المركز الموريتاني لتحليل السياسات
إعالن طلب ترشحات -تكوين مقاولين شباب
دورة تدريب حول المقاوالت في مجال الزراعة
تقديم:
إن حكومة الجمھورية اإلسالمية الموريتانية قد وضعت ،بدعم من ھيئة دعم القدرات في إفريقيا ،المرحلة
الثالثة للمركز الموريتاني لتحليل السياسات.
في إطار خطة عمله لسنة  2014حدد المركز ضمن عدة أنشطة أخرى دورة للتكوين في مجال المقاولة
في القطاع الزراعي )من  14حصة( لصالح  30من الشباب الموريتانيين أصحاب المشاريع.
و تأتي منظومة المواكبة ثمرة للتعاون بين المركز الموريتاني لتحليل السياسات وفريق العمل حول
استقاللية الشباب )) (GTAJفريق فني يضم عدة فاعلين من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع
المدني )إدارة التشغيل ،غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ،المجتمع المدنيINAP-FTP ،
وجامعة أنواكشوط ،وزارة الثقافة والشباب والرياضة واالتحاد الوطني ألرباب العمل الموريتانيين((.
ھذه الدورة ستنظم بالتعاون مع المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو ).(ISET
من ھم المعنيون؟
لديك فكرة مقاولة ترغب في تجسيدھا في إنشاء مؤسسة ،نحن نقترح عليك منظومة تربوية تجمع بين
حصص أسبوعية لتدريب فرق ومواكبة فردية من أحد المقاولين الموريتانيين المھرة.
تدوم الدورة شھرا وستمكنكم ھذه المنظومة من:
 تجسيد فكرتكم وإعداد مشروع قابل للنجاح يأخذ في الحسبان كافة األبعاد الرئيسية للتكيف معمناخ األعمال في موريتانيا )ثقافة المقاولة واالتصال والمالية(...
 الدفاع ،في نھاية عملية انتقائية ،أمام لجنة تحكيم )خبراء -جامعيين من  -ISETفريق العملالستقاللية الشباب( عن خطة أعمال مقبولة تمكنكم من التقدم بكل جدارة واستحقاق بطلب
للتمويل.
بأية وسائل؟
نضع تحت تصرفكم:
 دليل المقاول في الزراعة يمكنكم من الولوج إلى معلومات نظرية و تطبيقية في ميدان المقاولةالزراعية.
 دفتر المقاول الشاب و يمكنكم من الحصول في نفس الوقت على معلومات نظرية والطرقالعملية والمھارات الضرورية إلستيعاب أفضل لمحتوى ھذا التكوين.
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 تنظيم لقاءات دورية تمكنكم من التبادل مع أحد المقاولين وأحد الخبراء حول تجربة واقعيةللمقاولة في موريتانيا.
 تلقي تدريب فردي على يد أحد المقاولين البارزين في المجال الزراعي لديه الخبرة الميدانيةويستقبلكم في مؤسسته من أجل المصادقة على مراحل مشروعكم.
 سيتم منح إفادة من فريق العمل حول استقاللية الشباب للمشاركين الذين نالت خطط أعمالھمتقديرا ايجابيا من لجنة التحكيم.
شروط الترشح
 -1المواصفات:
 أن يكون المترشح موريتاني الجنسية أن يكون عاطال عن العمل أن يكون حاصال على باكلوريا على األقل أو شھادة مھنية )مستوى .(BT أن ال يتجاوزعمره  45سنة. أن يكون صاحب فكرة مشروع تجديدية في المجال الزراعي -2معايير القبول:
ملف الترشح يتألف من:
 صورة من بطاقة الھوية الوطنية الجديدة صورة من وصل التسجيل لدى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب صور مصدقة من الشھاداتاستمارة ترشح معبئة بشكل سليم وموقعة) .للحصول على االستمارة يرجى االتصال
بالمركز ) (CMAPأو المعھد ) (ISETأو تحميلھا من الموقع www.cmap.mr :
األجل األقصى إليداع الملفات :الخميس  2014/04/17عند الساعة الثانية عشر ظھرا.
مكان اإليداع:
تودع أو ترسل ملفات الترشح في ظرف مغلق يحمل عبارة "ترشح لالستفادة من دورة التكوين" إلى
أحد العنوانين التاليين:
-

السيد منسق المركز الموريتاني لتحليل السياسات الحي د رقم  39ھاتف(+222) 525.97.82 :
فاكس(+222) 525.84.38 :

ص .ب 1193 .أنواكشوط -موريتانيا.

 -سكرتيريا مدير المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو ) (ISETھاتف .22029261 :
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