التاريخ  28 :ماي 2018

إعالن عن فتح باب الترشيح لفائدة جمعيات المجتمع المدني
الراغبة في المشاركة في أشغال المناظرة األولى حول آفة
المخدرات وقضايا األمن المجتمعي

 -1تقديم
إحياء لليوم العالمي ملحاربة آفة املخدرات الذي اعتمدته األمم املتحدة بتاريخ  26يونيو 1987
في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي خال من املخدرات ،تعتزم الوزارة املنتدبة لدى رئيس
الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني تنظيم املناظرة األولى حول آفة املخدرات وقضايا
األمن املجتمعي املقرر تنظيمها يوم  26يونيو  2018بشراكة مع جهة الدار البيضاء  -سطات وجماعة
الدار البيضاء.
واعتبارا لدور الجمعيات كشريك أساس ي في مناهضة آفة املخدرات ،ارتأت الوزارة دعوتها
للمشاركة من أجل توسيع مجال الحوار وتجميع اآلراء واملقترحات التي من شأنها إغناء مخرجات هذه
املناظرة.
ومن أجل ذلك ،تعلن الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع
املدني عن فتح باب الترشح للجمعيات من أجل املشاركة في أشغال هذه املناظرة وذلك وفق الشروط
والكيفيات املشار إليها في هذا اإلعالن.

 - 2شروط الترشيح
يفتح باب الترشح في وجه جمعيات املجتمع املدني (الفدراليات ،الشبكات الجمعوية والجمعيات)
التي تعمل في مجال محاربة آفة املخدرات وقضايا األمن املجتمعي والتي تتوفر فيها الشروط التالية:

 أن تكون في وضعية قانونية سليمة؛ أن تدخل أهدافها وأنشطتها ضمن موضوع املناظرة ؛ أن يتضمن مجال اشتغالها تراب جهة الدارالبيضاء -سطات؛ -أن يرسل امللف وفق الشروط املشار إليها في هذا اإلعالن.

 - 3ملف الترشيح
يتكون ملف الترشيح للمشاركة في املناظرة الجهوية األولى حول آفة املخدرات وقضايا األمن
املجتمعيباملغرب من الوثائق التالية:
• استمارة الترشيح تتضمن نبذة عن تجربة الجمعية في مجال آفة المخدرات تحمل طابع الجمعية أو الهيئة
الجمعوية وتوقيع رئيسها وذلك وفق النموذج (املرفق  )1والذي يمكن تحميله من املوقع االلكتروني
للوزارة .www.mcrpsc.gov.ma
• سيرة ذاتية مفصلة للشخص الذي تنتدبه الجمعية للمشاركة في املناظرة  ،وذلك وفق النموذج
(املرفق  )2والذي يمكن تحميله من موقع الوزارة www.mcrpsc.gov.ma؛
• امللف القانوني للجمعية .

- 4إيداع ملف الترشيح:
يودع ملف الترشيح بمقر الوزارة أو يرسل عبر البريد ،وسيأخذ بعين االعتبار تاريخ اإلرسال .
ويعتبر آخر أجل إلرسال امللف هو يوم االثنين  11يونيو  2018على الساعة الرابعة بعد الزوال وكل ملف
يتم إرساله خارج هذا األجل سيعتبر الغيا.
ويعلن عن الئحة الجمعيات املنتقاة التي ستشارك في هذه املناظرة عبر موقع الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني .www.mcrpsc.gov.ma

استمارة الترشيح
للمشاركة في املناظرة األولى حول آفة
املخدرات وقضايا األمن املجتمعي
 -خاص بالجمعيات -
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العنوان البريدي لمقر
الجمعية
اسم ولقب رئيس الجمعية
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مستويات اشتغال الجمعية
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املرفق :2سيرة ذاتية مفصلة عن الشخص املنتدب من طرف الجمعية لحضور أشغال املناظرة
معلومات عامة:
االسم واللقب

تاريخ و مكان االزدياد

رقم بطاقة التعريف الوطنية

الهاتف

املهنة

البريد اإللكتروني

الصفة داخل الجمعية

تجربة ممثل الجمعية في مجال محاربة آفة المخدرات:
معلومات عن مهام ومسؤوليات ممثل الجمعية:
التجربة في مجال محاربة
آفة المخدرات

