بعث شبكة المدن
مساهمة الشباب في العمل
البلدي
مؤتمر دولي
29 –30أكتوبر  ,4102تونس
نزل جولدن توليب المشتل

أهداف الندوة
يســر و يشــرّف الجامعة الوطنية للمدن التونسية وبرنامج دعم الديمقراطية المحلية (CoMun
التعاون بين المدن والبلديات في بلدان المغرب) التابع للتعاون األلماني ،المدعومين من الحكومة
االلمانية في اطار الشراكة االلمانية التونسية من أجل االنتقال ان يدعوا الى المشاركة في
اعمال الندوة الدولية "مشاركة الشباب في البلدية و اطالق شبكة للمدن"  ،التي ستنعقد في
تونس يومي  92و  03اكتوبر .9302
نــعت الشباب بأنه خميرة الثورة ومحركها .ومع ذلك،
غالبا ما ُ
الشباب في تونس :بين وبعد ما يناهز اربعة اعوام من انطالق الربيع العربي،فانه
انعدام اآلفاق وطفرة
مايزال في انتظار نتائج ملموسة للثورة وتحسن ذي بال
لظروف عيشهم .اما الفاعلون في المجال العام ،فانهم ،من
االنطالق من جديد
ناحيتهم،يجدون انفسهم في مجابهة مطالب مواطنين شبان
يطالبون بفارغ الصبر بنتائج ملموسة.فالقيم الديمقراطية المضمنة في الدستور الجديد الذي يــُلح
على استقاللية الجماعات المحلية ،تضع المسؤولين المحليين امام رهان اقتراح الحلول
المناسبة في فترة تتصف بمؤسسات انتقالية.
تـضطلع المدن والبلديات بــدور اساسي في النهوض بهذه
المسارات التشاركية ،وبمجال السياسة المحلية المخصصة
للشباب .فهي تسعى الى استلهام االمثلة الناجحة بهدف تفعيل
مقاربة تشاركية تتوجه بالخصوص الى الشباب .و هذه الندوة التي
بادر اليها الشركاء تهدف اساسا الى اقامة الحوار والعمل على
استدامته ،بين مختلف الفاعلين الناشطين في مجال مشاركة الشباب بحسب نماذج عديدة
ترمي الى إدماج الشباب على الصعيد البلدي.

مشاركة الشباب
في البلديات:
الديمقراطية تُــتعلـّم

ستعرض الندوة تجارب وخبرات دولية ،وذلك من
االستلهام من الجيران  ،بل
خالل ورشات عمل تقدم مشاريع ومبادرات شبابية
واكثر :القيمة المضافة الناتجة  ،ال من تونس فحسب ،وانما من المانيا ايضا ومن
من تشبيك خاص بالشباب
مصر والمغرب واالراضي الفلسطينية ,فتساهم بذلك
في الشروع في نشر الممارسات الفضلى بهدف
التشجيع على تعميق النظر في القيمة المضافة المتأتية من مشاركة الشباب في شؤون
بلدياتهم .كما تهدف الندوة ،على المدى المتوسط ،وقصد دفع التشاور بين مختلف الفاعلين
المحليين ،إلى انشاء شبكة على اساس المحاور ،في مجال مشاركة الشباب صـُلب الجامعة
الوطنية للمدن التونسية.

برنامج
االربعاء 92 ،أكتوبر 9102
8.30س

تسجيل المشاركين

9.00س

افتتاح الندوة
-

-

السيد علي مزالي ,رئيس النيابة الخصوصية بمنستير

ممثل عن وزارة الشباب
ممثل عن وزارة الداخلية

السيد هاين ونبست ,الشيف للعالقات االقتصادية سفارة ألمانيا
السيد راينر كريشال مدير مكتب  GIZبتونس
السيد مينولف سبيكرمان ,رئيس برنامج CoMun

 »9102الشباب في البلدية » فيلم حول مناظرة األفكار
10.30س

استراحة قهوة

11.00س

الحصة االفتتاحية :المداخالت الرئيسية
المشاركة في شؤون البلدية :انخراط المواطنين الشبان

السيد الدكتور والدمار ستانج ,باحث في التعليم بجامعة لوفانا ,لونبورق ,ألمانيا

مشاركة الشباب في الحوكمة المحلية في الضفة الغربية:
المفاهيم واالهتمامات
السيد زياد جبايتي ,رئيس بلدية كفراللبد ,األراضي الفلسطينية

