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 إلـى

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم
 

 .تنظيمية مقترحات قوانينإحالة ثالث :  الموضوع
 

 ، السيد الرئيس المحترم

 ، السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

،    اتقــدم ب ــا الســيدا  النائ ــ تنظيميــة  حيــع علــيكم ثــالث مقترحــات قــوانين  وبعــد ، رفــرأن     

 :مع باق  السيدات والسادة النواب  عضاء الفررق االشتراك    المختار راشدي ولحسن بنواري 
 

 اللجنة المقترحموضوع  المقترحواضع 

 -لحسن بنواري 
  -المختار راشدي 

وباقي أعضاء الفريق 
 االشتراكي

 مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير
 يتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم  

والجماعات الترابية الداخلية 
 والسكنى وسياسة المدينة

 -لحسن بنواري 
  -المختار راشدي 

وباقي أعضاء الفريق 
 االشتراكي

 مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير
يتعلق بالعماالت و  112.14التنظيمي رقم  القانون 

 األقاليم

الداخلية والجماعات الترابية 
 والسكنى وسياسة المدينة

 -لحسن بنواري 
  -المختار راشدي 

وباقي أعضاء الفريق 
 االشتراكي

 مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير
 يتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم  

 

الداخلية والجماعات الترابية 
 والسكنى وسياسة المدينة

 

 وتفضلوا بق ول أائق ع ارات التقدرر واالحترام
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 تقديم

 

اعتبارا للمساهمة الكبيرة للجمعيات المغربية باعتبارها ممثال للمجتمع في 

تنوعه وغناه، ومجاال لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومدرسة 

للمواطنة، وشريكا في مسلسل التنمية والنهوض بحقوق اإلنسان، وفاعال مهما في 

وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل  التنمية البشرية المستدامة، وفي التشغيل

والخارج ألجل المساهمة في تنزيل مختلف البرامج القطاعية على أرض الواقع، 

وتقريب الخدمات العمومية وفك العزلة عن السكان، والمساهمة في معالجة التحديات 

 .االجتماعية واإلنسانية والبيئية والحقوقية 

لحيوية للجمعيات بمختلف أطيافها ، جاء وتعزيزا لهذه األدوار المتنوعة وا 

بمقتضيات دستورية لحماية وتشجيع العمل الجمعوي وتخويله أدوارا  2011دستور 

دستورية تتمثل أساسا في المشاركة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات 

المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا المساهمة في تفعيل هذه القرارات 

 من الدستور(. 12وتقييمها)الفصل 

وألجل تنظيم مشاركة الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع وكذا تفعيلها 

يتعلق  111.14القانون التنظيمي رقم وتقييمها بالنسبة للجماعات الترابية، جاء  

 بالجهات

 162المادة بإمكانية إبرام اتفاقيات للتعاون او الشراكة مع الجمعيات، غير أن 

من هذا القانون التنظيمي حصرت هذه اإلمكانية في الجمعيات المعترف لها بصفة 

المنفعة العامة. مما يشكل تقييدا لمشاركة السواد االعظم للجمعيات في الشأن العام 

 .المحلي والجهوي 

 المادةونظرا لما أفرزته الممارسة خالل األشهر األولى من تطبيق مقتضيات 

، من حيث تكون مقررات يتعلق بالجهات  111.14ظيمي رقم القانون التنمن  162

إبرام اتفاقية تعاون او شراكة مع الجمعيات معرضة للبطالن بحسب ما جاء في 

عليها  والي الجهةوبالتالي إمكانية اعتراض .من نفس القانون التنظيمي  112 المادة

مقررات مجلس  بحكم ما تقتضيه سلطة المراقبة اإلدارية المخولة له على شرعية

الجهة ، كما أن الخازن لدى الجهة المكلف بتنفيذ أوامر بصرف النفقات المترتبة عن 

تنفيذ اتفاقيات التعاون او الشراكة مع الجمعيات يقوم برفض تنفيذ هذه النفقات 

 بدعوى عدم توفر شرط االعتراف بصفة المنفعة العامة في الجمعية الشريكة.

