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II. ؛اختصاصات اللجنة 

III. ؛مخطط برنامج العمل 

IV. متفرقات. 

 

 

 



 مدارسة جدول األعمال

I. صادقة على تقرير االجتماع السابقالم 

 اإلدارةتقييدا السيييد الييرقيي بتقييديا تقرييير االجتميياع السييابق المعييد ميي  طيير   فييا البداييية

اللجنية  أعضيا بشيلل شخصياو و قيد اتفيق  قييالير السييد أعده الذيباإلضافة إلى المحضر 

 .اإلدارة الشلل المعتمد م  لد  إضافةعلى تبنا محضر السيد الرقيي مع ضرورة 

م  أجل المناقشة و المصادقة وفق الفقيرات التيا  تقريرهذا ال عناصربعد ذلك تا استعراض 

 :تضمنها

II. اختصاصات اللجنة 

 مييا السيييد الييرقيي وبعييد مناقشييةعييرض االختصاصييات الييواردة فييا المحضيير الييذي قدبعييد 

 :تا االتفاق على ما يلا ويضةفمست

 :الصياغة كالتالي إعادة .1

 :إدارة الحوار وفتح النقاش حول

  السياق القيانونا و التنييميا المي طر لحيياة منيميات المجتميع الميدنا السييما فيميا يميت

والجاني  الم سسياتا والمضامي  القانونيية و اخخققيية  إلى التأسيي و التدبير والحلامة

 ؛للجمعيات

  مققمة البيقة القانونية الحاليية ميع روو و نيل الدسيتور  السييما فيميا يتعليق بيالحقوق و

 ؛الحريات و الحلامة فا المجال الجمعوي

 الشييرالات ميييع القطاعييات الحلومييية والم سسيييات عقييد المرتبطييية ب  واآللييياتشييروط ال

 ؛الخالالعمومية و الجماعات الترابية والقطاع 

 ؛حقوق الفاعلي  الجمعويي  المتطوعي  والعاملي  فا القطاع الجمعوي 

 ؛للجمعيات بلورة  نياا للتدبير المالا والمحاسباتا 



 ؛التشبيك و بلورة الشرالات والمشاريع لقدرات و التلوي  و االحترافية وبنا  ا 

 ؛واخشلال التواصلية العققة مع المحيط 

 العامةتصني  الجمعيات وتخويل صفة المنفعة  إشلالوشروط و معايير. 

 :النقطة التالية إضافة .2

 ؛المجتمع المدنا المغربا بالخارج خصوصية 

 الجهوية الموسعة والمجتمع المدنا. 

III. مخطط برنامج العمل 

عمل اللجنة تقدا السيد الرقيي بعرض المقترو اليذي تيا تبويبيا فيا العنياوي   بالنسبة لمخطط

 :التالية

 ؛الوثاققية الدراسة 

 ؛الندوات الجهوية 

 ؛الندوات الموضوعاتية 

 ؛جلسات اإلنصات 

 مخرجات الحوار. 

 الدراسة الوثائقيةب فيما يتعلق .1

 :ما يلااعتماد  تا

 تجميع قواعد المعطيات الرسمية ذات الصلة بالحياة الجمعوية 

  بالحيياة تجميع المعطيات المتيوفرة ليدم ملونيات المجتميع الميدنا المغربيا  ذات الصيلة

 الجمعوية

 تجميع وثاقق التجار  الدولية ذات الصلة بالحياة الجمعوية 

 محصل عليهالاو الوثاقق  دراسة و تحليل المعطيات 

 وجلسات اإلنصاتالندوات  قبلالوثاقق  المعطيات و توفير . 

 



 الندوات الجهوية فيما يخص .2

بنييا  علييى دراسيية تأخييذ بعييي  االعتبييار  جهييات تييا اخيارهييا 8يتضييم  قييدا الييرقيي تصييورا  

اخقطييا  الجمعوييية و وبعييد المناقشيية وبييالرةا ميي  وجاهيية المقتييرو تييا االتفيياق علييى اعتميياد 

الحالا بلونا معييارا منضيبطا  ميع تجمييع ليل جهتيي  0110التقسيا  اإلداري الرسما لسنة 

ملحوييية } التييالافييا واحييدة بنييا  علييى معطييى التقييار  الجغرافييا فلييا  التقسيييا المعتمييد ل

ميي  أنييا الترتييي  ليييي ترتيبييا زمنيييا حييي  أنييا بنييا  علييى أحييد التييدخقت و التييا القييت قبييوال 

 : {اخولى تأخير الندوة باخقاليا الجنوبية على ةيرها 

 (العيو   بوجدور  الساقية الحمرا + جهة واد الذه   للويرة  ) بمدينة العيو  :   0الندوة 

 (سوي ماسة  د رعة + ا  السمارة للمب)الادير : 3الندوة 

 (شاوية ورديغة + تادلة  ازيقل )سطات :   2الندوة  

 (طنجة  تطوا   +الغر   شراردة ) طنجة   4:الندوة 

 (دلاتة عبدة +مرالش تانسيفت الحوز ) مرالش  2:الندوة 

 ( تازة  تاونات  الحسيمة +الشرق ) وجدة  6:الندوة 

 (الرباط سق زمور  زعير + الدار البيضا  ) المحمدية  0:الندوة 

 (فاي بولما   +ملناي  تافقلت ) فاي  8:الندوة 

 واقع المجتمع المدنا لمغاربة العالا  وندوة حول موضوع 1:الندوة 

 ةشت  للتواصل مع مغاربة العالا 07ملحوية تمت اإلشارة خهمية استثمار يوا المهاجر 

 بالندوات الموضوعاتية يتعلقفيما  .3

اللجنيية نقاشييا حييول نوعييية و ماهييية هاتييا النييدوات وعققتهييا بالنييدوات  أعضييا فييتح السييادة 

