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 تقديم .1

دعم جمعيات املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني إلى سعيا من الوزارة 

قا وفتقييم السياسات العمومية فاعال وشريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ و باعتبارها قدراتها،  تعزيزو  املجتمع املدني

وحرصا منها على حكامة الدعم العمومي املوجه للجمعيات ،  منه 12حكام الدستور املغربي والسيما الفصل ل 

وتحقيق التنافسية  والسيما من خالل تكريس مبادئ الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للدعم العمومي

املرتبطة بالشراكة مع  كدليل للمساطر واإلجراءاتهذا  دفتر التحمالتبين مشاريع الجمعيات، تم اعتماد 

تحقيق أهداف مشتركة في املجاالت ذات الولوية التي ل، 2021-2017محاور استراتيجية الوزارة الجمعيات في إطار 

 حددتها الوزارة.

 :التالية الهداف تحقيق إلى دفتر التحمالت اعتماد خالل من الوزارة وتروم

 ؛وتقوية قدراتها املدنيجمعيات املجتمع مبادرات دعم  -

 تنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛و  في إعداد املدنيجمعيات املجتمع  ةمساهم تعزيز -

بدددداختصدددددددددددددددداصدددددددددددددددداتهددددا تقدددددصم تصدددددددددددددور الوزارة حول الشدددددددددددددراكددددة مع الجمعيددددات واملجدددداالت ذات الولويددددة املرتبطددددة  -

 وباستراتيجيتها؛

 للشروط املطلوبة؛ مستوفيةتوجيه الجمعيات لتقدصم مشاريع  -

 قواعد الحكامة الجيدة املرتبطة بتنفيذها؛وترسيخ معاصير انتقاء مشاريع الجمعيات توحيد مساطر و  -

 تكافؤ الفرص في الولوج للدعم العمومي وتحقيق التنافسية بين مشاريع الجمعيات؛تكريس مبدأ  -

 .ملشاريع الجمعيات املوجه العمومي للدعم أكثر شفافية إضفاء -

 املنطلقات املرجعية .2

تشكل  التيسواء الصريحة منها أو الضمنية،  املرجعية الدالة، املضامينصمكن في هذا السياق استحضار بعض 

مرتكزا للشراكة مع الجمعيات بما يسهم في تأهيل املجتمع املدني وتقوية قدراته، وتمكينه من اآلليات القانونية 

ص بخصو تستمد املقاربة املعتمدة واإلجرائية الفعالة للقيام باملهام املنوطة به تحقيقا لالنتظارات املأمولة منه. و 

 ع املدني سندها من املنطلقات التالية:تمويالت الوزارة املوجهة لجمعيات املجتم

 منه؛ 12إلى تكريس الدصمقراطية التشاركية وال سيما الفصل  الرامية الدستور  أحكام -

اعتباره ب التوجيهات امللكية املتعلقة بالنهوض بأدوار املجتمع املدني في أوراش التنمية االقتصادصة واالجتماعية -

 نبتغيه لبالدنا من تقدم وتحدصث؛الشريك الذي ال محيد عنه، لتحقيق ما 

 املقتضيات القانونية الجاري بها العمل والسيما النصوص القانونية والتنظيمية التالية: -

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره  1958نونبر  15الصادر في  1. 58. 376الظهير الشريف رقم   -

 وتتميمه؛
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ة بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا، بصفة مباشر  1959صناصر  31ؤرخ في قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية امل -

 أو غير مباشرة، إعانات مالية عمومية؛

 ؛2002صونيو  13بتاريخ  1. 02. 124بمثابة مدونة املحاكم املالية صادر بتنفيذه الظهير رقم  62. 99القانون رقم  -

 بخصوص الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ 2003صونيو  27بتاريخ  2003 /7منشور الوزير الول رقم  -

بتحدصد اختصاصات وتنظيم الوزارة املنتدبة لدى رئيس  2013صناصر  30الصادر في  2.12.582مرسوم رقم  -

 ؛الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني

يات ومنظمات املجتمع املدني وخاصة املحور املتعلق بدعم جمع 2021-2017البرنامج الحكومي برسم الفترة  -

 ؛هامواردوتطوير 

 .2021-2017 استراتيجية الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني -
 

 مجاالت الدعم .3

 :في املجاالت الثالث ذات الولوية التالية 2019تم تحدصد مجال الدعم املوجه للجمعيات برسم سنة 

