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بيان الأ�سباب 

1. طبقا للفقرة الثانية من املادة 25 من الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 �صادر يف 25 من ربيع الأول 1423 
"تعزيز  ي�صاهم يف  املذكور  املجل�س  فاإن  الإن�صان،  الوطني حلقوق  املجل�س  باإحداث   )2011 مار�س  )فاحت 
البناء الدميقراطي، من خالل النهو�س باحلوار املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�صائل والآليات املنا�صبة 

لذلك".    
كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإ�صافة اإىل ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهري ال�رشيف املحدث 
له ببحث ودرا�صة "مالءمة الن�صو�س الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�صان وبالقانون الدويل الإن�صاين، التي �صادقت عليها اململكة اأو ان�صمت اإليها، وكذا يف �صوء 
لها من  املقدمة  بالتقارير  اخلا�صة  الأممية  املعاهدات  اأجهزة  ال�صادرة عن  والتو�صيات  اخلتامية،  املالحظات 

لدن احلكومة".  
وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من الظهري ال�صالف الذكر، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ، يرفع اإىل النظر 
الإن�صان  حقوق  حماية  يف  ي�صاهم  "ما  كل  يف  مو�صوعاتية،"  وتقارير  "اقرتاحات  امللك،  جلاللة  ال�صامي 

والدفاع عنها على نحو اأف�صل".

2. وعيا منه بالأثر الإيجابي لتو�صيع ال�صمانات القانونية للحريات اجلمعوية على تثبيت دولة القانون وحتقيق 
وتقاريره  مبذكراته  ي�صاهم  الذي  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  الد�صتورية،  القيمة  ذات  الأهداف 
احلريات  مل�صاألة  وم�رشوعة  خا�صة  اأهمية  يويل   ، والعادية  التنظيمية  القوانني  اإنتاج  م�صار  يف  املو�صوعاتية 
اجلمعوية ، وهو اهتمام يجد تربيره، عالوة على ذلك، يف متطلبات "املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�صان" 

التي متت الإ�صارة اإليها ب�صكل �رشيح يف بيان الأ�صباب املوجبة للظهري املن�صئ للمجل�س. 

3. اعتبارا لنتائج احلوار الوطني حول املجتمع املدين واأدواره الد�صتورية اجلديدة الذي اأدارته جلنة مت اإحداثها 
املجل�س  فيه  �صارك  )و هو حوار  املدين  واملجتمع  الربملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  مببادرة من طرف 
الوطني حلقوق الإن�صان(1، وكذا نتائج احلوارات التي مت اإجراوؤها يف اإطار دينامية اإعالن الرباط )التي تابعها 
املجل�س باهتمام(2، فاإن  املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ي�صجل اأن تنوع النقا�صات والتو�صيات ال�صادرة 
عن خمتلف الفاعلني على امل�صتوى الوطني هو موؤ�رش بدينامية حقيقية للحركة اجلمعوية املغربية وقوة قدرتها 
القرتاحية. كما ي�صجل املجل�س اأي�صا بارتياح اأن مبادئ حقوق الإن�صان واللتزامات الدولية للمغرب يف 
جمال احلرية اجلمعوية متثل الأ�ص�س الرئي�صية لتو�صيات املرتكزة على مبادئ احلرية، ال�صتقاللية، امل�صاواة، 

ال�صفافية، احلكامة اجليدة، امل�صاركة والدميقراطية وهي كلها مبادئ �رشورية ملمار�صة احلريات اجلمعوية. 
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4. وعيا منه برتابط احلريات العامة، وخا�صة حرية اجلمعيات وحق التظاهر ال�صلمي، فاإن املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان يقرتح يف هذه املذكرة م�صالك حلول لالإكراهات القانونية والعملية البنيوية التي حتد من 
تطور الن�صيج اجلمعوي وتعيق قيامه بدوره يف دعم، م�صاعدة، تاأطري ومتثيل املواطنني والو�صاطة يف و�صعيات 

التوتر والأزمة.   

احلياة  ب�صاأن  املن�صورة  الأدبيات  من  معترب  جزء  وحتليل  وثائقي  بحث  عمل  ثمرة  املذكرة  هذه  تعترب   .5
الوزارية  القطاعات  الرباط وم�صوؤويل  دينامية  قادة  الت�صاور مع  نتاج م�صار من  املغرب وكذا  اجلمعوية يف 
املكلفة  اللجنة  اأع�صاء  مع  وكذا  للحكومة  العامة  والأمانة  واملالية  واحلريات،  بالعدل  بالداخلية،  املكلفة 

باحلوار الوطني امل�صار اإليه3.  
لالأطر  الأ�صا�صية  للمبادئ  الت�صاوري  للبناء  تاريخية  فر�صة  ي�صكل  الد�صتور  اإعمال  �صياق  لكون  واعتبارا 
القانونية ملمار�صة للحريات العامة فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يعتزم امل�صاهمة يف النقا�س العمومي 

حول احلريات اجلمعوية بتقدمي هذه املذكرة.   

اأول - حرية تاأ�سي�س اجلمعيات يف الد�ستور والقانون الدويل 
حلقوق الإن�سان

6. طبقا للف�صل 12 من الد�صتور، فاإن اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية ت�صاهم يف اإطار الدميقراطية الت�صاركية، 
يف اإعداد قرارات وم�صاريع لدى املوؤ�ص�صات املنتخبة وال�صلطات العمومية، وكذا يف تفعيلها وتقييمها. وعلى 
هذه املوؤ�ص�صات وال�صلطات طبقا لهذا الف�صل ،تنظيم هذه امل�صاركة طبق �رشوط وكيفيات يحددها القانون. كما 

يجب اأن يكون تنظيم اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية وت�صيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية.    
وتنظيم  الدولة واملجتمع وجتميع  بني  للو�صاطة  اجلمعيات، كف�صاءات  الد�صتوري دور  امل�رشع  لقد كر�س   
والتعبري عن امل�صالح التي يحميها القانون. و�صمن نف�س املنطق الد�صتوري، تلعب اجلمعيات دورا ا�صرتاتيجيا 
يف التثبيت الدميقراطي والنهو�س باللتزام املدين للمواطنات واملواطنني. كما ت�صكل اجلمعيات اأي�صا ف�صاء 

لالنخراط املواطن يف احلياة العامة وتعزيز املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�صان.   

النتقال  م�صار  عن  املنبثقة  تلك  منها  ول�صيما  الد�صاتري،  من  اجلديد  اجليل  مينح  ل  ال�صدد،  هذا  ويف   .7
فر�س  اأي�صا  يوفر  واإمنا  فح�صب،  اجلمعيات  بحرية  واملتعلقة  املعتادة  الأ�صا�صية  ال�صمانات  الدميقراطي، 
التدخل من اأجل ماأ�ص�صة م�صاركة املجتمع املدين من خالل اآليات الدميقراطية الت�صاركية، مما يعزز اإىل جانب 

الدميقراطية التمثيلية ، الدميقراطية الت�صاركية .
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8. و�صمن نفــ�س املنطــق، كر�س الد�صتور املغـــربي يف ت�صديره  ويف الف�صول 1 )الفقرة 2 )و6 )الفقرة2 
)و13 و14 و15 و136 و139 ال�صمانات وامل�صارات والآليات املتعلقة باحلريات اجلمعوية ب�صكل خا�س 
الد�صتور من خالل هذه  الد�صتوري وعزز وا�صع  امل�رشع  ب�صكل عام. كما قوى  الت�صاركية  وبالدميقراطية 
املعايري موقع اجلمعيات كفاعلة و�رشيكة يف ال�صيا�صات العمومية الوطنية والرتابية. وي�صتفاد اأي�صا من حتليل 
اإيجاد  الد�صتورية مير عرب  القيمة  الأهداف ذات  اأن حتقيق خمتلف  اأعاله  اإليها  امل�صار  الد�صتورية  املقت�صيات 
الأجوبة املثلى على التحديات التي يواجهها الن�صيج اجلمعوي املغربي  من جهة وباأن ا�صتقاللية اجلمعيات 
احرتام  نطاق  بحرية يف  اأن�صطتها  اجلمعيات وممار�صة  تاأ�صي�س  اأ�صا�صيا من حرية  كبريا وجانبا  رهانا  ت�صكل 
مقت�صيات  تعترب  اأن  ينبغي  اإليها،  امل�صار  الد�صتورية  للمقت�صيات  ن�صقية  قراءة  اأن  كما  والقانون.  الد�صتور 

الف�صلني 5 و19 من الد�صتور واأن تنظر لالأدوار الد�صتورية للمجتمع املدين يف �صموليتها.  

9. وي�صمح حتليل املقت�صيات الد�صتورية امل�صار اإليها اأعاله بتحديد القيم الأ�صا�صية التي يجب اعتبارها يف 
الأجوبة املعيارية واأجوبة ال�صيا�صات العمومية  عن الق�صايا املتعلقة بالتكري�س الفعلي حلرية اجلمعيات، وذلك 
وفقا ملقاربة تقوم على الإدماج وت�صهيل الولوج اإىل احلقوق ومتكني املجتمع املدين. فاملجتمع املدين )مبختلفة 
اأ�صكاله ومكوناته( هو �صاحب حقوق م�صمونة د�صتوريا، كما اأن احلياة اجلمعوية منظمة اأ�صا�صا بالقانون  
وم�صبوطة بعمل ال�صلطة الق�صائية. ويتالءم هذا ال�صتنتاج مع مبداأ التنظيم الذاتي الداخلي للمجتمع املدين 
والذي يرتبط منطقيا باحلريات اجلمعوية. و�صمن نف�س املنطق، ينبغي اأن توفر ماأ�ص�صة انخراط املجتمع املدين 
فر�س اأكرب للولوج اإىل فر�س امل�صاركة )القطاعية والرتابية( مع �صمان اإدماج الفئات املختلفة لل�صكان. وبناء 
على هذه العنا�رش، فاإن اأي اإعادة �صياغة لالإطار القانوين املنظم للمجتمع املدين، ينبغي، من منظور املجل�س 

الوطني حلقوق الإن�صان، اأن يعترب تنوع اأ�صكاله ومكوناته واأمناط عمله.

العديد من مقت�صيات خمتلف  التوجه. وتوؤكد  اإن درا�صة املرجعية الكونية حلقوق الإن�صان توؤكد هذا   .10
الدويل  العهد  22 من  الإن�صان، واملادة  العاملي حلقوق  20 من الإعالن  املادة  الدولية هذا احلق:  ال�صكوك 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، واملادة 5 )د( )تا�صعا( من التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال 
التمييز العن�رشي، واملادة 7 من اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة، واملادة 15 من اتفاقية 
واأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية  من  و40   26 واملادتني  الطفل،  حقوق 
اأ�رشهم، واملادة 29 من اتفاقية حقوق الأ�صخا�س ذوي اإعاقة، واملواد 1 اإىل 8 من التفاقية ب�صاأن الو�صول 
اإىل املعلومات وامل�صاركة العامة يف �صنع القرار والو�صول اإىل العدالة يف امل�صائل البيئية )اتفاقية اآرهو�س(، 
واملادة15  من التفاقية املتعلقة بو�صع الالجئني واملادة 15 من التفاقية املتعلقة بو�صع الأ�صخا�س عدميي 
اجلن�صية .بالإ�صافة اإىل املادة 11 من اتفاقية منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ب�صاأن حماية وتعزيز 
املتعلق بحق وم�صوؤولية  الإعالن  13 و14  من   ،12  ،5  ،2  ،1 املواد  الثقايف، وكذا  التعبري  اأ�صكال  تنوع 



مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بـــــــالـــــــمغـــــــرب الـــــــجمعـــــــيـــــــات  بــحريـــــــة 

10

بها  املعرتف  الأ�صا�صية  الإن�صان واحلريات  تعزيز وحماية حقوق  املجتمع يف  فراد واجلماعات وهيئات  الأ
عامليا املعتمد من طرف  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 9 دي�صمرب 1998. ومن املهم التذكري اأن هذا 
الإعالن امل�صمى اأي�صا اإعالن املدافعني عن حقوق الإن�صان قد مت اعتماده مبنا�صبة الكرى اخلم�صني لالإعالن 

العاملي حلقوق الإن�صان مببادرة من املغرب والرنويج4.     

كما مت تطوير هذه املرجعية من طرف خمتلف هيئات املعاهدات ومن طرف اأ�صحاب الوليات الأممية بر�صم 
امل�صاطر اخلا�صة.  

و هكذا اأبرزت اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان، من خالل تعليقاتها، العالقة بني املادتني 22 و25 من العهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.

11. وقد اعتمدت املالحظة العامة رقم 25 للجنة املعنية بحقوق الإن�صان تعريفا وا�صعا جدا ملفهوم امل�صاركة 
يف اإدارة ال�صوؤون العامة، اإذ ي�صمل التعريف "جميع جوانب الإدارة العامة و�صياغة وتنفيذ تدابري ال�صيا�صة 
اأمناط  خمتلف  مف�صل  ب�صكل  عر�صت  كما  واملحلية".  والإقليمية  والوطنية  الدولية  امل�صتويات  على  العامة 
م�صاركة املواطنني، مع التذكري بوجه خا�س باأن " املواطنني ي�صاهمون اأي�صا يف التاأثري على اإدارة ال�صوؤون 
العامة من خالل املناق�صات العامة واحلوار مع ممثليهم، اأو من خالل قدرتهم على التنظيم الذاتي" وباأن "هذه 

امل�صاركة يدعمها �صمان احلق يف حرية التعبري والتجمع وتاأ�صي�س اجلمعيات. "

2013 بخ�صو�س احلق يف  اأكتوبر   8 الإن�صان، يف  اعتمده جمل�س حقوق  الذي   24/5 القرار  وذًكر   .12
جميع  حقوق  بالكامل  وحتمي  حترتم  باأن  بالتزامها   " الدول  اجلمعيات5   تكوين  وحرية  ال�صلمي  التجمع 
الأفراد يف التجمع ال�صلمي وتكوين اجلمعيات بحرية، على �صبكة الإنرتنت وخارجها.... اأن تتخذ جميع 
التدابري الالزمة ل�صمان اأن تكون اأية قيود واأن تتخذ جميع التدابري الالزمة ل�صمان اأن تكون اأية قيود على 
القانون  التزاماتها مبوجب  املمار�صة احلرة للحق يف حرية التجمع ال�صلمي وتكوين اجلمعيات متوافقة مع 

الدويل حلقوق الإن�صان " .

