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:مذكرة اقتراحية حوؿ  

 دكر المجتمع المدني 

 في النموذج التنموم الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة جمعيات أكادير

أكادير–  حي الداخلة   7 بلوك أو 25رقم   

0600490805:  الكاثب العام –0661325571: هاثف الرئيس  

rasaagadir@gmail.com :البريد الالكتروني   

www.facebook.com/Rasaagadir 
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رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموم: األستاذ المحتـر   

 

مقترحات شبكة جمعيات أكادير حوؿ دكر المجتمع المدني في النموذج التنموم الجديد : الموضوع

 

 السالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو

 كبعد؛

 السيد الرئيس،

 

 تفاعال مع النقاش الوطني حوؿ النموذج التنموم الجديد كالذم تشارؾ فيو كل األطياؼ المدنية ك السياسية كالنقابية كباقي 
 فاعال باعتبارنا قناعتنا مع انسجاما ككذا الهاـ، الورش ىذا في لإلسهاـ بالبالد الحية للقول الملكية للدعوة استجابة كالفاعلين،

 تتشرؼ شبكة جمعيات أكادير أف ترفع إليكم مذكرة اقتراحية تهم بالخصوص تفعيل كازدىاره كتنميتو كطنو لخدمة يسعى مدنيا
.ادكار المجتمع المدني في النموذج التنموم المرتقب بحوؿ اهلل  
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شبكة جمعيات أكادير: أكال  
 
تعريف بالشبكة- أ  
 

 التي   ، مفتوح في كجو كل الجمعيات بأكادير الكبير2012 نونبر 24        شبكة جمعيات أكادير نسيج مدني تأسس بتاريخ 

الرفع من قدرات أطر الجمعيات من خالؿ برامج  على الشبكة أساسا عملتتؤمن بقيػػػػػػم الصدؽ كالمسؤكلية كالحكامة كالتعاكف، 

تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني  كاالىتمػػػاـ بقضايا الشأف العػػػػػػػػػػػاـ  مع اإلسهاـ في تكوينية مواكبة للحاجيات 

المحلي كالجهػػوم كالوطنػػػي مع ما يتطلب ذلك من تقديم مذكػػػػػػػرات كإصدار بيانػات كعرائض كتوجيو رسائل إلػػػػػػػػػػػى المعنيين 

كما تقـو الشبكة بتنسيػػػػػػػػػػق الجهود بين . كما كاف للشبكة حضور كازف في الملتقيات  المدنية محليا كجهويا ككطنيا. باألمر 

 الحقل داخلالفكرم، تسعى الشبكة جاىدة إلحياء قضايا الوطن كاألمػػػػة -كفي المجاؿ الثقافي. مكونات الحقل المدني باكأدير

كما تنشط  شبكة جمعيات أكادير في مجاؿ المساىمة في إعداد السياسات العمومية المحلية كتفعيلهػػػػػػػػػػػا . المدني بأكادير

شبكة جمعيات أكادير عضو مؤسس للعديد من  .كتنفيذىا كتقييمها في إطار الديمقراطية التشاركية كفق المقتضيات الدستورية

. الشبكات المدنية بالجنوب

 

دعم قدرات الفاعلين المدنيين من خالؿ برامج تكوينية مواكبة 
التكوين- 1 للحاجيات  

 مجاالت العمل
 اإلستراتيجية

 اإلسهاـ في تعزيز دكر الشبكة في التعاطي مع القضايا المجتمعية ك
 تفعيل الديمقراطية التشاركية

الديمقراطية - 2
 التشاركية

ندكات – محاضرات  )اإلسهاـ في تنشيط الحركة الثقافية كالفكرية 
(...ملتقيات-  الفكر كالثقافة – 3   

 اإلسهاـ في دعم القضايا الوطنية كاإلنسانية العادلة
 

قضايا الوطن  – 4
 كاألمة

جمعيات كأنسجة )تقوية التواصل الداخلي ك العالقة مع المحيط 
– المجالس الترابية - المؤسسات العمومية- المجتمع المدني

(...السلطات  

التواصل - 5
 كالعالقات العامة
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تسويق األنشطة ك المبادرات المدنية عبر اإلعالـ السمعي ك 
 المرئي ك المكتوب كااللكتركني

