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 مقدمة  -1

 
مجال  فيجمعوية لترشيح مشاريع  8102تعلن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن انطالق دورة 

المتعلقة  8112يونيو  87ل  7/8112، وذلك بموجب دورية الوزير األول رقم البيئة والتنمية المستدامة

 مجال البيئة والتنمية المستدامة. في الجمعياتمن أجل دعم مشاريع  ،بالشراكة بين الدولة والجمعيات

 اإلطار العام  -2

بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية الشراكة إطار برنامج لترشيح المشاريع الجمعوية في  8102تندرج دورة 

دعم النسيج  فيهذا البرنامج ويتجلى  ،الجمعيات النشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامةالمستدامة و

الموارد الطبيعية من  تثمينو ةوحماي تطوير مبادرات مبتكرة في مجال الحفاظ على البيئةجل أمن ي والجمع

 .ةالمحليبمشاركة الساكنة ة عمليأنشطة خالل 

 إلى:برنامج الهذا يهدف وفي هذا الصدد، 

 .البيئة والتنمية المستدامة نموذجية في مجالدعم الجمعيات لتطوير وتنفيذ مشاريع  -

 .هذه المشاريعتقييم والجمعيات في تنفيذ مواكبة  -

 .االستفادة من المكتسبات المحققة قصدتبادل الخبرات والمعارف تعزيز التدبيرية وتقوية القدرات  -

 بجهات أخرى. إنجازهاو تكرارهامن أجل  لتثمينها ةعوالتجارب الناجحديد الممارسات الجيدة ت -

  المعايير المتعلقة بالجمعيات -3

 قانونية سليمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل. بصفةالجمعية  متعأن تت -

 األساسي. هاقانونأن تحترم  -

ول اوجد تواريخ الجموع العامةاحترام ) ل الجمعية قائمة على مبادئ الحكامة الجيدةهياكتكون  أن -

 .(اتالقرارسبل أخذ و االجتماعات

 المستدامة.أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية البيئة و/أو التنمية  -

 أن تكون الجمعية قد جددت هياكلها وفق قانونها األساسي. -

 أن تتوفر على الكفاءات الضرورية لتدبير المشروع. -

 إنجاز أنشطة ومشاريع في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.مجال في مهمة أن تتوفر على تجربة  -

 .ئهاشركامن قبل  تينمسلم ،لمشاريعا إنجازحسن متعلقتين بشهادتين ب تدليأن  -

 مسؤول عن  عيينحول تموقعة من طرف جميع أعضاء مكتب الجمعية وثيقة كتابية ب تدليأن  -

 .بتنسيق مع اإلدارة المشروع وتتبع  ريسيت

 .المتواجد داخل ترابها دعم المشروعالترابية بالجماعة  فيهاتعهد وثيقة تأن تدلي ب  -

 .المشروعومساندة  دعمبشركاء الفيها تعهد بوثيقة يأن تدلي  -

 منذ تأسيسها. أن تتوفر على أقدمية سنتين على األقل -

المستدامة لتنمية المكلفة باالدولة كتابة ت الشراكة السابقة مع ياالتزاماتها في اتفاقأن تحترم الجمعية  -

 .(إن وجدت)
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 المعايير المتعلقة بالمشروع :

 .المستدامةلتنمية ل الوطنية  االستراتيجيةأن ينسجم مع أهداف  -

 .في مجال البيئة والتنمية المستدامة خلق مهن مدرة للدخلأن يساهم في  -

 .أن يساهم في خلق ونشر ممارسات مستدامة -

جميع وتعبئة شمولية لمن خالل إشراك فعال للمواطنين مشاركاتية  ةأن يساهم في خلق دينامي -

 .ةالترابي الفعاليات 

 .مراحل بلورة وتنفيذ المشروع أثناءالجتماعي يراعى إقحام الشباب ومقاربة النوع ا أن -

 
 ويجب أن تندرج مقترحات المشاريع ضمن أحد المواضيع التالية:

إعادة تدوير النفايات،  ،الحد من األغلفة ،المصدر عند: الفرز من النفايات وإعادة تثمينها التقليص -

