
 نمائيمم المتحدة ال التابع لبرنامج األبرنامج القيادات الشابة 
خالل من " نمائية المستدامةهداف ال تحقيق األل ةالتعجيل في ايجاد الحلول المبتكر القيادات الشابة:  برنامجلتقدم إلى "يمكن ا
 ."نموذج طلب المشاركة"تعبئة 

 

 هل ؟"المستدامة التنمية أهداف" حول المزيد معرفة تريد هل بك؟ الخاص المجتمع في جتماعيا تحدي لمعالجة مبتكر حل لديك هل
 تساعد التي المشاريع وتنفيذ تصميم تريد هل للتغيير؟ وكيالا  تصبح أن تريد هل البالد؟ أنحاء منخرين آ شباب قادةتلتقي ب أن تريد

 بك؟ الخاصة المحلية المجتمعات

فكارهم أالى تحسين وتطوير وتنفيذ نماذج للتغيير  روادا الى دعم وتمكين الشابات والشباب بصفتهم  برنامج القيادات الشابةيهدف 
 المختلفة بداعية األولية والمؤثرة والمستدامة والتي تشمل المؤسسات المجتمعية والالربحية والمؤسسات الغير حكومية والمبادراتاإل

 الحمالت.باالضافة الى 

( حيث يمكن أن تكون سلع أو مرئي ألفكار مشاريع جديدة )مشروعكهو نموذج الحل؟ النموذج هو شكل أو تمثيل )عرض( ما 
 عرض ثالثي األبعاد. مختلفة؛ على سبيل المثال عرض تقديمي أو  خدمات. يمكن للنماذج أن تأخذ أشكاالا 

بداعية والتي تستهدف الصعوبات والتحديات التنموية في الحلول اإلتسريع تنفيذ الى  وبكفاءة عالية برنامج القيادات الشابةيسعى 
       األردن.

 :ل العمر فرصة لديك سيكون البرنامج، هذا في المشاركة خالل من

 القيادية  كتطوير مهارات  -

 أدواتها. جتمعي و مبتكار الاإل مجاالتك في مختلف تطوير مهارات -

 وتمكين المرأة. النوع االجتماعيعزيز معرفتك ومهاراتك بمفاهيم مساواة ت -

 وضوعات.معرض الالمناصرة و ك في منهجيات الدعم و تحسين مهارات -

 .والمبدعين والمبدعات ةات الشابالقيادالتشبيك مع  -

   .عيجتممالتغيير الإلحداث فكار أالبدء بتنفيذ  -

العام على  ةتعقد في نهايسالتي  ةالفعاليضافة الى فرصة اختيارهم للمشاركة في على شهادة مشاركة باإلالمشاركون سيحصل 
 لتطوير مهارات التعلم والتشبيك لديهم.قليمي المستوى اإل

 ن تتوفر لديك المعايير التالية: أللمشاركة في البرنامج يجب 

  عاما.  29و 19عمرك ما بين أن يترواح 

 االنجليزية ةلمن يتقن اللغ ةفضلياأل( بطالقةالعربية اللغة  قنأن تت). 

 .يشترط عدم المشاركة أو العمل في أي من منظمات األمم المتحدة سابقاا أو حالياا 



 المشاركة على والقدرة الرغبةالى باالضافه  المجتمعي، والتغيير العمل في المشاركة حافزيمتلك  من لكل الفرصة ستمنح 
 .  والمتابعة التنفيذ في الفاعلة

  لديك حل مبتكر قيد التنفيذ 

 

 :أيضًا بأنهيرجى العلم 

 مع القائمة األولية من المتقدمات/المتقدمين للمشاركة في البرنامج. ت سيتم عقد مقابال 

 الهاتف.عبر  وواسطة البريد اإللكتروني أالمقابالت، بعد صورة نهائية وبيتم اختيارهن/اختيارهم بلمن يتم تأكيد المشاركة س 

  وذووي االحتياجات الخاصة.سيتم اعطاء األولوية للشابات والشباب األقل حظاا 

 

  24/7/2017اخر موعد لتقديم الطلبات هو 

المرفق وارساله على البريد االلكتروني  نموذج طلب المشاركة"المشاركة بالبرنامج، ما عليك إال تعبئة "في  في حال رغبتك
 التالي: 

 ylp.jordan@undp.org 
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 "المشاركة نموذج طلب"

  معلومات عامة

 ______________________________________________________________ :سم كامالاإل .1

 العنوان: .2
_________________________________________________________________ 

 :تواصلمعلومات ال .3

 __________________________________________________________ :لكترونيإلاالبريد عنوان 

 _________________________________________________________________ :رقم الهاتف 

 ______________________________________________________________ :سكايبالعنوان  

 :التواصل االجتماعي الخاصة بك معلومات .4

 ____________________________________________________________________ :ويترت

 __________________________________________________________________ :فيسبوك 

 __________________________________________________________________ :انستغرام 

 العمر: .5
____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ :كر()أنثى/ذ نوع االجتماعيال .6

 و الجامعة؟ أبالمدرسة  الملحتقين/اتمن الملتحقمازلت هل  .7

 : التالي إيضاحيرجى ، "نعم"ن كانت االجابة إ

 مجال الدراسة: __________________________________________________________ 

  الجامعة/المدرسةاسم: _____________________________________________________ 

 التالي:إيضاح يرجى ، "ال"ن كانت االجابة إ

 علمية حصلت عليها: رجة دعلى أ______________________________________________ 

  الدراسةمجال: __________________________________________________________ 

 ؟ موظفموظفة/نت أهل  .8



 :إيضاح على النقاط التاليةيرجى "، نعم"ذا كانت االجابة إ

 العمل طبيعة: ____________________________________________________________ 

 تعمل لديها: ينجهة التي تعملاسم ال/______________________________________________ 

 عملك عنوان___________________________________________________________ :  

 كيف عرفت عن برنامج القيادات الشابه؟  .9
 الفيسبوك 
 التويتر 
  مشافهه 
  غيرها 

 (إجابةحد أقصى لكل بكلمة  150معلومات تفصيلية: )

  ةاالبداعيما هي فكرتك  -أ  .10
 ما  هي الحاجة التنموية التي تستهدفها؟ -ب
 ما هي الفئة/الفئات المستهدفة؟ - ج
 ما هو األثر الذي سيتركه حلك على المشكلة المطروحة؟ - د

 
 هل وجدت نموذجاا للحل؟ أخبرنا عنه أكثر؟  .11

 
 ؟البرنامجفي هذا من المشاركة  هي تطلعاتك وماكة في برنامج القيادات الشابة ؟ لماذا تود المشار  .12
 التحديات المرتبطة بالتغيير؟ ستواجه؟ وكيف ير يحداث التغالتي ستتبعها إلمنهجية الما هي  .13
 مشاركتها معنا؟ ضافية تودإي معلومات أهل هناك  .14


