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"المجتمع تنفيذ مشروع محورية ل اتجمعيك )جمعيتان لكل إقليم( جمعية 12إلى تحديد  هدف هذا النداءي

جل تقوية مشاركة الفاعالت والفاعلين في النقاش العمومي أالمدني والديمقراطية التشاركية: من 

 .والسياسي بجهة سوس ماسة"

 

 جمعية الهجرة والتنمية: نع نبذة

 سنةن مغاربة من طرف مهاجريسست هي جمعية فرنسية مغربية، أ :والتنميةالهجرة 

ة من الجفاف ، المتضرر-الصغير األطلس-، في مناطقهم األصلية، تنموية  مشاريعجل تنفيذ أمن  1986

  ,متطوعين فرنسيين و خبراءبدعم من  لكذمنذ سنوات السبعينات و

: ككهربة العالم القروي، السدود التلية، المدارس، لتحتيةا يات على البنبدايتها  ذالجمعية من نشطةأترتكز 

 إطار في مندمجةال القرويةبرامج التنمية تم إنجاز ، تدريجبالو. للشربالمستوصفات والماء الصالح 

في تمويالتها تعتمد الجمعية غالبا على الدعم الخارجي  ،والمهاجرين الساكنة المحلية مع شراكةال

 تتمحورو المغربية. المنظمات والمؤسساتوكذا  المانحة خصوصا من المؤسسات الدوليةللمشاريع، 

 :الهجرة والتنمية حول ست مكونات  لدى استراتيجية التدخل 

رسملة ونشر ونسان والتنمية المحلية الحكامة المحلية، البيئة ، االقتصاد االجتماعي والتضامني، حقوق اإل 

نهج تشاركي  (1) بادئ :م ثالث. و ترتكز على مجاليالهجرة والتنمية في التخطيط ال دماجإمقاربة  تعميمو

مبدأ التضامن  (2)، يات المحليةاتدبير ناجع لإلمكانات وتثمين الدرمن أجل ين الفاعلمختلف  يدمج

 .غير الحكوميةالالحكومية و الشراكة مع السلطات والمؤسسات (3)، والتعاون المتبادل

 

 تقديم المشروع:

والديمقراطية التشاركية: من أجل تقوية مشاركة الفاعلين والفاعالت في المجتمع المدني "مشروع 

من طرف جمعية الهجرة والتنمية  يتم تنفيذه مشروع "النقاش العمومي والسياسي بجهة سوس ماسة

، 2018من يناير  ابتداءاسنوات  3على مدى رات الشبابية وجمعية نساء الجنوب، بشراكة مع منتدى المباد

 الفرنسية والوكالة المغرب في المدني المجتمع دعموالمدعم من طرف االتحاد االوربي في إطار برنامج 

 .للتنمية

كما  ،أن المجتمع المدني رافعة للتغيير في الممارسات الديمقراطية مفادهمبدأ ينطلق هذا المشروع من 

تميز بمشاركته القوية في تنمية حيث ي، سوس ماسة جهةفي المغرب وال سيما في  دعامة أساسيةيشكل 

 .تهميشاألكثر امناطق ال

القانونية والمؤسساتية الجديدة الرامية إلى تقوية المشاركة  تاإلصالحا لمواكبةهذا المشروع  ويندرج

 ىعالوة عل للمجتمع المدني ةالفعال حث على تعزيز  األدوار إذ، 2011دستور بذلك المواطنة كما جاء 

لتشجيع إشراك المواطنين في باعتماد الديمقراطية التشاركية كآلية  الالمركزية مسلسل يسيرت المساهمة في

 جمعويمشاركة النسيج ال ضعفبشكل جلي  تبيني العمل الميدانيالعمومي.  ومن خالل أن الشتدبير 

وجاء هذا المشروع  .مومية بما في ذلك الشباب  النساءالسياسات العوتتبع وتقييم تحديد وتنفيذ في بالجهة 

في المغرب  المتعدد الفاعليينفي تعزيز الديمقراطية والحوار الشرخ ومساهمة منه تقليص هذا في إطار 