 .خلق أنشطة مدرة للدخل مرتبطة بتثمين النفايات ،إنشاء تعاونيات لتثمين وإعادة تدوير النفايات

المياه من خالل الممارسات والتكنولوجيات  تدبير: وتثمينها الموارد الطبيعية المحافظة على  -

تدبير مستدام للواحات والمناطق الهشة، الحفاظ على  ،ة و/أو تثمينهايائموارد المال على المحافظة

 ...إلخ.، التربة الحد من انجرافالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، 

ممارسات خاصة بالزراعة اإليكولوجية والمناخية الذكية،  اعتماد اإليكولوجية:تشجيع الزراعة  -

 تطوير الزراعة المستدامة وخلق أنشطة مدرة للدخل.

، وتشمل هذه بالمدن خضراءتنفيذ أنشطة متكاملة تهدف لخلق أحياء  تشجيع األحياء النظيفة: -

من  صليقتالالتنظيف، ، النفايات إعادة تدويرفرز وتجميل وخلق مساحات خضراء،  األنشطة:

 المواطنة اإليكولوجية.ترسيخ استهالك الطاقة والمياه، تشجيع النقل النظيف، 

الغاز تكنولوجيات الطاقات المتجددة  اعتماد: اقتصاد الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة -

ات الطاقو يةطاقتشجيع النجاعة الالكتلة الحيوية،  تثمينالطاقة المائية، الحيوي والطاقة الشمسية و

 .إلخ...، في وحدات اإلنتاج المتجددة

 مدعماتإنتاج و ،ميدانية تطبيقيةتنظيم أنشطة  عبر والتحسيس والتربية على البيئة:التوعية   -

 Sensibilisation par).)ة البيئة والتنمية المستدامتهم مواضيع خاصة بللشباب  بيداغوجية

l’action  

تعتمد منهجية تشاركية تقترحها شبكات الجمعيات، وللمشاريع التي وسيتم إعطاء األولوية للمشاريع التي 

 .....إلخ( ،المدارسالقطاع الخاص، والجماعات الترابية، الفاعلين المحليين )وة على إشراك السكان مقائ

طرف الجماعة مسلم من طرف أما بالنسبة لمشاريع األحياء النظيفة، فيجب أن تدلي الجمعية بتعهد مكتوب 

كما يجب أن تستهدف هذه . بمواكبة تنفيذ المشروع هذه األخيرة التزامالترابية التي تنتمي إليها، يتعلق ب

 حيين على األقل. المشاريع
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 شروط التمويل  -4

درهم بالنسبة للمشروع الواحد، مع ضرورة  300.000,00تم تحديد سقف الدعم الممنوح في مبلغ 

من الكلفة اإلجمالية للمشروع في شكل على األقل  %20مساهمة الجمعية في تغطية تكاليف المشروع )

 مساهمة عينية أو نقدية(.  

 
 مدة المشروع  -5

بين الجمعية وكتابة الدولة  شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الشراكة 08ال تتجاوز مدة المشروع الواحد 

 .المكلفة بالتنمية المستدامة

 
 الوثائق المكونة لطلب التمويل  -7

 يتكون ملف الطلب من الوثائق التالية :

  (.0استمارة المشروع معبأة وموقعة من طرف رئيس الجمعية )الملحق رقم 

 : الملف اإلداري للجمعية 

 .مصادق عليه  القانون األساسي والنظام الداخلي للجمعية -

 وصل إيداع ملف الجمعية لدى السلطات المعنية. -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية مصادق عليها. -

 ( الجمعين العامين األخيرين.8محضري ) -

أعضاء باقي رئيس وتحمل خاتم الجمعية وتوقيع ال جمعيةالمسير للمكتب الالئحة أعضاء  -

 .المكتب

 محضر آخر جمع عام سنوي يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس والكاتب العام للجمعية. -

 المشروع. تنفيذمحضر موقع حول مصادقة أعضاء مكتب الجمعية على  -

التقرير األدبي آلخر جمع عام يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس والكاتب العام  -

 المنتخبين.

