
أخبار 
٢٠٢١فبراير / شباط-٢٠٢٠فبراير/ شباط

فالیب شباروع مشطورات تآخر



األردن

:أبرز اإلنجازات

.كارافانومي تم بنجاح بث الموسم الثاني من برنامج شباب اإلخباري كجزء من البرنامج التلفزيوني الي•

لى حاليا تتم المناقشة ضمن قناة رؤيا حول كيفية الحفاظ ع. ٢٦/١١/٢٠٢٠وتم بث الحلقة األخيرة بتاريخ 

.قسم أخبار الشباب في المستقبل

.  حلقات من شباب نيوز على قناة رؤيا١٠٩أنتج وقدم فريق الشاب •

لشؤون البرنامجباإلضافة إلى ذلك ، أنتج ستة صحفيين شباب من فريق شباب نيوز تقارير وحلقات كاملة•

.نبض البلدالحالية 

ية ،أعّد فريق شباب نيوز مقاالت ومقاطع فيديو يومية عن طقوس وعادات رمضان في الدول العرب•

.  ونشرت على الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي لرؤيا نيوز

".نيوزشباب"إنتاج فيديو عن مشروع •

https://youtu.be/NC8025dNHMc: على قناة تلفزيون رؤيا٢٦/١١/٢٠٢٠تم بثه في •

.اثنان على األقل من فريق شباب نيوز سيواصالن العمل في قناة رؤيا بعد انتهاء المشروع•

:مجموعة مختارة من حلقات شباب نيوز في الروابط التالية•
https://youtu.be/RkoFI6uXTaU

https://youtu.be/VXfeyRzIgRM
https://youtu.be/qvoboXS_2cQ

:أبرز اإلنجازات

فكرة مع التركيز على-شابًا أردنيًا من مختلف المحافظات على محو األمية اإلعالمية واإلنتاج ٣٠تم تدريب •

(اضغط الرابط هنا)دورات ٧الفيلم القصير في

.لإلنتاجفائزين للحصول على منحة مالية٧فكرة إعالمية قدمها المشاركون الشباب ، تم اختيار ١٩من بين •

٢٨/١٢/٢٠٢٠أقيم الحفل الختامي لمشروع الخيميائي لصناعة األفالم في •
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/videos/399243711301832/

٢٠٢٠/١٢/١بتاريخ " حفرة عميقة وحفرتين"إعالن الفيديو الفائز الذي نفذه حسني جميل•
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/posts/5522919794400703

ووجهة نظر الشارع األردني حول هذا الموضوعتقرير مصور عن ظاهرة التنمر،•
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/posts/5527380923954590

https://youtu.be/nAeiFhcXErIالخيميائيتقرير قناة رؤيا عن مشروع • :
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وزنیب شبا
نعما-یا تلفزيون رؤ: تنفيذ

www.facebook.com/AcademyRoya
https://www.facebook.com/caravanroya /
https://roya.tv/program/943

لخیمیائيروع امش
االردن -یة رلبشاللتنمیة ن یزبدر: تنفيذ

www.drabzeen.org/jo-en-2
www.facebook.com/DrabzeenHD

http://www.facebook.com/caravanroya/
https://www.facebook.com/royanabdalbalad/
https://youtu.be/NC8025dNHMc
https://youtu.be/RkoFI6uXTaU
https://youtu.be/VXfeyRzIgRM
https://youtu.be/qvoboXS_2cQ
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/posts/4974398692586152
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/videos/399243711301832/
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/posts/5522919794400703
https://www.facebook.com/DrabzeenHD/posts/5527380923954590
https://youtu.be/nAeiFhcXErI
http://www.facebook.com/AcademyRoya
https://roya.tv/program/943
http://www.drabzeen.org/jo-en-2
http://www.facebook.com/DrabzeenHD


األردن
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ناإلنجازات في االرد

(٧٠)، حكايا بلدك (٣٠)، الخيميائي (٦)شباب نيوز : في مجال الثقافة واإلنتاج اإلعالمياشاب١٠٦تدريب 

