
 

 

 الشروط املرجعية

  م  
 الشبكةفي ه وج 

 في املغرب   (2)تعزيز املرونة  البرنامج: 

 املغرب  -طنجة/ تطوان   -موجه في الشبكة   1 املنصب: 

 2023يناير  تاريخ التعيين: 

 

 نبذة أولية:   

، يدعم املئات من الشباب والشابات لتعزيز مهارات املرونة لديهم ولدى  2019ما فتئ املجلس الثقافي البريطاني، ومنذ سنة  

"فضاءات آمنة"    خلقمجتمعاتهم. يتبنى املجلس الثقافي البريطاني مقاربة قائمة على التمكين والعمل الجماعي، بما في ذلك  

 حددوها.  الحلول املشتركة للمشكالت التي هم لتنزيل ودعم جهود للنقاش اإليجابي بين الشباب والسلطات املحلية

قيمت النسخة األولى من برنامج "تعزيز املرونة" 
ُ
بتمويل من   2022أواخر مارس ، والتي دامت لستة أشهر وانتهت في (1)وأ

اللتان شهدتا ضغطا اجتماعيا متزايدا   ث في اململكة املتحدة، في مدينتي الفنيدق ومرتيلوزارة الخارجية وشؤون الكومنول 

ت النسخة األولى من برنامج "تعزيز املرونة"  مَّ ِّ
باالستناد على نتائج  (1)مؤخرا بسبب أزمة املهاجرين وإغالق الحدود. ُصم 

الفرص اإليجابية مع زيادة التركيز على  إتاحة رات و القدبناء الروابط و في توثيق ت ، ونجحالبرامج السابقة ومكتسبات 

يعملون  شباب  وضع األسس لشبكة والحق أن هذا البرنامج.  في املنطقة استجابة للوضع االقتصادي املتدهور املقاوالتية، 

 الفرص للشباب في شمال املغرب.إتاحة و القدرات لبناء   أصحاب املصلحة في املنطقة  معا بمعية

من وزارة الخارجية  بتمويل     2025إلى    2022متد من  تي ست "، وال2"تعزيز املرونة    البرنامج،  النسخة الجديدة من هذا  توجاء

ِّستُ وشؤون الكومنولث في اململكة املتحدة، ل
إشراك شباب شمال  في  مقاربة املجلس الثقافي البريطاني املجربة واملختبرة كر 

لمشاكل االجتماعية  ل  التصديعلى    واملجتمعاتاإليجابي وتعزيز قدرة الشباب  لفردي  اتعزيز التغيير  ل  املغرب في مجتمعاتهم

وزيادة ، الثقةاملبنية على  تعزيز الروابط االجتماعية اإليجابية وأما النتائج التي يستهدفها البرنامج فتشمل . التي تؤرقهم

 .واألنشطة الشاملة لكل الفئات الفرص

  املرونة، يقوم البرنامج بـ:وسعيا منه لبناء 

األنشطة التي تستهويهم، على غرار العمل االجتماعي والتعليم والحكامة املحلية والثقافة  إشراك الشباب في  •

 ؛"مستويات عالية من "الضغوط االجتماعيةتعرف   املناطق التي واملشاريع االجتماعية، وخصوصا في 

  وتدريبهم على تطوير الشبكات واملهارات الالزمة التي تؤرقهم في منطقتهم الشباب على تحديد القضايا  مساعدة •

 بالتعاون مع  الناخبين والفاعلين في منطقتهم؛ ، للتصدي لها

 الشباب وإرشادهم أثناء تصميمهم للمبادرات االجتماعية وتقديمهما لتعزيز حياة املجتمع؛ توجيه  •

مع املدني لتوصيل عملها بشكل أفضل للشباب وتطوير املبادرات الرامية إلشراك الشباب  تدريب منظمات املجت  •

 املحلي؛

 دعم الشباب ومنظمات املجتمع املدني إليصال تجاربهم إلى مجتمعاتهم املحلية وخارجها. •
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 نبذة عن املنصب: 

ِّ املسيشمل دور  
وأصحاب املصلحة في املنطقة لخلق    واألعضاءبين شركاء البرنامج  عقد املحادثات وتسييرها  الشبكة  في  ه  وج 

يمكن أن تساهم في زيادة الثقة والفرص والعمل الشامل بين الشباب في شمال املغرب. تتمثل املسؤولية  شبكة محلية 

لشبكة لتحديد  دعم اشاملة مع حلية م شبكة وإدارة ودعم  تسيير في للمترشح الناجح األساسية )ومجموعة املهارات( 

على   سيتعين البرنامج. عند االقتضاء، مع مبادئ  املتسقةاملستدامة و وطرق العمل الجماعية  واستراتيجيتهاالعام غرضها 

ه في امل ِّ
الشبكة التوسط وحل النزاعات وبناء قدرات أعضاء الشبكة إلدارة وتنفيذ إستراتيجية الشبكة بشكل مستقل.  وج 

