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ص   :  م

خالل    املة،  سنة  امتداد  ع املغرب  ةعرف  ن  ما  الف ما،  حدثا  2014  ومارس  2013  مارس  ب  عقد     تمثل  م

م ن  حوار  أ تمع  وجمعيات  الدولة  ب ي  ا خ    املد مخرجاته    املغرب،  تار من  ان    من  مجموعة  تبلور وقد 

امات كة  االل ن  املش ن  ب ي،  الرس  الفاعل رمن أجل    وذلك  واملد ياة    تطو ةا معو  املمكنة  لوسائلس اوت  ا

ئة وتوف ن املالئمة الب تمع  جمعيات لتمك ي ا ا من القيام املد ة بأدوار   . الظروف أحسن  الدستور

وتوصياته    أثرعقب    سياق  الوط  وار  ،تم  املستوى   عا ة  محدودية  رصد  الواق عمال    كب و يل  ت  

شر  ال ع  الطا ذات  التوصيات  بتفعيل  يتعلق  لة فيما  ز ناك حصيلة  ة،  ، فمن ج الوط وار  ا مخرجات 

ة أخرى، ال يزال العمل   ومية، ومن ج ن املعطيات ا معوي كما تب يق والتقييد غ املشروع   ا ي من التض عا

الدو  االتفاقيات  املكرسة   اته  حر يخص  و فيما  عات عضلية  شر ة    ال (حر س،الوطنية  ةالفعل، التأس  حر

ل ةالتمو أن)...حر العمل    ؛كما  ع  تنعكس  لم  الوط  وار  ا ة  معوي تجر ذاته   ا ر  بتطو يتصل  فيما  نفسه 

ال تدخالته رغم  وداتوأدائه وأش امة ال يقوم  ا ذا اإلطار.   اال    

ة  تقييم  إن وار  تجر ا،    الوط  ا ن   أنبالقول    سمح  الزمن،  من   عقد   مشارف  ع   ونحن   عموم زمن ناك 

ن    ة    اتهمنقطع باملقار سم  امل وار  ا زمن  ناك  ف ة:  شاركيةالتجر الرغبة     ال عالن  مع  و ي  ا ال القطع 

ناك ،السل املا س نفس الواقع   أيضا باملقابل  و وار املتم بتكر عد ا معوي زمن ما   املألوف.   ا

لمات   املفاتيح:   ال

ة  وار   تجر ي،    ا تمع املد ، التوصيات، الدولة، ا وار   عد   ما  زمن الوط ،  ا ات    الوط ر ة،ا معو ية   ا   ب

ركة ة، ا معو   . املشاركة التعاقد، ا

 

Summary : 

Over the cours of a full year , Morocco  witnessed  during the period  between March 2013 and 

March 2014 , an important event , represented in the holding of the largest dialogue between the 

state and the associations of civil society in the history of Morocco , and among the deliverables of 

the national dialogue was the crystallization of a set of common  commitments  between official and 

civil actors to develop associative life , facilitate the possible means and provide the appropriate  

environment to enable the civil society associations to carry out their  constitutional  roles in the best 

conditions . 

In the context of tracing the impact of the national dialogue and its recommendations at the realistic  

level , a significant limitation has been observed in downloading and implementing the deliverables 

of this dialogue . On the one hand ,there  is  apoor  outcome  related to activating the 

recommendations of a legislative nature as shown by the government data , and on the other hand , 
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the associative action is  still  suffering  from  illegal restrictions in the fields of its  freedom  enshrined in 

international agreements and some national legislations (freedom of incorporation , freedom of 

action , freedom of financing…) 

In addition to this ,we  could  say  that the experience of the national dialogue was not reflected in the 

associative action itself in terms of self-development , its performance and forms of intervention , 

despite the important efforts employed in this side . 

Moreover, evaluating the experience of the national dialogue in general ,while  we are on the verge 

of a decade , allows us  to say  that  there are two  interrupted  periods in this  experience : there  is a 

time of a dialogue characterized by participatory  approach and showing the will to break with the 

past , and thereis a post-dialogue era characterized by the dedication of the same familiar associative 

reality . 

Keywords : 

The National Dialogue Experience ,the  Recommendations , the State, The civil Society , Post-

National Dialogue Era , The associative liberties ,The structure of the associative movement , 

Contracting , The participation . 
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  تقديم

عقد ي    ا املد تمع  ا الوط حول  وار  ديدة    وأدواره ا ا ة  ن  الدستور ب ة املمتدة  الف  2013مارس    13خالل 

مل 2014مارس    21و ال مع  بالعالقات  لفة  امل الوزارة  أطلقته  الذي  وار  ا و  آنذاك، وذلك  ، و ي  املد تمع  ان وا

اديمية   ة وفعاليات أ ومية واملؤسسات الدستور ن عن القطاعات ا ونة من ممثل نة وطنية م تحت إشراف 

ة ة.و  وجمعو اء مغار   خ

وار   انطلق سم   سيا  سياق    ا ي  الفاعل  مبادرات  ع   الرس  الفاعل  بانفتاح  ا احاته،  املد ت   لقد   واق   تم

املكثف   ظرفيةال اإلشراك  خالل  من  وذلك  بالسلطة،  ي  املد تمع  ا عالقة  مستوى  ع  ي  إيجا جو  سيادة 

مختلف   ة   معو ا دستور   النقاشاتللمنظمات  يل  ت مت  ال  بقضايا  1  2011العمومية  األمر  علق  سواء 

ة أو اإلصالح الضر ...  و   العدالة أو ا

وار يختلف    ولكن ن سنة    فقدعده،    عمازمن ا ة ما ب دت الف ظة    2014ش   شملت   تحوالت،  عدةإ حدود ال

ات ظ    حيث  عديدة،  مستو ذاالسياقن د من    ف معيات إ مز شنج ال سيما    التوتراتجاه عالقة الدولة با وال

ل افع  ال خالل  من  العمومي  د  املش معيات   ا تدخالت  تزايد  ظل  اتخاذ    أجل  من  العمومية  السلطات  دى 

أنه يمكن رصد   ن، كما  القوان عض  عديل  القرارات أو  ال    عدةمجموعة من  سيقأش ن  للت  املدنية  املنظمات  ب

قو  العمل  توحيد  أجل  من التكتالت    ا من  مجموعة  خلق   ) الرسمية  للمبادرات  ة  مواز مبادرات  بداع  و

ة األخ السنوات  خالل  ة  كة...)  واإلعالنات   والنداءات  املواثيق  عض   ور صد  ،واأل املش كذلك    ،املدنية  ثم 

ة  عدم دستور غية، الدفع  ة ( األماز يل مجموعة من املقتضيات الدستور التع الكب الذي حصل بخصوص ت

ا معطيات تؤشر   ل ن...)،  ن من خالل    –القوان ب   تلت  ال  املرحلة  تطورات    حدوث  ع  –الدراسة    اتهكما س

وار توصيات وصدور  تنظيم   . الوط ا

اجة تدعو  ا مل  اعتبارا ش   إسبق، فإن ا ةإعادة الن ن:  تجر ن اثن ر وار الوط ومخرجاته انطالقا من م   ا

تلك  من  املنجز  وغ  املنجز  حول  تقييم  إنجاز  ستد  مما  معيات،  وا الدولة  ن  ب بتعاقد  يتعلق  األمر  *أن 

امات ا  االل ن املتوافق عل ي؛ جمعياتالدولة و   ب تمع املد    ا

العمل   أن* ستد  ، مما  الوط وار  ا طرف  ة من  املعا والقضايا  املشكالت  نفس  ار  اج ت  أث ا  ا الواقع 

وار توصيات تنفيذ  اإلسراعع    . ومخرجاته ا

من    اته  تقييم    االنطالق  يمكن الرسمية  خالل  ،مسبق  جواب  تقديماملبادرة  من  لفةبحث    هيراد  الزمنية    الت

نفي  د–للمبادرة  اون  لف ة  املادية  ت شر وما     -والتقنية  وال وار  ا سياق  ي   املد الزمن  دار  إ فرضية  فدراسة 

وار  ة ا ون " النفس التقدمي الذي طبع تجر مة، ولذلك ننطلق من  اته املسا عت مفيدا وذا جدوى   عده 

وتوصيات العم2014سنة    هالوط  الواقع  ا   قو أثرا  له  يكن  لم  عية ،  شر ال االت  با يتعلق  ما  خصوصا   ،

د يتصل ماواملؤسساتية و  ة املمارساتمن  با ر السلطو ياة وتطو ة ا معو   ". ا

 
تمع  حول  الوطين  احلوار  رزيق،. أمحد  1 تمع  بعنوان  74  العدد  الفرقان،  جملة  واملقرتحات،  التوصيات  ملغرب  املدين  ا   الدارالبيضاء،   اجلديدة  النجاح  مطبعة  ملغرب،  املدين  ا
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ة أو    ة    عسنعمل من ج صائص والسمات املم وارإبراز مختلف ا سواء من خالل الوقوف عند   الوط  ل

