
 

 برنامج عن نبذة تعريفية
التابع للمنظمة الدولية للشبابادماج   

 
 

 مقدمة
 

 في المؤثرةواألطراف  ،)USAID( الدولية تقوم كل من الوكالة األمريكية للتنمية الجزائر، في المتحدة سفارة الواليات مع الوثيق بالتعاون
 لتوسيع سنوات ثالث مدته برنامج بتنفيذ) IYF( والخاص وقطاعات المجتمع المدني في الجزائر وكذلك المنظمة الدولية للشباب العام القطاعين
  .المدنية واألعمال الحرة والمشاركة التوظيف، مجاالت في الجزائري الشباب أمام الفرص المتاحة نطاق

 
واإلسھام  الجزائري لدى الشباب الھائلة اإلمكانيات من لالستفادة الواعدة المبادرات من عدداً  الجزائر حكومة أطلقت األخيرة، السنوات خالل
 المزيد من الفرص بھدف توفير المبادرات وتعتزم المنظمة الدولية للشباب االستفادة من تلك .في وطنھم واالجتماعية التنمية االقتصادية في

  .الشباب مع لتحقيق التفاعل اإليجابي أفضل بشكل الخدمات ھذه وإعداد شمولية، أكثر حكومية برامج وخدمات على لللحصو للشباب المتاحة
  
 

 عنابة في التجريبية المرحلة
 

تخطيط دعم  المستھدفة على الفئة من المھتمين الشبابمع  IYFستعمل  أوالً، .مسارات عنابة وتنفيذه في ثالثة والية سيتم تجريب البرنامج في
ً  ثانياً، .الشباب مجتمعي قائم على الشباب يحدد األصول المتاحة في المجتمع و احتياجات األطراف المؤثرة محلياً  استشارياً بدعوة سيقوم مجلسا

 االستشاري المجلس ھذا وسيدعم .للتطوير للشباب وقابلة ومستدامة فعالة، إلى دعم برامج المجتمعية والمنظمات الحكومية المؤسسات من
 على والحصول ،والتوظف والصحة، التعليم، في مجاالت للشباب المتاحة الخدمات تيسير فرص الحصول على إلى التي تھدف المبادرات
التدريبات  خالل من الخاص بالقطاع الشباب لوصل عنابة في المحليين األعمال رجال مع IYFستتعاون  ثالثاً، .أخرى ومجاالت التمويل
  .العمل والعمل الحر وفرص والنصح واإلرشاد، العملية،

 
 

 ً  والتوّسع المضي قُدما
 

 من المستفادة الدروس عن فضالً  البرنامج، وتصميم الشباب التخطيط المجتمعي القائم على من عملية إليھا التي تم التوصل النتائج على بناءً 
   .الجزائر من أخرى مناطق إضافيين في مجتمعين أو ثالثة في ليصل ويكرر منھجه البرنامج سيتوّسع عنابة، في التجريبية المرحلة

  
 

 عن المنظمة الدولية للشباب
 

 وھي ،1990 عام في للشباب الدولية المنظمة وقد تأسست .الشباب الفائقة لدى اإلمكانيات في باالستثمار) IYF( للشباب الدولية المنظمة تقوم
 مواطنين يكونوا أن من الشباب بتمكين الملتزمة المدني المجتمع ومنظمات والحكومات الشركات، من عالمي مجتمع ورعاية بتكوين معنية

 تساعد التغيير على محفزة عوامل بلد حول العالم، بمثابة 78للشباب، القائمة في  الدولية المنظمة برامج وتعتبر .ومشاركين ومنتجين أصحاء،
 المزيد، لمعرفة .مجتمعاتھم وتحسين سليمة قرارات واتخاذ للتوظيف، الالزمة المھارات واكتساب الجودة، عال تعليم على الحصول في الشباب
   .www.iyfnet.org الرابط زيارة يرجى


