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املوضـــوع :املوضـــوع : برنامج تحدي رايز العالمي لعام 2023.    

املصاحيــب :املصاحيــب : وثيقة توضيحية للبرنامج.

تحية كشفية وبعد ،

و«رودس  فيوتشرز«  »شميدت  وبالشراكة مع مؤسستي  أمديست،  و  التونسية  الكشافة  بين  القائم  التعاون  إطار  في 
تراست«، يسر أمديست أن تعلن عن إنطالق الدورة الثالثة من برنامج »رايز«، وهو برنامج تم تصميمه إليجاد الشباب 

املتمّيز واملوهوب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 عاًما في جميع أنحاء العالم.

الدعم مدى الحياة للشباب املتمّيز من خالل التعليم والتدريب واإلرشاد والتوجيه وغيرها من املزايا  يوفر برنامج »رايز« 

األخرى التي تمكنهم من أن يصبحوا الجيل القادم من الشباب الذي يعمل على حل املشاكل الصعبة في العالم، حيث تم 

خالل العامين األولين من البرنامج إختيار 200 فائز عالمي وتضمنت القائمة شبان وشابات من مصر ولبنان وليبيا واملغرب 

وتونس وفلسطين وبلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

أثبت الفائزون في برنامج »رايز« من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مدى قدرتهم على اإلبداع من خالل العديد من 

املشاريع مثل إنشاء تطبيقات مساعدة للطلبة على حضور الفصول الدراسية عن ُبعد خالل فترة اإلغالق في ظل جائحة 

فيروس كورونا واختراع أجهزة كهرومغناطيسية للمساعدة في منع حوادث السيارات وإبتكار طرق جديدة ملساعدة الشباب 

لالستفادة من املوارد التعليمية العاملية.

وفي هذا اإلطار تدعو الكشافة التونسية كافة منخرطيها الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة إلى املشاركة الفاعلة في هذا 

البرنامج كما تهيب بكل قياداتها ملساعدتهم في بلورة افكارهم ودفعهم للمشاركة في هذا البرنامج املتميز. 

2023 الذي يتضمن كل املعطيات واملعلومات  كما تجدون صحبة هذا وثيقة توضيحية لبرنامج تحدي رايز العالمي لعام 

حول كيفية املشاركة وشروطها وآجال غلق باب الترشح.

إلى اإلخوة :إلى اإلخوة :
قـادة الجهـاتقـادة الجهـات
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