ات  منطلقاته  أو    ه وتوج يتهالعامة  ت  من أ  هومقار ي،  شق     وسنحاول   ه،وتوصيات  ومخرجاتهالعملية  تقييم   ثا

وار اسات   منجزاته  خالل  من  ا ع با ع انطالق  هوا عد مرور عقد من الزمن تقر ي  تمع املد  ه، ع جمعيات ا

ي  حصيلته  عقب  خالل  من  وذلك القانو النص  مستوى  اتع    هوأثر   ،ع  ر ة   ا معو    إفالحه  ومدى   ،2ا

ركة  ية ا ر ب ةتطو معو ل ،3ا نذلك من خالل  و ن:  العنصر   التالي

ة بخصوص العامة املالمح  عض استعراض* وار  تجر تمع حول   الوط ا ي  ا   املد

وار  توصيات * تقييم املنجز من  اسات  الوط  ا ع ة  وا معوي خالل العشر اقع العمل ا ةذلك ع و   األخ

ة بخصوص العامة املالمح   عض استعراض :  أوال وار  تجر تمع حول  الوط  ا ي  ا   املد

ة    حاول  وار الوط تجسيد تجر تمع    شاركية الفاعل الرس من خالل مبادرة ا يئات ا شاور مع   مجال ال

فبالنظر   ي،  ة  لفرادةاملد ا  التجر ا  من  األو  باعتبار حول    باملغرب،  نوع ساؤل  ال ميمكن  ا    أ   العامةمالمح

وذلك   ا،  ف ي  املد تمع  ا وحضور  ام  إس وتحديد   منومستوى  ية  واملن املرجعية  ا  ا مستو تمحيص  خالل 

ا ا.  خالصا   ونتائج

شاركية املنطلقات. 1 وار  ال  الوط  ل

وار الوط أصال ع أساس    قام ة    تبا شاركيةاملقار شاوري مفتوح    من  ال   يئات   ملمثخالل خلق فضاء 

تمع ي،  ا م  تقديم  أجل  من  وذلك  املد م  كيفية  حول   تصورا م  تمثل ة  ألدوار ديدة،  الدستور  وثيقة  إن  ا

ر   كي"التقر املنطلقات    الصادرة"  ال حددت مجموعة من  وار  ا نة  شاركية،عن  ا  يمكن  ال  من  تباعا  جرد

  :ي ما خالل

ي  أ تمع املد ن الدولة و ا ب العالقة ب   . إعادة ترت

ي، تقوم ع أساس اإلقرار بأخطاء املا فيما يخص  بلورة  تمت تمع املد ة جديدة لعالقة الدولة با  التدبرؤ

تمع  لقضايا  السل ي،  ا ة " الوظيفية "  تدب    املد نا تمت الدعوة إ تب املقار ق    تلكمن  العالقة، عن طر

ي كطرف " متعاون " مع الدولة  ت  ع ذلك املس  النظر للمجتمع املد دب قضايا الشأن العام، لكن من دون أن 

من   االنطالق  ر   التقر منظور  من  يتج  ذلك  تحقيق  أن  بدو  و عليه،  يق  والتض تكبيله  ق  طر عن  باستقالله 

للتكيف  القابلية  ن املواطن والسلطة، ثم  نة  العالقة ب : تحقيق االستقرار، بمع الثقة والطمأن ن : األول  أمر

ا النموذج الديمقراطي    . 4مع عوامل التغ والتحول ال يقتض

ي  ب تمع املد وم ا م مقاصد الدستور من  مف   . ف

 
  ... التمويل   إىل  الوصول  يف  األنشطة،  التأسيس،:  يف  اجلمعيات  حرية  ا  يقصد.  2
ا و   تطويرى  عل  اجلمعيات  قدرة  مدى  ا  يقصد.  3   تدخلها   وأشكال  أدائهاذا
تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة : التقرير الرتكييب    4 تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة، أبريل  6/1. خمرجات احلوار الوطين حول ا ، ص  2014، احلوار الوطين حول ا
  :32 -  33   -34  



  
  : الزمن من عقد مشارف على

  المدني؟ المجتمع  حول   الوطني الحوار تجربة من الجمعوي العمل جنى ماذا

 

 

 
2022 أبريل  24    6 الصفحة     

اب  ينطلق وار  أ التنصيص    من  اإلطار  ذا    الوط  ا ات ومقاصد املشرع من  ساؤل حول اتجا ضرورة ال

ي   تمع املد ي؟   2011  يوليوز وذلك من قبيل ما مقصود املشرع  دستور    وأدواره،الدستوري ع ا تمع املد با

تدخل   يخص  فيما  املشرع  ا  عل نص  ال  واألعمال  املسالك  تمع   يئاتما  ي  ا الديمقراطية      املد مجاالت 

شاركية؟   5ال

مثال     أن  يمكن بوضوح  وار  تصور نرى  ق  حول   الوط  ا اال   امللتمسات  تقديم     ا الوا   ستحضارذا 

صائص  واملكتف ة  ل ذا  الدستور ق  ل الشعبية     عن  يختلف  الذي   ا عية  شر ال  املقارنة  التجارباملبادرة 

كنم  6والفض  اإلسبانية  ة  ة    اته  ،وذج)(التجر واسعة   الاألخ مساحات  ي  املد تمع  وا للمواطن  أتاحت 

مة عية،    الفاعلة  للمسا شر ن  من  كث  طرف   من  تأييده  تم  االتجاه   ذا العملية ال زه  تم  ،كما7الباحث   من   عز

ع مجال  للملتمسات التنظي القانون   املشرع طرف  شر   . ال

ي  السياسات العمومية  ج   .  املشاركة الفعالة للمجتمع املد

ع مرتكزات أساسية من أجل  ر أر ي  السياسات العمومية :   تحقيقيحدد التقر   مشاركة فعالة للمجتمع املد

ي؛  - تمع املد   استقاللية ا

امشا واسعا  - ي  تمع املد  التحرك؛  منح ا

ا - ي بالدعم ال تمع املد امه؛  تمتيع ا  إلنجاز م

ه للسياسات العمومية   - وم املسؤولية االجتماعية  تدب ي ملف تمع املد  .8اعتناق ا

شاركية د يل الديمقراطية ال يل ت معوي  س   . دعم استقاللية العمل ا

ناء الشراكة   معوي و ن استقاللية العمل ا نا ب ر  ط التقر اب    مع ير ا أ ض ل الدولة، تلك الشراكة ال اف

ا   يل ي وتأ تمع املد عنيه ذلك من عمل الدولة ع إشراك جمعيات ا عيدة املدى، بما  ون  وار الوط أن ت ا

األخ   ذا  و ماديا،  ا  املادي    –ودعم الدعم  :  يقو   –أي  ع منطلقات أساسية  أر ع  العمومي  1م  الدعم  ارتباط   .

الثقة،   بمبدأ  معيات  ل للمجلس  2املقدم  ة  السنو والتوصيات  معيات  ل العمومي  الدعم  معاي  ن  ب ط  الر  .

سابات،   معيات فيما يخص االستعماالت املالية للدعم 3األع ل ي معمم ع جميع ا . إيجاد نموذج محاسبا

ة وختامية  4 العمومي، ر دور معيات لتقار  . 9. جعل الدعم العمومي مقيدا بضرورة رفع ا

شاركية مستقبلية  ه يل شراكة   . التعاقد األخال والسيا  س

 
  .   34. نفس املرجع، ص :    5
تمع امل6   50:  ص  ،2014  أبريلالوطنية للحوار الوطين،    للجنةدين واألدوار الدستورية اجلديدة، ا. التقرير الرتكييب للحوار الوطين حول ا
تمع املدين    حجيوي  جنيبذ  ستااأل مداخلة    من.  7 الندوة العلمية املنظمة يومي    ،فاعل جديد  أو وهم من نوع خاص "بعنوان " ا   2017مارس    14و    13وذلك مبناسبة 

ملغرب : التشكيلحول موضوع " ا  سطاتبرحاب كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية     ) . انظر الرابط التايل : منشورة  غري االسرتاتيجيات "  (،  املسار   ،تمع املدين 
http://www.hespress.com/societe/342716.html 

رة  ريخ   .  2022/    04/    18:    الز
تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة : التقرير الرتكييب    8   .    35ص :    ،، مرجع سابق 6/1. خمرجات احلوار الوطين حول ا
  .    36  -   35. نفس املرجع، ص :    9
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ن،  ن الطرف عاقد سيا أخال يرتبط بالثقة املتبادلة ب ناك  معيات  ن الدولة وا ي ب إ جانب التعاقد القانو

للنظام   عة  األر األسس  أحد  شاركية  ال الديمقراطية  بتمثل  يرتبط  كما  التعاون،  بجدوى  العميق  اإليمان  ومن 

ر ال  ة من منظور التقر ، غ أن تفعيل األخ و  السيا ا ما  ات، م ينا بتجاوز مجموعة من اإلكرا كي يبقى ر

عوامل واقعية   ا ما يرتبط  ا م ، وأخ ا ما يتصل بالعامل السيا واألخال ، وم و معر ثقا ا ما  ي، وم قانو