(١٠)بلدك حكايا، (١٤)الخيميائي، (١٠٩)شباب نيوز : مادة إعالمية من إنتاج الشباب١٣٣

ألف، واو البلد ٤٠٠شباب نيوز /كرنفال بالس(: فيس بوك)ألفًا من مستخدمي وسائل اإلعالم الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي ٤٣٠تم الوصول ألكثر من 

ألفا  ٢٩، درابزين ٢٩٠٠

:التعاون مع المنظمات غير الحكومية

:لقاء للمشاريع األردنية الثالثة عبر اإلنترنت، مع بعض المشاركين الشباب
https://www.facebook.com/shababliveproject/videos/361399631926414/

:مشاركة مشتركة في ورشة عمل لتدريب المدربين عبر اإلنترنت حول التثقيف اإلعالمي والمعلوماتي
https://www.facebook.com/shababliveproject/posts/3952788261460149

توقيع اتفاقية شراكة بين مسرح البلد وتلفزيون رؤيا

.تقارير تلفزيونية بثتها قناة رؤيا تسلط الضوء على مشروعي حكايا بلدك والخيميائي

:أبرز اإلنجازات

(.رابط هنااضغط ال)اختيار ممثلين عن هيئة التحرير المركزية تم استمرار اجتماعات لجنة التحرير المحلية و•

.  شاباً أردنياً من مختلف المحافظات على التربية اإلعالمية واإلنتاج٧٠تم تدريب •

فيديو ،)تم نشر دعوة للشباب األردنيين لتقديم مقترحاتهم وإلنتاج محتوى إعالمي خاص بهم •

(.  بودكاست ، مقاالت•

شهد الفني الموهي مساحة تسمح للشباب األردني اإلبالغ عن: اإللكترونيةواو البلدتطوير وتوسيع موقع مجلة•

.والثقافي المحلي في األردن ومشاركته

في مشروع لمشاركينوقع مسرح البلد اتفاقية شراكة مع قناة رؤيا تتضمن بث تقريرين بالفيديو من إنتاج الشباب ا•

.  حكايا بلدك

.هناتقرير قناة رؤيا عن مشروع حكايا بلدك•

دكحكایا بل
االردن -د لبلرح امس: ذتنفی

www.al-balad.org
www.facebook.com/AlBaladTheatre
http://www.wawalbalad.org /

https://www.facebook.com/shababliveproject/videos/361399631926414/
https://www.facebook.com/shababliveproject/posts/3952788261460149
https://www.facebook.com/AlBaladTheatre/posts/3063665153658266
http://www.wawalbalad.org/
https://youtu.be/8TZF4Yhah-I
http://www.al-balad.org/
http://www.facebook.com/AlBaladTheatre
http://www.wawalbalad.org/


فلسطين

:أبرز اإلنجازات

مواقع تجول هذا البرنامج في-" شباب كافيه"حلقة من برنامج الحوارات الجديد ١٣أنتج وبث تلفزيون وطن •

.  القرارمن صناع١٢شاب ا فلسطيني ا مع ٧٢وقد جمع العرض في المجمل . ومناطق مختلفة في فلسطين

هناللمزيد اضغط: الشباب وأزمة فيروس كوروناركزت الحلقة الرابعة على•

هناللمزيد اضغط: ما هي توقعات الشباب من أي اتفاق سالم:الشباب وصفقة القرنركزت الحلقة الخامسة على•

هناللمزيد اضغط: مبادرات الشباب وريادة األعمال الفلسطينيةالحلقة الثامنة حول•

يني إلى من أجل المزيد من األصوات الشابة في اإلعالم الفلسط" أصوات الشباب الحرة"وصلت الحملة اإللكترونية •

(.  هنااضغط الرابط)اكتشف الفيديوهات الخاصة بمشاركة الشباب.Facebookألف مستخدما  على ٧٠أكثر من 

(هنااضغط الرابط)حقوق الشباب الذين يعيشون في المخيمات و

ة المناطق المهمشحيث تسنى للشباب الفلسطينيين من٢٠٢٠ديسمبر٢٧في " اليوم المفتوح للشباب "تم تنظيم فعالية •

