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 السیاق 

 وأطلق  ،)  OGP(  المفتوحة  الحكومة  شراكة   إلى  مؤخراً   انضمت المملكة    وقد.  االنفتاح  من  المزید  تحقیق  المغرب  یواصل
 مدني  مجتمع  وجود  یساعد  أن  یمكن.  الملحة  واحتیاجاتھم  المواطنین  لمطالب  یستجیب  جدید  تنموي   نموذج  لتبني  مبادرة  الملك

  ھناك   یكون  لكي  ،   ذلك  ومع.  المبادرات  ھذه   نجاح  على  والحكومة  المدني  المجتمع  بین  ھادفة   قوي إعتمادا على مشاركة
  الحقوق  یصون وقائیًاقانونیا   إطاًرا تخلق تمكینیة قوانین ھناك تكون أن أیًضا یجب ، ھادفة ومشاركة مستقل مدني  مجتمع

 المواقف  وتطویر  ،  المجتمعیة  االحتیاجات  وتلبیة  ،  مھامھا  تحقیق  على  قدرتھا  ویضمن  المدني  المجتمع  لمنظمات  األساسیة
 التحقق   عنصر   تلبیة  على   بالمغرب    المدني  المجتمع  التمكیني  القانوني  اإلطار  یساعد  من ھذا المنطلق  یمكن أن  .   المستقلة

  منظمات   على   تسھل  أن  التمكینیة  للقوانین  یمكن.  فوریة  حاجة  وھي  ،  المفتوحة  الحكومة  شراكة  التزامات  في  القیم  من
 المغربي  المدني  للمجتمع  یسمح  مما  ،  واالزدھار  بالنمو  المحلیة   الخیریة   لألعمال  وتسمح  األموال   جمع  المدني  المجتمع
 .التنمیة لتحدیات المستدیمة الحلول بتمویل

 في  المدني  المجتمع  منظمات  مع  )Internews(وإنترنیوز )ICNL(     الحكومیة  غیر  المنظمات  لقانون  الدولي  المركز  یعمل
في مسار اإلصالح    على  قدرتھم  لضمان  العامة  والمشاركة  المدني  للمجتمع  القانوني  اإلطار  لتحسین  المغرب اإلنخراط 

 .المغربالقانوني بالمغرب وفق مثاربة تشاركیة مع الحكومة 

  منظمات   قانون  إصالح  عملیة  بشأن  وجذاب  الحقائق  على  وقائم  دقیق  محتوى  إنتاج  في  اإلعالم  إنترنیوز وسائل    ستدعم
 تعزیز  إن .  المغربیة  القانونیة  اإلصالحات  وفھم   العام  الوعي  لزیادة  المدني  المجتمع  منظمات  مع  والعمل  المدني  المجتمع

 في  سیؤدي  للجمھور  القانونیة  اإلصالحات  حول  للمعلومات  الترویج  في  التعاون  على  المدني  والمجتمع  اإلعالم  وسائل  قدرة
 . والمحلي الوطني المستویین  على والمساءلة الشفافیة من مزید إلى النھایة

 مشروع إنسبایرز  

 للتنمیة   األمریكیة  للوكالة)  DRG(  والحوكمة  والحقوق  الدیمقراطیة  برامج  لتكییف   مشترك  إشتغال  ھو مشروع یتوج مسار
 . وحمایتھ  المدني الفضاء بتمكین یتعلق فیما ، العالمیة والتحدیات االتجاھات مع أفضل بشكل للتعامل  الدولیة

 منظمة إنترنیوز  

 ،  إلیھا  یحتاجون  التي  والمعلومات  باألخبار  الناس  تزوید  تھدف الى    النساء  تقودھا  ربحیة  غیر  دولیة  منظمة  ھي  إنترنیوز
 من  أكثر  عملت إنترنیوز في  ،   1982  عام  في  تأسیسھا  منذ.  أصواتھم  إیصال  و تمكینھم من وسائل  ،  التواصل  على   والقدرة

 ،  والمعلومات  اإلعالم  مجال  في  المانحین  من  یحصى  ال  لعدد  بھ  موثوقًا  شریًكا  إنترنیوز  تعد  ،  الیوم.  العالم  حول  دولة  100
 أنحاء   جمیع  في  دولة  50  من  أكثر  في  مشاریع  ولدیھا  ،  الدولیة  للتنمیة  األمریكیة  والوكالة  الخارجیة  وزارة  ذلك  في  بما

  بین   من  ؛  فرًدا   735  من  أكثر  من"  إنترنیوز"   فریق  یتألف.  األوسط  والشرق  وأوراسیا  وأوروبا  وآسیا  واألمریكتین  إفریقیا
 دولة.    50ن في أكقر من یعملو المتحدة الوالیات خارج  شخًصا 620 من أكثر ، ھؤالء