 الديمقراطية التشاركيةمجال  (1

جمعيات كشريك أساس ي في الاملتعلقة بالدصمقراطية التشاركية، واعتبارا ملكانة  حكام الدستور أفي إطار تنزصل 

وبهدف املساهمة في تملك الفاعلين املدنيين واملواطنات واملواطنين يم السياسات العمومية، يإعداد وتتبع وتق

آليات الدصمقراطية التشاركية وكيفية ممارسة حقوقهم في هذا املجال ومن تم املساهمة في الشأن العام الوطني 

  .التشاركيةجمعيات في مجال الدصمقراطية لأتي دعم الوزارة لصواملحلي بغاصة تحقيق التنمية الشاملة املنشودة، 

 تتمحور حول ما صلي: افإن الجمعيات املهتمة صمكن أن تقدم مشاريع ،ولهذا الغرض

 

الفاعلين املدنيين في مجال الدصمقراطية التشدددداركية وفي املواضدددديع املرتبطة بها تالسددددياسددددات تقوية قدرات  -

 ؛العمومية والترافع والتتبع والتقييم

في إطدددار الددددصمقراطيدددة التشددددددددددددددداركيدددة، صكون لهدددا أ ر إصجدددابي على إعدددداد وقيدددادة برامج ومشددددددددددددددداريع ترافعيدددة،  -

 املواطنات واملواطنين؛

 تشجيع مساهمة الجمعيات في الشأن العام الوطني واملحلي؛ -

 اقتراح تدابير وأنشطة من شأنها تحفيز إسهام الجمعيات في بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها؛ -

آليددات الدددصمقراطيددة من املسدددددددددددددداهمددة في تمكين املواطنددات واملواطنين اقتراح مشدددددددددددددداريع وأنشدددددددددددددطددة ترمي إلى  -

 التشاركية )العرائض وامللتمسات في مجال التشريع(؛

تعزيز املشددددددداركة والتعاون والحوار وضحداث فضددددددداءات للحوار والتشددددددداور ونشدددددددر قيم ومبادئ الدصمقراطية  -

 التشاركية.
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 .الترافع المدني عن مغربية الصحراءمجال  (2

التوجيهات  تنفيذفي إطار  "الترافع عن مغربية الصحراء"صندرج دعم الوزارة لجمعيات املجتمع املدني في مجال 

امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا الداعية إلى جعل قضية الدفاع عن مغربية 

 جاللته بمناسبة افتتاح الدورة الولى من السنة التشريعية الثالثةإليه ما دعا وفق بة الصحراء قضية جميع املغار 

قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البالد، وإنما هي " جعل: بخصوصمن الوالصة التشريعية التاسعة 

السياسية والنقابية أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرملان، واملجالس املنتخبة، وكافة الفعاليات 

 ."واالقتصادية، وهيئات املجتمع املدني، ووسائل اإلعالم، وجميع املواطنين
 

فالهدف من تقدصم الدعم ملشاريع الجمعيات في مجال الترافع املدني عن مغربية الصحراء، صكمن في تعزيز قدرات 

ة ن لإلملام بكافة الجوانب والبعاد املتعلقالجمعيات املهتمة بالشأن العام واملساهمة في تأهيل الفاعلين املدنيي

بقضية الصحراء املغربية وتملك اآلليات املعرفية والعلمية واملهاراتية والترافعية الكفيلة بدحض مزاعم 

 وأطروحات املناوئين للوحدة الترابية والقدرة على التأ ير وصناعة الرأي في إطار الدبلوماسية املدنية.

ملهتمة بهذا املجال صمكن أن تتقدم بمشددددددداريع تتضدددددددمن أنشدددددددطة تتمحور حول الترافع املدني وعليه فإن الجمعيات ا

 ما صلي:فيها اضيعمو تندرج عن مغربية الصحراء ويمكن أن 

 ترافع عن مغربية الصحراء؛للالعلمية في مختلف املجاالت  والحقائق استثمار املعطيات -

والدوليين في مسار الدفاع عن مغربية الصحراء املساهمة في انخراط مختلف الفاعلين الوطنيين  -

ووضع آليات اليقظة وتتبع ومواكبة جميع التطورات التي يعرفها هذا امللف، والتفاعل مع مختلف 

 مستجداته؛

 ية مؤ رة على الصعيد الوطني والدولي؛مبادرات ترافعابتكار  -

 إلعالمية والرقمية وغيرها؛نتاج املادة الترافعية في مختلف املجاالت الثقافية والفنية واإ -

والدولية والتأ ير في وطنية النظمات املمع توحيد الجهود والتنسيق وربط عالقات شراكة وتعاون  -

 املنتدصات واملنابر الدولية.