هناالتقرير. تبادل الحوار وطرح األسئلة واالستفسار مع صناع القرار المحليين

:أبرز اإلنجازات

إعالمي مرئي حيث سيتم بانتظام نشر محتوىwww.nofeedo.meتحديث وتوسيع منصة الموقع اإللكتروني •

.  ومكتوب ومسموع من إنتاج الشباب الفلسطيني

ورشة عمل بين األقران لمشاركة مهاراتهم اإلعالمية مع ٢٦نظم المشاركون الشباب في مشروع نُفيُد سلسلة من •

.الشباب اآلخرين في مجتمعهم

هنااضغط الرابط. شابا  ٣٢٥حوالي لعادت هذه التدريبات بالفائدة  •

يا مجتمعهم قضامن قبل المتدربين الشباب لتسليط الضوء على" مجاورات"مقطع فيديو ٢٠تم إنتاج ونشر أكثر من•

هناشاهد جميع المقاطع في الرابط. واهتماماتهم

يورو ١٥٠٠متدربون شباب في مسابقة أفضل محتوى وفكرة إعالمية ، وحصل كل منهم على جائزة قدرها٦فاز •

هنالمواصلة مشروعهم اضغط الرابط 

رابط،رابط،رابط:التالية لمعرفة المزيد عن المشروع والمشاركين فيه اضغط على الروابط•
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تعاون لتسوية النزاعات بالتعاون مع شغف

مينا البيرة

د ُنُفی

www.facebook.com/Nofeedo/
www.taawon4youth.org

https://www.nofeedo.me/
https://www.facebook.com/shagaf.org/

كافیھب شبا

www.facebook.com/WattanWebTV / 
www.wattan.tv

فلسطين-وكالة وطن لألنباء 

https://youtu.be/TWeVEL5_T-I
https://youtu.be/ZdZ_2Q1MLyY
https://www.wattan.net/ar/tv/323084.html
https://www.facebook.com/WattanNews/posts/176920287473673
https://www.facebook.com/WattanNews/posts/204953868024907
https://www.facebook.com/WattanNews/posts/204953868024907
http://www.nofeedo.me/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Nofeedo&set=a.10158447348185275
https://www.nofeedo.me/mojawarat
https://www.facebook.com/Nofeedo/posts/10158739058995275
https://www.facebook.com/shagaf.org/photos/?tab=album&album_id=10157557258243913&__xts__%5b0%5d=68.ARDNed9KiKx06zZ8cUeb33Kvwx-07AqzkbxJo4Bt6B-EB14n69N6P0qmnc94alHMj2ZmLOLtVsaBTcNaLoCoD8QpKmMx_LRPNn4tD1RrfSm1FdBynmA_I35TmxoyPd7jIcYmpG1I8TBzGq9QpqmIlhehY5Tq9e_Q8a3ZMDljMuDWlSxRk6VQCx33WGzkgCQq5pKlBHw6Uh43Y1lyfn_VkFtNhqoHEzZUhv2CooZxJNKmXt-SgOvrNl6zqBrKG89ntC8xLFmsuHl5ZucG__FPJn97Utmkdt9PKzBJxtzQE-24MljIaHxeY0MX6MWN-sl453qW_bEVKIP1DDH_ztl7Li-J3FZjAz6lm2BkDRrWkVjFehxkh2RIFYowe0jJnng1jqnNyaY_S-WGu2c9DDaYZc73gEUakCWLQ8pxgNKEcDXbCG8RdXN6KFEWSkFs1PpC4g
https://www.facebook.com/shagaf.org/posts/10157549191353913?__xts__%5b0%5d=68.ARB347ioeNf1yrj-Za8c85iQf-6X6s9YRPQzLUiUE2BKJYGbZsJLCpci0-ZMQlORLjks2UlSxPYiR7yZY-20CE0yHs4KgzoZ4-GvForLECgGB5IP8QSq2WJsTxK-1MrGfLOGOLul-SgfTbSyQOiDymB6OZthcRn-aMrJTnyTt-7Y3QDhq01mOLECV_MmAUY8ViYwTG_R_r8qKbFmGAw6n8OV2t7Zjs8mOSXmJ-xsWM3n4W06e9RgvyP7j_yweliZNsdQaBYcFiBRXHE1WxcaZK1j9pEknq8QcU_Zhe99E3RK0z0qw1RBlpEpscEa1v2NfzBZJqKjzzHggV5fbg
https://www.facebook.com/Nofeedo/posts/10158746807995275
http://www.facebook.com/Nofeedo/
http://www.taawon4youth.org/
https://www.nofeedo.me/
https://www.facebook.com/shagaf.org/
http://www.facebook.com/WattanWebTV
http://www.wattan.tv/
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شبابيء فضا
غزة, رام هللا-فلسطينيات 

