
نداء تقدیم الطلبات

با�ردنبرنامج السفراء الشباب ع� المستوى المح�

 مراكز شبابیة : أنتم الرواد

تعلن وزارة الشباب � ا�ردن عن نداء لتقديم الطلبات للمشاركة ب�نامج السفراء 

الشباب  ع� ا�ستوى ا�ح� با�ردن!

 (OECD هذه ا�بادرة مدعومة من قبل منظمة التعاون والتنمية ا�قتصادية (

G7 الصندوق ا�نتقا� ل�اكة 

 سيزودكم برنامج سفراء الشباب املحيل باملهارات والكفاءات الالزمة لتصميم وتنفيذ 

 األنشطة الخاصة بكم يف مراكزكم الشبابية.اذ ان هذا الربنامج يعطيكم الفرصة إلدارة

 مشاريعكم لتكون من الشباب واىل الشباب وذلك وفقا الحتياجاتكم كشباب اردين عىل

  مستوى كبري من الوعي

!

 سيدعم برنامج سفراء الشباب املحيل 100 شاب وشابة لتنفيذ األنشطة واملبادرات

ما هو برنامج السفراء الشباب ع� ا�ستوى ا�ح� با�ردن؟

 عىل الطرق املنهجية  للمشاركة املحلية ، وسيتم تبادل خربات مع صناع القرار ومع قصص 

نجاحات شبابية وسيتم عقد معسكرات املواطنة الفاعلة بهدف صقل خربات الشباب 

و يف نهاية لربنامج، سيتم تمويل عدد من املبادرات التي سيتم اختيارها وفقا للمعايير املعتمدة

٢٠١٩ 

الشباب يف مراكز الشباب املحلية يف جميع أنحاء األردن   التي يقودها 
 إذا تم اختياركم، فسوف تتم دعوتكم للمشاركة يف ورش العمل لصياغة مشاريعكم والتعرف

 هل أنتم مستعدون الن تكونوا صناع قرار عىل املستوى املحيل ولديكم 

مراكزكم الشبابية ؟ الفرصة لتفعيل  

معايري االختيار 
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الرشوط 

كيفية تقديم الطلب

-25 سنة • يرتاوح عمركم 18

للتقدم بطلب املشاركة يف برنامج سفراء الشباب املحيل، يجب عليكم

ان   القدرة عىل عرض افكاركم يف  حفل اطالق  الربنامج عىل مدار يومي يف شهر نيسان  يف ع •
وبلورة افكاركم خالل معسكر املواطنة الفاعلة عىل مدى يومني  يف شهر ايار/حزيران. 

عرض مبادرتكم يف مؤمتر رفيع املستوى يف عامن  •

األهداف 

سيتم اختيار املرشحني لربنامج السفراء الشباب املحليني من قبل لجنة تضم ممثلني من وزارة الشباب يف 

: ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بناء عىل اقرتاحهم املقدم واملعايري التالية

 الصلة، واالبتكار، واألثر، واالستدامة، واملوضوع 

إذا كنت مهتماً ، الرجاء تحميل النموذج إلكمال طلبك هناقبل يوم 3 حزيران ٢٠١٩
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