ال�صلمي  التجمع  يف  باحلق  املعني  اخلا�س  املقرر  كياي  ماينا  اأفاد  اجلمعيات،  بتاأ�صي�س  يتعلق  ما  ويف   .13
وحرية تكوين اجلمعيات، يف تقريره الذي قدمه6 يف 24 اأبريل 2013 اإىل جمل�س حقوق الإن�صان، تطبيقا 
للقرارين15/21  و21/16 ال�صادرين عن املجل�س باأنه يف البالغ رقم 2004/1274، اأ�صارت  جلنة حقوق 
الإن�صان اإىل اأن "حرية تكوين اجلمعيات ل ي�صمل احلق يف ت�صكيلها، واإمنا يكفل اأي�صا حق هذه اجلمعيات 
يف القيام بكل حرية بالأن�صطة التي اأن�صئت من اأجلها، مع العلم باأن حماية اجلمعيات املكفولة مبوجب املادة 

22 متتد لتطال جميع اأن�صطة جمعية بعينها7] ... [ " 
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14. واأو�صح املقرر اخلا�س، عالوة على ذلك، اأن حرية اجلمعيات ل ميكن اأن تخ�صع اإل لبع�س القيود التي 
يجب اأن تكون متطابقة مع الفقرة 2 من املادة 22 من العهد. و�صدد اأي�صا على اأن احلرية ينبغي اأن تكون 
هي القاعدة والتقييد هو ال�صتثناء واأن من املبادئ الأ�صا�صية حلرية تاأ�صي�س اجلمعيات هي افرتا�س اأن اأن�صطة 

اجلمعيات مطابقة للقانون .

وبالن�صبة لنظام ت�رشيحي كما هو ال�صاأن بالن�صبة لبالدنا، من الأهمية مبكان اأن ن�صلط ال�صوء على التو�صية 
ال�صادرة عن ذات املقرر اخلا�س والتي تو�صي باأن يكون نظام الت�رشيح بالتاأ�صي�س " ب�صيطا و�صهل الولوج 

وغري قائم على التمييز وغري مكلف اأو جماين8."

اأو�صت املقررة اخلا�صة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق الإن�صان، الدول يف  و�صمن نف�س املنطق،   .15
تقريرها  الذي وجهته اإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 10 غ�صت 2012 باأن من " من ال�رشوري اأن تكفل 
الدول اأن تت�صمن الت�رشيعات الوطنية الرامية اإىل �صمان ال�صالمة العامة والنظام العام اأحكاما حمددة بو�صوح، 
واأنه ل ي�صمح باأي متييز يف تطبيق تلك الت�رشيعات، خا�صة يف ال�صتجابة ملمار�صة احلقوق يف حرية التعبري 
التقارير  " اأن تكون �رشوط تقدمي  باأن تكفل  اأي�صا  ال�صلمي" واأو�صت الدول  وتكوين اجلمعيات والتجمع 

املفرو�صة على اجلمعيات �رشوط معقولة ول حتول دون ا�صتقالليتها الوظيفية"9.

16. ويف ما يخ�س متويل اجلمعيات، لحظ املقرر اخلا�س املعني باحلق يف التجمع ال�صلمي وحرية تكوين 
اجلمعيات    ال�صيد ماينا كياي باأن " لالأطر وال�صيا�صات القانونية املت�صلة باملوارد اأثٌر ل ُي�صتهان به يف حرية 
للتبعية  ي بها  اأو باملقابل قد توؤدِّ اأن تقوي فعالية اجلمعيات وتي�رشِّ ا�صتدامتها  تكوين اجلمعيات؛ فباإمكانها 
ول�صعف املركز ".  واأكد املقرر اخلا�س اأي�صا اأن " بالن�صبة للجمعيات التي تقوم بتعزيز حقوق الإن�صان مبا 
يف ذلك احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية وكذلك اجلمعيات املنخرطة يف اأداء خدمات ... ُيعَترب 
احل�صول على املوارد اأمراً مهّمًا ل فقط بالن�صبة لوجود اجلمعية ذاتها بل لتمتُّع امل�صتفيدين من عمل اجلمعية 
على  ُتفَر�س  التي  القيود  اأن  اخلا�س  املقرر  اعترب  املالحظات،  هذه  من  وانطالقا  الإن�صان".  ب�صائر حقوق 
�س احلقوق املدنية والثقافية  املوارد املتاحة للجمعيات يوؤثِّر بالتمتُّع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ويقوِّ

والقت�صادية وال�صيا�صية ككل.

 ويف نف�س الإطار، اأو�صى املقرر اخلا�س الدول ب" �صمان معاملة املوؤ�ص�صات التجارية واجلمعيات معاملة 
والن�صاط  وال�رشائب،  وحلها،  الكيانات،  ت�صجيل  تنظم،  فيما  تنظم،  وممار�صات  قوانني  باتخاذ  مت�صاوية 
ال�صيا�صي، وامل�صاهمات، ومراجعة احل�صابات، والتقارير، واحل�صول على املوارد )مبا يف ذلك املوارد املالية 
الأجنبية( والتجمع ال�صلمي" ، كما حث الدول اأي�صا على " اتخاذ تدابري اإيجابية حلماية وتي�صري احلق يف 
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حرية تكوين اجلمعيات، وذلك ب�صبل منها تقليل اأعباء املحا�صبة واملراقبة للجمعيات ال�صغرية، وتقدمي حوافز 
�رشيبية للجمعيات، واإن�صاء ”جممعات" ...." 10 

لالأغرا�س  الأموال  ا�صتخدام  بكفالة   "  ." مطالبة  اجلمعيات  باأن  اأي�صا  اأو�صح  اخلا�س  املقرر  اأن  17.غري 
املق�صودة واأن تتحلى بال�صفافية وهي خا�صعة للم�صاءلة اإزاء اجلهات املانحة وذلك وفقًا لل�رشوط الواردة يف 
التفاقات التمويلية التي تربمها"   واأ�صار املقرر اإىل اأن جمل�س حقوق الإن�صان اعتمد يف 21 مار�س 2013 
القرار 22/6، الذي يدعو الدول اإىل احلر�س على اأن ل تعرقل املتطلبات املتعلقة باإعداد التقارير " ال�رشوط 

ال�صتقاللية الوظيفية ]للجمعيات[ واأّل تفر�س على نحو متييزي قيوداً على امل�صادر املحتملة للتمويل".  

جمال  يف  امل�صتقلة  اخلبرية  اأُبلغت  الثقافية،  باحلقوق  عالقة  يف  اجلمعيات،  تاأ�صي�س  بحرية  يتعلق  18.وفيما 
بع�س  اأن   ،2011 �صتنرب   15-16 الفرتة  خالل  املغرب  يف  مهمتها  اأثناء  �صهيد،  فريدة  الثقافية،  احلقوق 
املنظمات غري احلكومية تواجه �صعوبات يف الت�رشيح بالتاأ�صي�س لأ�صباب خمتلفة. ويف هذا ال�صدد، اأ�صارت 
احلق  تقيد  املمار�صات  هذه  "اأن  اإىل    )A/HRC/20/26/Add.2( مهمتها  عن  اأعدته  التي  التقرير  يف 
التربعات وتلقيه وا�صتخدامه  اآخر من  اأي �صكل  اأو  يف حرية تكوين اجلمعيات وطلب متويل من احلكومة 
اأفراد وجماعات من ممار�صة حقهم يف امل�صاركة  لأغرا�س تعزيز وحماية حقوق الإن�صان. وبذلك، ُيحرم 
يف احلياة الثقافية ممار�صة كاملة ومن امل�صاهمة يف تطوير اأ�صكال التعبري الثقايف يف املغرب" . كما اأو�صت  
اخلبرية امل�صتقلة احلكومة بزيادة الدعم من اأجل النهو�س بالثقافة الأمازيغية واحلفاظ عليها من خالل عدد 
من التدابري منها " تخ�صي�س اإعانات للفنانني الأمازيغ وامل�صارح واجلمعيات الثقافية الأمازيغية، مبا يف ذلك 

الفنانون الأمازيغ �صمن الفرق التي ت�صافر اإىل اخلارج لتمثيل ثقافة املغرب"   

19. اإن القانون الدويل حلقوق الإن�صان يعرتف اأي�صا بالأدوار الإيجابية التي تلعبها اجلمعيات واملنظمات 
غري احلكومية وخمتلف مكونات املجتمع املدين ك�رشكاء يف خمتلف املجالت املتعلقة بحماية حقوق الإن�صان 
والنهو�س بها. وقد مت التاأكيد على هذه الأدوار يف التعليقات العامة لهيئات املعاهدات وكذا يف قرارات 

جمل�س حقوق الإن�صان.  
و هكذا مت العرتاف بدور اجلمعيات يف عدد من امليادين خا�صة : ر�صد و�صعية حقوق الإن�صان11، الدفاع 
عن حقوق الإن�صان12، مكافحة جميع اأ�صكال التمييز13، مكافحة خطاب الكراهية ذي الطابع العن�رشي14، 
الإن�صان،  انتهاكات حقوق  لفائدة خمتلف �صحايا  �صبل النت�صاف16  ت�صهيل  الب�رش15،  مكافحة الجتار يف 
دعم اأن�صطة املوؤ�ص�صات الوطنية للدفاع عن حقوق الإن�صان17 وكذا امل�صاهمة يف اأ�صغال املنظمات الدولية18.  
 و�صمن نف�س الإطار مت العرتاف بدور اجلمعيات يف جمال النهو�س وتتبع واإعمال حقوق الطفل19، ويف 

النهو�س بالت�صغيل20، وامل�صاهمة يف ال�صحة والتنمية21.
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اإن دور اجلمعيات يف التنمية الدميقراطية والنهو�س بامل�صاركة املواطنة مت تكري�صه يف عدد من قرارات واأ�صغال 
جمل�س حقوق الإن�صان. وجتدر الإ�صارة يف هذا ال�صدد اأي�صا  اإىل دور اجلمعيات يف النهو�س باحلكامة اجليدة 

وامل�صاركة املت�صاوية للن�صاء والرجال يف احلياة ال�صيا�صية والعامة22. 
و يف هذا الإطار يوؤكد القرار 24/5 ملجل�س حقوق الإن�صان املعنون حول احلق يف حرية التجمع ال�صلمي 
ويف تكوين اجلمعيات، املعتمد بتاريخ 8 اأكتوبر 2013 23  " ما حلرية التجمع ال�صلمي وتكوين اجلمعيات 
وللمجتمع املدين من اأهمية لالإدارة الر�صيدة، مبا يف ذلك من خالل ال�صفافية وامل�صاءلة، التي ل غنى عنها 
مل�صاركة  البالغة  الأهمية  ب"  القرار  نف�س  يذكر  كما  والدميقراطية"  والرخاء  ال�صالم  يعمها  جمتمعات  لبناء 

املجتمع املدين بن�صاط يف عمليات الإدارة التي توؤثر يف حياة النا�س". 

و �صمن نف�س املنطق، اعرتف جمل�س حقوق الإن�صان يف قراره بتاريخ 9 اأكتوبر 2013 املعنون "  احليز املتاح 
" بالأهمية احلا�صمة مل�صاركة  قانونًا وممار�صًة"24   اآمنة ومواتية واحلفاظ عليها،  بيئة  تهيئة  املدين:  للمجتمع 
املجتمع املدين بن�صاط، على جميع امل�صتويات، يف عمليات احلكم ويف تعزيز احلكم الر�صيد، باإجراءات منها 
ال�صفافية وامل�صاءلة، على جميع امل�صتويات، لكون هذه امل�صاركة ل غنى عنها لبناء جمتمعات تنعم بال�صالم 

والرخاء والدميقراطية". 

�صبتمرب   21 بتاريخ  املعتمد  الإن�صان  حقوق  ملجل�س   21/16 رقم  القرار  فاإن  �صمولية،  اأكرث  منظور  من  و 
2012 25 اأ�صار اإىل اأن " احرتام احلق يف حرية التجمع ال�صلمي وتكوين اجلمعيات ي�صهم يف مواجهة وحل 
بالب�رش ومتكني  امل�صتدامة ومنع اجلرمية والجتار  البيئة والتنمية  املجتمع، مثل  التي تهم  التحديات وامل�صائل 

املراأة والعدالة الجتماعية وحماية امل�صتهلك واإعمال حقوق الإن�صان كافة" .