www.facebook.com/YouthMediaSpace
www.filastiniyat.org

اإلنجازات في فلسطين

(٣٢)، فضاء شبابي (٣٥١)نفيد :شابًا على محو األمية اإلعالمية واإلنتاجية٣٨٣تدريب 

(٦٠)، فضاء شبابي (٥٣)نفيد : مادة إعالمية أنتجها الشباب١١٣

، شباب ١٣٠٠تعاون ، فضاء شبابي/ألف نفيد ٨٨(: فيس بوك)ألف من مستخدمي وسائل اإلعالم الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي ٣٤٦٩تم الوصول ألكثر من 

.ألف٣٣٨٠كافيه 

:التعاون مع المنظمات غير الحكومية

رابط:١٣تلفزيون وطن للمشاركة في الحلقة -تلقى فريقي مشروع التعاون والفلسطينيات دعوة لبرنامج شباب كافيه

.المنظمات الثالث تلفزيون وطن، فلسطينيات ، التعاون ممثلة في اللجان التوجيهية لكل مشروع

.اءنشرت قناة وطن مقاطع فيديو أنتجها المشاركون في مشروع تعاون نفيد على منصات التواصل االجتماعي ونشرت أيضاً مقاالت عن مشاريع الشرك

.تم بث برنامج فضاء شبابي التلفزيوني من إنتاج مشروع فلسطينيات على قناة الوطن

.وشارك أعضاء اللجنة التوجيهية لشباب كافيه في الحفل الختامي لمشروع فلسطينيات

فلسطين

:أبرز اإلنجازات

باستخدام صحافة قصة١١تنظيم دورتين تدريبيتين في مجال صحافة الموبايل في قطاع غزة والضفة الغربية وإنتاج •

الموبايل

خ الفلسطيني حول التعلم اإللكتروني خالل فترة كورونا والتاريفضاء شبابيحلقة تلفزيونية لبرنامج١٢إنتاج •

رابط،رابط،رابط:بث هذه الحلقات على قناة النجاح وشبكة وطن اإلعالميةتم-وصناعة اإلعالم وغيرها

ت هذه حول ريادة األعمال والتطوع والفنون وقصص نجاح المرأة، بثفضاء شبابيحلقة إذاعية لبرنامج ١٢إنتاج •

رابط,رابط,رابطأف أم١٠٦على إذاعة الشعب الحلقات

للشباب في وىتنظيم مائدتين مستديرتين جمعت المشاركين في المشروع مع صناع القرار للتعاون من أجل مشاركة أق•

.  وسائل اإلعالم

".فضاء شبابي"مشاهدين ومستمعين لجمع المالحظات حول برنامج عجلسات مةتنظيم خمس•

على إنجازات أف أم لتسليط الضوء١٠٦تم تنظيم البث المباشر على إذاعة الشعب ٢٠٢٠تشرين الثاني /نوفمبر٢٦•

ني ، وذلك الفلسطيالمشروع ومناقشة كيفية احتضان الشباب بشكل أفضل وابراز أفكارهم اإلبداعية في اإلعالم

رابط–وطن وتعاون والجنى : بمشاركة الشركاء

(رابط)صوت الوطن ( رابط،رابط)تغطية إعالمية واسعة ألنشطة المشروع على شبكة نوى الصحفية •