13.00س

غداء

14.00س

االستلهام من الجيران :الحصة االولى
) 1أ (

( 1ب )

( 1ج)

الخدمة البلدية و مؤتمر
الشباب في برونسويك,
ألمانيا

المشاركة في الحوكمة
المحلية في يعبد,
األراضي الفلسطينية
السيد ربيع أبوبكر

بوابة مدينة صيادة-
مشروع البيانات و
الحكومة المفتوحة,
تونس

السيدة الدكتورة ألك
فالك
رئيسة لجنة الشباب و
عضوة بمجلس مدينة
برونسويك

السيد ربيع أبوبكر
منسق شباب بلدية يعبد

السيد لطفي فرحان
رئيس النيابة الخصوصية
لصيادة

السيد نزار قرقني
رئيس جمعية الثقافة الرقمية
الحرةCLibre.

15.30س

السيدة مارون دو
قسم األطفال و الشباب و
العائلة بمدينة بروسويك
استراحة قهوة

16.00س

االستلهام من الجيران :الحصة الثانية
( 2أ)

( 9ب)

( 2ج)

التسيير و متابعة
عمليات مشاركة
الشباب بسالفلد ,ألمانيا

مشاركة الشباب على
مستوى الحي الحضري:
مبادرات الشباب في
القاهرة ,مصر

مشروع اصالح القيروان-
أداة مستحدثة للحوكمة
المحليّة في القيروان-
تونس

السيدة هانكا جيلر
مديرة قسم الشباب و
الرياضة و الشؤون
اإلجتماعية بسالفلد

السيدة رانا المليجي
خبيرة على مستوى شباب
برنامج التنمية التشاركية
في المناطق الحضرية
للGIZ

السيدة سالي رنتش
عضوة قسم الشباب و
الرياضة و الشؤون
اإلجتماعية بسلفلد

اآلنسة آيا أحمد عصمان
و السيد معتز رمضان
أعضاء مبادرات الشباب

السيد لسعد غذامى
رئيس النيابة الخصوصيّة
بالقيروان
السيد عبد الرحيم
هنداوي األمين العام
لمكتب  TACIDالقيروان،
مؤسس جمعية "أحب
القيروان"
السيدة مروى مثامنى
شابة رائدة من مدينة
القيروان

17.30س

اختتام أشغال اليوم

الخميس 21 ،أكتوبر 9102
8.30س

تسجيل وخالصة اليوم األول

9.00س

االستلهام من الجيران :الحصة الثالثة
( 2أ)

( 2ب)

( 2ج)

التربية السياسية
للشباب في ألمانيا

تجربة مشاركة شباب
تزنيت ,المغرب

مسابقة األفكار "شباب
 "CoMunبمنزل بورقيبة

السيد جورج بركر
مسؤول عن قسم
التعاون الدولي في
مجال التربية السياسية
لشباب أربيتسكيس
دوتشر بلدونجستاتن
10.30س

استراحة قهوة

11.00س

حلقة حوار

السيد رشيد لشقر
مسؤول عن الشباب ببلدية
تزنيت

السيد قاسم ذوادي
عضو بالنيابة الخصوصية لمنزل
بورقيبة

السيدة نزهة لمسياد
رئيسة جمعية الشباب :لكم

السيدة درة بالحاج عمر
مكلفة بالشراكة في جمعية
RESO

أي دور للمدينة من أجل مشاركة شبابية ناجحة ؟

-

السيد قاسم ذوادي ,عضو النيابة الخصوصية بمنزل بورقيبة
السيد فتحي الصيادي ,عضو النيابة الخصوصية بمنستير
السيدة درة بالحاج عمر ,جمعية RESO
السيد تمام محجوب ,جمعية البوصلة ,مرصد بلدية
السيد أيمن بالحاج ,عالم إجتماع ,باحث في السلوك السياسي للشباب

13.00س

غداء

14.00س

مشاركة الشباب :نحو بعث شبكة للمدن
مقاربة شبكة المدن في إطار مشروع CoMun

السيد ماينولف سبيكرمان ,مدير برنامج CoMun

دور الفديرالية الوطنية للمدن التونسية في التشبيك المحوري

السيدة هايفا جبس ,مسؤولة عن قسم التواصل ,الفديرالية الوطنية للمدن التونسية

15.30س

استراحة قهوة

16.00س

نقاش عام

17.30س

تيسره السيدة هيفا جبس ,مكلفة بالتواصل ,الفديرالية الوطنية للمدن
التونسية
اختتام أشغال اليوم