الأوربية  اللجنة  طرف  من  اإعدادها  مت  التي  اجلمعيات  حرية  حول  امل�صرتكة  التوجيهية  املبادئ  اإن   .20
التابع  الإن�صان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ص�صات  ومكتب  البندقية(  جلنة  )امل�صماة  القانون  عرب  للدميقراطية 
ملنظمة الأمن والتعاون باأوربا26، متثل اإحدى الوثائق الإقليمية الأكرث �صمولية وجدة يف جمال حتديد حرية 

اجلمعيات. وهذه املبادئ هي حمددة كالتايل :  
1. قرينة قانونية تاأ�صي�س ، اأهداف واأن�صطة اجلمعيات 

2. التزام الدولة باحرتام، حماية وت�صهيل ممار�صة احلق يف حرية اجلمعيات 
3. حرية تاأ�صي�س اجلمعيات والن�صمام  اإليها 

4. حرية حتديد اأهداف واأن�صطة اجلمعيات ومداها 
5. امل�صاواة يف التعامل وعدم التمييز 

6. حرية التعبري والراأي 
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7. حرية طلب، وتلقي وا�صتعمال املوارد 
8. ح�صن اإدارة الت�رشيع وال�صيا�صات واملمار�صات املتعلقة باجلمعيات 

9. �رشعية وم�رشوعية التقييدات 
10. تنا�صبية التقييدات

11. احلق يف �صبل انت�صاف فعال يف حال انتهاك احلقوق املرتبطة بحرية اجلمعيات 

املرجعية  التي حتكم د�صتورنا مع  الروؤية  فاإن تطابق  املواطنة  يتعلق بحرية اجلمعيات وامل�صاركة  21. وفيما 
بخ�صو�س  امل�صتقل  اخلبري  موؤخرا  قدمه  الذي  التف�صري  خالل  من  تاأكيدها  مت  قد  الإن�صان  حلقوق  الدولية 
تعزيز نظام دويل دميقراطي وعادل �صمن تقريره اإىل جمل�س حقوق الإن�صان يف دورته الرابعة والع�رشين  )1 
يوليو 2013 (27 حيث اأو�صى املقرر فيما يتعلق بامل�صاركة على امل�صتوى الوطني باأنه " وينبغي للدول اأن 
تعتمد التدابري الت�رشيعية والإدارية والق�صائية الالزمة لإنفاذ الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، وينبغي للدول 
2 و19 و21 و22 و25 من  اأن تنفذ املواد  الأطراف يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية 
العهد مبا يت�صق مع املبداأ املبني يف فتوى حمكمة العدل الدولية "الذي ُتلزم مبوجبه دولة تعهدت بالتزامات 

دولية �صارية باإدخال ما قد يلزم من تعديالت على ت�رشيعاتها ل�صمان الوفاء باللتزامات املتعهد بها".

تاأ�صي�س  لنظام  الت�رشيحي  الطابع  بالإجماع  املغربي  الق�صائي  الجتهاد  اأكد  املنحى،  نف�س  و�صمن   .22
قرار  لكل  ال�صلطة،  ا�صتعمال  ال�صطط يف  ب�صبب  باإلغاء،  ممنهج  ب�صكل  الإدارية  املحاكم  وتقوم  اجلمعيات. 
لل�صلطة الإدارية يتجاوز تلقي الت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعية. كما اأن رف�س ت�صليم الو�صل املوؤقت يعتربه الق�صاء 
 8 بتاريخ   148/2008 رقم  باأكادير  الإدارية  املحكمة  )حكم  ال�رشعية  عدم  بعيب  م�صوبا  قرارا  الإداري 
وزير  �صخ�س  يف  الدولة  مل�صوؤولية  مرتبا  م�صلحيا  خطاأ  الرف�س  هذا  الق�صاء  اعترب  2008(28.كما  اأبريل 
العدل وموجبا للتعوي�س )قرار املجل�س الأعلى )الغرفة الإدارية(، عدد 4 بتاريخ 10 بناير 2007(29  واأن 
باأكادير  رقم  الإدارية  بت�صليم و�صل موؤقت )حكم املحكمة  الإ�صهاد عليه  اإخبار يجب  الت�رشيح هو جمرد 
العامة واأن  اإن الإدارة لي�صت خمت�صة يف فح�س �رشعية اجلموع   .30)2008 فرباير   21 بتاريخ   67/2007
دورها ينح�رش يف ممار�صة الخت�صا�صات املخولة لها مبقت�صى قانون اجلمعيات)حكم املحكمة الإدارية بالدار 
البي�صاء رقم 479.2004 بتاريخ 3 اأبريل 2006(31. ويتمثل هذا الدور يف التاأكد من قيام اجلمعية با�صتيفاء 
ال�رشوط املرتبطة بتقدمي الت�رشيح طبقا للقانون )حكم املحكمة الإدارية باأكادير ، عدد 84 بتاريخ 2 غ�صت 
2007(32. ويف نف�س الإطار كر�س الق�صاء الإداري دور ال�صلطة الق�صائية بو�صفه ال�صلطة الوحيدة التي لها 
 21 501.5.2012 بتاريخ  اأو حل جمعية )حكم املحكمة الإدارية بالرباط، عدد  �صالحية تقرير توقيف 

مار�س 2013(33.    
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23.  وجتدر الإ�صارة اأي�صا اإىل اأن الق�صاء الإداري يرتكز ب�صكل متكرر على املرجعية الدولية يف جمال حرية 
الجتماع وتكوين اجلمعيات. وميكن تقدمي مثالني يف هذا ال�صدد.

ففي حكمها عدد 5793 بتاريخ 21 نونرب 2014 األغت املحكمة  القرار ال�صادر عن وايل ولية جهة الرباط 
�صال زمور زعري رقم 542 بتاريخ 25 نونرب 2014  الذي منعت مبقت�صاه اجلمعية املغربية حلقوق الإن�صان من 
عقد ندوة علمية حتت عنوان "الإعالم والدميقراطية" كان مقررا عقدها بتاريخ 27 �صبتمرب 2014 باملكتبة 
العاملي حلقوق  20 من الإعالن  املادة  تاأ�صي�س قرارها على مقت�صيات   ا�صتندت املحكمة يف  الوطنية. وقد 

الإن�صان، واملادة 21 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية والف�صل 29 من الد�صتور. 
اإن نف�س املحكمة قد كر�صت هذا الجتاه يف حكمها عدد 114 بتاريخ 16 يناير 2015 عندما بتت يف طلب 
تعوي�س تقدمت به اجلمعية املغربية حلقوق الإن�صان يف مواجهة وزارة ال�صباب والريا�صة ووايل جهة الرباط، 

�صال، زمور زعري ورئي�س احلكومة.  

به  تقدمت  لطلب  البداية  ا�صتجابت يف  قد  والريا�صة  ال�صباب  لوزارة  التابع  اإدارة مركز بوهالل  اأن   ذلك 
اجلمعية املغربية حلقوق الإن�صان لتنظيم ن�صاط تكويني لفائدة اأع�صاء اجلمعية قبل اأن ت�صادف يوم 5 �صبتمرب 

2014 مغلقا وهو التاريخ الذي ي�صادف اليوم الأول من الن�صاط التكويني. 

و قد اعتربت املحكمة اأنه حيث ملا كانت وزارة ال�صباب والريا�صة قد منحت املدعية )اأي اجلمعية املغربية 
حلقوق الإن�صان( موافقتها على ا�صتعمال مركز ال�صتقبال بوهالل التابع لها ثم اأغلقت الأبواب يف وجهها 
بدون اأي مربر قانوين مانعة اإياها من ولوج املركز ، فاإن ت�رشفها على هذا النحو ي�صكل خطاأ مرفقيا ثابتا يف 

حقها وموجبا مل�صوؤوليتها. 

و يف نف�س الإطار، اعتربت املحكمة الإدارية، �صدا على الراأي املقدم من طرف الوكيل الق�صائي للمملكة اأنه 
ل ميكن اختزال مفهوم الثقافة يف املجالت العائدة لخت�صا�صات وزارة الثقافة. وقد اعتمدت املحكمة يف هذا 

ال�صدد تعريف الثقافة املن�صو�س عليه يف اإعالن مك�صيكو ب�صاأن ال�صيا�صات الثقافية بتاريخ 1982 34.  
و قد خل�صت املحكمة اإىل اأن " القول بخالف ذلك يعني جتريد جمال حقوق الإن�صان من ارتباطاته الطبيعية 
ثقافة  ذاتها  ت�صكل يف حد  الإن�صان  فحقوق  والتح�صي�س،  وبالتوعية  والتكوين،  والرتبية  باملعرفة  والوثيقة 
اليومي  ال�صلوك  ومعرفة يتعني العمل بكل الو�صائل املتاحة قانونا على تر�صيخها يف ال�صمري اجلماعي ويف 
لكل فرد من اأفراد املجتمع لأجل الرقي به، وتتحمل موؤ�ص�صات الرتبية والتكوين وهيئات املجتمع املدين يف 

هذا الباب م�صوؤولية اأ�صا�صية".  
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الد�صتوري  الدور   2015 يونيو   30 بتاريخ   966-15 عدد  قراره  يف  الد�صتوري  املجل�س  كر�س  وقد   
للجمعيات يف فح�صه لد�صتورية القانون التنظيمي رقم 14-111 املتعلق باجلهات عرب تاأويل الف�صل 139 
من الد�صتور ب�صكل يتيح ممار�صة الأدوار الد�صتورية الكاملة للجمعيات يف التقدم بعرائ�س من اأجل اإدراج 

نقطة يف جدول اأعمال جمال�س اجلماعات الرتابية 35.  

ثانيا - الن�سيج اجلمعوي الوطني : عنا�سر الت�سخي�س

اأع�صائه، وهي خ�صال قد متت الإ�صادة بها يف خطاب  التي يتحلى بها  24. رغم ديناميته وروح املواطنة 
العر�س ل�صنة 2000 36، اإل اأن املجتمع املدين املغربي يواجه العديد من العقبات وال�صعوبات ذات الطبيعة 
القانونية والإدارية ومن حيث املوارد الب�رشية واملالية، كما اأ�صارت اإىل ذلك الدرا�صة التي اأجنزتها املندوبية 

ال�صامية للتخطيط حول املوؤ�ص�صات غري الهادفة للربح ون�رشتها يف دجنرب 2011 37. 

25. لقد اأ�صارت هذه الدرا�صة اإىل اأن عدد اجلمعيات يبلغ 44771 جمعية، ويبدو اأن هذا الطلب الجتماعي 
واملواطن القوي ن�صبيا على ممار�صة احلريات اجلمعية اآخذ يف التاأكد. وهكذا فاإن املعطيات املح�صل عليها 
من وزارة الداخلية توؤكد اأن املعدل ال�صنوي للت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعيات اأو جتديد هياكلها الذي كان يناهز 
18600 ت�رشيح بتجديد  16000 ت�رشيح بجمعيات جديدة واإىل  اإىل  2011 و2013 قد مر  5000 بني 

الهياكل امل�صرية للجمعيات يف  2014 38.   

ال�صامية  املندوبية  قبل  من  املنجز  للربح  الهادفة  غري  املوؤ�ص�صات  هم  الذي  الوطني  البحث  وك�صف    .26
للتخطيط عن وجود موؤ�رشات مقلقة تلخ�س التحديات التي يواجهها الن�صيج اجلمعوي الوطني، والتي ميكن 

عر�صها على النحو التايل:  
 انخفا�س معدل التاأطري اجلمعوي لل�صكان )145 جمعية لكل 100.000 ن�صمة(39 والتباينات امل�صجلة 

على م�صتوى الع�صوية )٪57.3 من اجلمعيات لديها اأقل من 100 ع�صوا( ؛
 الفوارق امل�صجلة على م�صتوى النت�صار الرتابي للجمعيات )يرتكز ٪30 من الن�صيج اجلمعوي الوطني يف 

كل من جهة الرباط �صال زمور زعري وجهة �صو�س ما�صة درعة(؛
التي حتقق  اإ�صعاع على امل�صتوى املحلي ب�صكل خا�س وتركز على الأن�صطة   75 ٪ من اجلمعيات لديها 

القرب، وهو موؤ�رش يجب النظر اإليه مع ا�صتح�صار واقع اأن 78.1 ٪ من اجلمعيات  ل تنتمي اإىل اأي �صبكة.

27. ويف ما يخ�س التمويل، تعاين اجلمعيات من خ�صا�س هيكلي يف املوارد املالية. ووفقا للبحث الوطني 
الذي هم املوؤ�ص�صات غري الهادفة للربح املنجز من طرف املندوبية ال�صامية للتخطيط ، يتاأتى ما يقرب من 32 
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٪ من املوارد املالية للجمعيات من الهبات والتحويالت اجلارية من الأ�رش )٪12.7( والإدارات العمومية 
)6.1 ٪( واملقاولت )5.7 ٪( واخلارج )5 ٪( اأو من جمعيات اأخرى )2.5 ٪(. ويجب اأي�صا النظر اإىل 
هذا املعطى على �صوء الوزن الكبري مل�صاهمات الأع�صاء يف البنية املالية للجمعيات التي تقل مواردها ال�صنوية 
عن 10.000 درهم. وت�صري الدرا�صة ذاتها اإىل اأنه يف عام 2007، �صكلت م�صاهمة ال�صلطات العمومية 6.1 

٪ من  مالية  اجلمعيات.