 . 10عملية  

ية .2 وار الوط   من  ا

وار الوط   ند ع قواعد   عض  حسب إن تدب ا شاركية عموما، حيث اس ية ال ن لم يخرج عن املن تم امل

ن أيضا   تم ؤالء امل و ما يجعل املغرب حسب  ة، و ا  التجارب النا شارة العمومية كما  متعارف عل االس

ال  منخرطا بقوة ي  صناعة  تمع املد ا انة  ز م عز القائم ع  الديمقراطي  التحول  الناحية  مسار  قرار من 

شاوري ي وال شر والرقا اف بمبادرته ع املستوى ال ذا الن    ،11املؤسساتية واالع ي ولعل  شار يت   12ال

نات:  خالل  من و نة  صالحيات  املنظمة،  الت ا  اإلج  واألسلوب  الوطنية  ال ا الدائمة، أدوا ا ته،  ي الذي تب را

ا، اللقاءات ال عقدت مع املؤسسات الوطنية، املؤتمرات املوضوعاتية، ل  16مؤتمرات وطنية،    4العمل:   و قاء ج

يف  تص وضع  إ  التطلع  االستماع،  جلسات  تنظيم  املذكرات،  تلقي  الوطنية،  املناظرات  الدولية،  املؤتمرات 

تن للتداب اإلجرائية،  مات مقارنة، وضع دفاتر  انجاز تقو الدراسات املتوفرة، مشروع  يختتم   ر ظيم مؤتموتجميع 

وار    مروره،  ائية   محطة  لا ظروف  حول  شامل  ر  تقر كتابة  وار،  ا أعمال  وترجمة  شر  وثيقة إ،  نجاز 

وار    .13موجزة عن أعمال ا

 

 
  .    37  - 36. نفس املرجع، ص :    10
تمع  جلمعيات  الوطنية  رةللمناظ  العامة  اجللسة  ثناءأانظر نص املداخلة اليت قدمها األستاذ عبد هللا ساعف  .    11 ط  نداء  دينامية  طرف  من  املنظمة  املدين،  ا   ببوزنيقة  الر

  التايل:  الرابط  خالل  من  وذلك  ،2013نونرب  30  بتاريخ  واملنعقدة
https://saaf.cerss.org/archives/61 

رة    .   2022/    02/    25  :ريخ الز
جح , مقال منشور جبريدة القدس العريب بتاريخ  : عبد العايل حامي الدين، املغربكذلك  أنظر   ، وذلك على الرابط التايل:  2014/    05/    30: جتربة حوار وطين 

http://www.alquds.co.uk/?p=174103 
رة    .   2022/    02/    19:  ريخ الز

ا يف احلوار الوطين   التشاركية. للمزيد من التفاصيل حول املنهجية  12   يرجى الرجوع إىل:    ،وتقنيا
تمع املدين يف تدبري الشأن العام واحمللي على ضوء الدستور اجلديد    نزهة تمع املدين منوذجا    الوطيناحلوار    –احلسين اإلدريسي، مسامهة ا تقرير البحث امليداين لنيل    –حول ا

  83- 82- 81:  ص،  2013- 2012السنة اجلامعية    فاس،بد هللا  حممد بن ع  سيدى جامعة    املهراز،واالجتماعية ظهر    واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  املاسرت،شهادة  
تمع املدين سنة    13     10، ص :  2016دجنرب    14- 08،  3900جريدة التجديد األسبوعية، عدد    ،2014. عبد هللا أموش، أحداث بصمت حياة ا

  :   انظر  الوطين  احلوار  يف  اجلمعيات  مع  التفاعل  حول  وللمزيد
تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديالتقرير التفصيلي   تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة، احلوار الوطين حول ا إىل   44، ص : من  2014دة،  ألنشطة احلوار الوطين حول ا

52  .  
تمع املدين واالدوار الدستورية اجلديدة ملحمة وطنية مبنهج تشاركي، الوزارة املكلفة    احلوار تمع املدين،  الوطين حول ا مارس    21  –  2013مارس    13لعالقات مع الربملان وا

2014  .  
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وار الوط    مخرجات .3  ا

ر"  يقدم كي " ثالث أنو  التقر رجات من  اعال ، و تباعا:   ا وار الوط   الناتجة عن ا

شاركية   أ   . امليثاق الوط للديمقراطية ال

شاركية سواء من خالل    حاول  للديمقراطية ال " يمأسس"   اامليثاق أن  يئات  الدولة(  فاعل تمع  و ي  ا أو املد  (

ا  ة  الوظيفة  السياسية،  الوظيفة  املؤسساتية،  الوظيفة  القانونية،  الوظيفة(  وظائف بو أو  ال ا)    اآلليات (  أدوا

شاركية يئات    ال ا وقانونيا، املشاركة   ا دستور امة املنصوص عل ا العالئقي) أو  ا ن   عالقة (  نظام امل ب الت

شاركية   ن الدولة و  عالقة والديمقراطيةالتمثيلية،الديمقراطية ال غالق ب معياتالشراكة بدل اال   ). ا

ي،   إن امليثاق س عموما إ إعادة موقعة " شرعية املشاركة " ضمن أصول النظام السيا والدستوري املغر

لسنة   ة  الدستور الوثيقة  مقتضيات  ع  "موقعة 2011باالعتماد  إعادة  تب  ل  ش ع  ما  و  و العمل ،   "

طة تدب الشأن العام، كمكمل لعمل السلطات العمومية.   معوي  خر   ا

شاور العمومي وامللتمسات والعرائض  ب اصة بال   . األرضيات القانونية ا

ت  وار الوط    قار كي ل ر ال شاركية   اآللياتوثيقة التقر  الدستور من خالل تقديم ثالث أرضيات قانونية    ال

وتر  وطنيا  العام  الشأن  تدب  ي   املد تمع  ا ملشاركة  ا  تصور ع  ( إجابة  القانونية ابيا  األرضية  تباعا  و 

اصة بالعرائض وطنيا   القانونية ا بامللتمسات، األرضية  اصة  القانونية ا العمومي، األرضية  شاور  اصة بال ا

"  اته   جاءت   وقد  ،ليا)ومح سياق  ي   التفاؤل األرضيات   األوساط    الذي"  14املد ة،ساد   معو  ع  وذلك  ا

ع    نة  انية املرا الديمقراطية    توسيع  إم املشاركة  ات  نخالل    منمستو يل    ا  املنوط  القوان ن ت  املضام

ة  شاركيةالدستور   . ال

معيات ج   .  مسودة قانون ا

الوط   انطلق وار  ا ع    بضبط  املتعلقة  القانونية  املنظومة"    إلصالح  تصور  أر من   " معيات  ا س  تأس ة  حر

ى، و تباعا:   االت ك   إش

ة؛  - معو ياة ا معيات، وما يرتبط بالضبط العمومي ل س ا ام القانون  تأس الية ضعف اح   إش

واإلنصاف   - العمومي  الدعم  شفافية  ضعف  الية  مختلف  إش مع  ة  اإلدار املعامالت  الفرص   افؤ  وت

إ  املف  الضر  التحف  وضعف  العمومية،  املنفعة  ذات  معيات  ا ا  ف بما  معيات،  ا أصناف 

تمع ؛  ن الدولة وا معوي ب  تقاسم أعباء العمل ا

ن املوارد ال - و ي، وت يل املؤسسا ف بالتطوع والتأ ع ي  الية غياب إطار قانو ة، وتنمية التعاون  إش شر

معيات؛ ن ا  ب

 
ت  أغلبمتيز تنظيم احلوار الوطين بسيادة جو إجيايب لدى    فقد.  14 تمع    سقف  رفع   حنو   الوطين  احلوار  توصيات  اجتاه  مؤشراتهاحلركة املدنية كان من بني    مكو مشاركة املواطن وا

  املدين يف تدبري الشأن العام. 
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ة واملالية لقواعد الشفافية واملراقبة   - ا اإلدار معيات ومالئمة ممارسا الية الديمقراطية الداخلية ل إش

اسبة    . 15وا

معيات  قانون   مسودة  جاءت  السياق،  ذا   ي   تصور   لبلورة  ا املمارسة    شامل   مد ر  ةلتطو معو وتجاوز   ا

اليات  جميع    املسودةحرصت    حيث  املاضية،  السنوات  طيلةبرزت    وال  ااملرتبطة    اإلش غطية  ع  أمكن  ما 

وممارسة   ا  ل وتمو ا  سي ب مرورا  معيات،  ا س  تأس من  بدء  ة"،  معو ا ياة  "با الصلة  ذات  املواضيع 

ا جاءت  ال  املستجدات  ولعل  ا،  عل زاءات  ا وتوقيع  ا  حل إ  وصوال  ا،  شط س    أ تأس ظ  مع  باملقارنة 

معيات لسنة   معيات للنيابة العامة، االكتفاء    1958ا س ا حات تأس ا: إسناد تلقي تصر م ة، نذكر من أ كث

السلطة  طرف  من  يمسك  معيات  ل وط  ل  إحداث  معية،  ا ح  تصر ملف  إيداع  عند  واحد  بوصل 

