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 السیاق العام 

لقد مكن ورش المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، الذي اعطى انطالقتھ صاحب الجاللة الملك دمحم السادس نصره أیده في 

واإلیجابي على تحسین ظروف عیش فئات اجتماعیة  اإلنجازات التي كان لھا الوقع الكبیر، من تحقیق العدید من 2005ماي 18

بداع مغربي في خدمة التنمیة البشریة، إواسعة. وقد حظیت حصیلتھا بثقة المواطنین واشادة المنتظم الدولي، باعتبارھا حصیلة 

 لمواطن.ھدفھا األسمى تحقیق العدالة االجتماعیة، والمجالیة، وصون كرامة ا

    الملك دمحم السادس حفظھ هللا انطالقة المرحلة الثالثة من ھذا الورش الوطني الواعد بتاریخ   صاحب الجاللةوقداعطى 

إعادة تركیز برامج المبادرة على النھوض ولى تحصین   مكتسبات المرحلتین السابقتین إتھدف  التي، 2019شتنبر  19

باألجیال الصاعدة، و دعم الفئات في وضعیة ھشاشة، و ذلك اعتمادا على منھجیة حكامة خالقة و بالرأسمال البشري، و العنایة 

تحسین الدخل الثالث "برنامج البرامج أساسیة من ضمنھا  ةمبدعة ترمي الى تحقیق مزید من االنسجام و الفعالیة، من خالل  أربع

من   ین الوضعیة االقتصادیة و االجتماعیة للفئات المستھدفةوالذي یھدف باألساس الى تحس "و االدماج االقتصادي للشباب

نشاط  أوسنة وحاملین  لمشروع أو فكرة مشروع  تنموي  45و  18تتراوح أعمارھم ما بین  الذین البرنامج  السیما الشباب 

 18نسبة للفئة العمریة ما بین اقتصادي قابل لإلنجاز واالستدامة، أو یرغبون في تقویة قدراتھم المرتبطة بالقابلیة للتشغیل بال

  سنة. 35و

 عائم:دثالثة لى لعمل عل امن خالب، عمل للشباص خلق فرولدخل اتوفیر  إلىنامج برلكما یھدف ھذا ا

 دي؛القتصاالنسیج ج في امادإلف الھشة بھدت الفئااكبة اموولتقني لى المستوى اخاصة ع، لتكویناعم د -

 ؛لتنسیقوالوساطة ت الیاآتفعیل ولتشغیل اعم لدالمحلیة یة دالقتصاالتنمیة ت اضع مخططاو  -

م��ن لتطویر ش��تغال والقابلة لالوالمش��اریع ایة رستثماص اإللفراجل خلق ألقیمة من اإلنت��اج ذات اتحدید سالسل  -

 ؛لشغلا فرصا المحدثة لجدى لصغرالمقاوالت اتمویل وعم أجل د

 عبر مستویین:لذلك یساھم البرنامج في التطویر المندمج لتقویة دخول الشباب 

 دعم الشباب للحصول على أول فرصة عمل عن طریق تقویة قدراتھم. (محور القابلیة للتشغیل)؛ -

 دعم المشاریع المدرة للدخل. (محور دعم الحس المقاوالتي)؛ -

 لتنمیةؤشرات امى مستوم على ألساسیة للتقدامل العوالدخل من اتحسین ب وللشبادي قتصاج اإلمادإلاعم واعتبارا لكون د

لى لقائمة عالثقافة اتغییر ، فإن من أھداف البرنامج الرفع من قدرات الشباب من أجل قابلیتھم للتشغیل من جھة وكذا یةشرلبا

 المستدامة.لتنمیة اقیم ء ساإرجل أمن ن أفكار المشاریع التي یتقدم بھا الشباب یالتباري ببة رتبني مقاالمساعدة الظرفیة مع 

 تین وفق مضامین المذكرة التوجیھیة الصادرة عن التنسیقیة الوطنیة للتنمیة البشریة:وذلك عبر مھمتین أساسی  

  مھمة االستماع والتوجیھ -

  مھمة المواكبة -

ومن أجل دعم سیاسة  2023-2019مع فلسفة ومنھجیة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في مرحلتھا الثالثة  وانسجاما

باحداث منصة  الستقبال الشباب واالستماع الیھم وتوجیھھم، بادرت عمالة اكادیر إداوتنان القرب وتوفیر الفضاءات المناسبة 

المنصة األولى بدار ممكن بحي الكویرة الخیام أكادیر، والتي تتوفر  2020بعدما أحدثت سنة  ،انزا–شباب ثانیة بحي تدارت 

على مجموعة من الفضاءات و الوسائل المعدة الستقبال الشباب و مواكبتھم و تقدیم مختلف الخدمات المتعلقة بدعم قدرات الفئات 

 دعم ریادة االعمال أو الحس المقاوالتي.ستھدفة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني و خصوصا مال
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القتصادي للشباب، وفي اطار البحث عن جمعیة  اإلدماجرنامج تحسین الدخل و بتماشیا مع المذكرة التوجیھیة المتعلقة بو

متخصصة لھا خبرة وتجربة في مجال تسییر و تدبیر فضاءات مماثلة و التي تقدم خدمات في مجاالت االستماع، التوجیھ 

بغیة أنزا-والمواكبة، یأتي ھذا اإلعالن إلختیار جمعیة سیؤول الیھا االشراف على عملیة تسییر و تدبیر منصة الشباب تدارت 

 أسفلھ،  في افق تحقیق و بلوغ األھداف المتوخاة من ھذه المنصة. ةلة لھا و التي ھي موضوع الفقرة الواردوالقیام بالمھام الموك