 
اإلعالـ-6  

 
منح )تقوية مصادر التمويل من خالؿ االستفادة مما يتيحو المحيط  المجاالت الداعمة

(... الشراكات- مشاريع الوزارات - الجماعات الترابية الموارد المالية-7   

الحكامة - 8 تعزيز الحكامة التنظيمية كإرساء قواعد الجودة في عمل الشبكة
 التنظيمية

 
: األىداؼ - ب
 

 .التنسيق ك التعاكف ك التضامن بين الجمعيات المنخرطة  -1
 .دعم ك تطوير قدرات أطر الجمعيات -2
اإلسهاـ في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني  -3
. اإلسهاـ في تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية -4
تنشيط المجتمع المدني  كالمساىمة في التنمية المستدامة  -5
تشجيع البحوث ك الدراسات في مجاؿ المجتمع المدني  -6

 
: الوسائل-ج
 

:  التي تخدـ األىداؼ كخصوصا كالممكنة      تستعمل الشبكة كل الوسائل المشركعة
 

 .تنظيم دكرات تكوينية  -1
تقديم عرائض ك ملتمسات تشريعية كمذكرات  -2
. تنظيم أنشطة ثقافية كفنية كبيئية ك اجتماعية كحقوقية ك رياضية -3
القياـ بالبحوث ك الدراسات في مجاؿ المجتمع المدني  -4
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  (2020 يونيوإلى حدكد  )أىم االنجازات - د

 

  دكرات في السنة3 دكرة تكوينية بمعدؿ 23تنظيم   مشاركة في ملتقيات مدنية كطنية كجهوية كمحلية30أكثر من 

  بياف كبالغ70  أكثر منإصدار  عريضة ترافعية17 عرائض ك التوقيع على  5تقديم 

 رسالة مطلبية  لمؤسسات عمومية 80إرساؿ أكثر من  
 كمجالس ترابية

  مذكرات ترافعية7إصدار 

  ( كالتشريعلجنة العدؿ )إصدار ملتمس تشريعي كاحد 

ـ2015تنظيم األياـ الفلسطينية سنويا مند    محاضرات كندكات حوؿ قضايا كطنية كثقافية8تنظيم  

  ( 2019 , 2018 )تنظيم قوافل تضامنية اجتماعية 

حضور كازف في اإلعالـ الوطني كالجهوم كفي قضايا 
 الشأف العاـ محليا

اإلسهاـ في  تأطير مجموعة من الملتقيات المدنية  في 
 مجالي تشبيك المجتمع المدني كالديمقراطية التشاركية

  جمعية منخرطة45

 الشبكة المدنية اإلقليمية الرائدة على مستول الجنوب
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   مضامين المذكرة : ثانيا

: عنواف المذكرة- أ

  تعزيز فرص الديمقراطية التشاركية لبناء مغرب الغد

 :المنطلقات- ب

كىو مشركط باندماج أقول للمجتمع المدني بما يجعل يقتضي بناء نموذج تنموم طموح ككاقعي تعبئة كافة الطاقات ك الموارد،    
 . رافعات النموذج التنموم المطلوبمنمنو رافعة مستقبلية 

 للمجتمع المدني، كبعد المشاركة الفعلية لهذا األخير 2011   إال انو رغم المكانة المهمة كالمرموقة التي بوأىا الدستور الجديد 
 .، اللهم من حيث عدد الجمعيات المتنامي كالحالمة بأكضاع أفضلمتأخرفي بلورتو، ال زاؿ  في كضع 

تعلق بمدل مالنموذج التنموم الجديد، كإنما األمر في إعداد كصياغة مشركع  أف المجتمع المدني ال دكر لو  ىذاال يعني    
 بالمجتمع المدني الفاعل كمدل قدرتو على ىا في صياغة مشركع نموذج تنموم تشاركي من جهة،ك  كإرادتاىتماـ الجهة المكلفة

 . من جهة ثانية ال مجرد مفعوال بوك مبادراالتخلص مما يحوؿ بينو كبين أف يكوف فاعال 

كعليو، كأخذا بعين االعتبار المصلحة العليا للجميع، كاألدكار التاريخية لكل من الدكلة كالمجتمع المدني، ال ينبغي النظر إلى 
 الدكلة في تملئ فراغ ك غيابالمجتمع المدني كالترحيب بو فقط كلما كاف ضعيفا كحبيس بعض أدكاره الخدماتية كالنفعية  التي 

 المجاالت، كخاصة إذا تعلق األمر بالصحة كالتعليم كالتأطير الطفولي كالتكوين الشبابي كإدماج المرأة كالعديد من المناطق 
 ..كالتشغيل االجتماعي في العالم القركم ك األرياؼ

كال يمكن أف نمكنو من ذلك دكف أخذ مذكراتو , ال مجتمع مدني بدكف أدكاره النقدية ك الترافعية ك التشاركية كالتنموية الحقيقية
كملتمساتو كعرائضو بعين االعتبار كإدماج الوجيو منها في السياسات العمومية، أك كضع عراقيل األعداد في شكل التوقيعات 