28. تت�صم و�صعية املوارد الب�رشية العاملة يف ميدان اجلمعيات باله�صا�صة و�صعف التنظيم القانوين. ول يوفر 
اإىل م�صطرة  اللجوء  التطوعي �صمن اجلمعيات، كما يظل  العمل  اإطارا حمددا ينظم  املغربي  القانوين  النظام 
الإحلاق بجمعية معرتف لها ب�صفة املنفعة العامة40، غري كاف ب�صكل عام. ويجب النظر اإىل هذا املعطى على 
�صوء الإح�صائيات الرئي�صية الواردة يف الدرا�صة التي اأعدتها املندوبية : 7 جمعيات من اأ�صل 10 تعتمد على 
التطوع41 ب�صكل تام و31.4 ٪ من اجلمعيات تلجاأ اإىل ا�صتخدام  اأجراء42. واأظهرت تلك الدرا�صة كذلك 

باأن الإدارات العمومية وال�رشكات مل ت�صع رهن اإ�صارة اجلمعيات �صوى 5582 �صخ�س يف عام 2007.

مقر  على  تتوفر  ل  اجلمعيات  )ن�صف  لوج�صتيا  اجلمعيات،  قدرات  حمدودية  اأي�صا  الدرا�صة  وتظهر   .29
لأن�صطتها( وتدبرييا )94.7 ٪ من اجلمعيات ل مت�صك حما�صبة وفقا للمعايري املعتمدة( وب�رشيا  )31.4 ٪ من 
اجلمعيات تلجاأ اإىل العمل باأجر، فيما تعتمد 70 ٪ من اجلمعيات اعتمادا كليا على املتطوعني( وماليا : 20 
٪ من اجلمعيات تعمل مبيزانية �صنوية تقل عن 5.000 درهم، وواحدة من اأ�صل ثالثة باأقل من 10.000 
درهم، كما اأن لدى  ٪5.4 فقط ميزانية تزيد عن 500.000 درهم �صنويا. اأما اجلمعيات التي تفوق ميزانيتها 

مليون درهم فال متثل �صوى ٪2.5 فقط من العدد الإجمايل.

30. يت�صم النظام ال�رشيبي للجمعيات باإكراهات بنيوية يتعني التذكري بها كما يلي : 

اأ( ال�رشيبة على ال�رشكات 
الهبات  لفائدة  ال�رشيبية  التحفيزات  م�صعى  يف  الن�صجام  غياب  يربز  لل�رشائب43  العامة  املدونة  حتليل  اإن 

املمنوحة للجمعيات وهو م�صعى يخ�صع ملنطق انتقائي.  
لفائدة  ال�رشكات  ال�رشيبة على  من  اإعفاء كامل  تن�س على  لل�رشائب  العامة  املدونة  من   6 املادة  فاإذا كانت 
العمليات  يخ�س  ما  يف  ربح،  على  للح�صول  الهادفة  غري  حكمها  يف  قانونا  املعتربة  والهيئات  اجلمعيات 
املطابقة فقط للغر�س املحدد يف اأنظمتها الأ�صا�صية ، ويظهر حتليل بنية الهبات الواردة بقائمة النفقات القابلة 
للخ�صم من ال�رشيبة على ال�رشكات )املادة 10 من املدونة العامة لل�رشائب( اأن جمموعة هذه احلوافز ال�رشيبية 
الظهري  وفقا لأحكام  العامة،  منفعة  املعتربة ذات  اجلمعيات  اجلمعيات، وهي  معينة من  فئات  فقط  ت�صمل 
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ال�رشيف رقم 1-58-376 ال�صادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نوفمرب 1958(44، اإذا كانت ت�صعى 
اأي�صا من  اأو اأدبي اأو تربوي اأو ريا�صي اأو تعليمي اأو �صحي. وت�صتفيد  لغر�س اإح�صاين اأو علمي اأو ثقايف 
قانونية  ب�صورة  املوؤ�ص�صة  الريا�صية  واجلامعات  املغربية  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  التحفيزية،  الإجراءات  هذه 

وجمعيات ال�صلفات ال�صغرى املنظم بالقانون رقم  18.97  45. 

ب( ال�رشيبة على الدخل 
اإن نف�س هذا املنطق النتقائي الذي متت الإ�صارة اإليه ينطبق على جمال ال�رشيبة على الدخل )املادة 28( الذي 

يحيل على لئحة الهيئات املن�صو�س عليها يف املادة 10 امل�صار اإليها اأعاله.

ج( ال�رشيبة على القيمة امل�ضافة 
اإن املدونة العامة لل�رشائب تن�س على نظام انتقائي لالإعفاء من ال�رشيبة على القيمة امل�صافة ل ي�صمل كافة 
اجلمعيات تبعا لغر�صها النظامي. وعلى �صبيل املثال، تن�س املادة 91 من املدونة املذكورة على اإعفاءات من 
دون احلق يف خ�صم ال�رشيبة على القيمة امل�صافة بالن�صبة للخدمات التي تقدمها اجلمعيات غري الهادفة اإىل 
الجتماعية  املوؤ�ص�صات  التعا�صدية وكذا  وال�رشكات  العامة  املنفعة  ب�صفة  لها  املعرتف  ربح،  على  احل�صول 
رقم  ال�رشيف  الظهري  لأحكام  وفقا  لن�صاطها  ومزاولة  موؤ�ص�صة  تكون  اأن  ب�رشط  املاأجورين  لفائدة  املحدثة 
للمعونة  اأ�صا�صي  نظام  ب�صن   )1963 نوفمرب   12(  1383 الآخرة  جمادى   24 يف  املوؤرخ   187-57-1
ال�صغرى  القرو�س  بها جمعيات  تقوم  التي  القر�س  تغيريه وتتميمه، ف�صال عن عمليات  املتبادلة كما وقع 
اخلا�صعة للقانون رقم 18-97 ، ل�صالح عمالئها. وي�رشي هذا الإعفاء الأخري اإىل غاية 31 دي�صمرب 2016. 

التجهيزية  ال�صلع  على  اخل�صم  حق  مع  اإعفاءات  على  الذكر  �صالفة  املدونة  من   92 املادة  كذلك  وتن�س 
اإىل  تهدف  ل  والتي  املعاقني  الأ�صخا�س  ب�صوؤون  املهتمة  اجلمعيات  لدن  من  امل�صرتاة  والأدوات  واملعدات 
احل�صول على ربح اإذا كان ا�صتعمالها لل�صلع املذكورة يدخل يف نطاق املهام املوكولة اإليها مبقت�صى اأنظمتها 
الأ�صا�صية وكذا تلك امل�صرتاة من لدن الهالل الأحمر املغربي اإذا كان ا�صتعمالها من قبله يدخل يف نطاق املهام 
اإليه مبقت�صى نظامه الأ�صا�صي. الأ�صا�صي .وتطبق الإعفاءات مع حق اخل�صم على ال�صلع والب�صائع  املوكولة 
والأ�صغال واخلدمات التي ي�صلمها الأ�صخا�س الطبيعيون اأو املعنويون املغاربة اأو الأجانب على �صبيل الهبة 
اإىل اجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة التي تعنى بالأحوال الجتماعية وال�صحية لالأ�صخا�س املعاقني 
اأو املوجودين يف و�صعية �صعبة. وكذا تلك التي ت�صلمها احلكومات الأجنبية اأو املنظمات الدولية على �صبيل 

الهبة يف نطاق التعاون الدويل اإىل اجلمعيات املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة.  
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د( جباية اجلماعات الرتابية 
اإننا جند خيارات مماثلة لالإعفاء مبوجب القانون 47.06 املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية46. وعلى �صبيل 
املثال، تن�س املادة 6 من القانون املذكور على اإعفاء دائم من الر�صم املهني جلمعيات م�صتعملي املياه الفالحية 
لأجل الأن�صطة ال�رشورية لت�صيريها اأو حتقيق غر�صها، املنظمة بالقانون رقم 84.02 ال�صادر بتنفيذه الظهري 
ال�رشيف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 )21 دي�صمرب 1990. وتن�س الفقرة الرابعة من 
نف�س املادة اجلمعيات والهيئات املعتربة قانونا يف حكمها غري الهادفة للح�صول على ربح فيما يخ�س فقط 
اأن هذا الإعفاء ل يطبق على موؤ�ص�صات بيع  اأنظمتها الأ�صا�صية. غري  العمليات املطابقة للغر�س املحدد يف 

ال�صلع واخلدمات التابعة للجمعيات اأو الهيئات املذكورة؛

31.عالوة على هذه امل�صاكل البنيوية املتعلقة بات�صاق نظام الإعفاءات ال�رشيبية املمنوحة للجمعيات، وببطء 
العمومي  الإح�صان  بالتما�س  الرتخي�س  م�صطرة  ثقل  امل�صافة يالحظ كذلك  القيمة  ال�رشيبة على  ا�صرتجاع 
املن�صو�س عليها يف القانون رقم 004.71 املوؤرخ يف 21 �صعبان 1391  )12 اأكتوبر 1971( ومر�صومه 
التطبيقي رقم 2.04.970 ال�صادر يف 28 ذي القعدة 1425      )10 يناير 2005( لتطبيق القانون املذكور .
اإعفاءات  باجلمعيات  املتعلقة  قوانينها  تت�صمن  التي  الت�رشيعات  مع  اأعاله  املو�صوف  الو�صع  مقارنة  وميكن 
�رشيبية واأي�صا حوافز مالية اأخرى. وينطبق هذا مثال على القوانني املتعلقة باجلمعيات47  بكل من اأذربيجان 

)املادة 30( وبلغاريا )املادة 4( وفنلندا )القانون 680/1976( ولتفيا )املادة 4(.

32. يف ال�صياق ذاته، تت�صم بع�س معايري منح �صفة املنفعة العامة مبوجب املر�صوم رقم 2.04.969 املوؤرخ 
يف 28 من ذي القعدة 1425 )10 يناير 2005( وال�صادر تطبيقا للظهري ال�رشيف   رقم 1.58.376 ال�صادر 
يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم حق تاأ�صي�س اجلمعيات بعدم الدقة، مما يوؤدي اإىل 
تو�صيع جمال ال�صلطة التقديرية لل�صلطة التنفيذية. واأو�صح مثال على ذلك هو الفقرة الرابعة من املادة الأوىل 
من املر�صوم الذي ين�س على اأن اجلمعية التي ترغب يف احل�صول على �صفة املنفعة العامة يجب اأن "يكون لها 

هدف له طابع امل�صلحة العامة على ال�صعيد املحلي اأو اجلهوي اأو الوطني."

33. يبدو من حتليل الو�صع اأعاله اأنه رغم التقدم القانوين والتنظيمي، ل زالت تعرت�س الن�صيج اجلمعوي 
يف  �صطط  حالت  الأحيان  من  كثري  يف  عنها  ينجم  اأن  ميكن  اإدارية  وممار�صات  قانونية  �صعوبات  املغربي 
 " ليرباليا يف جممله، )با�صتثناء  القانوين الذي ينظم اجلمعيات  لنا اعتبار الإطار  فاإذا جاز  ال�صلطة.  ا�صتعمال 
القو�س ال�صلطوي" الذي كر�صته التعديالت املدخلة يف 10 اأبريل 1973(، غري اأن هذا ل مينع اأن هذا الإطار 
التي  للتحولت  الراهن وكذا  الوقت  التي تعرت�س اجلمعيات يف  للتحديات  اأقل  اأ�صحى ي�صتجيب ب�صكل 

تعرفها احلركة اجلمعوية والدور املكر�س د�صتوريا للجمعيات، وكذا حاجيات وتطلعات املجتمع.
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34. ويكفي اأن نذَكر يف هذا ال�صدد ببع�س الإ�صكاليات من قبيل بطئ م�صطرة الت�رشيح بفروع اجلمعيات 
الأمن  انعدام  بع�س اجلمعيات، ف�صال عن  بتاأ�صي�س  الت�رشيح  تعوق م�صار  التي  الإدارية  الوطنية واملمار�صات 
القانوين الناجم عن هذه املمار�صات. وعلى �صبيل املثال، اأظهر بحث اأجرته اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�صان 
بخريبكة حول �رشوط تنفيذ القانون املنظم حلق تاأ�صي�س اجلمعيات ا�صتمرار املمار�صات الإدارية غري املطابقة 
للمقت�صيات القانونية والتنظيمية التي تنظم احلق يف تاأ�صي�س جمعيات، مثل رف�س ت�صليم الو�صولت املوؤقتة48.

35. ومكنت هذه الدرا�صة، التي اأجريت يف عام 2012 وهمت عينة من 300 جمعية موزعة على �صت 
اأقاليم49 تقع يف دائرة النفوذ الرتابي للجنة اجلهوية، من اإبداء عدة اختاللت وخروقات تتعلق بتنفيذ اأحكام 

القانون املتعلق باجلمعيات، ول�صيما تلك التي تنظم تاأ�صي�س جمعيات :
على �صبيل املثال، ك�صفت الدرا�صة اأن يف 43.97 يف املائة من احلالت، األزمت ال�صلطات الإدارية املحلية 
اجلمعيات ب�رشورة الإدلء بوثائق ل تن�س عليها املادة 5 املتعلقة مب�صطرة الت�رشيح باجلمعيات.  اإذ ل تزال 
العديل، يف حني  �صجلهم  بطائق  من  بن�صخ  بالإدلء  املوؤ�ص�صني  الأع�صاء  تطالب  املحلية  الإدارية  ال�صلطات 
 19 بتاريخ   07.09 بالقانون   5 املادة  تعديل  منذ  بالت�رشيح  املتقدمني  من  مطلوبا  يعد   مل  امل�صتند  هذا  اأن 
فرباير 2009. ويف نف�س ال�صياق، كثريا ما طلبت ال�صلطات من الأع�صاء اإرفاق الت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعية 

مب�صتندات غري من�صو�س عليها يف املادة 5، مثل �صهادة ح�صن ال�صرية اأو النظام الداخلي للجمعية.
كما �صلطت الدرا�صة ال�صوء اأي�صا على ممار�صة اأخرى تتمثل يف تاأخري ت�صليم الو�صل املوؤقت اإىل حني اإجراء 
اأن  الذكر، يف حني  �صالف   07.09 القانون  تعديلها مبوجب  بعد   ،5 املادة  عليها يف  املن�صو�س  الأبحاث 
القانون املتعلق بتنظيم حق تاأ�صي�س اجلمعيات مل يقرن العملية الأوىل بالثانية. فبموجب املادة 5، يجب ت�صليم 
الو�صل املوؤقت خمتوما وموؤرخا يف احلال، بينما يظل البحث خيارا ميكن اأن تلجاأ له ال�صلطات العمومية التي 

تتلقى الت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعية.

