إعالن عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة املجتمع املدني
النسخة الثانية برسم سنة 2018
تنزيال ألحكام دستور ،2011والتي بوأت جمعيات املجتمع املدني و املنظمات غير الحكومية
مكانة مهمة وعززت أدوارها للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات
املنتخبة والسلطات العمومية و كذا في تفعيلها وتقييمها ،وتثمينا ملجهوداتها النوعية ومبادراتها
اإلبداعية وتقديرا إلسهامات الفاعليين الجمعويين ،تم إحداث "جائزة املجتمع املدني" بموجب
املرسوم رقم  2.14.836الصادر في  24من جمادى األولى  1437املوافق ل  4مارس  2016موزعة
على أربعة أصناف ،وتمنح هذه الجائزة سنويا للجمعيات واملنظمات الوطنية واملحلية وجمعيات
ومنظمات املغاربة املقيمين بالخارج ،كما تمنح للشخصيات املدنية.
وفي هذا اإلطار ،تعلن الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني عن فتح باب الترشيح أمام الجمعيات والشخصيات املدنية لنيل هذه الجائزة
في دورتها الثانية برسم سنة  ،2018ابتداء من يوم  3غشت  2018إلى غاية  3أكتوبر 2018
وذلك وفق الشروط واملعايير املحددة في املرسوم السالف الذكر وفي النظام الداخلي للجائزة.
 .1أصناف الجائزة
تتكون جائزة املجتمع املدني من األصناف التالية:
 جائزة الجمعيات واملنظمات الوطنية؛ جائزة الجمعيات واملنظمات املحلية؛ جائزة الجمعيات ومنظمات املغاربة املقيمين بالخارج؛ -جائزة الشخصيات املدنية.

 .2شروط الترشح
 شروط ترشيح الجمعيات واملنظمات
يشترط على الجمعيات واملنظمات الراغبة في نيل الجائزة استيفاء الشروط التالية:
 أن تكون مؤسسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها؛
 أن تكون في وضعية سليمة تجاه النصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها؛
 أن ال تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خالل األربع سنوات السابقة؛
 أن ال يكون أحد أعضاء مكاتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛

 أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال املجتمع املدني؛
 أن تكون املبادرة أو املساهمة موضوع الترشيح ،قد تم االنتهاء من إنجازها خالل األربع
سنوات األخيرة وعلى أكثر تقدير قبل آخر أجل إيداع الترشيحات لنيل الجائزة.

 شروط ترشيح الشخصيات املدنية
يشترط في الشخصيات املدنية الراغبة في الترشح لنيل الجائزة ما يلي:
 أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال املجتمع املدني؛
 أن تكون لها تجربة ال تقل عن  10سنوات في العمل الجمعوي؛
 أن ال تكون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛
 أن ال يكون قد سبق لها الفوز بالجائزة؛
 أن يتم تقديم الترشيح من قبل املترشح نفسه؛
 أن يكون املترشح مقيما فوق التراب الوطني بطريقة قانونية ملدة ال تقل عن خمس سنوات
متواصلة ،بالنسبة للمترشح األجنبي.

 .3ملف الترشيح
أوال :ملف ترشيح الجمعيات واملنظمات
يتكون ملف الترشيح لنيل الجائزة من ملف خاص بالجمعية أو املنظمة وملف خاص
باملبادرة املرشحة لنيل الجائزة وذلك كما يلي:
 ملف الجمعية أو املنظمة املرشحة لنيل الجائزة:

.1
.2
.3
.4
.5

مطبوع الترشيح -خاص بالجمعيات واملنظمات غير الحكومية(-يمكن تحميله من املوقع
االلكتروني للجائزة )www.prix-societe-civile.ma؛
محضر اجتماع الجهاز املختص للجمعية أو املنظمة يتضمن قرار تقديم الترشيح للجائزة؛
امللف القانوني للجمعية أو املنظمة (النظام األساس ي وعند االقتضاء النظام الداخلي ،الئحة
أعضاء املكتب املسير ،محضر آخر جمع عام ،وصل إيداع آخر تجديد ألعضاء الجهاز املسير)؛
تقرير بأهم منجزات الجمعية أو املنظمة منذ إحداثها؛
برنامج عمل الجمعية أو املنظمة املترشحة.

 ملف املبادرة املرشحة لنيل الجائزة:
 .1مطبوع الترشح لجائزة املجتمع املدني -خاص بالجمعيات واملنظمات غير الحكومية ( -يمكن
تحميله من املوقع االلكتروني للجائزة )www.prix-societe-civile.ma؛
 .2بطاقة تقنية للمبادرة (املشروع املنجز) وتقرير مفصل معزز بالصور والوثائق التي تساهم في
إبراز األثر الفعلي لها؛
 .3كل وثيقة يمكنها تعزيز ملف املبادرة.

توقع الوثائق املشار إليها من طرف املمثل القانوني للجمعية أو املنظمة ،ويوضع خاتمها على
جميع صفحات الوثائق املكونة للملف الخاص بالترشيح.

ثانيا :ملف ترشيح الشخصيات املدنية املرشحة لنيل الجائزة
يتكون امللف الخاص بترشيح الشخصيات املدنية لنيل الجائزة من:
.1
.2
.3
.4
.5

مطبوع الترشح لجائزة املجتمع املدني -خاص بالشخصيات املدنية ( -يمكن تحميله من املوقع
االلكتروني للجائزة )www.prix-societe-civile.ma
سيرة ذاتية للمترشح تتضمن معلومات عنه ودرجاته العلمية وحياته اإلدارية أو املهنية
واملدنية؛
بطاقة تقنية عن األعمال التي قام بها الشخص في مجال املجتمع املدني؛
نسخة من بطاقة الوطنية للتعريف؛
صورة شمسية باأللوان.

 .4معايير منح الجائزة
تحدد معايير تقييم املبادرات واإلسهامات املرشحة لنيل جائزة املجتمع املدني كما يلي:

 بالنسبة للجمعيات أو املنظمات:
 أن تتوافر في املبادرة عناصر اإلبداع والنجاعة واألثر اإليجابي على الفئات املستهدفة؛
 أن يعتمد في املبادرة موضوع الترشيح املقاربة الدمجية للفئات االجتماعية؛
 أن يعتمد في املبادرة موضوع الترشيح املقاربة التشاركية؛
 أن يتوفر في املبادرة عنصر االستدامة.

 بالنسبة للشخصيات املدنية:
 أن تتوفر في اإلسهامات عناصر النجاعة واألثر امللموس على املجتمع؛
 أن تتوفر في اإلسهامات عناصر التميز والريادة واإلبداع.

 .5إيداع الترشيحات
تودع ملفات الترشيح مباشرة لدى الكتابة الدائمة للجنة التنظيم بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،أو إرسالها عن طريق البريد ،شريطة
أن يكون تاريخ إرسالها قبل انتهاء آخر أجل إيداع الترشيحات.

ويعتبر يوم األربعاء  3أكتوبر ( 2018الساعة  )16:30آخر أجل لتلقي الترشيحات.
ملزيد من املعلومـ ـ ـ ـات ،يرجى زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة املوقع االلكتروني للجائزة www.prix-societe-civile.ma
أو املوقع االلكتروني للوزارة  ،www.mcrpsc.gov.maكما يمكن االتصال لالستفسار عبر الرقم
الهاتفي  0537131313أو عبر البريد االلكتروني prix.societecivile@mcrpsc.gov.ma