س ي  تأس و ح اإللك ية وجبائية    القضائية، اعتماد نظام التصر معيات بإعفاءات ضر معيات، تمتيع ا ا

خاصة،   بدال    التنصيصوجمركية  اس معيات،  وا الدولة  ن  ب الشراكة  بخصوص  تفصيلية  مقتضيات  ع 

ات   العقو إزالة  خيص،  ال بدل  فيه  ح  التصر نظام  اعتماد  مع  عات  الت بالتماس  العمومي  اإلحسان  مصط 

ا  سية واالكتفاء بالعقو اكم االبتدائية.  ا ة بدل ا معيات للمحاكم اإلدار  ت املالية، إسناد اختصاص حل ا

األول    اإلشارة  وتجدر الشق  ذا  ختام  ون   أن   إ  ض  ام   جمعوي   م وار  ع  اع حيث    من  سواء  الوط  ا

اته  مقار أو  يته  ادر   ،16من "  و ب  ابه  أ سماه  موازي  حوار  س  تأس اط"    ديناميةإ  الر   بدوره   تضمن إعالن 

ار التصورات من  مجموعة تمع أدوار حول  واألف ي ا   .العام الشأن   ووظائفه املد

تقييم  ثانيا وار   توصيات  من   املنجز :  اساتالوط    ا ع ة   ع ذلك    وا العشر معوي خالل  العمل ا اقع  و

ة:     األخ

وارتوصيف    يمكن ونهالوط    ا الطبيعة   ب ذات  امات  االل من  مجموعة  يتضمن  وميا  ح ا  تدب

ء  ،السياسية/األخالقية تنفيذه  الذي  ال ودرجة  منجزه  تقييم  من  ع   وذلك  ،ستلزم    مؤشرات  ثالث   االنطالق 

عية واملؤسساتية،  1:    أساسية شر صيلة ال ة،  2. ا معو ات ا ر . سؤال مدى تطور 3. رصد مدى تطور ا

ة.  معو ركة ا ية ا   ب

صيلة .1 عية ا شر   واملؤسساتية ال

ومية   ع  اعتمادا ر   حدود  إ   فإنه  ،17املعطيات ا ل  ش ومة  قامت   2020  أبر نفيذ  ا   أصل   من   توصية   52  ب

ا  236 ر  تضم كي  التقر وار  نة  عن  الصادر  ال تمع  حول   الوط  ا ي،  ا سبة    أي   املد من   21أن  باملائة 

ا، وأن  ا إما باملائة 79 سبة أيتوصية أخرى ( 184التوصيات  فقط ال تم تنفيذ ون ) لم يتم تنفيذ ا ل   عض

قه    يزال   ال بعاد   أو  التنفيذ  إ  طر مع    ألسباب  وذلكال،  أص  اآلخر  البعض  الس ام  اال عدم  ا  م متعددة، 

 
تمع املدين وأدواره الدستورية الكربى،.  15   51  -   50مرجع سابق،  ص :    خمرجات احلوار الوطين حول ا
ط للجمعيات الدميقر  ،2014مارس  16بيان حول الندوة الوطنية للحوار احلكومي ذا الصدد:  أنظر.16 اطية تؤكد استمرار مقاطعتها للحوار املنظم من طرف  دينامية إعالن الر

تمع املدين  ط من أجل حركة مجعوية قوية ومستقلة   وثيقة  ،احلكومة حول ا   .   107ص :    ،2014  ،دينامية إعالن الر
عاصرة مبجلس النواب خبصوص تنفيذ خمرجات احلوار الوطين . جواب وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان عن سؤال كتايب صادر عن فريق األصالة وامل17

تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة بتاريخ     2021ماي    03حول ا
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ام الدستور أو الرتباط   اأح يل عديل شامل  الظ املتعلق    ت ستلزم  ا  ة أخرى أو أن إعمال بمؤسسات دستور

معيات.     با

نادا ا  ال  املعطيات  نفس   إ  واس ومة   جواب  تضم ي  سؤال  ع18ا فإن    ،19النواب   مجلس  عن  صادر   كتا

ام  األح يل  ت تباعا:  أساسية   محاور  ثمان  دف  اس الوط  وار  ا توصيات  مع  ومية  ا القطاعات  تفاعل 

العرائض،  تقديم  ق   با املتعلقة  ة  الدستور ام  األح يل  ت امللتمسات،  تقديم  ق   با املتعلقة  ة  الدستور

ل العمومي، الشراكة   معوي، الدعم والتمو ة العمل ا يل حر ناء القدرات، ت ن و و معيات، الت ن الدولة وا ب

شاركية.   يل امليثاق الوط للديمقراطية ال شاور العمومي، ت ة املتعلقة بال ام الدستور   األح

ا ع    و بع أثر اور السالفة الذكر وت عقب ا ي،  النص  مستوى سياق  م  جرد  يمكن  فإنه  القانو   املقتضيات  أ

عية شر وار توصيات من  عض تضمنت  ال ال ور  ا ل ع املذ   : التا الش

ن   القانون ن*  رقم    التنظيم ورقم    64.14:  عية  شر ال امللتمسات  تقديم  ق   با بتقديم   44.14املتعلق  املتعلق 

ن سنة  ما الصادرة سنة    2016العرائض إ السلطات العمومية الصادر عديال   ؛ 2021مع 

ابية*   ال ماعات  با املتعلقة  الثالث  التنظيمية  ن  رقم القانون   والسيما،  القوان ملتعلق  ا  111.14 التنظي 

ات التنظي  ،با واألقاليم 112.14 رقم والقانون  بالعماالت  التنظي  ،املتعلق  املتعلق    113.14رقم   والقانون 

ماعات؛    با

لس  املتعلق 89.15 رقمالقانون *  معوي   با شاري للشباب والعمل ا خ الصادراالس   ؛ 2018يناير  2 بتار

نظيم املتعلق 06.18 رقم القانون *  خ الصادر التعاقدي  التطو العمل ب   ؛ 2021 يوليوز  26 بتار

تمع جائزة بإحداثاملتعلق  2.14.836  رقم مرسوم*  ي  ا خ الصادر املد   ؛2016 مارس  4 بتار

ومة رقم *  س ا شور رئ معيات؛  2014/ 4م   املتعلق بمراقبة الدعم العمومي املقدم ل

شور *  معياتاملتعلق بالبوا 4.2016رقم  م ل العمومي ل ونية للتمو   ؛ بة اإللك

ة  د*   عدد ور الداخلية  ر  خ   الصادرة  D2185وز ل  5  بتار معيات  دعم   حول   2018  أبر ماعات  طرف  من  ا   ا

ابية برام ال ا  والشراكة التعاون  اتفاقيات  و  . مع

وار الوط واملتعلقة    ذا، ل ورغم ا ا م ال خرج  ياة  منظمقانون    بإصدارفإن التوصية األ ة  ل معو  لم  ا

ا  االستجابة  الدولة  مؤسسات  ستطع  ظة،  حدود   إ  ل ومة   بادرت  ذا،  من   األك  بل  ال خ  ا  يوليوز   9  بتار

رقم    2021 يحمل  قانون  مشروع  برمجة  ظ  20.20إ  وتتميم  غي  أجل  لسنة  من  معيات  ا س  تأس  1958 

ومة املنعقد يوم   ل عل من   شر وذلك دون    ،202120يوليوز   15بجدول أعمال ا ش ور وطرحه  املشروع املذ
 

ات احلوار الوطين وص تنفيذ خمرج. جواب وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان عن سؤال كتايب صادر عن فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب خبص18
تمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة بتاريخ     2021ماي    03حول ا

والعالقات  موجه من طرف النائب الربملاين حممد التوميي بنجلون عن فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب إىل وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان  17733. سؤال كتايب رقم 19
تمع املدين واألدوار الدستورية، وذلك بتاريخ  مع     27/2/2020الربملان يف موضوع تنفيذ خمرجات احلوار الوطين حول ا
ذا الصدد: اإلعالن املنشور ببوابة األمانة العامة للحكومة  حول جدول أعمال جملس احلكومة ليوم  20  9بتاريخ    2021يوليوز    15.أنظر 

  خالل الرابط التايل: ، وذلك من 2021يوليوز 
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ي  املد تمع  ا فعاليات  من  كث  ا  عد ال  طوة  ا و  معيات،  ا لدن  من  عليه  واإلطالع  فيه  التداول  أجل 

ل ومخالفة  ومة"  "مف وغ  بة"  ذات  "غر ن  القوان إعداد  يخص  فيما  شاركية  ال ة  املقار بن  ومة  ا دات  تع

معوي    . 21الصلة بالعمل ا

مت  خ     سا ا، حيث بادرت بتار ومة عن خيار  قبل   واحد  يوم أي    –  2021يوليوز    14اته الضغوط  عدول ا

عقاد ومي  للمجلس  اجتماع  ا ور   املشروع  ب   إ–ا   شره   تم  إعالن  خالل  من  وذلك  األعمال،  جدول   من  املذ

