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إعﻼن ترشيح مشاريع الجمعيات – دورة 2016
برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني حول المناخ
في إطار المؤتمر  22ﻷطراف اﻻتفاقية اﻹطار
لﻸمم المتحدة حول التغيرات المناخية )(COP22
******

في إطار الشراكة
بين
الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي )(PNUD
وبرنامج المنح الصغيرة التابع لصندوق البيئة العالمية)(PMF/FEM

 -1اﻹطار العام
يستضيف المغرب المؤتمر  22ﻷطراف اﻻتفاقية اﻹطار لﻸمم المتحدة حول التغيرات المناخية )(COP22
من  7إلى  18نونبر  2016بمراكش .فبعد دورة باريس من هذا المؤتمر "دورة اتخاذ القرارات" ،تعتبر دورة
مراكش مؤتمر العمل واﻹبداع في مجال التخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية والتكيف معها.
كما يشكل هذا المؤتمر فرصة حقيقية يمنحها المغرب ليتقاسم مع مختلف الفعاليات المشاركة تجربته في ميدان
التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية ،خصوصا على المستويين العالمي واﻹقليمي )إفريقيا( فيما
يتعلق باﻻنشغاﻻت المناخية واستكشاف قدراته اﻹبداعية.
ولﻺشارة ،فإن برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني في إطار المؤتمر  22ﻷطراف اﻻتفاقية اﻹطار لﻸمم
المتحدة حول التغيرات المناخية ) ،(COP22موجه لتشجيع وتقوية النسيج الجمعوي لتنمية مبادراته في مجال
التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية عبر منح صغرى ) (Micro Capital Grantيتم تحويلها من طرف
برنامج المنح الصغرى التابع لصندوق البيئة العالمية ) (PMF/FEMللمشاريع الجمعوية المنتقاة.
وفي هذا الصدد ،فإن هذا البرنامج ،الذي سيتم إنجازه بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وبرنامج
اﻷمم المتحدة اﻹنمائي ) (PNUDوبرنامج المنح الصغرى التابع لصندوق البيئة العالمية )،(PMF/FEM
يتوخى تحقيق النتائج التالية :
 دعم الجمعيات من أجل بلورة وتقديم مبادرات ومشاريع إبداعية في مجال التخفيف والتأقلم مع
التغيرات المناخية.
 مواكبة الجمعيات في عمليات إنجاز وتتبع وتقييم مبادراتها ومشاريعها اﻹبداعية في مجال التخفيف
والتأقلم مع التغيرات المناخية.
 تسهيل عملية تبادل التجارب والمعلومات بفضل المقاربة الشمولية للتدبير ،واستيعاب التجارب
الناجحة في هذا الميدان وتحويلها بما في ذلك في اتجاه تعاون جنوب جنوب.

ومن المنتظر أن يتم استعراض المبادرات اﻷكثر إبداعا ،التي سيتم دعمها في إطار هذا البرنامج ،أثناء مؤتمر
.COP22
 -2معايير الفرز
المعايير المتعلقة بالجمعيات :

 احترام مقتضيات الظهير رقم  1-58-316بتاريخ  3جمادى اﻷولى  1378الموافق ل  15نونبر
 1958كما تم تغييره وتكميله بالظهير بمثابة قانون رقم  1-02-2-206بتاريخ  12جمادى اﻷولى
 1423الموافق ل 23يوليوز .2002
 أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية البيئة و/أو التنمية المستدامة.
 أن تكون الجمعية قد جددت هياكلها وفق قانونها اﻷساسي.
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 أن تتوفر على الكفاءات الضرورية لتدبير المشروع.
 أن تتوفر على تجربة في إنجاز أنشطة ومشاريع في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
 أن تتوفر على أقدمية سنة على اﻷقل.

المعايير المتعلقة بالمشروع :





أن يأخذ بعين اﻻعتبار اﻷوضاع البيئية الوطنية وأن ينسجم مع أهداف حماية البيئة.
أن يساهم في التخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية على المستوى الوطني ،عبر حلول إبداعية
مثلى.
أن يكون منسجما وذو رؤية مستقبلية ،وأن يتوخى إحداث تغيير ملموس.
أن يأخذ بعين اﻻعتبار فئات الشباب والنساء ،أثناء مراحل البلورة واﻹنجاز.

