
المشاركة عىل المستوى المحلي/ المجتمعي
المشاركة عىل المستوى الوطني (صياغة القوانين، والسياسات وتنفيذها)

المشاركة عىل المستوى العالمي

خلفية
يحتفل صندوق األمم المتحدة للسكان والجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاوم مع شبكة وايبير بيوم الشباب العالمي
لعام 2020؛ لتسليط الضوء عىل الحاجة إىل تفعيل مشاركة الشباب من خالل جعل المؤسسات المحلية والوطنية
والعالمية أكثر شموالً وذلك من أجل تعزيز قدرات الشباب لتحقيق برنامج العمل العالمي. ولكن عىل وجه الخصوص،
يسعى يوم الشباب الدولي إىل تسليط الضوء عىل الطرق التي تعمل بها مشاركة الشباب عىل المستويات المحلية
والوطنية والعالمية عىل إثراء المؤسسات والعمليات الوطنية ومتعددة األطراف، باإلضافة إىل استخالص الدروس
المستفادة حول دور الذي يقوم به تمثيل ومشاركة الشباب في تحسين وتعزيز السياسات المؤسسية الرسمية. في هذا
العام، يسعى يوم الشباب العالمي إىل تسليط الضوء عىل مشاركة الشباب من خالل الطرق واألساليب الثالثة المترابطة

التالية:

من يمكنه التقديم للمسابقة؟
الشباب الذين يعيشون في األردن والذين تتراوح أعمارهم بين 15-30 سنة.

ما هي مواصفات وشروط المقال؟
عىل الشباب المهتمين تقديم مقال من صفحة واحدة باللغة التي يختارونها (العربية أو اإلنجليزية)، حيث يجب عىل المقال

أن ال يتجاوز صفحة واحدة وان يكون بالمواصفات التالية:
حجم الخط: 12

التباعد: 1.5
Times New Roman :نوع الخط

 
كيف يمكن للشباب التقديم للمسابقة؟

عن طريق إرسال المقال إىل السيدة جوانا برمانا عىل اإليميل التالي: broumana@unfpa.org وذلك كحد أقصى
مساء يوم السبت، 8 من شهر آب/ أغسطس. يمكن أن يكون المقال بتنسيق Word أو PDF. يجب أن يكون عنوان
Competition -“ البريد اإللكتروني "مسابقة - دعوة لمقاالت من الشباب حول الصحة اإلنجابية وأنماط الحياة الصحية" أو

”Call for articles by Young People on RH and HLS

ما هي عملية التقييم واإلعالن عن الفائزين؟
سيتم تقييم المقاالت من قبل لجنة فنية مكونة من أعضاء من صندوق األمم المتحدة للسكان، والجمعية الملكية للتوعية
الصحية، وشبكة وايبير. سوف يعلن صندوق األمم المتحدة للسكان عن أسماء الفائزين وذلك يوم األربعاء الموافق 12 من

شهر آب/أغسطس، وسوف يتم عرض المقاالت عىل موقع صندوق األمم المتحدة للسكان في األردن في الفترة من 12
إىل 19 من شهر آب/أغسطس.

سيحصل الفائزون الثالثة األوائل عىل جوائز متنوعة.

 

يوم الشباب العالمي لعام 2020
مسابقة - دعوة لمقاالت من الشباب حول الصحة اإلنجابية وأنماط الحياة الصحية

عن المسابقة:
في ضوء الموضوع العالمي ليوم الشباب العالمي لعام 2020 "مشاركة الشباب في برنامج العمل العالمي"، يطلق صندوق
األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وشبكة وايبير مسابقة للشباب لتقديم مقال واحد
حول الموضوع التالي: "كيف تتصور مشاركة الشباب في األردن من أجل التقدم في الصحة اإلنجابية وأنماط

الحياة الصحية لتصبح حقيقة للجميع؟"