العمومي في النقاش  والنساء،بما في ذلك الشباب  المدني،ومشاركة المجتمع  شراكإمن خالل تعزيز 

 ة.سوس ماس بجهةوالسياسي 
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 ؛الجهةعلى ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني ب فإنها ترتكز استراتيجية التدخلوفيما يخص 

من  اانطالقالعمومية مع الفاعليين اآلخرين بما في ذلك السلطات  جنبا إلى جنب كشريك أساسي للعمل

 :أهداف خاصة 3حول  المشروع  يتمحورو ،سلفا حاجيات محددة 

ليات المشاركة من آ منظمات المجتمع المدني المحورية، بما فيها جمعيات النساء والشباب تمكين .1

الفعلية في تدبير الشأن المحلي، وقدرات تمكنها من نشر مبادئ الديمقراطية التشاركية داخل 

 الترابية. امجاالته

من قبل منظمات  تطبيقها المشاركة المواطنة والعمل علىو نييالفاعل المتعددالتشاور  ئنشر مباد .2

 .والجماعات الترابية تمع المواطنين والمواطنا المجتمع المدني

إعداد ووضع ميكانيزمات تتبع وتقييم السياسات العمومية تقوية الممارسات الديمقراطية عبر  .3

 .وآليات الديموقراطية وتعميمها على المستوى الجهوي

 

 االهتمام إبداءطلب  ع منيراالمحورية الحاملة للمش منظمات المجتمع المدنيذا ستستفيد ما

 الشراكة؟في 

يساعد في التخفيف من المخاطر المرتبطة سفي تقديم مسودة المشروع مما  هذا الطلب يساهم .4

 ؛بالوقت والطاقة

 ن لحامله الحق في االستفادة من الدعم /المنحة بعد تقديمهمسودة المشروع  فإاختيار وقع  إذا ما .5

 لمشروع النهائي واستجابته للشروط القانونية؛ التفاصيل 

سيتم تقديمه ليس بالضرورة نهائيا، حيث يمكن تتميمه وتطويره بعد ولي الذي المشروع األ .6

 ؛المكلفة اختياره من طرف اللجنة

...( ليس ضروريا في المرحلة  والمحاسباتية التقارير الماليةبما في ذلك  يداع الملف القانوني )إ .7

 اختيار مشروعه لالستفادة من المنحة.  حين يتم وإنما . األولى

 

 حوريةممع منظمات المجتمع المدني الأهداف العمل 

سوس ماسة لتكون  بجهة منظمة من المجتمع المدني 12تحديد واختيار في  هذا النداء  الغرض منيكمن 

 .إقليمكل عمالة أو لجمعيتين بمعدل  المشروع ذيشريكة في تنف

ليات آفيذ وتنالمواطنة قيم وتعزيز نشر  أجل  المحورية منمنظمات هذه المع العمل  ؛يتوخى المشروعو

 جمعية محورية 12 لـ سيتم منح دعم مالي التي يشملها المشروع.  قاليمالديمقراطية التشاركية داخل األ

تحقيق  منالطريقة ستمكن هذه و ،مع االتحاد األوروبي وقعةالم تفاقيةالاوفقًا للشروط المأذون بها بموجب 

 في: سيكون لها آثار التيو النتائج المتوقعة للمشروع.

 تقوية المعارف  عبرالديمقراطية التشاركية  مجال تطوير خبرات منظمات المجتمع المدني في

 ؛التكوينتطبيق مكتسبات  وذلك بهدف مواكبةوال والكفاءات المكتسبة من خالل التكوين

 مواكبةال، من خالل حوريةالم تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية لمنظمات المجتمع المدني 

 ؛المزمع تنظيمها في إطار المشروع عمال واألنشطةاألتنفيذ  تتبعللبرمجة و ةالفردي

  ؛عمالتنفيذ هذه األمن ية لمنظمات المجتمع المدني من خالل تمكينها اتالمؤسس مكانةالتقوية 