ات الفاعلة وطنيا، جهويا ومحليا ال تتقدم بطلب ونظرا لكون غالبية الجمعي

الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العامة رغم جدية الخدمات التي تقدمها 

، المجاالتوالنجاحات التي راكمتها في إنجاز مختلف المشاريع التنموية في شتى 

http://المجالات.على/
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جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الرغم من كون الظهير الشريف رقم  وذلك على

يضبط بموجبه حق تنظيم وتأسيس الجمعيات كما تم  1958نونبر  15موافق  1378

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  75.00تحويله وتتميمه فيما يعد السيما بالقانون 

، والذي خصص 2002يونيو  23موافق  1423جمادى األولى  12بتاريخ  102.206

الجزء الثاني منه للجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية )الفصول من 

( محددا نوع الجمعيات المعنية وكذا كيفية اشتغالها ونوعية 13إلى الفصل  9الفصل 

االمتيازات التي تتمتع بها بعدما يعترف لها بصفة المنفعة العامة. كما حدد المرسوم 

كيفيات  2005يناير  10موافق  1425من ذي القعدة  28صادر في  2.04.969رقم 

ومسطرة وشروط تقديم طلب الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العامة، وآجال 

البت في الطلب وكيفيات نشر االعتراف بصفة المنفعة العامة ودواعي سحب هذه 

 الصفة عند االقتضاء.

لعامة تكون بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة وبما ان االعتراف بصفة المنفعة ا

بعد إجراء عمليات بحث وتقصي من مختلف السلطات اإلدارية والمالية وما يكلفه ذلك 

من جهد وعناء سواء بالنسبة للجمعيات وكذا اإلدارة، خاصة وأن جل الجمعيات ال 

 .نتسعى إلى الحصول على هذا االعتراف وال تجعل منه شرطا الشتغالها في الميدا

ونظرا إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات ُتعد باآلالف، فإن 

االستمرار في اشتراط االعتراف بصفة المنفعة العامة من شأنه أن يولد اختالال في 

تنفيذ مقتضيات دستورية تدعو إلى إشراك الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع 

أنه يحرم الجماعات الترابية من االستفادة من موارد مهمة وتفعيلها وتقييمها. كما 

تساهم بها هذه الجمعيات في التنمية المحلية سواء على شكل خبرات أو موارد بشرية 

 ولوجيستيكية وفي كثير من األحيان مساهمات مالية لتمويل تنفيذ مشاريع مختلفة.

يتعلق  111.14القانون التنظيمي رقم من  162المادة وعليه فإن مراجعة 

أصبحت حاجة ملحة ومستعجلة قبل أن تحدث انتكاسة في أوساط بالجهة 

الجمعيات الراغبة و المستعدة للدخول في صيغ تعاون وشراكة مع الجهات ألجل 

 تفعيل المشاريع التنموية في شتى المجاالت.
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 بتغيير يقضي تنظيميقانون مقترح 

 بالجهاتيتعلق  111.14القانون التنظيمي رقم 

 

 

 مادة فريدة 

 111.14القانون التنظيمي رقم من  162المادة تغيير على النحو التالي 

 يتعلق بالجهات

 

 162المادة 

يمكن للجهات في إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع 

جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات 

المعترف لها غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات 

الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط اتفاقيات للتعاون أو  بصفة المنفعة العامة

ذي فائدة مشتركة ال يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام 

 أو الخاص .

 

 في صيغتها النهائية على الشكل التالي : 162المادة لتصبح 

 162المادة 

يمكن للجهات في إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع 

جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات 

غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات اتفاقيات للتعاون 

أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقتضي اللجوء إلى 

 ن العام أو الخاص .إحداث شخص اعتباري خاضع للقانو
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 مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير

 يتعلق بالعماالت و األقاليم 112.14القانون التنظيمي رقم  
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 تقديم

 

اعتبارا للمساهمة الكبيرة للجمعيات المغربية باعتبارها ممثال للمجتمع في 

تنوعه وغناه، ومجاال لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومدرسة 

، وفاعال مهما في اإلنسانللمواطنة، وشريكا في مسلسل التنمية والنهوض بحقوق 

وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل  التنمية البشرية المستدامة، وفي التشغيل

