولةبنيالشراكةجماليفحتققالذيالتطورتثمني
النتائج؛علىوالرتكيزالتقييمثقافةترسيخ

العمومي؛للتمويلالولوجيفالفرصوتكافؤالشفافيةتعزيز
النتائج؛علىاملبينالتعاقد

.للبالدالشاملةالتنميةخدمةيفااللتقائية
الشاملة؛التنميةحتقيقيفللدولةأساسيشريكاملديناجملتمع

.املايلالبعدتتجاوزمندجمةشراكةاملدينواجملتمعالدولةبنيالشراكة
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(1)المرجعيات المعتمدة. 2

احلكومي؛الربنامج
,عاملياالفضلىاملمارسات

السامية؛امللكيةالتوجيهات
؛دستورال
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(1)التوجيهات الملكية السامية. 2

نؤكد ضرورة توعية كل مغربي بأن ” 2005خطاب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرملان في أكتوبر ❖

الهيآتمصيره يتوقف على مبادراته، وإقدامه على العمل الجماعي، الذي يمر عبر تأطيره عن طريق 

-طن الفاعلبكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية املوا. تركيزنا على بناء ثقافة املواطنة اإليجابية...املؤهلة

“.واالنتظاريةاملنتج، بدل السلبية والتواكلية -املبادر، واملشارك

فبراير 14يوم املنعقدالجمعوي الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في األيام الدراسية حول التدبير ❖

ن تنوع في وال يسعنا إال أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات املغربية من ثروة وطنية هائلة وم” 2012

د عنه مجاالت عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي ال محي

“.لتطبيق ما نبتغيه لبالدنا من تقدم وتحديث
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(2)التوجيهات الملكية السامية . 2

 تنميةالحول الدراسةوتقديمواملصالحةاإلنصافهيئةانتهاءبمناسبةامللكجاللةخطاب

 ليكفالذيالتضامني،املجتمعدعائمترسيخاملثلىغايتنا“2005يناير06باملغربالبشرية

“.الواجباتوأداءالحقوق ممارسةبينتالزمفيأبنائه،لكافةاملسؤولةواملواطنةالكرامة

 نرى افإننالتقليدية،النيابيةالديمقراطيةمشروعيةكانتمهما“2007يوليوز 30العرشخطاب

 كلمنادةاإلفمنيمكنناالذياألمر .العصريةالتشاركيةبالديمقراطيةاستكمالهاالضروري من

“...لألمةالحيةالقوى وكافةالفاعل،املدنيواملجتمعوالجهوية،الوطنيةالخبرات،

 اميةدينوتعزيز السرةملؤسسةاملركزيةاملكانةتوطيديتعين”2009يوليوز 30العرشخطاب

“.امنيةالتضواملواطنةاالجتماعيبالتكافلللنهوضاملسؤولةوفعالياتهاملدنياملجتمع
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الدستور. 2

شروطنظيميتقانونوحيدد.العموميةالسلطاتإىلعرائضتقدمييفاحلقواملواطننيللمواطنات:15لفصلا•

.احلقهذاممارسةوكيفيات

الدميقراطيةإطاريفاحلكومية،غريواملنظماتالعام،الشأنبقضايااملهتمةاجلمعياتتساهم....”:12الفصل•

.“...وتقييمهاعيلهاتفيفوكذاالعمومية،والسلطاتاملنتخبةاملؤسساتلدىومشاريعقراراتإعداديف،التشاركية

،االجتماعينيالفاعلنيخمتلفإشراكقصدللتشاور،هيئاتإحداثعلىالعموميةالسلطاتتعمل:13الفصل•

.وتقييمهاوتنفيذهاوتفعيلهاالعموميةالسياساتإعداديف

يفملتمساتميتقديفاحلقتنظيمي،قانونحيددهاوكيفياتشروطضمنواملواطنني،للمواطنات:14الفصل•

التشريعجمال
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البرنامج الحكومي.2

الحقوقويعززيةالتنميخدمبماالمدنيالمجتمعمعالعالقةوتطويرالتشاركيةالديمقراطيةورشفتح

بالواجبات؛القيامعلىويحفزوالحريات

والقطاعالعامعالقطا وبينواالجتماعيين،االقتصاديينالفاعلينمختلفبينوطنيةشراكاتإقامة

المدني؛المجتمعومنظماتالخاص

العام،الشأنتدبيرحلقاتمختلففيالمدنيالمجتمعمكانةتعزيز

الجمعياتلتمويلشفافةمعاييرإقرار
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الممارسات الفضلى عالميا.2

غير تالهيآمعللتشاور املناسبةالترتيباتإجراءعلىالعملعلىينص:املتحدةاألممميثاق
.الحكومية

فياالشتراكحريةفيالحقشخصلكل:1948اإلنسانلحقوق العالمياإلعالنمن20املادة
“السلميةوالجمعياتاالجتماعات

معشاركةاملحريةفيالحقفردلكل:والسياسيةاملدنيةبالحقوق املتعلقالدوليالعهدمن22املادة
“...اآلخرين

ميةالحكو غير املنظماتوتمكينالتشاركيةالديمقراطيةمبدأعلىحث:1993فيينابرنامجإعالن
 التنفيذتوإجراءاواألنشطةاملناقشاتفيوالدوليالوطنيالصعيدينعلىرئيس يبدور القياممن

.الحكوماتمعوبالتعاون التنميةفيبالحقاملتعلقة
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(2)المرجعيات المعتمدة . 2

؛اجلمعياتتأسيسيفباحلقاملتعلق1958نونرب15ظهري
صادرالواجلمعيات،الدولةبنيبالشراكةاملتعلق7/2003رقماألولالوزيرالسيدمنشور
؛2003يونيو27لـاملوافق1423الثاينربيع26بتاريخ
مبراقبةمتعلق2014مارس5بتاريخالصادر2/2014رقماحلكومةرئيسالسيدمنشور
العمومية؛األموالالستخدامللحساباتاألعلىاجمللس
النواب؛مبجلسالعامةاملاليةمراقبةجلنةتقرير
؛والبيئيواالجتماعياالقتصادياجمللسرأي

؛اإلنسانحلقوقالوطيناجمللسمذكرة
اجلديدة؛الدستوريةواألدواراملديناجملتمعحولالوطيناحلوارخمرجات
.(الرباطدينامية)الدميقراطيةللجمعياتاملديناحلوارتوصيات
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أدهدا  التقرير.3

معاملورسميناملداجملتمعمجعياتمعالشراكةجماليفالعموميةالسياسةتقييم
.تطويرهاوآفاق

املدين؛اجملتمعومجعياتالدولةبنيالشراكةوتطورحصيلةرصد
دورها؛وإبرازباملغرباملديناجملتمعمجعياتعملتثمني
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منهجية إعداد التقرير.4

كافةخاللزاريةالو القطاعاتبنيتشاركيةمنهجيةوفقالتقريرإعدادمت
علىعملتةتقنيوأخرىللتتبعجلنةتشكيلمتحيثاإلعداد،مراحل
عليه؛واملصادقةالنهائيالتقريرصياغة
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التقريرأدهم مضامين. 5

تقديم
والجمعياتالدولةبينللشراكةوالتنظيميالقانونياإلطار:األولالمحور

2015سمةحاللللجمعياتالعموميوالدعمالتمويلحصيلة:الثانيالمحور
.اجلمعياتوبرامجملشاريعاحلكوميةالقطاعاتودعممتويل❖

.اإلطار العام❖
.اإلطار القانوين للشراكة مع اجلمعيات❖

.مصادر التمويل✓
.التمويل عرب الشراكة بني الدولة واجلمعيات✓

.اجلمعياتوبرامجملشاريعالعموميةواملقاوالتاملؤسساتمتويالت❖
وتوصياتخالصات
خاتمة
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التقريرأدهم مضامين. 5

.2016سنةمجعيةألف130بلغحيثباملغرباجلمعياتلعددمطردمنو

المائويةالنسب عدد الجمعياتالجهات

%56215 19سطاتالدارالبيضاء

15سوس ماسة 87912%

%71012 15مراكش أسفي

15فاس مكناس 29212%

%09012 15الرباط سال القنيطرة

11الشرق 2619%

%7128 10درعة تافياللت

9خنيفرةبني مالل  3717%

%1847 9طنجة تطوان الحسيمة

3كلميم واد نون 9333%

%2903 3العيون الساقية الحمراء

%7161الداخلة واذي الذهب

%000100 130المجموع

15%

12%

12%

12%
12%

9%

8%

7%
7%

3% 3% 1%

النسب المائوية

الدارالبيضاء سطات

سوس ماسة

مراكش أسفي

فاس مكناس

الرباط سال القنيطرة

الشرق

درعة تافياللت

نمي مالل خنيفرة

طنجة تطوان الحسيمة

كلميم واد نون

العيون الساقية الحمراء
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التقريرأدهم مضامين. 5