تيسير اعمال الورشات
الجلسات العامة:
السيدة ابتسام الجويني
هي ُميسرة ندوة مشاركة الشباب في شؤون البلدية ،وهي تتكلم بطالقة العربية والفرنسية واالنقليزية.
تتجاوز خبرتها المهنية الست سنوات قضتها في منظمات وطنية ودولية في تونس وبلدان المغرب ،ومن بين
تلك المنظمات وكالة التعاون الدولي االلماني ،وبرنامج االمم المتحدة االنمائي والمنظمة االلمانية  AIDكما
اشتغلت – من بين ما اشتغلت به – بمسألة الحوكمة الرشيدة وحقوق الشباب والنساء واالنتقال الديمقراطي.

االستلهام من الجيران:
الحصة األولى
السيدة إما كرباخ)(CoMun/GIZ

الحصة الثانية
السيدة ابتسام الجويني

الحصة الثالثة
محمد أمين عباسي)(CoMun/GIZ

الحصة االفتتاحية :المداخالت الرئيسية
االربعاء  42اكتوبر ،من الساعة  00الى 01

المشاركة في شؤون البلدية :انخراط المواطنين الشبان
سيقدم األستاذ الدكتور فالديمار ستانغي في مداخلته آليات مشاركة الشباب في الحياة العامة و
االستراتيجياتها والمنافع التي تُجنى منها و سيركز على محاور تهم الشباب و على االستراتيجيات
مفضية إلى انخراط
من أجل المدينة بهدف بلوغ دعم مشاركتهم في مختلف مسالك النشاط ال ُ
الشباب .و ُينهي مداخلته باإللحاح علي على إرشادات تخص حسن مشاركة الشباب على
المستوى المحلي.
األستاذ الدكتور فلديمار ستانغي
األستاذ الدكتور فلديمار ستانغي باحث في جامعة لويفانا بمديتة لونبورغ وهو أيضا المدير العلمي
لمعهد مساعدة الشباب و الدعم البلدي بمدينة لونبورغ  .ومجاالت بحوثه هي مساهمة األطفال و
الشياب و تنمية منهجية الستراتيجيات مشاركتهم .و هو كذلك مستشار في الشؤون السياسية و
في مسائل سياسية و يقدم تدريبات متواصلة موجهة إلى الفاعلين في مجال الشباب وذلك على
.المستويين البلدي و الجهوي

مشاركة الشباب في الحوكمة المحلية في الضفة الغربية:
المفاهيم واالهتمامات
سيعرض رئيس بلدية كفر اللبد مشاركة الشباب في بلديته و يشرح دالالت شباب ناشط و منخرط
في الشؤون المحلية لمدينته .و سيلح أيضا على العملية التي تم تركيزها بخصوص إدماج القادة
الشبان  ،و سيعرض إنجازات هذا الفريق من الشباب في مستويات مختلفة.

السيد زياد جبايتي
السيد زياد جبايتي عالم اقتصاد متخرج في جامعة اليرموك باألردن و هو رئيس بلدية كفر اللبد بالضفة
الغربية منذ  . 0221و هو أيضا عضو ناشط في لجنة الخدمات المشتركة في طولكرم .و السيد جبايتي
يناضل من أجل إدماج الشباب في الحياة العامة و من أجل إعطائهم تربية مدنية و من أجل تحميل
الجيل القادم المسؤولية .

االستلهام من الجيران  :الحصة االولى
االربعاء  42اكتوبر  ،4102من الساعة  02الى 03.11

برونشفيغ ألمانيا

الخدمة البلدية للشباب و مفهوم مشاركة الشباب بمدينة
براونشفيق ،ألمانيا
ستقوم السيدة فالك في عرض أول بتقديم الكفاءات و المسؤوليات العامة لبلدية ألمانية في ما
يخص الشباب .و ستقوم بشرح دور ديوان حماية الشباب و لجنة مساعدة الشباب بمدينة براونشفيق.
ستقوم بعرض األسس القانونية للمنظمتين و مهامها و الخدمات التي تسديها لمساعدة الشباب.
و من خالل عرض ثان ،ستشرح السيدة دو مفهوم مشاركة شباب مدينة براونشفيق .ستقوم بصفة
خاصة بتقديم ندوة الشباب ببراونشفيق كنموذج للمشارك المتواصلة التي تهدف إلى تربية المواطنة
و دعم قدرات الشباب .هذا النموذج التشاركي مميز حيث أنه بإمكان الندوة اتخاذ قرارات تصبح ملزمة
للبلدية.

