
 
  

 

 

 

 

 جائزة املجتمع املدني لنيل الترشيح  أجل تمديدعالن عن إ

 8102برسم سنة الثانية  النسخة
 

 

املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  الحكومة يساملنتدبة لدى رئ تعلن الوزارة

إلى ، 0281برسم سنة  في دورتها الثانيةاملجتمع املدني جائزة  الترشيح لنيل تمديد أجلعن 

أكتوبر  3عوض  (03:61) الساعة الرابعة والنصفعلى  8102أكتوبر  01يوم الجمعة غاية 

وذلك الجمعيات والشخصيات املدنية املهتمة تقديم ترشيحها،  زدد من حتى يتسنى مل 0281

 .وفي النظام الداخلي للجائزة املؤطر وفق الشروط واملعايير املحددة في املرسوم 

 

 أصناف الجائزة .1

  :من ألاصناف التالية جائزة املجتمع املدنيتتكون 

 لجمعيات واملنظمات الوطنية؛جائزة ا -

 لجمعيات واملنظمات املحلية؛جائزة ا -

 لجمعيات ومنظمات املغاربة املقيمين بالخارج؛جائزة ا -

 .لشخصيات املدنيةجائزة ا -

 شروط الترشح .2

 شروط ترشيح الجمعيات واملنظمات 

( 4)وعلى املادة الرابعة  الذكر السالف املرسوم  من (1)الثامنة دة قتضيات املام استنادا على

 استيفاءنيل الجائزة  الراغبة في الجمعيات واملنظمات يجب على ،من النظام الداخلي للجائزة

 :الشروط التالية



 ؛املطبقة عليهاعية والتنظيمية أن تكون مؤسسة وفق النصوص التشري 

 ؛املطبقة عليهاعية والتنظيمية التشريصوص تجاه الن أن تكون في وضعية سليمة 

 ؛ابقةأن ال تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خالل ألاربع سنوات الس 

 ؛ة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيمأن ال يكون أحد أعضاء مكتبها عضوا في لجن 

 ؛أن تقدم ترشيحا لنيل الجائزة وفق الشروط والكيفيات املحددة في هذا النظام الداخلي 

 أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال املجتمع املدني. 

 :كما يشترط في املبادرة أو املشروع الذي تتقدم به الجمعية أو املنظمة لنيل الجائزة ما يلي

  قد تم الانتهاء من إنجازها خالل ألاربع ، أي املبادرة أو املشروع موضوع الترشيح، كون تأن

 لنيل الجائزة؛ اترشيحدير قبل أجل إيداع التعلى أكثر تقو سنوات ألاخيرة 

 شروط ترشيح الشخصيات املدنية 

 :يشترط في الشخصيات املدنية الراغبة في الترشح لهذه الجائزة ما يلي

  ؛مجال املجتمع املدنيأن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في 

  سنوات في العمل الجمعوي؛ 82أن تكون لها تجربة ال تقل عن 

 ون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛أن ال تك 

 أن ال يكون قد سبق لها الفوز بالجائزة؛ 

 أن يقدم الترشيح لنيل الجائزة وفق الشروط والكيفيات املحددة في النظام الداخلي 

 ؛للجائزة

  من قبل املترشح نفسه؛أن يتم تقديم الترشيح 

 بطردقة قانونية ملدة ال تقل عن خمس سنوات  أن يكون املترشح مقيما فوق التراب الوطني

 .متواصلة، بالنسبة للمترشح ألاجنبي

 ملف الترشيح  .3

 نظماتامللجمعيات و ملف ترشيح ا :أوال

لجائزة من ملف خاص بالجمعية أو املنظمة وملف خاص نيل الترشيح ليتكون ملف ا   

 :باملبادرة املرشحة لنيل الجائزة وذلك كما يلي

  املنظمة املرشحة لنيل الجائزة ملف الجمعية أو: 

يمكن تحميله من املوقع )  -خاص بالجمعيات واملنظمات غير الحكومية - مطبوع الترشيح .8

