برنامج أکادیمیة شباب المتوسط 2022
تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري أ.د مصطفي مدبولي ،تطلق مؤسسة شباب
المتوسط للتنمية بدعم من وزارة الشباب والرياضة في مصر برئاسة أ.د أشرف صبحي ،وزير
الشباب والرياضة من خالل اإلدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ،اإلدارة العامة للتعليم المدني
والقيادات الشبابية واإلدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،اإلدارة العامة للعالقات العامة
والخارجية ،النسخة الثانية من مشروع "أكاديمية شباب المتوسط" وذلك بالشراكة مع منظمات مدنية
وحكومية ودولية.
األهمیة
إن البحر األبيض المتوسط هو منصة الحوار بين الشرق والغرب وملتقى قاراته الثالث؛ أوروبا،
وأسيا ،وأفريقيا .وعلى سواحله ظهر للعالم نور العلم وجدارة البحث عن الحقوق والحرية في بالد
وفكرا
اإلغريق ،وبزغ فجر الحضارة األولى في مصر القديمة ،كما أثر تاريخه في اإلنسان رو ًحا
ً
فكانت األندلس .استلهاما ً بهذا المزيج اإلنساني الفريد وبالمتوسط مكانا ً وروحا ً فنحن نعمل على
وحدة فكره ومواجهة تحدياته المشتركة.
وتسعى “أكاديمية شباب المتوسط“ إلى تأهيل وإعداد  ١٢٠شاب/ة في المرحلة الثانية من خالل
برنامج تدريبي لمدة أسبوع ،يهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا البحر األبيض المتوسط ،والتحديات
التي تواجه دول البحر األبيض المتوسط ،وإشراك الشباب/ات في مواجهة تلك التحديات.
تفاصیل المشارکة
عدد المستفيدين 120 :شاب وشابة ينتمون إلى المنطقة المتوسطية.
مکان التنفيذ :مدينة اإلسكندرية ،مصر
موعد التنفيذ المقترح :من  ١٨مايو إلی  ٢٤مايو .٢٠٢٢
يتم ابالغ المقبولين/ات بكافة التفاصيل في الوقت المناسب.
جدول أعمال البرنامج
 يتم تنفيذ برنامج تدريبي مدته  6أيام ،يدور حول موضوعات (االقتصاد ،السياسة،
الجغرافيا ،التاريخ ،وعالقات دول البحر األبيض المتوسط بمصر).
أهداف البرنامج
 )١التعريف بقضايا البحر األبيض المتوسط:

 موضوعات النسخة األولي( :تغير المناخ  -المساواة بين الجنسين  -الهجرة غير المنتظمة -التطرف).
 موضوعات النسخة الثانیة( :حقوق االنسان – ريادة األعمال وتوظيف الشباب – تمكينالشباب وتسهيل التنقل  -األمن القومي المتوسطي -تغير المناخ) .يتم البناء علي موضوعات
النسخة األولي وعرض المبادرات الشبابية التي تم تنفيذها ( ١٣مبادرة شبابية).
 )٢التعرف على التجارب الناجحة لبعض الدول المتوسطية في مختلف المجاالت وطرح إمکانية
تطبيقها في جمهورية مصر العربية.
 )٣خلق نواه لشبکة متوسطية شبابية مرکزها مصر للتشبيك بين شباب دول البحر األبيض
المتوسط.
 )٤فتح آفاق نقاش شبابي إليجاد حلول مبتکرة لقضايا البحر األبيض المتوسط ودور الشباب فيها.
الجهات الشریکة والمتعاونة في تنفیذ البرنامج وأدوارها:
األزهر الشریف
 إنابة أحد أعضاء اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية للحديث عن وثيقة األخوة اإلنسانية في جلسة
“القاهرة وروما ..مدن متوسطية“.
 لقاء المشارکين بفضيلة اإلمام األکبر شيخ األزهر ،في جلسة بعنوان “اإلمام األکبر
والشباب ..فرص وتحديات“.
 زيارة المشارکين لمرصد األزهر لمکافحة التطرف بعد لقاء فضليه اإلمام األکبر.
الکنیسة المصریة
 إنابة ممثل للکنيسة للحديث عن دور الکنيسة المصرية في دعم مبادئ األخوة اإلنسانية.
 لقاء المشارکين بقداسة البابا في جلسة بعنوان “قداسة البابا والشباب ..فرص وتحديات“
باستضافة الکنيسة.
 زيارة المشارکين للکلية اإلکليريکية الالهوتية بالکاتدرائية المرقسية بالعباسية.
هیئة األمم المتحدة للمرأة
 إنابة ممثل للحديث عن المساواة بين الجنسين في منطقة البحر األبيض المتوسط ودور
الشباب في مناهضة العنف القائم على النوع باستضافة “وزارة الشباب والرياضة“.
 توفير کتيب عن المساواة بين الجنسين لعدد  9٠مشارك.
وفد االتحاد األوروبي في مصر
 إنابة ممثل للحديث عن دور االتحاد األوروبي في مواجهة ظاهرة الهجرة الغير منتظمة في
البحر األبيض المتوسط.