السيدة  Elke Flakeو السيدة Marion Düe
السيدة ، Elke Flakeمديرة مؤسسة برونسفيقا ،مركز الثقافة و اإلتصال الذي يلعب دور السلطة المسؤولة عن مساعدة
الشباب بمدينة براونشفيق .السيدة  Flakeعضوة بالمجلس المحلي لبراونشفيق .و هي تعمل أيضا كمستشارة لدى
جمعيات غير حكومية.
السيدة  ،Marion Düeمسؤولة عن ميدان مشاركة األطفال و الشباب بمدينة بروانشفيق .و هي متحصلة على شهادة
في بيداغوجيا التربية المتخصصة و عملت لمدة طويلة في مجال تربية األطفال و الشباب من أبناء المهاجرين.

يأباد فلسطين

الشباب في فلسطين و هياكل المشاركة في الحوكمة المحليّة:
مثال الشباب يصنع التغيير
تنطلق الورشة بتقديم عام لوضعيّة الشباب في الض ّفة الغربيّة ثم تقديم برنامج " الشباب يصنع
المؤسسي على مشاركة الشباب في بلديّة يعبد و يهدف
التّغيير" ال ّذي يعمل على اضفاء الط ّابع
ّ
البرنامج إلى ادماج الشباب في عمليّة أخذ القرار على المستوى المحل ّي و إلى تحسين الخدمات
دولي في إطار برنامج الحوكمة
البلديّة لفائدة الشباب و تتول ّى تنفيذه الوكالة األلمانيّة للتّعاون ال ّ
م التطرّق إلى
سيت
كما
يعبد
في
خل بتقديم المفهوم مع أمثلة عن تطبيقاته
المحليّة .و سيقوم المتد ّ
ّ
ديات و التّأثيرات و استعراض النّجاحات و اإلنجازات مع عرض شريط لتوضيح المداخلة.
التح ّ

السيد رابع أبو بكر
مت تسمية السيد ربيع أبو بكر و هو محاسب و
السيد رابع أبو بكر،
منسق الشباب في بلديّة يعبد بالض ّفة الغربيّة .ت ّ
ّ
ؤسسات
كمنسق
جابي لدى إدارة الضرائب
للشباب من قبل البلديّة ليمثّل نقطة التواصل األساسيّة بين البلديّة و الم ّ
ّ
ّ
المحليّة و شباب المنطقة و ليتول ّى ال ّتنسيق و النّهوض بالمسائل الشبابيّة في الجهة.

صيادة تونس

البوّابة االلكترونيّة لمدينة صيّادة -برنامج مبتكر للبيانات و الحوكمة
المفتوحة ،الجمهوريّة التّونسيّة
تنطلق الورشة بتقديم حول خلق "بوّابة للمدينة" في صيّادة و يتطرّق العرض إلى تجربة التعاون بين
البلديّة و المجتمع المدني في صيّادة للوصول إلى مشروع مبتكر حول "الحوكمة المفتوحة" و
م مناقشة مبدأي الشفافيّة و مشاركة المواطن ال ّذين يشكّالن جوهر
"البيانات المفتوحة " و ستت ّ
خالن شرح
المشروع و هما مكرّسان مثال عبر نشر مداخيل و مصاريف البلديّة .و سيتول ّى المتد ّ
الشروط األوليّة لنجاح المشروع في صيّادة مع تقديم نتائج ملموسة "للحوكمة المفتوحة" و "البينات
المفتوحة" في المدينة و قد تحصّلت صيّادة على جائزة OpenGovTnبعنوان سنة  9300تقديرا
لمشاركة المواطنين في أخذ القرار عبر منصّة معلوماتيّة و للشبكة االنترنت التي وضعت على ذ ّمة
الجميع و العديد من المبادرات األخرى.

