
 

  

 

TDR N°   YES-AC1/2021 

Association  Youth Empowerment Society-YES 

Projet   YES Academy for Participation and Change 

 

اء مدربي   ل عروض اتإعالن عن طلب ي مجال ال  وخبر
 
 سي والتواصل السياومي تشاور العمف

 

وع  : الجمعية الحاملة للمشر
للجمعية "YES" مبادرة الرسمي  لالسم  ي   Youth Empowerment Society اختصار 

التمكين  "المجتمع  وبالعربية 

ي عىل خلق مجتمع مصغر  رؤيتنا   2017تأسست سنة   للشباب" مبادرة شبابية مستقلة مقرها مدينة تيفلت بالمغرب
تبن 

الشباب مبادئ    يجمع  وترسيخ  الحوار  ثقافة  نشر  عبر  المناظرة  مجاالت  ي 
ف  والمهارات  ات  الخبر وتبادل  لتمكينهم 

ي اإلنسان..  
اك العنرص النسوي والعمل عىل برامج تمكي   المرأة وشعارنا "نبن  الديمقراطية، مع نهج مقاربة النوع عبر إشر

ي الوطن
 " ..نبن 

 :لمبادرةأهداف ا

الديمقراطية:   • مبادئ  مبادرةترسيخ  الديمقراطية عبر تشجيع مشاركة   "YES" تجربة  مبادئ  أولوياتها نشر  ي 
ف  تضع 

كب   عىل المناطق المهمشة 
ي الحياة السياسية، عبر ورشات تدريبية وحمالت توعوية، مع البر

 الشباب ف 

المستدامة:   • التنمية  أهداف  لخدمة  اإلعالمية  بية  ي البر
ف  الشباب  YES مبادرة  نعمل  الفاعلي    قدرات  تقوية  عىل 

خصوصا المهتمي   بمجال اإلعالم الجديد عىل خدمة األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وذلك نظرا للعالقة  

بية االعالمية والتنمية المستدامة  .البينية بي   البر

ي مبادرةمن أهم األهداف  نشر ثقافة الحوار:   •
ي نركز عليها ف 

هي نشر ثقافة الحوار، وذلك بغية  ”YES“ األساسية النر

ي مجتمع متفتح بعيدا عن االنغالق والتعصب لألفكار، مع نبذ فكر التطرف
 …خلق شباب ف 

ي مجاالت التنمية واالقتصاد  لخلق مساحة   ”YES“تهدف مبادرة تمكي   المرأة:   •
أمنة، لتمكي   المرأة وتقوية قدراتهن ف 

 . والسياسة، مع توفب  الفرص للتعلم ومشاركة تجارب  هن

 

وع :   نبذة حول المشر

وع  ي   03مشاركة تعزيز  نهدف من خالله إل   Yes For Participation and Changeمشر
من ممثىلي المجتمع المدن 

ي اإلقليم  
ي عملية صنع القرار لتحسي   الخدمات اإلجتماعية العامة ف 

  ريب وذلك من خالل تدبإقليم الخميسات ف 
افع وصياغة عرائض لتقديم حلول للمشاكل المحلية المشاركي     . عىل مهارات القيادة والتواصل السياسي والبر

وع  ي المشر
مجال التواصل السياسي ومهارات القيادة وورشات تدريبية  سيضم جانب نظري عبارة عن دورات تكوينية ف 

 التشاور العمومي بالمغرب من خالل الديمقراطية التشاركية.  آلياتلفهم 

ي  
لتقديم حلول  صياغة العرائض دورات تدريبية حول تقنيات تحليل المشاكل و وآليات  يشملأما الجانب التطبيقر

ي سيتم تطويرها ،م الخميساتلتحسي   الخدمات اإلجتماعية المحلية بإقلي
 جلسات كوتشينغوتحسينها عبر   والنر

اء لفائدة المشار يقدمها  وع. ككات والمشار خبر ي المشر
 ي   ف 

 
 إلطار: ا

وع   اكة تجمع بي      Yes For Participation and Changeمشر ي إطار شر
outh Empowerment Yجمعية  ينفد ف 

Society     و المعهد الجمهوري الدوليIRI    ق أوسطيةبتمويل من اكة األمريكية الشر ف الجمعية و   MEPI   مبادرة الشر تشر

وع بإقليم ال  . شهرا  11ميسات وسيستمر لمدة خ عىل تنفيذ المشر



 

 النتائج المتوقعة 

ي مجال التواصل السياسي  30تعزيز مهارات وقدرات  •
ي بإقليم الخميسات ف 

شاب وشابة ممثىلي المجتمع المدن 

 ومهارات القيادة وتطبيق آليات التشاور العمومي بالمغرب من خالل الديمقراطية التشاركية 

ي تت المشاركي   والمشاركاتمكي    •
ي التنمية المحليةمن المشاركة ف 

تحليل  عبر  قديم توصيات للمساهمة ف 

 .ترافعية تمذكرا  وصياغة المحلية المشاكل

لتقديم حلول لتحسي   الخدمات االجتماعية عية  مذكرات ترافوالمشاركات عىل صياغة  العمل مع المشاركي    •

 المحلية بإقليم الخميسات. 