ومة العامة األمانة ببوابة   . 22ل

ياة    إن ل عية  شر ال املنظومة  ر  ةتطو معو السياق،    ا ذا  ن   بلورة    ير ع  قادرة  سياسية  إرادة  بوجود 

وار الوط ع أرض الواقع، خصوصا وأن تلك التوصيات    توصيات لا ن الفاعل   لتعاقد  ثمرة  ش ي ب مؤسسا

أي   فإ  ي،  املد والفاعل  بلور   حدالرس  يل    س لت موضوعية  ة  رؤ الية  ا ومة  ضمن   مخرجات ا وار  ا

؟   شر ا ال   مخطط

ات  تطور  مدى رصد .2 ر ة   ا معو  ا

وار  قام تمع  حول   الوط  ا ي  ا ر  أساس  ع  املد ات  تطو معوي   العمل  حر ا    رفع  خالل  من  ا سو م

ا،   ظروف ممارس ن  أن    غوتحس و  املالحظ  ة   زمن   تدبأن  ر ا اليات  إش ا من  كث غ  لم  وار  ا عد  ما 

مالز  ظلت  ل  التمو الية  إش الفعل،  الية  إش س،  التأس الية  إش ثالثية:  أن  بحيث  ة،  معو للممارسة  ا مة 

ة.   ة األخ ة باملغرب خالل العشر معو   ا

دت    فع معيات، ش س ا الية تأس ةمستوى تدب إش وار الوط    الف عقاد ا ن ا  2021  وسنةاملمتدة ما ب

ة  للممارسات حضورا مكثفا   لية    السلطو ة، بحيث استمرت السلطات ا س عدة كيانات جمعو   -املقيدة لتأس

 
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/OJ/2021/OJ_CG_15.7.2021.PDF 

رة:    ريخ   09/02/2022الز
  . يرجى الرجوع إىل كل من : 21

سيس اجلمعيات، مقال منشور بتاريخ    سفيان انتقادات للحكومة بسبب “التعتيم” حول قانون  الرابط  2021يوليوز    14رازق،  ، على 
  التايل:     

https://al3omk.com/663885.html 
رة:    ريخ   10/02/2022الز

  على املوقع اإللكرتوين هلسربيس، على الرابط:   2021يوليوز    16، منشور بتاريخ  "احلكومة تستعد لتمرير "قانون اجلمعيات" ..ن "تشاور، بشكل سري وبدو عبد السالم الشامخ 

https://www.hespress.com/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%8A- 
رة:  ريخ    11/02/2022الز

ذا الصدد: اإلعالن 22 ذي احلجة    4املنشور ببوابة األمانة العامة للحكومة حول تغيري جدول أعمال جملس احلكومة ليوم اخلميس    .أنظر 
  من خالل الرابط التايل:    2021يوليوز   14) بتاريخ   2021يوليوز  15(  1442

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/OJ/2021/OJ_CG_15.7.2021.PDF 
رة:    ريخ   09/02/2022الز
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ر تقار سلم تص  –23رسمية وغ رسمية    وفق  أو رفض  املؤقت  الوصل  سليم  االمتناع عن  حإما   املنظمات   ار

ر أو   معيات الذي يلزم تلك السلطات    بدونه،املدنية بم س ا امس من ظ تأس وذلك رغم صراحة الفصل ا

  . لية ال غ ح املستوفية للشروط الش سليم وصل مؤقت فوري مقابل تقديم التصار   ب

الية  واستمرت ة  إش معوي   الفعل  أو  العمل  حر وز،    ا الية  حاصل  تحصيل  و  ال   زت   إذ  السابقة،  لإلش

ة  منظمات  عدة ا  ممارسة  عن  جمعو شط ة،  أ ب  إما   وذلك  بحر ) املؤقت   الوصل(  القانونية  الصيغة  غياب  س

شطة،  تلك  ملباشرة  الالزمة ي  الوصل  لغياب  أو  األ ا ة  أحيان    شرطا  عد  الذي   ال  من  مجموعة  إبرام  أجل  من  كث

ات   العقود ا   ال  والتصرفات   والشرا معية  تحتاج ا  لتدب  ا ذلك    ورغم   وذاك   ذا   يحضر  وقد  اليومية،   شؤو

ممارسة   معية  ا ع  ا يصعب  شط ب  أ ا   السلطة  حصار   س ا   حدث   كما   ل معية   مع  كث ية   ا   قوق   املغر

سان    . 24اإل

السياق،     ر  يرصدذا  حول    العصبة  تقر سان  اإل حقوق  عن  للدفاع  ية  قو  الوضعاملغر سنة   باملغرب  ا

منع    2016 أو  عرقلة  لية  ا السلطات  قيام  حاالت  من  شطةمجموعة  مشروع   أ ر  م بدون  معيات  ا  ، عض 

ر  ليخلص اية    التقر ام  ضرورة"  إ  ال لية  السلطات   اح ود  ا ا  صادقت  ال  واملواثيق   للع   مع  اململكة،  عل

ام نفيذ  االل ام  ب ا  ال  األح اكم  تصدر ة  ا معيات  لصا  اإلدار و نفس التأكيد الوارد    ،25" اإلطار   ذا    ا و

ر العصبة برسم سنة    .201826 تقر

وار    آخر،  تجاه   ائل من التوصيات الصادرة عن ا ل تطفو ع السطح، فرغم الكم ال الية التمو ال تزال إش

د  العم  الواقع  فإن  ،27املوضوع  نفس  حول   املكثفة  العمومية  والنقاشاتالوط   ون   ش معيات  أغلب  ب    ا

 
  . للمزيد حو هذا املوضوع، يرجى الرجوع يف هذا اإلطار إىل : 23

ملغرب "، اململكة املغربية،  لس الوطين حلقوق اإلنسان بعنوان " حرية اجلمعيات    .  2015 مذكرة ا
لس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بعنوان" وضع ودينامية احلياة اجلمعوية "، اململكة املغربية،     .2017رأي ا

  . 2017 يوليوز، 2016 سنة خالل  ملغرب  اإلنسان حقوق وضعية حول  اإلنسان حلقوق املغربية للجمعية  السنوي  التقرير 
ملغرب سنة  التقرير    ، بشراكة مع مؤسسة فريدريش ابرت.  2019السنوي للمنظمة املغربية حلقوق اإلنسان حول وضعية حقوق اإلنسان 
ت يف املغرب خالل سنة   تقرير  ط يونيو 2019الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان حول وضع احلقوق واحلر     2020، الر

، ص:  2017)،  28ة لدراسات حقوق اإلنسان حول حرية تكوين اجلمعيات يف املغرب: ثغرات قانونية وممارسات أمنية، سلسلة قضا حركية (مثال: تقرير مركز القاهر   أنظر.  24
31  

ملغرب خالل سنة    أنظر.25 -24- 23، ص:  2017، منشورات العصبة ماي  2016التقرير السنوي للعصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان حول وضعية حقوق اإلنسان 
25  

ملغرب خالل سنة    أنظر.  26 ط، ماي  2018التقرير السنوي للعصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان حول وضعية حقوق اإلنسان    54  من، ص:  2019، مطبعة الرسالة الر
  60  إىل
يناحلبيب   انطلق.  27 تمع املدين الشو لعالقات مع الربملان وا ذمم    وشراء  الريع  مبنطق  أحيا  تتصل  قد  حساسة  مسألة  ملال  اجلمعيات  عالقة"    كون  من   الوزير السابق املكلف 

تمعي   ألمن ا محاية احلق يف تنويع مصادر التمويل وضمان حرية عقد الشراكات مع    ترومأبعاده. ولذلك وضع احلوار توصيات غاية يف األمهية    مبختلفاجلمعويني، وقد متس 
تدابري   اقرتاح  مت  املقابل،  لكن يف  واخلارج،  ترتيب    مندجمةالداخل  مع  اجلمعية،  داخل مؤسسة  اجلمعيات ومسؤوليها  أعضاء  ا، وكذلك  ومؤسسا الدولة  مسئولية  احملاسبة  جلعل 

ذا املبدأ    عنجزاءات مناسبة   حملاسبة". يرجى الرجوع  كل إخالل    :  إىلالدستوري الواضح والقائم على ربط املسؤولية 
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ي  املغرب ا،  ضعف  من  عا ل ا  عديدة،  ألسباب  وذلك  تمو ل  القانونية  املنظومة  ضعف  :م  املوجه   العمومي  للتمو

معيات، معيات  قدرة   عدم   ل ل  ذاتية  آليات   إبداع  ع  ا ا،  لتمو شط  ذا   تقييد  نحو  عمليا   السلطة  اتجاه   أ

ل معيات  مع للصراع  كمطية واتخاذه بل التمو   .28ا

وميةما تكشفه املعطيات    إن ل العمومي مثال  ا م التمو ةال يتما مع    29حول  ي    جمعيات  رؤ تمع املد ا

ا،   معيات،    إذومواقف ل املتعلق با عامل الدولة مع التمو قة  ة بخصوص طر ا ما تحفظت األخ معيةكث  فا