وغالبا ما يرتتب عن هذه املمار�صة تاأخر كبري يف ت�صليم الو�صولت املوؤقتة قد ت�صل اإىل �صهرين اأو اأكرث.
بتاأ�صي�س  الت�رشيح  م�صطرة  تخالف  اأخرى  ممار�صة  يف  �صلبية  جوانب  اأي�صا،  الدرا�صة،  نتائج  حتليل  واأظهر 
اجلمعيات. ذلك اأن ال�صلطات العمومية املخت�صة تطالب بتوفري عدد من ن�صخ الوثائق يتجاوز العدد املحدد 
4 ٪ من  الن�صخ   ل يتجاوز  القانوين من  العدد  اأن احرتام  الدرا�صة  اأي ثالث ن�صخ .واأكدت   ،5 املادة  يف 

جمموع احلالت التي متت درا�صتها .

حلقوق  الوطني  املجل�س  يتدخل  والو�صاطة،  احلماية  جمال  يف  له  املخولة  الخت�صا�صات  اإطار  ويف   .36
اإىل حقها يف الو�صل. ولقد مكنت  الولوج  بانتظام لدى امل�صالح املخت�صة لتمكني جمعيات من  الإن�صان 
هذه التدخالت من ت�صوية 22 حالة خالل الفرتة املمتدة من فاحت مار�س اإىل 31 دي�صمرب 2013، 9 حالت 
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خالل �صنة 2014 و12 حالة خالل ال�صهور الع�رش الأوىل من 2015. ولقد تدخل املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�صان اأي�صا لفائدة 5 جمعيات للمهاجرين ح�صلت على اإثر هذا التدخل على و�صل الت�رشيح بالتاأ�صي�س.   
اإن جلوء بع�س اجلمعيات اإىل الق�صاء يظهر ا�صتمرار هذه امل�صاكل. فح�صب املعطيات املتو�صل بها من طرف 
وزارة العدل واحلريات. فاإن 13 جمعية جلاأت للق�صاء �صنة 2014 للح�صول على و�صل الت�رشيح بالتاأ�صي�س 
 9 اأ�صدرته خمتلف املحاكم املخت�صة هذه ال�صنة  17 حكما وقرارا  1958. ومن  5 من ظهري  طبقا للف�صل 

منها كان ل�صالح اجلمعيات و8 ل�صالح الإدارة.  

37. ويف نف�س الإطار، ي�صلط املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ال�صوء على اأوجه الق�صور يف النظام القانوين 
اإثره ممار�صة العمليات  للجمعيات الأجنبية، ول �صيما فيما يتعلق بالأجل الذي يجوز للجمعيات الأجنبية 
الذي ينظم احلق يف تكوين جمعيات، حيث ُحدد هذا  ال�رشيف  6 من الظهري  املادة  املاأذون فيها مبوجب 
الأجل يف ثالثة اأ�صهر للجمعيات الأجنبية )املادة 25( ، يف حني يبلغ 60 يوما بالن�صبة للجمعيات الوطنية. 
وتكمن اأحد اأوجه الق�صور الأخرى التي ت�صوب و�صع اجلمعيات الأجنبية يف اإدخال عن�رش قانوين ينتمي اإىل 
منطق الرتخي�س يف تاأ�صي�س احتادات وفيدراليات اجلمعيات الأجنبية، ويتمثل يف الرتخي�س مبقت�صى مر�صوم 

وفقا للمادة 26  من الظهري ال�رشيف الذي ي�صبط مبوجبه حق تاأ�صي�س اجلمعيات.

38. وميثل تنوع الو�صع القانوين للموؤ�ص�صات واحدة من ال�صمات الأ�صا�صية لنظامنا القانوين الوطني. وعلى 
�صبيل املثال، مت تاأ�صي�س موؤ�ص�صات  مبوجب ظهري �رشيف طبقا  للف�صل 19 من د�صتور عام 1996، يف حني 
مت اإحداث موؤ�ص�صات اأخرى بقانون للقانون. واأخرى بناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.58.376 املوؤرخ يف 
3 جمادى الأوىل 1378 )15 نوفمرب 1958( بتنظيم احلق يف تكوين اجلمعيات. وهناك موؤ�ص�صات اأخرى 
 18.97 تاأ�صي�س اجلمعيات والقانون رقم  الذي ي�صبط مبوجبه حق   1958 ل�صنة  ال�رشيف  الظهري  يحكمها 

املتعلق بالقرو�س ال�صغرى.
ال�صلطات  اخت�صا�صات  جمالت  جهة،  من  احرتام،  ب�رشورات  التنوع  هذا  تربير  املمكن  من  كان  واإذا 
الد�صتورية، ومن جهة اأخرى، مبتطلبات حق اجلمعيات  يف اختيار اأ�صمائها، اإل اأن نظامنا القانوين الوطني ل 
ين�س على اإطار  �صامل وموحد لنظام املوؤ�ص�صات.  كما اأن تنوع الأطر القانونية لي�س مقت�رشا على املوؤ�ص�صات 

وحدها.

ب�صاأن   )1963 يونيو   11(  1383 حمرم   18 يف  املوؤرخ   121-63-1 رقم  ال�رشيف  الظهري  يخول   .39
جمعيات الطلبة، يف املادة 3 منه و�صعا خا�صا للجمعيات التي متثل الطلبة، كما ين�س القانون رقم 01.00 
املتعلق بتنظيم التعليم العايل50 يف املادة 72 منه على اأنه يجوز للطلبة اأن ينتظموا يف جمعيات اأو منظمات 
هذه  بها"،اإن  العمل  اجلاري  والتنظيمية  القانونية  الن�صو�س  اإطار  يف   " م�صاحلهم  عن  الدفاع  اإىل  تهدف 
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جمال�س  يف  الطلبة  جمعيات  بتمثيل  ي�صمح   01.00 القانون  يف  مقت�صى  غياب  ظل  يف  م�صتمرة  الو�صعية 
اأن قرار حظر  التعليم العايل الأخرى. ومن اجلدير بالذكر، عالوة على ذلك،  اجلامعة وجمال�س موؤ�ص�صات 
اأن�صطة الحتاد الوطني لطلبة املغرب الذي �صدر يف 24 يناير 1973 على اإثر بالغ من وزارة الرتبية الوطنية 
العادية  املمار�صة  �صلبا على  توؤثر  التي  القانوين  اليقني  يخلق حالة من عدم  مما  قانوين،  اأ�صا�س  اأي  من  يخلو 

للحريات اجلمعوية من قبل هذه املنظمة الطالبية.

�صلطة  لالإدارة  منه   23 للمادة  وفقا  والريا�صة51  البدنية  بالرتبية  املتعلق   30.09 رقم  القانون  ويخول   .40
التحقق من مطابقة الأنظمة الأ�صا�صية للجامعات الريا�صية لأحكام القانون رقم 30.09. وت�صمح املادة 31 
من نف�س القانون للحكومة مببا�رشة حل جهاز اإدارة اجلامعة بعد اإعذارها يف حالة اخلرق اخلطري من طرف 
هذه اجلامعات لأنظمتها الأ�صا�صية اأو اإخاللها بالت�رشيعات اأو بالنظم التي ت�رشي عليها. وهو ما يتناق�س مع 

مبداأ تخويل ال�صلطات الق�صائية لوحدها �صالحية حل اجلمعيات. 
ومن �صاأن هذا الو�صع القانوين اأن يولد م�صاكل تتمثل يف تعار�س ذلك مع الأنظمة الأ�صا�صية لبع�س الحتادات 
النظام  7 من  املادة  الثاين من  البند  ين�س  املثال،  �صبيل  الوطنية. وعلى  اإليها الحتادات  تنت�صب  التي  الدولية 
الأ�صا�صي لالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(52 على اأنه يجوز اإعفاء الهيئات التنفيذية للجمعيات الأع�صاء، 
يف ظروف خا�صة، من مهامها من قبل اللجنة التنفيذية بت�صاور مع الكونفدرالية املعنية53 وتعوي�صها بلجنة 
م�صتقل  ب�صكل  �صوؤونهم  "باإدارة  اأع�صاءها  للفيفا  الأ�صا�صي  النظام  13 من  املادة  وتلزم  معينة.  لفرتة  املعايري 
والتعهد بعدم تدخل طرف ثالث يف �صوؤونهم. " ويف نف�س الإطار، تن�س الفقرة )د( من البند 8 من املادة 
القوى54 على اأن جميع احتادات الأع�صاء املنت�صبة  األعاب  الدولية لحتادات  للرابطة  الأ�صا�صي  النظام  4 من 
الأنظمة  عليها  تن�س  التي  الأحكام  التنظيمية  وقوانينها  الأ�صا�صية  اأنظمتها  يف   " باإدراج  لاللتزام  تخ�صع 

الأ�صا�صية والقواعد والقوانني التنظيمية " للرابطة الدولية لحتادات األعاب القوى.

املياه املخ�ص�صة لأغرا�س زراعية،  القانوين الذي يحكم جمعيات م�صتخدمي  ويف ما يخ�س الإطار   .41
اأو بناء على  اأن هذه اجلمعيات تت�صكل مببادرة من الإدارة  02.84 55 على  القانون رقم  4 من  تن�س املادة 
طلب من ثلثي امل�صتغلني، �صواء اأكانوا ميلكون اأم ل الأموال التي ت�صملها الأ�صغال املحددة يف املادة 7 من 
هذا القانون. وجتدر الإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل احتمال تعار�س الفقرة الأوىل من هذه املادة مع الفقرة الأوىل 
من الف�صل 12 من الد�صتور الذي يكر�س التاأ�صي�س الذاتي للجمعيات التي "متار�س اأن�صطتها بحرية يف نطاق 
احرتام الد�صتور والقانون". وتكر�س الت�رشيعات املقارنة عالوة على ذلك، مبداأ التاأ�صي�س الذاتي جلمعيات 
م�صتخدمي املياه، بينما تعهد اإىل الإدارة مبهمة تن�صيط هذه اجلمعيات وتعزيز تنظيمها. ون�صوق كمثال على 
ذلك بوركينا فا�صو الذي ل يخول القانون اخلا�س بها اإمكانية تاأ�صي�س جمعيات م�صتخدمي املياه مببادرة 

من الإدارة56. 
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42. وبخ�صو�س ال�رشاكة بني اجلمعيات وال�صلطات العمومية، و�صع من�صور رئي�س احلكومة حول ال�رشاكة 
بني اجلمعيات والدولة، ال�صادر بتاريخ 27 يونيو 2003، اأ�ص�س ال�صيا�صة الر�صمية للحكومة جتاه اجلمعيات، 
ذلك اأن املن�صور املذكور يرمي اإىل متهيد الطريق اأمام حتديد مفهوم جديد ل�صيا�صة ال�رشاكة، باعتبارها جمموعة 
من العالقات القائمة على الت�صارك وامل�صاركة وتقا�صم املوارد الب�رشية اأو املادية اأو املالية بغية تقدمي خدمات 
التاأكيد على  ينبغي  اأنه  العام". غري  النفع  بخدمات  التكفل  اأو  التنمية  م�صاريع يف جمال  تنفيذ  اأو  اجتماعية 
اإعانات  تقدمي  على جمرد  يركز  لل�رشاكة  مفهوما  اأن  اإل  املن�صور،  اأدخلها  التي  التح�صينات  من  بالرغم  اأنه، 
مالية عمومية من �صاأنه، يف راأي املجل�س، اأن يعزز منطق "ال�رشاكة القائمة على منطق الفر�صة"، ا�صتنادا اإىل 
عالقة غري متكافئة بني ال�رشكاء واأن يقو�س املكا�صب املحققة بف�صل �رشاكات قائمة على منطق املعاملة باملثل 
ومتكني الفاعلني، على غرار ال�رشاكات التي تندرج يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية57، اأو يف اإطار 
عملية التخطيط اجلماعي املن�صو�س عليها يف املادة 36 من امليثاق اجلماعي ال�صابق . ويذكر املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان يف هذا ال�صدد، بالو�صع الد�صتوري اجلديد للجمعيات كفاعلة يف الدميقراطية الت�صاركية. 

