بالغ صحفي حول
اإلعالن عن نتائج طلبات عروض مشاريع الجمعيات برسم سنة 9102
وعن خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان واملجتمع
المدني ،في لقاء ترأسه السيد الوزير مصطفى الخلفي يوم األربعاء  2أكتوبر  2102بمقر الوزارة
بالرباط عن خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات ،كما تم اإلعالن عن نتائج طلبات
عروض مشاريع الجمعيات في مجاالت :الديموقراطية التشاركية والترافع المدني عن مغربية
الصحراء واألمن املجتمع وتحديدا التصدي آلفة املخدرات.
فبخصوص طلبات العروض التي فتح باب الترشيح حولها أمام الجمعيات خالل الفترة
الممتدة ما بين  01يوليوز  2102إلى غاية  10شتنبر ،2102فقد حدد دفتر التحمالت المرفق
باإلعالن شروطا وضوابط لتقديم المشاريع ،ارتبطت عموما بطبيعة ومجاالت اشتغال
الجمعيات عالقة باملحاور سالفة الذكر ،وبتميز ونوعية الفكرة موضوع المشروع إلى جانب
الخبرة في إعداد وتركيب المشاريع والتخطيط والتدبير ،وبمدى انسجام مكونات مقترحات
المشاريع المقدمة ،ومدى ارتباط األهداف المنشودة من إنجازها مع الغاية من املحور.
وقد بلغ العدد اإلجمالي لطلبات الجمعيات المتوصل بها  404طلبا ،موزعة كاآلتي:


عدد الملفات الخاصة بالديموقراطية التشاركية082 :



عدد الملفات الخاصة باألمن املجتمعي040 :

عدد الملفات الخاصة بالترافع المدني عن القضية الوطنية92 :

وبلغ عدد الملفات غير المستوفية الشروط  97ملفا.
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وتشكلت ثالثة لجان ضمت إلى جانب أطر ومسؤولي الوزارة ممثلي القطاعات الحكومية المعنية
بمحاور اإلعالن عن طلبات العروض المنصوص عليها في دفتر التحمالت ويتعلق األمر بكل من
ووزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان ،وزارة الداخلية ،وزارة الصحة والمندوبية العامة إلدارة
السجون.
وبعد دراسة وتقييم ملفات الطلبات الواردة على الوزارة ومدى استجابتها للشروط
الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في دفتر التحمالت ،وبناء على مقاربة ومنهجية ضامنة
لإلنصاف وتكافؤ الفرص بين المشاريع ،حظيت مشاريع  53جمعية بالقبول وكانت على الشكل
التالي:
 03مشروعا في إطار الديموقراطية التشاركية؛  01مشاريع في مجال االمن املجتمعي؛  01مشاريع في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء.وفي كلمة له بالمناسبة أبرز السيد الوزير مصطفى الخلفي أن هذا اليوم يشكل نقلة
نوعية في عمل الوزارة في عالقتها باملجتمع المدني حيث ألول مرة يتم اعتماد نظام للدعم
العمومي موجه للجمعيات بعد اعتماد ميزانية الوزارة في إطار قانون مالية  2102الذي أقر ألول
مرة بندا خاصا بالدعم المباشر للجمعيات ،كما أنها نقلة من حيث إرساء منظومة متكاملة
للدعم الموجه للجمعيات في املجاالت التي تشتغل فيها الوزارة ،على اعتبار ان الوزارة أطلقت
مشاريع منها:
-0دراسة لتطوير بوابة الشراكة العمومية مع الجمعيات والتي تنشر طلبات عروض أزيد
من  71قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية ،والجماعات الترابية.
-2دراسة لتطوير منشور الشراكة المؤطر للدعم العمومي للجمعيات على ضوء
المستجدات القانونية التي حصلت وعلى ضوء توصيات املجلس األعلى للحسابات؛
-3عمل اللجنة البين وزارية التي تشرف على تقرير الشراكة حيث تم إصدار تقارير ثالث
سنوات  2107و 2100و ،2109والتي اختتمت بالعديد من التوصيات.
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وأشار السيد الوزير إلى أن هذا اليوم أيضا تميز بتقديم خطة الوزارة للنهوض بالدعم
العمومي للجمعيات التي تعد خامس وثيقة في هذا املجال ،بحيث تم إصدار ثالث تقارير الشراكة
 2109-210-2107باإلضافة لمذكرة اإلطار الضريبي التي قدمت بمناسبة تقديم تقرير الشراكة.
وأكد السيد الوزير أن هذه الخطة التي تشكل إطارا للعمل ،تهدف بشكل عام الى تنمية
التمويل العمومي الموجه لجمعيات املجتمع المدني ،وضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة
تدبير هذا التمويل ،وشفافية ولوجها الى التمويل العمومي وتكافؤ الفرص والمساواة بينها في
التنافس حول التمويل العمومي ،وتقوية قدرات الجمعيات في تدبير األموال العمومية ،وتعزيز
الحكامة المالية الجمعوية ،وضمان نجاعة التمويل العمومي المقدم للجمعيات ،والنهوض
بالعمل الجمعوي والرفع من اسهامه في التنمية الشاملة.
وهكذا ضمت الخطة أربعة مجاالت أساسية وهي مجال التشريع ومجال التنظيم ومجال
تقوية القدرات ومجال التواصل واألنظمة المعلوماتية.
وفي ختام كلمته وجه السيد الوزير الشكر للجان التي اشتغلت على دراسة الملفات وكذا
األطر التي اشتغلت على إعداد الخطة منوها إلى ان الوزارة تسعى إلى دعم مالي عمومي للجمعيات
وفقا لقواعد الشفافية والفعالية والنجاعة في تدبير هذا الدعم.
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