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 مشروع الجامعة المفتوحة للمواطنةتغطية إعالمية ألنشطة – الشروط المرجعية

 

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

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

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

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

 للمواطنين ودعمه في المجتمع، سيساهم المشروع في تعزيز المؤسسات المغربية بالدور النشطمن خالل االعتراف و

 .قصيينالم المواطنينستؤثر بشكل مباشر على  االنخراط في أنشطة هادفة وشاملةعبر 

يتم تحديدها الحقًا(، وسيتطلب كل حدث تغطية إعالمية س) من المغرب مختلفة جهاتسيتم تنفيذ أنشطة المشروع في 

 .أسفله "المخرجات" مختلفة كما هو موضح في الجدول

 األهداف

مشروع الجامعة ضمان التغطية اإلعالمية لألنشطة التي ستكون في إطار  إلى المعهد المغربي لتحليل السياسات يرمي

 المفتوحة للمواطنة.

نشطة األغطية الخبرة في هذا المجال، من أجل تخدمات ذوي المقدمي من مقترحات وفي هذا السياق يستقبل المعهد حاليا 

 "الجامعة المفتوحة للمواطنة".وع وإنتاج مقاطع فيديو وألبومات صور لمشر

 المخرجات

    تسليم جميع مقاطع الفيديو المسجلة 

    فيديو إنتاج “Best-of” في الجدول أسفلهيضم األنشطة 

   الصور ألبوم 

  ضمان البث المباشر لألنشطة 

    على المواطنةتغطية إعالمية لمنتدى التربية  

 

 نوع الخدمة عدد األنشطة اسم النشاط

بث مباشر، ألبوم صور، فيديو  2 على المواطنةمنتدى التربية 

"Best-of" 

 "Best-of"ألبوم صور، فيديو  2 101التربية على المواطنة        

 حلقات 8تسجيل  8 كافي بوليتيكو

 "Best-ofألبوم صور، فيديو " 2 مجالس الشباب الموازية

 

 الخدمة. عقدفي  تفصيالالتطرق إليها يتطلب كل نشاط خدمات مختلفة سيتم 
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 ةالمطلوب الوثائق

 لديك المؤهالت المطلوبة فيرجى إرسال:ا وإذا كانت مهتم

 ؛األعمال السابقة من صور ومقاطع فيديو وبث مباشرهم ألملخص ملف /  -

 ؛للفريق ذاتية / سير سيرة -

 التسعيرة المقترحة من أجل إنجاز المهام أعاله. -

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

 لجميع االعتبارات.

مشروع الجامعة المفتوحة تغطية إعالمية ألنشطة  وضعمع  contact@mipa.instituteإلى  كل الوثائقيرجى إرسال 

 .في موضوع البريد اإللكتروني .للمواطنة

 .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  ؛

w.idbella@mipa.institute  فيCC.) 
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