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Since the year 2016, I have taken a keen interest in the SDGs and carried out the “SDGs 

Advocates Algerian foundation” That’s assessing the terms to refer to the most vulnerable 

and how the SDGs ensure that no-one is left behind in Algeria by organizing several 

workshops, conferences, and youth meetups.  

While working on the SDG’s Advocates initiative and other educational programs, we were 

monitoring behaviors and planning interactive activities to raise awareness about the global 

goals and make a difference in participants’ lives. From February 2018 to February 2019, we 

have reached 162 people coming from different cities in Algeria.   

Our activities aim at assisting young people to launch their social projects and contribute to 

reducing job crisis and promote an effective education as they are one of the most critical 

problems. Our work was globally focused on Community development that demands 

enormous integrity, commitment, and maturity from Authorities and Civil society members.    

Our main work was to reveal local problems, resources limitations, and unsatisfied needs, 

and work towards their objectives through local participation and empowerment. While facing 

the challenge that this community participation might fail, if one of the community pillars 

withdraws, resulting in losing the gains of the community development in the following years. 

My background in education, SDGs Awareness, social support, and comprehensive 

coordination for youth development programs have prepared me to excel in my work and 

make a substantive and positive impact on the lives of participating youth in Algeria and 

across the MENA region.  

Thus, we are all working to develop our communities; each one has his unique way, which 

makes me extremely proud to be shortlisted as MEPI alumni of the year among other brilliant 

profiles from our region.    

 



   
 

   
   

                                               

 

 

 مؤسسة دعاة التمنية املس تدامة اجلزائرية عفاف عساس،   

 2017برانمج القادة الطالب    

بشدة بأ هداف التمنية املس تدامة ومقت بتأ سيس "مؤسسة دعاة التمنية املس تدامة اجلزائرية"   همتمت، ا2016 س نةمنذ 

ىل أ كرث الفئات ضعفا وكيف تضمن أ هداف التمنية املس تدامة أ ال يتخلف أ حد يف اجلزائر   تقيمي وهذا شارة اإ للرشوط لالإ

 عن طريق تنظمي العديد من ورش العمل واملؤمترات واجامتعات الش باب. 

غريها من الربامج التعلميية، كنا نراقب السلوكيات  و ةثناء العمل عىل مبادرة املدافعني عن أ هداف التمنية املس تدامأ  

حداث تغيري يف حياة املشاركني. من فرباير  ىل  2018وخنطط لل نشطة التفاعلية لزايدة الوعي ابل هداف العاملية واإ اإ

ىل 2019فرباير  طالق   162، وصلنا اإ ىل مساعدة الش باب عىل اإ خشصا من مدن خمتلفة يف اجلزائر. هتدف أ نشطتنا اإ

ريعهم الاجامتعية واملسامهة يف احلد من أ زمة العمل وتشجيع التعلمي الفعال ل هنا اكنت أ كرث املشألك أ مهية. لقد ركز  مشا

تطلب نزاهة كبرية والزتام ونضج من طرف السلطات وأ عضاء اجملمتع املدين. اكن معلنا الرئييس اذلي معلنا عىل تمنية اجملمتع 

لقيود عىل املوارد والاحتياجات غري احملققة والعمل عىل حتقيق أ هدافها من خالل هو الكشف عن املشالكت احمللية وا

حدى راكئز اجملمتع مما   ذا انسحبت اإ املشاركة احمللية والمتكني. بيامن نواجه التحدي املمتثل يف فشل هذه املشاركة اجملمتعية اإ

ىل فقدان ماكسب تمنية اجملمتع يف الس نوات التالية.لقد ساعدتين  خلفييت يف جمال التعلمي وأ هداف التمنية املس تدامة  أ دى اإ

جيايب  حداث تأ ثري جوهري واإ والتوعية وادلمع الاجامتعي والتنس يق الشامل لربامج تمنية الش باب عىل التفوق يف معيل واإ

فريقيا. وابلتايل، فنحن نعمل ج  يعًا عىل عىل حياة الش باب املشاركني يف اجلزائر وعرب منطقيت الرشق ال وسط وشامل اإ

هل طريقته الفريدة، مما جيعلين خفورة جدًا بأ ن أ كون مضن قامئة املرحشني خلرجيي برانمج  خشصتطوير جممتعاتنا؛ ولك 

MEPI  .لهذا العام من بني املتقدمني الرائعني الآخرين من منطقتنا 


