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مسابقة الكتابة لشبان أفريقيا
"أفريقي ,مستقبلي"
 ٠.١مقدمة
يعتبر  ECOSOCCجهاز إرشادي لالتحاد األفريقي بما يتعلق بالشؤون المجتمع المدني وقد تم تأسيسه ليكون جهاز تطوير
السياسات والرابط الذي يعنى بتسخير الخبرة الموجودة داخل الجتمع المدني وربطها مع أعمال وحدات المختلفة التابع لمفوضية
االتحاد األفريقي واالتحاد األفريقي على نطاق واسع .يتكون  ECOSOCCمما يلي :منظمات مجتمع المدني  -الثقافية
واإلجتماعية ومجموعات المهنيين المسجلة رسميا داخل دول أعضاء االتحاد األفريقي .ويساهم ،من خالل توفير النصح ،إلى
الترجمة الفعالة ألهداف ومبادئ وسياسات االتحاد األفريقي وتحويلها إلى برامج ملموسة.
افرارا بأن الشبان يقعوا في قلب أجندة تنمية أفريقيا ،فإن االتحاد آألفريقي اعلن عام  ٢٠١٧عام "تسخير العائد الديموغرافي
من خالل االستثمار في الشباب" .من أحد مهام جهاز  ECOSOCCترويج ألجندة  ٢٠٦٣التابع لإلتحاد األفريقي والتي
تعتبر إطار عمل إستراتيجي لتحول االجتماعي واالقتصادي لقارة أفريقيا .إن طموح رقم  ٦من أجندة  ٢٠٦٣إلتحاد األفريقي
يتمحور حول جعل قارة أفريقيا تلك القارة التي يحرك الناس تنميتها ،والتي تطلق القدرات الكامنة لدي النسوة والفتيان .كما يعد
جهاز ECOSOCCذاك الرابط المميز القادر على ترجمة رؤية اإلتحاد األفريقي لتعبر عن صوت المواطن األفريقي في
جهودعملية تنمية القارة .
تم نقل مقر  ECOSOCCمن لدن مقر االتحاد األفريقي إلى زامبيا في ديسمبر/كانون األول  ٢٠١٩مع الطاقم المخصص
إلدارة األمانة .بنا ًء على هذا الزخم ،يقوم جهاز  ECOSOCCبتنفيذ عدة مشاريع التي من شأنها تشبيك شبان قارة أفريقيا
باإلتحاد األفريقي.
. ٢مسابقة الكتابة لشبان أفريقيا  -مسابقة مقال قصير
تعد مسابقة الكتابة لشبان أفريقيا إحدى مبادرات التي استحدثها جهاز  ECOSOCCلرأب الصدع بين شبان أفريقيا واإلتحاد
األفريقي .تشير اإلحصائيات إلى آن عدد سكان شبان أفريقيا سيضعف من  ٤٨٠ميليون شاب حاليا إلى  ٨٤٠مليون شاب مع
حلول عام  ٢٠٥٠حيث ستصبح قارة أفريقيا القارة ذات سكانية شابة في العالم .إقرارا باألفكار المبدعة التي يقدمها الشباب،