.اجلمعياتتدخلجماالتتنوع

المائويةالنسب عدد الجمعياتمجال االشتغال

%11024 31األعمال االجتماعية

28البيئة والتنمية المستدامة 96022%

%30518 23الرياضة والترفيه

17التربية والتكوين 10713%

%2809 11المجاالت المهنية

9الفن والثقافة 0407%

%4383 4ديني

1الصحة 2901%

%2791 1حقوق اإلنسان

%5350,41التواصل

1آخر 3301,02%

%000100 130المجموع

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

ةالنسب المائوي
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التقريرأدهم مضامين. 5

(الجمعياتتأسيسحقبتنظيمالمتعلق1958نونبر15فيالصادرالشريفالظهيرمن6لفصلا)الجمعياتتمويلمصادر

العمومية؛اإلعانات•
أعضائها؛اخنراطواجبات•
السنوي؛أعضائهااشرتاكواجبات•
اخلاص؛القطاعإعانات•
ة؛دوليمنظماتأوأجنبيةجهاتمناجلمعيةتتلقاهاأنميكناليتاملساعدات•
.أهدافهاوإجنازملمارسةالضروريةاملمتلكات•
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التقريرأدهم مضامين. 5

الحكوميةالقطاعات
1 440 000 000,00

% 22

يةالعموموالمقاوالتالمؤسسات

982 000 000,00

%15

المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية

260 000 000,00

%11

الخصوصيةالحسابات
1 000 000 000,00

%16

مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة

35 000 000;00

%1

ةالمشتركالتحمالت
1 380 000 000,00

%21

الجبائيةالنفقات
186 000 000,00

% 3

الترابيةالجماعات
700 000 000,00

% 11

(العامةالماليةمراقبةلجنةتقرير:المصدر)العموميالتمويل
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التقريرأدهم مضامين. 5

واملؤسساتالوزاريةالقطاعاتطرفمناملقدم2015سنةبرسمالعموميالتمويلإمجايل
:العموميةواملقاوالت

درهم000 000 423 6
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التقريرأدهم مضامين. 5

:بـاملتعلقةاملعطياتالتقريرهذاصخي

يفتتجلىماليةغريأخرىمسامهاتهناكاملالية،املسامهاتجانبإىل
ةواملسامهواللوجيستيكيالتقينوالدعموالتأطرياملواكبة

.والعقاراتباملنقوالت

.عمومياقطاعا21•
.عموميةمؤسسة51•
.عموميةمقاولة30•
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التقريرأدهم مضامين. 5

الجمعياتوبرامجلمشاريعالحكوميةالقطاعاتتمويل:أوال

عدد الجمعيات القطاع

المستفيدة
المبلغ المقدم بالدرهم

848169القطاعات االجتماعية 477 234,53

1299االنسانالعدل واألوقاف وحقوق القطاعات  560 000,00

25753القطاعات االقتصادية 508 963,30

1946جمعيات ومؤسسات األعمال االجتماعية للموظفين 987 182,00

1421يةتمويل الجمعيات في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوص 107 974 781,51

3637مستقلةبصورةالمسيرةالدولةمرافق 226 782,00

943,34 734 422 14311المجموع

للجمعياتالحكوميةالقطاعاتتمويلإجمالي.1
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التقريرأدهم مضامين. 5
.االجتماعيةالقطاعاتمتويل

المبلغ المقدم بالدرهمدةعدد الجمعيات المستفيالقطاع

000,00 500 81االجتماعيةوالشؤونالتشغيلوزارة

422,40 377 20134االجتماعيةوالتنميةواألسرةوالمرأةالتضامنوزارة

000,00 797 88الصحةوزارة

000,00 736 36األطروتكوينالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارة

250,00 943 6-والرياضةالشبابوزارة

عدادالتعميروزارة 000,00 000 22الوطنيالترابوا 

000,00 6956المدينةوسياسةالسكنىوزارة

000,00 300 10722الهجرةوشؤونبالخارجالمقيمينبالمغاربةالمكلفةالوزارة

800,00 556 6745االتصالوزارة

962,13 333 1910المهنيالتكوينقطاع-المهنيوالتكوينالوطنيةالتربيةوزارة

الوطنيةالتربيةقطاع-المهنيوالتكوينالوطنيةالتربيةوزارة
800,00 976 42729الثقافةوزارة

234,53 477 848169المجموع
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التقريرأدهم مضامين . 5
.اإلنسانوحقوقواألوقافالعدلقطاعاتمتويل

المبلغ المقدم بالدرهمعدد الجمعيات المستفيدةالقطاع

000,00 000 523والحرياتالعدلوزارة

000,00 030 131اإلسالميةوالشؤوناألوقافوزارة

000,00 530 645اإلنسانبحقوقالمكلفةالوزاريةالمندوبية

000,00 560 8489المجموع
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لمحة عن محتويات التقرير. 5

.اإلنتاجيةواالقتصاديةالقطاعاتمتويل

المبلغ المقدم بالدرهمعدد الجمعيات المستفيدةالقطاع

18717والتضامنياالجتماعيواالقتصادالتقليديةالصناعةوزارة 000,00

1150الرقميواالقتصادواالستثماروالتجارةالصناعةوزارة 000.00

16325التصحرومحاربةوالغاباتللمياهالساميةالمندوبية 829 900,00

1160بالماءلفةالمكوالبيئةوالماءوالمعادنالطاقةوزارةلدىالمنتدبةالوزارة 000,0

6810بالبيئةلفةالمكوالبيئةوالماءوالمعادنالطاقةوزارةلدىالمنتدبةالوزارة 000 000,0

قتصادواالواالستثماروالتجارةالصناعةوزيرلدىالمنتدبةالوزارة
515الخارجيةبالتجارةالمكلفةالرقمي 552 063,3

11السياحةوزارة 100 000,0

963,3 508 25753المجموع



24

التقريرأدهم مضامين . 5

المشتركةالتكاليفإطارفيالجمعياتتمويل.2

مبلغ الدعم بمليون الدرهمالقطاع

58,40مؤسسة أجيال للنهوض بحقوق اإلنسان

37,16و متوسطية بفاساألورمؤسسة الجامعة

95,56المجموع
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التقريرأدهم مضامين . 5

خصوصيةألمورالمرصدةالحساباتإطارفيالممنوحةاإلعانات.3

المبلغ المقدم بالدرهمعدد الجمعيات المستفيدةالقطاع

51249.459.208الصندوق الوطني للتنمية الرياضية 

000 000 1500ر يبرنامج تيسصندوق دعم التماسك االجتماعي

125.823.087الشباببتشغيلالنهوضصندوق

52.880.000االستثماراتوالصناعيةالتنميةصندوق

العلميالبحثلدعمالوطنيالصندوق
التكنولوجيةوالتنمية

25.800.000

515.397.284الفالحيةالتنميةصندوق

المستدامةوالتنميةالبيئةلحمايةالوطنيالصندوق
2815.915.522

53.290.000الثقافيللعملالوطنيالصندوق

الداخليةالمياهفيوالصيدالبريالصيدصندوق
11.000.000

لمقيميناالمغاربةلفائدةواالجتماعيالثقافيالعملبدعمالخاصالصندوق

251.049.680الهجرةوشؤونبالخارج

135551155573,00المجموع
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التقريرأدهم مضامين. 5

(1)مستقلةبصورةالمسيرةالدولةمرافق

المرفق

الجمعيات عدد 

المبلغ المقدم بالدرهمالمستفيدة

1205.964البحريةللدراساتالعاليالمعهد

1400.000بالرباطللكحولالمستقلةالمصلحة

2265.307االتصالولإلعالمالعاليالمعهد

31.201.713والسينماالبصريالسمعيلمهنالعاليالمعهد

1236.436طنجةللسياحةالدوليالعاليالمعهد

فندقيةالالتطبيقيةللتكنولوجياالمتخصصالمعهد

1129.996المحمدية-والسياحية

فندقيةالالتطبيقيةللتكنولوجياالمتخصصالمعهد

928,28 1107أكادير-والسياحية
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المرفق