ية سان نادت مرارا وتكرارا بضرورة "  املغر معيات املستفيدة من املال العام دون تحفظ،   شرقوق اإل لوائح ا

شمول   ضرورة  ل   واالفتحاصالشفافية    آليات مع  التمو ذا  ان  سواء  انتقاء،  أو  ناء  است بدون  املنظمات  ل  ل

  . 30داخليا أو خارجيا" 

 
تمع املدين    حوار تمع ا لعالقات مع الربملان وا ين،  احلبيب  السيدجملة الفرقان مع السيد الوزير املكلف  ملغرب، مطبعة    74جملة الفرقان، العدد    الشو تمع املدين  بعنوان ا

  81:  ص،  2014الدار البيضاء،    النجاح اجلديدة
والذي جاء فيه: "  ويف هذا السياق، أود أن    2014يوليوز    15الرجوع مثال إىل تصريح وزير الداخلية مبجلس النواب بتاريخ    ميكن.  28

بقي وعلنية  مباشرة  بصفة  امها  ا من خالل  األمنية  واملصاحل  الدولة  على  ت  الكيا هذه  تشنها  اليت  واملتواصلة  املستمرة  احلرب  إىل  ام  أشري 
يندرج يف إطار محلة مدروسة ختدم    مصاحلها خبروقات  السلوك  كد أن هذا  وانتهاكات جسيمة وممنهجة يف جمال حقوق اإلنسان. وقد 

املغريب،   الشعب  ت  مكو مجاع كل  اليت حتظى  للمملكة  الرتابية  الوحدة  قضية  فيها  مبا  الوطنية،  لثوابت  للمس  معينة  أجندات  مصاحل 
ختدم مصاحل أعداء القضية الوطنية األوىل وكذا لتخريب ما حتقق من مكتسبات على درب الدميقراطية  ستثناء بعض األصوات النشاز اليت  

لدعم املايل والعديد من املنافع من جهات معينة لتحقيق األهداف ا ت حتظى  ليت  ودولة احلق والقانون ... هذا مع العلم أن مثل هذه الكيا
ت الذي حترص السلطات العمومية على  تسعى إليها، إضافة إىل استغالهلا املغر  ض لفضاء االنفتاح الذي ينعم به املغرب، وكذا هامش احلر
  عدم املس به أو التضييق عليه " ...   

  الداخلية خبصوص التهديدات اإلرهابية على املغرب، يرجى الرجوع إىل الرابط التايل:  حول مداخلة وزير  للمزيد
https://www.youtube.com/watch?v=Zd1Q6xyC46U 

  03/2022/ 03املشاهدة:  ريخ 
املغريب هليئات حقوق اإلنسان    وقد احلقوقية   -قام االئتالف  الدولة واحلركة  توتر بني  من  رافقه  السابق وما  التصريح  بتوجيه    -على خلفية 

ملعنيني بكل من حرية الرأي والتعبري وحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين  شكاية إىل املقررين األمميني ا
الداخلية املغربية، للمزيد حول   ت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، وذلك ضد وزارة  اجلمعيات وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر

  هاته الشكاية يرجى الرجوع إىل:  
ط،  2015-2014الصادرة عن العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان،    8/9مواقف حقوقية عدد مزدوج   لسلةس ، مطبعة الرسالة الر

   180إىل  175، ص: من 2015
  :  السياقهذا    يف  أنظر.  29

تمع املدين.  از الو   ،2015  سنة  برسم  واجلمعيات  الدولة  بني  الشراكة  وضعية  حول  السنوي  التقرير لعالقات مع الربملان وا   رة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
تمع املدين.  از ، الو 2016نة  السنوي حول وضعية الشراكة بني الدولة واجلمعيات برسم س  التقرير لعالقات مع الربملان وا   رة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
تمع املدين.  از ، الو 2017لة واجلمعيات برسم سنة  راكة بني الدو السنوي حول وضعية الش  التقرير لعالقات مع الربملان وا   رة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
تمع املدين.   رةاز الو ،  2018السنوي حول وضعية الشراكة بني الدولة واجلمعيات برسم سنة    التقرير لعالقات مع الربملان وا   املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 

ئق  أنظر.  30   283- 282:  ص،  2013املرجعية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، الطبعة السادسة دجنرب    الو
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ية تطور  سؤال .3 ة  ب معو ركة ا  ا

الوط    سؤال  عن  اإلجابة  يمكن وار  ا زمن  عد  ة  معو ا ركة  ا ية  ب تطور  مؤشرات    منمدى  عدة  خالل 

  أساسية:  

ة: ن   * االستمرار ا كما تب شط معيات باملغرب، وكذا تنوع ديموغرافيا أ ضور الكب الذي عرفه عدد ا رغم ا

ر رسمية  معيات  اته  من   كث  فإن  ،31تقار ا    لم  ا س ا: ارتباط تأس ستطع االستمرار  الوجود لعدة أسباب م

ا   داف أ ترجمة  ع  القدرة  عدم  ل،  التمو ع  صول  ا معوي،  التدب  مقومات  غياب  يا،واقعبالرغبة    ا

معية لس الالزمة والتقنية  املادية الوسائل افتقاد   ؛32ا

املعاصرة:  التحوالت  مع   التكيف  ع  القدرة * ت الرقمية  جمعيات    أف ر   خاللعدة  تطو ة   األخ السنوات 

االجتما  التواصل  مواقع  مستوى  ع  املستمر  التواصل  ذلك   تج  ة،  ار ا التطورات  مع  ا  وتكييف ا  قدرا

و  ت عدة جمعيات مواقع إلك ش ان  ،33العام الرأي مع   للتواصل نيةبصدد قضايا محددة، كما أ ن    ال  األمر ذاو

  طبعا؛  عامة  قاعدة عد

الداخلية:*   والديمقراطية  ة  معو ا امة  مستوى    ا ع  ي  املد تمع  ا جمعيات  عرفه  كب  ضعف  ناك 

قضايا:   عد  حيث   ، الداخ ا  ة تدب عقاد   دور موع  ا ة،   العامة،  ا زة   داخل  املسؤولية   تداول   النخبو   األج

اليات ال القرارات اتخاذ  التنفيذية، ة  الزالت... من اإلش ة األخ معوي باملغرب خالل العشر   ؛ 34تؤرق العمل ا

سيق* ي  الت معوي، نذكر من   برزت:  املد سيقية من أجل توحيد العمل ا ال ت ة عدة أش خالل السنوات األخ

ا:   سان،  حقوق   معيات  ائتالفاتبي افع  محددة   قضايا  عن   للدفاع  تكتالت  اإل  قانون   عديل  أجل  من  ال

س معيات   تأس ي،  القانون   لتعديل  أو  ا نا اته اإلطارات    ا وغ  ا ، ومع ذلك، فإن  اكث  العوائق،   عض   اع

ا ظات  غياب  أبرز ام  عدة  ناال ا   األعضاء ب ن ل ل   ؛35املش
 

ذا الصدد: نتائج البحث الوطين حول املؤسسات غري اهلادفة للربح للمندوبية السامية31   .  2011، دجنرب  2007للتخطيط،    . أنظر 
  :   إىلحول هذا املوضوع يرجى الرجوع    للمزيد.  32

تمع  جلمعيات  الوطنية  للمناظرة  العامة  اجللسة  ثناءأ  ساعف  هللا  عبد  األستاذ  قدمها  اليت  املداخلة  نص ط  نداء  دينامية  طرف  من  املنظمة  املدين،  ا   واملنعقدة   ببوزنيقة  الر
  التايل:  الرابط  خالل  من  وذلك  ،2013نونرب  30  بتاريخ

https://saaf.cerss.org/archives/61 
رة :   .   2022/    04/    18ريخ الز

  70- 69، ص:2018ثقافية )، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة األوىل: الدار البيضاء،    سوسيو  ملغرب ( مقاربة  واجلمعويةعارف، املمارسة الثقافية    أمحد
ا أحد الباحثني حول    يف.  33 تمع  ثري   أشكالدراسة ميدانية قام  ت  أهم  من  يعترب   الفيسبوك  حساب"    أن  إىل  خلص  احلقوقي،  املدين  ا   احلقوقية  احلركة  تستعملها  اليت  احلسا

  الدراسة   وتنتهياملائة خبصوص اليوتيوب"،    يف  16.7  و  للتويرت   لنسبة  املائة  يف  18.8  مقابل  يف  املائة  يف  62.5  إىل  نسبتها  تصل  حيث  االجتماعية،  املواقع  عرب   للتواصل  املدنية
ا  يف  الثاين  ليشرع  املعلومة،  يصال  األول  وميق  حيث  املدنية،  احلقوقية  واحلركة  املواطن  بني  وسيط  مبثابة  أصبحت  الفيسبوك  صفحات   أن  وهي  أساسية  نتيجة  إىل   شكل   على  بلور

ت   اهليئات املتخصصة للضغط عليها من أجل اختاذ إجراء".    إىل  تقدميها  يتم  وطلبات  وبالغات  بيا
ذا الصدد      ،  2018متوز / يوليوز    16مبادرة اإلصالح العريب،    وبعده، ورقة حبثية،جدلية التأثري والتأثر قبل احلراك العريب  أو الطاهر، احلركة احلقوقية يف املغرب:    حممد:  أنظر 