 تبحث منظمة إنترنیوز عن خبیر ل:  

  ،)   Legal Reform Reporting NEWS Lab" (القانوني   اإلصالح  تقریر"   لنشاط  مدرب  لتوظیف  إنترنیوز  تسعى
إذاعیة  رقمیة، مطبوعة،  (   المعلومات  ومقدمي  اإلعالم  وسائل  من  واسعة  مجموعة  من  صحفیًا  24  من  یقرب   ما  مع  للعمل

.  خاص   بشكل  المدني  للمجتمع  القانونیة  والبیئة  عام  بشكل  حول اإلصالحات القانونیة    التقاریر  إعداد   في   قدراتھم  وبناء  )  ...
  ،  القصة  أفكار  تطویر  )  Legal Reform Reporting NEWS Lab (في    تعزیزھا  تم  التي  األخرى  القدرات  تشمل

  واستخدام   ،  المصادر  وتحدید  التحقق  أدوات  وفھم  ،  الصلة  ذات  المصادر  مع  والمقابالت  المكتبیة  البحوث  من  المزید  وإجراء
 . الرقمي واألمن ، البیانیة والرسوم البیانات

 

 

 



 : یلي  بما  المدرب سیقوم إنترنیوز،  مع  بالتعاون
 .الرئیسي المقر وموظفي إنترنیوز مشروع مدیر مع بالتعاون التدریب برنامج وتقدیم تصمیم •

 )أدناه المخرجات راجع( مختلفة بتنسیقات التدریب  محتوى وتقدیم تصمیم •

 التدریبیة الدورات وتقدیم تصمیم في) بالممارسة التعلم( التجریبي التعلم نھج اتباع •

 اإلنترنت   عبر التعلم  منصة على والمناقشات لألسئلة المنتظمة المتابعة •

 مھامھم  في المشاركین إرشاد •

 : الحصر ال  المثال سبیل على ، التسلیمات  تشمل 
 ) ومناقشات تقدیمیة عروض( مباشرة جلسات •

 ) تقدیمیة عروض ( مسجلة فیدیو جلسات •

 )والقراءات والوثائق العرض شرائح( التدریبیة المواد •

 تمارین •

 

 األیام  وعدد  المیزانیة

 .یوًما 14 عن األیام  لعدد األقصى الحد یزید أال یجب. وخبراتھ المدرب مؤھالت على الیومي التعویض المادي یعتمد

 

 المؤھالت و  الخبرة

 التعلیم

 .القانوني المجال  في مثبتة وخبرة قویة  معرفة مع الصحافة في األقل  على الماجستیر درجة   •

 والمھارات الخبرة

 تطویرھا و تعدیلھا  في المغرب.كبیرة في مجال إصالح القوانین  و التشریعات و  خبرة• 

 . إلخ ، والبرلمان الحكومة مثلالمؤسسات  مع العمل في خبرة •

 . ضروري أمر المغرب في المدني للمجتمع القانونیة للبیئة الواضح الفھم •

 . أو تشریعي قانوني إصالح مشروع أو حملة أو مبادرة  قیادة فيراسخة    خبرة  •

مشاریع و مقترحات القوانین و تقییم أثارھا في مجال   مسوداتمجال إعداد التقاریر و الدراسات التي تھم    في  واسعة  خبرة  •
 السیاسات العمومیة. 

 . اإلنترنت عبر الخبرة على وقائم وجذاب تفاعلي تدریب تقدیم على القدرة •

 .والفرنسیة  العربیة اللغتین إتقان •

 األخرى  التعلم ومنصات Zoom مثل اإلنترنت صاتمن الستخدام خبرة في المجال الرقمي  •

 . سابقة في االشراف والتأطیر إضافة نوعیة  خبرة •

 . ضروریة  المرجوة نتائج لتحقیق  والتدریب مھارة مشھودة في تنشیط  و تیسیر ورشات العمل •

 .الصحفیینو تكوین   تدریب فيسابقة  خبرةیفضل   •

  ناجح باالعتماد على أسلوب و نھج تشاركي فعال.ال الجماعي العمل ومھاراتالتواصل  مھاراتضرورة التوفر على    •



 التقدیم  كیفیة 

على     2020 سبتمبر 30ووصف لمنھجیة العمل أو نموذج سابق إشتغلت بھ بحلول   الذاتیة سیرتك  إرسال یرجى ، للتقدم
 Applications@internews.org-MA :    العنوان اإللكتروني التالي

 

  Applications@internews.org-MA:  إلى إلكتروني برید إرسال  یرجى ، األسئلة من لمزید

 

 النھائي  الموعد

 2020 سبتمبر 30
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