الجمعيات عدد 

المبلغ المقدم بالدرهمالمستفيدة

الجديدة-السياحيةوالفندقيةالتكنولوجيامعهد
186 699,95

155,72 173فاس-السياحيةوالفندقيةالتكنولوجيامعهد

وندقيةالفالتطبيقيةللتكنولوجياالمتخصصالمعهد

مراكش-السياحية
1107 065,73

السعيدية-السياحيةوالفندقيةالتكنولوجيامعهد
145 411,71

128,99 186سال-السياحيةوالفندقيةالتكنولوجيامعهد

طنجة–السياحيةوالفندقيةالتكنولوجيامعهد
153 840,94

أصيال-السياحيوالفندقيالمهنيالتأهيلمركز
139 000,00

التقريرأدهم مضامين. 5

(2)مستقلةبصورةالمسيرةالدولةمرافق
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المرفق

الجمعيات عدد 

المبلغ المقدم بالدرهمالمستفيدة

سليمانبن-السياحيوالفندقيالمهنيالتأهيلمركز
153 646,36

الدارالبيضاء-السياحيوالفندقيالمهنيالتأهيلمركز
146 711,37

الرباط-مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة
149 541,38

بي حي أنس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغر

بفاس
177 081,18

000,00 000 14المديرية العامة للطيران المدني

000,00 000 12المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق

000,00 200 518قسم المحافظة على الثروات السمكية

التقريرأدهم مضامين. 5

(3)مستقلةبصورةالمسيرةالدولةمرافق
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المرفق

الجمعيات عدد 

المبلغ المقدم بالدرهمالمستفيدة

000,00 1304مراكشالمعادنمدرسة

000,00 250 12البيضاءالدار-الوطنيةالجويةاألرصادمديرية

952,56 2192لإلدارةالوطنيةالمدرسة

201,81 1192اإلعالمعلوممدرسة

000,00 000 16الطرقيةوالسالمةالطرقعبرالنقلمديرية

782,00 404 3436المجموع

التقريرأدهم مضامين. 5

(4)مستقلةبصورةالمسيرةالدولةمرافق
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التقريرأدهم مضامين . 5

(1)للموظفيناالجتماعيةاألعمالجمعياتودعمتمويل.4

قيمة الدعم بالدرهمالقطاع

000,00 500 4والحرياتالعدلوزارة1

000,00 500 5اإلسالميةوالشؤوناألوقافوزارة2

982,00 858 1للحكومةالعامةاألمانة3

000,00 300والماليةاالقتصادوزارة4

000,00 000 2األطروتكوينالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارة5

000,00 000 7واللوجستيكوالنقلالتجهيزوزارة6

000,00 000 6الصحةوزارة7



31

قيمة الدعم بالدرهمالقطاع

150االتصالوزارة8 000,00

550الرقميواالقتصادواالستثماروالتجارةالصناعةوزارة9 000.00

1السياحةوزارة10 100 000,00

1الثقافةوزارة11 800 000,00

3والتضامنياالجتماعيواالقتصادالتقليديةالصناعةوزارة12 788 200,00

150المدنيوالمجتمعالبرلمانمعبالعالقاتالمكلفةالوزارة13 000,00

عدادالتعميروزارة14 1الوطنيالترابوا  100 000,00

360والحكامةالعامةبالشؤونالمكلفةالحكومةرئيسلدىالمنتدبةالوزارة15 000,00

2ئةبالبيالمكلفةوالبيئة،والماءوالمعادنالطاقةوزيرلدىالمنتدبةالوزارة16 100 000,00

6بالماءالمكلفةوالبيئة،والماءوالمعادنالطاقةوزيرلدىالمنتدبةالوزارة17 000 000,00

230اإلنسانبحقوقالمكلفةالوزاريةالمندوبية18 000,00

2التصحرومحاربةوالغاباتللمياهالساميةالمندوبية19 500 000,00

182,00 987 46المجموع

التقريرأدهم مضامين . 5
(2)للموظفيناالجتماعيةاألعمالجمعياتودعمتمويل.4
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التقريرأدهم مضامين . 5