 وهو ما سيمكنها من تعبئة التمويلخرين في المجال، السلطات العمومية والفاعلين اآل بإشراك

 .والدعم لتنفيذ مشاريعها
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 مات المجتمع المدني المحويةظدور من

 إنجاز أنشطة تهم تنفيذ آليات الحوار المحورية لها دور فيالمجتمع المدني  منظمات من كل جمعية

بين مختلف الفاعلينوالتشاور 
1

 كل عمالة أو اقليم. جماعة واحدة في  داخل على األقل  

 بما يلي :  محورية القيام بشكل خاص / على كل جمعية  و

 نجازه؛إالمشروع خالل مدة مختلف أنشطة  للمشاركة في هاالمكلف داخل الجمعية والفريق مالتزا -

قليم الذي اإلداخل العمالة أو للشباب والنساء  ة في تحديد وتعبئة الجمعيات الموضوعاتية المشارك -

 ليه؛إينتمون 

يراعي نشاء فضاء للحوار والتشاور على مستوى الجماعة إمبتكرة للتدخل بغية  إستراتيجيةتحديد  -

 ؛خصوصيات المجال

 ؛مبادئ الديمقراطية التشاركية وتعميم نشرالمساهمة في وين المحليين يالفاعلتعبئة  -

على  وتعبئة الموارد الالزمة  والسهرالمعنية ترابية مع الجماعات الشراكة وضع برنامج عمل ب -

 ؛تنفيذه

 ؛حسب مراحل المشروع  والمالي حول تقدم األنشطة على المستوى التقني تقديم تقرير -

فات من لو تحاالتشبيك، ) أخرىجمعيات استعداد للعمل بشكل تعاوني مع  على الجمعية أن تكون -

  السياسات العمومية...الخ(؛ أجل المساهمة في تقييم

 .2019غاية دجنبر  إلىتبتدأ من يناير تقريبا، نشطة داخل فترة تناهز سنة ألكما سيتم تنفيذ هذه ا

فاألنشطة المؤهلة في إطار هذا النداء/ يمكن أن تكون أنشطة التكوين  ،ال الحصر المثالعلى سبيل و

 الرامية إلىنشطة األ أو، المتعدد الفاعليين النقاشاتتسهيل و، زيارات تبادل التجاربالقدرات، و تقويةو

مشاريع التقييم للتتبع ولمسارات اي والمجتمع المدني ف تتنفيذ إجراءات مشاركة المواطنين والمواطنا

 تعزز تنفيذ آليات الديمقراطية التشاركية.أخرى  أعمالوأي  المحلية

المشاركة بشكل فعال في مختلف أنشطة بمطالبة  منظمات المجتمع المدني المحورية نإواسع، فوفي نطاق 

 . والجهوي  ي،سواء على المستوى المحلي، اإلقليم المشروع
 

 مواكبة ومرافقة منظمات المجتمع المدني المحورية

 التنمية على النحو التالي:جمعية الهجرة و من طرفوالمواكبة  دعمتفيد منظمات المجتمع المدني من الستس

 (؛2018ابتداءا من نونبر )الحكامة والديمقراطية التشاركية دورات تكوينية حول  3المشاركة في  -

 يام ؛أاربعة حول تقنيات التنشيط والتشاور على مدى تكوين  -

 ؛تعبئة موارد التنفيذ برنامج عمل وإعداد التدخل،  تلبناء استراتيجيا ةالفردي المواكبة -

 ؛لألنشطةتقني والمالي لواكبة الجمعيات المحورية في مسار التتبع ام -

 :والذي  العمل برامجالدعم المالي لتنفيذ االستفادة من   -

  ؛من طرف الهجرة والتنمية  محوال على األكثردرهم  000 50يمكن أن يصل إلى 

  الديمقراطية  آليات لتعزيز واختبار المقترحعمل السيتم استخدامه لتنفيذ أنشطة برنامج الذي