 المخدراتعلى  اإلدمان لتصدي آلفةوتحديدا ا األمن المجتمعيمجال  (3

 الحيوي في تحقيق المن املجتمعي خاصة في التصدي آلفةصرتكز هذا املجال على مكانة املجتمع املدني ودوره 

صفوف الشباب  يللظاهرة ف االنتشار الواسعاملجتمعية الخطيرة والحد من ه وتداعيات املخدرات اإلدمان على

على املستوى االقتصادي هذه اآلفة  تخلفهاالتي السلبية االنعكاسات من خالل  في الحياةهم حجامسار ن وتهدصد

لإلدمان على  االجتماعي وماضحاصا اإلدمان ومحيطهم على  خطيرةال التأ يراتكذا و  ،يواالجتماعي والصحي والنفس 

 .مادصة والمادصة وتكلفة وخيمةأضرار  من املخدرات
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واإلدمان، إلى  املخدراتويهدف دعم الوزارة للجمعيات في مجال المن املجتمعي، والسيما في مجال مكافحة آفة 

 دعم جهودها في التصدي لهذه الظاهرة من خالل املساهمة في إعداد السياسة العمومية الرامية إلى مكافحة

ظاهرة وضعادة التأهيل واإلدماج االقتصادي العلى املخدرات وتقدصم بدائل تساعد على التقليص من اإلدمان 

 تجاوزها. واالجتماعي لضحاصا املخدرات والفئات التي تمكنت من

 وعليه فإن مشاريع الجمعيات التي صمكن دعمها في هذا املجال تتمحور حول النشطة الرامية إلى:
 

 في مجال التصدي لهذه الظاهرة؛ ت الجمعياتتقوية قدرا -

 املخدرات اقتصادصا واجتماعيا؛ على اإلدمان آفة وارتفاع تلفة تنمية الوعي العام بخطورة -

الفاعلين العموميين بتعاون  ظاهرة تعاطي املخدرات واالدمان عليها مضاعفة الجهود للتقليص من -

 ؛والقطاع الخاص واملجتمع املدني

 واإلدمان عليها؛ مبادرات مدنية رائدة في مجال محاربة آفة املخدراتقيادة  -

 .املخدراتاإلدمان على بادرات والنشطة التي تساهم في الوقاصة من آفة املتشجيع العمال و    -
  

 جمعوية لتنفيذ مشاريع االستفادة من الدعمعايير شروط وم .4

 املعاصير إلى قسمين:الشروط و تنقسم هذه 

 

  المتعلقة بالجمعية. والمعايير شروطالالقسم األول: 

 استيفاء الشروط التالية: مشروعها لتنفيذ االستفادة من دعم الوزارة طلب تقدصم على الجمعيات الراغبة في

 ؛الجاري بها العمل التشريع عليه صنص ما وفق وتشتغلأن تكون في وضعية قانونية سليمة  -

 ؛تاريخ إعالن تلقي طلبات املشاريع ابتداء من (2سنتين )ال تقل عن  أقدمية على أن تتوفر -

 عاصير التالية:وسيتم االستناد في تقييم طلبات دعم املشاريع على امل

 ؛اإلدارية واملالية للجمعيةالحكامة  -

 تجربة وخبرة الجمعية في املجال املعني بالدعم؛ -

 الجمعية البشرية واملادصة وقدراتها التدبيرصة إلنجاز املشروع؛إمكانيات  -

 قدرة الجمعية على تعبئة شرتاء آخرين؛ -

 مساهمة الجمعية في تكلفة إنجاز املشروع. -
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 الجمعيات شاريعمالمتعلقة بالشروط القسم الثاني: 

 يشترط في املشاريع التي تتقدم بها الجمعيات ما صلي:

ضددددددددددمن إحدى املجاالت ذات الولوية املشددددددددددار إليها في دفتر التحمالت وفي أن صندرج موضددددددددددوع املشددددددددددروع  -

 اإلعالن عن طلبات مشاريع الجمعيات؛

  .هامع أهداف الجمعية أن صنسجم موضوع املشروع الذي تتقدم به -
 

 وسيتم تقييم مشاريع الجمعيات باالعتماد على املعاصير التالية:
 

