
 

  

              

 تقديم -1

ل جائزتها ، عن فتح باب الترشيح لني(إيسيسكو)علنت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة أ

تشجيع إلى  تهدف والتي ،2017السنوية في مجال محو األمية والتربية غير النظامية لسنة 

طط خالمنطقة العربية التي تمكنت من تنفيذ المبادرات الناجحة لهيئات المجتمع المدني في 

على أساس أن تكون هذه األخيرة قد ابتكرت أو التربية غير النظامية  ميةوبرامج محو األ

 .والمتابعة والتقييموطورت أساليب التخطيط ووسائل التنفيذ 

ائزتها لمحو ج تخصص-إيسيسكو–أن المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ر بالذكر يجذالو

سنة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في الدول  كلوالتربية غير النظامية األمية 

 .األعضاء في منطقة جغرافية من المناطق الثالث: العربية واإلفريقية واآلسيوية

الدول األعضاء ملفات لتقديم  أجلكآخر  2017يونيو  30الجمعة يوم وقد حددت هذه المنظمة 

 الجمعيات التي ترشحها لهذه الجائزة.

ومديرية  األمية الوكالة الوطنية لمحاربة الجائزة، ارتأتا اإلطار، وألجل الترشيح لهذه وفي هذ

نسيق مع مديرية تب والبحث العلميالتربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 بالعالقات مع البرلمان والمجتمعوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة البالمجتمع المدني 

فتح باب  ةمسطربناء على لنيل هذه الجائزة الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة  إحدى اختيار، المدني

وفق الكيفيات والشروط التي يحددها هذا  ئات المجتمع المدنييترشيح لفائدة الجمعيات وهال

 اإلعالن.

 

 

 

 رئيس الحكومة

الوكالة الوطنية لمحاربة  

 األمية

 إعالن عن فتح باب الترشيح لفائدة جمعيات المجتمع المدني

في  (إيسيسكو)اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة لنيل جائزة المنظمة 

 2017التربية غير النظامية لسنة  مجال محو األمية و

 



 شروط الترشيح -2

 فيها الشروط التالية: تتوفرجمعيات المجتمع المدني التي يفتح باب الترشيح لفائدة 

ة خمس سنوات متتاليلمدة  أو التربية غير النظامية تجربة في مجال محو األميةأن تتوفر على  -

 ؛على األقل

برنامجا أو برامج متميزة من حيث الجدوى ومن حيث آليات التخطيط والتنفيذ أن تكون قد أنجزت  -

 والتتبع والتقييم التي تم اعتمادها. 

 ملف الترشيح -3

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

ي مجال محو ف -إيسيسكو-المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة جائرة لنيل  الترشيحطلب  -

يحمل طابع الجمعية أو الهيئة الجمعوية وتوقيع رئيسها  2017لسنة  التربية غير النظاميةأو األمية 

ة بللوكالة الوطنية لمحار وفق النموذج المرفق والذي يمكن تحميله من الموقع االلكتروني وذلك

المكلفة بالعالقات مع المنتدبة لدى رئيس الحكومة  موقع الوزارة أو من www.anlca.maاألمية 

موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين أو  association.ma-www.charaka البرلمان والمجتمع المدني

 www.men.gov.ma المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

، ومحضر الجمع العام للجمعية ينظام األساسعليها من ال مصادق نسخ)الملف القانوني للجمعية  -

 ؛(النهائييدا  اإلئحة أعضاء المكتب اإلداري ونسخة من وصل األخير، وال

خالل خمس سنوات  أو التربية غير النظامية يةعن إنجازات الجمعية في مجال محو األمير رتق -

 ؛متتالية

ساليب مع توضيح األأي البرنامج أو البرامج المنجزة المرشح لنيل الجائزة عن العمل ملف متكامل  -

 رها من طرف الجمعيةالتي تم تطوي التنفيذ والتتبع والتقييمووالوسائل المبتكرة المتبعة في التخطيط 

ور أو صويستحسن إرفاقه بالبيانات وال .)بطاقة المشرو  موضو  الترشيح( وفق النموذج رفقته

 ؛التوضيحية الشرائط السمعية البصرية

، زاوية 51كالة الوطنية لمحاربة األمية بالعنوان التالي: رقم الوملف الترشيح إلى يرسل 

. كما يمكن إيداعه مباشرة بمكتب 10000 ر.سالرباط،  أكدال، ،واد زيزشارع عقبة وزنقة 

 .المذكورالوكالة الضبط بمقر 

 أجل إيداع الترشيحات -4

بعد الزوال آخر أجل إليدا  ملفات  الرابعةعلى الساعة  2017 يونيو 19نثنين االيعتبر يوم 

 .الترشيح

 المرفقات:

 طلب الترشيح 

 بطاقة المشرو  موضو  الترشيح 

 

https://www.anlca.ma/
https://www.charaka-association.ma/
https://www.men.gov.ma/