ثالثا - التو�سيات

القانوين  الإطار   )1

43. اعتبارا لأحكام الد�صتور والقوانني التنظيمية للجماعات الرتابية. 
املدين  املجتمع  حول  الوطني  احلوار  نتائج  املتقدمة،  اجلهوية  حول  ال�صت�صارية  اللجنة  ملقرتحات   اعتبارا 

واأدواره الد�صتورية اجلديدة، وكذا التو�صيات الناجتة عن دينامية اإعالن الرباط. 
واعتبارا جلميع اللتزامات الدولية للمملكة

 يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن الهدف املن�صود من اإ�صالح الإطار القانوين الذي يحكم حرية 
اجلمعيات يجب اأن يتمثل اأ�صا�صا يف تعزيز �صمانات حرية اجلمعيات وا�صتقاللية الن�صيج اجلمعوي من اأجل 

متكني املجتمع املدين من لعب دوره املكر�س يف الد�صتور.
اإن حتقيق الأهداف ذات القيمة الد�صتورية، يف راأي املجل�س، اأ�صا�صا عرب تعزيز الن�صيج اجلمعوي الوطني وعرب 
الرت�صيم القانوين وتدوين الجتهاد الق�صائي خا�صة ال�صادر عن املحاكم الإدارية يف جمال حرية اجلمعيات. 
ويرى املجل�س يف هذا ال�صدد باأن اأي اإ�صالح لالإطار القانوين والتنظيمي اخلا�س باجلمعيات ينبغي اأن يوفر 
احللول القانونية واملوؤ�ص�صاتية جلملة من الق�صايا الأ�صا�صية ب�صكل يتم معه تر�صيخ املنطق الليربايل والت�رشيحي 

الذي يعد من �صمن اأبرز �صمات الإطار القانوين للجمعيات.



مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بـــــــالـــــــمغـــــــرب الـــــــجمعـــــــيـــــــات  بــحريـــــــة 

24

تو�ضيات تتعلق بالإطار القانوين اخلا�س بتنظيم حق تاأ�ضي�س اجلمعيات 

44. يو�صي املجل�س امل�رشع مبراجعة الظهري ال�رشيف رقم 1.58.376 املوؤرخ يف 3 جمادى الأوىل 1378 
)15 نوفمرب 1958( الذي ي�صبط مبوجبه حق تاأ�صي�س اجلمعيات يف املنحى الليربايل لعام 1958، وذلك 

 با�صتبدال العقوبات ال�صالبة للحرية املن�صو�س عليها يف الظهري ال�رشيف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نوفمرب 
1958 الذي ي�صبط مبوجبه حق تاأ�صي�س اجلمعيات، كما وقع تغيريه وتتميمه، بغرامات. 

 بتمكني الأطفال ما بني 15 و18 �صنة من احلق يف تاأ�صي�س جمعياتهم من اأجل  �صمان تفعيل حق الأطفال 
يف امل�صاركة.

 مبنح اجلمعيات الأجنبية و�صعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم اجلمعيات الوطنية يف اإطار تفعيل امل�صاواة 

يف احلقوق طبقا للد�صتور ووفقا لل�صيا�صة اجلديدة للهجرة التي نهجتها اململكة
 التن�صي�س يف املادة 5  على اإمكانية اإيداع الت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعيات اأو جتديد اأجهزتها امل�صرية ، اإلكرتونيا، 

وذلك يف اإطار اإ�صفاء الطابع الالمادي على الإجراءات املتعلقة مبختلف اأعمال احلياة اجلمعوية.
 باإعفاء الت�رشيحات بتاأ�صي�س اجلمعيات والتغيري من واجبات التنرب املن�صو�س عليها يف املادة 5 من الظهري 

ال�رشيف

45. ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا : 
 باعتماد و�صع قانوين خا�س باملوؤ�ص�صات وتو�صيح خ�صائ�صها وكيفية احل�صول على هذا الو�صع ومتويلها 

واإدارتها
والتزامات  الإطار حقوق  هذا  ويحدد  اجلمعيات.  �صمن  التطوعي  للعمل  نظامي  قانوين  اإطار  اإحداث   
الدولة يف  الفاعلني داخل اجلمعيات وم�صاهمة  الفئة من  لها هذه  تتطور وفقا  التي  املتطوعني والكيفيات 

تغطية املخاطر التي يتعر�س لها املتطوعون وكيفيات ت�صديد النفقات التي يتحملونها يف نطاق اأن�صطتهم؛
 تعديل املادة 7 من قانون امل�صطرة اجلنائية وذلك لتمكني جميع اجلمعيات املوؤ�ص�صة ب�صفة قانونية، ولي�س 
اأن تنت�صب يف حدود جمال اهتمامها املن�صو�س عليه يف  اأنها ذات منفعة عامة، من  فقط اجلمعيات املعلن 
قانونها الأ�صا�صي طرفا مدنيا يف كل دعوى مدنية للتعوي�س عن ال�رشر الناجت عن جناية اأو جنحة اأو خمالفة.  

 تعديل املادة 4 من الزهري ال�رشيف رقم 1.02.212 �صادر يف 22 من جمادى الآخرة 1423 )31 اأغ�صط�س 
2002( يق�صي باإحداث الهيئة العليا لالت�صال ال�صمعي الب�رشي كما مت تغيريه وتتميمه من اأجل تو�صيع حق 
تقدمي ال�صكايات املتعلقة بخرق اأجهزة الت�صال ال�صمعي-الب�رشي للقوانني اأو لالأنظمة املطبقة على قطاع 
الت�صال ال�صمعي-الب�رشي جلميع اجلمعيات املوؤ�ص�صة ب�صفة قانونية ولي�س فقط اجلمعيات املعرتف لها ب�صفة 

املنفعة العامة. 
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تو�ضيات تتعلق بالن�ضو�س اخلا�ضة املنظمة لبع�س فئات اجلمعيات 

46.  يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان امل�رشع ب: 
الأوملبية  اللجنة  منح  اأجل  من  والريا�صة  البدنية  بالرتبية  املتعلق   30.09 رقم  القانون  من   23 املادة  بتعديل 
 ،30.09 رقم  القانون  لأحكام  الريا�صية  للجامعات  الأ�صا�صي  النظام  مطابقة  من  التحقق  �صلطة  الوطنية 
وللنظام الأ�صا�صي لالحتادات الدولية وللميثاق الأوملبي. ويف نف�س الإطار يقرتح اأن تكون قرارات اللجنة 

الأوملبية الوطنية يف هذا املجال قابلة للطعن فيها اأمام املحكمة الإدارية بالرباط.
بتعديل املادة 31 من القانون رقم 30.09 اأعاله ملنح املحكمة البتدائية بالرباط اخت�صا�س البت يف طلبات 
الت�رشيح بحل اأجهزة اإدارات اجلامعات الريا�صية يف حال عدم امتثال تلك اجلامعات لأنظمتها الأ�صا�صية اأو 

للن�صو�س الت�رشيعية اأو التنظيمية املطبقة عليها.
املخ�ص�صة  املياه  م�صتخدمي  جمعيات  ينظم  الذي   02.84 القانون  من   4 املادة  من  الأوىل  الفقرة  بن�صخ 

لأغرا�س زراعية والذي ي�صمح باإمكانية تاأ�صي�س هذه اجلمعيات مببادرة من الإدارة.
بتعديل القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العايل لتمكني جمعيات الطلبة باأن تكون ممثلة عن طريق 

النتخاب يف جمال�س اجلامعات وجمال�س موؤ�ص�صات التعليم العايل.

تو�ضيات تتعلق ب�ضفة املنفعة العامة 

47. مع مراعاة تعزيز املوارد املالية املتاحة للجمعيات ومراجعة اجلانب اجلبائي وكذا الت�صهيالت اجلمركية 
املمنوحة لها، من املمكن التفكري يف التخلي نهائيا عن العرتاف ب�صفة املنفعة العامة للجمعيات، التي مل 
يعد معمول به با�صتثناء فرن�صا تقريبا. وكتدبري انتقايل، يو�صي املجل�س باعتماد الو�صوح يف حتديد املعايري 
املتعلقة بح�صول اجلمعيات على �صفة املنفعة العامة. ويف هذا ال�صدد، ثمة نقطتني هامتني وجب مراعاتهما 
ب�صاأن املر�صوم رقم 2.04.969. فيجب من جهة، تو�صيح نطاق مفهوم " اأن يكون للجمعية هدف له طابع 
ال�صلطة  تاأطري  اأخرى،  الذكر، ومن جهة  املر�صوم �صالف  1 من  املادة  " املن�صو�س عليه يف  العامة  امل�صلحة 
التقديرية املمنوحة ملمثلي ال�صلطة التنفيذية، وفقا ملا هو من�صو�س عليه يف املادة 6 من املر�صوم املذكور، عرب 

و�صع معايري وا�صحة ميكن ال�صتناد اإليها يف ممار�صة تلك ال�صلطة التقديرية.

تو�ضيات اأخرى ذات طابع تنظيمي 

48. يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان احلكومة مب�صك �صجل وطني للجمعيات ون�رش بانتظام لئحة 
اجلمعيات التي كانت حمل طلب ببطالن تاأ�صي�صها من قبل ال�صلطات الإدارية اأمام املحاكم املخت�صة مع تعليل 

دواعي مثل هذا الطلب.
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واجلبائي  املايل  الإطار   )2

اأفق تنمية موارد الن�صيج اجلمعوي  فاإن املجل�س  49. اعتبارا لتعقد النظام املايل واجلبائي للجمعيات ويف 
الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي امل�رشع: 

 بالعرتاف �صمن القانون املتعلق باجلمعيات، بحق اجلمعيات يف تلقي م�صاعدات على �صكل اإعفاء من 
الواردة  واملمتلكات  والأموال  امل�صاهمات  على  الأخرى  الر�صوم  اأو  ال�رشائب  ومن  الدخل  على  ال�رشيبة 
من اجلهات املانحة اأو الهيئات احلكومية والدولية وعلى مداخيل ال�صتثمار والإيجارات وحقوق املوؤلف 

والأن�صطة القت�صادية واملعامالت العقارية، 
 بالتطوير يف القانون )يف �صكل اخل�صوم اأو العتمادات املخ�ص�صة لل�رشيبة على الدخل( حلوافز للهبات 
ال�صخ�صية وامل�صاهمات الفردية لفائدة اجلمعيات. و�صع اإطار قانوين ميكن من تنويع م�صادر متويل اجلمعيات 
وذلك ل�صيما بو�صع اإطار قانوين حمفز على الرعاية )le mécenat( . ولهذا الغر�س يقرتح اعتماد، مع 
مراعاة الأحكام القانونية املتعلقة بتنظيم الأوقاف، قانون خا�س ينظم جمال الرعاية. ويجب اأن تخ�صع لهذا 
القانون على وجه اخل�صو�س بع�س الأعمال مثل تخ�صي�س اأ�صول ب�صكل ل رجعة فيه للقيام بعمل من اأعمال 
امل�صلحة العامة، اأو تخ�صي�س ممتلكات ب�صكل ل رجعة فيه ق�صد ر�صملتها، مع ا�صتخدام الإيرادات املرتتبة 
عن تلك العملية لدعم عمل من اأعمال امل�صلحة العامة، ودفع اأموال ب�صكل ل رجعة فيه من قبل �رشكة واحدة 
اأو اأكرث للقيام بعمل من اأعمال امل�صلحة العامة، وتخ�صي�س اأ�صول ب�صكل ل رجعة فيه للقيام بعمل من اأعمال 
امل�صلحة العامة بوا�صطة موؤ�ص�صة حمت�صنة، وتخ�صي�س اأ�صول ب�صكل ل رجعة فيه لإجناز ن�صاط واحد اأو اأكرث 

يف جمال البحث العلمي اأو التعليم  اأو هما معا.
 مبالءمة اأنظمة الإعفاءات لفائدة اجلمعيات مبوجب املدونة العامة لل�رشائب. ويو�صي املجل�س �صمن نف�س 

املنطق  بتعميم نظام الإعفاءات والقتطاعات والتخفي�صات املن�صو�س عليها حاليا لفائدة اجلمعيات املعرتف 
لها ب�صفة املنفعة العامة لت�صمل جميع اجلمعيات املوؤ�ص�صة وفقا للقانون. و�صيت�صنى بف�صل هذا القرتاح تفعيل 
اإحدى التو�صيات الرئي�صية للمناظرة الوطنية لل�رشائب التي تدعو ب�صكل عام اإىل اإ�صالح " نظام ال�رشائب 

املفرو�صة على اجلمعيات بهدف امل�صاهمة يف النهو�س بالعمل اجلمعوي "58. 
 باعتبار تنوع الأعمال اجلمعوية عرب اإدراج مبداأ ال�رشاكة متعددة ال�صنوات يف امل�صاريع اجلمعية امل�صتفيدة 
من دعم عمومي )خا�صع بطبيعة احلال اإىل تقييم �صنوي( وذلك من اأجل �صمان ا�صتدامة العمل اجلمعوي 

وتقوية قدرات اجلمعيات يف جمال الروؤية والتخطيط ال�صرتاتيجيني. 
 بال�صتلهام من املقاربة التي اقرتحها املجل�س الأعلى للح�صابات يف تقريره لعام 2010 يف اإطار متابعة تنفيذ 

تو�صياته59 بهدف اإعادة حتديد املعايري املتعلقة باأهلية اجلمعيات للولوج اإىل التمويل العمومي.
املعلومات )املو�صوع لدى جمل�س  القانون حول احلق يف احل�صول على  بالتن�صي�س �رشاحة يف م�رشوع   
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النواب بتاريخ 8 يونيو 2015( على مقت�صى يتعلق بالن�رش ال�صتباقي للمعلومات املتعلقة بالربامج، وطلبات 
العرو�س وباقي الفر�س املوجهة للجمعيات، من طرف الإدارات العمومية، واملوؤ�ص�صات املنتخبة، والهيئات 

املكلفة مبهام املرفق العام؛   
 بتعديل القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 �صعبان 1391 )12 اأكتوبر 1971( بالتما�س الإح�صان العمومي 
وكذا مر�صومه التطبيقي رقم 2.04.970 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 املوافق ل 10 يناير 2005 من 
اأجل التن�صي�س على ن�رش الأمانة العامة للحكومة حل�صيلة العمليات واملداخيل املنجزة يف اإطار ممار�صة هذه 

امل�صطرة. 
 باأن تدرج �صمن اخت�صا�صات املوؤ�ص�صة الد�صتورية امل�صقبلية املكلفة بالعمل اجلمعوي امل�صاهمة يف اإعداد 

وتتبع وتقييم الربامج العمومية للدعم املايل املوجهة اإىل اجلمعيات

من   6 للمادة  تف�صريية  مذكرة  باإ�صدار  املغرب  بنك  وايل  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�صي   .50
الئتمان،  موؤ�ص�صات  على  الواجبة  باليقظة  املتعلقة   2007 غ�صت   2 بتاريخ   G/2007/41 رقم  املن�صور 
لتمكن اجلمعيات احلائزة على الو�صل املوؤقت من فتح ح�صاب بنكي با�صم اجلمعية وذلك بدءا من و�صع 

الت�رشيح بالتاأ�صي�س. 

