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ــوق  ــن حق ــاع ع ــال الدف ــا يف مج ــا، دورا هام ــة منه ــة الحقوقي ــدين، خاص ــع امل ــات املجتم ــب جمعي تلع
ــن  ــة التشــاركية م ــز الدميقراطي ــون وتعزي ــة الحــق والقان ــاء دول ــا، وتســاهم يف بن ــوض به اإلنســان والنه
خــالل املهــام واألدوار التــي خصهــا بهــا دســتور اململكــة لســنة 2011، املنصــوص عليهــا يف الفصــول 12 و13 
ــدين واألدوار الدســتورية  ــع امل ــي حــول املجتم ــات الحــوار الوطن ــة يف توصي ــذا املتضمن و14 و15 و29 وك
ــىل  ــواء ع ــة، س ــات العمومي ــم السياس ــع وتقيي ــداد وتتب ــيا يف إع ــكا أساس ــت رشي ــد أصبح ــدة. فق الجدي
املســتوى الوطنــي أو الجهــوي أو املحــيل. وأضحــت ديناميتهــا مقياســا ملــدى إرســاء الدميقراطيــة يف املجتمع، 
كــام أن أدوارهــا يف الرتافــع تشــكل محفــزا عــىل تفعيــل االلتزامــات الدوليــة للمملكــة عــىل أرض الواقــع. 

وبفضــل تنــوع مجــاالت تدخلهــا، تســاهم جمعيــات املجتمــع املــدين كذلــك يف الدفــاع عــن حقوق اإلنســان 
يف املحافــل الدوليــة عــرب املشــاركة واملرافعــة أمــام الهيئــات الدوليــة وطــرح قضايــا واهتاممــات املجتمــع 
ــانية  ــم اإلنس ــا ته ــوص قضاي ــع بخص ــالد والرتاف ــان بالب ــوق اإلنس ــاع حق ــوص أوض ــاش بخص ــاء النق وإغن
جمعــاء مــن قبيــل التغــريات املناخيــة، باإلضافــة إىل مشــاركتها يف الديناميــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
عــرب االنخــراط يف الشــبكات املدنيــة الدوليــة الراعيــة ألكــرب التظاهــرات الكونيــة كاملنتــدى العاملــي لحقــوق 

اإلنســان واملنتــدى االجتامعــي العاملــي.

مــن هنــا، تــربز أهميــة دعــم جمعيــات املجتمــع املــدين لتمكينهــا مــن تحقيــق األهــداف التــي تعمــل مــن 
أجلهــا. ويف هــذا الصــدد، جــاءت دوريــــة الســيد الــوزيـــر األول يف هــذا الشــأن عــدد cab•03•7 الصــادرة 
بتـاريـــخ 27 يونيــو 2003 لوضــع اإلطــار العــام للتعــاون والرشاكــة بــني الدولــة واملنظــامت غــري الحكوميــة.

اعتبــارا ملــا ســبق، وبغيــة تأطــري الرشاكــة بــني وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان وجمعيــات املجتمــع 
ــل للمســاطر  ــا إعــداد دلي ــح لزام ــا، أصب ــة حقــوق اإلنســان والنهــوض به ــة يف مجــال حامي املــدين العامل
واإلجــراءات املعتمــدة لعقــد الــرشاكات وتدبريهــا، خاصــة مــا يتعلــق بآليــات الرشاكــة وإطارهــا املرجعــي 
والتزامــات األطــراف ومنهجيــة تنفيــذ وتتبــع وتقييــم مشــاريع الرشاكــة. وذلــك تعزيــزا ملبــدأ الحكامــة يف 
تدبــري الشــأن العــام ومــا يقتضيــه ذلــك مــن شــفافية وتكافــؤ الفــرص بــني الجمعيــات الحقوقيــة يف الولــوج 

للدعــم العمومــي.

ــار  ــل الخــاص بالرشاكــة، كإطــ ــورة هــذا الدلي ــة الحــوار والرشاكــة عــىل بل ويف هــذا الصــدد عملــت مديري
مرجعــــي للتعاقــــد مــــع الجمعيــــات، يحــدد معايــري ورشوط اســتفادتها مــن دعــم وزارة الدولــة املكلفــة 
بحقــوق اإلنســان، مبــا يضمــن النجاعــة واملوضوعيــة واالرتقــاء بــأداء الجمعيــات الناشــطة يف مجــال حقــوق 

اإلنســان.
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1.دستور اململكة لسنة 2011. 
2.الظهــري الرشيــف رقــم 376•58•1 الصــادر يف 3 جــامدى األول 1378 املوافــق لــــــــ 15 نونــرب 1958 
بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات، كــام تــم تغيــريه وتتميمــه بالقانــون رقــم 11•75 الصــادر بتنفيــذه 
الظهــري الرشيــف رقــم 216•12•1 بتاريــخ 12 مــن جــامدى األول 1423 املوافــق ل 23 يوليــوز 2002.

3.املرســوم رقــم 2.17.190 الصــادر يف 8 شــعبان 1438 املوافــق ل 5 مــاي 2017 املتعلــق باختصاصــات 
وزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان.

4.املرســوم رقــم 2.11.150 الصــادر يف 7 جــامدى األوىل 1432 واملوافــق ل 11 أبريــل 2011 واملتعلــق 
بتحديــد اختصاصــات املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان.

5.دوريــة الســيد الوزيــر األول رقــم cab•03•7 املؤرخــة يف 26 ربيــع الثــاين 1422 املوافــق ل 27 يونيــو 
.2003

6.منشــور الســيد رئيــس الحكومــة 2014/2 املــؤرخ يف 5 مــارس 2014 بشــأن مراقبــة املجلــس األعــىل 
للحســابات الســتخدام األمــوال العموميــة.

تكمــن أهميــة هــذا الدليــل يف كونــه يقــدم بشــكل مبســط ومختــرص املســاطر املتبعــة مــن أجــل التعــاون 
وعقــد رشاكات بــني وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان وجمعيــات املجتمــع املــدين. كــام يعتــرب دفــرت 

تحمالت وإطــــارا مرجعــــيا للتعاقــــد مــع الجمعيــــات، حيث أنه يهدف إىل:

1.توحيد مسطرة ومعايري انتقاء مشاريع الجمعيات؛
ــة  ــة ذات الصل ــوق اإلنســان بخصــوص مجــاالت الرشاك ــة بحق ــة املكلف ــم تصــور وزارة الدول 2.تقدي

ــا؛ ــا وأولوياته باختصاصاته
3.تحديد معايري ورشوط عقد الرشاكات مع الجمعيات؛

4.ضامن النجاعة واملوضوعية واالرتقاء بأداء الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق اإلنسان.
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إقــرارا لــألدوار التــي اضطلعــت بهــا جمعيــات املجتمــع املــدين خــالل عقــود مــن العمــل امليــداين يف مجــال 
التفاعــل مــع اآلليــات الدوليــة والحاميــة والرتافــع واالقــرتاح والرصــد والدفــاع والتواصــل والتثقيــف وتتبــع 
وتقييــم السياســات العموميــة والنهــوض مببــادئ حقــوق اإلنســان وقيمهــا، تتوخــى وزارة الدولــة املكلفــة 
ــة إىل تحقيــق أهــداف مرتبطــة، مــن جهــة، بالســياق  بحقــوق اإلنســان مــن دعمهــا للجمعيــات الوطني
الحقوقــي الوطنــي والــدويل وباختصاصــات وأولويــات وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، ومــن جهــة 
أخــرى، مبجــال اشــتغال الجمعيــات الحقوقيــة. وتتمثــل األهــداف االســرتاتيجية للرشاكــة مــع جمعيــات 

املجتمــع املــدين يف:
• تقويــة قــدرات وتنميــة مهــارات الجمعيــات يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا وفــق 

مقاربــة حقوقيــة؛ 
• تعزيز تفاعل الجمعيات مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان؛

ــاز  ــر وإنج ــداد التقاري ــالل إع ــن خ ــة م ــات العمومي ــم السياس ــع وتقيي ــداد وتتب ــاهمة يف إع • املس
ــة؛  ــرات الرتافعي ــات واملذك الدراس

• تقديم مقرتحات بخصوص الترشيعات والسياسات العمومية الوطنية واملحلية؛
• وضع وتعزيز آليات أو ديناميات لحامية حقوق اإلنسان؛

• النهوض بحقوق اإلنسان من خالل أنشطة اإلعالم والتحسيس والنقاش العمومي والدراسات والنرش.