 املسطرة؛تحقيق الهداف على قدرة املشروع  -

 ؛املتوخاة من املشروعانسجام مكونات املشروع مع الهداف والنتائج  -

  وقع املشروع وال ر املتوقع منه؛ -

 توفر استدامة املشروع ونتائجه؛ -

 املشروع؛وتنفيذ مختلف مراحل إعداد احترام املقاربة التشاركية في  -

 ؛مقاربة النوعالخذ بعين االعتبار  -

 .والتنمية املستدامة البعد البيئي الخذ بعين االعتبار  -
 

 

للمشاريع املبدعة و  ،صتم تنفيذه في |إطار تحالف أو شبكةشروع للجمعيات الحاملة مل الولوية تعطى: ملحوظة

 .ملشاريع التي تتوفر على دراسة تقنية أو على دراسة الجدوى وكذا ا ملموسة آ اروالتي تحمل طابعا ابتكاريا وذات 

 

 : الوزارة ملشاريع الجمعيات دعم .5

حدود مائة ألف درهم  فيذلك و  لمشروعل اإلجمالية امليزانيةمن  %70 نسبةللوزارة في  املالية املساهمة تحدد

  .درهم( 100.000,00)

ويمكن أن تحتسب ، االجمالية قيمته من %30 نسبة عن املشروع تكاليف إنجاز في لجمعيةا مساهمة تقل أال صجب

أن تكون و  املشروع نطاق في فعلية مساهمتهم تكون  أن شرطب ،آخرين ضمن هذه املساهمةمساهمة شرتاء 

 .الخير إنجاز هذا مدة خالل ملةمتح

تغطية  في الشرتاء مختلفقيمة مساهمة و  هامساهمات تحدد بشكل دقيق قيمة وطبيعة أن الجمعية على صجب

والتي  خطة عمل تنفيذ املشروع، كما صتوجب عليها تقدصم للبطاقة التقنية الخاصة به ملشروع وفقاإنجاز ا تكاليف

 .تشكل جزء من االتفاقية
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 صرف الدعم  .6

 الجمعيةصتم تحويله لحساب  على شكل مبلغ مالي املنتقاة مشاريع الجمعيات إلنجازالوزارة  دعمصتم تقدصم 

في طريقة صرف الدعم املنصوص عليها الخاصة باملقتضيات  استنادا إلى وذلك ،أشطر علىاملستفيدة من الدعم 

 .للمشروع موضوع االتفاقيةالحاملة  ةالوزارة والجمعي الشراكة بيناتفاقية 
 

 .واستيفاء شروط الصرف مباشرة بعد توقيع اتفاقية الشراكةمن مبلغ الدعم،  الشطر األول  يتم صرف

من الشطر الول إنجاز م عن تقد حليير مر ر بعد تقدصم تق املحددة في اتفاقية الشراكة األشطر املوالية صرفوت

 في الشطر السالف املحولة امليزانيةصرف رح أوجه شي وتقرير مالي املتوخاة منهالنتائج  ونسبة بلوغ املشروع

 من طرف مصالح الوزارة. ماعليه واملصادق

أو اقتناء معدات أو أداء نفقات، ويمكن إذا اقتض ى الحال اللجوء إلى الدعم على شكل دعم عيني، كتوفير تجهيزات 

 .الجمعيةقدم لصالح ت

صتعين على الجمعية املستفيدة من الدعم التقيد بقواعد الحكامة الجيدة الجاري بها العمل في صرف الدعم 

 حاسباتية املتعلقة به ملن صخول لهم القانون ذلك. وااللتزام بتقدصم التقارير املالية وامل

 

 الدعم طلب مكونات ملف .6

 :التالية الو ائق من الذي تتقدم به الجمعية دعمال طلب ملف صتكون 

 السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع إلى دعم موجهال طلب -

 ؛الناطق الرسمي باسم الحكومة املدني

 وفق النموذج امللحق(؛خاصة بالجمعية ) معلوماتبطاقة  -

 .)وفق النموذج امللحق( املشروعبتقنية خاصة بطاقة  -

 على وموقعة صفحاتها تل على مؤشر ،الخاص بدعم مشاريع الجمعيات التحمالت دفتر من نسخة -

 .."به وقبول االلتزام مضمونه على االطالع تم"  عبارة إضافة مع ،ممثلها القانوني طرف من الخيرة اصفحته

