إعالن عن طلبات عروض
اإلطار املرجعي

طلبات عروض الخبراء واملكونين
مشروع :الشباب يشارك
رقمFCDD 02/2020 :

 حامل املشروع :منتدى كفاءات من أجل التنمية والديمقراطية  FCDDهو جمعية شبابية وطنية تشتغل في مجال الديمقراطية وحقوق األنسان
باملغرب تأسست بتاريخ  18ابريل  ،2017تعنى الجمعية بقضايا الشباب والتنمية املحلية والديمقراطية ،نفذت مجموعة من املشاريع
واألنشطة املتنوعة التي تتمش ى مع أهدافها املسطرة.
عنوان الجمعية :رقم  40زنقة الزرقطوني – الحي الصناعي بوتشكات – اكادير -املوقع اإللكتروني http://fcdd.org/ :

 نبذة حول املشروع:مشروع "الشباب يشارك" يهدف للمساهمة في حل اإلشكاليات املتعلقة بضعف قدرات الشباب في فهم أليات الديمقراطية
التشاركية وقلة تقديم املقترحات ملعالجة املشاكل املحلية خصوصا مع توسع الهوة بين الشباب واصحاب القرار..
ويركز املشروع على استهداف الشباب من جهة سوس ماسة من املناطق التالية ):جماعة اكادير – جماعة ايت ملول  -جماعة
تيزنيت – جماعة طاطا – جماعة تارودانت) الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 35سنة من الطلبة وغيرهم وشباب املنطقة والفاعلين
باملجتمع املدني املحلي ،للمشاركة في الحياة العامة وتقديم مقترحاتهم ملعالجة مشاكل محلية .وذلك عبر أنشطة متعددة تمت
برمجتها تشمل ما يلي:
•

تقوية قدرات املشاركين في مهارات كسب التأييد واملناصرة
تعزيز فهمهم لدور أليات الديمقراطية التشاركية (اليات املشاركة املدنية )

•

تعزيز وتقوية قدراتهم في أليات ومنهجية كتابة اليات املشاركة املدنية (عريضة  -ملتمس – راي استشاري – تقرير موازي)

•

إشراك الشباب في عملية صنع القرار باملناطق املستهدفة عبر تقديم مقترحات ورقات اليات املشاركة املدنية ومشاريع
تخدم مجتمعاتهم وخلق مساحة للتواصل بين الشباب وصانعي القرار

•

 اإلطار:منتدى كفاءات من اجل التنمية والديمقراطية يفتح باب الترشيح في وجه املكونين والخبراء ومكاتب دراسات لتقديم طلبات
العروض لألشراف وتأطير الورشات التدريبية والجلسات التقييمية ملشروع "الشباب يشارك" الدي يتم تنفيذه في إطار الشراكة
املبرمة بين املنتدى وبرنامج "مشاركة مواطنة" املمول من طرف اإلتحاد األوروبي وتحت إشراف مكتب األمم املتحدة لخدمات
املشاريع  UNOPSبشراكة مع وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
ويهدف برنامج مشاركة مواطنة إلى تعزيز املساهمة الفعالة ملنظمات املجتمع املدني في تعزيز سيادة القانون والدمقرطة والتنمية السوسيو-
اقتصادية للمغرب .ويوفر الدعم التقني واملالي ملنظمات املجتمع املدني في مجاالت الشباب والبيئة واملساواة بين الرجل واملرأة.

 أهداف املشروع:املساهمة في تعزيز مشاركة الشباب والشابات ،في عملية صناعة القرار في (جماعة اكادير -اكادير – جماعة ايت ملول  -جماعة
تيزنيت – جماعة طاطا – جماعة تارودانت) وذلك من خالل تدريبهم على مهارات التواصل والقيادة واملرافعة وتعليمهم أليات
املشاركة املدنية للشباب (عريضة  -ملتمس – رأي استشاري – تقرير موازي)

تقوية قدرات الشباب والشابات في مهارات كسب التأييد واملناصرة وفهم دور أليات الديمقراطية التشاركية (اليات املشاركة املدنية
ومنهجية كتابة آليات املشاركة املدنية ومواكبتها وإشراك الشباب في عملية صنع القرار باملناطق املستهدفة عبر تقديم مقترحات
ورقات اليات املشاركة املدنية ومشاريع تخدم مجتمعاتهم وخلق مساحة للتواصل بين الشباب اصحاب القرار

العروض املطلوبة:
بناء على املعلومات املشار إليها أعاله وتحت إشراف اللجنة املشرفة على تنفيذ وتتبع املشروع نعلن عن فتح باب الترشح لطلب
عروض لتأطير مجموعة من الدورات التكوينية ومرافقة املشاركين في كل مراحل املشروع إلنتاج ورقات آليات املشراكة املدنية
وتطويرها وتقديمها لصناع القرار ،وفق املحددات التالية:
العرض

العدد املوضوع

املهام

املدة

مدرب(ة)

1

مدرب(ة)

1

دورتين تكوينيتين حول
تأطير دورتين تكوينيتين عن بعد لفائدة 25
مهارات كسب التأييد والترافع مشارك(ة) في كل دورة
تقديم محتوى الدورة التكوينية في تقرير
شامل
دورتين تكوينيتين حول دور
تأطير دورتين تكوينيتين عن بعد لفائدة 25
مشارك(ة) في كل دورة
أليات الديمقراطية
تقديم محتوى الدورة التكوينية في تقرير
التشاركية (اليات املشاركة
شامل
املدنية)

مدرب(ة)

1

مدرب(ة)

1

 5دورات تدريبية حول دور
اليات الديمقراطية
التشاركية قي تحديد املشكل
وصياغة الحلول
 5دورات تدريبية في تقنيات
ومنهجية كتابة اليات
املشاركة املدنية (عريضة -
ملتمس – راي استشاري –
تقرير موازي) ومواكبتها

خبير(ة)

1

الشروط

املعرفة والخبرة في قضايا التواصل واملناصرة والديمقراطية التشاركية واملشاركة املدنية للشباب

 5دورات تدريبية محلية باملناطق املستهدفة
تقديم محتوى الدورة التكوينية في تقرير
شامل

املجموع :يومين
يوم واحد لكل مجموعة

املجموع :يومين
يوم واحد لكل مجموعة

 5دورات تدريبية
يوم واحد لكل مجموعة

 5دورات تدريبية محلية باملناطق املستهدفة
في تقنيات ومنهجية كتابة اليات املشاركة
املدنية (عريضة  -ملتمس – راي استشاري –
تقرير موازي) ومواكبته
تقديم محتوى الدورة التكوينية في تقرير
شامل
جلسة واحدة بمدينة أكادير لتقديم املالحظات يوم واحد
جلسة تقديم ومراجعة
ورقات آليات املشاركة املدنية ومراجعة ورقات آليات املشاركة املدنية
(األوراق التي أنجزها املشاركين واملشاركات)
(األوراق التي أنجزها
املشاركين واملشاركات)

مالحظة :يتوجب على الراغبين في تقديم عروضهم أن يقدموا ترشيحاتهم والتي تتضمن:
السيرة الذاتية  +برنامج عمل عن العرض املقترح  +العرض املالي

قبل التاريخ 2020/07/18 :إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليfcdd.contacte@gmail.com :
سيتم التواصل مع أصحاب العروض املقترحة املقبولة عبر الهاتف لتقديم كل التفاصيل

 5دورات تدريبية
يوم واحد لكل مجموعة