تعتمد وزارة الدولة آليتني لتطوير التعاون مع املنظامت غري الحكومية هام:
1. آلية اإلعالن عن طلبات عروض مشاريع جمعوية: 

ــة  ــادرات الجمعوي ــي االقرتاحــات واملب ــة تنافســية تســمح بتلق ــروض آلي ــب الع ــن طل ــالن ع ــرب اإلع يعت
مــن أجــل إنجــاز مشــاريع ذات أبعــاد حقوقيــة وتحقيــق أهــداف مشــرتكة ذات قيمــة مضافــة تجيــب 
عــن أســئلة ذات راهنيــة وذلــك وفــق مقتضيــات دوريــــة الســيد الــوزيـــر األول يف هــذا الشــأن عــدد 
ــن  ــات تضم ــة ومقارب ــل واضح ــة عم ــامد منهجي ــو 2003  وباعت ــخ 27 يوني ــادرة بتـاريـ cab•03•7 الص

ــة. ــات واملجــاالت الرتابي ــني الجمعي ــرص ب ــؤ الف املســاواة وتكاف
وتتميز هذه اآللية ب:

• دورية اإلعالن عن طلبات العروض (سنة أو سنتان)؛
• تحديــد محــاور جديــدة عنــد كل إعــالن لتقديــم املشــاريع مــع مراعــاة األولويــات املرتبطــة بالوضــع 

الحقوقــي ومتطلبــات الرقــي بحقــوق اإلنســان؛
• تحديد آجال لتقديم املشاريع؛

• تحديد سقف مايل لدعم املشاريع حسب كل إعالن.
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2. آلية الرشاكات الخاصة:
 تعتــرب آليــة الــرشاكات الخاصــة برنامجــا موازيــا آلليــة اإلعــالن عــن طلبــات عــروض مشــاريع جمعويــة 

للتعــاون مــع الجمعيــات عــىل أســاس التعاقــد، وذلــك مــن أجــل املســاهمة يف:
• الرفع من مستوى تفاعل الجمعيات مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان؛

• ضامن حضور الجمعيات الوطنية للدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان يف املحافل الدولية؛
• متكــني املنظــامت غــري الحكوميــة مــن تنظيــم نــدوات ولقــاءات وإصــدار منشــورات تعنــى بقضايــا 

حقــوق اإلنســان.
وتتمثل خصوصية هذه اآللية يف:

• عقد اتفاقيات رشاكة لتحديد التزامات كل طرف؛
• تحديد سقف الدعم املايل يف 000,00 50 درهم، يتم تحويله دفعة واحدة للجمعيات الرشيكة؛

• االكتفاء مبواضيع الرشاكات ذات الطابع اآلين؛
• إلزامية تقديم تقرير أديب ومايل من طرف الجمعيات الرشيكة.

3. مراحل عملية انتقاء املشاريع وتنفيذها: 
• يف إطار آلية طلبات العروض:
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• يف إطار آلية الرشاكات الخاصة:

تعقــد وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان رشاكات مــع الجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان 
التــي ميكــن تصنيفهــا عــىل الشــكل التــايل:

1.جمعيات حقوقية ذات والية عامة يف مجال حقوق اإلنسان؛
2.جمعيات تعنى بالحقوق اإلنسانية للنساء؛

ــوق  ــن وحق ــوق املهاجري ــل وحق ــوق الطف ــة (حق ــوق الفئوي ــال الحق ــة يف مج ــات العامل 3.الجمعي
ــنني...) ــوق املس ــة وحق ــة إعاق ــخاص يف وضعي األش

4.الجمعيات العاملة يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية؛
5.جمعيات مهنية تعنى بحقوق اإلنسان (القضاء، املحاماة، الصحافة، اإلعالم...)؛

6. نقابات.

تدعــم وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مشــاريع حــول قضايــا ومواضيــع ذات صلــة باختصاصاتهــا 
ومجــاالت عملهــا والتــي تهــم عــىل الخصــوص:

إطار آلية الرشاكات الخاصة:
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1.تقويــة قــدرات وتنميــة مهــارات الجمعيــات يف مجــال الرصــد والرتافــع واالقــرتاح والتكويــن وتتبــع 
وتقييــم السياســات العموميــة والحاميــة والنهــوض مببــادئ حقــوق اإلنســان وقيمهــا؛ 

2.تعزيــز تفاعــل الجمعيــات مــع املنظومــة األمميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان عــرب الحضــور والرتافــع 
بخصــوص قضايــا حقــوق اإلنســان وإنجــاز تقاريــر وأنشــطة موازيــة؛

ــال  ــة يف مج ــات العمومي ــم السياس ــع وتقيي ــداد وتتب ــال إع ــات يف مج ــاهمة الجمعي ــد مس 3.تجوي
ــرات؛  ــر ومذك ــات وتقاري ــاز دراس ــالل إنج ــن خ ــان م ــوق اإلنس حق

4.تطويــر قــدرات الجمعيــات يف مجــال تقديــم مقرتحــات بخصــوص الترشيعــات والسياســات العمومية 
الوطنيــة واملحليــة ذات الصلــة بحقوق اإلنســان؛

5.مواكبة الجمعيات من أجل وضع وتعزيز آليات أو ديناميات لحامية حقوق اإلنسان؛
ــيس  ــالم والتحس ــطة اإلع ــالل أنش ــن خ ــان م ــوق اإلنس ــوض بحق ــال النه ــات يف مج ــم الجمعي 6.دع

ــرش. ــات والن ــي والدراس ــاش العموم والنق

يعترب كل مرشوع غري قابل للدعم إذا كان:
1.مجال تدخله يتمحور حول األنشطة السياسية (الحزبية)؛

2.مجال تدخله يتمحور حول األنشطة الخدماتية أو اإلحسانية أو الرتفيهية؛
3.يدعم بشكل مبارش أو غري مبارش أية مقاولة خاصة؛

4.يهدف بشكل خاص إىل إنجاز إحدى أو عدد من العمليات التالية:
• تغطية مصاريف تأسيس الجمعيات أو جموعها العامة؛

• تغطية مصاريف تسيري الجمعيات؛
• تغطية مصاريف التجهيز أو بناء أو إعادة تأهيل البنيات التحتية.

ســواء تعلــق األمــر بآليــة طلــب العــروض أو آليــة الــرشاكات الخاصــة ميكــن للجمعيــات تقديــم طلــب 
كتــايب إىل الســيد وزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان وإيداعــه:

• مبكتــب الضبــط الكائــن مبقــر وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان – املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة 
بحقــوق اإلنســان مقابــل وصــل باإليــداع؛
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• عــرب الربيــد العــادي أو املضمــون إىل العنــوان التــايل: ملتقــى شــارع ابــن ســينا وواد املخــازن، أكــدال، 
الرباط؛

• عــرب الربيــد اإللكــرتوين لــوزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان الخــاص بالرشاكــة رشيطــة تقديــم 
امللــف الورقــي يف اآلجــال القانونيــة.

فيام يخص آليات طلب العروض، تودع ملفات الرتشح يف اآلجال املحددة من قبل وزارة الدولة.