السيد لطفي فرحان & السيد نزار القرقني
السيد لطفي فرحان ،رئيس النيابة الخصوصيّة بصيّادة و قد بدأ السيد لطفي فرحان في نشر المداخيل البلديّة في بلديّته
جع خاليّا مواصلة تنفيذ مشروع "الحوكمة المفتوحة" و "البيانات المفتوحة"
بعد سنة  9300و هو يش ّ
مؤسس و رئيس جمعيّة الثقافة الرقميّة الحرّة منذ سنة  ،9300هو أستاذ في اإلعالميّة
السيد نزار القرقني ،عضو
ّ
بجامعة العلوم بالمنستير كما يتول ّى إدارة البوّابة البلديّة لمدينة صيّادة
.

االستلهام من الجيران :الحصة الثانية
االربعاء  42أكتوبر ،من الساعة  01الى 0311
ألمانيا سالفلد

للشباب بسالفيلد
االشراف و مرافقة عمليّات المشاركة
ّ
ستقوم السيدات  Hanka Gillerو  Sally Rentschبتقديم دورة تكوينية لتدريب الفاعلين بالمدينــــــــة و
هد بصفة "مشرف على عمليّة" .و هو يتمثل في مفهوم الهدف منه وضع هياكل
الراغبين في التع ّ
لمشاركة الشباب على المستوى المحل ّي .تستهدف هذه الدورة التكوينيّة الفاعلين اإلداريّين و
الفاعلين في القطاع االجتماعي ،التربوي و الثقافي على المستوى المحل ّي .يل ّقن هذا التكوين طرقا
شاملة لالستشارة ،التفاوض و التعاون و يشجع على ربط جميع الفاعلين من خالل شبكة .سيقدم
العرض التأثيرات اإليجابية للمشاركة الشبابية الناجحة .

السيدة  Sally Rentschو السيدة Hanka Giller
السيدة ، Hanka Gillerمديرة دائرة الشباب ،الرياضة و الشؤون االجتماعية بمدينة سالفيلد .السيدة  Gillerمتحصّلة
على شهادة في بيداغوجيا التربية الخاصة و مشرفة على الدورات التكوينية و العمليّات التشاركيّة .و قد ط َورت منذ 0223
هياكل مشاركة محلية بسالفيلد و رافقت المشاريع النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع بمدينتها.
السيدة ، Mme Sally Rentschعضوة دائرة الشباب ،الرياضة و الشؤون االجتماعية بمدينة سالفيلد منذ  .4100السيدة
Rentschمتحصلة أيضا على شهادة في علوم التربية .و قد قامت بتكوين بصفة مشرفة على العملية التشاركية لألطفال
و الشباب .و تقوم بمرافقة مشاريع المشاركة و بالتنسيق بين شبكات المدينة و الشبكات الخارجية لسالفيلد.

جزيرة الذهب وعين شمس مصر

الحي الحضري :مبادرات الشباب في القاهرة،
مشاركة الشباب في
ّ
مصر
دولي
تنطلق الورشة بتقديم حول البرنامج التّشاركي للتّنمية الحضريّة الذي تنجزه الوكالة األلمانيّة للتّعاون ال ّ
و ما يضطلع به البرنامج لتنمية األحياء العشوائيّة بالقاهرة و ستركّز المداخلة على أهميّة مشاركة المواطنين
و خاصّة الشباب منهم في التّحسين التدريجي لظروف الحياة داخل األحياء المهمّشة في العاصمة المصريّة .
مؤسسان لشبكات الشباب تقديم المبادرات التي قاما بها في إطار
و في المداخلة الثانية يتول ّى عضوان
ّ
خل تقديم أمثلة عن مشاركته على المستوى البلدي و شرح العالقة بين
حيّيهما و سيتول ّى الشباب المتد ّ
السلطة المحليّة و المبادرات الشبابيّة