فإن مسابقة الكتابة تهدف إلى تشجيع الشباب إلى التمعن في الدور الفعال الذي يلعبونه من خالل توفيرهم المساحة لتعبير عن
مشاعرهم وطموحاتهم بشكل حر .وعليها ,فإن مبادرة "أفريقي ,مستقبلي" سيسمح للشبان أن بعبروا عن طموحاتهم لنوعية
المستقبل الذي يرغبونه للقارة.
يطيب لجهاز  ECOSOCCأن يشترك مع بنك  Access Zambiaفي رعاية النسخة األولى لمسابقة الكتابة لشبان
آفريقيا .يعد بنك  Access Zambiaفرع من بنك  Access Nigeriaوالذي يعتبر بنك متعدد الجنسيات في عامة أفريقيا .
يعد بنك  Access Plcمن أكبر بنوك في أفريقيا من حيث العمالء حيث يصل عددهم الحالي إلى  ٣١مليون عميل كما يعد
البنك من ثالثة أكبر بنوك في نيجيريا من حيث األصول ،والقروض ،واإليداعات ومن حيث شبكة الفروع .تمتد أعمال بنك
 Access Plcثالث قارات و  ١٢دولة مع فروع في زامبيا ،وغانا ،وجامبيا ،وسييرا ليون ،وموزمبيق ،وكنجو الديموقراطية،
ورواندا ،وكينيا ،وجنوب أفريقيا ,وكاميرون والمملكة المتحدة .كما أن للبنك مكاتب تمثيلية في بيروت ،مومباي وشنجهاي .إن
البنك قد قام بنموضع نفسه كمدخل للعالم .استطع بنك أكسس الذي دخل سوق الزامبي في  ٢٠٠٨في االستحواز علي واالندماج
ببنك  Cavmontمما أسفر إلى ازدياد وجود البنك من  ٨إلى  ٢٠فرع وازدياد موظفيه إلى أكثر من  ٣٠٠موظف ذوي مهارة
عالية كما أن البنك تمكن من توسيع قائدة عمالئه .يوفر البنك لعمالئه حزمة من العروض و الخدمات المبتكرة كما يوفر البنك
دعم مالي الذي من شأنه دعم نمو التجارة في االقتصاد.
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. ١.٢شروط المسابقة
شروط ومتطلبات المسابقة:
عنوان مقال المسابقة هو" :أفريقي ،مستقبلي" والمشاركين مدعووين إلى تقديم أفكارهم المبتكرة من خالل مقاالت قصيرة .
تم اختيار العنوان بشكل هادف بغية سماح شبان أفريقيا في تعبير عن مشاعرهم وعن أنفسهم بشكل حر في مجاالت عدة
وذات صلة بمستقبل أفريقيا .يمكن للمتاسبقين استخدام وتقليب العنوان حسب ما يرونه مناسبا وحسب توجههم كما لهم الحرية
في اإلختيار العنوان الذي يرونه مناسببا .كما تهدف المواضع الفرعية المذكورة أدناه إلى توجيه المشاركين في المسايقة أثناء
استجابتهم للموضوع الرئيسي المذكور أعاله:











التعليم
رعاية الصحة
الحوكمة الشاملة
فرص العمل
مدن ذكية
البنية التحتية
مساوة بين الجنسين
النمو المستدامة
الثورة الرقمية
النزاع والعنف

ال يتوقع من المشاركين الكتابة في جميع هذه المواضع الفرعية
سيتم تقييم المقاالت وفق المعايير اآلتية:
)1
)2
)3
)4

محتوى –األصالة ـ %٥٠
صلة المقال بتنمية القارة – ٪٣٠
هيكل– ٪١٠
االنطباع الكلي – ٪١٠

سيتم التحكيم على المقاالت وفقا لقدرتها على جلب انتباه القارئ ،بما في ذلك عمقها وبالغتها ولن يتم التحكيم على جودة اللغة
لطالما المقال محتفظ بوضوحه واتساقه.
. ٢.٢متطلبات/اختصاصات المقاالت
يجب كتابة المقاالت في صيغة (ميكروسوف وورد نسخة  ٢٠٠٣أو أعلى من ذلك) وأن يتم تقديمه في صيغة  pdfعلى ورقة
.A4
يجب أن تتضمن جميع المقاالت الصفحة الغطائية وأن تحتوي هذه الصفحة علي جميع معلومات الهامة واألساسية مثل ا) اإلسم
بالكامل ،ب) الدولة ،ج) إسم المدرسة والصف .يرجى اإلشارة إلى نموذج الذي قد يستخدمه الراغبين في المشاركة في المشابقة
من خالل موقعنا العنكبوتي.
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يرجى من المشاركين استخدام حجم  ١٢من الخط ويفضل الخط أن يكون (خط  )Times New Roman or Arialكما
ينبغي ترقيم الصفحات.
يجب أن ال يتجاوز المقال  ١٠٠٠كلمة وال يوجد حد أدنى للكلمات ،بيد أنه ال يتوقع أن يكون المقال دون  ٥٠٠كلمات .كما
يرجى من المشاركين إدخال جميع بياناتهم الشخصية في إستمارة الخاصة للمشاركين .
اللغات :يمكن للمشاركين كتابة المقال القصير في أي لغة من اللغات الرسمية المستخدمة في االتحاد األفريقي وهي :السواحيلية،
واإلنجليزية ،والفرنسية ،والعربية ،واإلسبانية والبرتغالية
يرجى من جميع المشاركين تعبئة وتوقيع على األستمارة الخاصة للمشاركين والتي يمكن تنزيلها من
www.auecosocc.org/yawc
المقاالت األصيلة هي التي ستحظى بأالعتبار والمشاركة في المسابقة وعليها فإنه سيتم استبعاد أي مقاالت التى صدرت أو
نشرت سابقا .كما أنه سيتم إستبعاد على الفور أي مقال الذي يحتوى على سرقة أدبية .كما أنه سيتم فرض المقاالت الفائزة
بالمسابقة إلى مزيد من التحقق للوقوف على أصالتها.
يعتبر حكم الصادر عن الحكام نهائي وال يمكن طعنه ولن يتم إرجاء المقاالت التي شاركت في المسابقة إلى أصحابها ومن ثم
فإن المشاركين مدعووين باإلحتفاظ بالنسخة لسجلتهم إذا احتاجوا لفعل ذلك.
يرجى أن ال تتحوى المقاالت على أي محتويات بذيئة أوعنفواني أو عنصري أو مسيئة لديانات أخرى أو مشوهة لسمعة اآلخرين.
كما أنه سيتم استبعاد جميع المقاالت التي ليست مكتملة أو ال تحترم الشروط واالختصاصات المذكورة.
. ٣.٢تقديم المقاالت
يجب تقديم جميع المقاالت بصيغة إليكترونية من خالال البريد اإلليكتروني التالي : essay.yawc21@auecosocc.org
وأن يتم إلحاق المقال واالستمارة الخاصة للمشاركين في صيغة  .pdfولن يسمح ألكثر من مداخلة لكل مشارك.
سيحصل جميع المشاركين في المسابقة على إقرار باستالم المقال في غضون أسبوع من استالم المقال وفي حالة عدم الحصول
على اإلقرار يرجى للمشاركين طلبه من المنظمين مع توفير برهان يثبت تسليمهم المقال.
. ٤.٢األهلية
يتعين على المشارك في هذه المسابقة أن يكون:
 )1طالب مسجل في مؤسسة تعليمية في مرحلة الثانوية في أي دولة من دول اإلتحاد األفريقي.
 )2مواطن و مقيم ألي دولة من دول اإلتحاد األفريقي.
. ٥.٢مواعيد تقديم المقاالت ومواعيد النهائية الستالم المقاالت واالعالن عن الفائزين
تفتتح هذه المسابقة في اليوم األفريقي الموافق  ٢٥مايو/أيار وتغلق منتصف ليلة  ٢٥يوليو/تموز  ٢٠٢١وسيتم االعالن عن
الفائزين من خالل حفلة توزيع الجوائز التي ستقام إفتراضيا في اليوم اإلتحاد األفريقي الموافق  ٩سيبتمبر/أيلول  ٢٠٢١كما
سيتم االعالن عن أساليب توزيع الجوائز في الوقت المناسب.
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. ٠.٣الجوائز
سيتم توزيع الجوائز على أفضل عشرة المتاسبقين على نحو التالي:
الجائزة الكبرى:
رحلة تعليمية ممولة رعاية شاملة إلى مقر اإلتحاد األفريقي في إثيوبيا مع جولة مصحوبة بمرشدين لمقر اإلتحاد األفريقي
وعقد اجتماعات مع كبار مسؤولين في مفوضية اإلتحاد األفريقي
جهاز البتوب iCore7
لوحة الفائز الرسمية من االتحاد األفريقي
حقيبة هدية رسمية من االتحاد األفريقي

