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صوت للشباب عبر برامج البث
المرئي والمسموع
دعوة للتقدم بطلبات منح لمشاريع
في مجال الميديا
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إذا كنتم منظمة أهلية غير حكومية أو محطة مرئية أو مسموعة في المغرب ،والجزائر ،وتونس  ،واألردن ،
ً
صوتا عبر وسائل اإلعالم؛
ولبنان ،وفلسطين .إذا كان لديكم مشروع يهدف إلى منح الشباب/ات
يمكنكم التقدم بطلب للحصول على دعم من مشروع «شباب اليف» لالستفادة من المنح التي تدعم
الشباب/ات للوصول إلى مساحات أوسع عبر وسائل البث في منطقة الشرق األوسط.ط
مهما من السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فإن
جزءا
ً
على الرغم من أن الشباب/ات يشكلون ً
غالبا ما تُ ستبعد من البرامج المرئية والمسموعة ،وتبقى مقصورة على
أصواتهم والمواضيع التي تهمهم
ً
وسائل التواصل االجتماعي والمنصات االلكترونية ،وبالتالي ال تصل إلى مجموعات أوسع.ع
سلطت الدراسة الحديثة التي أجريت ضمن مشروع «شباب اليف» الضوء على كيفية سد الفجوة بين الشباب/ات
ووسائل البث التي يرغب الشباب/ات في رؤيتها في البرامج المذاعة.ع
بتمويل من االتحاد األوروبي ومكتب الخارجية في المانيا االتحادية ،تطلق «شباب اليف» دعوة لمشاريع في ستة
بلدان هي المغرب ،والجزائر ،وتونس ،ولبنان ،واألردن ،وفلسطين  -تستهدف المنظمات غير الحكومية المحلية
وهيئات البث المرئية والمسموعة لتعزيز أصوات الشباب/ات.ع
تهدف المشاريع المدعومة من «شباب اليف» إلى:ع
دعم إنتاج ونشر المحتوى اإلعالمي الذي ينتج ويصمم من قبل الشباب/ات (بما في ذلك برامج وأشكال
تلفزيونية أو إذاعية جديدة).ع
تعزيز وفتح مساحات للشباب/ات العربي للتواصل والتعبير عن تحدياتهم ومصالحهم.ع
تعزيز وصول الشباب/ات إلى المعلومات والمهارات اإلعالمية والمساهمة بمشاركتهم في المجتمع.تق

من يمكنه التقديم؟ (معايير األهلية)ع
هذه الدعوة مفتوحة للمنظمات غير الحكومية ووسائل البث المرئي والمسموعة.ع
على المتقدمين أن يكونوا مسجلين ومصرحا لهم قانونيا بالعمل في أحد البلدان المستهدفة .ع
ً
مخولة قانونيا
أن تخصص الجهة المستفيدة حسابا مصرفيا منفصال وللمنحة فقط ،كما يجب أن تكون
الستالم الحواالت من الخارج.ع
على المتقدمين أن ال يكونوا مرتبطين أو معتمدين على أي حزب سياسي أو عسكري.ع
األشخاص المستقلون غير مؤهلين للحصول على الدعم المالي.ع
باإلضافة إلى ذلك  ،يجب على مقدمي المشاريع من المنظمات غير الحكومية أن يمتلكوا:ع
خبرة ال تقل عن سنتين في تصميم وتنفيذ المشاريع التي تركز على الشباب/ات،ع
خبرة في إدارة فعلية لمشروع بحد أدنى  75000يورو.ع
أي خبرة سابقة في التفاعل مع وسائل البث المرئية والمسموعة أو تنفيذ أنشطة ذات صلة باإلعالم تعد
ميزة إضافية.ع
على وسائل البث المرئية والمسموعة:ع
االلتزام بمعايير الصحافة المهنية واألخالقية.ع
لديها خبرة سابقة في العمل مع مجموعات المجتمع المدني.ع
قدرة في الوصول والتعامل مع المنظمات غير الحكومية المحلية و /أو مجموعات الشبابية.ع
دعوة للتقدم بطلبات 3 -

ما يقدمه المشروعع
للمتقدمين من المنظمات غير الحكومية

للمتقدمين من وسائل البث المرئي والمسموع

النشاطات والفعاليات التي يمولها المشروع
للمتقدمين من المنظمات غير الحكومية

دعوة للتقدم بطلبات 4 -

للمتقدمين من وسائل البث المرئي والمسموع

دعوة للتقدم بطلبات 5 -

مكان وزمان تنفيذ األنشطة

ترتيب الدفعات

دعوة للتقدم بطلبات 6 -

معايير االختيار

دعوة للتقدم بطلبات 7 -

كيفية التقديم؟

http://shabablive.com/en/applications/

مواعيد مهمة
الثالثاء 19آذار 2019

مساءا بتوقيت جرينتش
الجمعة  19نيسان  2019على الساعة 7
ً

دعوة للتقدم بطلبات 8 -

www.shabablive.com
تنبيه

تم إعداد هذا المنشور بدعم
ّ
مالي من االتحاد األوروبي
ّ
ويتحمل الشركاء المسؤولية
ّ
الكاملة لمحتواها الذي ال
يعكس بالضرورة مواقف
االتحاد األوروبي

للتواصل

contact@shabablive.com

تنسيق عام  -ألمانيا

شنتال ميراس  -أكاديمية دويتشه فيله

تنسيق المغرب ،والجزائر ،وتونس

مالك الخضراوي  -الخط

تنسيق لبنان ،واألردن ،وفلسطين

هشام كايد  -مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية  /الجنى

