
 

 
 

 

 

 

 

 

 

تعلن وزارة شؤون الشباب والرياضة بدعم من برنامج الحوكمة يف الرشق األوسط وشامل افريقيا 

ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OCDE( وبالرشاكة مع وزارة الشؤون املحلية والبيئة عن نداء 

لتقديم الطلبات للمشاركة يف برنامج »الشباب صناع السياسات العمومية« بتونس.

هذه املبادرة مدعومة ماليا من قبل وزارة الخارجية والكومنولث للمملكة املتحدة وتهدف 

لتشجيع الشباب عىل املشاركة يف الحياة العامة.

سيدعم الربنامج 100 شاب وشابة يف إعداد وتنفيذ مبادرات يف بلديات سبالة أوالد عسكر وسيدي عيل بن 

عون يف والية سيدي بوزيد، النفيضة وسيدي الهاين يف والية سوسة، وبرئ األحمر وغمراسن يف والية تطاوين.

إذا تم اختيارك، فسوف تتم دعوتك:

• للمشاركة يف ورش عمل لصياغة مرشوعك،

•  ملقابلة مسئولني وجمعيات محلية للتعرف عىل سبل التواصل مع السلطات املحلية، 

•  للمشاركة يف برامج تدريبية عن املواطنة النشطة عىل املستوي املحيل ملزيد صقل مرشوعك.

إثر ذلك، ستختار لجنة التحكيم العرش مبادرات األفضل ومتكنها من متويل. 

هذا الربنامج يدعوك إىل أن تكون رائدا يف مدينتك وأن تصمم وتنفذ مرشوعا يساهم يف ازدهارها ويستجيب 

الحتياجات شبابها.

سيزودك الربنامج باملهارات والكفاءات الالزمة لتنفيذ مرشوعك بالتعاون مع السلطات ومراكز الشباب املحلية.

إعالن تقديم املقرتحات

برنامج » الشباب صناع السياسات « بتونس

شباب، أنتم الرواد !

« بتونس 2020 ما هو برنامج » الشباب صناع السياسات

األهداف



 
 

 

 

ميكنك املشاركة يف هذا الربنامج إذا:

• عمرك يرتاوح بني 16 و35 سنة.

• لديك فكرة مرشوع جديدة تريد تحقيقها مع شباب آخرين يف إحدى املدن التالية:   

   o  سبالة أوالد عسكر، والية سيدي بوزيد، 

   o   سيدي عيل بن عون، والية سيدي بوزيد،  

   o   النفيضة، يف والية سوسة،

   o   سيدي الهاين، والية سوسة،  

   o   برئ األحمر، والية تطاوين،

   o   غمراسن، والية تطاوين.

• أنت  مستعد:

   o   ملناقشة فكرتك مع املمرنني )نهاية جانفي(

   o   لعرض فكرتك خالل مؤمتر انطالق الربنامج وورشة العمل االوىل )بداية فيفري يف مدينة سوسة( 

    o   للمشاركة يف أيام املواطنة )فيفري يف مدينتك(

   o   مزيد صقل اقرتاحك وتقديم النسخة النهائية للمرشوع يف بداية مارس

• أنت  مستعد لتنفيذ مرشوعك وتقديم نتائجه األولية خالل مؤمتر رفيع املستوى يف األسبوع الثالث من شهر مارس 2020.

سيتم اختيار املرشحني للربنامج من قبل لجنة التحكيم حسب مطابقة االقرتاحات املقدمة للمعايري التالية:

 الواقعية، واالبتكار، واألثر، واالستدامة، واملوضوع

ستمنح لجنة التحكيم األولوية للمشاريع التي تتطرق إىل املجاالت التالية:   

   o   نرش الوعي بقضايا الحوكمة الرشيدة والحكم املحيل والتنمية املستدمية 

   o   مشاركة الشباب يف الحياة العامة 

   o   الشفافية ومكافحة الفساد 

   o   املساواة بني الجنسني

   o   نرش الوعي وحوكمة الهجرة

   o   نرش الوعي والحد من التطرف

abdelhedi.hamzaoui@mjs.state.tn ونسخة إىل MENAYouth@oecd.org وإرسال مقرتحك إىل )oe.cd/YPSar( للمشاركة، الرجاء تنزيل النموذج هنا

آ خر أجل للمشاركة: 5 فيفري 2020

معايري التقييم

كيفية تقديم الطلب املشاركة

يرجى عدم الرتدد يف مترير هذه الرسالة إىل أصدقائك وإىل املرشحني املحتملني من بني معارفك. بلدك بأمس الحاجة إىل 

إبداعك وحيويتك أكرث من أي وقت مىض. هذا الربنامج سيكون فرصتك لنيل التقدير البتكاراتك املتميزة فضال عىل مساهمتك 

املهمة ملجتمعك.

نحن بانتظار أفكارك القيمة ونتمنى حظا سعيدا للجميع!

فريق برنامج » الشباب صناع السياسات «

معايري املشاركة 