كعدد الجهات بشكل تعجيزم للحيلولة دكف تمكينو من أدكاره الدستورية الجديدة في المشاركة في كضع السياسات العمومية 
  كمحو األمية أساسي  تجاكز معضالت حقيقية فالمجتمع المدني شريك .كمراقبتها كالمساىمة في أجرأتها كتقييمها كتطويرىا

 ألف جمعية بطاقة تطوعية خالقة قد تتجاكز مليوف 100كالتربية غير النظامية، أضف إلى ذلك أف المغرب يتوفر على أزيد من 
 .متطوع بكذا يـو عمل ككذا عائد تنموم لو تتاح لو الفرص

 :إكراىات- ج

سياسية ، ) الدعم العمومي للجمعيات يخضع أحيانا العتبارات تبتعد عن الموضوعية كالتنافسية كتقترب من البواعث الذاتية  +
 (...انتخابية، إيديولوجية،  
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معاناة الجمعيات مع متاىات المساطر الجبائية كالجمركية، مما يقوض من فرص االستفادة من كسب العمل الجمعوم في + 
. المساىمة في تمويل االحتياجات العمومية 

غياب الوضوح كالتنميط الالـز لضبط شكليات مراقبة أمواؿ الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي أك الدعم الخارجي + 
 .فضال عن ضوابط تقديم الحساب بشأف ذلك

مع خصوصيات الجمعيات ك  (مدكنة الضرائب، مدكنة الجمارؾ ك قانوف الجبايات المحلية)عدـ تالـؤ اإلطار الجبائي الحالي + 
. منظمات المجتمع المدني

بالتوجس في ملفات التأسيس كآجاؿ كصوالتها، أك )شطط في استعماؿ السلطة من طرؼ بعض رجاؿ السلطات المحلية + 
 (...المماطلة في التراخيص لألنشطة كرفض أإلشعارات

. النقص في التكوين ك القدرات المهاراتية لدل فئة كاسعة من الفاعلين المدنيين+ 

.  ضعف حصيلة آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية+ 

. غياب تحفيزات للهيئات المدنية كللفاعلين المتطوعين+ 

 .غياب التحديد القانوني للشركط المؤىلة الكتساب  جمعية ما صفة المنفعة العامة+ 

 :المقترحات- د

   كحتى ال تهدر البالد كالعباد ىذه الطاقة الوطنية كالثركة المدنية ككل ىذه السواعد المتطوعة كالمبدعة كالخالقة، البد أف 
يجيب النموذج التنموم الجديد عن كل المعضالت العالقة ك القيود كاإلشكاالت المكبلة لجمعيات المجتمع المدني ك عليو 

:  تقترح شبكة جمعيات أكادير مايلي

 كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية المداخل لباقي إىماؿ دكف البشرم بالرأسماؿ كاالىتماـ كالثقافي القيمي البعد تعزيز -1
 .كالحقوقية

 استعادة المجتمع المدني عامة كالعمل الجمعوم خاصة للنخب المثقفة المنظرة لعملو كليس سبل كلضركرة تيسير  -2
 .الطاقات المنفذة كالميدانية فحسب

المزيد من اإلجراءات التي تعزز الديمقراطية التشاركية حتى تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية ، ألف البنياف ال يتم إال  -3
 مجرد  غائب أكبتراص محكم لكل لبناتو كديمقراطياتو كتمثيلياتو، كمع األسف ال يزاؿ طيف كاسع من المجتمع المدني

 . على أغلب األمور التي تهم قضايا الشأف العاـ في أحسن أألحواؿمالحظ كمتفرج
كتجميعها في مدكنة كاحدة ليسهل )تهيئة بيئة قانونية مالئمة الشتغاؿ الجمعيات بتعديل مختلف القوانين المتعلقة بها  -4

في اتجاه المزيد من الحقوؽ المخولة دستوريا للجمعيات؛كتبسيط مساطر تأسيسها، كجعل النيابة العامة  (االطالع عليها
الجهة المخولة إداريا لتلقي الملف القانوني للتصريح بتأسيس جمعية، كتمكين ىذه األخيرة بالوصل القانوني بشكل 
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فورم كدكف مماطلة أك تأخير لمباشرة حقوقها القانونية كاملة، ك جعل مؤسسة القضاء ىي الفيصل في كل ما يتعلق 
، بما يالئم  كالتسريع بإصدار قانوف التشاكر العمومي، كقانوف اإلحساف العمومي، كقانوف التطوع.بالوضعية القانونية لها