والخارج ألجل المساهمة في تنزيل مختلف البرامج القطاعية على أرض الواقع، 

وتقريب الخدمات العمومية وفك العزلة عن السكان، والمساهمة في معالجة التحديات 

 .والبيئية والحقوقية  واإلنسانيةاالجتماعية 

لحيوية للجمعيات بمختلف أطيافها ، جاء وتعزيزا لهذه األدوار المتنوعة وا 

بمقتضيات دستورية لحماية وتشجيع العمل الجمعوي وتخويله أدوارا  2011دستور 

دستورية تتمثل أساسا في المشاركة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات 

المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا المساهمة في تفعيل هذه القرارات 

 من الدستور(. 12وتقييمها)الفصل 

وألجل تنظيم مشاركة الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع وكذا تفعيلها 

يتعلق  112.14القانون التنظيمي رقم وتقييمها بالنسبة للجماعات الترابية، جاء  

 بالعماالت و األقاليم

 141المادة بإمكانية إبرام اتفاقيات للتعاون او الشراكة مع الجمعيات، غير أن 

من هذا القانون التنظيمي حصرت هذه اإلمكانية في الجمعيات المعترف لها بصفة 

المنفعة العامة. مما يشكل تقييدا لمشاركة السواد االعظم للجمعيات في الشأن العام 

 .المحلي والجهوي 

 المادةونظرا لما أفرزته الممارسة خالل األشهر األولى من تطبيق مقتضيات 

، من حيث يتعلق بالعماالت و األقاليم  112.14ظيمي رقم القانون التنمن  141

تكون مقررات إبرام اتفاقية تعاون او شراكة مع الجمعيات معرضة للبطالن بحسب ما 

عامل التالي إمكانية اعتراض وب.من نفس القانون التنظيمي  106 المادةجاء في 

له على  دارية المخولةعليها بحكم ما تقتضيه سلطة المراقبة اإل العمالة أو اإلقليم

 شرعية مقررات مجلس العمالة أو اإلقليم ، كما أن الخازن لدى العمالة أو اإلقليم

المكلف بتنفيذ أوامر بصرف النفقات المترتبة عن تنفيذ اتفاقيات التعاون او الشراكة 

مع الجمعيات يقوم برفض تنفيذ هذه النفقات بدعوى عدم توفر شرط االعتراف بصفة 

 العامة في الجمعية الشريكة. المنفعة
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ونظرا لكون غالبية الجمعيات الفاعلة وطنيا، جهويا ومحليا ال تتقدم بطلب 

الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العامة رغم جدية الخدمات التي تقدمها 

 المجاالت.والنجاحات التي راكمتها في إنجاز مختلف المشاريع التنموية في شتى 

جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الرغم من كون الظهير الشريف رقم  ذلك علىو

يضبط بموجبه حق تنظيم وتأسيس الجمعيات كما تم  1958نونبر  15موافق  1378

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  75.00تحويله وتتميمه فيما يعد السيما بالقانون 

، والذي خصص 2002يونيو  23موافق  1423جمادى األولى  12بتاريخ  102.206

الجزء الثاني منه للجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية )الفصول من 

( محددا نوع الجمعيات المعنية وكذا كيفية اشتغالها ونوعية 13إلى الفصل  9الفصل 

االمتيازات التي تتمتع بها بعدما يعترف لها بصفة المنفعة العامة. كما حدد المرسوم 

كيفيات  2005يناير  10موافق  1425من ذي القعدة  28صادر في  2.04.969رقم 

ومسطرة وشروط تقديم طلب الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العامة، وآجال 

البت في الطلب وكيفيات نشر االعتراف بصفة المنفعة العامة ودواعي سحب هذه 

 الصفة عند االقتضاء.