وسيتم إعطاء اﻷولوية للمشاريع الرامية لتقليص اﻻنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية ،وتقوية التأقلم
) (Résilienceعلى مستوى المناطق الهشة كالواحات والمناطق الجبلية ،وكدا تشجيع المشاريع المقترحة من
تكثﻼت جمعوية .كما يجب على مقترحات المشاريع أن تستهدف بشكل مباشر السكان والمجموعات المحلية
وأن تساعد على تبني مقاربة  bottum-upوتعبئة شمولية للفاعلين المحليين.
ويجب أن تندرج مقترحات المشاريع ضمن أحد المواضيع التالية :

أ Ǽمشاريع التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة  :وتهدف المشاريع المندرجة في هذه الفئة إلى تقوية
المساهمة الفعالة لمختلف الفاعلين والمجتمع المدني في إنجاز حلول إبداعية تمكن من الولوج للطاقات
ذات انبعاثات غازية قليلة ،وتعزيز النجاعة الطاقية في المجالي القروي والحضري .ومن بين
المشاريع المستهدفة في هذا اﻹطار:
 اقتناء تكنولوجيات الطاقات المتجددة :ضخ المياه ،السقي ،اﻹنارة ،الخ. استعمال تكنولوجيا تمكن من تقليص استهﻼك الخشب. التدبير المستدام للكثلة الحيوية ).(Biomasseوعلى المشاريع الطاقية المقترحة أن تعزز إرساء مقاربة مندمجة تتجاوز قطاع الطاقة لتساهم في
الرفع من التأقلم) (Résilienceفي مواجهة التغيرات المناخية ،والتقليص من ظاهرة الفقر والرفع
من المساواة بين الجنسين ،وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

ب Ǽمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية  :وتستهدف هذه المشاريع الرفع من أقلم )(Résilience
المنظومات اﻹيكولوجية الهشة اتجاه التحوﻻت المرتبطة بالتغيرات المناخية .وتتضمن هذه الفئة
مشاريع مثل :
 تقنيات الفﻼحة اﻹيكولوجية اﻹبداعية التي تقترح تدابير تمكن من تقليص إنبعاثات ثاني أكسيدالكربون والرفع من تأقلم ) (Résilienceالفﻼحة المحلية في مواجهة التغيرات المناخية
)مزارع نموذجية للفﻼحة اﻹيكولوجية المرنة في مواجهة المناخ ،مواكبة ممتهني الرعي حول
المراعي المرنة/البديلة .(...
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 المحافظة على الموارد المائية وحسن تدبيرها عبر طرق وتقنيات تمكن من مواجهة ظاهرةالجفاف المنتشرة بشكل متزايد واﻷمطار غير المتوقعة )السقي بالتنقيط،micro-captage ،
تجميع الماء والمحافظة عليه ،حماية البنيات اﻷساسية.(...
 الحد من انجراف التربة بطرق ميكانيكية وبيولوجية ،عبر تثبيت وتأهيل التربة لتقليصانعكاسات التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية القصوى.
 اﻷجهزة الجماعية لﻺنذار المبكر )تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية المناخية ،البدائلاﻻقتصادية المستدامة.(...،
ت Ǽمشاريع التحسيس والتواصل والتعبئة من أجل التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية .وتتوخى
المشاريع المندمجة في هذه الفئة ،إنتاج وتوزيع مدعمات للتواصل والتحسيس حول التغيرات المناخية
من أجل تطوير الوعي لدى المجتمع المدني والمواطنين ،بخطورة انعكاسات التغيرات المناخية )إنتاج
وتوزيع أفﻼم وثائقية ،مشاريع للتربية البيئية في المؤسسات التعليمية ،مواقع في الشبكة العنكبوتية،
ملصقات(.
 -3شروط التمويل