 .ركح كمقاصد الدستور 
المدكنة العامة للضرائب، المدكنة العامة للجمارؾ، القوانين التنظيمية للجماعات  )مراجعة النظاـ الضريبي الحالي  -5

، في أفق تمكين الجمعيات من إعفاءات أك تخفيضات ضريبة كإقرار ( ...06-47الترابية، قانوف الجبايات المحلية 
تحفيزات أكثر كنسبة الخصم من الضريبة على الدخل التي يمتع بها األشخاص الطبيعيين ك المعنويين عند تقديمهم 

لهبات أك كصايا أك إعانات أك تبرعات للجمعيات، ك سقف اإلعفاءات الضريبية ك الرسـو المطبقة على األمالؾ 
المنقولة ك المعنوية المسجلة في اسم الجمعيات، ك استفادة جميع الجمعيات كفق معايير موحدة من الخصـو 

كاإلعفاءات الضريبية كمن كاجبات التسجيل ك التنبر المنصوص عليها في المدكنة العامة للضرائب دكف التقيد بشرط 
 .المنفعة العامة

 .سن  نظاـ محاسباتي مالئم كمبسط يأخذ بعين االعتبار الطابع غير الربحي للجمعيات -6
 التطوعي الواسع، كتبسيط شركط الحصوؿ على جمعومالتسريع بحل اإلشكاالت القانونية التي الزالت تقيد الفعل اؿ -7

تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ضعيفة جدا ال حصيلة )صفة المنفعة العامة، كشركط تقديم العرائض كالملتمسات  
 . كفوؽ ذلك ربط التماس كتنظيم اإلحساف العمومي بالجهات  بدؿ المركز(على الصعيد الوطني كال المحلي 

ضركرة الحماية القانونية للفاعلين الجمعويين خالؿ ممارستهم للعمل التطوعي داخل كخارج المقرات كتكفل الدكلة  -8
. بتأمينهم تلقائيا 

مدني كمجالس جهوية كخاصة اؿمجتمع اؿعاـ كاؿقطاع اؿجعل القطاع الجمعوم رافعة للتشغيل عبر شراكات العمل على  -9
تشغيل مع إصدار إطار تشريعي خاص لل القابلية التوجو نحو دكر الجمعيات في دعمفي القطاعات االجتماعية، كعبر 

 .أنظمة الحماية االجتماعية للمتعاقدينبالتطوع  التعاقدم في المجاؿ الجمعوم كتوفير 
اعتماد التكوين المستمر للفاعلين المدنيين كتأىيل قدرات أعضاء ىيئات التشاكر العمومي  في مجاالت الديمقراطية  -10

 .التشاركية كالتعاطي مع السياسات العمومية كالترافع المدني
  بحقها المشركع في استعماؿ كسائل اإلعالـ حتى تتمتع جميع الهيئات المدنيةالعمل على تنزيل  مبدأ تكافؤ الفرص  -11

العمومية كالقاعات العمومية كالمالعب الرياضية كالساحات العمومية كالمؤسسات التربوية كغيرىا من فضاءات التكوين 
أك جمعيات " الجمعيات ذات النفع العاـ"كالتأطير كالتواصل، ككذا عدـ حصر االستفادة من اإلعفاء الضريبي على 

 .اإلحساف العمومي

تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مشركع تجديد النموذج التنموم، كخاصة في تنزيل الرافعات السبع التي طرحها  -12
المجلس االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي، كمنها رافعات تثمين الرأسماؿ البشرم، كاعتماد ميثاؽ اجتماعي جديد، 

كىذا سيمكن من ناحية أكلى من جعل الجمعيات فاعال في سياسات المساكاة، كالحماية . كإعادة االعتبار للثقافة
االجتماعية، كإدماج األشخاص في كضعية إعاقة، كإدماج الشباب كتعزيز الثقة كضمانة للتماسك االجتماعي، كما سيتيح 



10 
 

من ناحية ثانية تقوية مساىمة الجمعيات في النهوض بالمستول المعرفي العاـ للمجتمع كتسريع الولوج إلى مجتمع 
. المعرفة

إرساء آليات مشاركة الجمعيات في ضماف إلتقائية السياسات العمومية، باعتبار أف غياب االلتقائية يمثل نقطة ضعف - 13
 بين الهيئات تعزيز المقاربة التشاركيةكىذا يتطلب . مركزية تحد من أثر السياسات العمومية في إنتاج الثركة كالتوزيع العادؿ لها

