برنامج القادة الشباب
"جيل جديد "IV

ؤيبت إأللمانية عىل ؤطالق ر
يعمل طاقم شؤون إلمرأة ر
مشوع إلقادة إلشباب يف فلسطي
بالشإكة مع مؤسسة فريدريش ر
ر
"جيل جديد  ،"IVكجزء من إسبإتيجية إلمؤسسة لدعم جيل إلشباب ف منطقة ر
إلشق إألوسط وشمال إفريقيا.
ي
إلبنامج ؤىل تعزيز إنخرإط إلشباب يف إلحياة إلسياسية من خالل تقديم تدريبات يف مدن مختلفة من إلضفة إلغربية
يهدف ر
توىل مسؤوليات ومناصب يف إلسياسة وإلحياة إلعامة وإلمساهمة يف
تتضمن إلجانب إلنظري
وإلعمىل ،ليكونوإ قادرين عىل ي
ي
ر
إلت توإجه مجتمعاتهم.
حل إلمشاكل ي
ؤيبت إأللمانية بتوفب فرصة للمشاركي ل ـ :
إلبنامج ،سيقوم طاقم شؤون إلمرأة ومؤسسة فردريش ر
من خالل ر


إلمدن.
تأسيس شبكة شبابية تضم نشطاء وأعضاء من إلمجتمع
ي



وإلمجتمع.
إلميدإن
تقوية وتطوير مهارإت إالتصال وإلتوإصل ،بالاضافة ؤىل مهارإت إلتحليل وإلعمل
ي
ي



وإلعالم.
وإلقليم
إلوطت
إلمشاركة يف مناظرإت حول موإاضيع ذإت أولوية عىل إلمستوى
ي
ي
ي



تطوير معارف وفهم إلشباب للقضايا إلسياسية وإالجتماعية وتطوير مهارإت إلضغط وإلمنارصة لديهم.



وع إلشباب يف مجال إلديمقرإطية إالجتماعية.
زيادة ي

يمتد برنامج إلقادة إلشباب "جيل جديد  "IVر
لفبة ما بي  28-21شهر ويستهدف إلفئة إلعمرية بي  15-12عام ،وإلذين
وإلسياس يف بلدهم.
إلجتماع
يظهرون إلدإفعية وإلرغبة للمساهمة إلبناءة للتطوير
ي
ي
سيتم عقد مؤتمر ف  17، 16حزيرإن  1212ف رإم هللا الختيار  15مشارك ومشاركة ،إلذين /ر
إللوإن سيتم دعوتهم ليصبحوإ
ي
ي
ي
أعضاء يف برنامج إلقادة إلشباب.
ؤذإ تم إختيارك ستكون/ين مؤهل/ة للمشاركة ف إلبنامج وإلذي سينفذ ف ر
إلفبة ما بي آذإر  1212إىل أيلول  ،1212بمجمل
ي ر
ي
 21لقاء تتضمن وحدإت تدريبية وتعليمية ومناقشات يف إلموإاضيع إلتالية:
ر
وإالسبإتيجيات ،ؤدإرة إلمشاري ــع ،إلمنارصة وقيادة إلحمالت ،إلمفاهيم
مهارإت إلقيادة ،بناء إلفريق ،مهارإت إالتصال
إط وإالنتقال إىل إلديمقرإطية ،إلموإطنة وإلحقوق إلمدنية ،حقوق إلمرأة
إألساسية للديمقرإطية إالجتماعية ،إلنظام إلديمقر ي

إلحاىل،
إلسياس
إالجتماع
وإلنسان وحرية إلتعبب ودور إلعالم ،قضايا وطنية وإقليمية ذإت عالقة ،قضايا وطنية للواضع
ي
ي
ي
إلمناخ ،إلسياسات إالقتصادية إلمستدإمة،
إالجتماع ،إلبيئة وإلتغب
إلدين وإلسياسة ،بناء إلموقف تجاه قضايا إلنوع
ي
ي
إالجتماع ،إلقوة إالجتماعية :عمل إلنقابات إلتجارية.
تأثبإت إلعولمة ،أنظمة إلضمان
ي
إلبنامج ،عليك أن تقوم بـ ـ:
ؤذإ كنت ترغب يف إلمشاركة يف ر
.2
.1
.3
.4
.5

تعبئة وتقديم إلنموذج.
ؤرفاق إلسبة إلذإتية.
للبنامج.
ؤرفاق رسالة بصفحة وإحدة تبي دوإفعك للتقدم ر
ر
إلتاىل:
يجب أن تكون جميعها باللغة إلعربية ومدمجة يف ملف  PDFوإحد إىل عنوإن ر
إلبيد إاللكب ي
ون ي
youngleaderpalestinianIV@watcpal.org
النهائ لتقديم الطلبات هو 0202/1/61
الموعد
ي

قواعد وإجراءات:
ر
ون سيتم ؤرسال رسالة تأكيد إستالم.
عند إستالم إلطلب من خالل ر
إلبيد إاللكب ي
لن يتم إلنظر ف إلطلبات غب مستوفاة ر
ؤيبت رفض أي طلب يتم
إلشوط ،ويحق لطاقم شؤون إلمرأة ومؤسسة فريدريش ر
ي
إلنهان إلمذكور إعاله.
تسليمه بعد إلموعد
ي
ر
ون للمشاركي/إت إلذين تم إختيارهم ودعوتهم لحضور إلمؤتمر وإلذي سيعقد بتاري ــخ
بعد ذلك ،سيتم ؤرسال بريد إلكب ي
.1212/6/17،16
*مالحظة :بسبب إلعدد إلكبب للمتقدمي وإلمتقدمات لن يتم إلتوإصل مع إلمتقدمي/إت إلذين لم يتم إختيارهم/ن).
ً
إلبنامج تبعا
سيمتد مؤتمر إالختيار لمدة يومي ،تقوم لجنة إلمؤسستي باختيار  15شاب وشابة كحد أقىص للمشاركة يف ر
لمعايب مواضوعة من قبل إللجنة.
إلبنامج يف مهارإت إلقيادة وبناء إلفريق بتاري ــخ  3،4تموز 1212
*مالحظة :ستعقد أول ورشة للمقبولي وإلمقبوالت يف ر
ر
ر
ون
إلبنامج أو عملية إالختيار إلرجاء إلتوإصل معنا من خالل ر
لالستفسار أكب حول ر
إلبيد إللكب ي
 youngleaderpalestinianIV@watcpal.orgأو من خالل إالتصال عىل أرقام إلهوإتف إلتالية- 211987783 :
 / 211986497 – 211987784إلهوإتف إلنقالة 2595122246 - 2595122248
للبنامج:
رإبط إلتقديم ر
…https://drive.google.com/…/13zO0m20vfh9kNcPD2HRikClSg…/view