 التشاركية؛

                                                 
1
، حيث ، يتم إجراؤه على مستوى المحلي )الجماعة(الديمقراطية المحلية مجال في أو تجريب على أنه تمرين ،للحوار المتعدد البي فاعلينأو فضاء  والتشاور،ضاء الحوار يعتبر ف  

)المنتخبون، الموظفين، المصالح في إطار نقاش يجمع بين مختلف الفاعلين والممثلين المحليين  ،وادماج مقاربة النوع يتم خالله مناقشة قضايا التنمية والسياسات العمومية المحلية،
  و المهاجرين ....الخ( الشباب، النساء، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجمعيات الخارجية
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 ؛عمل واقتراح مالي برنامجبناًء على  المساهمة سيتم تحديد مبلغ 

  جمعية الهجرة والتنميةبين  االتفاقية الموقعةيخضع استخدام المنحة للقواعد السارية على 

 شروط وأحكام الشراكة(.ترتيبات وب الخاصاالتحاد األوروبي )انظر جزء وشركائها  منها 

 

 األهليةمعايير 

إلى مدى توفر الجمعية على  ،منظمة من المجتمع المدني 12 في إختيار خاصتم إيالء اهتمام سي -

التي تؤهلها للقيام باألدوار المخول لها في إطار المشروع. ويتعين عليها تحديد حاجياتها  الشروط

 وتتمثل ،المهمةمن أجل قيامها بتقويتها فيما يخص التكوين وتقوية القدرات بغية  تحسينها و

هيئات ذات طابع  من على وجه الخصوصو اإلطارفي هذا منظمات المجتمع المدني المستهدفة 

 .جمعوي

 ة؛الوضعية القانونية للجمعي -

 أن يكون مقر الجمعية داخل النفود الترابي لجهة سوس ماسة؛ -

المعايير يتم تقييمه على أساس الذي س داخليال سير العمليجب على منظمات المجتمع المدني تبرير 

 :التالية

  مة اهيئات الحك وتحترممنظمة المجتمع المدني التي تعقد الجموع العامة بانتظام

 ؛المنصوص عليها في القانون األساسي

 جمع العامال ة عليها خاللمصادق ،المالية تقاريرإصدار وثائق سنوية، بما في ذلك ال ،

  .األساسيقانون في ال مقررما هو وفقا ل

ب، االتنمية المحلية، الحقوق، الشبضمن المجاالت التالية: ) مجاالت تدخل المنظمةان يكون  -

 ...الخ(؛  ، الديمقراطية التشاركيةمةاالنوع، الحك

نوعية  في موضوع المشروع أو أحد الميادين التي يشتغل عليها  تجربةتوفر الجمعية على  -

 ؛المشروع

 إقليمي على األقل.إشعاع  ذومجال تدخل الجمعية يستحسن أن يكون  -

 المشروع؛تنفيذ لتقنية الية واتمؤسسالبشرية والقدرات الحد األدنى من الالتوفر على    -

 ؛قدرتها على التعبئة وتنويع الشركاء ومدى ،اعتماد المقاربات التنموية المعمول بها -

 ؛حوافز ودوافع من أجل المشاركة واالنخراط في المشروع  توفرها على -

  ؛مدة مشروع خاللالقدرة على االلتزام  -

  :التاليةالمعايير  ب أن يستوفييجوأما عن مقترحات المشاريع، ف

  ع المدني المجتمبرنامج مشروع "في تحقيق أهداف برنامج عمل الجمعية يجب أن يساهم

 ؛"والديمقراطية التشاركية

  من اجل تجريب والمساهمة في تنفيذ آليات  متعددة الفاعلينالمقاربة ال نهجاعتماد م

 ؛والديمقراطية التشاركية المشاركة المواطنة  

   والديمقراطية  ةمشاركة المواطنالممارسات  ترسيخالمساهمة  بشكل مباشر في

 (؛... العرائض و الملتمسات التشاور، اتفضاءالتشاركية )

 برامج عملهم فيمقاربة النوع والشباب ودمج  المحلي وميمالمساهمة في النقاش الع. 

