
                          
 

 الديمقراطية رواد زمالة برنامج

 
 
 

 نبذة عامة عن البرنامج
الدولية غير الربحية اإلعالن عن  كية ومنظمة ورلد لرنينغيبي( التابعة لوزارة الخارجية األمر يالشراكة األميركية الشرق أوسطية )ممبادرة يسر 

ناشئين وفي منتصف المدنيين الروادا الالثانية عشر. تزّود هذه البرامج  ادعوة لتقديم طلبات االلتحاق ببرامج زمالة رواد الديمقراطية بنسخته
حياتهم المهنية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفرصة إنجاز تدريب أكاديمي 

ليزية أو في جامعة جباللغة اإلن الواليات المتحدة األمريكيةفي  متخّصص ومكثف إما
كية في بيروت باللغة العربية واكتساب خبرة هامة في منظمة مضيفة يتابعون فيها يأمر 

المكّون التدريبي في العاصمة واشنطن أو في بيروت. ستغطي هذه الزمالة كلفة السفر 
ماليًا مبلغا أمين الصحي واإلقامة، كما ستقّدم الدولي والتنقالت الداخلية، إضافة إلى الت

  متواضعًا لتغطية الوجبات والنفقات الطارئة.
 

سنة  35و 25إّن هذا البرنامج مفتوح أمام مقّدمي الطلبات الذين تتراوح أعمارهم بين 
ليزية أو جوالحائزين على األقل على إجازة جامعية والمتمّتعين بطالقة كافية باللغة اإلن

ليزية أو العربية وبيئة جية بشكل يسمح لهم بالعمل بنجاح في جامعة تستخدم اللغة اإلنالعرب
كذلك، يجب أن يكون لدى مقّدمي الطلبات خبرة  ن.ين اللغت  يعمل تسيطر عليها إحدى هات  

خالل الزمالة من أجل بلورة وتنفيذ مشروع مهنية مدتها خمس سنوات على األقل وأن يتمّتعوا بالقدرة وااللتزام لتطبيق الخبرة التي يكتسبونها من 
 في وطنهم األم.  محّدداً  سيفيد منظمة ما و/ أو مجتمعًا معينًا و/أو قطاعاً 

في سبيل تعزيز استدامة البرنامج ومضاعفة أثره، سيبلور المشاركون وينّفذون مشاريع متابعة في مجتمعاتهم في وطنهم. قد تكون مشاريع 
جديدة أو عن تحسين فكرة موجودة يتم تنفيذها في المجتمع. سيجري وضع خطط عمل لهذه المشاريع وإتمامها أثناء  المتابعة عبارة عن فكرة

 البرنامج. 
 

 حقائق سريعة:
 هدف البرنامج

تعزيز الحوكمة وتمكين رواد المجتمع المدني عبر 
تزويدهم بالتعليم األكاديمي والتجربة التدريبية، وعبر 
 تقوية الروابط بين المتخرجين ونظرائهم في المنطقة.

 
 أنشطة البرنامج

 أربعة أسابيع من التعليم األكاديمي✓

 ثمانية أسابيع من التدريب✓

 بعد البرنامج ونشاطالتزام ✓

 



                          
 

 
 
 

 

  2019فبراير 1 5–يناير 08 كون مفتوحة بينتسالطلبات فترة تقديم 
 

 https://wl.force.com/LDFللتسجيل، اضغط هنا:  
 

 أهلية تقديم الطلب:شروط 
  ؛سنة 35و 25بين  العمرتراوح يأن  (أ

ة أكاديمية تمّتع بالقدرة على النجاح في بيئوالعلى األقل  على إجازة جامعية الحيازة (ب
 متطّلبة ومكثفة؛

بالعمل بنجاح في بشكل يسمح ليزية أو العربية جطالقة كافية باللغة اإلنامتالك  (ت
 بيئة أكاديمية ومهنية عالية المستوى.

 امتالك خمس سنوات خبرة مهنية على األقل. (ث
 

 البرنامجوأفكار مواضيع 

"هذا البرنامج غّير حياتي بالكامل 
أحد  –وغّير نظرتي إلى األمور." 

خريجي برنامج زمالة رواد 
 الديمقراطية

 

 :المطّبقة الريادة
 تشمل المواضيع: يمكن أن
 المجموعة وريادةالفردية  الريادة •
 التخطيط االستراتيجي •
 إدارة عملية التغيير •
 إدارة المشاريع •

 :التواصل الفعال
 تشمل المواضيع: أنيمكن 

 المناصرة •

 مخاطبة الجماهير •

 التشبيك •

 الخطاب العام الفعال •

 اإلعالم ووسائل اإلعالم االجتماعي •

 تنظيم الحمالت •

 إجراء األبحاث •

 

 :الحوكمة التشاركية
 تشمل المواضيع: يمكن أن

 الديمقراطية المقارنة وأنظمة الحكم •

 التعددية والتسامح •

 المواطنة •

 ةالمراحل االنتقالي •

 الشفافية •

 النشاط المدني
 تشمل المواضيع: يمكن أن

 أصحاب المصالح السياسيين واالجتماعيين •

 حقوق ومسؤوليات المجتمع المدني •

 تنظيم المجتمع •

 التزام ومشاركة المجتمع •

 

 تحويل النزاعات
 تشمل المواضيع: يمكن أن

 تحويل النزاعات الفردية والجماعية •

 حقوق اإلنسان وحقوق المجموعات المهّمشة  •
 العدالة االجتماعية •
 بناء السالم والتفاوض والمصالحة •

https://wl.force.com/LDF


                          
 

 

إّن أكثر ما يجزي  في زمالة رواد الديمقراطية هو لقاء شباب وشابات يملؤهم الحماس واالهتمام من كل أرجاء العالم العربي ويتشاركون "
 أحد خريجي برنامج زمالة رواد الديمقراطية -معي االهتمامات والمخاوف نفسها على الرغم من شخصياتنا وأصولنا المختلفة"

 
 
 