ي إنتاج دليل   • ي تدرينر
ي التشاور العمومي ف 

 وى المحىلي بإقليم الخميسات. عىل المست الممارسات الفضىل ف 

 

 

 :العروض المطلوبة

فة عىل ت أعاله وتح ا إليه  بناء عىل المعلومات المشار  اف اللجنة المشر وعتنفيذ و إشر نعلن عن فتح   ،تتبع المشر
شح لطلب عرو باب  وع  التكوينية مجموعة من الدورات طب  أ تض لالبر ي كل مراحل المشر

 
  ، ومرافقة المشاركي   ف

 :المحددات التالية و المهام  وفق

 مهمة مالحظات  المهام  العرض

ي مجال التواصل مدرب)ة(
 ف 

 ادة  ومهارات القي السياسي 

ي لمدة يومي     تدريبيةورة دتأطب   •
مجال  ف 

  30ادة لفائدة  التواصل السياسي ومهارات القي

ي بإقليم  
شاب وشابة ممثىلي المجتمع المدن 

ي  تدريبية ساعات  6ل بمعد) الخميسات
وم  ي ل كف 

ي   ( تدرينر

ي أجل   التدريبية تقرير مفصل عن الدورة د إعدا •
ف 

 الدورة التكوينيةبعد نهاية  أيامثالث ال يتعدى 

 

 

اء أن يتقدمو يمكن للمدربي    • ا  والخبر

بعرض لمحور واحد أو أكبر من  

 مع توضيح التخصص.  محور 

 

 ا سيتم تقديمه الدورات التكوينية •

حضوريا بمدينة تيفلت أو  

 . الخميسات

ل مع صم تحديد المكان بالتواسيت

 . ذين سيتم اختيارهممدربي   الال

 

يذها  غ سيتم تنفنجلسات الكوتشي  •

سيم المشاركي   عىل بعد تق عن بعد 

تغل ش مجموعات كل مجموعة ست 

 محلية لكعىل تقديم حلول لمشا 

 

  فيمتخصص  مدرب)ة(

مجال التشاور العمومي  

الديمقراطية  وآليات بالمغرب

 التشاركية

مجال التشاور العمومي   في تدريبيةورة دتأطب   •

 30 التشاركية لفائدةالديمقراطية  وآليات بالمغرب

ممثلي المجتمع المدني بإقليم  وشابةشاب 

ي  تدريبية ساعات  6ل بمعد) تالخميسا
وم  يل  كف 

ي   ( تدرينر

ي أجل   التدريبية تقرير مفصل عن الدورة د إعدا •
ف 

الدورة  بعد نهاية بعد  أيامثالث ال يتعدى 

 التكوينية

ي  متخصص   مدرب)ة(
ف 

  تقنيات تحليل المشاكل

 صياغة العرائض   و  المحلية

ساعات  6دورة تدريبية خالل يومي   )لمدة تأطب   •

ي تقنيات تحليل المشاكل  
( ف  ي ي اليوم التدرينر

ف 

  وشابةشاب  30  العرائض لفائدةصياغة المحلية 

ي بإقليم الخميسات 
 ممثىلي المجتمع المدن 

جلسة لكل   –)أونالين  جلسات كوتشينغ  طيرتأ •

التي سيتم  المذكرات الترافعيةمجموعة( لمراجعة 

إنتاجها من طرف المشاركين لتقديم المالحظات  

 من أجل تحسينها وتطويرها 



 

ي أجل  التدريبية تقرير مفصل عن الدورة  د إعدا •
ف 

الدورة  بعد نهاية بعد  أيامثالث ال يتعدى 

 التكوينية

ة الذاتية   • ملف التقديم  اء للمدر السب  كاتتو بي   والخبر  خصص المقاولة بالنسبة للمقاوالت والشر

ح   بخصوصبرنامج عمل  •  العرض المقبر

 لكل دورة تكوينية  العرض المالي  •

 

ي تقديم عروضهم أن يقدموا ترشيحاتهم قبل التاري    خ :  :ة  ظمالح
 
  عنوانإل  2021نونبر  29يتوجب عىل الراغبي   ف

 : ي التالي
ون  يد اإللكبر  nitiative.yes@gmail.comi   البر

 

حة المقبولة عبر ال ع م التواصل مع أصحاب السيت
 .هاتف لتقديم كل التفاصيلروض المقبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليم الخميسات قة المواطنة للشباب بإتعزيز المشاركلنعمل 
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