اآلنسة رانا المل ّيجي & السيد معتزّ رمضان & اآلنسة آية أحمد عصمان
بملف الشباب و النّوع االجتماعي و قد
اآلنسة رانا المل ّيجي ،خبيرة البرنامج التشاركي للتّنمية الحضريّة في مصر مكل ّفة
ّ
عملت في مجال المبادرة المجتمعيّة و خلق مواطن الشغل لفائدة الشباب و كذلك في مجال البحوث االجتماعيّة و
االقتصاديّة ا ّما حاليّا فهي تعمل في مجال تنمية كفاءات الشباب و النّهوض بالمشاركة الشبابيّة.
مختص في دراسات العمل االجتماعي في جامعة القاهرة
ذهب و
ي جزيرة ال ّ
ّ
السيد معتزّ رمضان ،عضو شبكة شباب ح ّ
ن السابعة عشر في المساندة االجتماعية و شارك في مشروع "غيّر نفسك لتغيير بيئتك" لم ّدة
و قد انخرط معتزّ منذ س ّ
سنتين.
ي عين شمس و هي خرّيجة جامعة عين شمس اختصاص علوم إلى
اآلنسة آية أحمد عصمان ،عضو شبكة شباب ح ّ
ي عين شمس
ن ال ّذي توظ ّفه في المبادرات التربويّة و هي عضو مؤسس لمبادرة شبابيّة في ح ّ
جانب شغفها بالف ّ
خالقة.
ل اشكاليّة ال ّنظافة عبر ايجاد حلول ّ
تهدف إلى ح ّ

القيروان تونس

مشروع اصالح القيروان -أداة مستحدثة للحوكمة المحليّة في
القيروان
دن و التّنمية و
يتطرّق العرض إلى المشروع النّموذجي "اصالح القيروان" الذي أطلقته شبكة الجمعيّات للتم ّ
يديره شباب من والية القيروان بالتّركيز على خلق أداة للحوكمة المحليّة و المشاركة عبر انترنت و تهدف
القاعدة األلكترونيّة إلى التّعريف بالمشاكل المعترضة محل ّيا و محاولة حل ّها فمثال توجد بوّابة بعنوان "اصالح
الط ّرقات" تمكّن المواطنين من اإلبالغ عن المشاكل المتصلة بجودة الط ّرقات أو المرور داخل المنطقة البلديّة
خل بطريقة ناجعة في موقع الواب لمعالجة مواضيع مختلفة تتعل ّق مثال بالبيئة أو المباني أو حركة المرور.و
للتد ّ
خالن أطوار مشروع "اصالح القيروان" واألهداف العا ّمة للمبادرة و خاصّة فيما يتعل ّق بالتّعاون و
دم المتد ّ
سيق ّ
الحوار بين المجتمع المدني و البلديّة و وسائل اإلعالم المحليّة.

السيد لسعد غذامى &السيد عبد الرحيم هنداوي & السيدة مروى مثامنى
السيد لسعد غذامى رئيس النيابة الخصوصيّة بالقيروان و قد كرس الكثير من وقته من أجل انفتاح بلدته على العمل مع
المجتمع المدنى و على تشريك الشباب في الحياة العامة المحلية .
السيد عبد الرحيم هنداوي األمين العام لمكتب  TACIDالقيروان ،مؤسس جمعية "أحب القيروان" و المبادر بعدة نشاطات
كسب التأييد ،و كمثال أحدث نشاط كان بعنوان "القيروان عالش ال" كما يقوم السيد عبد الرحيم بدور مراقب.
السيدة مروى مثامنى شابة رائدة من مدينة القيروان و نائبة رئيس جمعية "تونس المستقبل" وتهدف الجمعية إلى
تنمية مهارات الشباب ومشاركتهم في الحياة العامة و بصفة خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والثقافة باعتبارهما
محركا لمشروع الجمعية .

االستلهام من الجيران :الحصة الثالثة
الخميس  11أكتوبر  4102من الساعة  11.2الى 01.11
ألمانيا

