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موضوع اللقاء
الديموقراطية التشاركية
املنظم
الفضاء الجمعوي
التاريخ
 9أكتوبر  2020على الساعة الخامسة بعد الزوال
املتدخلون
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

السيد سعد بنكيران رئيس الفضاء الجمعوي
السيدة كريمة بنجلون ،ممثلة الفضاء الجمعوي
السيد أحمد عيداني ،ممثل الفضاء الجمعوي
السيد عثمان مخون ،ممثل الفضاء الجمعوي
السيد عبد الحكيم الشافعي ،ممثل الفضاء الجمعوي
السيد أحمد برادة ،ممثل وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة/مديرية امليزانية
السيدة فتيحة زنيبي ،ممثلة وزارة الداخلية /املديرية العامة للجماعات الترابية
السيدة حليمة غياث ،ممثلة وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
السيدة سارة العمراني ،ممثلة قطاع إصالح اإلدارة
السيدة وئام املستمد ،ممثلة قطاع إصالح اإلدارة

املشاركون
▪ عدد املسجلين عبر البوابة الوطنية للحكومة املنفتحة 229 :
▪ عدد املشاركين عبر تطبيق 87 : Zoom
التحديات  /اإلشكاليات املطروحة
▪ مآل املشروع املتعلق بتحديد اإلطار الضريبي واملحاسبي الخاص بالجمعيات التي ال تهدف ،تبعا لنظامها
األساس ي ،للربح ،علما أن تدبيرها يخضع لنفس املقتضيات املحاسبية والضريبية املطبقة على املقاوالت
▪ عدم إدراج قطاع االقتصاد واملالية لعقود برامج متعلقة بتمويل الجمعيات بناءا على مؤشرات واضحة
وآليات شفافة للقياس والتتبع.

▪

▪
▪
▪
▪

عدم ارتباط قبول امليزانيات القطاعية بوجود شراكات مع املجتمع املدني في إطار برامج مبنية على
حكامة مالئمة من أجل تعزيز أدوارها ومساهماتها في تحسين وانتقاء السياسات العمومية على املستوى
القطاعي والترابي،
ضعف مكانة الجمعيات في تحديد مخططات التنمية الجهوية،
تشتت املعلومة وعجز في التواصل حول تدخل مختلف األطراف ،مما يطرح السؤال الرئيس ي حول
الولوج للمعلومة،
عدم اإلعتراف السوسيو-اقتصادي ملساهمة الجمعيات داخل اإلنتاج الداخلي الخام ،حيث ليس له أي
أثر داخل القوانين والحصيالت وتقارير األداء العام للحكومة،
ضعف قدرات منظمات املجتمع املدني عائق للقيام بأدوارهم من أجل تعزيز املشاركة املواطنة

استطالع الرأي

ما هي الصعوبات والتحديات التي تحول وتمنع المواطنين من المشاركة في صنع السياسات
العمومية؟
هل لغياب أو ندرة الموارد المالية لتفعيل مشاركة المواطنين وجمعيات
المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية؟
هل لغياب المعلومات الكافية ،وغياب مشاركة وسائل اإلعالم العمومية
في نشر الوعي بذلك؟

35%
61%

هل لغياب الكفاءة المطلوبة لدى منظمات المجتمع المدني؟

35%

هل لغياب الوعي لدى المواطنين بذلك؟

45%

هل لغياب إرادة سياسية فعلية من قبل الحكومة في إشراك المواطنين؟
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في نظركم كيف تنظر اإلدارات والمؤسسات المحلية والترابية لمشاركة المواطنين وجمعيات
المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية؟
كوسيلة تشاورية فقط؟