ملف وصل إصداع  آخر نسخة من، الساس ينظامها  نسخة من) صتضمن للجمعية القانوني مللفا من نسخة -

نسخة من ، املكتب املسير أعضاء الئحة، للجمعية عام جمع آخر محضرنسخة من القانوني،  التصريح

 ؛(للجمعية الساس ي النظامفي اإلشارة إليه في حالة  الداخلي نظامها

 ؛واملالي الدبي ينالتقرير  نسخة من -

 الدعم. االستفادة من محضر اجتماع الجهاز املختص في الجمعية صتضمن قرار تقدصم طلب -
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 سحب ملف طلب الدعم  .7

وكذا املطبوع املتعلق ببطاقة تقنية للجمعية وبطاقة تقنية للمشروع من املوقع  دفتر التحمالت هذا صمكن سحب 

www.charaka-وبوابة الشراكة مع جمعيات املجتمع املدني  www.mcrpsc.gov.ma االلكتروني للوزارة

 sociation.maas. 

 

 آجال إيداع امللفات .8

النسخة الورقية مرفقة بقرص مدمج صتضمن النسخة الرقمية لكل الو ائق مع الحرص تودع ملفات الترشيح، )

للوزارة، الضبط  بمكتب (،WORLلمشروع في صيغة )والبطاقة التقنية ل للجمعيةعلى أن تكون البطاقة التقنية 

 طريق البرصد الرباط أو ترسل عن-كدالأ–ارع الحاج أحمد الشرقاوي ش-الجدصدبمقرها الكائن بالحي اإلداري 

 العادي في الجل املحدد في اإلعالن عن طلب عروض. 

ه أو تنقص الجل املحدد في اإلعالنخارج يا تل طلب دعم تم إصداعه صؤخذ بعين االعتبار تاريخ ختم البرصد ويعتبر الغ

 .ملف طلب الدعم في مكوناتحدى الو ائق املذتورة إ

 

 لجنة االنتقاء .9

لدى رئيس الحكومة  للوزير املنتدب بقرار صتم إحداثهافيها من قبل لجنة انتقاء  تالبتتم دراسة ملفات الترشيح و 

وزارية  قطاعات ممثلي من، تتألف البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي للحكومةاملكلف بالعالقات مع 

 العمومية وفاعلين جمعويين. مؤسساتو 

 

 املشروع وتقييموتتبع  تنفيذ .10

 الشراكة املشاريع موضوعتنفيذ آلية لتتبع  استفادت من الدعم التيالجمعيات  بتنسيق مع ،تضع الوزارة

 .إذا اقتض ى الحال مواكبة حامليها وتقوية قدراتهم التقنية والتدبيرصة فضال عن، وتقييمها

 :ب  املستفيدة من الدعمجمعية ال تلتزم وفي هذا الصدد

وكذا اتفاقية  و يقة املشروع املشار إليها في لزمنيةالبرمجة ا عتمادامضامين خطة العمل و  احترام -

 ؛الشراكة

  ؛في مراحل تنفيذ املشروعمع الوزارة ق يالتنس -

 الجهات املختصة؛ بها تقوم التي واالفتحاص املراقبة عمليات في االنخراط  -

 من املشروع؛منجز موافاة الوزارة بالتقريرين املالي والدبي املتعلقين بكل شطر  -

 من طرف مكتب معتمد للمحاسبة؛ مصادق عليهالنهائي  التقرير املالي تقدصم -

http://www.mcrpsc.gov.ma/
http://www.mcrpsc.gov.ma/
http://www.charaka-association.ma/
http://www.charaka-association.ma/
http://www.charaka-association.ma/
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 التقيد بالنماذج املوضوعة من طرف الوزارة؛ -

  النشطة؛ تنظيم في العمل بها الجاري  واإلجراءات القانونية باملساطر التقيد -

 في الشغل مدونة مقتضيات تاحترام التشريع املعمول به فيما صخص تنفيذ مكونات املشروع احترام -

 ؛جراء وأداء الضرائب املستحقة وغير ذلكال  مع التعاقد

 .إرجاع املبالغ موضوع الدعم في حالة عدم صرفها -

 

 املالحق .11

 لجمعية؛املعلومات الخاصة بانموذج بطاقة  .1

 ؛نموذج بطاقة تقنية للمشروع .2

 

 

 