1. بالنسبة آللية طلب العروض:
يحــدد اإلعــالن عــن طلبــات العــروض رشوط تقديــم طلبــات الجمعيــات للرتشــح، فباإلضافــة إىل محــاور 
اإلعــالن املؤطــرة للمشــاريع والتــي يجــب أن تحــرص كل جمعيــة عــىل التأكــد مــن مــدى توافقهــا مــع 

مجــاالت عملهــا، يشــرتط يف الجمعيــات املرتشــحة أن تتوفــر لديهــا:
• تجربة وخربة يف مجال حقوق اإلنسان؛

• تجربة وخربة يف أحد املجاالت املحددة يف اإلعالن؛
• خربة يف مجال التخطيط وتدبري املشاريع؛

• رشاكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلني آخرين.
كام يجب:

• أن ينص قانونها األسايس عىل اشتغالها يف مجال حقوق اإلنسان؛
• أال تكــون لهــا رشاكــة قامئــة مــع وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان إىل حــدود انعقــاد اجتــامع 

لجنــة االنتقــاء؛
• أال تكــون هنــاك حالــة التنــايف، وتهــم موظفــي وزارة الدولــة األعضــاء يف مكاتــب الجمعيــات التــي 

تطلــب الدعــم؛
• أال تتجاوز ميزانية املرشوع املقرتح سقف الدعم املعلن عنه من قبل وزارة الدولة؛

• أال يتجــاوز ســقف ميزانيــة التســيري املقرتحــة نســبة %15 مــن املســاهمة املاليــة اإلجامليــة لــوزارة 
الدولــة.

2. بالنسبة آللية الرشاكات الخاصة:
❊ املعايري العامة املعتمدة لدراسة طلب الدعم:

• املربرات العامة موضوع طلب الدعم: سياقها وسندها وخصوصيتها؛
• توفــر املــرشوع عــىل املقومــات الالزمــة يف مجــايل التخطيــط والربمجــة: االنســجام واالرتبــاط 
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املنطقيــني ملكونــات املــرشوع والوضــوح يف صياغــة عنــارصه األساســية (قابليــة األجــرأة، األهداف، 
النتائــج، األنشــطة، امليزانيــة، الــرشكاء، آجــال الربمجــة الزمنيــة...)؛

• توفر الجمعية عىل رؤية واضحة وتصور ملا بعد املرشوع؛
• الجوانب القانونية والحكامة لدى الجمعيات؛

• الجوانــب التقنيــة واملاديــة مــن حيــث توفــر الجمعيــات عــىل التجربــة الكافيــة والخــربة الالزمــة 
يف مجــايل حقــوق اإلنســان والتفاعــل مــع اآلليــات الدوليــة وعــىل القــدرة عــىل التواصــل والرتافــع.

❊ املعايــري املرتبطــة بربنامــج مشــاركة الجمعيــة يف إطــار تفاعلهــا مــع املنظومــة الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان:

باإلضافــة إىل املعايــري الســالفة الذكــر، تــويل وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان اهتاممــا خاصــا بدعــم 
برامــج مشــاركة الجمعيــات يف املحافــل الدوليــة لحقــوق اإلنســان الراميــة إىل:

ــة لحقــوق اإلنســان خاصــة  ــل الدولي ــة ذات بعــد دويل عــىل هامــش املحاف ــم أنشــطة موازي • تنظي
ــرأة؛ ــة وضــع امل ــس حقــوق اإلنســان ولجن دورات مجل

• املشاركة يف أنشطة موازية حول قضايا حقوقية؛
• تقديــم ونــرش املداخــالت والتدخــالت والبالغــات خــالل مختلــف جلســات تلــك املحافــل الدوليــة 

وعــىل رأســها دورات مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة وضــع املــرأة؛
• تنظيم لقاءات مع خرباء لجان املعاهدات وآليات املساطر الخاصة؛

• تنظيــم لقــاءات مــع مســؤولني دوليــني والعمــل عــىل االنخــراط ضمــن شــبكات للنهــوض بحقــوق 
ــة....). ــات، جمعيــات دولي اإلنســان وحاميتهــا (مؤسســات، هيئ

• إعــداد تقاريــر موازيــة للتقاريــر الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان (التقاريــر الدوريــة، 
االســتعراض الــدوري الشــامل...)؛

ــة  ــات الدولي ــدى الهيئ ــع ل ــوق اإلنســان والرتاف ــدويل حــول حق ــاش ال • الحضــور واملســاهمة يف النق
ــفوية....). ــة وش ــالت كتابي ــم مداخ (تقدي

1. بالنسبة آللية طلب العروض:
هناك نوعان من الوثائق:
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❊ الوثائق التي تهم الجمعية:
• طلب الدعم موقع ومختوم من قبل الجهة املعنية بالجمعية؛

• بطاقة معلومات حول الجمعية؛
• نسخة من القانون األسايس للجمعية؛

• نسخة من محرض الجمع العام الخاص بتحديد املكتب املسري للجمعية؛
• نسخة من آخر وصل إيداع امللف القانوين للجمعية لدى السلطات املحلية؛

• نسخة من الئحة أعضاء مكتب الجمعية؛
• نسخة من آخر تقرير أديب ومايل حول أنشطة الجمعية؛

.RIB شهادة أصلية للحساب البنيك للجمعية •
❊ الوثائق التي تهم املرشوع:

• سند املرشوع؛
• بطاقة معلومات حول املرشوع؛

ــم املــرشوع  ــه تقدي ــرر خالل ــذي تق ــة ال ــب املســري للجمعي ــامع املكت • نســخة مــن محــرض اجت
ــة؛ ــوزارة الدول ل

ــرشكاء يف كل مكــون مــن  ــد مســاهمة ال ــه مــع تحدي ــة املــرشوع بكامل ــل املــايل مليزاني • التفصي
ــه؛ مكونات

• خطــة عمــل تنفيــذ املــرشوع تتضمــن األنشــطة/العمليات املربمجــة، النتائــج املتوخــاة، مــؤرشات 
التتبــع، مــدة اإلنجــاز، الجهــة املســؤولة، األطــراف املعنيــة، الــرشكاء....

2. بالنسبة آللية الرشاكات الخاصة:
❊ الوثائق التي تهم الجمعية:

• بطاقة معلومات حول الجمعية؛
• نسخة من القانون األسايس للجمعية؛

• نسخة من محرض الجمع العام الخاص بتحديد املكتب املسري للجمعية؛
• نسخة من آخر وصل إيداع امللف القانوين للجمعية لدى السلطات املحلية؛

• نسخة من الئحة أعضاء مكتب الجمعية؛
• نسخة من آخر تقرير أديب ومايل حول أنشطة الجمعية؛

.RIB شهادة أصلية للحساب البنيك للجمعية •
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❊ الوثائق التي تهم املرشوع أو األنشطة:
› طلبات دعم املشاريع واألنشطة املرتبطة بحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها:

ــا  ــة املــرشوع أو النشــاط موقع ــراز أهمي ــة وســند إلب ــا بالتوضيحــات الالزم ــم مرفق ــب الدع • طل
ــة؛ ــل الجمعي ــا مــن قب ومختوم

• مذكرة تأطريية وبرنامج األنشطة املتعلقة بتنظيم لقاءات أو ندوات.
• تفصيل امليزانية املتوقعة للمرشوع.

› طلبــات دعــم املشــاريع واألنشــطة املرتبطــة بالتفاعــل مــع املنظومــة األمميــة واإلقليميــة لحقــوق 
اإلنســان:

❊ تنظيم أنشطة موازية أو ندوات: 
ــا  ــة املــرشوع أو النشــاط موقع ــراز أهمي ــة وســند إلب ــا بالتوضيحــات الالزم ــم مرفق ــب الدع • طل

ــة؛ ــل الجمعي ــا مــن قب ومختوم
ــن  ــب إذا أمك ــة واألجان ــني املغارب ــة املتدخل ــج وبالئح ــة بالربنام ــة للنشــاط مرفق ــرة تأطريي • مذك

ــد حضورهــم؛ ــة تؤك ــة مكتوب ــة إىل وثيق ــة باإلضاف ــذة عــن ســريتهم الذاتي ونب
• تقديــم الوثائــق اللوجســتيكية التــي تثبــت اإلجــراءات املتخــذة لتنظيــم النشــاط (خاصــة حجــز 

القاعــة والرتجمــة...)؛
• تقديــم الوثائــق الخاصــة بإجــراءات التســجيل واالعتــامد، لــدى الهيئــة املحتضنــة، للمتدخلــني يف 

النشــاط؛
• تقديم نسخ جواز السفر والتأشرية.

❊ املشاركة يف أنشطة موازية أو تقديم مداخالت أو بالغات:
• طلب الدعم مشفوع بالتوضيحات الالزمة وسند لرشح أهمية النشاط؛
• تقديم مذكرة تأطريية للنشاط مرفقة بنسخة من املداخلة وبالربنامج؛ 

• تقديم الوثائق الخاصة بإجراءات التسجيل واالعتامد لدى الهيئة املحتضنة؛
• تقديم نسخ جواز السفر والتأشرية.

