
1 - مرجعيات اجلائزة
- توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني واألدوار الدستورية 

الجديدة وتوصيات دينامية إعالن الرباط للجمعيات الديمقراطية ؛

- مرسوم رقم 2.14.836 صادر في 24 جمادى األولى 1437 (4

مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني ؛

- قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع 

رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  المدني  والمجتمع  البرلمان 

أغسطس   8) القعدة 1438  2111.17 صادر في 15 من ذي 

2017) بالمصادقة على النظام  الداخلي لجائزة المجتمع المدني.

2 -  أهداف اجلائزة 
- تقدير اإلسهامات النوعية والمبادرات اإلبداعية لجمعيات المجتمع 

المدني والمنظمات غير الحكومية ؛

- تكريم الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع؛

- تشجيع وتحفيز العمل المدني الطوعي ؛

- تحفيز الجمعيات على تطوير خدمات متميزة والتعريف بها ؛

- تكريس قيم التنافس اإليجابي بين مختلف الجمعيات والمنظمات 

غير الحكومية.

3 -  طبيعة اجلائزة 
 جائزة المجتمع المدني عبارة عن:

- شهادة تقديرية ؛

- ذرع تذكاري ؛

- مكافأة مالية.

 4 -  أصناف اجلائزة

تتكون جائزة المجتمع المدني من األصناف التالية:

- جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية ؛

- جائزة الجمعيات والمنظمات المحلية ؛

- جائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج ؛

- جائزة الشخصيات المدنية.

 

5 -  شروط الرتشيح لنيل اجلائزة
 بالنسبة للجمعية أو المنظمة 

الجاري بها  التشريعية والتنظيمية  النصوص  - أن تكون مؤسسة وفق 

العمل ؛

- أن تكون في وضعية قانونية سليمة ؛

- أن ال يكون قد سبق لها الفوز بهذه الجائزة خالل األربع سنوات 

السابقة ؛

- أن ال يكون أحد أعضاء مكاتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة  أو 

لجنة التحكيم المحددة في النظام الداخلي ؛

الترشيح قد تم االنتهاء  المبادرة موضوع  أو  المساهمة   - أن تكون 

من إنجازها خالل األربع سنوات األخيرة، وعلى أكثر تقدير قبل 

آخر أجل إليداع الترشيحات لنيل الجائزة.

 بالنسبة للشخصيات المدنية 

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

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

لجنة  أو  الجائزة  تنظيم  لجنة  أعضاء  بين  من  تكون  ال  أن   -

التحكيم؛

- أن ال يكون سبق لها الفوز بالجائزة ؛

- أن يقدم الترشيح لنيل الجائزة وفق الشروط والكيفيات المحددة 

في النظام الداخلي للجائزة ؛

- أن يتم تقديم الترشيح من قبل المترشح شخصيا.

6 - معايري منح اجلائزة
جائزة  لنيل  المرشحة  واإلسهامات  المبادرات  تقييم  معايير  تحدد 

المجتمع المدني كما يلي:

 بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الحكومة: 

- أن تتوفر في المبادرة عناصر اإلبداع والنجاعة واألثر اإليجابي 

على الفئات المستهدفة ؛

- أن يعتمد في المبادرة موضوع الترشيح المقاربة الدمجية للفئات 

االجتماعية ؛

- أن يعتمد في المبادرة موضوع الترشيح المقاربة التشاركية ؛

- أن يتوافر في المبادرة عنصر االستدامة.

 بالنسبة للشخصيات المدنية: 

- أن تتوافر في اإلسهامات عناصر النجاعة واألثر الملموس على

المجتمع ؛

- أن تتوافر في اإلسهامات عناصر التميز والريادة واإلبداع.

7 - ملف ترشيح اجلمعية أو املنظمة 
- يتكون ملف الترشيح لنيل الجائزة من ملف خاص بالجمعية أو 

وذلك  الجائزة   لنيل  المرشحة  بالمبادرة  خاص  وملف  المنظمة 

كما يلي:

أ - ملف الجمعية أو المنظمة المرشحة لنيل الجائزة 
- طلب الترشيح للجائزة وفق مطبوع الترشيح ؛

- محضر اجتماع الجهاز المختص في الجمعية أو المنظمة يتضمن قرار 

بتقديم الترشيح للجائزة ؛

وعند  األساسي،  (النظام  المنظمة   أو  للجمعية  القانوني  الملف   -

االقتضاء النظام الداخلي، الئحة أعضاء الجهاز المسير، محضر آخر

جمع عام، وصل إيداع آخر تجديد ألعضاء الجهاز المسير) ؛

- تقرير بأهم منجزات الجمعية أو المنظمة منذ إحداثها ؛

- برنامج عمل الجمعية أو المنظمة المترشحة.

ب - ملف المبادرة المرشحة لنيل الجائزة
- استمارة خاصة بالتعريف بالمبادرة معبأة وموقعة من طرف

الجمعية ؛

- بطاقة تقنية للمبادرة وتقرير مفصل معزز بالصور والوثائق التي

تساهم في إبراز األثر الفعلي لها ؛

- كل وثيقة يمكنها تعزيز ملف المبادرة ؛

- توقع الوثائق المشار إليها أعاله من طرف الممثل القانوني للجمعية 

أو المنظمة، ويوضع خاتمها على جميع صفحات الوثائق المكونة 

للملف الخاص بالترشيح.

8 -  ملف ترشيح الشخصيات املدنية 
يحرر الملف الخاص بترشيح الشخصيات المدنية لنيل جائزة المجتمع 

المدني باللغة العربية، ويتكون من:

- استمارة معبأة وموقعة من لدن المترشح شخصيا ؛

العلمية  ودرجاته  عنه  معلومات  تتضمن  للمترشح  ذاتية  سيرة   -

وحياته المهنية والمدنية ؛

- بطاقة تقنية عن األعمال التي قام بها الشخص في مجال المجتمع 

المدني ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛

- صورة شمسية باأللوان.

9 -  هيكل اجلائزة
 لجنة التنظيم 

وتضم  المدني  المجتمع  مع  بالعالقات  المكلف  القطاع  يترأسها 

العدل  ووزارة  للحكومة  العامة  واألمانة  الداخلية  وزارة  ممثلي 

وثالث فاعلين جمعويين.

 لجنة التحكيم 

تعينها لجنة التنظيم وتتكون من 6 إلى 9 أعضاء من الشخصيات 

الوطنية.

 الكتابة الدائمة للجائزة  

وتتمثل في مصلحة المواكبة والتنسيق .
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