
آلية التقديم واالختيار:

I-  التقديم والمشاركة: ُيطلب من الشباب الذين يستوفون المعايير  أعاله
     والمهتمين بهذا النوع من البرامج التقدم بشـــكل فردي. يتضمن الطلب

     ســـيرة ذاتية حديثة ورســـالة تحفيزية.

 II- تقوم عملية االختيار على دفعتين:   

مدة البرنامج

 

 

يحّصل المشاركون في هذا البرنامج الفرص التالية:

أهمية المشاركة

بالسياســـة  أساســـية  معرفـــة  اكتســـاب 
واالقتصـــاد، وكيفية تطبيقهـــم  على المجتمع، 
باالضافـــة الـــى كيفيـــة المشـــاركة الفاعلـــة فـــي 

انشطة االجتماعي والسياسي.

تطوير مهارات اساسية في االلتزام االجتماعي 
السياسي و أداء ادوار قيادية.

االنفتـــاح على المبادرات السياســـة االجتماعية 
على المســـتويين الوطني واإلقليمي، وتنفيذها 
بشـــكل تلقائي ما يســـاعد على اكتساب الخبرة 

في االنشاط االجتماعي والسياسي.

القـــادة/  ومـــع  المشـــاركين  مـــع  التشـــبيك 
المنظمـــة  الـــى  ينتمـــون  الذيـــن  الشـــخصيات 
وبالتالي اكتساب دعم شرائح أكبر من السكان 

ومن المرشدين.

ال يتقبل هذا البرنامج 
أي نوع من التمييز، وهو مصمم

ليكون متاًحا وشامًال.
1- التدريب

2- االنشطة والنقاشات
3- مبادرات المشروع

4- المساهمات الفردية

الجدول الزمني

تتـــراوح مّدة مشـــروع "LEAP" بين ١٢ - ١٨ شـــهرا (يرتبط 
ذلك بتحديد مدة العطلة الصيفية).

م ضمـــن هـــذا البرنامج، تدريبـــات توعويـــة، وفرصة  تقـــدَّ
للتفاعل مع أشـــخاص جدد. يستمر كل تدريب ليومين 
د أوقات التدريب مرة أو مرتين في الشهر.  كاملين،  وتُحدَّ

تتوزع األنشطة التي يقّدمها البرنامج على امتداد المدة 
الزمنيـــة المذكـــورة أعـــاله، مـــا يضمـــن شـــعور كل من 
ينضم إلى البرنامج باالنتماء والقدرة على بناء شراكات 

مع بقية الزمالء والزميالت.

يتمكن المشاركون والمشاركات خالل هذه المدة، من 
التأســـيس لمشـــاريعهم الخاصـــة، أو االنخـــراط فـــي 

مشاريع يؤسسها آخرون.

شروط المشاركة

نبحث عن طالب ومهنيين شباب يتمتعون بالمعايير
التالية:

تشجيع خاص للمشاركة
يعتبر هذا البرنامج  "لبنانيًا" كل من يولد من ام  او اب 
لبنانـــي، بمـــن في ذلك مكتومـــي القيد. وأيضـــًا، يرحب 
البرنامج بكل من تأثر بالوضع االجتماعي والسياسي 

في لبنان الســـيما  الالجئين  ا لفلسطينيين.

قادة شباب على اختالف جندرهم، تتراوح أعمارهم 
بين 20 و 30 سنة.

بتطويـــر    ويهتمـــون  قـــوي  بالتـــزام  يتمتعـــون 
مجتمعهم.

ذوو أداء أكاديمي أو مهني متميز.

قيـــادي  دور  لعـــب  علـــى  والقـــدرة  اإلرادة  لديهـــم 
اجتماعي- سياســـي في بلدهم أو منطقتهم.

الديمقراطيـــة،  تعزيـــز  مشـــاريع  يدعمـــون 
والمســـاواة  االجتماعـــي،  والدعـــم  والتشـــاركية، 

الجندرية.

