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تحديد اختصاصات لجنة الحياة الجمعوية؛
مخطط عمل لجنة الحياة الجمعوية؛
متفرقات.

مقترحات إجمالية
في خضم تعدد المفاهيم المؤطرة للمجتمع المدني و الحياة الجمعوية و خلطها بين السياسي
و المدني ،فإن تعريف الحياة الجمعوية أمر ضروري ويسمح بتحديد المنهجية الذي يمكن
أن تؤطر عمل لجنة الحياة الجمعوية واقتراح اآلليات والقوانين والمقتضيات التي تساهم في
تأهيل المجتمع المدني المغربي بما يتماشى و الدينامية الكبيرة التي أضحى يعرفها ،من دون
إغفال عنصر الحفاظ على حقوقه و حرياته و مصداقيته مع وجوب صيانة استقالليته.

في اختصاصات لجنة الحياة الجمعوية :
 إدارة الحوار حول السياق القانوني و التنظيمي المؤطر لحياة منظمات المجتمع المدني
السيما فيما يمت إلى التأسيس و التدبير والحكامة؛
 فتح النقاش حول مالئمة البيئة القانونية الحالية مع روح و نص الدستور السيما فيما
يتعلق بالحقوق و الحريات و الحكامة في المجال الجمعوي؛
 مقاربة اإلطار والمضامين القانونية و األخالقية والجانب المؤسساتي للجمعيات؛
 إعادة النظر في شروط واليات اإلنصاف في التمكن من المعلومة المرتبطة بالشراكات
مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية؛
 ضمان حقوق الفاعلين الجمعويين المتطوعين والعمل على بلورة نظام للتدبير المالي
والمحاسباتي أو أي شكل من أشكال اإلصالح الضروري للسير الجيد للحياة الجمعوية؛
 االنكباب على الفرق بين الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية ال سيما في بناء
القدرات و التكوين و االحترافية و العالقة مع المحيط و التشبيك و بلورة الشراكات
والمشاريع؛
 تحديد مجال النسيج الجمعوي  :الجغرافي (الوطني والمحلي والجهوي) واالقتصادي
والثقافي و السياسي واإلنساني الدولي.

في مخطط عمل لجنة الحياة الجمعوية :
 صياغة وثيقة أجرأة االستمارت لتدوين المقترحات تقسم حول الحقوق ،والحريات،
والحكامة؛
 األدبيات الوثائقية  :ضرورة التوفر على جرد وإحصاء للجمعيات المسجلة؛ سواء منها
التي استلمت من السلطات وصل اإلشعار أو التي أشعرت السلطات من خالل العون
القضائي؛
 تصنيف عينات الجمعيات التي تم جردها وانتقاء أكبر عدد ممكن وف ق معايير كمية
وكيفية تخضع لمقاييس ترابية وأخرى مدنية مثل األنسجة و المنتديات والشبكات
واالئتالفات ؛
 جرد التجارب الناجحة؛
 اعتماد الدراسات المقارنة حول النصوص في سياقات مماثلة.

في األجرأة واألدوات :
 األجرأة العملية  :الشق الكيفي (كيف نختار؟ كيف ننصت؟ كيف نصيغ الوثائق؟  )...و
الشق الكمي (كم من جمعية؟ كم من هيئة ؟ كم من جلسة إنصات؟ كم من مداخلة في
الندوات واللجان الموضوعاتية؟ كم من تقرير ووثيقة سننتج؟) و الشق التنسيقي (تنسبق
برنامج عمل اللجنة الزمني مع البرنامج الزمني العام وتنسيق مقاييس اختيار الجمعيات
وتنسيق مقاييس وطرق اإلنصات وتنسيق مواضيع الندوات الجهوية وتنسيق طرق
استقبال المذكرات ومعالجتها)... ،
 تنظيم ندوات موضوعاتية و جهوية و وطنية
 تنظيم أيام دراسية حول إشكاالت التأسيس والتسيير و الحكامة اإلستراتيجية ( التمويل و
الشراكة ،الخ ).والفعلية (الموارد البشرية والتكوين والتدبير المالي والمحاسباتي ،الخ).
 المشاركة في الندوات الموضوعاتية العرضانية
 المشاركة في الحوار الدائر في الموقع االلكتروني