 التقرير المالي آلخر جمع عام يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس وأمين المال للجمعية.  -

 وثيقة تثبت توفر الجمعية على مقر. -

 الجمعيات.لشبكة اتفاقية شراكة بالنسبة  -

 ل المرتقبة(.يمشروع ميزانية الجمعية للسنة الجارية )بيان للمصاريف والمداخ -

في طور اإلنجاز مع بيان مبلغ الدعم لكل هي التي  قائمة مشاريع الجمعية المنجزة أو -

 مشروع.

 حول دعم مشاريع األحياء النظيفة.الترابية وثيقة موقعة من طرف الجماعة  -

 وثيقة موقعة من طرف الشركاء حول دعم المشروع. -

شهادتان على األقل مسلمتان من طرف الشركاء حول حسن إنجاز الجمعية لهذه  -

 المشاريع.

 .(كفاءات أعضاء الجمعية) القدرات التدبيرية ألعضاء الجمعيةوثيقة تثبت  -
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كما يجب إيداع ملفات طلب الترشيح  واحد، ال يمكن للجمعية أو شبكة الجمعيات أن ترشح أكثر من مشروع

في الجهة المديرية الجهوية للبيئة لدى يحتوي على جميع وثائق المشروع(  مدمج نسختين )مع قرصفي 

  .مقر الجمعيةالتي يتواجد بها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 آجال إيداع الترشيحات  -8

 

 العنوان
 

 المديرية الجهوية للبيئة

 

مقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، شارع العرعار، 

. حي الرياض، الرباط 01سكتور،  

 

 
  الرباط سال القنيطرة جهة

مقر المديرية  )، الدار البيضاء.شارع موالي عبد الرحمان 88

. (الجهوية للتجهيز  

 

  البيضاء سطاتالدار  جهة
 

طريق مالباطا. ش 4إقامة شمس الطابق االول.  4   

طنجة. 01111رف مغوغة. ص.ب.  

  

    طنجة تطوان الحسيمة جهة

مقر  ) مقرفاس.  8102،ص.ب 80ص.ب. ، ساحة المنصور

( المديرية الجهوية للتجهيز  

   

 فاس مكناس جهة

.وجدة. 11111ص.ب ، 02رقم االكبر إدريسشارع  الشرق جهة   
 

، كليز، مراكش. شارع يعقوب المريني  

 

   مراكش اسفي جهة

 بني مالل خنيفرة جهة  .بني مالل 82111ص.ب ، شارع الحسن الثاني، الحي اإلداري

 سوس ماسة جهة  .أكادير 21111  ص.ب ، شارع محمد الخامس
 

.كلميم 20111ص.ب  ، حي محيريشمارس 2شارع   كلميم واد نون جهة 

.الرشيدية، طريق مكناس أمام أسيما، 8 عين أعاطي، 74  درعة تافياللت جهة 
 

 العيون الساقية الحمراء جهة  .فبراير العيون 82حي الشهداء زنقة 

الداخلة، تجزئة الفيال ،شارع الوالء  الداخلة وادي الذهب جهة 
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  كآخر أجل إليداع  على الساعة الرابعة بعد الزوال 2118ماي  30 االربعاء يومتم تحديد

 الترشيحات.

 

 

 

 

 
 منهجية فرز المشاريع  -9

االنتقاء  االختيار النهائي من قبل لجنةسيتم و ،للبيئة يةعلى مستوى المديريات الجهوستتم عملية انتقاء أولية 

عملية االنتقاء ستعتمد خالل  التيوكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من بقرار التي ستحدث الوطنية 

 المتضمنو المقترحالجمعية والمشروع  تقييملجدادة المقترحة وفق  الميزانيةمع المشروع  تالؤم على