دولي في
التربية المدنيّة للشباب في ألمانيا وامكانيّات التّعاون ال ّ
المجال
خلين
تتعرّض المداخلة إلى مبادئ التربية المدنيّة لفائدة الشباب و تنفيذها من قبل العديد من المتد ّ
م شرح مختلف المسؤوليّات في مجال
داخل
المؤسسات التعليميّة الكالسيكيّة و خارجها و سيت ّ
ّ
م تقديم مشاريع
التربية المدنيّة
م سيت ّ
للشباب اعتمادا على اتفاقيّة األمم المتحدة لحقوق الط ّفل ث ّ
ّ
ملموسة في الميدان تهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب في الحياة العا ّمة و في عملية أخذ القرار
للشباب تطرح مسألة العدالة و ال ّتنمية
ن المشاركة الحقيقيّة
محل ّيا و تركّز المداخلة على ا ّ
ّ
م التطرّق
المستديمة عبر دعم وضعيّة األجيال المستقبليّة في المجتمع و في نهاية المداخلة سيت ّ
دولي في المجال و خاصّة فيما يتعل ّق بالتّبادل.
إلى فرص التّعاون ال ّ
السيد قيورق بيركر
للشباب لدى Arbeitskreis
دولي في مجال التربية المدنيّة
ّ
السيد قيورق بيركر ،المسؤول عن التّعاون ال ّ
المؤسسات ذات
من
عددا
تجمع
ة
ي
المدن
للتربية
ّة
ل
مستق
هيئة
)deutscher Bildungsstätten (AdBوهي
ّ
ّ
صبغة تربويّة وتعتني أساسا بالتربية المدنيّة لفائدة الشباب والكهول وبالمسائل المتعل ّقة بالنّوع االجتماعي
دولي تعمل الهيئة صلب الشبكات التربويّة الدوليّة
وباالندماج والتدريب بين الثقافات .أ ّما على المستوى ال ّ
وتشرف على مشاريع تبادل وشراكة وفي تونس شرعت الهيئة سنة  4100في حوار متواصل بين المجتمع
ديمقراطيّة.
المدني األلماني والمجتمع المدني التّونسي حول التربية الشبابيّة في مجال ال ّ
المغرب تزنيت

دمج الشباب في عمليّات أخذ القرار المحليّة في تزنيت بالمغرب
يدور العرض حول تجربة بلديّة تزنيت في مجال مشاركة الشباب في أخذ القرار على المستوى
المحل ّي و قد اشتهرت بلديّة تزنيت بتجديدها في هذا الميدان مقارنة مع البلديّات األخرى و سيتول ّى
السيد لشقر تقديم المرجعيّة القانونيّة و السياسيّة لهذه المقاربة التشاركيّة مع العديد من األمثلة
م
لمشاركة الشباب و منها العمل في مجال المخط ّطات الحضريّة و الحياة الثقافيّة في تيزنيت ث ّ
دد مشاغل و اهتمامات
ستتول ّى اآلنسة لمسيد تقديم تجربة الجمعيّة الشبابيّة "لكم" التي تعكس تع ّ
تمشيا جامعا و أنشطة اجتماعيّة و رياضيّة و ثقافيّة متنوّعة مكّنتها من
الشباب في تيزنيت بتبنّيها
ّ
تنشيط الحياة االجتماعيّة في المنطقة البلديّة
اآلنسة نزهة لمسيد & ،السيد رشيد لشقر
اآلنسة نزهة لمسيد ،رئيسة جمعيّة لكم للتّنمية بتزنيت منذ سنة  4104وهي مجازة في التّاريخ و الحضارة
وهي كذلك رئيسة جمعيّة ثقافيّة في تزنيت.
السيد رشيد لشقر ،مكل ّف بمصلحة اإلعالم واالتصال في بلديّة تزنيت منذ  4112وهو مجاز في الجغرافيا من
جامعة أغادير و شارك في إعداد المخط ّط التّنموي البلدي و ناشط على مستوى العمل الجمعيّاتي في المدينة

منزل بورقيبة تونس

مسابقة أفكار الشباب في منزل بورقيبة ،الجمهوريّة التّونسيّة
يتعل ّق العرض بمسابقة أفكار الشباب التي نظ ّمت في قفصة و قابس و المنستير سنة  4101و
ستدور هذه السنة في صفاقس و سوسة و منزل بورقيبة و هي مسابقة تهدف إلى دفع الشباب
للمشاركة في الحياة العا ّمة على المستوى البلدي عبر مشاريع صغرى ينجزها الشباب لفائدة
السلط المحليّة و الشباب
ن العالقة متدنّية بين
الشباب .و قد بيّنت دراسة منجزة في منزل بورقيبة ا ّ
ّ
ث الشباب على المبادرة و على العمل إلحداث
القاطن بالجهة فقرّرت البلديّة تنفيذ هذا المشروع لح ّ
تغييرات ايجابيّة داخل مدينتهم كما يرسي المشروع تعاونا وثيقا بين البلديّة و متساكنيها من الشباب
لخلق مناخ من الثقة و مشاركة شبابيّة مستديمة صلب المدينة.و يتطرّق العرض إلى المبادئ العا ّمة
للمشروع و كيفيّة تنفيذه في منزل بورقيبة سنة 4102
السيدة درّة بالحاج عمر & السيد قاسم الذوّادي
السيد قاسم الذوّادي ،عضو النّيابة الخصوصيّة بمنزل بورقيبة و باعث مسابقة األفكار في المدينة و هو يواصل
حاليّا مرافة أطوارها و قد اضطلع بدور الباحث المحل ّي في إطار دراسة قامت بها الوكالة األلمانيّة للتّعاون
دولي حول مشاركة الشباب في منزل بورقيبة.
ال ّ
السيدة درّة بالحاج عمر ،مكل ّفة بالشراكات لدى جمعيّة ريزو (شبكة ،تبادل ،تضامن) ،و قد رافقت تنفيذ
منسقة عامّة و مدرّبة و قامت بتأطير البلديّات و جمعيّات
مشروع المسابقة سنة  4101و سنة  4102بصفة
ّ
الشباب المنخرطة في المشروع