رابطنشر فيديو يسلط الضوء على إنجازات المشروع ـ•

http://www.facebook.com/YouthMediaSpace
http://www.filastiniyat.org/
https://www.wattan.net/ar/tv/328728.html
https://youtu.be/zT3o8_Vh73Q
https://youtu.be/D3HwvAR2lW0
https://youtu.be/8mBl5by0YF8
https://www.facebook.com/YouthMediaSpace/posts/329242665137715
https://www.facebook.com/shaabradio106/posts/3133282936707574
https://www.facebook.com/shaabradio106/posts/3173639002671967
https://www.facebook.com/shaabradio/videos/797738061072181/
https://bit.ly/30kZJxF
https://bit.ly/3mX2EWW
https://bit.ly/3jkRBEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ruf39nv3Ilo


لبنان

:أبرز اإلنجازات

للشباب ، والتي، تم بث حلقات جديدة من البرامج اإلذاعية األربعة الموجهة٢٠٢٠كانون األول /أيار حتى ديسمبر/مايو•

:  عاًما٣٥و ٢٠ضيف تتراوح أعمارهم بين ١٠٠جمعت أكثر من 

رابط: ٣٤حلقة -يمكنك إحداث فرق -

رابط:تقريًرا٢٣٥-ما هو رأيك يا رفاق؟ -

رابط:٣٤حلقة-مجلس الشباب -

رابط:٣٤حلقة-مجلة الشباب -

.مستمع٤٠٫٠٠٠وصلت كل حلقة من حلقات البرامج اإلذاعية إلى معدل •

، والمبادرات ١٩-غطت البرامج اإلذاعية مواضيع مثل العنف ضد المرأة، والمشهد الفني اللبناني الشاب، ووباء كوفيدو•

.االجتماعية من قبل الشباب

:أبرز اإلنجازات

تدريبهم تم(من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية)من المواهب اإلعالمية الشابة من المناطق النائية في لبنان ١٤•

.وتوجيههم على مدار عام إلنتاج قصص وسائط متعددة حول مجتمعاتهم المحلية

.ونشر جميع قصص الوسائط المتعددة للشباب على المنصةwww.storyleb.comإطالق موقع•

افة إلى الرسوم تتوفر جميع القصص باللغتين اإلنجليزية والعربية مع مزيج من الصور والتقارير الصوتية، باإلض•

.التوضيحية لفنانين لبنانيين

وسطة بكفيا ، حكايا ب(رابط)، مكتومو القيد في طرابلس (رابط)زواج قاصر : بعض الموضوعات التي تمت تغطيتها هي•

(رابط)

رابط:نشر فيديو تقديمي للفريق•

(رابط)وجويل ( رابط)غادة ب،يفيديوهين لمشاركي ستوري ال•
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:أبرز اإلنجازات

ا حول الثقافة اإلعالمية والمعلوماتية ورواية القصص وصحافة١٨شاب ا لبناني ا تدريبي او توجيهاّ لمدة ٢٥تلقى • يوم 

الموبايل وحقوق اإلنسان 

.شاب على التثقيف اإلعالمي والمعلوماتي١٠٠في جلسات توعية بين األقران ، قام الشباب بتدريب حوالي •

(رابط)وصفحة إنستغرام ( رابط)فيسبوك ،/http://dawaerfoundation.org/our-storiesإطالق الموقع•

رابط:نشر فيديو عن المشروع•

جابية مادة إعالمية حول مواضيع مثل انتهاكات حقوق الشباب، والصور النمطية الثقافية، والقصص اإلي١٢٦إنتاج •

.للشباب

راهية عبر التعاون مع مؤسسة التعاون في فلسطين إلنتاج مجموعة أدوات للحوار عبر اإلنترنت والتصدي لخطاب الك•

".قصصنا"اإلنترنت، والتي سيستخدمها فريق المحتوى في 

حي و ختلفبعلبك في ضوء م: نشر فيدوهات للشباب الذين انضموا إلى قصصنا ، مشروع شباب اليف من لبنان منها•