 :للمحاور التالية

 
 معايير الفرز المتعلقة بالجمعية

 ميدان تدخل الجمعية حسب القانون األساسي  -

 أقدمية الجمعية.  -

 حصيلة منجزات الجمعية.   -

 .للجمعية الموارد البشرية واإلمكانيات المادية -

 القدرات التدبيرية للجمعية )تخصصات أعضاء الجمعية(. -

 
 معايير الفرز المتعلقة بالمشروع

الفقرة  فية المقترحة تتدخل في إطار المحاور السوالتي ، وقابلة للقياسومتكاملة أنشطة ملموسة  -

 .الثالثة

الممارسات المستدامة،  القيم البيئية و ونشرعبر اعتماد المساهمة في التنمية المحلية المستدامة  -

فعال ومساهمة قوية للفاعلين المحليين والمواطنين  إشراكعلى  ترتكزديناميكية جماعية وخلق 

 بصفة عامة.

 .للمشروع اور أفقيةمقاربة النوع كمحإدماج إدراج تقوية قدرات المستفيدين و -

 .للمشروع على الساكنة المحلية اإليجابي وقعال -

 مساهمة الجمعية وشركائها في تمويل المشروع )عينية أو نقدية(. -

 التقارير حول تنفيذ المشروع. إعدادتحديد منهجية التتبع والتقييم و -

 المشروع. مةديمو -

 

بالتنمية المستدامة والجمعيات التي سيتم مضامين اتفاقية الشراكة بين كتابة الدولة المكلفة  -11

 انتقاؤها.
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بعد قبول المشروع من طرف لجنة االنتقاء تتم دعوة الجمعية لتوقيع اتفاقية الشراكة وفق البنود وااللتزامات 
 التالية:

 التزامات الجمعية - 1

 تلتزم الجمعية في إطار تنفيذ المشروع بما يلي:
 بأسماء المستفيدين حسب طبيعة المشروع.كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة موافاة  -

 بأسماء المؤطرين والمكونين حسب طبيعة المشروع. كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةموافاة  -

صرف مبلغ الدعم المالي المخصص من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في األنشطة  -

 الخاصة بالمشروع.

إخبار مصالح كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مسبقا، وفي مدة ال تقل عن أسبوع، عن أي  -

 تغيير يمكن أن يطرأ على برمجة أنشطة المشروع.

التفاعل مع عمليات التتبع وافتحاص المشروع من طرف مصالح كتابة الدولة المكلفة بالتنمية  -

 وقت. المستدامة، وذلك في أي

 في اتفاقية الشراكة.    صوص عليهاالمشروع وفقا لاللتزامات المنتنفيذ  -

   .السلطات المحليةقبل  الالزمة منالتراخيص  الحصول على -

، لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةعن سير المشروع المدعم للمصالح المختصة ين قريرترفع  -

  المشروع،األول والثاني من يخصان الشطرين 

العمل على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل المتاحة لدى الجمعية، والسيما إلصاقها بالمقرات  -

 والمراكز التابعة لها.

 كإشارة إلىلها صلة بالمشروع في واجهة المشروع وفي جميع الوثائق  "لوكو" وضع ميزة خاصة -

 .إلنجازه كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةمع  الشراكة

 

 تي للمشروعاالتدبير المالي والمحاسب 

ألداء مقابل للخدمات  كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةعدم صرف الدعم الممنوح من طرف  -

المساهمة العينية للجمعية ألن هذه المصاريف تحتسب في إطار  ،المقدمة من طرف أعضاء الجمعية

 إلنجاز المشروع.

إلنجاز المشروع المبينة  كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةصرف الدعم المقدم لها من طرف  -

 خصائصه التقنية والمالية في وثيقة المشروع. 

 جميع عمليات التحصيل واألداءالذي تتم من خالله  بالمشروعخاص  بنكي فرعي حساب تخصيص -

 .المتعلقة بإنجاز المشروع

 في قانونها األساسي؛ هالتوقيع الخاصة بالحساب البنكي وفق ما هو منصوص علياحترام إجراءات  -

غير قابل للتظهير، وذلك ضمانا وحفاظا على دقة  اسميالقيام بجميع عمليات الصرف بواسطة شيك  -

بجميع الوثائق المحاسباتية األصلية المتعلقة بالمشروع ويتعلق األمر  االحتفاظ، كما يتعين الحسابات

 بما يلي:

 .الفواتير 

  ن بمبلغ النفقة يالمكونو ن/نيتوصل المموبفيد التي ت االستالمشواهد نسخ الشيكات أو

 بالنسبة للمشاريع التي يصعب التعامل فيها بشيك.