الجمعياتلمشاريعالعموميةوالمقاوالتالمؤسساتتمويالت:ثانيا

2015 2014
عدد المؤسسات

المبلغ المالي المقدم 
(بمليون درهم)للجمعيات  عدد الجمعيات

المبلغ المالي 
(بمليون درهم) عدد الجمعيات

266 2887 534 3359 المؤسسات العمومية

26 86 39 149 المقاوالت العمومية

292 2973 573 3508 المجموع



التقريرأدهم مضامين. 5

المبلغ اإلجماليعدد الجمعياتعدد التصاريحالسنوات

2012718154244.775.296, 65

2013706149222.364.254, 52

2014768156202.792.046, 62

20151077219314.540.175, 33

20161416229911.473.496, 8

46859071.895.945.269,92المجموع

(2017للحكومةالعامةاألمانةتقرير:المصدر)األجنبيالتمويل:ثالثا
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وآفاقخالصات. 6

oتنميةللالوطنيةللمبادرةاهللنصرهالسادسمحمدالملكالجاللةصاحبإطالق
حصيلةحققتيجيةاسرتاتملكيةورؤيةاملديناحلقليفنوعيةإضافةتعدواليت،البشرية
8294ومشروعا،38.341يناهزماإجناز  متحيثاألول،عقدهاخاللمهمة

العامليفنصفهمشخص،مليون9.7منهااملستفيدينعددناهزللدخل،مدرانشاطا
.القروي

:رئيسيةمحطاتثالثخاللمناملدينللمجتمعجديدةدينامية

o؛املتقدمةاجلهويةورشتفعيل

o؛املدينللمجتمعالدستوريةاألدوارمنعززالذي2011دستورمقتضياتتنزيل
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وآفاقخالصات. 6

:07/2003منذ إصدار منشور رقم تطور مساطر ومعايري الشراكة 

املساطر؛تبسيط❖
النتائج؛علىالرتكيز❖
األولوية؛ذاتالتدخلوجماالتللفئاتاألمثلاالستهداف❖
اجليدة؛احلكامةمبادئعلىاملبنيةاملرونة❖

اتفاقياتإطاريفيالعمومالتمويلبنيالالحقةالسنويةالتقاريريفالتمييزضرورة
الدعم؛منأخرىأشكالإطاريفاملمنوحوالتمويلالشراكة،
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وآفاقخالصات. 6

اجملتمععنلنيممثتضمانتقاءجلاندالئل،إعداد:نوعيةمبادراتيفاحلكوميةالقطاعاتاخنراط
املدين؛

02/2014قم بإصدار منشور السيد رئيس احلكومة ر تعزيز الشفافية وآليات املراقبة املالية 
املتعلق برقابة اجمللس األعلى للحسابات على استخدام األموال العمومية؛

وامتدادهااتدخلهوجماالتاملستفيدةاجلمعياتصنفحسبالعموميالتمويلتصنيف
الرتايب؛

منفيدةاملستاجلمعياتمعالشراكاتبشأنالناجحةوالتجاربالفضلىاملمارساترصد
.وتثمينهاتعميمهابغيةوذلكالعمومي،التمويل
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وآفاقخالصات. 6
؛سنةكلالتقريرهذابإصدارالوزارةتتعهد
رؤيةوفقتنظيمينصإصدارأفقيف07/2003رقماملنشورتطبيقلتقييمدراسةإطالق
؛املايلالبعدتتجاوزللشراكةمندجمة
العمومي؛الدعممنحونتائجاألثرلقياسومنظومةالشراكةبوابةتطوير

سي وفق إطالق ورش تطوير منظومة الشراكة  لتعزيز دور اجملتمع املدين كشريك كامل وأسا
.منظور مندمج يتجاوز االقتصار على ما هو مايل ويؤسس لثقافة األثر والنتائج

.تعزيز حضور اجملتمع املدين يف جلان الشراكة وتعميم هذه العضوية
سوم اختصاصات ربط حضور الوزارة املكلفة باجملتمع املدين بوجود ضرورة وظيفية، ومراجعة مر 

ية اجلمعيات؛دورها يف تتبع حكامة التمويالت مبا يصون استقاللالوزارة يف اجتاه مراجعة
.إطالق ورش  تثمني املبادرات احلكومية الرائدة يف جمال الشراكات مع اجلمعيات
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وآفاقخالصات.  6

:سيماالموازيةأخرىأوراشستواكبهالتقريرهذاإعداد
اجلمعوي؛لعملاحتفيزاجتاهيفواحملاسباتيةالضريبةاملنظومةمراجعة▪
الضريبية؛االمتيازاتمنلالستفادةمبسطةدالئلإعداد▪
,للجمعياتالقانويناالطارتعزيز▪



شكرا على حسن انتبادهكم
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