تم تحديد سقف الدعم الممنوح في مبلغ  500.000,00درهم بالنسبة للمشروع الواحد ،مع ضرورة مساهمة
الجمعية في تغطية تكاليف المشروع )على الجمعية تعبئة على اﻷقل  25%من الكلفة اﻹجمالية للمشروع في
شكل مساهمة عينية أو نقدية(.
 -4مدة المشروع

ﻻ تتجاوز مدة المشروع الواحد  18شهرا ،ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الشراكة.
 -5الوثائق المكونة لطلب التمويل

يتكون ملف الطلب من الوثائق التالية :

 استمارة المشروع معبأة وموقعة من طرف رئيس الجمعية )الملحق رقم .(1
 الملف اﻹداري للجمعية :
 القانون اﻷساسي والنظام الداخلي للجمعية. وصل إيداع ملف الجمعية لدى السلطات المعنية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية مصادق عليها. محضري ) (2الجمعين العامين اﻷخيرين. ﻻئحة أعضاء مكتب الجمعية وفريق الدعم. الوثائف التي تدل على دعم الشركاء للمشروع. محضر مصادقة أعضاء مكتب الجمعية على تبني المشروع. تصريح بالشرف حول احترام اﻻلتزامات المسطرة في اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجازالمشروع.
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ﻻ يمكن للجمعية أن ترشح أكثر من مشروع .وتبعث طلبات تمويل المشاريع عبر البريد على العنوان التالي
الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ،مديرية الشراكة و التواصل و التعاون 9 ،شارع العرعار ،حي
الرياض/الرباط ،وعلى البريد اﻹلكتروني initiativesongcop22@environnement.gov.ma :
 -6آجال إيداع الترشيحات
 تم تحديد يوم  11يوليوز  2016على الساعة الرابعة بعد الزوال كآخر أجل ﻹيداع الترشيحات.
 -7منهجية فرز المشاريع

يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة الوطنية لقيادة البرنامج ،بصفتها الهيئة الوحيدة المكلفة بالبت في منح
التمويل .وتعتمد في تقييمها على تحليل مدى أهمية المشروع ،وذلك وفق جدادة تقييم )(Grille d’évaluation
الجمعية والمشروع المتضمنة للمحاور التالية :
معايير الفرز المتعلقة بالجمعية :
-

ميدان تدخل الجمعية حسب القانون اﻷساسي وأقدمية الجمعية.
حصيلة منجزات الجمعية.
الموارد البشرية واﻹمكانيات المادية.
القدرات التدبيرية للجمعية )تخصصات أعضاء الجمعية(.

معايير الفرز المتعلقة بالمشروع :
-

أنشطة ملموسة وقابلة للقياس.
إدراج تقوية قدرات المستفيدين ومقاربة النوع كمحاور أفقية.
اﻻنسجام مع اﻷولويات البيئية الوطنية والمحلية.
المساهمة في التنمية المحلية المستدامة )اﻻنعكاسات البيئية واﻻجتماعية واﻻقتصادية للمشروع(.
مساهمة الجمعية وشركائها في تمويل المشروع )عينية أو نقدية(.
تحديد منهجية التتبع والتقييم وإنجاز التقارير حول تنفيذ المشروع.
استدامة المشروع.
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الملحق رقم 1

تقديم مشاريع مبادرات المجتمع المدني حول المناخ
 -1تقديم الجمعية حاملة المشروع

اسم الجمعية حاملة المشروع :
-

أهداف الجمعية حاملة المشروع :

تاريخ اﻹنشاء ) :يلحق وصل اﻹيداع القانوني بهذه الوثيقة(

طبيعة الجمعية حاملة المشروع ) :توضع عﻼمة في الخانة المناسبة(
جمعية محلية

جمعية وطنية
شبكة أو فيدرالية
طبيعة أخرى )يتم تحديدها( ............................ :
الصفة القانونية لحامل المشروع

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

منطقة تدخل الجمعية :

المجموعات السكانية المعنية بأنشطة الجمعية :
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الميزانية السنوية للجمعية :
تقديم هيكلة الجمعية ) :عدد أعضاء المكتب ،اللجن التي تم إنشائها(...،

عدد أعضاء الجمعية :

عدد المستخدمين الدائمين :

المساهمة في شبكة أو تجمع جمعوي :
اسم الشبكة :

التجربة السابقة للجمعية ذات الصلة بموضوع المشروع المقترح والمتضمن لما يلي )توضع عﻼمة في الخانة المناسبة( :

إنجاز مشاريع ذات الصلة بالمحافظة على التنوع البيولوجي/التغيرات المناخية/تدهور التربة.