 .كشوفات الحساب البنكي 



 
 

8 
 

 وع.التقرير المحاسباتي للمشر 

 .جرد تفصيلي لقائمة المشتريات الخاصة بالمشروع 

 

االقتناءات، وكذا بالوثائق التي تثبت صحة كافة  المحاسبة الخاصة بالصفقات أوجميع عمليات  مسك -

 ية.اتالعمليات المحاسب

 سجل خاص بجرد التجهيزات والمعدات المقتناة في إطار الدعم المالي موضوع هذه االتفاقية. مسك -

قل تكلفة ممكنة األ )اختيارإتباع قواعد المنافسة في اختيار الممونين أو المقاولين إلنجاز المشروع  -

 .(مع مراعاة معايير الجودة

وال  ،االحتفاظ بالمبالغ التي لم يتم استعمالها بعد إنجاز المشروع في الحساب المخصص للمشروع -

 . بالتنمية المستدامة كتابة الدولة المكلفةيتم استعمالها إال بترخيص من 

المتعلقة  بالوضعية المالية والمحاسباتية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامةمصالح موافاة  -

 بالمشروع موضوع االتفاقية.

موافاة المجلس األعلى للحسابات بالوضعية المالية للنفقات المرتبطة بالمشروع حسب مقتضيات  -

 . 8104مارس  12بتاريخ  8/8104منشور السيد رئيس الحكومة رقم 

 

 التزامات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة - 2
 

مية المستدامة على موافاة الجمعية بنسخة من هذه بعد توقيع اتفاقية الشراكة، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالتن
  التالية:لحساب المشروع حسب البرمجة  ماليالتقوم بتحويل الدعم و ،االتفاقية

 
 السالفة الذكر.تفاقية على االتوقيع المن قيمة الدعم بعد  %21تحويل  -
من أنشطة  %21إنجاز الخاص بتقرير البناءا على من قيمة الدعم المتبقي  %21تحويل  -

 المشروع وتقييم إنجازاته طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
 

 لجنة تتبع المشروع - 3
 

نجاز وتقييم مختلف مراحل المشروع موضوع االتفاقية وحل كل إيتم إنشاء لجنة جهوية مكلفة بتتبع 
 العراقيل التي يمكن أن يواجهها المشروع خالل فترة إنجازه.

 وتتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون: 
 

 )رئيس اللجنة(؛المديرية الجهوية للبيئة  -
 .(على األقل) رئيس الجمعية ومسير المشروع لدى الجمعية -
 .المعنيةالسلطة المحلية   -

 
بدور  المديرية الجهوية للبيئةويمكن لهذه اللجنة أن تستدعي أي شخص مؤهل لدعم أشغالها.  وتقوم 

  .الكتابة الدائمة لهذه اللجنة
 
 التقارير - 4
 
تنجز الجمعية تقارير مرحلية حول مستوى اإلنجازات ومؤشرات التتبع وفق النماذج المعتمدة من  -

 طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
 المشروع. ذتنفيالمنجزة خالل  األنشطةتقدم الجمعية تقريرا أدبيا مفصال يتضمن تفاصيل  -
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 تقدم الجمعية تقريرا ماليا مفصال عن مداخيل ونفقات المشروع، مدعما بالوثائق  -
المحاسباتية وموقعا ومختوما من طرف رئيس الجمعية، ومصادق عليه من طرف محاسب 

 معتمد يحترم معايير التدبير المالي والمحاسباتي. 
 