الشياح من منظور سجى

قصصنا

كافة المناطق اللبنانية-مؤسسة دوائر

www.facebook.com/pg/DawaerNGO/
www.ourstoriesshabab.org

StoryLeb
لبنان-ستوري الب 

www.facebook.com/StoryLEB/

http://www.storyleb.com/

صوت الشباب
لبنان-إذاعة صوت لبنان 

www.facebook.com/sawtkellebnen
www.vdl.com.lb

اإلنجازات في لبنان

(١٦)، ستوري الب (في جلسات بين األقران١٠٠+ ٢٥)، قصصنا (٤)صوت الشباب : شاباً على محو األمية اإلعالمية واإلنتاجية١٤٥تدريب 

(١٢على األقل )، ستوري الب (١٢٠)، قصصنا (١٨٨)صوت الشباب : مادة إعالمية أنتجها الشباب٣٢٠

١٩٠٠، قصصنا ٥١٠٠ألفاً، ستوري الب ١٢٧صوت لبنان : (فيس بوك)ألفاً من مستخدمي وسائل اإلعالم الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي ١٣٤الوصول لتم 

VOLبث مباشر على الراديو ووسائل التواصل االجتماعي ليوم واحد يجمع فرق المشروع وشباب راديو -٢٠٢٠كانون األول / ديسمبر٢٢:التعاون مع المنظمات غير الحكومية

رابط،رابط:استضافات لمناقشة آراء الشباب حول المشهد اإلعالمي باإلضافة إلى الترويج للمشاريع واالنتاجات الشباب-ومؤسسة دوائر والسفير العربي 

https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=168
https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=167
https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=169
https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=170
http://www.storyleb.com/
https://storyleb.com/ar/child-marriage-ar/
https://storyleb.com/ar/the-suspended-lives-of-the-stateless-of-tripoli/
https://storyleb.com/ar/stories-of-the-bekfaya-bus/
https://www.facebook.com/watch/?v=216514836102259
https://fb.watch/3ikkYKZTh7/
https://fb.watch/3ikoPCWmnL/
http://dawaerfoundation.org/our-stories/
https://www.facebook.com/%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%86%D8%A7-104320697940301/
https://www.instagram.com/ourstories.lebanon/
https://www.youtube.com/watch?v=MAcbd2swLBc&t=6s&fbclid=IwAR0JxUB1VpDLCmMj7WShv12sI-D-WQB_x8jgJNViEmsqH00wFVnGX3q_VUw
https://www.facebook.com/shababliveproject/videos/2726456210950953
https://www.facebook.com/shababliveproject/videos/780240235956153
http://www.facebook.com/pg/DawaerNGO/
http://www.ourstoriesshabab.org/
http://www.facebook.com/StoryLEB/
http://www.storyleb.com/
http://www.facebook.com/sawtkellebnen
http://www.vdl.com.lb/
https://fb.watch/3hhaRFdr4-/
https://fb.watch/3hhdmEUjsp/


تونس

:أبرز اإلنجازات

.٢٠٢٠شباب من صفاقس بنجاح حتى يونيو ١٠الذي طوره فريق من  ”Samstag“بث البرنامج الجديد •

وعات التي سيتم الموضتم تطوير روبوت الدردشة لجمع التعليقات واألفكار من قبل المستمعين لتساعد في اختيار•

تغطيتها خالل البرنامج 

بمفهوم "Samstag”، أعيد تصميم برنامج٢٠٢٠أيلول /تموز إلى سبتمبر/بالنسبة للبث الصيفي ، من يوليو•

دولة ٢٧تونس إلى حيث أخذ فريق الشاب المستمعين في رحلة بحرية بدأت من“”El Croisièreجديد يسمى 

.  في جميع أنحاء العالم لتغطي األخبار والرياضة والفنون وما إلى ذلك

عقود مع إذاعة٦تم تدريبهم على إدارة البرنامج اإلذاعي الجديد، تم توقيع الذين شباب ١٠من بين •