51%

كخطاب لالستهالك االعالمي؟

38%

كأسلوب في الحكامة مفروض من المؤسسات الدولية ال غير؟

41%

كأداة لتعزيز ثقة الناس في المؤسسات؟

25%

كأداة لتعزيز الديمقراطية التشاركية؟
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الحلول املقترحة
▪ تحديد إجراء وطني لدعم الجمعيات ،شفاف ومرتكز على مبادئ الشراكة ،واملسؤولية ،والحكامة الجيدة،
والذي يلزم جميع الفاعلين العموميين من قطاعات وزارية ومقاوالت عمومية ومؤسسات وطنية،
▪ مأسسة وهيكلة حوار دوري ما بين الحكومة ممثلة في مسؤولها األول ومنظمات املجتمع املدني،
▪ وضع قاعدة التشاور مع املجتمع املدني ضمن برامج ومشاريع كل قطاع وزاري واملؤسسات تحت الوصاية،
▪ تعزيز القوة االقتراحية للجمعيات عبر االخذ بعين االعتبار لآلراء والتوصيات واالستماع واالستشارة،
▪ مأسسة مؤشرات خاصة عند املوافقة واملصادقة على مشاريع الوزارات على مستوى األهداف واإلمكانيات
املالية املوضوعة رهن إشارة فاعلي املجتمع املدني،
▪ إدماج مساهمة املجتمع املدني في التنمية في تحديد امليزانيات وتقييم السياسات العمومية على املستوى
القطاعي والوطني،
▪ تسريع إحداث مخطط محاسبي وضريبي خاص بالجمعيات،
▪ تنفيذ توجيهات املناظرات الجبائية ذات الصلة بتقليص الالمساوة وتشجيع العدالة االجتماعية،
▪ إعادة النظر بعمق في آليات وإجراءات تمتيع الجمعيات بصفة املنفعة العامة ،عبر تيسير املساطر وشفافية
املعايير،
▪ تأسيس وتعزيز وأجرأة ،داخل إطار حكامة مالئمة ،آليات مساهمة املجتمع املدني في تحديد وتتبع وتقييم
البرامج ومخططات العمل للجماعات الترابية،
▪ تيسير معايير ولوج الجمعيات للموارد املالية للجماعات الترابية،
▪ وضع نظام دوري لالستشارة والتشاور مع فاعلي املجتمع املدني الترابي وضمان التتبع ،والسيما األخذ
▪ بعين االعتبار لالقتراحات املعبر عنها من طرف الفاعلين الجمعويين.

▪ مراجعة القانون املتعلق بالجمعيات على املستويين املحاسبي والضريبي.

األولويات املقترحة
عنوان االقتراح

التحديات /
اإلشكاليات املطروحة

الحل املقترح

النتائج املنتظرة

وضع نظام ضريبي
ومحاسباتي خاص
بالجمعيات

البيئة
املتعلق تحسين
تطبيق
القانون
قانون مراجعة
على بالجمعيات على املستويين الحاضنة للجمعيات
الشركات
الجمعيات رغم أنها املحاسبي والضريبي
منظمات غير ربحية

تحديد إجراء وطني
لدعم الجمعيات

وجود تحديد إجراء وطني لدعم الجمعيات ،توفير دعم شفاف
عدم
استراتيجية شمولية شفاف ومرتكز على مبادئ الشراكة ،وملزم من طرف
واملسؤولية ،والحكامة الجيدة ،املؤسسات للجمعيات
لدعم الجمعيات
والذي يلزم جميع الفاعلين
العموميين من قطاعات وزارية
ومقاوالت عمومية ومؤسسات وطنية
مأسسة مؤشرات خاصة عند
املوافقة واملصادقة على مشاريع
الوزارات على مستوى األهداف
واإلمكانيات املالية املوضوعة رهن
إشارة فاعلي املجتمع املدني
إدماج مساهمة املجتمع املدني في
التنمية في تحديد امليزانيات وتقييم
السياسات العمومية على املستوى
القطاعي والوطني،
تيسير معايير ولوج الجمعيات للموارد
املالية للجماعات الترابية،

مأسسة الحوار مع
الجمعيات

غياب إطار للحوار بين
مأسسة وهيكلة حوار دوري ما بين تعزيز الديمقراطية
الحكومة
رئيس
الحكومة ممثلة في مسؤولها األول التشاركية
والجمعيات
ومنظمات املجتمع املدني

عدم إلزامية التشاور وضع قاعدة التشاور مع املجتمع تقعيد
وضع قاعدة
املدني ضمن برامج ومشاريع كل قطاع العمومي
التشاور مع املجتمع مع املجتمع املدني
وزاري واملؤسسات تحت الوصاية
املدني
**تأسيس وتعزيز وأجرأة ،داخل
إطار حكامة مالئمة ،آليات مساهمة
املجتمع املدني في تحديد وتتبع وتقييم
البرامج ومخططات العمل للجماعات
الترابية***وضع نظام دوري
لالستشارة والتشاور مع فاعلي
املجتمع املدني الترابي وضمان التتبع،
والسيما األخذ بعين االعتبار
لالقتراحات املعبر عنها من طرف
الفاعلين الجمعويين.

التشاور

إعادة النظر بعمق
تعقيد وعدم شفافية إعادة النظر بعمق في آليات وضع إطار واضع
في التمتيع بصفة
تمتيع وإجراءات تمتيع الجمعيات بصفة وشفاف للجمعيات
مسطرة
املنفعة العامة
الجمعيات بصفة املنفعة العامة ،عبر تيسير املساطر
وشفافية املعايير
املصلحة العامة