لعامة تكون بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة وبما ان االعتراف بصفة المنفعة ا

بعد إجراء عمليات بحث وتقصي من مختلف السلطات اإلدارية والمالية وما يكلفه ذلك 

من جهد وعناء سواء بالنسبة للجمعيات وكذا اإلدارة، خاصة وأن جل الجمعيات ال 

 .نتسعى إلى الحصول على هذا االعتراف وال تجعل منه شرطا الشتغالها في الميدا

ونظرا إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات ُتعد باآلالف، فإن 

االستمرار في اشتراط االعتراف بصفة المنفعة العامة من شأنه أن يولد اختالال في 

تنفيذ مقتضيات دستورية تدعو إلى إشراك الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع 

أنه يحرم الجماعات الترابية من االستفادة من موارد مهمة وتفعيلها وتقييمها. كما 

تساهم بها هذه الجمعيات في التنمية المحلية سواء على شكل خبرات أو موارد بشرية 

 ولوجيستيكية وفي كثير من األحيان مساهمات مالية لتمويل تنفيذ مشاريع مختلفة.

يتعلق  112.14القانون التنظيمي رقم من  141المادة وعليه فإن مراجعة 

أصبحت حاجة ملحة ومستعجلة قبل أن تحدث انتكاسة في بالعماالت و األقاليم 

ول في صيغ تعاون وشراكة مع العماالت أو أوساط الجمعيات الراغبة و المستعدة للدخ

 ألجل تفعيل المشاريع التنموية في شتى المجاالت. األقاليم
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 بتغيير يقضي مقترح قانون تنظيمي

 يتعلق بالعماالت و األقاليم 112.14القانون التنظيمي رقم 

 

 

 مادة فريدة 

 112.14القانون التنظيمي رقم من  141المادة تغيير على النحو التالي 

 يتعلق بالعماالت و األقاليم

 

 141المادة 

في إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما  عماالت أو األقاليميمكن لل

بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو 

المعترف الهيئات غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات 

أجل إنجاز مشروع أو اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من  لها بصفة المنفعة العامة

نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون 

 العام أو الخاص .

 

 في صيغتها النهائية على الشكل التالي : 141المادة لتصبح 

 141المادة 

في إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما  يمكن للعماالت أو األقاليم

جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو  بينها أو مع

الهيئات غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات اتفاقيات 

للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقتضي 

 ون العام أو الخاص .اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقان
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 تقديم

 

اعتبارا للمساهمة الكبيرة للجمعيات المغربية باعتبارها ممثال للمجتمع في 

تنوعه وغناه، ومجاال لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومدرسة 

للمواطنة، وشريكا في مسلسل التنمية والنهوض بحقوق اإلنسان، وفاعال مهما في 

وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل  التنمية البشرية المستدامة، وفي التشغيل

والخارج ألجل المساهمة في تنزيل مختلف البرامج القطاعية على أرض الواقع، 

وتقريب الخدمات العمومية وفك العزلة عن السكان، والمساهمة في معالجة التحديات 

 .االجتماعية واإلنسانية والبيئية والحقوقية 

لحيوية للجمعيات بمختلف أطيافها ، جاء وتعزيزا لهذه األدوار المتنوعة وا 

بمقتضيات دستورية لحماية وتشجيع العمل الجمعوي وتخويله أدوارا  2011دستور 

دستورية تتمثل أساسا في المشاركة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات 

المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا المساهمة في تفعيل هذه القرارات 

 من الدستور(. 12وتقييمها)الفصل 

وألجل تنظيم مشاركة الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع وكذا تفعيلها 

يتعلق  113.14القانون التنظيمي رقم وتقييمها بالنسبة للجماعات الترابية، جاء  

المادة بإمكانية إبرام اتفاقيات للتعاون او الشراكة مع الجمعيات، غير أن بالجماعات 

ون التنظيمي حصرت هذه اإلمكانية في الجمعيات المعترف لها من هذا القان 149

بصفة المنفعة العامة. مما يشكل تقييدا لمشاركة السواد االعظم للجمعيات في 

 .الشأن العام المحلي والجهوي 

 المادةونظرا لما أفرزته الممارسة خالل األشهر األولى من تطبيق مقتضيات 

، من حيث تكون يتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم من  149

مقررات إبرام اتفاقية تعاون او شراكة مع الجمعيات معرضة للبطالن بحسب ما جاء 

وبالتالي إمكانية اعتراض عامل العمالة .من نفس القانون التنظيمي  115 المادةفي 

دارية المخولة له على شرعية أو اإلقليم عليها بحكم ما تقتضيه سلطة المراقبة اإل

مقررات مجلس الجماعة، كما أن الخازن لدى الجماعة المكلف بتنفيذ أوامر بصرف 

النفقات المترتبة عن تنفيذ اتفاقيات التعاون او الشراكة مع الجمعيات يقوم برفض 

تنفيذ هذه النفقات بدعوى عدم توفر شرط االعتراف بصفة المنفعة العامة في 

 ريكة.الجمعية الش
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ونظرا لكون غالبية الجمعيات الفاعلة وطنيا، جهويا ومحليا ال تتقدم بطلب 

الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العامة رغم جدية الخدمات التي تقدمها 

 المجاالت.والنجاحات التي راكمتها في إنجاز مختلف المشاريع التنموية في شتى 

جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376 الرغم من كون الظهير الشريف رقم ذلك علىو

يضبط بموجبه حق تنظيم وتأسيس الجمعيات كما تم  1958نونبر  15موافق  1378

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  75.00تحويله وتتميمه فيما يعد السيما بالقانون 

، والذي خصص 2002يونيو  23موافق  1423جمادى األولى  12بتاريخ  102.206

الثاني منه للجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية )الفصول من الجزء 

( محددا نوع الجمعيات المعنية وكذا كيفية اشتغالها ونوعية 13إلى الفصل  9الفصل 

االمتيازات التي تتمتع بها بعدما يعترف لها بصفة المنفعة العامة. كما حدد المرسوم 

كيفيات  2005يناير  10موافق  1425ة من ذي القعد 28صادر في  2.04.969رقم 

ومسطرة وشروط تقديم طلب الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العامة، وآجال 

البت في الطلب وكيفيات نشر االعتراف بصفة المنفعة العامة ودواعي سحب هذه 

 الصفة عند االقتضاء.

حكومة وبما ان االعتراف بصفة المنفعة العامة تكون بمرسوم يوقعه رئيس ال

بعد إجراء عمليات بحث وتقصي من مختلف السلطات اإلدارية والمالية وما يكلفه ذلك 

من جهد وعناء سواء بالنسبة للجمعيات وكذا اإلدارة، خاصة وأن جل الجمعيات ال 

 .تسعى إلى الحصول على هذا االعتراف وال تجعل منه شرطا الشتغالها في الميدان

ة بين الجماعات الترابية والجمعيات ُتعد باآلالف، فإن ونظرا إلى أن اتفاقيات الشراك

االستمرار في اشتراط االعتراف بصفة المنفعة العامة من شأنه أن يولد اختالال في 

تنفيذ مقتضيات دستورية تدعو إلى إشراك الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع 

الستفادة من موارد مهمة وتفعيلها وتقييمها. كما أنه يحرم الجماعات الترابية من ا

تساهم بها هذه الجمعيات في التنمية المحلية سواء على شكل خبرات أو موارد بشرية 

 ولوجيستيكية وفي كثير من األحيان مساهمات مالية لتمويل تنفيذ مشاريع مختلفة.

يتعلق  113.14القانون التنظيمي رقم من  149المادة وعليه فإن مراجعة 

حاجة ملحة ومستعجلة قبل أن تحدث انتكاسة في أوساط أصبحت  بالجماعات

ات ألجل ماعدخول في صيغ تعاون وشراكة مع الجالجمعيات الراغبة و المستعدة لل

 تفعيل المشاريع التنموية في شتى المجاالت.
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 قضي بتغييريمقترح قانون تنظيمي 

 يتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

 

 

 مادة فريدة 

 113.14القانون التنظيمي رقم من  149المادة تغيير على النحو التالي 

 يتعلق بالجماعات

 

 149المادة 

ات في إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع ماعيمكن للج

جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات 

المعترف لها غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات 

ن أجل إنجاز مشروع أو نشاط اتفاقيات للتعاون أو الشراكة م بصفة المنفعة العامة

ذي فائدة مشتركة ال يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام 

 أو الخاص .

 

 في صيغتها النهائية على الشكل التالي : 149المادة لتصبح 

 149المادة 

ات في إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع يمكن للجماع

ابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات جماعات تر

غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو الجمعيات اتفاقيات للتعاون 

أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقتضي اللجوء إلى 

 و الخاص .إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أ
 


