دعوة لتقديم الترشحات

املسارالتدريبي InnovAgroWoMed
تحويل منتوجات الصيد البحري ،والية مدنين ،تونس
لتعزيزمشاركة املرأة في قطاع األغذية الزراعية
خاص بالنساء الالتي يرغبن في العمل في قطاع تحويل املنتجات البحرية -خاصة سرطان البحر
األزرق-بوالية مدنين

 -1تقديم عام:
املشروع باختصار...
 مشروع  InnovAgroWoMedهو مشروع ممول بنسبة  %87من االتحاد األوروبي ويتم تنفيذه عن طريق برنامج التعاون عبر
الحدود في البحر األبيض املتوسط ENI CBC MED
 سيستمر هذا املشروع طيلة  3سنوات إلى حدود ديسمبر  2022في أربعة بلدان متوسطية وهي تونس وإيطاليا وإسبانيا وفلسطين.
 سيتم تركيز هذا املشروع في تونس بواليتي باجة -صناعة االجبان-ومدنين -تحويل املنتجات البحرية

ماهو الهدف من هذا املشروع؟
يهدف مشروع  InnovAgroWoMedأساسا إلى تقليص نسب الفقر وتحقيق االدماج االجتماعي عبر حلول مبتكرة لتطوير نسبة
وكيفية مشاركة املرأة في قطاع األغذية الزراعية سواء كعاملة أو موظفة أو كباعثة مشروع في القطاع.
يقوم املشروع على نموذج االبتكار االجتماعي الريفي الذي يتم تبنيه حسب الحاجيات والعادات املحلية لكل منطقة مستهدفة
باملشروع وهو ما سيجعل النساء الراغبات في العمل أو بعث مشروع في هذا القطاع أكثر استعدادا لكي تصبحن جاهزات بما يكفي
لاللتحاق بهذا السوق ولإلنتاج وتحقيق النجاح والتطور على مستوى املعارف واملداخيل ولكي تصبح عنصرا فاعال في قطاع طاملا
تمت نسبته إلى الرجال وطاملا تعرضت فيه املرأة ،خاصة في الوسط ّ
الريفي ،لعديد الصعوبات والعراقيل على غرار التهميش والعمل
الهش وضعف األجور وظروف التنقل الخطيرة واالستغالل املادي وغيرهم.
كل هذه التطورات واإلنجازات على مستوى املعارف واملهارات واالمكانيات سيتم العمل عليها خالل املسار التدريب ،الذي يضعه

مشروع  InnovAgroWoMedعلى ذمة املشاركات.
في والية مدنين ،يهدف املشروع إلى تحفيز مشاركة املرأة في قطاع األغذية الزراعية ،السيما تحويل منتجات الصيد البحري وعلى وجه
الخصوص سرطان البحر األزرق .وسيتم تكوين ومرافقة  20سيدة وشابة بهدف تدعيم قدراتهن ومهارتهن حسب نموذج االبتكار
االجتماعي الريفي بما يساعدهن على الحصول على وظيفة مستدامة.

 -2الغرض من الدعوة لتقديم الطلبات
الهدف من هذه الدعوة هو اختيار  20مشاركة ،من النساء الالتي تتراوح أعمارهن من  18إلى  45سنة ،ممن يرغبن في إيجاد فرص
عمل في قطاع تحويل منتوجات الصيد البحري ،خاصة في عالقة بسرطان البحر األزرق بوالية مدنين .سيستفدن من املسار التدريبي
بما في ذلك التدريب الحضوري وعن بعد ،وأشغال تطبيقية ،وحصص مرافقة وفرص توظيف مع إمكانية املشاركة في ّ
مخيم تدريبي
بصقلية.

 -3املدة:
يستمر املسار التدريبي  600ساعة ممتدة على  10أشهر (جوان  - 2021مارس ،)2022

 -4من هن املستهدفات من املسارالتدريبي؟
يستهدف املسار التدريبي النساء الالتي:
ا .تتراوح أعمارهن بين  18و 45سنة
ب .ال يعملن حاليا وال يتابعن دورات تدريبية أخرى وال يتلقين دروسا أخرى في الوقت الحالي
ض .مقيمات في والية مدنين
د .يحملن الجنسية التونسية
ه .يقمن بإرسال استمارة الترشح عبر الرابط التالي:
استمارة الترشح مدنين

 -5املسارالتدريبي:
يحتوي املسار التدريبي على  600ساعة موزعة على  10أشهر تنطلق في شهر جوان  2021وتنتهي في شهر مارس .2022
يضم هذا املسار التدريبي دورات تدريبية حضورية وأخرى عن بعد وحصص أشغال تطبيقية وزيارات ميدانية وحصص مرافقة
ويوفر فرص توظيف عن طريق أنشطة الربط مع املؤسسات في والية مدنين ،وفرصة املشاركة في مخيم تدريب في صقلية بإيطاليا.
باإلضافة إلى التدريب الفني (تقنيات تحويل سرطان البحر األزرق) ،يتضمن هذا املسار التدريبي محاور تتعلق بثقافة املؤسسات،
والتمكين الرقمي ،واالبتكار االجتماعي ،واالدماج االجتماعي ،والتنمية املستدامة .كما سيتم تقديم الدعم من حيث املهارات الحياتية
(مهارات التنمية البشرية).