 ؛(www.prix-societe-civile.maالالكتروني للجائزة 

يتضمن قرار أو املنظمة  عيةلجمفي ا( املكتب التنفيذي)املختص الجهاز اجتماع محضر  .0

 الترشيح للجائزة؛تقديم 

http://www.prix-societe-civile.ma/


النظام ألاساس ي، الئحة أعضاء املكتب املسير، محضر آخر جمع ) امللف القانوني للجمعية .3

 ؛(-إذا توفر-، النظام الداخلي آخر إيداع عام، وصل

 ؛أو املنظمة منذ إحداثها منجزات الجمعية عن أهم تقردر  .4

 .برنامج عمل الجمعية أو املنظمة املترشحة .5

 ملف املبادرة املرشحة لنيل الجائزة: 

يمكن ) - خاص بالجمعيات واملنظمات غير الحكومية-الترشح لجائزة املجتمع املدني  مطبوع .8

 ؛(www.prix-societe-civile.maتحميله من املوقع الالكتروني للجائزة 

 تساهم في الوثائق التيو بالصور معزز فصل وتقردر م( املشروع املنجز)بطاقة تقنية للمبادرة   .0

 ؛لها ثر الفعليألاإبراز 

 .كل وثيقة يمكنها تعزدز ملف املبادرة .3

ا ودوضع خاتمأو املنظمة من طرف املمثل القانوني للجمعية  امللفين املشار إليهما الوثائقتوقع 

 .لهماصفحات الوثائق املكونة  على جميع

 ملف ترشيح الشخصيات املدنية املرشحة لنيل الجائزة :ثانيا

 :يتكون امللف الخاص بترشيح الشخصيات املدنية لنيل الجائزة من

يمكن تحميله من املوقع ) - خاص بالشخصيات املدنية-مطبوع الترشح لجائزة املجتمع املدني  .8

 (www.prix-societe-civile.maالالكتروني للجائزة 

املهنية  وأسيرة ذاتية للمترشح تتضمن معلومات عنه ودرجاته العلمية وحياته إلاداردة  .0

 واملدنية؛

 ؛املدنياملجتمع بها الشخص في مجال بطاقة تقنية عن ألاعمال التي قام  .3

 لتعردف؛لالوطنية نسخة من بطاقة  .4

 .باأللوان ةشمسي ةصور  .5

 معايير منح الجائزة .4

 :تحدد معايير تقييم املبادرات وإلاسهامات املرشحة لنيل جائزة املجتمع املدني كما يلي

  تاملنظما وأبالنسبة للجمعيات: 

 أن تتوافر في املبادرة عناصر إلابداع والنجاعة وألاثر إلايجابي على الفئات املستهدفة؛ 

  الاجتماعية؛ للفئات جيةالدمع الترشيح املقاربة أن يعتمد في املبادرة موضو 

  التشاركية؛ املقاربة الترشيح موضوع املبادرة في يعتمدأن 

 الاستدامة عنصر املبادرة في فريتو  أن. 

 املدنية للشخصيات بالنسبة: 

  املجتمع؛ على وألاثر امللموس عناصر النجاعة إلاسهامات في فرأن تتو 
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  التميز والردادة وإلابداععناصر  إلاسهامات في فرأن تتو. 

  إيداع الترشيحات .5

الترشيح إلى الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الكائن مقرها  اتملفترسل 

شردطة أن يكون تاردخ ) أكدال الرباط – ، شارع الحاج أحمد الشرقاوي بالحي إلاداري الجديد

لدى الكتابة الدائمة للجنة التنظيم تودع مباشرة أو  (إرسالها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات

 .الوزارةبمديردة العالقات مع املجتمع املدني بنفس 

 .آخر أجل لتلقي الترشيحات (83:32الساعة ) 0281 أكتوبر 81الجمعة ويعتبر يوم 

 civile.ma-societe-www.prixللجائزة  قع الالكترونيارة املو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرجى زد ،اتـــــــــــملزدد من املعلوم

، كما يمكن الاتصال لالستفسار عبر الرقم www.mcrpsc.gov.ma للوزارةاملوقع الالكتروني أو 

 prix.societecivile@mcrpsc.gov.maلكتروني أو عبر البريد الا 2531838383الهاتفي 
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