ج( تو�ضيات تتعلق بدعم قدرات الن�ضيج اجلمعوي الوطني 

51. يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بت�صجيع ودعم الت�صغيل اجلمعوي عرب منح م�صاعدات خا�صة 
وت�صهيالت �رشيبية واجتماعية )الإعفاء كليا اأو جزئيا من التحمالت الجتماعية، على �صبيل املثال( واتخاذ 
تدابري مالئمة يف جمال التكوين الأويل وامل�صتمر. ويف هذا ال�صدد، يوؤيد املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان 
ب�صكل تام راأي املجل�س القت�صادي والجتماعي والبيئي ب�صاأن ت�صغيل ال�صباب والذي يو�صي فيه باإن�صاء، 
بتعاون مع اجلماعات الرتابية، عقود ت�صغيل تروم حتقيق املنفعة العامة والجتماعية من �صاأنها اأن متكن ال�صباب 
من اكت�صاب خربة مهنية �صمن هيئة ل ت�صعى اإىل حتقيق الربح، ت�صطلع مبهام اجتماعية اأو لها طابع امل�صلحة 
العامة. وي�صري املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا اإىل اأن اأي حل ُيلجاأ اإليه ينبغي اأن ي�صمن للم�صتخدمني 

يف هذه الأطر، احلقوق الأ�صا�صية املن�صو�س عليها يف قانون ال�صغل ؛

اإحلاق  جمال  يف  ومن�صفة  �صفافة  معايري  بو�صع   ال�صلطات  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�صي   .52
املوظفني لدى اجلمعيات وو�صعهم رهن الإ�صارة. وينبغي من منظور املجل�س اأن متكن هذه املعايري من تقوية 

املوارد الب�رشية للن�صيج اجلمعوي الوطني. 
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الوطني  املجل�س  فاإن  الوطني،  اجلمعوي  الن�صيج  وتنمية  ل�صتدامة  املالئمة  ال�رشوط  حتقيق  اأجل  من   .53
حلقوق الإن�صان يو�صي خمتلف الأطراف املعنية، وخا�صة ال�صلطات العمومية، واجلماعات الرتابية، والقطاع 
اخلا�س وفاعلي التعاون الدويل بتنويع عرو�س متويل اجلمعيات، وباأن يكيفوا ب�صكل اأف�صل عرو�صهم من 
تنوع جمالت تدخل اجلمعيات، و تب�صيط �رشوط وم�صاطر الولوج اإىل هذه العرو�س. ويثري املجل�س الوطني 
النتباه ب�صكل خا�س اإىل اأن تنويع عر�س متويل اجلمعيات هو �رشط �رشوري ل�صتقاللية الن�صيج اجلمعوي 
الوطني. ويعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا اأن تنويع هذا العر�س هو �صمانة للروح الليربالية التي 

متيز الإطار القانوين الوطني املنظم حلرية اجلمعيات.  

54. ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا ب: 
 اإن�صاء بوابة اإلكرتونية حكومية موحدة ت�صم جميع برامج التمويل املوجهة للجمعيات

القاعات  ا�صتعمال  من  منهم  على طلب  وبناء  جمانية  ب�صفة  الفعلية  املجموعات  وباقي  اجلمعيات  متكني   

املجل�س حتويل  يقرتح  التنظيمي،  الن�س  لهذا  تنظيمي. وبالن�صبة  العمومية ، ح�صب كيفيات يحددها ن�س 
م�صمون مذكرة الوزير الأول رقم 99-28  بتاريخ 5 نونرب 1999حول ا�صتعمال القاعات العمومية من 

طرف اجلمعيات والأحزاب والنقابات اإىل مر�صوم.   

د( تو�ضيات تتعلق بالتدابري اخلا�ضة املواجهة لبع�س فئات اجلمعيات 

55. بغر�س ت�صجيع املبادرات املواطنة املبتكرة ووبغ�س النظر عن امل�صاواة ال�صكلية لو�صع اجلمعيات وتعدد 
اأ�صناف اجلمعيات املن�صو�س عليها يف القانون ال�صاري املفعول اأو املقرتحة يف هذه املذكرة، فاإن املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�صان يدعو ال�صلطات العمومية اإىل و�صع اأنظمة وم�صاطر "متييز اإيجابي" كمراحل انتقالية 
للمواكبة لفائدة بع�س اجلمعيات ، وذلك باعتبار ، لي�س فقط بالنظر اإىل املو�صوع املن�صو�س عليه يف اأنظمتها 

الأ�صا�صية ولكن واأ�صا�صا الفئات املعنية باأن�صطتها، ويتعلق الأمر: 
 باجلمعيات العاملة مع الفئات اله�صة والأ�صخا�س يف و�صعية اإعاقة. 

 باجلمعيات العاملة يف اجلماعات �صعبة الولوج، �صعيفة التجهيز والتي يبلغ معدل الفقر و/ اأو اله�صا�صة 
فيها ن�صبة معينة. ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان من اأجل حتقيق الن�صجام، باعتماد معايري املندوبية 
ال�صامية للتخطيط يف ما يتعلق مبعدل الفقرـ وكذا املعايري امل�صتعملة يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية يف 

ا�صتهداف اجلماعات والأحياء امل�صتفيدة من خمتلف برامج هذه املبادرة. 
حتفيزية  تدابري  على  م�صتهدفة  برامج  عرب  التحديد  يتم  اأن  اأي�صا  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  و 
للجمعيات احلديثة الن�صاأة. وميكن لهذه التدابري اأن تتخذ على �صبيل املثل ل احل�رش، دعم الت�صغيل الأول، 
طلبات عرو�س مب�صطة، م�صاطر مب�صطة للولوج اإىل التمويل وبرامج لدعم القدرات التدبريية للجمعيات.   
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ه( تو�ضيات تتعلق بال�رشاكة بني الدولة واجلمعيات 

من  بالرغم  التمويل  م�صاألة  اختزالها يف جمرد  واجلمعيات ل ميكن  الدولة  بني  ال�رشاكة  لكون  اعتبارا   .56
اأن ي�صمل  ينبغي  اأن ت�صورا متكامال لل�رشاكة  طابعها الأ�صا�صي، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يرى 
وتتبع  واإعمال  اإعداد  يف  وامل�صاركة  القدرات  دعم  اللوج�صتيكي،   التقني،  كالدعم  متنوعة  جد  جمالت 

ال�صيا�صات العمومية الوطنية و/ اأو الرتابية. 
و يف هذا الإطار يثمن املجل�س ب�صكل اإيجابي التطورات الأخرية يف جمال ال�صت�صارة الإلكرتونية  للعموم من 
طرف الأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل واحلريات. كما يحيي املجل�س خمتلف م�صارات احلوار الوطني 
حول املو�صوعات الكربى املتعلقة باإعمال الد�صتور كاإ�صالح منظومة العدالة، الأدوار الد�صتورية للمجتمع 
اأن املجل�س  الطفولة. وغري  الوطنية يف جمال  ال�صباب والعمل اجلمعوي وال�صيا�صة  ال�صحافة،  املدين، حرية 
ي�صري اإىل اأن الت�صاور كان اأقل حول اإ�صكاليات وطنية مركزية اأي�صا كمكافحة التمييز، ومكافحة العنف �صد 
الن�صاء اأو الإعاقة. ويعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن الوقت ل زال متاحا  لإطالق نقا�صات وطنية 

كربى حول هذه الق�صايا الأ�صا�صية.  

ز( تو�ضيات متنوعة 

57. يف اإطار منطق ت�صجيع التنظيم الذاتي للجمعيات، بو�صفه مكونا اأ�صا�صيا حلرية اجلمعيات، فاإن املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�صان يدعو اجلمعيات اإىل ممار�صة احلريات اجلمعوية وفقا لن�س وروح الد�صتور ول�صيما 
الف�صل 37 من الد�صتور  واأن يحرتموا يف عملهم معايري احلكامة اجليدة اجلمعوية كما مت التن�صي�س عليها يف 

الد�صتور املعرتف بها كونيا.   
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جلنة حقوق الطفل: التعليق العام رقم 8)2006( : حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من �رشوب العقوبة  القا�صية 
CRC/C/  ،2007 مار�س   2 بتاريخ  اأخرى(،  مواد  37، يف جملة  واملادة   ،28 املادة  من   2 والفقرة   ،19 )املادة  املهينة  اأو 

GC/8، الفقرة 52 . 
  CRC/C/GC/9  2007 جلنة حقوق الطفل : التعليق العام رقم 9)2006( : حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بتاريخ 27 فرباير

، الفقرة 25 . 
جلنة حقوق الطفل : التعليق العام رقم 13)2011( : حق الطفل يف التحرر من جميع اأ�صكال العنف، بتاريخ 18 اأبريل 2011،  

CRC/C/GC/13، الفقرة 75 
التجارية على حقوق  الأعمال  اأثر قطاع  ب�صاأن  الدول  التزامات   : جلنة حقوق الطفل:  التعليق العام رقم 16 )2013( 

الطفل، بتاريخ 17 اأبريل CRC/C/GC/16 ،2013، الفقرتان 77 و84  
20 - جلنة حقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية: احلق يف العمل، التعليق العام رقم 18، املادة 6 من العهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية، 24 نونرب E/C.12/GC/18 ،2005الفقرة 42  
21 - جلنة حقوق الطفل : التعليق العام رقم 4 )2003( : �صحة املراهقني ومنّوهم يف اإطار اتفاقية حقوق الطفل ، بتاريخ 1 

يوليوز CRC/GC/2003/4 ،2003، الفقرتان 27، 28 و42 
A/ ،2013 22 - انظر بهذا ال�صدد:  تقرير الفريق العامل املعني مب�صاألة التمييز �صد املراأة يف القانون واملمار�صة، 19 اأبريل

HRC/23/50، الفقرتان 34 و46؛ تقرير مفو�صة  الأمم املتحدة ال�صامية حلقوق الإن�صان �صابقا املعنون : "العوامل التي تعوق 
امل�صاركة ال�صيا�صية على قدم امل�صاواة بني اجلميع واخلطوات الالزم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات"، 30 يونيو 2014، 

A/HRC/27/29، الفقرات 22 اإىل 25.     
.A/HRC/RES/24/5 - 23

.A/HRC/RES/24/21 - 24
 .)A/HRC/21/L.25 )§4 - 25

 CDL –AD )2014( 046، Adoptées par la Commission de Venise lors de sa 101ème - 26
)session plénière )Venise،12-13 décembre 2014

A/HRC/24/38 - 27
املختار  حممد  الو�صائطية  اخلزانة  اأ�صدقاء  )جمعية  اأبريل   8 بتاريخ   148/2008 رقم  باأكادير  الإدارية  املحكمة  حكم   -  28
ال�صو�صي( تعترب الإدارة ملزمة بتقدمي و�صل اإيداع الت�رشيح بتاأ�صي�س اجلمعيات الذي يعترب جمرد اإ�صهاد باإيداع الت�رشيح ول ميلك 

حق حجزه  عن املدعية متى ثبت اأن هذه الأخرية قدمت ملفها طبقا للقانون 
اعتباره  �صواء مت  الإيداع  ت�صليم و�صل  4 : رف�س  2007 ، عدد  يناير   10 بتاريخ  الإدارية  الغرفة  الأعلى  قرار املجل�س   - 29
قرارا �صمنيا اأو �رشيحا يولد عنه ب�صفة مبا�رشة احلق يف التعوي�س لأن ال�صلطة املحلية لي�صت خمت�صة يف مراقبة امل�رشوعية، واأن 
حرمانها من ممار�صة حرية التجمع واإبداء الراأي املن�صو�س عليه د�صتوريا ملدة �صنتني كاملتني اأحلق بها �رشرا ماديا نتيجة توقف 
ن�صاطها وحرمانها من تنمية مداخيلها ومن احل�صول على الإعانات العمومية واإعانة القطاع اخلا�س بالإ�صافة اإىل امل�رشوفات 
قد  املذكور  امل�صلحي  اخلطاأ  اإن  امل�صتاأنف. وحيث  احلكم  اإلغاء  ملتم�صة  ما حلقها من �رشر  �صتنفقها لإ�صالح  اأو  اأنفقتها  التي 
ترتب عنه �رشر معنوي يتجلى يف حرمان امل�صتاأنفة من ممار�صة حقها يف عقد التجمعات والتعبري عن راأيها وهو حق م�صمون 
مبقت�صى الد�صتور ت�صتحق عنه تعوي�صا يقدره املجل�س يف 20.000 درهم، واأن املحكمة ملا ق�صت بغري ذلك يكون حكمها جمانبا 

