
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ً   برنامج ضمن الموجھ الشباب لدور التقدم حول معلومات  MA3AN)( معا

 
 نبذة عن برنامج معاً: للمجتمعات المرنة

شأنھ زیادة قدرة المجتمعات التونسیة على تحمل   والذي من ،مدتھ خمس سنوات تمكین ومرونة مجتمعیةلمجتمعات مرونة: ھو برنامج معاً: 
. وسیقوم البرنامج بذلك من معدل ھشاشتھاالتقلیل من و ھذه المجتمعاتمرونة  تعزیز التحدیات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة من خالل

 .  امةمستد إلیجاد موارد تنمیة ومرونة ھشاشةمجتمع من المجتمعات التونسیة األكثر  30خالل تحفیز 

 الموجھ  نبذة عن دور الشباب

على تحسین قدراتھم ومھاراتھم لیصبحوا مرشدین ویقوموا بتزوید الشباب اآلخرین في ھذه المجتمعات بدعم النظراء    الموجھ  الشبابسیعمل  
لتغییر اادروا في ب ببناء قدراتھم وقدرات الشباب اآلخرین لی  الموجھ  الشبابوتنمیة المھارات وفرصا الستخدام التكنولوجیا واإلبداع. سیقوم 

 ، سیخدم الشباب الموجھ المختارین في المجتمعات التالیة: 2021وسبتمبر  2020ل الفترة بین مارس خالاإلیجابي في مجتمعاتھم.
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 سیدي عبد الحمید     صواف 

  القیروان  نصرهللا 
    جندوبة  ةفرنان 

  القیروان الشمالیة    غار الدماء 
 

 

 : الشباب الموجھ مسؤولیات 

 بما في ذلك: توجیھھممجموعة متنوعة من المسؤولیات تتمثل في تدریب الشباب و الموجھ سیكون لدى الشباب

 
  أصوات الشباب وقصصھم رفعوالتعاطف والمجتمع  بتعزیز مفھومتقوم  القصص والتي أحكیلي لروایة أنشطةتنظیم . 
 الشباب على التفسیر والمشاركة   تحث لتيتمیز) اأن  تعلمنشاط حول وسائل اإلعالم واستھالك المعلومات ( یبیةتدر ورشات تنفیذ

 الناقدة في وسائل اإلعالم والمعلومات.  
 ) لمجتمعات التونسیةفي ا والمھنیین) بین الشباب المیدانیة أیام التنمیة المھنیةتنظیم فرص مشاركة مھنیة . 
  وغیرھا من المواضیع المحددة.  المھنیة التنمیةالوظیفي و التوجیھ فردیة للشباب في مجال حصص إرشادعقد 
  صفحة مجموعةتزوید الشباب بالموارد والدعم من خالل Chebeb Ma3an .على الفیسبوك 

 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 معاییر االختیار: 

 الطلبات بشكل تنافسي على ضوء معاییر االختیار التالیة:  دراسةستتم 

 القدرات القیادیة وااللتزام بالمشاركة المجتمعیة بما في ذلك: 

o القدرة على التعبیر وتحفیز العمل والمشاركة بخصوص رؤیة إیجابیة للمستقبل؛ وللذات ولآلخرین والمساھمة الرؤیة :
 وللمجتمع.

o  ومسؤولیة دور   قیمة: معاییر مرتفعة للسلوك الفردي والسعي إلحداث تأثیر إیجابي على اآلخرین؛ إدراك الشخصیة
 . الشباب الموجھ

o القدرة على المواظبة لتخطي التحدیات والصعوبات إلحداث تأثیر.المواظبة إلحداث التأثیر : 

 بما في ذلك: مھمة تقنیة و "حیاتیةمھارات " 

o التكیف وعقلیة المتعلم 

o  ًإشمال  القدرة على  إلىالتعاطف: القدرة على الترابط مع وفھم واحترام اآلخرین ممن لدیھم خلفیات مختلفة؛ إضافة
 .الجمیع

o  أنشطة. الخبرة في تنظیم 

o التي یمكن أن تفید خبرات الشباب  العالقات  وشبكات صالت توفر الموارد: القدرة على تكوین 

o ترام مع األشخاص من خلفیات متنوعة؛ بما في ذلك االستماع بفعالیة التواصل: القدرة على التواصل بوضوح واح
 عندما ال تتوافق األفكار المساومة و

o :الحلول للعمل مع اآلخرینتبحث عن  إیجابیة ذو عقلیة العمل كفریق 

 

 عملیة االختیار: 

شحین إلى  أفضل المر الطلبات وتقییمھا وسوف تتم دعوة    بدراسة. سوف تقوم لجنة االختیار  2019دیسمبر    22آخر موعد لتقدیم الطلبات ھو  
 . 2020من عام  جانفيمقابلة في مطلع شھر 

 

 التدریب: 

تدریب للمدربین مدة كل منھما   2 وسوف یحضرون جولتي 2020جانفي الذین یقع علیھم االختیار في شھر  الموجھ الشبابسوف یتم إبالغ 
الخاصة بھم والتعرف على التوقعات الخاصة بأدوراھم.   الموجھ  الشبابلتعزیز مھاراتھم وتعزیز شبكة    2020من عام    یفريفأیام في شھر    4

 .  موجھ شبابالتزامھم ك مدة یق لتطبیق الدروس التي تعلموھا خالل بقیةالفروأنشطة بناء   لصقل المعلوماتتدریب  الموجھ الشبابسیحضر 

 

 شباب موجھ العمل ك

یكون لدى  موجھ.  كشبابشھراً إلنھاء تنفیذ أنشطتھم  18 2021-2020لسنة  یتم اختیارھم الذین الموجھ  الشباب سیكون لدى 2020-2021
وفرصة  وبدل المصاریف  التدریبالموجھ  الشبابشھراً. یتلقى  18ساعة في الشھر ولمدة  40التزام تطوعي لمدة  الشاب(ة) الموجھ(ة)

 مجتمعاتھم.لمن خالل دعم الشباب للمساھمة في التنمیة المرنة  الحیاتیةللتطور واستخدام مھارات القیادة االحترافیة والمھارات 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

للحصول على المزید من العملومات، یرجى زیارة   . 2019دیسمبر   22آخر موعد لتقدیم الطلبات ھو 
communities-resilient-https://www.irex.org/project/ma3an  أو التواصل علىa3an.YouthMentors@irex.orgM . 
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