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 2022ملف الترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 

 

 صناف الجائزةأ

 :تتكون جائزة المجتمع المدني من األصناف التالية

 جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية؛ •

 والمنظمات المحلية؛جائزة الجمعيات  •

 جائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج؛ •

 .جائزة الشخصيات المدنية •

 شروط ترشيح الجمعيات والمنظمات

 :يجب على الجمعيات والمنظمات الراغبة في نيل الجائزة استيفاء الشروط التالية

 عليها؛أن تكون مؤسسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة  •

 أن تكون في وضعية سليمة تجاه النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها؛ •

 أن ال تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خالل الدورتين السابقتين؛ •

 أن ال يكون أحد أعضاء مكتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛ •

 المجتمع المدني؛أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال  •

أن تكون المبادرة موضوع الترشيح قد تم االنتهاء من إنجازها خالل األربع سنوات  •

 .األخيرة وعلى أكثر تقدير قبل أجل إيداع الترشيحات لنيل الجائزة

 شروط ترشيح الشخصيات المدنية

 :يشترط في الشخصيات المدنية الراغبة في الترشح لنيل الجائزة ما يلي

 لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال المجتمع المدني؛أن تكون  •

 سنوات في العمل الجمعوي؛ 10أن تكون لها تجربة ال تقل عن  •

 أن ال تكون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛ •

 أن ال تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة؛ •
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 ؛.أن يتم تقديم الترشيح من قبل المترشح نفسه •

 الترشيحملف 

 : ملف ترشيح الجمعيات والمنظماتأوال

يتكون ملف الترشيح لنيل الجائزة من ملف خاص بالجمعية أو المنظمة وملف خاص بالمبادرة    

 :وذلك كما يلي ،المرشحة لنيل الجائزة

 :الجائزة لنيل المرشحة المنظمة أو الجمعية ملف •

)يمكن تحميله من  -الحكوميةخاص بالجمعيات والمنظمات غير  –مطبوع الترشيح  .1

 ؛( civile.ma-societe-prixة الموقع االلكتروني للجائز

محضر اجتماع الجهاز المختص للجمعية أو المنظمة يتضمن قرار تقديم الترشيح  .2

 للجائزة؛

الداخلي إذا كان منصوصا عليه في الملف القانوني للجمعية )النظام األساسي، والنظام  .3

هذا األخير، الئحة أعضاء الجهاز المسير، محضر آخر جمع عام، وصل إيداع آخر 

 تجديد ألعضاء الجهاز المسير(؛

 تقرير عن أهم منجزات الجمعية أو المنظمة منذ إحداثها؛ .4

 .برنامج عمل الجمعية أو المنظمة المترشحة .5

 :الجائزة لنيل المرشحة المبادرة ملف •

 خاص بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية-مطبوع الترشح لجائزة المجتمع المدني  .1

 ؛(civile.ma-societe-prix )يمكن تحميله من الموقع االلكتروني للجائزة

والوثائق التي بطاقة تقنية للمبادرة موضوع الترشيح وتقرير مفصل معزز بالصور  .2

 تساهم في إبراز األثر الفعلي لها؛

 .كل وثيقة يمكنها تعزيز وإغناء ملف المبادرة .3

توقع وثائق الملفين المشار إليهما من طرف الممثل القانوني للجمعية أو المنظمة ويوضع خاتم 

 .الجمعية في جميع صفحات الوثائق المكونة لهما

 المرشحة لنيل الجائزةملف ترشيح الشخصيات المدنية  :ثانيا

 :يتكون الملف الخاص بترشيح الشخصيات المدنية لنيل الجائزة من

)يمكن تحميله  –خاص بالشخصيات المدنية -مطبوع الترشح لجائزة المجتمع المدني  .1

 ؛(prix-societe-civile.ma من الموقع االلكتروني للجائزة

http://www.prix-societe-civile.ma/
http://www.prix-societe-civile.ma/
http://www.prix-societe-civile.ma/
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سيرة ذاتية للمترشح تتضمن معلومات عنه ودرجاته العلمية وحياته اإلدارية أو المهنية  .2

 والمدنية؛

 بطاقة تقنية عن األعمال التي قام بها الشخص في مجال المجتمع المدني؛ .3

 نسخة من بطاقة الوطنية للتعريف؛ .4

 .صورة شمسية باأللوان .5

 


