
 

 برنامج القادة الشباب 

 "IV"جيل جديد 

 

ت إكة مع مؤسسة فريدريش ؤيبر وع إلقادة إلشباب ؤعىل  إأللمانية يعمل طاقم شؤون إلمرأة بالشر ي طالق مشر
 
 فلسطي   ف

إتيجية إلمؤسسة   ،"IV"جيل جديد  ق إألبدعم جيل إلشلكجزء من إسبر ي منطقة إلشر
 
 .وسط وشمال إفريقيااب ف

 

نامج  ي إلحياة إلسياسية من خالل تقديم تدريباتؤيهدف إلبر
 
ي مدن مختلفة من إلضفة إلغربية  ىل تعزيز إنخرإط إلشباب ف

 
ف

 ، ي  نقادريليكونوإ تتضمن إلجانب إلنظري وإلعمىلي
 
ي إلسياسة وإلحياة إلعامة وإلمساهمة ف

 
عىل توىلي مسؤوليات ومناصب ف

ي توإجه مجتمعاتهم
 .حل إلمشاكل إلتر

 

نامج ت ،من خالل إلبر  :لـــ  للمشاركي   فرصة  بتوفب   إأللمانية سيقوم طاقم شؤون إلمرأة ومؤسسة فردريش ؤيبر

  ي  مننشطاء وأعضاء  تضم شبابيةتأسيس شبكة
 .إلمجتمع إلمدن 

  ي وإلمجتمعي و  اضافة ؤىل مهارإت إلتحليلية وتطوير مهارإت إالتصال وإلتوإصل، بال تقو
 .إلعمل إلميدإن 

  ي وإلقليمي وإلعالمي
ي مناظرإت حول موإاضيع ذإت أولوية عىل إلمستوى إلوطت 

 
 .إلمشاركة ف

 لديهمإلمنارصة إلضغط و رإت مها طوير ضايا إلسياسية وإالجتماعية وتتطوير معارف وفهم إلشباب للق. 

  ي مجال إلديمقرإطية إالجتماعيةز
 
 .يادة وعي إلشباب ف

 

ة ما بي   " IV"جيل جديد  يمتد برنامج إلقادة إلشباب إلذين و ، عام 15-12هدف إلفئة إلعمرية بي   شهر ويست 28-21لفبر

ي بلدهم
 
 .يظهرون إلدإفعية وإلرغبة للمساهمة إلبناءة للتطوير إلجتماعي وإلسياسي ف

ي  سيتم عقد مؤتمر 
 
ي رإم هللا الختيار  1212حزيرإن  17، 16 ف

 
ي سيتم دعوتهم ليصبحوإ ومشاركةمشارك  15ف

، إلذين/إللوإنر

ي برنامج إلقادة إلشباب
 
 . أعضاء ف

نامج /ين مؤهل/ؤذإ تم إختيارك ستكون ي إلبر
 
ة و ة للمشاركة ف ي إلفبر

 
، بمجمل 1212 إىل أيلول 1212ما بي   آذإر إلذي سينفذ ف

ي إلموإاضيع إلتالية:  لقاء 21
 
 تتضمن وحدإت تدريبية وتعليمية ومناقشات ف

 

إتيجيات، ناء إلفريقب، مهارإت إلقيادة إلمفاهيم ت، إلمنارصة وقيادة إلحمال ، ؤدإرة إلمشاريــــع، مهارإت إالتصال وإالسبر

قوق إلمرأة ، حنة وإلحقوق إلمدنيةإلموإط، رإطي وإالنتقال إىل إلديمقرإطيةإلنظام إلديمق، إألساسية للديمقرإطية إالجتماعية



 

، قضايا وطنية للواضع إالجتماعي إلسياسي إلحاىلي ، قضايا وطنية وإقليمية ذإت عالقة، وإلنسان وحرية إلتعبب  ودور إلعالم

ي ، بناء إلموقف تجاه قضايا إلنوع إالجتماعي ، إلدين وإلسياسة
، إلسياسات إالقتصادية إلمستدإمة، إلبيئة وإلتغب  إلمناخ 

إت إلعولمة  .لقوة إالجتماعية: عمل إلنقابات إلتجارية، إأنظمة إلضمان إالجتماعي ، تأثب 

نامج ؤذإ كنت ي إلبر
 
ي إلمشاركة ف

 
  بــــ: ، عليك أن تقوم ترغب ف

 . تعبئة وتقديم إلنموذج .2

ة إلذإتية .1  .ؤرفاق إلسب 

نامج .3  .ؤرفاق رسالة بصفحة وإحدة تبي   دوإفعك للتقدم للبر

ي ملفو  أن تكون جميعها باللغة إلعربية يجب .4
 
:  وإحد إىل عنوإن PDF مدمجة ف ي إلتاىلي

ون  يد إاللكبر  إلبر

rgyoungleaderpalestinianIV@watcpal.o 

ي لتقديم الطلبات هو  .5
 
 61/1/0202الموعد النهائ

 : قواعد وإجراءات

ي سيتم ؤرسال رسالة تأكيد إستالمعند 
ون  يد إاللكبر  .إستالم إلطلب من خالل إلبر

ي إلطلبات غب  
 
وط مستوفاةلن يتم إلنظر ف ت رفض ، ويحق لطاقم شؤون إإلشر ي طلب يتم ألمرأة ومؤسسة فريدريش ؤيبر

ي إلمذكور إعاله
 .تسليمه بعد إلموعد إلنهان 

ي للمشاركي    سيتم ؤرسالبعد ذلك، 
ون  بتاريــــخ وإلذي سيعقد مؤتمر إللحضور  ودعوتهم إلذين تم إختيارهم /إتبريد إلكبر

16،17/6/1212. 

 .(نإلذين لم يتم إختيارهم/  /إتيتم إلتوإصل مع إلمتقدمي    ند إلكبب  للمتقدمي   وإلمتقدمات لبسبب إلعد: مالحظة*

، تقوم لجنة إلمؤسستي   باختيار     شاب وشابة 15سيمتد مؤتمر إالختيار لمدة يومي  
ً
نامج تبعا ي إلبر

 
كحد أقىص للمشاركة ف

  .لمعايب  مواضوعة من قبل إللجنة

ي مهارإت إلقيادة وبناء إلفريق بتاريــــخ *مالحظة
 
نامج ف ي إلبر

 
  1212تموز  3،4: ستعقد أول ورشة للمقبولي   وإلمقبوالت ف

ي الستل
ون  يد إللكبر نامج أو عملية إالختيار إلرجاء إلتوإصل معنا من خالل إلبر  حول إلبر

 فسار أكبر

youngleaderpalestinianIV@watcpal.org   211987783: عىل أرقام إلهوإتف إلتالية إالتصالأو من خالل - 

 2595122246  - 2595122248إلهوإتف إلنقالة  / 211986497 – 211987784

نامج:      رإبط إلتقديم للبر

https://drive.google.com/…/13zO0m20vfh9kNcPD2HRikClSg…/view… 
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