❊ إعداد وتقديم تقارير موازية والرتافع حولها:
• طلب الدعم مشفوع بالتوضيحات الالزمة وسند إلبراز أهمية إنجاز و/أو تقديم التقرير؛

• مذكــرة تأطرييــة حــول التقريــر املــوازي املزمــع إنجــازه و/أو تقدميــه مــع تحديــد اللجنــة املكلفــة 
بإنجــازه و/أو تقدميــه أو الديناميــة الجمعويــة املشــاركة يف ذلــك؛
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• تقديم نسخ جواز السفر والتأشرية بالنسبة للمكلفني بالرتافع حول التقرير املوازي.
❊ تنظيم لقاءات مع أعضاء لجان املعاهدات أو املساطر الخاصة أو مسؤولني دوليني:

• طلب الدعم مشفوع بالتوضيحات الالزمة وسند إلبراز أهمية اللقاء؛
• مذكرة تأطريية للقاء مرفقة بالربنامج؛ 

• الوثائق الخاصة بإجراءات التسجيل واالعتامد لدى الهيئة املحتضنة؛
• نسخ جواز السفر والتأشرية؛

1. تشكيل لجنة االنتقاء ودورها:
مبوجــب قــرار للســيد وزيــر الدولــة املكلــف بحقــوق اإلنســان، تشــكل لجنــة انتقــاء يعهــد إليهــا دراســة 
مقرتحــات املشــاريع، تضــم يف عضويتهــا ممثلــني/ات عــن كل مــن وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
ــني ذوي  ــني الجمعوي ــة والفاعل ــة واملؤسســات الوطني ــة إىل القطاعــات الحكومي ــة باإلضاف ووزارة الداخلي

االختصــاص يف املجــاالت املقرتحــة يف اإلعــالن عــن طلــب العــروض.
ــا  ــا وأنشــطتها ونتائجه ــق أهدافه ــة تطاب ــن ناحي ــة املشــاريع املقرتحــة م ــة دراس ــد إىل هــذه اللجن يعه

ــروض. ــب الع ــن طل ــالن ع ــددة يف اإلع ــرشوط املح ــاور وال ــع املح ــا م ومخرجاته

2. منهجية اشتغال لجنة االنتقاء:
› املعايري الخاصة باملرشوع:

• دراسة املربرات العامة للمرشوع: 
ــوق  ــوض بحق ــث النه ــن حي ــة م ــات املرحل ــتجابته ملتطلب ــدى اس ــرشوع وم ــند امل ــياق وس • الس

ــا؛ ــان وحاميته اإلنس
ــق  ــازه (تشــخيص للوضــع الراهــن املتعل ــات مســبقة إلنج ــىل معطي ــرشوع ع ــر صاحــب امل • توف

ــرشوع). ــوع امل مبوض
• دراسة مدى توفر املرشوع عىل املقومات الالزمة يف مجايل التخطيط والربمجة:

• االنسجام واالرتباط بني الهدف العام واألهداف الخاصة واألنشطة والنتائج؛ 
• مالءمة أهداف ومكونات املرشوع مع حاجيات األطراف املعنية (الفئة املستهدفة باملرشوع)؛ 

• النتائج املنتظرة ومؤرشات التتبع والتقييم مصاغة بطريقة دقيقة وقابلة للتحقق.
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• دراسة املربرات التقنية للمرشوع:
ــاز  ــة للمســاهمة يف إنج ــة وتقني ــة وبرشي ــوارد مالي ــن م ــة م ــىل املؤهــالت الالزم ــة ع ــر الجمعي • توف

ــرشوع؛ امل
• توفر الجمعية عىل خطة وبرنامج عمل واضحني؛

• ترجمــة ميزانيــة املــرشوع لألنشــطة املربمجــة مــع مراعــاة الحــد األقــىص مليزانيــة التســيري املحــدد يف 
%15؛

ــاركية  ــة التش ــة للمقارب ــاة الجمعي ــتمرارية ومراع ــع االس ــىل طاب ــرشوع ع ــر امل ــدى توف ــة م • دراس
ــذه. ــداده وتنفي ــاء إع ــي أثن ــوع االجتامع ــة الن ومقارب

› املعايري الخاصة بالجمعية الحاملة للمرشوع:
• دراسة الجوانب القانونية للجمعية:

• إدراج موضوع حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها يف القانون األسايس للجمعيات؛ 
• مراعاة الحكامة الداخلية للجمعيات (احرتام دورية الجموع العامة...).

• دراسة الجوانب التقنية واملادية:
ــا عــىل املســتوى  ــوض به ــوق اإلنســان والنه ــة يف مجــال حق ــة الكافي ــة عــىل التجرب ــر الجمعي • توف

ــة)؛ ــنوات املاضي ــالث س ــات للث ــزات الجمعي ــي (منج ــوي أو اإلقليم ــي أو الجه الوطن
ــع،  ــة، التتب ــط، الربمج ــري املشــاريع (التخطي ــط وتدب ــال التخطي ــربة يف مج ــىل خ ــة ع ــر الجمعي • توف

ــم إنجازهــا)؛ ــي ت ــدد املشــاريع املشــابهة الت ــن خــالل ع ــايل واإلداري م ــري امل التدب
• توفر الجمعية عىل املوارد البرشية الكافية إلنجاز املرشوع؛

 • قــدرة الجمعيــات عــىل التواصــل الداخــيل والخارجــي (مــن خــالل انخــراط الجمعيــة يف شــبكات أو 
ائتالفــات حقوقيــة)؛

 • قدرة الجمعية عىل تعبئة فاعلني آخرين إلعداد و/أو لتنفيذ املشاريع؛
 • التحقــق مــن مــدى احــرتام الجمعيــة اللتزاماتهــا مــع وزارة الدولــة يف إطــار االتفاقيــات الســابقة يف 

حالــة وجودهــا.

فيــام يتعلــق بطلبــات الجمعيــات الوافــدة عــىل وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان يف إطــار آلية طلب 
العــروض، فعنــد انتهــاء عمــل لجنــة االنتقــاء، يتــم إعــداد محــرض خــاص بــكل مــرشوع يتضمــن مــربرات 
عــدم القبــول يف حالــة املشــاريع غــري املســتوفية لــرشوط ومعايــري اإلعــالن أو مقرتحــات ومالحظــات يف 

حالــة املشــاريع التــي تــم قبولهــا.
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بعــد ذلــك تنظــم وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان حفــال لتوقيــع اتفاقيــات الرشاكــة برئاســة الســيد 
ــري املشــاريع  ــدة تدب ــم ع ــة يخصــص لتقدي ــات الرشيك ــع الجمعي ــاء تواصــيل م ــه لق ــة، يلي ــر الدول وزي
املوجهــة للمنظــامت غــري الحكوميــة الرشيكــة مــن أجــل تســهيل التتبــع وتفعيــل املشــاريع والتــي تتضمن 
أيضــا منــاذج ملختلــف الوثائــق املرتبطــة باملشــاريع (وثائــق رشوط الــرصف، خطــة العمــل وخطــط العمــل 

املرحليــة وبطائــق التتبــع ومنــاذج التقاريــر...).
ــرشاكات  ــة ال ــة بحقــوق اإلنســان يف إطــار آلي ــة املكلف ــواردة عــىل وزارة الدول ــات ال ــا بالنســبة للطلب أم
الخاصــة، فتــدرس مــن قبــل مديريــة الحــوار والرشاكــة مــع الهيئــات والجمعيــات الوطنيــة وتصــاغ عــىل 
ــة  ــع اتفاقي ــم توقي ــة ليت ــة النهائي ــل املصادق ــن أج ــة م ــر الدول ــيد وزي ــع إىل الس ــرة ترف ــك مذك ــر ذل إث

ــك. ــة بذل ــغ الجمعي ــم تبلي ــة يت ــة عــدم املصادق الرشاكــة، ويف حال

فيــام يخــص املشــاريع التــي مل يتــم انتقاؤهــا، يبقــى بإمــكان الجمعيــات طلــب أســباب عــدم االنتقــاء يف 
أجــل أقصــاه 10 أيــام مــن تاريــخ اإلعــالن عــن نتائــج عمــل لجنــة االنتقــاء.