تحديد اآلفاق والتشبيك حسب المحاور

الخميس  11أكتوبر  4102من الساعة  00الى  ،01ومن الساعة  02الى 01
جلسة نقاش

أي دور للمدينة من اجل مشاركة ناجحة للشباب؟
السيد قاسم الذوّادي
هو عضو النيابة الخصوصية بمنزل بورقيبة ،وقد أطلق مناظرة االفكار في مدينته .وقد كان القائم بالبحث
الميداني لدراسة تولتها وكالة التعاون االلمانية ،تتعلق بالفاعلين في مجال مشاركة الشباب في منزل
بورقيبة.

السيد فهمي صيادي
هو عضو النيابة الخصوصية بالمنستير،وقد رافق مناظرة االفكار" الشباب في البلديات" سنة  ،4101وقد
انخرط في مشاريع تــُعنى بالشباب على غرار مجلس الشباب في االمنستير .وبادر السيد الصيادي الى
إعادة الهيكلة الحالية للخدمة االجتماعية التابعة للبلدية.

السيدة درّة بالحاج عمر
السيدة درّة بن الحاج عمر مكلفة بالشراكات بجمعية " ،"RESOورافقت تفعيل مناظرة االفكار في
سنتي  4101و ،4102بصفتها منسقة عامة ومــدربة ومؤطرة في الوقت نفسه للبلديات والجمعيات
الشبابية المعنيىة بالمشروع.

السيد تمام محجوب
السيد تمام محجوب مكلف بمهمة ضمن مشروع  ،Marsad.tnوهو يرصد المجلس الوطني
التاسيسي ضمن المنظمة غير الحكومية " البوصلة" منذ  .4101والسيد محجوب مكلف بمهمة ايضا
لفائدة مشروع - Baladiya.marsad.tnالمرصد االلكتروني الخاص بأنشطة البلديات في تونس،
وهومحرز على شهادة عليا في العلوم القانونية ويعد حاليا شهادة الماجستير في القانون االنقلو
سكسوني

السيد أيمن بالحاج
السيد أيمن بالحاج بصدد اعداد دكتوراه في جامعة باريس  ،0بانتيون  -صوربون ،وهومتعاقد مع المركز
الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ،وملحق بمخبري البحث في معهد البحوث حول المغرب العربي
المعاصربتونس ،و ، Prodigويشتغل هذا الباحث في علم االجتماع وعلم السياسة حول السلوك
السياسي عند الشباب في شمال افريقيا وخاصة في تونس ،وكذلك حول آرائهم وعالقتهم
بالسياسة.

التشبيك "مشاركة الشباب"

نحو اطالق شبكة المدن
مقاربة شبكة المدن في اطار مشروع CoMun
السيد ماينولف شبيكرمان
السيد الدكتورماينولف شبيكرمان هو المسؤول عن برنامج " – CoMunالتعاون بين المدن والبلديات
في بلدان المغرب العربي" التابع للمؤسسة االلمانية للتعاون الدولي

دور الجامعة الوطنية للمدن التونسية في شبكة المدن
اآلنسة هيفاء جبس
االنسة هيفاء جبس هي المسؤولة عن االتصال في الجامعة الوطنية للمدن التونسية وهي على
صلة وثيقة بالمدن والبلديات األعضاء في الجامعة.