.لمواصلة العمل في اإلذاعة بعد انتهاء المشروع إما كمضيف أو منتج أو كاتب عمودديوان

المنشورة على ( رابط،رابط)”Yes’in“وصفحة ( رابط،رابط) ”Barwita”ستستمر صفحة•

.التابعة لقناة ديوان اف ام حتى بعد نهاية المشروعFacebookصفحة

رابط:إنتاج ونشر فيديو ترويجي للمشروع•
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Shabab on Air
صفاقس-ديوان اف ام 

www.facebook.com/shabOnAir/
www.diwanfm.net

من الجامعات التونسية
س اف ام تونس-اكسبر

www.facebook.com/fromuniversity
www.radioexpressfm.com

:أبرز اإلنجازات

٢٠٢٠كانون األول /حزيران إلى ديسمبر/استمر الموسم الثاني من البرنامج اإلذاعي من يونيو•

جمعت حلقة على اكسبرس اف ام حيث٣٨جامعة بطلب الستضافة البرنامج، وتم إنتاج وبثت ٣٥تقدمت أكثر من •

. طالب ا١٥٢ضيف ا من بينهم ٢٢٨

:  تناول البرنامج مواضيع عديدة من بينها•

(رابط،رابط)تأثير كورونا على سوق العمل -

(رابط،رابط)التعليم العالي للصحافة واإلعالم -

(رابط،رابط)فرص التعليم والعمل في صناعة السياحة والفنادق وفن الطهو -

.  ألف مستخدم١٣,٨وصلت كل حلقة تم بثها على وسائل التواصل االجتماعي إلى •

-آذار /مارس )مسابقة طالبية تدعو من خاللها إلى تقييم أفضل األفكار لبرنامج إذاعي يركز على الشباب •

.  طلب٥٦تم استالم (. ٢٠٢٠أيار /مايو•

مهاراتهم بشكل لتطوير( ٢٠٢٠حزيران / يونيو(طالب من تدريب إذاعي احترافي في اكسبرس اف ام ١٤استفاد •

.  أكبر

، تم بث الحلقات األولى  Health ecoاكسبرس اف ام برنامج إذاعي شهري يسمى: يمكن للفائز إنتاج برنامجه لـ •

رابط،رابط،رابط(٢٠٢٠كانون األول /في ديسمبر

https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/708226539739938/
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/785382301992824/
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/197507711644657/
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/3549311625127086/
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/408674170456983/
http://www.facebook.com/shabOnAir/
http://www.diwanfm.net/
http://www.facebook.com/fromuniversity
http://www.radioexpressfm.com/
https://fb.watch/3fN4avNk_J/
https://fb.watch/3fNAikdaWE/
https://fb.watch/3fRHJxv9uZ/
https://fb.watch/3fS0jJ5gW3/
https://fb.watch/3fSdDsrlas/
https://fb.watch/3fSfMWsRdQ/
https://fb.watch/3fSdDsrlas/
https://www.facebook.com/fromuniversity/posts/429088075132607
https://www.facebook.com/fromuniversity/posts/429099831798098
https://www.facebook.com/fromuniversity/posts/429114495129965


:أبرز اإلنجازات

تدريبهم على تقنيات شابًا تم١٢مخرًجا شابًا من المناطق التونسية على إنتاج األفالم القصيرة وإخراجها و ١٨تم تدريب •

.الصحافة والمقابالت والتقديم وذلك لتقديم برنامج تلفزيوني عن الفن والسينما

تعددة مثل متحدثت حول موضوعات-فيلمان وثائقيان ، فيلمان خياليان، فيلم رسوم متحركة -أفالم قصيرة ٦إنتاج •

أو اإلعاقة ( سيني شبابمن٣الحلقة )، تعاطي المخدرات ( من سيني شباب١الحلقة )المشهد الفني في جنوب تونس 

(من سيني شباب٧الحلقة )

". سيني شباب"حلقات من برنامج ١٠إنتاج •

-https://www.ftcc.tn/cineلجميع حلقات سيني الشباب وتخصيص مساحة/https://www.ftcc.tnتحديث الموقع•

shabab/

٩)وقت الذروة حلقات من سيني شباب في١٠توقيع اتفاقية مع تلفزيون تلفزة تي في ، وهي قناة تلفزيونية خاصة، لبث •