ضم   برنيامج النيدوات الجهويية لمحياور للنقياش ميع  إدماجها إملانيةلما طرحت .الجهوية 



ى ضيييع المييذلورة فييا لييل جهيية علييتأليييد أةليي  المييداخقت علييى ضييرورة مناقشيية لييل الموا

 .حدم

 اخعضيا ترتيبها و صياةتها بنا ا على مقترحيات السيادة  إعادةباإلضافة إلى ذلك تا اقتراو 

 :و التا  لانت لالتالا

 :1المقترح  -

 ندوة الحريات العامة .0

 ندوة الحلامة والديمقراطية .3

 ندوة العمل التطوعا .2

 ندوة العمل الجمعوي و قضايا التشغيل .4

 ندوة الشرالات و التعاو  الدولا .2

 ندوة بنا  القدرات .6

 2المقترح  -

 التأسيي .0

 التدبير االستراتيجا و الميدانا .3

 الشرالات و التعاو  الدولا .2

 التمويل .4

 الحلامة .2

 3المقترح  -

ميع تيدقيق مي  } إضافة الوق  لصيغة تمويلية أساسيية ليدعا مشيارلة الجمعييات فيا التنميية 

 {أحد اخعضا  الوق  فا اإلطار الخال وليي العاا

 اإلنصات جلسات مت إلىفيما ي .4

 :تا طرو مجموعة م  التسا الت م  لد  اخعضا  م  بينها



 ? وهل نملك اخداة للا نختار الجمعيات ?  و لم  سننصت ? حول المقصود م  اإلنصات

إبيدا  بعيض  لما تا التألييد ضيرورة تحدييد منهجيية واضيحة ل نصيات وفيا هيذا اإلطيار تيا

 :المقترحات

  اعتمادها تصني  الجمعيات حس  مجال االشتغال م  بي  المعايير التا يمل 

  ا  حيز زمنيا ليافا  ضيمانا طو  وإعاإلنصاتالعموما ع  االستماع و  اإلعق اعتماد

 لوصول المعلومة للجميع 

  ل نصاتوضع جدول زمنا ل نصات بعد تحديد معايير. 

 استمارة توجا إلى جميع الجمعيات و التواصل مع م  تجاو  و على ضو  ذليك  اعتماد

 .اإلنصاتالفرز والتصني  ثا جدولة يتا 

 بالنسبة لتمثيلية الجمعية أو لم  سننصت يتا مراسلة الجمعية النتدا  م  يمثلها 

  بالموازاة مع الندوات الجهوية اإلنصاتاقتراو برمجة. 

 

 :الجمعوية لجنة الحياةبخصوص مخرجات  .5

نيياقش الحاضييرو  مصييطلح مدونيية و توزعييت اآلرا  بييي  م يييد ومعييارض وذلييك بارتبيياط  

بييياختق  التصيييور حيييول طبيعييية مهييياا هيييذه اللجنييية وهيييل باإلمليييا  صيييياةة مدونييية للحيييياة  

وقيد لانيت المقترحيات . الجمعوية حي  اعتبرت بعض التدخقت أ  شروطها ليا تنضيج بعيد

 :اخخرم لالتالا

تقيديا تشيخيل للوضيع الجمعيويو وتوصييات للجنية } حيول الحيياة الجمعويية  شااملتقرير -

مقراطييية التشييارلية فيمييا يتعلييق يأحليياا الدسييتور فيمييا يتعلييق بييالقواني  و إلييى لجنيية ميثيياق الد

 { بالجوان  اخخققية

 {رصد وتشخيل الواقع و اإلشلاالت الجمعوية} الحياة الجمعوية  دليل -

 .{على ةرار الميثاق الجماعا}جمعويةالحياة ال ميثاق -

 أبيض كتاب -



 .فا أفق إنجاز مدونة قد تولل إلى لجنة متخصصة ومسودات قوانين أرضيات -

و فا اخخير وبعد استلمال النقاش حول عناصر المخطيط تيا طيرو مقتيرو لليرقيي لتشيليل 

 :ا محاور لالتال 2فرق عمل خاصة يتوزع عليها أعضا  اللجنة و ذلك م  خقل 

 فريق الدراسة الوثاققية  .0

 فريق الندوات  .3

 اإلنصات فريق .2

 تلقا المذلرات فريق .4

 المجتمع المدناالجهوية الموسعة و فريق .2

يار ليل عضيو عبير تاستلمال تحديد اخ أسايعلى  بر بعض الحضور ع  اختياراتهاو قد ع

 .البريد االللترونا

 :مطالب ألعضاء اللجنة

 .ضرورة إطقع أعضا  اللجنة فا بداية اللقا  بأها خقصات و أعمال لقا ات الملت  

 

 

 