 تلقي و تحليل و تجميع المذكرات
 تنظيم جلسات اإلنصات وتحليلها وتجميعها
 نداء للمجتمع المدني في إطار الترصيد
 اعتماد على  E.participationفي عمل اللجنة
 مقاربة الحياة الجمعوية في عالقتها بالشرائح الشبابية
 إعداد الجدادات حول االنصات والندوات
 تطوير أدوات Benchmarking
 اقتراح الالئحة األولية لمواضيع الندوات  :تحديد العدد والمواضيع
 وضع استمارة للمقترحات وخلق لجنة لتلقي االقتراحات ذات الصلة بالحياة الجمعوية

فيما يتعلق بالمحاورون :
 منظمات المجتمع المدني
 المتدخلون اآلخرون ( الجماعات والسلطات المحلية و اإلقليمية و الجهوية واإلدارية و
المواطنون و الخبراء )
 الشركاء :مصالح التعاون و الممولون و المنظمات الدولية والمانحين ،الخ.

بخصوص تقسيم العمل:
من أجل ضمان فعالية عمل لجنة الحياة الجمعوية ،وجب العمل على التنسيق الدائم
والمتواصل بين جميع لجان الحوار الوطني حول المجتمع المدني ،أي لجنة أحكام الدستور
ولجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية ،هذا من دون إغفال عنصري التنسيق وتقسيم
العمل بين مكونات لجنة الحياة الجمعوية ما بين :
" فريق اإلنصات"
" فريق العمل الميداني"
 فرق "اللجان الموضوعاتية" ...

فيما يتصل بالندوات الموضوعاتية  8 :ندوات:
 .0التطوع
 .6التاسيس

 .3الشراكة
 .7الحكامة

 .2الحكامة

 .4الحريات

 .5الحقوق

 .8التدبير

فيما يمت إلى المخرجات:
 تجمي ع كافة اإلشكاالت التي تم التوصل إليها و تصنيفها بحسب موضوعاتها أخذا بعين
االعتبار التنوع الذي بات يعرفه مجال الحياة الجمعوية المغربية و تعددها
 تصور لعالقة الدولة مع المجتمع المدني
 التحكيم واقتراح نصوص قوانين للجنة المختصة (لجنة القوانين)
 ترصيد الممارسات الفضلى
 تشخيص االنزالقات
 صياغة ميثاق أخالقيات الحياة الجمعوية
 إغناء لجنة ميثاق الديمقراطية التشاركية
 إشراك قضايا الحياة الجمعوية لمغاربة العالم
 تقديم مدونة الحياة الجمعوية

متفرقات :
في النقطة التي تتعلق بالمتفرقات تم تناول مسألة آليات التواصل بما فيها التواصل
المباشر و التواصل الغير المباشر .فاألول يحيل على
 صياغة االستمارة و العرض الموحد
 تصور جلسات اإلنصات (تحديد عدد المتدخلين و اللجوء الى اعتماد صيغة الورشات
او المجموعات البؤرية اذا كان عدد المشاركين كبيرا )

 الندوات المحلية و الجهوية (تحديد عدد الورشات مع تحضير ورقة تقديمية لكل ورشة
لترفع للندوة الوطنية)
 الندوة الوطنية (دراسة توصيات الندوات الجهوية ووضع خارطة طريق)
 الندوة الدولية (شرح التجربة المغربية و تسويقها).
أما الثاني أي التواصل الغير المباشر فيهم التواصل االفتراضي عبرالموقع االلكتروني من
خالل وضع االستمارات والمشاورات واالستطالعات رهن الجمعيات والمنظمات الغير
الحكومية عبر الموقع االلكتروني مع تحديد الفترة الزمنية لألجوبة لخلق فضاء الكتروني
للمشاركة في الحوار .
وكنقطة أخيرة في المتفرقات تمت مساءلة كيفية التواصل مع المنابر اإلعالمية (الصحافة
المكتوبة  :أية جرائد؟ أية مجالت؟ والصحافة اإللكترونية  :أية مواقع؟ أية جرائد إلكترونية؟
والصحافة المسموعة :اية إذاعات؟) وتدبير الحوارات والمشاركة في برامج.واختيار من
ستوكل إليه مهمة التواصل عن اللجنة الدائمة للحياة الجمعوية.