لل�صواب وواجب الإلغاء.
30 - حكم املحكمة الإدارية باأكادير رقم 27/2008 بتاريخ 21 فرباير 2008 )جمعية املنار للرتبية والثقافة والفن والريا�صة( 
اإيداع  من  الهدف  الت�رشيح.  لنظام   بل  امل�صبق  الرتخي�س  لنظام  املغربي  القانون  تخ�صع يف  لأن�صطتها ل  اجلمعيات  ممار�صة   :
الت�رشيح لدى ال�صلطة املحلية بتاأ�صي�س اجلمعيات اأو باإدخال تغيريات اأو تعديالت على الهياكل امل�صرية لها هو جمرد اإخبار لالإدارة 

بح�صول التغيريات املذكورة دون اأن يكون لها احلق يف قبول اأورف�س هذه التغيريات.  
31 - حكم املحكمة الإدارية بالدار البي�صاء رقم 479.2004 بتاريخ 3 اأبريل 2006 )اجلامعة امللكية املغربية للم�صايفة(: "اإن 
مهمة ال�صلطة الإدارية بخ�صو�س اإحداث اجلمعيات حم�صورة فيما ذكر يف قانون اجلمعيات ولي�صت خمت�صة يف بالبحث يف يف 

م�رشوعية اجلموع العامة اأو ا�صت�صارة اجلهة الو�صية على القطاع.    
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ال�صو�صيوثقافية والريا�صية  للتنمية  النخيل  2007 )جمعية  2 غ�صت  بتاريخ   84 باأكادير، عدد  32 - حكم املحكمة الإدارية 
التاأكد من قيام اجلمعية  ال�صلطة املحلية يف  تاأ�صي�س اجلمعيات يقوم على نظام ت�رشيحي وينح�رش دور  تاكموت تغجيجت( : 
با�صتيفاء ال�رشوط املرتبطة بتقدمي الت�رشيح. امتناع ال�صلطة عن ت�صليم و�صل تاأ�صي�س اجلمعية يجعل قرارها م�صوبا بعيب خمالفة 

القانون.  
33 - انظر حممد الأزهر : احلريات العامة يف الق�صاء املغربي ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�صاء، 2012  

34 - املعتمد من طرف املوؤمتر العاملي لليون�صكو ب�صاأن ال�صيا�صات الثقافية، املنعقد مبك�صيكو �صيتي من 26 يوليوز اإىل 6 غ�صت 
 .1982

35 - " يف �صاأن املادة 121 )البند الأخري(:
حيث اإن هذه املادة تن�س يف بندها الأخري على اأن من ال�رشوط التي يجب على اجلمعيات ا�صتيفاوؤها لتقدمي عري�صة اإىل جمل�س 

اجلهة: "اأن تكون اجلمعية متوفرة على فروع قانونية يف كل اأقاليم اجلهة"؛
وحيث اإنه، لئن كان الد�صتور ين�س يف البند الثالث من ف�صله 146 على اأنه حتدد بقانون تنظيمي �رشوط تقدمي العرائ�س اإىل جمل�س 
اجلهة من قبل املواطنات واملواطنني واجلمعيات، فاإن ما ا�صرتطته املادة 121 يف بندها الأخري، دون مربر مقبول،  من وجوب اأن 
ل  تكون اجلمعية التي تتقدم بعري�صة متوفرة على فروع قانونية يف كل اأقاليم اجلهة، من �صاأنه احلد من ممار�صة حق د�صتوري خموَّ
للجمعيات، مبوجب الف�صل 139 من الد�صتور، ق�صد تقدمي عرائ�س اإىل جمل�س اجلهة ملطالبته باإدراج نقطة تدخل يف اخت�صا�صه 

�صمن جدول اأعماله، الأمر الذي يكون معه البند الأخري من املادة 121 من هذا القانون التنظيمي خمالفا للد�صتور؛
36 - "واإننا لن�صيد بالدور الفاعل للمجتمع املدين الذي اأبان عن انخراطه الفاعل يف حماربة الفقر والتلوث والأمية مما يجعلنا 
ومتده  ال�رشاكة  اأنواع  كل  معه  تعقد  اأن  اإىل  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات  و�صائر  املحلية  واجلماعات  العمومية  ال�صلطات  ندعو 
اجلمعوي والهتمام مبجالت  والعمل  العام  لل�صاأن  املدين  املجتمع  نخبة  بتعاطي  معتزين  واإننا جلد  امل�صاعدة.  اأ�صكال  بجميع 

كانت اإىل حد كبري ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد موؤ�رشا على ن�صج ال�صعب وقواه احلية" 
 Haut commissariat au plan : Enquête nationale auprès des institutions sans but  -  37
lucratif http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-institutions-

.sans-but-lucratif_t13862.html
38 - . اإح�صائيات م�صلمة للمجل�س الوطني حلقوق الإن�صان )يونيو 2015(. 

39 - اإن �صعف ن�صبة التاأطري اجلمعوي الوطني يتعني مقارنته مع مثيله يف عدد من الدول الدميقراطية املتقدمة اأو ال�صاعدة: 
371،23 جمعية  املتحدة،  الوليات  ن�صمة يف   100000 لكل  233،57 جمعية  اجلمعوي  التاأطري  ن�صبة  بلغت   2006 ففي 
الت�صيك و363،63 جمعية لكل  ن�صمة يف جمهورية   100000 533،98 جمعية لكل  �صوي�رشا،  ن�صمة يف   100000 لكل 
100000 ن�صمة يف الأوروغواي. وقد مت احت�صاب هذه الن�صب انطالقا من الإح�صائيات املقدمة يف دليل حرية اجلمعيات يف 

العامل، التوثيق الفرن�صي، 2007.    
 Tel que prévu à l’article 48 du Dahir N° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 )24 février - 40
.1958( portant statut général de la fonction publique، tel qu’il a été modifié et complété

41 - يف عام 2007، قام القطاع اجلمعوي بتعبئة ما يقرب من 352.000 متطوع �صاهموا ب 96 مليون �صاعة تقريبا، اأي ما 
يعادل 56524 فر�صة عمل بدوام كامل )ملخ�س البحث الوطني املتعلق باملوؤ�ص�صات غري الهادفة للربح )�س. 4(  

42 - وظفت اجلمعيات يف عام 2007، 27919 �صخ�صا بدوام كامل كما ا�صتعانت ب 35.405 �صخ�صا بدوام جزئي، عملوا 
ما جمموعه 10066000 �صاعة. واإجمال، وفر القطاع اجلمعوي اأكرث من 33846 فر�صة عمل باأجر يعادل عمال بدوام كامل.

43 - اأحدثت مبوجب املادة 5 من قانون املالية رقم 43.06 لل�صنة املالية 2007، ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.06.232 
ال�صادر يف 10 ذي احلجة 1427 )31 دي�صمرب 2006(، كما مت تغيريه وتتميمه.

44 - - الظهري ال�رشيف رقم 1-58-376 ال�صادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نوفمرب 1958(  بتنظيم حق تاأ�صي�س 
 12 بتاريخ    206-02-1 رقم   ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�صادر   75.00 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما  اجلمعيات 

جمادى الأوىل 1423 )23 يوليو 2002(
45 - ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.99.16 يف  18 �صوال 1419 )5 فرباير 1999(

46 - الظهري ال�رشيف رقم 1.07.195 ال�صادر يف 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007( بتنفيذ القانون رقم 47.06 
املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية.
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غري  )ترجمة   )2000( والأموال(  العمومية  )املنظمات  احلكومية  غري  باملنظمات  املتعلق  اأذربيجان  جمهورية  قانون   -  47
ر�صمية( : املادة 30 . المتيازات ال�رشيبية التي ت�صتفيد منها املنظمات غري احلكومية : يجوز للمنظمات غري احلكومية التي مت 

ت�صجيلها بنجاح اأن ت�صتفيد من المتيازات ال�رشيبية الواردة يف قانون ال�رشائب جلمهورية اأذربيجان.
 )2005 يف  تعديلها  وقع  كما   2000 ب�صنة  املتعلقة  )ب�صيغته  للربح  الهادفة  غري  القانونية  بالهيئات  املتعلق  القانون   : بلغاريا 
ال�صجل  واملقيدة يف  للربح  الهادفة  غري  القانونية  الهيئات  وت�صجع  ت�صاعد  اأن  للدولة  يجوز   :4 املادة   - الدولة  مع  العالقات 
والر�صوم  فائدة  مبعدل  وال�صلفات  ال�رشائب  جمال  يف  العامة،  امل�صلحة  طابع  لديها  التي  ذات  الأن�صطة  ممار�صة  ق�صد  املركزي 
اجلمركية، ومنحها بع�س احلوافز املالية والقت�صادية الأخرى، وكذا عرب متويلها وفق ال�رشوط والكيفيات املن�صو�س عليها يف 

القوانني اخلا�صة ذات ال�صلة .
فنلندا : ت�صتفيد اجلمعيات باعتبارها منظمات غري حكومية ل تتوخى الربح، واملعرتف لها بهذه ال�صفة وفقا للت�رشيعات ال�رشيبية 
من اإعفاءات �رشيبية، حيث تعفى من دفع فئات معينة من ال�رشائب.  وعالوة على ذلك، عندما تكت�صي جمعية غري هادفة للربح 
اأهمية خا�صة من حيث حتقيق الرفاه للمواطنني، فاإنه ميكن اإعفاءها من دفع جميع ال�رشائب )القانون املتعلق بتخفيف ال�رشائب 

على بع�س اجلمعيات غري الهادفة للربح )680/1976(. 
لتفيا : القانون املتعلق باملنظمات غري الهادفة للربح، 17 دي�صمرب عام 1991، ب�صيغته املعدلة بتاريخ 5 نوفمرب 1993

)ترجمة غري ر�صمية( املادة 4.  �صندوق الحتياطيات. : يجوز للمنظمات غري الهادفة للربح اأن حتول اأ�صولها التي تتجاوز 
نفقاتها نحو �صندوق الحتياطيات خالل ال�صنة املالية املقبلة دون فر�س �رشيبة الأرباح عليها. 

48 - على �صبيل املقارنة، ق�صت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان يف قرارها "اإ�صماعيلوف �س. اأذربيجان" ال�صادر بتاريخ 
17 يناير 2008 باأن " من �صاأن التاأخر الكبري يف عملية الت�صجيل، اإذا كان يعزى اإىل وزارة العدل، اأن ي�صكل عقبة اأمام ممار�صة 
املعنيني بالأمر حقهم يف حرية تكوين اجلمعيات "؛ املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، اإ�صماعيلوف �س. اأذربيجان، العري�صة 

رقم 4439/04، 17 يناير 2008، الفقرة 48.
49 - اأقاليم بني مالل واأزيالل والفقيه بن �صالح وخريبكة وخنيفرة وميدلت

50 - الظهري ال�رشيف رقم 1.00.199 ال�صادر يف 15 من �صفر 1421 )19 مايو 2000( بتنفيذ القانون رقم 01.00 املتعلق 
بتنظيم التعليم العايل.

 30.09 2010( بتنفيذ القانون رقم  اأغ�صط�س   24( 1431 13 رم�صان  1.10.150 ال�صادر يف  الظهري ال�رشيف رقم   - 51
املتعلق بالرتبية البدنية والريا�صة.

52 - النظام الأ�صا�صي لالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، اإ�صدار يوليو 2012 
53 - وفقا للتعريف رقم 6 من النظام الأ�صا�صي لالحتاد الدويل لكرة القدم، الكونفدرالية هي جمموعة من اجلمعيات املعرتف 

بها من قبل الفيفا وت�صكل جزء من نف�س القارة اأو املنطقة اجلغرافية.
54 - دخلت حيز التنفيذ يف نوفمرب 2011

55 - الظهري ال�رشيف رقم 1.87.12 ال�صادر يف 3 جمادى الآخرة 1411 )21 دي�صمرب 1990( بتنفيذ القانون رقم 02.84 
املتعلق بجمعيات م�صتخدمي املياه املخ�ص�صة لالأغرا�س الزراعية.

56 - - اأميدو كراين : منوذج حتليلي للت�رشيع الوطني املتعلق باملوارد املائية يف بوركينا فا�صو، يوليو 2007، �صل�صلة الدرا�صات 
القانونية ال�صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة على النرتنت.

57 - جمموعة اأعمال املناظرة الوطنية حول ال�رشائب التي نظمت يف 29 و30 اأبريل 2013، �س. 101
58 - اأعمال الندوة الوطنية حول ال�رشيبة، 29 و30 اأبريل 2013، ال�صفحة 101  

59 - انظر على �صبيل املثال التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س الأعلى للح�صابات واملوجهة اإىل اإقليم خ�صع للتدقيق:
- و�صع خمطط توقعي وبرامج عمل يتم من خاللها حتديد معايري الدعم املايل املوجه اإىل اجلمعيات تبعا لكل قطاع؛

- حتديد املعايري املو�صوعية لنتقاء اجلمعيات املراد دعمها ومراقبة كيفية ا�صتخدامها للمنح املقدمة اإليها؛
- اإن�صاء اآليات لتقييم اأثر املنح املقدمة؛

- اإبرام اتفاقيات �رشاكة مع اجلمعيات امل�صتفيدة، ينبغي اأن تهم برامج وا�صحة املعامل، ول�صيما امل�صاريع ذات الأولوية بالن�صبة 
للجماعة الإقليمية، مع موؤ�رشات لتقييم النتائج التي مت حتقيقها.
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