  18- 17- 16- 15:ص
  5:  ص،  2017  ديسمرب   /األول  كانون  22  العريب،  اإلصالح  مبادرة  حبثية،  أوراق  املغرب،  يف  اإلنسان   حقوق  حركة  حوكمة  طارق،  حممد.  34
حول جتميد عضويتها من االئتالف املغريب هليئات حقوق اإلنسان، وذلك من خالل الرابط    2019يناير    13بيان العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان بتاريخ    أنظر.  35

  التايل:  
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ة القدرات:* ومية  القطاعات   من  مجموعة  متقا  تقو عة  واملؤسسات  ا ية   برامج   عدة  بتوجيه  للدولة  التا و   ت

تمع  معيات ي،  ا دفت  وقد  املد امج  اته  من  عض  اس ن  أوسع  مستوى   ع  ال و ن  ت ون ن  امل معو  36ا

ة  و ا نات  و مثل    37والت مواضيع  ية   املغر اململكة  مناطق  مختلف   امللتمسات   إعداد  طرق و   كيفيات 

صيلة  أن  غ  والعرائض، ن من خالل    العملية  ا ب و ما ي لة، و ز إ   ضعفانت  ن  معو ن ا الفاعل وء 

ة اآلليات ة األخ شاركية خالل العشر   ؛ ال

ات:  ن  رسمية،  مؤشرات  عدة   خالل   من+الشرا ب ات   عدد  رتفاعا  ي معيات    الشرا وا الدولة  ن  ب مة  امل

ات عدة   اته الشرا دف  س ة، و ا: التنمية،    مواضيعالسنوات األخ افع، من بي ... إ  ال ن، التدب و مع    ،38الت

أو   التعاقد  ظة  سواء   معيات  الدولة وا ن  ب العالقة  تدب  مستوى  االت ع  عدة إش يل استمرار 

خالل   من  ا  بحل ينادي  معوي  ا الفاعل  زال  ال  ال  االت  اإلش و  والتقييم،  بع  الت أو  امات  االل تنفيذ  ظة 

ي مالئم.     ايجاد إطار قانو

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
https://abdelkaderalami.com/?p=1833 

رة:    ريخ   03/03/2022الز
مج يستهدف تكوين املكونني خالل سنة  36 تمع املدين بتنفيذ بر لعالقات مع ا استفاد منه على مرحلتني ما يزيد    2017. يف هذا الصدد، قامت السلطة احلكومية املكلفة 

ة املواطنة، وقد مشلت مواضيع التكوين: الدميقراطية التشاركية،  فاعل مجعوي، وذلك من اجل متكني الفاعلني املدنيني من اإلطار املفاهيمي والتشريعي واإلجرائي للمشارك  156عن 
لوازرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة  تقييم السياسات العمومية، تقنيات الرتافع، تقنيات التنشيط والتكوين. للمزيد حول هذا املوضوع يرجى االطالع على املوقع اإللكرتوين ل

  الرابط التايل:  لعالقات مع الربملان من خالل  
https://www.mcrpsc.gov.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa 

رة:    ريخ     03/03/2022الز
تمع املدين سلسلة من التكوينات اجلهوية اليت مشلت خمتلف ربوع اململكة خالل سنوات    . يف هذا اإلطار، أطلقت السلطة احلكومية املكلفة37  2018و  2017لعالقات مع ا
األليات التشاركية املنصوص عليها دستور وقانونيا، وقد استفاد من هاته التكوينات أزيد من  2019و فاعل مجعوي جبميع جهات    1375، وذلك يف طرق وكيفيات تفعيل 
لعالقات مع الربملامل   ان  من خالل الرابط التايل:  غرب، للمزيد حول هذا املوضوع يرجى االطالع على املوقع اإللكرتوين للوازرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 

https://www.mcrpsc.gov.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa 
رة:    ريخ       03/03/2022الز

ذا الصدد إىل التقرير السنوي لوزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان حول وضعية الشراكة بني ا38     .2018لدولة واجلمعيات برسم سنة  . يرجى الرجوع 
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تم:  خالصات  يل ا  ع س

سقي  االستحضار  ذا  عد ة   ال وار  لتجر ا    الوط  ا ا  منطلقا ي ا  ومن ا،  ومخرجا  ان  نا  يمكن  ومنجزا

الصات من مجموعة نضع ل ال ا مة، اته  نتائج ش ل ع وذلك  املسا ي الش   : اآل

وار:    زمنيخص  فيما    ا

ن مؤسسات الدولة وجمعيات   كة  العالقة ب وار الوط بمحاولة صياغة مقدمات مش سمت منطلقات ا * ا

اتي وممأسس؛   عاقد اس ي من أجل تحقيق  تمع املد   ا

ت*   ية  تم وار  من ا  ا ة  نحو  بجنوح شاركية،  املقار يئات    وذلك  ال شمل مختلف أطياف  بتوسيع املشاركة ل

تمع ا ي؛  ا   ملد

وار الوط من    انطلقت *   ي   مبدأتوصيات ا غطية جميع القضايا ال يرى الفاعل املد الشمولية، حيث حاولت 

و ما ات من خالل صياغة عدة أرضيات قانونية؛   ا تحتاج إ حل، و   أ

اض  يل  يمكن*   تمع  فعاليات   عض  اع ي   ا ة   ع  املد وار  تجر ،  ا و  الوط ن  ما   و  تنظيم  خالل   من  تب

ابه عليه  أطلق موازي  حوار اط  إعالن دينامية"  أ   "؛  الر

وار:  فيما  عد ا   يخص زمن ما 

أقل  الدولة إال  ي من طرف مؤسسات  شر واملؤسسا ع ال وار ذات الطا تنفيذ توصيات ا * لم تكن حصيلة 

ن من املعطيات  ب وميةحول من املتوسطة، وذلك كما ي   ذلك؛   ا

الية  س، إش الية التأس ، وذلك من خالل استمرار ثالثية: إش غي ة باملغرب بدون  معو ات ا ر * بقي واقع ا

ل؛   الية التمو   الفعل، إش

ة، سواء من خالل   ة األخ ة تحوالت عميقة خالل العشر معو ركة ا ية ا د ب ش ر* لم  ا  تطو ل قة   أو   يا  طر

ا ز  أو تدب ا عز ات أو قدرا ا مستو سيق   . ت

وار   نتائج  محدودية  رغم ة  تقدم  فإن  واقعيا،  الوط  ا ا  التجر ن  عاقدية  أرضية  صياغة  مستوى   ع  نفس  ب

تمع   ومؤسسات  الدولة ي،  ا م  منجزا  ذاته  حد    عد  املد م  ا،م العمل   أس  " س  تمر  " بآخر   أو  ل  ش

معوي  وار  آلياتع    ا شاور   ا ،  الفاعل  مع  وال ب  ال  العملية  تلك  الرس ا  ي ا،  تثمي ز   نا  من  واستدام  ي

ي اآل نة،  الظرفية  تدعو   أال :   السؤال  ديدة،  املعطيات  ضوء  و  الرا الدولة   ا ن  ب التعاقد  تجديد  إ 

ي؟ تمع املد ي حول ا معيات من خالل عقد حوار وط ثا   ! وا
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 الئحة املراجع املعتمدة:  

   ي سنة  عبد هللا املد تمع  ا أحداث بصمت حياة  هللا،  األسبوعية،  2014أموش عبد  التجديد  دة  ، جر

 .2016دجن  14-08، 3900عدد 

   :املغرب قوقية   ا ركة  ا محمد،  ر  ورقة أوالطا عده،  و ي  العر راك  ا قبل  والتأثر  التأث  جدلية 

ي،    2018تموز / يوليوز  16بحثية،مبادرة اإلصالح العر

   وار نة الوطنية ل ديدة، ال ة ا ي واألدوار الدستور تمع املد وار الوط حول ا كي ل ر ال التقر

، أبر    2014ل الوط

   وار ا ديدة,  ا ة  الدستور واألدوار  ي  املد تمع  ا حول  الوط  وار  ا شطة  أل التفصي  ر  التقر

ديدة ,  ة ا ي واألدوار الدستور تمع املد   . 2014الوط حول ا

 سنة برسم  معيات  وا الدولة  ن  ب الشراكة  وضعية  حول  السنوي  ر  الو 2015  التقر لدى  از ،  املنتدبة  رة 

س  ي. رئ تمع املد ملان وا لفة بالعالقات مع ال ومة امل   ا

  الدو ن  ب الشراكة  وضعية  حول  السنوي  ر  سنة  التقر برسم  معيات  وا الو 2016لة  لدى  از ،  املنتدبة  رة 

ي.  تمع املد ملان وا لفة بالعالقات مع ال ومة امل س ا   رئ

  الدو ن  ب الشراكة  وضعية  حول  السنوي  ر  مالتقر وا سنة  لة  برسم  الو 2017عيات  لدى  از ،  املنتدبة  رة 

