
 شباب عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل

  األحكامالقواعد و 

 المتطوعين الشباب جائزة 

 
" يقوم برنامج األمم المتحدة للمتطوعين بتنظيم  شباب عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل "في إطار البرنامج اإلقليمي 

 سنة. 92 – 81بين أعمارهم  والذين تتراوح مصريةجنسية اللل الحاملينالشباب مسابقة للمتطوعين 

الناس بأثر و أهمية العمل  وتعريف عامةالمتطوع  وإنجازات الشبابتهدف جائزة التطوع للشباب إلى مكافأة جهود 

التطوعي إضافة إلى إبراز مساهمات المتطوعين من أجل السالم و التنيمة و ذلك من خالل نشر مقاالت تتناول قصص 

 نجاح المتطوعين المشاركين.

 .إستمارة الترشح و اإلرشادات  وثيقة يُرجى اإلطالع على ومحتوى القصصبنية  حوللمزيد من التفاصيل 

 

 البند األول: هدف المسابقة

روح التطوع و األنشطة  إبرازدف هذه المسابقة إلى ته ," شباب عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل كجزء من "

في تنمية بلدانهم من خالل تسليط  الشبابدور المتطوعين التطوعية في المنطقة العربية و رفع مستوى الوعي حول 

 السالم و التنمية في مجتمعهم.في و التركيز على مساهمتهم  المصرىالضوء على قصص نجاح المتطوعين من الشباب 

ن مصطلحات التطوع, و العمل التطوعي, و االنشطة عمل التطوعي كما يلي : "تشير كل ماً للأقرت األمم المتحدة تعريف

تقديم الخدمات  و ,تقديم العون و المساعدة لشكال التقليدية تتضمن األ التي الطوعية إلى مجموعة واسعة من االنشطة

وال يكون المقابل المادي , لعامالصالح االُمقدمة طوعاً من أجل  وأشكال أخرى من المشاركة المدنيةالرسمية و 

 .((38 56/, )القرار9008ية العامة لألمم المتحدة في ." )الجمعدافعها الرئيسي

 البند الثاني: طرق و أهلية المشاركة

تُعد أي مشاركة في  . سنة 92و  81الذين تتراوح اعمارهم بين الذي يتراوح  المصرىهذه المسابقة مفتوحة للشباب 

منظمون بحق إبعاد أي شخص . يحتفظ الللمسابقة على النتائج النهائيةوهذه المسابقة موافقة غير مشروطة على القوانين 

 هذه القوانين. لم يتقيد كلياً ب

يجب أن يتبع كل المرشحين المبادئ التوجيهية المذكورة في وثيقة اإلرشادات. على المشاركين أن يقوموا  ، للمشاركة

بإرسال األستمارة ضمن الفترة الزمنية المحددة في البند الرابع من هذه الوثيقة. يمكن للمشاركات أن تكون على شكل كتابي 

 ة أو الفرنسية.أو مقطع فيديو بإحدى اللغات العربية أو اإلنكليزي

 االختيارلجنة البند الثالث: 

الُمكلفة بعملية اإلختيار من خبراء و ممثلين عن كل من وكاالت األمم المتحدة, منظمات المجتمع المدني,  اللجنةتتكون 

في وثيقة  لمعايير محددة مسبقاً و متوفرةالشباب, و الحكومة المحلية. ترتكز مهمتهم على تقييم و تصنيف المشاركين تبعاً 

 المعايير.

 

 البند الرابع: تقويم المنافسة

 يونيو  00حتى يونيو  2بدءاً من رسمي بشكل فتتح المسابقة تُ 

 و سيتم اإلعالن عن المرشحين الثالثة الفائزين خالل الحفل الوطني في يوليو نهاية فيستتم عملية إختيار الفائزين الثالثة 

  .أغسطس في ةالقاهر

 اإلقامة لحضور مراسم الحفل.ن تكاليف السفر و ويتحمل المشارك

 



 جائزةلالبند الخامس: ا

, فضالً عن نشرها و تصوير جهودهم و إنجازاتهم ضمن الكتيب ُكتيب وطني  سيتم نشر قصص الفائزين الثالثة ضمن 

 آليسيتم أيضاً و بشكل  االُخرى.اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للمتطوعين جنباً إلى جنب مع الفائزين من البلدان العربية 

إلى المسابقة اإلقليمية للوطن العربي, حيث سيتم  مكافئة الفائزين في  على المستوى الوطني جميع الفائزين ترشيح

 لتطوع الشبابمن خالل فيديو و من خالل نشر تجاربهم في كتيب برنامج األمم المتحدة للمتطوعين هذه المسابقة 

 العالمي.

  9082في ديسمبر   الجائزة اإلقليميةكل الفائزين للمشاركة في حفل سيتم دعوة 

 

 البند السادس: الملكية الفكرية

ي يُرفض أ. ه الشخصيالخاص و من تأليفه عملنتاج اإلستمارة أن القصة المقدمة طلب من خالل تقديم  ة/يؤكد المشارك

تعد ملكاً اركة من خاللها في هذه المسابقة المشيتم سكل القصص التي  عمل مسروق أو مقتبس من دون إذن المؤلف.

يحتفظ برنامج األمم  لبرنامج األمم المتحدة للمتطوعين, حيث سيتم نشرها و مشاركتها مع اإلشارة إلى أسماء مؤلفيها.

لن يقوم برنامج األمم  موافقة المؤلف. بحق تحرير القصص قبل الشروع بنشرها مع الحصول علىالمتحدة للمتطوعين 

 ألغراض تجارية. في المسابقة لمتحدة للمتطوعين  باستخدام  القصص المشاركةا

 

 :ستعتبر ملغاة إذا تم المشاراكات

 تقديم الطلبات بعد إنتهاء الموعد المحدد. -

 تقديم الطلبات من قبل متسابقين ال ينطبق عليهم العمر المحدد. -

 .بالمشارك اإلتصالالمعلومات خاطئة أو ناقصة لتفاصيل و معلومات تقديم  -

 نقص و عدم إكتمال محتوى القصص.  إيجاد -

 .حسب قرار المنظمين إشارة مسيئة أو عنصرية أو إباحية  يتم استبعاد األعمال التي تحتوي على

 ال يسمح لفريق عمل برنامج االمم المتحدة للمتطوعين أو أفراد عائالتهم بالمشاركة في هذه المسابقة.

 .وعنوان المتسابقينام بإجراءات التحقق من هوية يفي الق يحتفظ المنظمون بالحق