المنتخبة كالسلطات العمومية من جهة، كجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرل، تضمن مشاركة فعلية في التشاكر كاالقتراح 
 (...الميزانية التشاركية – برامج العمل  )كِفي تفعيل كتنفيذ السياسات كتحديد األكلويات ثم في تقييم أثرىا كنتائجها 

كما يتطلب دكرا أكبر للجمعيات في الحكامة المسؤكلة التي تعترؼ بها؛ ضماف نجاعة النفقات العمومية كترشيدىا كاالستثمار 
 من 139/15/14/13/12كفي ىذا اإلطار، ىناؾ تطلع قوم النخراط فعاؿ للجمعيات كفقا ألحكاـ الفصوؿ . األمثل لها

الدستور، كذلك عبر ىيئات التشاكر العمومي المحدثة بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ككذا اآلليات المتعلقة 
 :بالعرائض كالملتمسات التشريعية كغيرىا؛ كذلك على صعيد خمس مستويات ىي

التفاعل مع مسار إعداد كتنفيذ كتقييم المخططات التنفيذية السنوية لبرنامج محاربة الفوارؽ المجالية إمكانية  ●
  مليار درىم50كاالجتماعية، الممتد على سبع سنوات، بغالؼ مالي قيمتو 

التفاعل مع مسار إعداد كتنفيذ كتقييم برامج التنمية الجهوية ككذا البرامج اإلقليمية كالمحلية، التي تمثل إطارا إمكانية  ●
 .لتنزيل الجهوية المتقدمة

التتبع كالتقييم لبرامج االستثمار العمومي التي تمثل التنزيل ذا الطابع المالي للسياسات كالبرامج إمكانية  ●
كاالستراتيجيات الوطنية كالموزعة بحس الجهات، كالتي يصدر بشأنها تقرير سنوم يحدد تفاصيل ىذا التوزيع كيقدـ 

 .للبرلماف كجزء من التقارير المرافقة لمشركع قانوف المالية
الترافع أماـ مؤسسات الديمقراطية التشاركية بمناسبة تقييم السياسات العمومية، كالمبادرة لرفع عرائض أك ملتمسات  ●

 .تهم مخرجات عمليات التقييم أك اقتراح قضايا أك مبادرات جديدة
تملك المعطيات اإلحصائية المتاحة، كخاصة المتعلقة باإلحصاء العاـ كإسقاطاتو المحلية، أك خريطة الفقر كمؤشراتها،  ●

أك المعطيات التخصصية بحسب مجاالت الفعل الجمعوم التنموم، باعتبار ذلك شرطا لترافع فعاؿ كاستباقي 
 .كمستقبلي

تشجيع التشبيك كاالتحادات الجمعوية في مختلف المجاالت كالمواضيع ، كعلى صعيد الجهات الترابية الثالث، كما  –  14
 .ينبغي إعطاء األكلوية للشبكات المدنية في الدعم العمومي ك عقد الشراكات القطاعية

االعتمادات المرصودة من ميزانية الدكلة أك القطاع الخاص لدعم الجمعيات أك في إطار عقد شراكات مع الزيادة من  –  15
  (... تقارير أدبية كمالية معتمدة– برامج  )ربط الدعم دائما بمشاريع كبرامج محددة مسبقا حتى ال يبقى الدعم مجرد ريع مالي 

.  كطني لكل جمعية  رقم إعطاءإحداث قاعدة بيانات مركزية حوؿ المجتمع المدني مع –  16
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: الخاتمة- ثالثا 

      إف الحاجة ملحة لكسب رىاف التنمية في مغرب الغد كاالستفادة بما يكفي من مختلف  طاقات كقدرات المجتمع المدني، 
 قكاستخالص الدركس ك العبر ، خصوصا أماـ كاجب تحقيق ريادة المجتمع المدني ، كتطوير قدراتو ليتمكن من القياـ بأدكار

الطبيعية بقوة كالعمل بشراكة مع المؤسسات العمومية كالشبو العمومية كباقي مؤسسات القطاع الخاص في كل قضايا الشأف 
العاـ، بما يمكن من تفعيل فرص الديمقراطية التشاركية  لبناء نموذج تنموم لمغرب الغد يعزز السياسات االجتماعية 

كما أف أم إصالح يهم المجتمع المدني يجب أف يرمي إلى تحفيز كتطوير أداء الجمعيات كمنظمات المجتمع المدني .التضامنية
.كليس أداة لتثبيط العزائم كالحد من تطلعاتها المشركعة  

 .النموذج التنموم المرتقب فرصة لبلدنا لإلقالع نحو مصاؼ الدكؿ الصاعدة

ىػ1441 ذك القعدة08 موافق 2020 يونيو 30:                                                                          أكادير في  

:التوقيع  
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