ي.  تمع املد ملان وا لفة بالعالقات مع ال ومة امل س ا   رئ

  الدو ن  ب الشراكة  وضعية  حول  السنوي  ر  سنة  التقر برسم  معيات  وا الو 2018لة  لدى  از ،  املنتدبة  رة 

ي. تمع املد ملان وا لفة بالعالقات مع ال ومة امل س ا   رئ

   سنة خالل  باملغرب  سان  اإل حقوق  وضعية  حول  سان  اإل قوق  ية  املغر معية  ل السنوي  ر  التقر

  . 2017، يوليوز 2016

   سان باملغرب خالل سان حول وضعية حقوق اإل ية للدفاع عن حقوق اإل ر السنوي للعصبة املغر التقر

شورات العصبة ماي 2016سنة    2017، م

   ر السنوي للعصبة سان باملغرب خالل  التقر سان حول وضعية حقوق اإل ية للدفاع عن حقوق اإل املغر

اط، ماي 2018سنة    2019، مطبعة الرسالة الر

   سنة باملغرب  سان  اإل حقوق  وضعية  حول  سان  اإل قوق  ية  املغر للمنظمة  السنوي  ر  ،  2019التقر

ش ابرت.   در  شراكة مع مؤسسة فر

   الدولة لوزارة  السنوي  ر  ن  التقر ب الشراكة  وضعية  حول  ملان  ال مع  والعالقات  سان  بحقوق اإل لفة  امل

معيات برسم سنة    .  2018الدولة وا

   ات  املغرب خالل سنة ر قوق وا سان حول وضع ا ر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإل تقر

اط يونيو 2019     2020، الر
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  حول سان  اإل حقوق  لدراسات  رة  القا مركز  ر  قانونية    تقر غرات  املغرب:  معيات   ا ن  و ت ة  حر

  .2017)، 28وممارسات أمنية، سلسلة قضايا حركية (

   ق فر عن  صادر  ي  كتا سؤال  عن  ملان  ال مع  والعالقات  سان  اإل بحقوق  لفة  امل الدولة  وزارة  جواب 

تمع وار الوط حول ا ي واألدوار    األصالة واملعاصرة بمجلس النواب بخصوص تنفيذ مخرجات ا املد

خ  ديدة بتار ة ا   2021ماي  03الدستور

  ديد ي  تدب الشأن العام وا ع ضوء الدستور ا تمع املد مة ا ة، مسا س اإلدر نز ا

ي نموذجا    – تمع املد وار الوط حول ا العلوم    –ا لية   ، ادة املاس ي لنيل ش البحث امليدا ر  تقر

امعية    القانونية راز، جامعة سيدى محمد بن عبد هللا فاس، السنة ا ر امل واالقتصادية واالجتماعية ظ

2012-2013 

   الوزارة ي،  شار بمن  وطنية  مة  م ديدة  ا ة  الدستور واالدوار  ي  املد تمع  ا حول  الوط  وار  ا

ي،  تمع املد ملان وا لفة بالعالقات مع ال   .  2014ارس م  21 – 2013مارس   13امل

   ،ية ة "، اململكة املغر معو ياة ا عنوان" وضع ودينامية ا لس االقتصادي واالجتما والبي  رأي ا

2017.  

   حات، مجلة الفرقان، العدد ي باملغرب التوصيات واملق تمع املد وار الوط حول ا ق أحمد، ا   74رز

ي باملغرب، مطبعة النجاح ا تمع املد   2014ديدة الدار البيضاء، عنوان ا

   مزدوج عدد  حقوقية  مواقف  سان،    9/ 8سلسلة  اإل حقوق  عن  للدفاع  ية  املغر العصبة  عن  الصادرة 

اط، 2014-2015   2015، مطبعة الرسالة الر

   رقم ي  كتا األصالة    17733سؤال  ق  فر عن  بنجلون  التو  محمد  ي  ملا ال النائب  طرف  من  موجه 

ملان  موضوع تنفيذ واملعاصرة بمجلس النوا  سان والعالقات مع ال لف بحقوق اإل ر الدولة امل ب إ وز

خ  ة، وذلك بتار ي واألدوار الدستور تمع املد وار الوط حول ا   2020/ 27/2مخرجات ا

   ي،  محمد العر سان  املغرب، أوراق بحثية، مبادرة اإلصالح    22طارق محمد، حوكمة حركة حقوق اإل

سم   . 2017انون األول/ د

  ة ة باملغرب ( مقار معو ديدة،   عارف أحمد، املمارسة الثقافية وا سوسيو ثقافية )، مطبعة النجاح ا

: الدار البيضاء،    2018الطبعة األو

  ديدة الدار البيضاء،  74مجلة الفرقان، العدد ي باملغرب، مطبعة النجاح ا تمع املد  2014عنوان ا

 كي    مخرجات ر ال ديدة : التقر ة ا ي واألدوار الدستور تمع املد وار الوط حول ا وار     1/ 6ا , ا

ل  ديدة , أبر ة ا ي واألدوار الدستور تمع املد   . 2014الوط حول ا

  ،ية معيات باملغرب "، اململكة املغر ة ا عنوان "حر سان  قوق اإل لس الوط    .  2015مذكرة ا
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   ،للتخطيط السامية  ية  للمندو ح  للر ادفة  ال غ  املؤسسات  حول  الوط  البحث  دجن 2007نتائج   ،

2011  .  

  سان، الطبعة السادسة دجن قوق اإل ية  معية املغر   2013الوثائق املرجعية ل

  ،ة ومستقلة ة قو اط من أجل حركة جمعو   2014وثيقة دينامية إعالن الر

  قد ال  املداخلة  هللانص  عبد  ساعف  األستاذ  ا  معيات  أ  م الوطنية  للمناظرة  العامة  لسة  ا ثناء 

خ   بتار واملنعقدة  ببوزنيقة  اط  الر نداء  دينامية  طرف  املنظمة من  ي،  املد تمع  وذلك 2013نون  30ا  ،

 :   من خالل الرابط التا

https://saaf.cerss.org/archives/61 

  األ وذلك  ذ  ستامداخلة   ,  " خاص  نوع  من  م  و أو   , جديد  فاعل  ي  املد تمع  ا  " عنوان  نجيب  يوي 

العلمية املنظمة يومي   الندوة  العلوم القانونية واالقتصادية    2017مارس    14و    13بمناسبة  لية  برحاب 

ي   املد تمع  ا  " موضوع  حول  سطات  (غ  واالجتماعية    " اتيجيات  االس  , املسار   , شكيل  ال  : باملغرب 

شورة) . انظر الرابط التا :   م

http://www.hespress.com/societe/342716.html 

   بالعالقات لفة  امل ومة  ا س  رئ لدى  املنتدبة  للوازرة  ي  و اإللك ملان    معاملوقع  الرابط  ال خالل  من 

 :   التا

https://www.mcrpsc.gov.ma/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8% 

   ومة ليوم خ    2021يوليوز    15بيان حول جدول أعمال مجلس ا ، وذلك من خالل 2021يوليوز    9بتار

 :   الرابط التا

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/OJ/2021/OJ_CG_15.7.2021.PD 

   س  بيان م ا ليوم  ومة  ا مجلس  أعمال  غي جدول  ة    4حول  ا )    2021يوليوز    15(    1442ذي 

خ  :    2021يوليوز  14بتار   من خالل الرابط التا

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/OJ/2021/OJ_CG_15.7.2021.PD 

   ر وز خ    بخصوصالداخلية  مداخلة  بتار النواب  بمجلس  املغرب  ع  ابية  اإلر ديدات  يوليوز    15ال

2014  :   ، الرابط التا

https://www.youtube.com/watch?v=Zd1Q6xyC46U 

   خ بتار سان  اإل حقوق  عن  للدفاع  ية  املغر العصبة  من    حول   2019يناير    13بيان  ا  عضو تجميد 

  : سان، الرابط التا يئات حقوق اإل ي ل   االئتالف املغر

https://abdelkaderalami.com/?p=1833 



  
  : الزمن من عقد مشارف على

  المدني؟ المجتمع  حول   الوطني الحوار تجربة من الجمعوي العمل جنى ماذا

 

 

 
2022 أبريل  24    20 الصفحة    

 ة حوار وط نا  ،حامي الدين عبد العا خ    ،املغرب : تجر ي بتار دة القدس العر شور بجر   30مقال م

  وذلك ع الرابط التا :   ،2014/   05 / 

http://www.alquds.co.uk/?p=174103 

  خ    رازق بتار شور  م معيات، مقال  ا س  تأس قانون  “التعتيم” حول  ب  س ومة  ل انتقادات  سفيان، 

:     2021يوليوز  14   ، ع الرابط التا

https://al3omk.com/663885.html 

 شاور عبد السالم    الشامخ دون " ل سري و ش ر "قانون  " ..،  ستعد لتمر ومة  معياتا شور  "ا ، م

خ  س، ع الرابط:  2021يوليوز  16بتار س ي ل و   ع املوقع اإللك

https://www.hespress.com/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84- 

 