إنجاز مشاريع تربط بين حماية البيئة والرفع من اﻹمكانيات 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.

اﻷنشطة اﻷساسية المنجزة من طرف الجمعية خﻼل السنتين اﻷخيرتين ) (2014-2015
نوع النشاط

التاريخ والمكان

الميزانية بالدرهم

الشركاء
ومساهماتهم
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المستفيدون

النتائج المحققة

 -اسم المشروع :

 -2وصف المشروع

الجهة :

موقع المشروع :

العمالة أو اﻹقليم :

رقم المشروع ) :مخصص للمانحين(

حامل المشروع :

إسم حامل المشروع :
العنوان :

البريد اﻹلكتروني :

الهاتف :

الفاكس :

اسم الرئيس :

رقم البطاقة الوطنية :
نقطة اﻻتصال )اﻻسم والصفة( :
فئة المشروع :

الميادين اﻷساسية )توضع عﻼمة في الخانات المناسبة(
التخفيف من التغيرات المناخية :
التكيف مع التغيرات المناخية :
التحسيس والتواصل والتعبئة
منطقة التدخل
المنظومات اﻹيكولوجية الجافة والشبه جافة

الغابات

المناطق الجبلية الهشة

الساحل/المنظومة البحرية والمياه العذبة

أنظمة إيكولوجية أخرى )يتم ذكرها(

الواحات

مدة إنجاز المشروع :

تاريخ نهاية اﻷشغال

تاريخ ابتداء اﻷنشطة
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ميزانية المشروع :

الكلفة اﻹجمالية للمشروع

مجموع المساهمات النقدية للشركاء
مجموع المساهمات العينية للشركاء

المبلغ المطلوب من برنامج دعم مبادرات
المجتمع المدني في إطار COP22

)..................................بالدرهم(
)..................................بالدرهم(
)..................................بالدرهم(
)..................................بالدرهم(

موجز عن المشروع :
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خصائص المشروع

مشاركة الفاعلين المحليين )الجماعات الترابية-السكان(.....-

)وصف سبل إشراك المتدخلين المعنيين في مختلف مراحل إنجاز المشروع  :بلورة المشروع ،اﻹنجاز
والتتبع والتقييم .يجب ذكر طرق اﻹشراك التي سيتم اعتمادها(

تقوية القدرات  :وصف كيفية مساهمة المشروع في تقوية قدرات الفاعلين في ميدان التغيرات المناخية

الرفع من مستوى الدخل  :وصف كيفية مساهمة المشروع في الرفع من مستوى مداخيل المستفيدين :
)خلق ثروات اقتصادية عبر ترشيد استغﻼل الموارد الطبيعية ،وتقليص تكاليف اﻻنتاج عبرإدراج
التكنولوجيات النظيفة(....

أخد مقاربة النوع بعين اﻻعتبار  :وصف كيفية اﻷخد بعين اﻻعتبار في إطار المشروع ﻷدوار وحاجيات
الرجال والنساء )مع التركيز على حاجيات النساء( ،وكيف سيساهم ذلك في تحقيق النتائج المتوخاة.
تحسيس العموم حول اﻹحتباس الحراري  :وصف كيف يمكن للمشروع أن يضمن تحسيس وتعبئة
مختلف المتدخلين حول إشكالية التغيرات المناخية.