1. آلية طلبات العروض:
ــل  ــم تحوي ــرشوع، يت ــل امل ــة عم ــىل خط ــة ع ــة واملصادق ــىل االتفاقي ــع ع ــطرة التوقي ــتكامل مس ــد اس بع
املســاهمة املاليــة لحســاب الجمعيــة الرشيكــة الخــاص باملــرشوع موضــوع االتفاقية حســب الربمجــة التالية:

 • الدفعــة األوىل: 50 % مــن املســاهمة املاليــة عنــد انطــالق املــرشوع، وبعــد إدالء الجمعيــة بوثيقــة 
ــات  ــع املعلوم ــة لجمي ــرشوع املتضمن ــري امل ــدة تدب ــن ع ــة ضم ــطر األول املدرج رشوط رصف الش
املرتبطــة بأجــرأة خطــة عمــل هــذا الشــطر وامليزانيــة املخصصــة لألنشــطة املربمجــة واملــراد تنفيذهــا. 
 • الدفعــة الثانيــة: 30 % مــن املســاهمة املاليــة بعــد تنفيــذ الشــطر األول مــن املــرشوع وموافــاة 
مصالــح وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بتقاريــر األنشــطة عنــد إنجــاز كل نشــاط عــىل حــدة 
ــري  ــك حســب النمــوذج امللحــق بعــدة تدب ــر املرحــيل يف نســختني، وذل ويف نســخة واحــدة وبالتقري
ــطة  ــاز األنش ــط بإنج ــب املرتب ــايل والجان ــب امل ــر، الجان ــذا التقري ــن ه ــب أن يتضم ــرشوع. ويج امل

وخطــة عمــل الشــطر الثــاين مــن املــرشوع وامليزانيــة املخصصــة إلنجــازه.
 • الدفعــة الثالثــة: 20 % مــن املســاهمة املاليــة بعــد نهايــة املــرشوع واســتكامل جميــع األنشــطة 
والعمليــات املشــار إليهــا يف خطــة العمــل، وتقديــم تقريــر مــايل إجــاميل مصــادق عليــه مــن قبــل 
ــطة  ــايئ لألنش ــر نه ــرشوع، وتقري ــذ امل ــار تنفي ــة يف إط ــات املدرج ــد كل النفق ــبايت يرص ــري محاس خب

ــري، وكــذا طلــب تلقــي املــرشوع وطلــب إغالقــه. حســب النمــوذج املرفــق بعــدة التدب



دليل المساطر المعتمدة  22

 2. آلية الرشاكات الخاصة:
بالنســبة لهــذه اآلليــة التــي ال يتجــاوز مبلــغ الدعــم فيهــا 000,00 50 درهــم، يتــم تحويلــه دفعــة واحــدة 

بعــد توقيــع اتفاقيــة الرشاكــة.

تعــد اتفاقيــات الرشاكــة بــني وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان وجمعيــات املجتمــع املــدين ســارية 
املفعــول ومشــاريعها قابلــة للتنفيــذ بعــد التأشــري عليهــا مــن قبــل الخــازن الــوزاري وتوصــل الجمعيــة 

بالدعــم املــايل.

ويعتــرب تاريــخ التوصــل بالدعــم نقطــة انطــالق مــدة تنفيــذ املــرشوع وال يســمح بــأي وجــه كان بتجــاوز 
تلــك املــدة املتفــق عليهــا دون الحصــول عــىل مــربرات موضوعيــة ومعقولــة مــن قبــل الجمعيــات الرشيكة 

وتوقيــع ملحــق التفاقيــات الرشاكــة بهــذا الشــأن. 

 1. تعيني مكلفني بتتبع تنفيذ املشاريع:
ــك مــن أجــل  ــذ مــرشوع الرشاكــة، وذل ــع تنفي ــة الرشاكــة بتكليــف أطــر لتتب ــزم كل طــرف يف اتفاقي يلت

ــف مراحــل إنجــاز أنشــطة املشــاريع. تيســري التواصــل والتنســيق يف مختل

 2. مؤرشات التتبع والتقييم واملراقبة:
ــذ  ــة تنفي ــا عــىل وضعي ــع بهــدف الوقــوف موضوعي ــرات التتبـــ ــع مؤشــ ــان عــىل وضـ ــل الطرفـ يعمـــ

مقتضيــات اتفاقيــات الرشاكــة والتقــدم املحــرز يف إنجــاز املــرشوع.

املؤرشات األساسية للتتبع هي كاآليت:
 • نسبة اإلنجاز بالنسبة لكل نشاط ومخرجاته يف اآلجال املحددة؛

 • نسبة مشاركة الفئات املعنية؛ 
 • قياس مستوى انخراط الرشكاء؛

 • نسبة التقدم يف رصف االعتامدات.
 3. التقارير:

تنجــز الجمعيــات الرشيكــة تقاريــر دوريــة تتضمــن مســتوى التقــدم يف اإلنجــاز حســب مــؤرشات التتبــع 
املشــار إليهــا بشــكل عــام يف االتفاقيــة ويف خطــة عمــل تنفيــذ املشــاريع. 
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 4. لجنة التتبع والتقييم:
تحــدث لجنــة مكلفــة بتتبــع تنفيــذ املشــاريع، يعهــد إليهــا القيــام بالتتبــع والتنســيق وتقويــم النتائــج، 

وخصوصــا تقديــم االقرتاحــات املالمئــة حرصــا عــىل تنفيــذ مضامــني اتفاقيــات الرشاكــة.

وتضــم هــذه اللجنــة يف عضويتهــا ممثــال عــن كل طــرف، تعقــد اجتامعاتهــا بشــكل مبــارش أو باعتــامد 
وســائل االتصــال املتاحــة عــىل األقــل 3 مــرات، قبــل بدايــة املشــاريع وخــالل إنجازهــا وعنــد االنتهــاء منهــا 
بدعــوة مــن مصالــح وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، أو كلــام دعــت الــرضورة إىل ذلــك، وتنجــز 

اللجنــة تقاريــر اجتامعاتهــا متضمنــة القرتاحاتهــا وتوصياتهــا. 

 5. حضور وتتبع األنشطة من قبل وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان:
تحــرص مصالــح وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان عــىل حضــور أنشــطة الجمعيــات الرشيكــة وفــق 
اإلمكانــات املتاحــة، وذلــك مــن أجــل تتبــع الســري العــادي لتلــك األنشــطة وتقييمهــا إذا دعــت الــرضورة 

إىل ذلــك، وكــذا مــن أجــل املشــاركة مبداخــالت أو كلــامت أو تأطــري ورشــات.

ــاح  ــة يف إنج ــات الرشيك ــم دور الجمعي ــىل دع ــان ع ــوق اإلنس ــة بحق ــة املكلف ــن وزارة الدول ــا م حرص
ــيل: ــا ي ــزم مب ــاريعها، تلت ــا ومش مبادراته

 1. املســاهمة يف متويــل املــرشوع موضــوع االتفاقيــة وفــق امليزانيــة املصــادق عليهــا مــن لــدن لجنــة 
االنتقــاء وذلــك يف حــدود االعتــامدات املتوفــرة لديهــا؛

 2. تعيــني مكلــف/ة مــن داخــل وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان للســهر عــىل تتبــع املــرشوع 
والتنســيق مــع الجمعيــة الرشيكــة بخصــوص إنجــاز مــرشوع الرشاكــة؛

 3. تتبــع ومواكبــة الســري العــادي للمــرشوع موضــوع االتفاقيــة والتنســيق لضــامن تنفيــذ بنــود هــذه 
األخرية؛

 4. تقويم تنفيذ املرشوع بتعاون وتنسيق مع الجمعية.