 لقاء المشارکين بسفير االتحاد األوروبي في مصر في جلسة بعنوان “العالقات المصرية
األوروبية ر َؤى نحو المستقبل“ باستضافة االتحاد األوروبي.
 توفير کتيب تعريفي عن االتحاد األوروبي وبرامجه لعدد  9٠مشارك.
وزارة البیئة
 إنابة ممثل للحديث عن التحديات البيئية في البحر األبيض المتوسط.
 لقاء المشارکين مع معالي وزيرة البيئة في جلسة بعنوان “الشباب والتحديات البيئية في
المنطقة المتوسطية“ باستضافة “وزارة البيئة“.
 توفير مطبوعات عن الوضع والتحديات البيئية في البحر األبيض المتوسط.

سفارات دول جمهوریة قبرص والیونان وإیطالیا وفرنسا واسبانیا بالقاهرة
 لقاء المشارکين بالسفراء في جلسة بعنوان “التعاون الثالثي في إقليم المتوسط“
 توفير أي مطبوعات خاصة بالسفارة أو الدولة لتوزيعها لعدد  ١٢٠مشارك.
االتحاد من أجل المتوسط  -اسبانیا
 منح االعتماد السياسي من الدول األعضاء وترشيح متحدثين متخصصين في قضايا البحر
المتوسط.
األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري  -مصر
 شريك تكنولوجي ولوجيستي.

شروط االلتحاق بالبرنامج






الجنسیة :يشترط أن ي/تحمل المتقدم/ة جنسية أو لديه\ا إقامة دائمة في أحد الدول الصديقة
األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط .يمكن معرفة قائمة الدول من خالل الموقع الرسمي
لالتحاد من أجل المتوسط.
العمر :يشترط أن يتراوح عمر المتقدم\ة بين  ٢9-١٨عام .حتى تاريخ  ١مارس .٢٠٢٢
التواصل :يفضل أن يكون المتقدم\ة يجيد التواصل باللغة اإلنجليزية ،مستوي  B2طبقا
لإلطار المرجعي األوروبي الموحد للغات.
االلتزام :يشترط أن يلتزم المتقدم\ة بحضور البرنامج كامال بنسبة  ٪١٠٠وسيتم التوقيع
على تعهد بذلك.

 القبول :يشترط أن يجتاز المتقدم\ة المقابلة الشخصية مع اللجنة المعنية باالختيار بعد استيفاء
استمارة التسجيل المخصصة لذلك.
عند االختيار ،سيؤخذ في االعتبار التوازن الجغرافي والتمثيل العادل للشباب/ات من الجنسين.
ويرحب المنظمون بالطلبات المقدمة من جميع المرشحين/ات الذين تنطبق عليهم شروط
االلتحاق ،بغض النظر عن الجنس أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو األصل العرقي أو
االجتماعي أو اللون أو الدين أو المعتقد .كما يشجع المنظمين الشباب والشابات األقل حصوال
على الفرص ممن يعيشون في المناطق الريفية ،الحدودية أو العشوائية ممن يواجهون تحديات
اجتماعية ،جغرافية ،اقتصادية أو جسدية.

تكلفة المشاركة:






يتحمل البرنامج تکاليف التدريب واإلقامة واإلعاشة وال يتحمل تكاليف المواصالت/الطيران
أو تأشيرة الدخول إلى مصر في حالة الحاجة إلى ذلك وذلك بالنسبة للمشاركين/ات من
خارج مصر.
يمكن إصدار دعوات للمقبولين\ات لدعم طلب التأشيرة في حالة الحاجة إلى ذلك.
يمكن تقديم الدعم المعلوماتي واللوجوستي حول وسائل االنتقال الداخلية من محطة/مطار
الوصول في مصر إلى مكان تنفيذ البرنامج.
يمكن للمشاركين\ات تمديد مدة اإلقامة بعد انتهاء البرنامج بغرض السياحة وذلك على
نفقتهم الخاصة ،ويمكن تقديم عروض وخصومات كبيرة على اإلقامة .يرجي من راغبي
تمديد المدة ،التواصل مع المنظمين أثناء البرنامج لمعرفة التفاصيل.

