
 الديمقراطية رواد برنامج
 )باللغة العربية( برنامج لرواد الديموقراطية الشباب                                  

تعلن السفارة األميركية في المغرب عن بدء قبول طلبات الراغبين في المشاركة 

في البرنامج  سُينظَّم الديموقراطي الشباب.اإلصالح  قادة لفائدة ،برنامج رواد الديموقراطية باللغة العربيةفي 

 . 2018تشرين األول/أكتوبر  6حتى  2018تموز/يوليو  14لبنان من 

 آخر أجل لبعث الطلبات هو 16 فبراير 2018.

 شروط التقدم للبرنامج :(إستعمل المذكر في الفقرة أسفله ألغراض تبسيطية فقط)

 :على المترشح أن .الجدارة المنافسة في برنامج رواد الديمقراطية على أساس تنبني

 سنة؛ 35و 25 بالمغرب، عمره بين امقيم ايكون مغربي 
 ؛ األكاديمي المجال وأظهر قدرته على النجاح في على األقل االجازة   شهادة حاصل على 
 األمريكية وداخل بيئة مهنية؛اللغة العربية يخول له العمل بنجاح في الجامعة  في جيد ديه مستوىل 
 المدني، سيادة سنوات على األقل في مجال مؤسسات المجتمع  5لديه خبرة عملية  يكون

 حقوق اإلنسان، وتعزيز الديمقراطية؛ ،القانون
 و لديه الرغبة في تطبيق المهارات التي سيكتسبها في خدمة جمعية أو قطاع  يتمتع بالمهارات القيادية

 أو مجتمع معين؛
 ؛المغربللتغيير اإليجابي داخل  كرائد يبدي التزاما ورغبة في مواصلة العمل في هذا المجال 

 

 : للمشاركة
 التالي الموقع على اإلنترنت عبر وإرسالها األلكترونية الترشح إستمارة مأل المترشح على يتعين

https://wl.force.com/LDF 

 

 للمزيد من المعلومات حول البرنامج او ألستفسارات أخرى ,الرجاء المراسلة على البريد 

 rabatexchanges@state.gov االلكتوني
 

  نبذة عن البرنامج  :   

يهدف برنامج رواد الديمقراطية باللغة العربية الى دعم جهود االصالح السياسي في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا عبر اتاحة الفرصة لعدد من النشطاء المدنيين الشباب وقيادي االصالح من بلدان هذه المنطقة وتمكينهم 

محترفين في مجال خبراتهم وهذا على  كتساب مهارات ومعرفة علمية و خبرة عملية وكذلك التعرف علىإمن 

 مدى عشرة اسابيع في لبنان بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت. حيث سيتم اعطاء دراسة اكاديمية

, النشاط المدني, الحوكمة التشاركية, المطبّقة الريادةفي مواضيع تتعلق بالمهارات القيادية,  أسابيع 4 لمدة

وبعد الجزء االكاديمي من البرنامج ينخرط  دارة التغيير وغيرها. إو التواصل, تسوية الصراعات , مهارات االتصال

ات الغير الحكومية او االستشارية في مع احدى المؤسس أسابيع 8 لمدة ن في تجربة مهنية للعملوالمشارك

اعل مع هذه المؤسسات المدنية و فلبنان. و هذا سيمكن المشاركين من اكتساب الخبرة العملية عن طريق الت

الحكومية و يمكن هذا البرنامج من اكتساب معرفة و مهارات و تكوين روابط و عالقات مهنية مهمة ومفيدة في 

 .المستقبل

 

استدامة البرنامج ومضاعفة أثره، سيبلور المشاركون وينفّذون مشاريع متابعة في مجتمعاتهم في سبيل تعزيز 

 . كما سيجري وضع خطط عمل لهذه المشاريع واتمامها أثناء البرنامج .في وطنهم

 
يهدف برنامج رواد  .متعددة  مهنيةالمترشحين من خلفيات علمية وعملية متنوعة ومستويات  اختيار سيتم

 .الديموقراطية لتحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص
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