اﻻنعكاسات المرتبطة بالسياسات  :وصف كيف يمكن للمشروع أن يندمج مع السياسات المحلية
والجهوية والوطنية في ميدان التغيرات المناخية .يجب اﻹشارة لخطة عمل الجمعية للتعريف بنتائج
المشروع وطرق تقاسم ونشر التجارب الناجحة.
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اﻹبداع  :شرح الجوانب اﻹبداعية التي يتضمنها المشروع .هل يقترح المشروع مقاربات جديدة ،وهل
يتضمن معارف أو تجارب أو دروس يمكن أن تستفيد منها مشاريع أخرى؟

دراسة المخاطر  :ذكر والتعريف بالعوامل التي تشكل مخاطر كبرى يمكن أن تحول دون نجاح المشروع
)العوامل الداخلية والخارجية( .المرجو اقتراح التدابير التي سيتم القيام بها للتخفيف من هذه المخاطر مع
إدراج الفرضيات اﻷساسية التي ينبني عليها نجاح وجدوى المشروع.

استدامة المشروع  :اﻻستدامة تقيس مدى دوام اﻹنعكاسات اﻹيجابية للمشروع بعد اﻻنتهاء من تمويله.
يجب شرح كيف يمكن للفاعلين المعنيين أن يضمنوا بقاء نتائج المشروع في المستقبل .أذكر أهم العوامل
اﻻجتماعية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية والبيئية التي ستجعل المشروع مستداما على المدى البعيد
)بين  5و  10سنوات(.

مسلسل التشاور مع المجموعات السكانية والفاعلين المحليين  :معلومات عن اﻷشخاص/الشركاء الذين تم
التشاور معهم أثناء بناء المشروع.
التاريخ اﻷشخاص
المعنيين الذين
تمت مناقشة
المشروع معهم

عدد
اﻷشخاص

عدد
النساء
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موضوع
نوع النشاط التشاوري
)اجتماع ،بحث ،اتصال هاتفي ،اﻻستشارة
والقرارات
تبادل رسائل إلكترونية(

وصف موقع التدخل

إسم الموقع/المنطقة المعنية بالمشروع

أهم اﻷنشطة اﻻقتصادية والقدرات التي تميز
المنطقة )مشاريع التأقلم والتخفيف بشكل
محدد(

وصف المشاكل المعروفة/كشف بيئي

منطقة تدخل المشروع بشكل دقيق

الوضعية البيئية الحالية )الوضعية التي سيساهم المشروع في تجاوزها( مع التركيز على إشكالية
التغيرات المناخية

المشاكل المتواجدة )المرتبطة بالتغيرات المناخية في المنطقة( وأسبابها
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الساكنة المعنية بالمشروع
الدواوير المعنية بشكل مباشر
بالمشروع

عدد السكان

عدد اﻷسر

فئة اﻷشخاص المستهدفين بشكل أولي
من طرف المشروع

عدد النساء

المجموع

فاعلين آخرين معنيين بالمشروع :

وصف القدرات المتوفرة لدعم المشروع :

وصف المشاريع المنجزة أو المبرمجة في موقع المشروع من طرف فاعلين آخرين وإمكانيات توحيد
الجهود :
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الجدول الزمني ﻹنجاز المشروع  :أهداف وأنشطة المشروع
أنشطة المشروع والنتائج المنتظرة

نشاط 1.1

النتيجة رقم 1

الجدول الزمني لﻺنجاز )الوحدة " :د"/دورة من  3أشهر(

د1

نشاط 1.2
نشاط 1.3
نشاط 2.1

النتيجة رقم 2

نشاط 2.2
نشاط 2.3
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د2

د3

د4

د5

الجدول التفصيلي لميزانية المشروع :

نوعية التكاليف

 .1اليد العاملة

الكلفة المقدرة
)بالدرهم(

مساهمة
برنامج
الدعم
)بالدرهم(

مساهمة
باقي
الشركاء
)بالدرهم(

 .2تكوين  /ندوات
 /أوراش
 .3عقود )مثﻼ :
استشارات
خاصة(
 .4معدات/أجهزة
 .5تكاليف أخرى
)يتم ذكرها(
 .6تكاليف غير
متوقعة )في
حدود  1%من
ميزانية
المشروع(
 .7تكاليف إدارية
مختلفة )في
حدود  %7من
ميزانية
المشروع(

المجموع

المرجع البنكي  :سيتم اﻻتصال بالجمعيات المنتقاة لفتح حساب خاص بالمشروع
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مساهمة حامل المشروع
)بالدرهم(