 
 
 
 
 

 المراقبة - 5
 
اإلدارية والمالية المتعلقة بتطبيق مقتضيات هذه االتفاقية للمراقبة من يتم إخضاع جميع العمليات  -

 طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة المالية طبقا للقانون الجاري به العمل.
لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية أولمن تنتدبه لهذا الغرض، القيام بزيارات ميدانية لتتبع وتقييم  يمكن -

تدقيق للحسابات حول أي من أنشطة لمشروع موضوع هذه االتفاقية، وكذا إجراء افتحاص مالي ال
  .هذه االتفاقية

 
 فسخ االتفاقية - 6

  
كتابة الدولة المكلفة عند معاينة أي خلل في إنجاز المشروع موضوع اتفاقية الشراكة، تحتفظ 

كتابيا. وتسترجع المبالغ المالية  الجمعيةوقف التحويالت بعد إشعار بحق  بالتنمية المستدامة
 في الحاالت التالية: المحولة لفائدة الجمعية

 
 حل الجمعية؛ -
 عدم احترام الجمعية اللتزاماتها المحددة في هذه االتفاقية؛ -
 وجود صعوبة قانونية أو موضوعية لتنفيذ االتفاقية. -
 استعمال الدعم في غير ما خصص له. -
 المشروع.تخلي الجمعية على تنفيذ  -
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  0الملحق رقم 

 مشاريع الوثيقة تقديم 

 المشروع تقديم الجمعية حاملة -1

 

 اسم الجمعية حاملة المشروع 

 
 

 أهداف الجمعية حاملة المشروع 

 
 

 

 )يلحق وصل اإليداع القانوني بهذه الوثيقة(  اإلنشاءتاريخ 

 

 

 عالمة في الخانة المناسبة(طبيعة الجمعية حاملة المشروع )توضع 

  جمعية محلية 

 جمعية وطنية 

 شبكة أو فيدرالية 

 طبيعة أخرى )يتم تحديدها(  

 

 الصفة القانونية لحامل المشروع

 

 

 تاريخ انعقاد الجمع العام  )يلحق محضري الجمعين العامين األخيرين بهذه الوثيقة( 

 

 

 منطقة تدخل الجمعية 
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 المجموعات السكانية المعنية بأنشطة الجمعية 

 

 

 الميزانية السنوية للجمعية 

 

 

 تقديم هيكلة الجمعية : )عدد أعضاء المكتب، اللجن التي تم إنشائها،...(

 نساء عدد األعضاء المنخرطين

 رجال

 نساء عدد المستخدمين الدائمين

 رجال

 

 المساهمة في شبكة أو تجمع جمعوي :
 الشبكة :اسم 

التجربة السابقة للجمعية ذات الصلة بموضوع المشروع المقترح والمتضمن لما يلي )توضع عالمة في 

 الخانة المناسبة( 

 .بتحسين ظروف عيش المواطنينإنجاز مشاريع ذات الصلة  

 إنجاز مشاريع تربط بين حماية البيئة والرفع من اإلمكانيات المتوفرة للسكان بشكل مستدام. 

 تشجيع مشاركة المجموعات البشرية والتزامها لبلورة مبادرات من أجل حماية البيئة على أسس مستدامة. 

 العمل بتقنيات أو تكنولوجيات خاصة ومقترحة في إطار المشروع. 

  العمل مع الفئات المستهدفة في إطار المشروع. 

 

 األخيرتيناألنشطة األساسية المنجزة من طرف الجمعية خالل السنتين 

المستفيدو النتائج المحققة

 ن

الشركاء 

 ومساهماتهم

الميزانية 

 بالدرهم

التاريخ 

 والمكان

 نوع النشاط
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 : وصف المشروع -2

 اسم المشروع : -

 

 

 : جهةال : العمالة أو اإلقليم موقع المشروع :

 

 (بالتنمية المستدامةلكتابة الدولة المكلفة رقم المشروع : )مخصص 

 : المشروع حامل

 إسم حامل المشروع :

  العنوان :

  البريد اإللكتروني : الفاكس : الهاتف :

 اسم الرئيس :

   رقم البطاقة الوطنية :

 نقطة االتصال )االسم والصفة( :

 فئة المشروع :