ات طابع ديني أو سياسي، فال يمكن في إطار هذا المشروع تنفيذ هدا النوع ذيجب تفادي اقتراح مشاريع   :مالحظة

 .من األنشطة
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 ترتيبات الشراكة

شروط  تحددجمعية الهجرة والتنمية اتفاقية شراكة مع  هااريختاتي سيتم منظمات المجتمع المدني ال توقع

 .تنفيذها

 اتفاقيةيخضع الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني لنفس المعايير وقواعد إدارة التمويل المطبقة على 

 خاصة فيما يتعلق بـ: ،األوروبي دتحااالمع  شراكة ال

 خسائر؛المسؤولية عن األضرار أو ال -

 جيد؛تضارب المصالح والسلوك ال -

 ؛أنشطة المشروعاإلعالم حول مختلف التواصل و -

 ؛أهلية اإلنفاق -

 المحاسبة والمراقبة التقنية والمالية. -

والثانية عند تبرير  (2) ،االتفاقية توقيعبعد  األولىالدفعة  (1): دفعتين شكل الدعم علىصرف سيتم 

، تحليل الصعوبات ،المحققة جالنتائنشطة )األ تقدم سيتم تقديم تقارير ا. كمالشطر األول صرف ميزانية 

سندات  ،لفواتيرا)تبرير الجمعية الهجرة والتنمية بغية مالية إلى المقترحة(. وتقارير والحلول  اإلكراهات 

  ( الحضور، الخ...الئحة  الطلب،

 حيث سيتم تحديد الجدول النهائي خالل بلورة. قتةؤم تبقىالواردة في هذه الوثيقة  اآلجاللإلشارة، فإن 

 .وفق تطور المشروع  ايمكن تعديله ، كماالشراكةاتفاقيات 

 

 اجراءات االختيار

المدني والديمقراطية  عالمجتمفحص ودراسة ملفات الترشيح من قبل الفريق التقني لمشروع " سيتم

 .التحالف شريك فيكل عن  وممثل ، "ةالتشاركي

ثانية سيتم إبالغ كمرحلة و .أسئلتهاعلى التي لم يتم االجابة دراسة الملفات غير الكاملة تم تلن كما أنه 

والتي ستحدد الجمعيات التي تم  ودعوتها إلجراء مقابلة ار األولييالجمعيات التي وقع عليها االخت

اتفاقيات شراكة مع كل جمعية محورية على حدة  وفي األخير ستوقع  .اختيارها للمشاركة في المشروع

 .اإلجراءات التي يتعين القيام بها فيها تحدد ةمؤقت جدولة زمنيةوضع  معبعد استيفائها للمعلومات الناقصة 
 

 ملف الترشيح 

 : ملف الترشيح الذي يتكون من ملئعلى الجمعيات المهتمة  يتعين

 

 :اإلداريالشق  -1

 : معلومات عن الهيئة؛بطاقة أ -

 ؛النظام األساسي للجمعية -

 ؛نشاءإلبين تاريخ اي القانونيالتسجيل وصل  -

 ؛مكتب الجمعية الئحة أعضاء -

 سنتين االخيرتين؛لالوضعية المالية ل -

 ؛الجمعية  تقريرين اخيرين ألنشطة -

 ...(.مقاالت صحفية، صور، مقتطفات من المنشوراتختيارية )أخرى ا ملحقات -



 

 نداء للتعبير عن الرغبة في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني

والسياسية بجهة سوس : من أجل تعزيز مشاركة الفاعلين والفاعالت في النقاشات العمومية المدني والديمقراطية التشاركي عمشروع: المجتم

 ماسة

-  

 الشق التقني والمالي: -2

 تقديم عام عن هيئتكم؛  بطاقة ب: -

 ت: مقترح برنامج عملكم؛طاقة ب -

 ث: الدوافع الخاصة بكم؛طاقة ب -

 الميزانية التقديرية؛ ج:طاقة ب -

 وثائق أخرى  -
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