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 طار مشروع الجامعة المفتوحة للمواطنةإفي مستشارين  – الشروط المرجعية

 

 ،المدنيةفي القضايا    ومشاركتهم وعيهم    المهمشة ورفعتمكين الفئات    إلى  ،مواطنة"لل"الجامعة المفتوحة    يهدف مشروع

المباشرة الديمقراطية  المزيد من  المشروع مشاركةوبالتالي تحقيق  أنشطة  الشركاء في حمالت    . تتطلب  شبكة متنوعة من 

و هذهالترافع  ومبادرات    يةالتدريبالدورات  التوعية  ستستهدف  ذوي    األنشطة  للمواطنين.  واألشخاص  والنساء  الشباب 

 .المدنيةالحياة عند االنخراط في عديدة تحديات   تواجهمهمشة  باعتبارهم فئاتعلى وجه التحديد،  اإلعاقة

المغربيةو المؤسسات  المشروع في تعزيز  المجتمع، سيساهم  للمواطنين ودعمه في  النشط  بالدور   من خالل االعتراف 

 . قصيينالم المواطنينستؤثر بشكل مباشر على  االنخراط في أنشطة هادفة وشاملةعبر 

 األهداف 

األساسي   هاهدف  "101  المشاركة المواطنة  حولورش عمل  "ثمان    تنظيمإلى   المعهد المغربي لتحليل السياسات  يرمي

والمواطنة النشطة باإلضافة إلى زيادة المشاركة المدنية بأربعة مكونات    المدنيةبالعناصر الرئيسية للمشاركة    التعريفهو  

تحليل  رئيسية:   التشاركية؛  بالعمليات  المتعلقة  والقوانين  والسياسية  المدنية  الحقوق  المغربي؛  واقتراح  الدستور 

 .ة والشخصيةيالقيادالمهارات ؛ اتالسياس

السياسات  يسعى لتحليل  المغربي  مستشارين المعهد  أربعة  مع  االشتغال  تدريب    طوير تل  إلى   مناهج 

المواطنة  ورش عمل  " المشاركة  المحليةها  وتقديم  "101حول  ذوي  ، خاصة  للمجتمعات  واألشخاص  والنساء  الشباب 

 .""الجامعة المفتوحة للمواطنة اإلعاقة ضمن مشروع

 

 الورشةموضوع  عدد المستشارين 

 ورشتان حول الدستور المغربي مستشار واحد

المتعلقة ان  ورشت مستشار واحد والقوانين  والسياسية  المدنية  الحقوق  حول 

 بالعمليات التشاركية

 حول تحليل واقتراح السياسات   تانورش مستشار واحد

 الشخصية وة يحول المهارات القياد تانورش واحدمستشار 

 

 المتوخاة  النتائج

 تطوير منهج تدريبي الستخدامه في إحدى ورش العمل المواضيعية؛  -

 ع المحددة؛ يضابناء على المو "101المشاركة المواطنة "حول تقديم ورشتي عمل  -

 خطة ضمان الجودة؛و خطة عمل لتطوير ورش العمل، بما في ذلك االستراتيجية والمنهجيات المقترحة -

 تنفيذ المهام بعد االنتهاء من ورش العمل. حولتقديم التقرير النهائي  -

 .قبل وبعد النشاط الرصد والتقييم في استطالعات الرأي ةدعم مسؤول -
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 المؤهالت

 ؛بالمهام أعاله جامعية في العلوم االجتماعية أو أي مجال آخر ذي صلةشهادة  -

 معرفة واسعة بقطاع المجتمع المدني؛ -

 واسعة في بناء القدرات؛خبرة  -

 مماثل؛ في مجال وورش عمل يةتدريبدورات سنوات في تقديم  5خبرة سابقة ال تقل عن  -

 منظمات غير الحكومية المحلية والمعرفة الجيدة بالقضايا المحلية؛مع الالعمل في لخبرة ا -

 ؛ ورش العملية والتدريبتنظيم الدورات ممتازة بما في ذلك الخبرة في تسهيل  تواصلمهارات  -

 إدارة المشاريع.مبادئ وتقنيات ب اإللمام -

 اإلطار الزمني

 ورش عمل، يومين لكل ورشة عمل(. 8) نتوقع االنتهاء من كل ورشة عمل في غضون يوميي

 ةالمطلوب الوثائق

 : 2021نونبر 22بتقديم الوثائق أسفله في أجل ال يتجاوز المهتمين يدعو المعهد المغربي لتحليل السياسات المرشحين 

 ؛بما في ذلك األنشطة واألطر الزمنية مبدئيةخطة عمل  ذاوك اعتمادهاالمزمع  اتلمنهجياملخص بأهم  -

 مؤخًرا؛ والمنجزة سابقا / مماثلة ال أهم األعمال -

 ؛ذاتيةسيرة  -

 التسعيرة المقترحة من أجل إنجاز المهام أعاله. -

المبلغ اإلجمالي   التكاليف  المقترحيجب أن يشير  ينبغي  ،  موزعةً   إلى جميع  شاملة    التكاليف  أن تكونكما 

 لجميع االعتبارات. 

إرسال   الوثائقيرجى  عمل  تطوير  وضعمع    contact@mipa.instituteإلى    كل  ورش  المشاركة  "حول    وتقديم 

 . في موضوع البريد اإللكتروني طنة(.)الجامعة المفتوحة للموا "101المواطنة 

 . 2021 برننو 22ل  قب الترشيحاتيجب تقديم جميع 

 وضع مع) contact@mipa.instituteإلى ه الشروط المرجعية جميع األسئلة المتعلقة بهذ ترسلمالحظة: 

m.masbah@mipa.institute   ؛  y.masskine@mipa.institute  ؛  m.harmouch@mipa.institute    في

CC.) 
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