 المناسبة( ةالميادين األساسية )توضع عالمة في الخان

 
 النفايات وإعادة تثمينهاالنقص من 

 
 المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها

 
 تشجيع الزراعية اإليكولوجية

 
 تشجيع األحياء النظيفة

 
 اقتصاد الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة

 
 التوعية والتحسيس والتربية على البيئة
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 منطقة التدخل

ساحل /  

 بحر/مياه عذبة

 المدينة:
 : جماعة -
 حي    : -

 

مناطق جبلية  

 هشة

  القرية

  الواحات مناطق غابوية 

  أنظمة إيكولوجية أخرى )يتم ذكرها(:

 

 المشروعمدة إنجاز 

  األشغال  ابتداءتاريخ   تاريخ نهاية األشغال 

 

 المشروعميزانية 

 الكلفة اإلجمالية للمشروع ..................................)بالدرهم(

 ..................................)بالدرهم(
 مجموع المساهمات النقدية للشركاء

 

  مجموع المساهمات العينية للشركاء ..................................)بالدرهم(

 ..................................)بالدرهم(
لكتابة  الجمعياتالمبلغ المطلوب من برنامج دعم 

 المكلفة بالتنمية المستدامةالدولة 

 

 موجز عن المشروع - 1

 الهدف العام للمشروع -

 

 مشروعالخاصة للهداف األ -

 

 مكونات المشروع -

 



 
 

14 
 

 

 النتائج المتوخاة من المشروع -

 

 

 األنشطة المبرمجة خالل المشروع -

 

 

 

 

 مؤشرات تتبع أنشطة المشروع -
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  خصائص المشروع - 2

، خاصة المواطنين والفاعلين المحليين الذين المعتمدة لتشجيع إشراك الجهات الفاعلة االستراتيجيةتحديد 

تحديد تمت تعبئتهم حول المشروع. كما يجب تحديد الوسائل المبرمجة لتحقيق تعبئة على نطاق أوسع، و

و  والتشاور عالم التوعية والتحسيس واإلالتعبئة و) المتوخاة من المشروعمستوى مشاركة المواطنين 

 المشترك والتفاوض والقرار المشترك(. عدادواإل التواصل و التنسيق
 

 

 وصف كيفية مساهمة المشروع في تقوية قدرات الفاعلين تقوية القدرات : 

 

 

المشروع في الرفع من مستوى مداخل المستفيدين :  وصف كيفية مساهمة الرفع من مستوى الدخل :

إدراج  عبر اإلنتاج)خلق ثروات اقتصادية عبر ترشيد استغالل الموارد الطبيعية، وتقليص تكاليف 

 ....( ، التدوير والتثمينالتكنولوجيات النظيفة

 

 

بعين االعتبار في إطار المشروع  األخذوصف كيفية  بعين االعتبار : اإلجتماعي أخد مقاربة النوع
ألدوار وحاجيات الرجال والنساء )مع التركيز على حاجيات النساء(، وكيف سيساهم ذلك في تحقيق 

 النتائج المتوخاة.

 

 

أن يندمج مع السياسات المحلية  وصف كيف يمكن للمشروع االنعكاسات المرتبطة بالسياسات :

. يجب اإلشارة لخطة عمل الجمعية للتعريف والتنمية المستدامةالبيئة والجهوية والوطنية في ميدان 

 بنتائج المشروع وطرق تقاسم ونشر التجارب الناجحة.

 

 

اإلبداع : شرح الجوانب اإلبداعية التي يتضمنها المشروع. هل يقترح المشروع مقاربات جديدة، وهل 
 ؟خرىيتضمن معارف أو تجارب أو دروس يمكن أن تستفيد منها مشاريع أ

 

 
 
 
 

ذكر والتعريف بالعوامل التي تشكل مخاطر كبرى يمكن أن تحول دون نجاح المشروع  دراسة المخاطر :

قتراح التدابير التي سيتم القيام بها للتخفيف من هذه المخاطر مع ا)العوامل الداخلية والخارجية(. المرجو 

 ني عليها نجاح وجدوى المشروع.  بإدراج الفرضيات األساسية التي ين

 



 
 

