مسابقة منتدى الشباب 2021
ما دون سن الخامسة والثالثين

حلول خضراء ومستدامة من أجل المستقبل

ها نحن ننطلق من جديد ! "روم ميد ،الحوارالمتوسطى  "2021تتشرف باإلعالن عن اقامة النسخة الثالثة لـ "مسابقة منتدى الشباب
 2021ـ حلول خضراء ومستدامة من أجل المستقبل" برعاية المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية  ISPIو وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية ،بالتعاون مع كل من تمثيل إيطاليا لدى المفوضية األوروبية و اتحاد الغرف التجارية اإليطالية
في الخارج  ASSOCAMERESTEROو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDو مجموعة بوسطن االستشارية
 Boston Consulting Groupو منظمة التنمية الصناعية لألمم المتحدة .UNIDO
كان الغرض من المسابقة دائما هوإتاحة الفرصة أمام شباب اقليم البحر المتوسط لتقديم مشروعات مبتكرة تهدف إلى تيسير الحوار
وتعزيز التنمية والتعاون في منطقة البحر االبيض المتوسط االوسع نطاقا.
وبناء على هذا المنطلق ،تتخذ النسخة الجديدة لمسابقة الشباب فى هذا العام شكال وهدفا جديدا يجعل من المسابقة فرصة حقيقية
للمشاركين لكي ينموا جنبا الى جنب مع تطوير أفكارهم .ومن المؤكد أن مستقبل شباب المنطقة هو مستقبل مستدام وشامل لذا
وابتداء من هذا العام تسير مسابقة الشباب على خطى أجندة التنمية المستدامة لعام  2030والنهج الكلى الذى تتبعه فى تحقيق التنمية
المستدامة للجميع من خالل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر .وسوف تركز مشروعات السنة الجارية على أهداف
التنمية المستدامة الثالثة التالية:

وباالضافة الى الهدف الجديد ,تتميز مسابقة السنة الجارية بشكلها المعدل .فتجري المسابقة من شهر مارس حتى انعقاد المؤتمر في
شهر ديسمبر وستشمل فرص تدريب و توجيه مهني من منتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر .بدءا بدورة دراسية فى تطوير المشاريع

يقدمها المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية  ،ISPIيليها التعلم من خبرات وتجارب محترفين فى المجال من خالل فعاليات
ومحاضرات وورش عمل،سيتمكن المتسابقون هذه السنة من التعلم والنمو كرواد اعمال الى جانب أفكار المشروعات الخاصة بهم.
وفي نهاية فترة التدريب والتفاعل اإليجابي ،سيقوم المشاركون بتطبيق الدروس المتلقاة على مشاريعهم ويقدمونها مجددا إلى لجنة
تحكيم من الخبراء قبل نهاية أكتوبر .سوف تقوم لجنة التحكيم بعد ذلك باختيارعدد ثمانية مقترحات من المشاريع األكثر أهمية
والتى سيتم تقديمها خالل منتدى الشباب أثناء انعقاد " روم ميد  "2021بين الثاني والرابع من ديسمبر .أخيرا سوف تقوم لجنة
التحكيم من الخبراء مع جمهور مؤتمر روم ميد بالتصويت الختيار اثنين من الفائزين وسوف يحصالن على جائزة مالية.
من يمكنه المشاركة؟ يجب ان يتراوح عمر المتسابقين بين  18ـ  35عاما وأن يكون من شمال أفريقيا أو الشرق األوسط (ال يمكن
للمتسابقين من الدول األوروبية التقديم اال اذا كان لديهم شراكة مع من هم من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ) ،ويجب أن
تكون لغتهم اإلنجيليزية ممتازة (اإلنجليزية هي لغة العمل في المؤتمر) .لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الصفحة الرسمية
للمسابقة . Youth Forum Contest official page
لن يتم قبول طلبات االشتراك للمسابقة اال من خالل النموذج عبر االنترنت  ،ويجب أن يتضمن المعلومات التالية:
 .1خطاب تحفيزى قصير (يوضح سبب رغبتهم فى المشاركة فى مسابقة منتدى الشباب  MED 2021ال يزيد عن
200كلمة بتنسيق )pdf
 .2وصف كامل لمشروعهم ( باستخدام برنامج  PowerPointطِ بقا للشكل المرفق)
 .3سيرة ذاتية حديثة (صيغة )PDF
آخر موعد للتقديم هو  31مايو.