 مھام الجمعیة

 تتمثل المھام األساسیة للجمعیة داخل المنصة المذكورة فیما یلي:

  أنزا؛-الیومي لمنصة الشباب تدارت والتدبیرالتسییر 

  ؛وتوجیھھم، االستماع إلیھم الشباب في استقبالالمساھمة 

  توص�یات مختل�ف اللج�ن المحدث�ة  وتتب�عالمشاركة في لجن االنتقاء األولي للمشاریع المقترحة من طرف الش�باب

 لھذا الغرض؛

  المتعلقة بمنصة الشباب والمعطیاتااللتزام بالمحافظة على كل الوثائق 

  كلما تطلب األمر ذلك؛ وتحدیثھالمنصة بشكل دوري الحرص على نشر البرنامج األسبوعي لعمل 

  ق�ا والس�یر الع�ام للمنص�ة مرف دوری�ة ح�ولبتق�اریر  -قسم العمل االجتماعي -موافاة مصالح عمالة اكادیراداوتنان

 ر.یسیالتالمتعلقة ب الوثائق التبریریةبمختلف 

 الشروط المطلوبة:

في ھذا السیاق ولتحقیق أھداف البرنامج موضوع "طلب إبداء االھتمام" فان عمالة عمالة أكادیر إداوتنان ترغب في إشراك و

 .وتدبیر المنصة واستقبال وتوجیھ الشبابجمعیات شریطة أن تكون قادرة على تقدیم خدمات ال

 التالیة: تستجیب للمعاییر للجمعیات التي اھتمام موجھ أساسا المتعلق بإبداءان ھذا الطلب 

الجمعوي المھتم  میدان العملسنوات على األقل في  8االشتغال في وضعیة قانونیة سلیمة والتوفر على تجربة وخبرة  •

العام�ة بالشباب وبتقوی�ة ق�دراتھم الحیاتی�ة، المھنی�ة، أو االقتص�ادیة، والت�ي ترم�ي بش�كل ع�ام إل�ى إدم�اجھم ف�ي الحی�اة 

 من إسھامھم في الرأسمال البشري؛. والرفع

 أن یكون مقرھا القانوني بعمالة أكادیر إداوتنان؛ 

  ؛للثالت سنوات األخیرةالمالیة التوفر على التقاریر والبیانات 

  ؛ةتقاریرھا األدبیة والمالی األساسیة خاصةتنظیم دوري لجموعھا العامة مع احترام أجھزة حكامتھا وفق أنظمتھا 

  ف�ي مج�ال إدارة المش�اریع؛ وعل�ى اإلمكان�ات البش�ریة والمؤسس�اتیة والتقنی�ة  عل�ى خب�رة وتج�اربتوفر الجمعی�ة

 الالزمة للمھام التدبیریة المنوطة بھا؛

  ؛وتوجیھھم للشباب االستماعوفي مجال استقبال،  وتجاربامتالك الجمعیة لخبرات 

 القدرة على االلتزام بتسییر المنصة طوال المدة المتفق علیھا؛ 

  المتاحة؛ اداوتنان وإمكاناتھ االقتصادیةمعرفة دقیقة بالمجال الترابي لعمالة أكادیر 

  للمستفیدین؛القدرة على توفیر خدمات القرب 

 القدرة على تقدیم خدمة خاصة للفئة الشبابیة المستھدفة من البرنامج؛ 
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  الق����درة عل����ى تنظ����یم أنش����طة خاص����ة للتمك����ین االقتص����ادي واإلدم����اج المھن����ي للش����باب)Boot camps ،

Hackathons..(.. 

 ملف الترشیح

 طلب موجھ إلى السید الوالي رئیس اللجنة اإلقلیمیة للتنمیة البشریة؛ 

  س�نوات األخی�رة، الئح�ة  والمالی�ة ل�ثالثنسخة من المل�ف الق�انوني للجمعی�ة" الق�انون األساس�ي، التق�اریر األدبی�ة

 النھائي"؛ األعضاء والوصل

 بصندوق الضمان االجتماعي؛  شھادة االنخراط 

  جرد اإلمكانیات البشریة المزمع تخصیصھا لتسییر المنصة؛ 

 ؛أنزا-تدارت الشباب منصة وتدبیر الجمعیة حول تسییر ورؤیة مشروع برنامج تسییر المنصة یتضمن تصور 

  ھذه المنصة؛ وتدبیرتقدیم اقتراح عرض مالي لتسییر 

  الجمعیة في تسییر مشاریع موجھ�ة للش�باب، متعلق�ة  وتجاربتعزیز الملف بالوثائق والمعطیات المتعلقة بخبرات

 بالتمكین االقتصادي للشباب (إن توفرت)؛

 ؛ح الجمعیةیتصریح بالشرف بخصوص المعلومات الواردة بملف ترش 

 .نسخة من ھذا النداء موقعة ومؤشرة في جمیع صفحاتھا  

 الترشیحإیداع ملف 

 2022 شتنبر 15 الخمیس أقصاهتودع ملفات ترشیح الجمعیات المھتمة بمكتب الضبط لعمالة أكادیر إداوتنان داخل أجل 

 . "INDH/DAS : "AMI Gestion Plateforme Jeunes Taddart- Anza/وعنونة برید اإلرسال ب

وللمزید من المعلومات بإمكان الجمعیات المھتمة بطلب إبداء االھتمام، ربط االتصال بقسم العمل االجتماعي بعمالة 

 أكادیر إداوتنان.