ه في الشبكةامل  ملسيعكما  ِّ
 التوجيه والدعم. لتلقي مع املستشارين الرئيسيين في اململكة املتحدة  عن كثب  وج 

سيشتغل املترشح الناجح عن بعد من شمال املغرب )تطوان أو طنجة( على أساس األجر اليومي املتفق عليه، مع السفر  

وفريق   مع أعضاء الشبكة املترشح)ة( الناجح)ة( عن كثب . سيعمل والشركاء البرنامجأحيانا إلى املواقع التي يتواجد فيها 

بما في ذلك فريق املجلس  ، اململكة املتحدةفي  بالبرنامجواألطراف املعنية ، غرباملالثقافي البريطاني في  باملجلس البرنامج

يتوجب على املترشح  س كما  املستشار الفني واملدربين.    /فريق املراقبة والتقييم والتعلمالبريطاني في اململكة املتحدة، و الثقافي  

حرز  إلى مدير البرنامج ة مباشر  رير اتقالناجح إرسال 
ُ
في شمال   البرنامج وسيشارك في جميع أنشطة ، وإبالغه بالتقدم امل

 . واألطراف املعنية األخرى مع الشركاء  التواصل بما في ذلك ، (والنواحي املغرب )طنجة وتطوان 

)من خالل  كفاعل محلي  تهخبر إثبات ير الفريق و سيتعال  في التوجيه و  مهارات  مستوى إظهار  املترشح الناجحُيطلب من 

مهارات ممتازة في بناء العالقات من أجل التأثير والتوجيه وإشراك الشباب والشبكات  إظهار    مشاركة تجربته الخاصة(، مع

 وتنمية املجتمع. 

 املسؤوليات واملهام الرئيسة:  

 رشاد  التسيير والتوجيه وال 

  شبكة  لخلق في املنطقةوأصحاب املصلحة  وأعضاءهوالتعاون بين شركاء البرنامج  وتسييرها محادثاتعقد  -

 ؛  في اململكة املتحدة  املتمركزيناملستشارين الرئيسيين  ن م بتوجيه  محلية تعمل معا

 ؛  تعاونية بين أصحاب املصلحة/ أعضاء الشبكة عمل  عالقاتخلق و  وحل النزاعات  تسهيل بناء الفريق -

 ؛  الشبكةالتي صممتها ستراتيجية اإل تطوير وتنفيذ لاء الشبكة أعض   وتوجيهإرشاد  -

ظهر بطريقة  واملعارف والخبرات نمذجة املمارسات الجيدة الشاملة، وتبادل املهارات  -
ُ
أعضاء   اتوتعزز قدر ت

 ؛  على العمل بشكل تعاوني لتحقيق أهدافهم الشبكة

  واألعضاء   املشروع، بما في ذلك املنظمات الشريكةفي    األطراف املعنيةجيد بين جميع  والالفعال    التواصلضمان   -

 ، واملنظمات الداعمة ا البرنامج السابقين، وأعضاء الشبكة اآلخرين، واملستفيدين من 
ُ
حتملة والسلطات  مل

 ؛  املحلية

 ة؛  الجماعي  واملقاربة والشركاء والعمل على تعزيز التواصل  البرنامج التنسيق مع فريق  -

الشبكة على تحديد مجاالت التنمية، واستكشاف الفرص، وتحديد األهداف، وتطوير  مساعدة أعضاء  -

 .وتحديد املوارد العالقات،
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 البالغ والرصد والتقييم:  

تسيير اجتماعات التتبع واستقصاء اآلراء وورش العمل مع أعضاء الشبكة للتحقق من التقدم املحرز في  -

 يد الفرص والتحديات؛ الخطط ورصد مكامن النقص في القدرات وتحد

ة في الشبكة؛   - مَّ
َّ
نظ

ُ
 املساعدة في مراقبة وتقييم جودة ونتائج الفعاليات امل

 (؛  جمع البيانات/ املعلومات املطلوبة من الشبكة)الرصد والتقييم والتعلم عمليات  دعم  -

 ؛  البرنامج  عمل سيرالشهرية/ الفصلية لتقارير  الفي ها إلدراجاملعلومات إلى فريق اإلدارة   إرسال -

 الفضلى؛  املمارساتو الدروس املستفادة الشق املتعلق بدعم تطوير  -

اإلدالء  والتأكد من    ومحاضر االجتماعات   الرسمية واملراسالت    والشامل ألنشطة الشبكة   األمثل ضمان التوثيق   -

 .على أكمل وجهوالوثائق   املعلوماتجميع ب

 الشروط:  

ما   العمل االجتماعي أوأو  املجتمعية /الجمعويةالتنمية أو  القيادة وأالعلوم االجتماعية/ السياسية،  شهادة في -