الجائزة الثانية:
جهاز البتوب iCore7
لوحة الفائز الرسمية من االتحاد األفريقي
حقيبة هدية رسمية من االتحاد األفريقي

الجائزة الثالثة:
جهاز البتوب iCore5
لوحة الفائز الرسمية من االتحاد األفريقي
حقيبة هدية رسمية من االتحاد األفريقي

جوائز التعزية :يحصل الفائزين من المركز الرابع إلى المركز العاشر على لوحة االتحاد األفريقي الرسمي
كما سيحصل جميع المشاركين في المسابقة ،الذين استوفوا شروط المسابقة على شهادة إليكترونية من قبل جهاز إيكوسوك
التابع لالتحاد األفريقي تقديرا لمشاركتهم وسيتم نشر أفضل عشر المقاالت في كتيب خاص بعنوان " أفريقي ،مستقبلي"
. ٠.٤حق النشر
تصبح جميع المقاالت ملكية جهاز إيكوسوك/اإلتحاد األفريقي وسيتم نشر الفائزين والصور ومحتويات المقاالت في وسائل
األعالم المطبوعة و/أو اإلليكترونية بناء على سلطة تقديرية لجهاز إيكوسوك/اإلتحاد األفريقي.
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.٠.٥لجنة التحكيم
سيتم تقييم المقاالت وتصحيحها من قبل لجنة تحكيم مستقلة والمكونة من  ٥حكام .ستتولى هذه اللجنة مسؤولية تقييم المقاالت
واختيار  ١٠منها للحصول على الجوائز ونشرها.
. ٠.٦أسلوب اإلعالن عن المسابقة والترويج لها
سيتم توزيع وتعميم جميع المنشورات المتعلقة بالمسابقة من خالل مذكرة شفوية إلى جميع وزارات ذات صلة في جميع دول
أعضاء اإلتحاد األفريقي.
كما سيتم ترويج المسابقة إليكترونيا من خالل منصات التواصل اإلجتماعية التابع لجهاز إيكوسوك (بما في ذلك االعالنات
المدفوعة األجر) وعلى الموقع العنكبوتي الرسمي التابع لإلتحاد األفريقي.
. ٠.٧إطالق المسابقة
سيتم إطالق المسابقة يوم الثالثاء الموافق  ٢٥مايو/أيار  ٢٠٢١وذلك ابتدء من الساعة السادسة مساعا بتوقيت القاهرة
والساعة السابعة مساعا بتوقيت شرق أفريقيا .كما أنه سيتم بث الحدث بشكل مباشر من خالل:



صفحة فيسبوك التابع لجهاز إيكوسوك africanunion.ecosocc#
تطبيق زووم @https://zoom.us/g/97107934126

يرجى اإلشارة إلى أنه سيتم توفير الترجمة الفورية في جميع اللغات الرسمية المعمولة بها في االتحاد األفريقي على منصة
زووم
 .٨.٠معلومات التواصلية
أمانة ECOSOCC
الدور السابع ،مجمع الحكومي الجديد
شارع إينديمينديس ،لوساكا ،جمهورية زامبيا
رقم الهاتف00260211429405 :
إستفسارات عامة و مكتب المساعدات
بريد إيليكترونيhelp@yawc21@auecosocc.org :
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.auecosocc.org/yawc
كن على االتصال
موقع العنكبوتي | www.auecosocc.org :فيسبوك | African Union ECOSOCC :تويتر:
@AU_ECOSOCC
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