 -6محتوى املسارالتدريبي
املحور  :1ثقافة املؤسسات :يهدف هذا املحور التدريبي إلى تمكين املشاركات من مهارات ومعارف في مجال ثقافة
املؤسسات مما يمكنهن من فهم كيفية تسيير املؤسسات وطريقة عملها وحقوقهن وواجباتهن.

املحور  :2التمكين الرقمي:

يهدف هذا املحور التدريبي إلى تمكين املشاركات من مهارات رقمية والكترونية تمكنهن من

حسن استغالل مواقع التواصل االجتماعي واستعمال االليات والقنوات املبتكرة للبحث عن وظيفة.

املحور :3أساسيات االبتكار االجتماعي :يهدف هذا املحور الى تمكين املشاركات من املعارف األساسية التي تمكنهن من
فهم االبتكار االجتماعي واإلطار املنظم لالقتصاد التضامني واالجتماعي والتعرف على بعض النماذج من املشاريع املبتكرة
اجتماعيا.
املحور :4التنمية املستدامة :يهدف هذا املحور الى تمكين املشاركات من املعارف األساسية التي تمكنهن من اكتشاف
مفهوم التنمية املستدامة وأهداف أجندة  .2030هذا املحور سيمكن املشاركات أيضا من تدعيم قدراتهن في مجال اإلدارة الجيدة
للموارد الطبيعية في قطاع األغذية الزراعية.
املحور  :5القيادة والتنمية البشرية :يهدف هذا املحور الى تمكين املشاركات من مهارات حياتية رئيسية على غرار الثقة
في النفس والقدرة على العمل داخل مجموعات
املحور  :6تدريب تقني قطاعي مختص :يهدف هذا املنهج التدريبي إلى تمكين املشاركات من املهارات واملعارف لالزمة
واملطلوبة من الشركات املوجودة في جهتهن.

أكثر تفاصيل حول املسار التدريبي تجدونها من خالل هذا الرابط االلكتروني:
املسار التدريبي مدنين

 -7إجراءات تقديم املشاركة:
حتى تتسنى لهن املشاركة ،على الراغبات في املشاركة تعمير جذاذة الترشح -املتوفرة عبر هذا الرابط
استمارة الترشح مدنين
وإرفاقها ب ـ ـ: سيرة ذاتية نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةآخرأجل لتلقي ملفات الترشح 01 :جوان  2021على الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت تونس
* ملفات الترشح التي ترسل بطرق أخرى ال يمكن قبولها
*ملفات الترشح التي تصل بعد نهاية اآلجال ال يمكن قبولها

 -8معاييرالتقييم:
سيتم تقييم املشاركات وفقا للمعايير التالية:
 املستوى الدراس ي
 التجربة املهنية
 التعبير عن الرغبة واالستعدادات -خالل املقابلة الشفاهية املباشرة-

 -9لجنة التقييم
ُ
سيتم تقييم امللفات املستلمة من طرف لجنة تقييم تضم  3أعضاء كاآلتي:
 ممثل عن املشغلين املحليين ممثل عن السلطة املحلية  -بلدية جرجيس -خبير في التشغيل

 -10كيفية التقييم:
سيتم تقييم ملفات الترشح كاآلتي:

 التثبت اإلداري في امللفاتسيتم أوال التثبت مما إذا كانت امللفات مطابقة لشروط الترشح املشار اليها في النقاط  2و:7
الشروط

نعم

ال

مالحظات

تم استالم الملف قبل نفاذ اآلجال  /النقطة 07
تم ارسال الملف وفقا لإلجراءات /النقطة 07
المطلب يحتوي على كافة الوثائق المطلوبة /النقطة 07
تتوفر شروط المشاركة في المترشحة  /النقطة 02
قرار اللجنة :قبول الملف/رفض الملف؟

 تقييم امللفاتتمر املشاركات الالتي تم قبول ملفاتهن على مستوى التثبت اإلداري للملفات الى املرحلة التالية :التقييم حسب املعايير املذكورة في
النقطة السادسة من هذا البالغ.
ستتم دعوة املشاركات الالتي وقع عليهن االختيار االولي إلى مقابلة مباشرة -يمكن ان تكون عن بعد حسب تطورات الوضع الوبائي-
وذلك لتقييم مدى تحمسهن ورغبتهن في املشاركة في هذا البرنامج.
الـ  20مشاركة الالتي ستتحصلن على مجموع النقاط األكثر اقترابا من  100نقطة سيتم قبولهن واعالمهن بذلك مع قائمة احتياطية
ب  5مشاركات
في حالة وجود مجموع نقاط متساوية بين مشاركتين سيتم إعطاء األولوية للمشاركة األصغر سنا

 -11حماية املعطيات الشخصية:
سيتم التعامل مع معطيات املشاركات وفقا للتشريع التونس ي الجاري به العمل (القانون عدد  63بتاريخ  27جويلية  2004املتعلق بـ
"حماية املعطيات الشخصية")

 -12ملزيد االستفسار وطلب أكثرمعلومات:
للحصول على أكثرمعلومات:
 زوروا صفحتنا على فيسبوك InnovAgroWoMed ENI CBC Med
 أو موقع املشروع الرسميhttp://www.enicbcmed.eu/projects/innovagrowomed :
 أو اكتبوا رسالة الكترونية على هذا العنوان االلكترونيhedi.finance@cawtar.org :
 أو اتصلوا بالرقم التالي+ 216 50 787 152 :

للتسجيل

أو عبرالرابط التالي
https://fr.surveymonkey.com/r/InnovAgroWoMed-Medenine

