إعالن
في إطارتفاعله مع االستشارة التي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان واملجتمع المدني ،وكذا
تجديد اشتغاله على هذه االشكالية التي شكلت مكوناتها موضوع أنشطة وبرامج سبق للفضاء الجمعوي أن نفذها منذ
تأسيسه في  .6991سينظم الفضاء الجمعوي استشارة علمية وجمعوية حول موضوع:
منظمات املجتمع المدني و إنعاش التشغيل بالمغرب

التاريخ :الجمعة  70شتنبر8762

تتمثل النتائج المنتظرة من االستشارة في توجيه مذكرة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان
واملجتمع المدني تتضمن:
مقترحات تتعلق بالسياسة الوطنية للتشغيل ذات الصلة بتنشيط التشغيل من طرف الجمعيات كقطاع خاص غيرربحي؛
o
تحديد مجاالت ومحاور إصالح المنظومة القانونية والضريبية والمؤسساتية المساعدة على تدخل الجمعيات في سوق
o
الشغل؛
حصراالجراءات التي يجب على الدولة والقطاع الخاص الربحي القيام بها لضمان استدامة الشغل في الوسط الجمعوي؛
o
برنامج االستشارة
المساهمون

محاور االستشارة







الحركة الجمعوية والحق في الشغل
انعاش مساهمة الجمعيات في إنعاش الشغل :أي مرتكزات للسياسة
العمومية في مجال التشغي؟
بياضات النقاش العمومي حول التشغيل :مناطق الظل والالمفكرفيه
عناصرأولية حول تظويرالتشغيل وسط التنظيمات الجمعوية
مزايا ومخاطرالتشغيل الجمعوي:
االكراهات الضريبية كعائق للتشغيل في الوسط الجمعوي:
التعقيبات :

o
o

.6
.8
.3
.4
.5
.1
.0

الخالصات والتوصيات
الكلمة الختامية








مريم بنخويا ،رئيسة الفضاء الجمعوي
المهدي لحلو  ،باحث إقتصادي
فؤاد عبد المومني ،ناشط جمعوي
باحث إقتصادي
عبد الله ساعف :أستاذ جامعي
قيس مرزوق الورياش ي ،أستاذ جامعي
عبد العزيزالمسعودي

المهدي العمراني– رشيد الفياللي المكناس ي – كريم التازي
المناقشة :ممثلو وممثالت الجمعيات الحاضرة
عبد الواحد الغازي ،الفضاء الجمعوي
o
مريم بنخويا ،رئيسة الفضاء الجمعوي
o

الئحة الجمعيات المشاركة في االستشارة
الجمعية المغربية لدعم المقاوالت الصغرى؛
.2
مكتب رئاسة الفضاء الجمعوي؛
الشبكة المغربية لالقتصاد االجتماعي والتضامني؛
.9
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛
التحالف المغربي للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية
.67
فيدرالية رابطة حقوق المرأة؛
إعاقة؛
ترانسبارانس ي المغرب؛
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان؛
.66
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان؛
ملتقي الجمعيات؛
.68
الجمعية المغربية للتضامن والتنمية؛
جمعية االقتصاديين بالمغرب
.63
مركزالدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية
عبد الواحد الغازي  -المنسق الوطني
مشروع دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغربية
الفضاء الجمعوي
 ،55زنقة ملوية ،الشقة  ،1أكدال ،الرباط
الهاتف / 037 77 43 41 :الفاكس037 77 41 83:
البريد اإللكترونيcontact@espace-associatif.ma:
الموقع اإللكتروني www.espace-associatif.ma:

