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نظــرا للــدور املركــزي املعتــرف بــه للجمعيــات يف مجــاالت التنميــة والتضامــن االجتماعــي والدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان، قــرر املجلــس تعميــق التفكيــر يف هــذا املوضـــوع مـــن أجـــل حتديــد مســالك العمليــات والتدخــالت 
الكفيلــة بتعزيــز حريــة تأســيس اجلمعيــات وإضفــاء ديناميــة علــى مســاهمة القطــاع اجلمعــوي يف بنــاء مغــرب 

متضامــن ومزدهــر.

يف هــذا التقريــر، أوصــى املجلــس علــى اخلصــوص مبــا 
يلي:

í ــم ــذي ينظـ ــر 1958 الـ ــة ظهيـ احلــرص علــى مالءمـ
أحــكام  مــع  اجلمعيــات  تأســيس  فـــي  الـحـــق 
دســتور 2011، ووضــع قانــون خــاص باملؤسســات؛ 
ــة  ــة واضحــة للشــراكة بــني الدول ــز إعــداد رؤي تعزي
باملثــل  املعاملــة  منطــق  علــى  قائمــة  واجلمعيــات 
للجمعيــات؛ االســتراتيجية  التوجهــات  واحتــرام 

í ــة ــم 2003 املنظم ــة رقـ ــي الـدوريـ ــر فـ ــادة النظـ إع
لعالقـــة الشراكة بني الدولة واجلمعيات، فـــي ضـــوء 
األحـــكام اجلديــدة للدســتور، ووضـــع دوريـــة تنظــم 

ــات؛ ــة واجلمعي ــني اجلماعــات الترابي الشــراكة ب

í فـــي مجـــال االعتــراف باملنفعــة العامــة، توضيــح
ــع املصلحــة  ــه طاب ــدف لـ ــا هـ ــوم «أن يكــون لهـ مفهـ
رقــم  املرســوم  مــن   1 املــادة  يف  الـــوارد  العامــة» 
2.04.969، وتأطيــر الســلطة التقديريــة املوكولــة 
ملمثلــي الســلطة التنفيذيـــة عـــن طريــق وضــع معايير 

واضحــة ميكــن أن تســتند إليهــا هــذه الســلطة؛

í ،باجلمعيــات خــاص  محاســباتي  مخطــط  وضــع 
ديباجتــه؛ يف  اجليــدة  احلكامــة  معاييــر  وإدراج 

í اإلعفــاء الضريبــي، علــى مســتوى الضريبــة علــى
املضافــة،  القيمــة  علــى  والضريبــة  الشــركات 
بالنســب لألنشــطة االقتصاديــة للجمعيــات املهتمــة 
ربحيــة  تكتســي صبغــة  والتــي ال  العــام،  بالشــأن 
النظــام اجلبائــي  التــي يحددهــا  للمعاييــر  طبقــا 
(التدبيــر غيـــر املـــدر للربــح للجمعيــة، والصبغة غير 

ممارســته)؛ ولشــروط  للنشــاط  التنافســية 

توصيات املجلس
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í20 ــة مقلصــة نســبتها ــة جزافي ــى ضريب النــص عل
الدخــل  علــى  بالضريبــة  يتعلــق  مــا  يف  املائــة  يف 
لنســبة  اخلاضعــة  التعويضــات،  علــى  املفروضــة 
ضريبيـــة أعلــى، التــي تدفعهــا اجلمعيــات املهتمــة 

العــام ألجرائهــا؛ بالشــأن 

í الســماح للجهــات املانحـــة (ســـواء أكانــوا أشــخاصا
طبيعيــني أو معنويــني) بتقديـــم إعانــات تخصـــم مـــن 
ضرائبهـــا (الضريبــة علــى الشــركات أو الضريبــة 
العــام  بالشــأن  املهتمــة  الدخــل) للجمعيــات  علــى 
حتـــى لـــو لـــم تكــن جمعيــات ذات منفعـــة عامـــة، 
ــة محـــددة لرقــم معامــالت  وذلـــك فـــي حـــدود عتبـ

اجلهــة املانحــة أو ملداخيلهــا؛

í ــه ــؤدى عنـ ــر املـ ــوع غيـ ــاص بالتطـ ــون خـ ــع قـانـ وضـ
ومتييزه عـن التطـوع الـذي يتلقـى صـاحبـه تعويضـا 

عـــن عمـلـه.

í حقــوق يحـــدد  أن  القانـــون  هـــذا  مـــن  وينتظـــر 
تعويــض  بـــدون  املتطوعيـــن  مـــن  كل  وواجبـــات 

بتعويــض؛ واملتطوعــني 

í إعــداد قانــون خــاص بالعامــل االجتماعــي يحــدد
وواجبــات  وحقـــوق  االجتماعــي  العمــل  طبيعــة 
واملســتفيدين،  اجلمعيــة  إزاء  االجتماعــي  العامــل 

والقانونيــة. اجلســدية  حمايتــه  وضمــان 
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