لضــامن بلــوغ األهــداف املســطرة يف اتفاقيــة الرشاكــة وخطــة عمــل املــرشوع، تلتــزم الجمعيــات الرشيكــة 
مبــا يــيل:

 1.تنفيذ مكونات املرشوع موضوع االتفاقية وتوفري جميع الرشوط املادية واملوضوعية إلنجازه؛
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 2.بالنســبة للــرشاكات املنبثقــة عــن آليــة طلــب العــروض، اســتعامل عــدة تدبــري املــرشوع املقدمــة مــن 
ــوم  ــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان خــالل كل مراحــل إنجــاز املــرشوع واملشــاركة يف الي ــدن وزارة الدول ل

التواصــيل املنظــم لهــذا الغــرض؛ 
 3.الســهر عــىل احــرتام أجنــدة األنشــطة املقرتحــة وتواريــخ تنفيذهــا، وإخبــار وزارة الدولــة بــأي تغيــري 

بخصوصهــا والعمــل عــىل إنجــاز أنشــطة املــرشوع يف املــدة املحــددة؛
 4.تكليف ممثلني أكفاء للوقوف عىل تنفيذ مقتضيات االتفاقية وتحقيق أهداف الرشاكة؛

 5.بخصوص التدبري املايل:
 • فتح حساب بنيك خاص باملرشوع (خاص بآلية طلب العروض)؛

 • موافــاة وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بالوضعيــة املاليــة واملحاســباتية املتعلقــة باملــرشوع 
موضــوع االتفاقيــة؛

 • إطــالع وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان عــىل الــرشكاء اآلخريــن، وكل مصــادر التمويــل وكافــة 
املبالــغ املتوصــل بهــا يف إطــار مــرشوع الرشاكــة.  

 6.تقديــم تقاريــر مرحليــة ونهائيــة يف شــقيها األديب واملــايل والتفاعــل اإليجــايب مــع مالحظــات ومقرتحات 
املصالــح املعنيــة بــوزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مبــا يضمــن تحقــق النتائج املســطرة؛

 7.تضمني التقارير املالية بالوثائق املربرة للنفقات (فواتري، وكل الوثائق املفيدة يف املحاسبة ......)
ــع الســالفة  ــات التتب ــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مــن خــالل آلي ــح وزارة الدول  8.التنســيق مــع مصال

الذكــر؛
 9.العمل عىل إدراج العبارات التالية يف كل اإلصدارات املتعلقة باملرشوع:

 • عبارة « بدعم من وزارة الدولة املكلّفة بحقوق اإلنسان». 
 • وكــذا عبــارة «تبقــى الجمعيــة الجهــة الوحيــدة املســؤولة عــن مضمــون اإلصــدارات، التــي ال تعــرب 

بالــرضورة عــن رأي وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان».
10.متكــني وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان مــن الدعامــات واملخرجــات املتعلقــة بأنشــطة مرشوع 

الرشاكــة أو اإلصــدارات املنبثقــة عنهــا والعمــل عــىل نــرش وتقاســم خالصــات ومخرجــات الرشاكة؛ 
11.احرتام آجال ومدة الرشاكة املتفق عليها واملحددة وفق نوعية وخصوصية كل رشاكة؛
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اسم الجمعية الحاملة للمرشوع باللغة العربية:
................................................................................

تاريخ تأسيس الجمعية: .... /..../..........
مكان تأسيس الجمعية: الجهة/ العاملة / املدينة

........................................................................

العنوان اإللكرتوين للجمعية: 
........................................................................

تاريخ عقد آخر جمع عام:
.................................................../......./.......

معلومات حول الجمعية:
        وطنية    |      جهوية    |       محلية

القانون األسايس يشري إىل حقوق اإلنسان: 
        نعم   |        ال                                       

الجمعية معرتف لها باملنفعة العامة:
        نعم     |      ال

العنوان الربيدي للجمعية :
........................................................................

الهاتف :...................................................
الفاكس :...................................................

دورية الجموع العامة:................. سنوات

مجال اشتغال الجمعية:
       والية عامة يف مجال حقوق اإلنسان.   

       الحقوق اإلنسانية للنساء.
        حقوق الطفل  |      حقوق األشخاص يف   

       وضعية إعاقة. 
        الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية   

       والبيئية.
       مجال آخر: ...............

اسم الجمعية الحاملة للمرشوع باللغة الفرنسية:
................................................................................

اسم رئيس/ة الجمعية:
..............................................................................

رقم هاتف الرئيس /ة: ................................................

الربيد اإللكرتوين للرئيس /ة ........................................
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عدد األعضــاء املنخرطــني/ات: .............................
عدد املتطوعــني/ات: .............................................
عــدد األشــخاص املأجوريــن الرســميني: ..............

..................................................

االنتامء إىل شبكة أو ائتالف:         
             نعم |      ال     

اسم الشبكة أو االئتالف: (ثالثة عىل األكرث)
............................................................................ •
............................................................................ •
............................................................................ •

الدولــة  وزارة  مــع  ســابقة  رشاكات  للجمعيــة 
املكلفــة بحقــوق اإلنســان/ املندوبيــة الوزاريــة 

املكلفــة بحقــوق اإلنســان:      نعــم |    ال     
  إذا كان الجــواب نعــم يرجــى ذكــر ســنوات 

الــرشاكات:  ومواضيــع 
/..................../..................../..................../....................

امليزانية السنوية للجمعية: ..............................درهم
املصادر الذاتية: ................................................درهم

مانحون ماليون آخرون: ....................................درهم

•

•

..........................................................................................................................
العنوان الربيدي وااللكرتوين والهاتف اسم الرئيس(ة) الجهة واإلقليم واملدينة الــفـــرع

املكان الرشكاء األطراف املعنية املجال املنجزات

إمضاء الرئيس(ة) وخاتم الجمعية 
تم االطالع عليه
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  املحور1 ||        املحور 2   ||      املحور 3 ||      املحور4
  املحور5||       املحور 6   ||      املحور 7 ||      املحور8

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................•

...............................................................................................................................................................  •
................................................................................................................................................................ •
............................................................................................................................................................... •

• مساهمة وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان: ..............................................درهم
• مساهمة الجمعية: ............................................................درهم

• مساهمة الرشكاء اآلخرون: ........................................درهم

........................................................................................................................................................ •
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• السيد (ة): .....................................................................................................
• الهاتف: ...........................................................................................................

• الربيد اإللكرتوين: ............................................................................................ 

1. وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان؛
................................................................................................................ .2
................................................................................................................ .3

1. مؤرشات عامة ومشرتكة :
...............................................................................................................................................  •
...............................................................................................................................................  •

2. مؤرشات خاصة :
• املؤرشات املتعلقة بالدورات التكوينية والورشات :

................................................................................................................................................. •

................................................................................................................................................. •
• املؤرشات املتعلقة بإنجاز: دراسة، دليل، مطويات أو بحث ميداين :

................................................................................................................................................. •

................................................................................................................................................. •
• املؤرشات املتعلقة بتنظيم ندوات ومؤمترات :

................................................................................................................................................. •

................................................................................................................................................. •
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األنشطة
املعنيون بالنشاط 

وعددهم
مدة وتاريخ 

اإلنجاز
موقع اإلنجاز

املسؤول/ة
عن إنجاز النشاط

مساهمة

الوزارة
مساهمة الجمعية

مساهمة باقي 
رشكاء

ال
رشكاء االخرون

ال

النشاط رقم 1:  .................
املدينة أو املدن

رشيك
اسم ال

النشاط رقم 2: ..................
رشيك

اسم ال

النشاط رقم 3: ..................
رشيك

اسم ال

مجموع تكلفة تنفيذ 
األنشطة(1)

ميزانية التسيري(2)
املجموع العام (1) +(2)

الجمعية
وزارة الدولة 

رشيك آخر
رشيك

اسم ال

النشاط 1:
( اسم النشاط 1)

التغذية
املكون

املكتبيات
......

النشاط 2:
 (اسم النشاط 2)

النشاط .. :
 (اسم النشاط3 ..)

املجموع
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 1. املحور الذي يندرج ضمنه املرشوع من بني املحاور املحددة يف اإلعالن:
 (انتقاء أحد املحاور املحددة يف اإلعالن)

..........................................................................................................................................................