لديهـــم مهـــارات متميـــزة للتعامـــل مـــع اآلخرين،
ويتمتعـــون بالقدرة علـــى معالجة األمور الجدالية 
مع أشخاص من خلفيات ووجهات نظر مختلفة.

لديهم القدرة على اســـتخدام  اللغة اإلنجليزية أو 
الفرنســـية باإلضافة إلى اللغة العربية.

ينقســـم البرنامـــج األكاديمي إلـــى أربع ركائـــز مرتبطة 
ببعضهـــا البعـــض، ويتم قياســـها بشـــكل مســـتقل 

اعتماًدا على السياق التالي.

اختيار مسبق بناًء على الطلب المقدم كتابًيا.
مؤتمر لالختيار

!FES تقــدم بطلبــك اليــوم وكن جزًءا مــن خريجي 

call.lebanon@fes.de
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قيادة شابّة
من أجل تغيير

إيجابي!

حول المشروع

برنامـــج القيـــادة والوعـــي والتمكيـــن "LEAP"، هـــو 
اإلرادة  يمتلكـــون  الذيـــن  للشـــباب  فرصـــة 
والشـــجاعة والمثابـــرة علـــى الوقـــوف فـــي موقع 

صنع القرار.

"LEAP" هـــو برنامـــج دولـــي تم تنفيذه فـــي مناطق 
مختلفـــة، منهـــا أمريـــكا الالتينية وشـــرق وجنوب 
إفريقيا، باإلضافة إلى منطقة الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا -MENA. لذلك، سيقوم البرنامج 
بتنفيـــذ المبـــادرات االجتماعية-السياســـية علـــى 

المستويين الوطني واإلقليمي. 

هذا البرنامج هو مســـاحة يقوم المشاركون  فيها 
بنقل مواضع ومحتوى نقاشـــاتهم الى الخلفيات 
االجتماعيـــة  والمهنية  التي يتحدرون منها، بحيث 
يتم دعمهم لتكوين مجموعات ضغط تعمل على 
بث أفكارهم  التي تؤثّر  على الرأي العام وعلى آلية 

اتخاذ القرارات السياسة الرئيسية.

إنه مصمـــم لدعم الشـــباب ليكونـــوا قادرين على 
اكتســـاب ثقـــة ودعم شـــرائح اجتماعية واســـعة، 
باإلضافة إلى الداعمين أو الموجهين المحتملين. 

يعّرف "LEAP" نفســـه كمســـاحة يتم فيها ارشاد 
الشـــباب االجتماعيين-السياســـيين للتفكيـــر في 
أنفســـهم كأعضاء فاعلين في المجتمع ؛ للعثور 
علـــى دورهـــم واالنخـــراط فـــي الحيـــاة االجتماعية 

-السياسية لبلدهم ومناطقهم بشكل فعال. 

FES عن

إيبـــرت (FES)، هـــي منظمـــة ألمانيـــة   فريدريـــش 
سياســـية تأسســـت عام 1925. اما في لبنان، فقد 

تأسس مكتبها  عام 1966.

تتركـــز مهمتنـــا علـــى أفـــكار وقيـــم الديمقراطيـــة 
االجتماعيـــة - الحرية والعدالـــة والتضامن، وندعو 
الـــى مجتمـــع حر يوفـــر لجميـــع مواطنيـــه الفرص 
المتســـاوية للمشـــاركة  علـــى  كافة المســـتويات 
السياســـية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
بمعـــزل عـــن أصلهـــم أو جنســـهم أو دينهـــم أو 

توجههم.
  

دعم وتنمية
الروح القيادية
لدى الشباب!

ENGAGING YOUNG LEADERS FOR
POSITIVE CHANGE!

نقـــدم لكـــم تجربة تعّلميـــة متكاملة. 
لكـــي نتواصـــل ونتعـــاون،  شـــاركونا 

 رفاقي.
ٍ
ونتعلم في جو

  