16 
 

اإليجابية للمشروع بعد االنتهاء من تمويله.  االنعكاساتاالستدامة تقيس مدى دوام ة المشروع : ديموم
في المستقبل.  مع وقع إيجابي المشروعاستمرارية  يجب شرح كيف يمكن للفاعلين المعنيين أن يضمنوا

 يئية التي ستجعل المشروع مستداما.أذكر أهم العوامل االجتماعية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية والب
 

 

 

 

 

 

معلومات عن األشخاص/الشركاء :  مسلسل التشاور مع المجموعات السكانية والفاعلين المحليين - 3

 المشروع. إعدادالذين تم التشاور معهم أثناء 

موضوع 

االستشارة 

 والقرارات

وع النشاط التشاوري )اجتماع، ن

بحث، اتصال هاتفي، 

 رسائل إلكترونية( ،تنسيقتبادل

عدد 

 النساء

عدد 

 األشخاص

األشخاص 

المعنيين الذين 

تمت مناقشة 

 المشروع معهم

 التاريخ

 

 

     

 

 

     

      

 

 وصف موقع التدخل - 4

 إسم الموقع/المنطقة المعنية بالمشروع 

أهم األنشطة االقتصادية والقدرات التي تميز  

المنطقة )مشاريع التأقلم والتخفيف بشكل 

 محدد(
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 وصف المشاكل المعروفة/كشف بيئي - 5

  منطقة تدخل المشروع بشكل دقيق

 

 

 الوضعية البيئية الحالية )الوضعية التي سيساهم المشروع في تجاوزها( 

 

 

 

 
 

 

 وأسبابهاالمشاكل المتواجدة 

 

 

 

 

 

 

 الساكنة المعنية بالمشروع - 6

عدد  المستهدفين عدد الشباب عدد النساء

 األسر

عدد 

 السكان

المعنية بشكل لمنطقة الجغرافية ا

)حي، جماعة،  مباشر بالمشروع

 مدينة(

     

     

     

     

 المجموع    
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 فاعلين آخرين معنيين بالمشروع  - 7

 

 

 

 

 

المشاريع المنجزة أو المبرمجة في موقع المشروع من طرف فاعلين آخرين وإمكانيات توحيد وصف  - 8

 الجهود
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 أهداف وأنشطة المشروع  المشروع:الجدول الزمني إلنجاز  - 9

 

 أنشطة المشروع والنتائج المنتظرة  أشهر( 3الجدول الزمني لإلنجاز )الوحدة : "د"/دورة من 

 1د 2د 3د 4د 5د   

 0النتيجة رقم         

 0.0نشاط         

 0.8نشاط         

 0.2نشاط         

 8النتيجة رقم         

 8.0نشاط         

 8.8نشاط         

 8.2نشاط         

 8النتيجة رقم         

 0.2نشاط         

  8.2نشاط        

 2.2نشاط         
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 المشروع:الجدول التفصيلي لميزانية  - 11

مساهمة حامل المشروع 

 )بالدرهم(

مساهمة 

باقي 

الشركاء 

 )بالدرهم(

مساهمة 

 برنامج

الدعم 

 )بالدرهم(

الكلفة المقدرة 

 )بالدرهم(

 نوعية التكاليف

 0النتيجة رقم  .1

 1.1النشاط     

 2.1النشاط     

 2.1النشاط     

 8النتيجة رقم  .2

 1.2النشاط     

 2.2النشاط     

 3.2النشاط     

 2النتيجة رقم  .3

 1.3النشاط     

 2.3النشاط     

 3.3النشاط     

 من ميزانية المشروع( %7إدارية مختلفة )في حدود تكاليف  .4

 1.4النشاط     

 2.4النشاط     

 3.4النشاط     

 المجموع    

 من المبلغ اإلجمالي للمشروع %1غير المتوقعة: المصاريف  (

  وتكاليف األجورالمصاريف غير المدعمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة: شراء العقارات ودفع  - مالحظة:
 .مستحقات العمل              

            

 
 حرر في ............بتاريخ .................

 
 توقيع رئيس الجمعية