2. السياق واإلطار الذي يندرج ضمنهام املرشوع: 
 (يتــم خــالل هــذه الفقــرة، تحديــد دقيــق لإلطــار الــذي ينــدرج ضمنــه املــرشوع، وتوضيــح عالقــة املرشوع 

بالتطــورات الوطنيــة الراهنــة املرتبطــة بشــكل واضــح ومبــارش مــع محــور التدخل والهــدف منه)
........................................................................................................................................................ -
........................................................................................................................................................ -

3. مربرات املرشوع: 
(املقصــود مبــربرات املــرشوع، الدوافــع املوضوعيــة املبــارشة إلنجــاز املــرشوع، مــع إبــراز خصوصيتــه، يف 
توفــره عــىل تشــخيص للوضــع الراهــن، وعــىل معطيــات محينــة ودقيقــة يف موضــوع املحــور الــذي ســيتم 

االشــتغال عليه) 
........................................................................................................................................................ -
........................................................................................................................................................ -

4. وصف املرشوع:
 (املقصــود مــن هــذا الوصــف، 1. وضــع وتوضيــح التصــور العــام للمــرشوع وإبــراز الرتابــط واالنســجام بني 
مكوناتــه والغايــة منهــا خاصــة الهــدف العــام واألهــداف الخاصــة، 2. تحديــد طبيعــة ومضامــني األنشــطة 
بشــكل واضــح (نــدوات، أو موائــد مســتديرة، لقــاءات تحسيســية، دراســة.... )، والنتائــج املتوقعــة لــكل 
نشــاط عــىل حــدة، 3. مراعــاة االنســجام بــني األنشــطة واملعنيــني بهــا 4. تدقيــق مــؤرشات التتبــع املتعلقــة 
بــكل نشــاط عــىل حــدة مــع توصيــف واضــح للتيــامت املزمــع إدراجهــا بــكل نشــاط عــىل حــدة يف خطــة 

عمــل املــرشوع)
........................................................................................................................................................ -
........................................................................................................................................................ -

 1.4-الهدف العام للمرشوع : (يتعني أن يكون هدفا عاما واحدا منسجام مع محور التدخل) 
........................................................................................................................................................ -
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 2.4-األهــداف الخاصة :(يتعــني أن ترتجــم بشــكل دقيــق الهــدف العــام، وأن تكــون قابلــة للقيــاس ومتالمئــة 
مــع مكونات املــرشوع )

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -

3.4-أهــم أنشــطة املــرشوع : (التحديــد الدقيــق لطبيعــة األنشــطة ومضامينهــا وتيامتهــا يف انســجام تــام 
مــع أهــداف املــرشوع ومكوناتــه وكــذا امليزانيــة املتوقعــة إلنجازهــا)

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -

4.4-األطــراف املعنيــة باملــرشوع : (املقصــود منهــا، الفئــات املشــاركة يف أشــغال األنشــطة املدرجــة بخطــة 
عمــل املــرشوع مــع مراعــاة االنســجام بينهــا وطبيعــة النشــاط)

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -
5.4-النتائــج املتوقعــة : (تتمثــل يف اآلثــار التــي ميكــن قياســها بجــودة املدخــالت واملخرجــات، واألدوات 
ــة  ــج واضــح يرتجــم منهجي ــق برنام ــك وف ــز وذل ــة النشــاط املنج ــات املســتعملة حســب طبيع والدعام

وكيفيــة بلــوغ الهــدف الخــاص مــن خــالل املضامــني والتيــامت املتضمنــة بــه). 
........................................................................................................................................................ -
........................................................................................................................................................ -

ــج  ــق النتائ ــة نســبة تحق ــع ومعرف ــس امللموســة لتيســري التتب ــل يف املقايي ــع: (تتمث ــؤرشات التتب  6.4-م
عالقــة باألهــداف املرســومة مــن خــالل إنجــاز النشــاط وفــق الربنامــج املحــدد واملنســجم مــع الهــدف 
الخــاص الــذي يســعى إىل تحقيقــه، وبامليزانيــة املخصصــة، واملوجــه لعــدد معــني مــن الفئــات املســتفيدة 

وداخــل املــدة الزمنيــة وموقــع اإلنجــاز املتفــق عليهــام يف خطــة العمــل). 
........................................................................................................................................................ -
........................................................................................................................................................ -

7.4-تصــور الجمعيــة بخصــوص إنجــاز املــرشوع: (تتضمــن هــذه الفقــرة، توصيفــا واضحــا حــول الكيفيــة 
التــي ســيتم بهــا إنجــاز املــرشوع، مــع تحديــد اإلمكانيــات املتاحــة، ووفــق املقاربــات التــي مــن شــأنها 
ــة  ــزات الحكام ــاة مرتك ــدى مراع ــوع) وم ــة الن ــة التشــاركية، مقارب اإلســهام يف إنجــاح املــرشوع (املقارب
ــج  ــع وضــع برنام ــة، م ــة اللوجيســتيكية والبرشي ــات املالي ــر اإلمكان ــن خــالل تقدي ــة م ــة والتدبريي املالي
اســتباقي أو حلــول بديلــة لتفــادي بعــض اإلكراهــات وتجــاوز الصعوبــات الطارئــة أثنــاء تنفيــذ املــرشوع) 
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........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -

5. مخرجــات املــرشوع: (يقصــد بهــا املــواد العلميــة والفكريــة واألليــات املرتبطــة مبجــال حقــوق اإلنســان، 
التــي تضفــي عليــه طابــع االســتمرارية وميكــن اعتامدهــا كمراجــع ملشــاريع أخــرى)

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -

6. آفــاق اســتثامر مخرجــات املــرشوع: (تقديــم تصــور حــول توظيــف املخرجــات يف أنشــطة أو مشــاريع 
مســتقبلية وفــق معايــري يتــم اختيارهــا وتطويرهــا وتعكــس اســتمرارية املــرشوع)

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -

7. تتبــع وتقييــم املــرشوع: (تضــع الجمعيــة يف هــذه الفقــرة تصورهــا بخصــوص تتبــع وتقييــم املــرشوع 
والوســائل التــي ستســتعملها لذلــك)

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -
8. أهميــة املــرشوع عالقــة مبجــاالت تدخــل الجمعيــة: (تتطــرق الجمعيــة املرتشــحة يف هــذه الفقــرة، إىل 
إبــراز أهميــة املــرشوع الــذي تقدمــت بــه عالقــة مبــا راكمتــه مــن تجــارب ســابقة، مــن خــالل تســليط 
الضــوء عــىل جوانــب القــوة التــي تشــكل ركائــز أساســية إلنجاحــه ســواء تعلــق األمــر مبــدى انســجامه مــع 

محــور التدخــل أو ترابطــه وتكاملــه مــع مشــاريع ســابقة تدخــل يف مجــال اشــتغال الجمعيــة)
........................................................................................................................................................ -
........................................................................................................................................................ -

9. التعريــف باملشــاريع املنجــزة أو يف طــور اإلنجــاز ذات الصلــة باملــرشوع: (يف هــذه الفقــرة يتــم تقديــم 
املشــاريع املنجــزة أو تلــك التــي هــي يف طــور اإلنجــاز ذات العالقــة مبوضــوع املــرشوع املتقــدم بــه)

........................................................................................................................................................ -

........................................................................................................................................................ -
 إمضاء الرئيس(ة) وخاتم الجمعية
تم االطالع عليه
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اسم الجمعية :

اسم املرشوع :

محور تدخل املرشوع : 

موقع املرشوع :

األطراف املعنية :

مدة إنجاز املرشوع :

مبلغ الدعم املطلوب :

امللف القانوين :

مالحظات خاص باملرشوع
املــربرات العامــة للمــرشوع الســياق والســند، 
ــع  ــخيص للوض ــىل تش ــر ع ــه، التوف خصوصيت

ــة مبوضــوع املــرشوع الراهــن يف عالق
الالزمــة  املقومــات  عــىل  املــرشوع  توفــر 
االنســجام  والربمجــة  التخطيــط  مجــايل  يف 
املــرشوع  ملكونــات  املنطقيــني  واالرتبــاط 
األساســية  العنــارص  صياغــة  يف  والدقــة 
– –نتائج•عمليــات  (أهــداف  للمــرشوع 
ــذ...) ــرشكاء •آجــال التنفي مؤرشات•ميزانية•ال
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مالحظات خاص باملرشوع
موضــوع  والحكامــة  القانونيــة  الجوانــب 
حقــوق اإلنســان   مــدرج ضمــن القانــون 

األســايس 
ــة  ــر الجمعي ــة توف ــة واملادي ــب التقني الجوان
حقــوق  مجــال  يف  الكافيــة  التجربــة  عــىل 
ــط  ــال التخطي ــربة يف مج ــىل الخ ــان وع اإلنس
عــىل  الجمعيــة  •قــدرة  املشــاريع  وتدبــري 

والخارجــي  الداخــيل  التواصــل 

توفر املرشوع عىل طابع االستمرارية
ــوع  ــة الن ــاركية ومقارب ــة التش ــاة املقارب مراع

ــرشوع ــذ امل ــداد وتنفي ــاء إع ــي أثن االجتامع
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اسم الجمعية :

اسم املرشوع :

محور تدخل املرشوع : 

موقع املرشوع :

األطراف املعنية :

مدة إنجاز املرشوع :

مبلغ الدعم املطلوب :

امللف القانوين :
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مالحظات التنقيط / خاص بالجمعية

/3
/2

الجوانب القانونية:
• القانــون األســايس للجمعيــة يتطــرق لحقــوق 

اإلنسان. 
• الحكامة الداخلية للجمعية.

