رئيس الحكومة
الوكالة الوطنية لمحاربة
األمية

إعالن عن فتح باب الترشيح لفائدة جمعيات المجتمع المدني
لنيل جائزة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في
مجال محو األمية و التربية غير النظامية لسنة 2017
 -1تقديم
أعلنت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،عن فتح باب الترشيح لنيل جائزتها
السنوية في مجال محو األمية والتربية غير النظامية لسنة  ،2017والتي تهدف إلى تشجيع
المبادرات الناجحة لهيئات المجتمع المدني في المنطقة العربية التي تمكنت من تنفيذ خطط
وبرامج محو األمية أو التربية غير النظامية على أساس أن تكون هذه األخيرة قد ابتكرت
وطورت أساليب التخطيط ووسائل التنفيذ والمتابعة والتقييم.
والجذير بالذكر أن المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-تخصص جائزتها لمحو
األمية والتربية غير النظامية كل سنة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في الدول
األعضاء في منطقة جغرافية من المناطق الثالث :العربية واإلفريقية واآلسيوية.
وقد حددت هذه المنظمة يوم الجمعة  30يونيو  2017كآخر أجل لتقديم الدول األعضاء ملفات
الجمعيات التي ترشحها لهذه الجائزة.
وفي هذا اإلطار ،وألجل الترشيح لهذه الجائزة ،ارتأت الوكالة الوطنية لمحاربة األمية ومديرية
التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنسيق مع مديرية

المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع
المدني ،اختيار إحدى الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لنيل هذه الجائزة بناء على مسطرة فتح باب
الترشيح لفائدة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني وفق الكيفيات والشروط التي يحددها هذا
اإلعالن.

 -2شروط الترشيح
يفتح باب الترشيح لفائدة جمعيات المجتمع المدني التي تتوفر فيها الشروط التالية:
 أن تتوفر على تجربة في مجال محو األمية أو التربية غير النظامية لمدة خمس سنوات متتاليةعلى األقل؛
 أن تكون قد أنجزت برنامجا أو برامج متميزة من حيث الجدوى ومن حيث آليات التخطيط والتنفيذوالتتبع والتقييم التي تم اعتمادها.

 -3ملف الترشيح
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
-

-

طلب الترشيح لنيل جائرة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو -في مجال محو
األمية أو التربية غير النظامية لسنة  2017يحمل طابع الجمعية أو الهيئة الجمعوية وتوقيع رئيسها
وذلك وفق النموذج المرفق والذي يمكن تحميله من الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية لمحاربة
األمية  www.anlca.maأو من موقع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع المدني  www.charaka-association.maأو موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي www.men.gov.ma
الملف القانوني للجمعية (نسخ مصادق عليها من النظام األساسي للجمعية ،ومحضر الجمع العام
األخير ،والئحة أعضاء المكتب اإلداري ونسخة من وصل اإليدا النهائي)؛
تقرير عن إنجازات الجمعية في مجال محو األمية أو التربية غير النظامية خالل خمس سنوات
متتالية؛
ملف متكامل عن العمل المرشح لنيل الجائزة أي البرنامج أو البرامج المنجزة مع توضيح األساليب
والوسائل المبتكرة المتبعة في التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم التي تم تطويرها من طرف الجمعية
وفق النموذج رفقته (بطاقة المشرو موضو الترشيح) .ويستحسن إرفاقه بالبيانات والصور أو
الشرائط السمعية البصرية التوضيحية؛
يرسل ملف الترشيح إلى الوكالة الوطنية لمحاربة األمية بالعنوان التالي :رقم  ،51زاوية
شارع عقبة وزنقة واد زيز ،أكدال ،الرباط ،ر.س  .10000كما يمكن إيداعه مباشرة بمكتب
الضبط بمقر الوكالة المذكور.

 -4أجل إيداع الترشيحات
يعتبر يوم االنثنين  19يونيو  2017على الساعة الرابعة بعد الزوال آخر أجل إليدا ملفات
الترشيح.
المرفقات:



طلب الترشيح
بطاقة المشرو موضو الترشيح