 يعادلها؛ 

 في التوجيه؛ فريق وخبرةوتسيير ال /ممتازة في اإلرشادمهارات  -

 ؛  خبرة في العمل على برامج تنمية الشباب/ املجتمع -

 مجتمعات هشة؛  الذين أتوا من   الشبابخبرة في العمل مع   -

 ا؛  فهم جيد وخبرة مثبتة في التعامل مع األفراد/ املجموعات التي يصعب الوصول إليها وتحفيزه -

لتنمية   ة التشاركيواملقاربات التي تضع الشباب في قلب البرامج، واملقاربات ، البرامج املراعية لظروف النزاع خبرة في -

 ؛  املجتمع

في أوساط الشركاء وأعضاء   فهمال وتشجيع، فعالة مع الشركاء الداخليين والخارجيينالقدرة على بناء عالقات  -

 لديهم؛   ضعفالتنمية الشباب وعوامل البرنامج بخصوص 

مجموعات الشباب في  املجتمع املدني و الفاعلين والشركاء في خبرة في العمل وبناء الشبكات/ العالقات مع الحكومة و  -

 ؛  املحلياملجتمع املدني 

 في أوساط الشباب؛ تأثير، ال سيما الالقدرة على إحداث  -

 ( C1/ B2 CEFRاألدنى:   الحداإلنجليزية )أو   /الفرنسية وباللغة الجيد اإلملام  -

 باللغة العربية. مستوى ممتاز في التواصل الشفهي والكتابة  -

  مع السفر األجر اليومي املتفق عليه، على أساس شمال املغرب )تطوان أو طنجة( من  عن بعد سيشتغل املترشح الناجح

لمجلس املقر الرئيس ي لأيضا السفر إلى  سيتعين على املترشح الناجح  والشركاء.  البرنامج االتي يتواجد فيه واقع املإلى  أحيانا

فعاليات وتطوير بعض البرامج، العمل لوقت  وأحيانا، سيتوجب عليه، أثناء تنظيم بعض الالثقافي البريطاني بالرباط، 

والتعويض عنها  السفر  ونفقات  . سيتم االتفاق على تكاليف  طويل وخارج أوقات العمل، ليال أو خالل عطالت نهاية األسبوع

 . بشكل منفصل
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 :  املؤهالت املطلوبة

 املرونة " )مثال: قطاع املجتمع املدني واملعرفة و/ أو الخبرة التقنية في قطاع متعلق بمجال برنامج "تعزيز  -

 الشباب(؛

القوة، وتحليل    نقاط  االستخدام الجيد لألدوات والتقنيات لتنفيذ البرنامج، بما في ذلك تحديد نقاط الضعف و -

 ، وتحليل أصحاب املصلحة؛  النزاعات

 مهارات العرض الكتابي والشفهي، مع القدرة على التواصل بثقة؛  -

 ارات التواصل مع اآلخرين مع القدرة على بناء عالقات متينة والحفاظ عليها؛ التواصل الجيد ومه  -

 ؛ تقديم التقاريرلتزام بمواعيد صياغة و التفاصيل واالبأدق  االهتمام  -

 ؛ تحت الضغطوالعمل وإدارة ذاتية، مع القدرة على اإلدارة التوفر على حافز ذاتي  -

 داخل الفريق؛   التوتراتتدبير  و هذه الحركية فهم وإدارة  مع  ،العمل خلق حركية قوية داخل فريق  القدرة على -

 ؛  االعتماد على الذات والتركيز على النتائج -

تقنة؛  كتابة التقارير  ة مهار التوفر على  -
ُ
 امل

 العمل على مهام متعددة؛و يم تنظة المهار التوفر على  -

 .وحل املشكالت تحليلممتازة في قدرات التوفر على  -

 معايير وخطوات االنتقاء:  

 رشحين لهذا املنصب باالستناد على املعايير التالية:تسيتم تقييم امل 

ح(؛ -بناء على امللف الشخص ي  35٪  •
ُّ
 الخبرة واملهارات واملعارف )السيرة الذاتية وخطاب الترش

 مؤهالت املترشح للمنصب؛   -بناء على الجودة  35٪ •
 
ثبت

 
 الوثائق التي ت

مثل األجر اليومي القيمة مقابل املال.    -العرض اليوم املادي بناء على 30٪  •  بحيث ي 

 :ملفاتهمالوثائق التالية في يجب على املترشحين للمنصب إيداع  

 ؛  سيرة ذاتية حديثة •

ِّ يكلمة   1000 ال يتعدى)  حخطاب الترش   •
 (املنصب لشروط مدى استيفائه بالتفصيل فيه املترشح ح وض 

ثبُت مؤهالت املترشح للمنصب؛   الوثائق •
ُ
 التي ت

 ة؛  االستشار  /األجر اليومي نظير العمل  •

 .الطلبات باللغتين اإلنجليزية أو العربيةُيمكن إيداع   •

 إيداع الطلب:  

   األخرى املذكورة أعاله إلى البريد اإللكتروني التالي:الوثائق تحفيزية مع  رسالة  يرجى إرسال 

ir_morocco@britishcouncil.org  2023يناير   18قبل املوعد النهائي املحدد في 
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