/5 املجموع :

/7

/7

/5

/4

/2

الجوانب التقنية واملادية:
ــة يف  ــة الكافي ــة عــىل التجرب • توفــر الجمعي
مجــال حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا عــىل 
ــي  ــوي أو اإلقليم ــي أو الجه ــتوى الوطن املس
ســنوات  للثــالث  الجمعيــة  (منجــزات 

املاضيــة).
الجمعيــة عــىل خــربة يف مجــال  توفــر   •
(التخطيــط،  املشــاريع  وتدبــري  التخطيــط 
الربمجــة، التتبــع، التدبــري املــايل واإلداري مــن 
ــم  ــي ت ــابهة الت ــاريع املش ــدد املش ــالل ع خ

إنجازهــا).
• توفــر الجمعيــة عــىل املــوارد البرشيــة 

املــرشوع. إلنجــاز  الكافيــة 
ــيل  ــل الداخ ــىل التواص ــة ع ــدرة الجمعي • ق
والخارجــي (مــن خــالل انخــراط الجمعيــة يف 

ــة). شــبكات او ائتالفــات حقوقي
ــة يف رشاكات ســابقة مــع  • انخــراط الجمعي
قطاعــات حكوميــة معنيــة أو مؤسســات 

ــن. ــني آخري ــة، أو فاعل عمومي
/25 املجموع
/30 املجموع
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مالحظات التنقيط / خاص باملرشوع

/5

/5

املربرات العامة للمرشوع
ــتجابته  ــدى اس ــند املــرشوع وم • الســياق وس
النهــوض  حيــث  مــن  املرحلــة  ملتطلبــات 

اإلنســان وحاميتهــا. بحقــوق 
• توفــر صاحــب املــرشوع عــىل معطيــات 
ــن  ــع الراه ــخيص للوض ــازه (تش ــبقة إلنج مس

املتعلــق مبوضــوع املــرشوع). 
/10 املجموع 

/10

/10

/10

توفر املرشوع عىل املقومات الالزمة:
ــام،  ــدف الع ــني اله ــاط ب ــجام واالرتب • االنس

ــج  ــطة والنتائ ــة، األنش ــداف الخاص األه
ــات املــرشوع مــع  • مالءمــة أهــداف ومكون

ــة.  ــات األطــراف املعني حاجي
التتبــع  ومــؤرشات  املنتظــرة  النتائــج   •
ــة  ــة وقابل ــة دقيق ــة بطريق ــم مصاغ والتقيي

. للتحقــق

/30 املجموع

/5

/5

/5

املربرات التقنية للمرشوع
• توفــر الجمعيــة عــىل املؤهــالت مــن 
ــة للمســاهمة  ــة وتقني ــة، برشي مــوارد مالي

يف إنجــاز املــرشوع.
• توفــر الجمعيــة عــىل خطــة وبرنامــج 

عمــل واضحــني.
األنشــطة  ترتجــم  املــرشوع  ميزانيــة   •
ــة  ــىص مليزاني ــد األق ــى الح ــة وتراع املربمج

 15% يف  املحــدد  التســيري 
/15 املجموع
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مالحظات التنقيط / خاص بالجمعية
/5 طابــع  عــىل  املــرشوع  توفــر  االســتمرارية: 

االســتمرارية.

/5
املقاربات

مراعــاة املقاربــة التشــاركية ومقاربــة النــوع 
االجتامعــي أثنــاء إعــداد وتنفيــذ املــرشوع.

/5 الــرشاكات : تعبئــة فاعلــني آخريــن إلعــداد 
و/أو لتنفيــذ املــرشوع.

/70 املجموع
/100 املجموع العام  
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ــاين 1424  ــع الث ــخ 26 ربي ــر األول عــدد cab•03•7 الصــادرة بتـاريـ ــة الســيد الــوزيـ اســتنادا إىل دوريــ
املوافــق ل 27 يونيــو 2003 يف شــأن الرشاكــة بــني الدولــة والجمعيــات، خاصــة الفقــرة املتعلقــة مبســطرة 

انتقــاء مشــاريع الجمعيــات والدعــم املــايل العمومــي؛

ــه وزارة  ــت عن ــذي أعلن ــدين ال ــع امل ــات املجتم ــاريع جمعي ــروض مش ــب ع ــن طل ــالن ع ــار اإلع ويف إط
ــنة …………؛ ــم س ــان برس ــوق اإلنس ــة بحق ــة املكلف الدول

ــاء مشــاريع  ــة انتق ــف بحقــوق اإلنســان بشــأن تشــكيل لجن ــة املكل ــر الدول ــرار الســيد وزي ــذا لق وتنفي
الجمعيــات؛ انعقــدت مبقــر وزارة الدولــة املكلفــة بحقــوق/ املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان 
ــة االنتقــاء للبــت يف مــدى اســتجابة مقرتحــات املشــاريع املقدمــة  ــام …………….. اجتامعــات لجن أي
ــذا  ــة برســم ســنة ………… وك ــات مشــاريع جمعوي ــات لــرشوط اإلعــالن عــن طلب ــل الجمعي مــن قب

املســاهمة املاليــة املطلوبــة لتنفيــذه.

ــة  ــق املرفق ــة ……………………. والوثائ ــوين لجمعي ــف القان ــة عــىل املل ــد اطــالع أعضــاء اللجن بع
ــرشوع  ــرتح امل ــة مق ــة ومناقش ــه القانوني ــتيفاء جوانب ــن اس ــد م ــايل)، والتأك ــن األديب وامل ــه (التقريري ل
ــدة  ــدرج ضمــن املحــور ………… مــن اإلعــالن واملوجــه لفائ املقــدم تحــت اســم « …………» املن
…………………  واملتوقــع إنجــازه مبدينــة ………..، خــالل مدة ســنة مبيزانيــة قدرها ……………. 
ــة مــن األعضــاء  ــة املكون ــة للمــرشوع، ســجلت اللجن ــق التقني ــك مــن خــالل دراســة الوثائ درهــم، وذل

ــواردة أســامؤهم أســفله عــدة مالحظــات ميكــن إجاملهــا فيــام يــيل: ال
..………………………………………………… •
.………………………………………………… •

قرار اللجنة
بناء عىل املالحظات أعاله، تقرر ……………...

توقيعات أعضاء لجنة االنتقاء
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القرص 
املدمج

 بطاقة 
الجمعية

 القانون 
يس

األسا
رض 

 مح
الجمع 
العام

 وصل 
إيداع 
امللف 
القانوين

الئحة 
أعضاء 
مكتب 
الجمعية توفر آخر 

تقرير 
أديب 
ومايل 
حول 

أنشطة 
الجمعية

 خطة 
عمل 

املرشوع

بطاقة 
املرشوع

رض 
 مح

تقديم 
املرشوع

االلتزام 
باآلجال 

املطروحة 
(تاريخ 

بعث امللف 
من طرف 
الجمعية)

سند 
املرشوع

اسم 
املرشوع

املحور
الجمعية

الرمز