.٢٠٢١شباط /فبراير٢٠حتى ٢٠٢٠كانون األول /ديسمبر١٩من ( مساءً 
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وسائط بديلة
تونس-منظمة أنا يقظ 

https://iblog.tn/
www.facebook.com/I.WATCH.Organizatio
n/

سيني شباب
الجامعة التونسية لنوادي السينما، تونس

www.facebook.com/Ciné-Shabab-
102266147805769
www.ftcc.org.tn

تونس

:أبرز اإلنجازات

عن تقاريرالشباب وتدريبهم على كيفية تقديم YouTubeمن مستخدمي ٧من المدونين الشباب و ٢٤تم اختيار •

.  القضايا التي تهمهم

ما الخطب في اإلعالم في )"YouTubeمقطع فيديو من قبل مستخدمي ١٤إنتاج ونشر تم •

(رابط،رابط"تونس؟

من المبدعين الشباب١١ل YouTube“تحدي مستخدمي ": ٢٠٢٠ديسمبر / كانون األول١٢إلى ٦من •

ت على الفيديوهات التصويتم بعد التدريب على أدوات وتقنيات اإلنشاء، تم إنتاج ونشر مقاطع فيديو و. المختارين

(.رابط)عبر اإلنترنت

وصناع الذي يتناول موضوع اإلعالم البديلJeunesعلى راديو Media Tekالمشاركة في برنامج •

.المحتوى

ستمر بعد انتهاء ي، على أن /https://iblog.tnإطالق منصة المحتوى الشبابي:٢٠٢١كانون الثاني /يناير١٧•

وتداولت هذه المقاالت . المعتمدينمن المدونين الشباب١٦مقالة ُكتبت على يد ٣٩نشر من خالله . المشروع

..مواضيع حول كرة القدم والهجرة غير الشرعية والتحرش

تصورات حول : قدم دراسة الشباب واإلعالم التونسي٢٠٢٠Facebook Liveكانون األول /ديسمبر٢٦•

برنامًجا إذاعيًا ١٧١متطوًعا شابًا وتم مراقبة ٢٣خضع لها ( رابط،رابط)وسائل اإلعالم التقليدية والبديلة 

.وتلفزيونيًا

(رابط)حول وضع اإلعالم البديل في تونس ٢٠٢٠كانون األول/ تنظيم مؤتمرين عبر اإلنترنت في ديسمبر•

اإلنجازات في تونس

(٤٢)وسائط بديلة (٣٠)سيني شباب (١٢)من الجامعات التونسية ( ١٠)شباب على الهواء : شابًا على محو األمية اإلعالمية واإلنتاجية٩٤تدريب 

(  ٤٣)؛ وسائط بديلة ( ١٦)؛ سيني شباب ( ١٠)؛ من الجامعات التونسية ( ٣٤)شباب على الهواء : مادة إعالمية أنتجها الشباب١٠٣

ألف ؛ شباب٢٩؛ من الجامعات التونسية ٢٩٠٠سيني شباب (: فيس بوك)من مستخدمي وسائل اإلعالم الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي ٣٤٣٠٠تم الوصول ل 

.Iblog.tn٣٠٠؛٢١٠٠على الهواء 

تجمع فرق الجامعة التونسية لنوادي السينما٢٠٢٠شباط / فبراير١٩يوم  Express FMعلى " من الجامعات التونسية "حلقة خاصة من :التعاون مع المنظمات غير الحكومية

رابط. الخط ، والجنى و بعثة االتحاد األوروبي في تونس، DWومنظمة أنا يقظ لتقديم مشاريعهم ، جنبًا إلى جنب مع شركاء شباب اليف أكاديمية 

https://www.ftcc.tn/
https://www.ftcc.tn/cine-shabab/
https://iblog.tn/
http://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/
http://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Shabab-102266147805769
http://www.ftcc.org.tn/
https://youtu.be/fDEI9wfromk
https://youtu.be/7ZZyd4_lAms
http://shabablive.tn/voti/
https://iblog.tn/
https://www.iwatch.tn/ar/uploads/_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf
https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/videos/445860336586858
https://fb.watch/3CgDWEvh2c/
http://iblog.tn/
https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/171736330922301/


المغرب

آش بانليكوم؟

راديو امباكت

الدار البيضاء-جووج -القناة الثانية دوزيم

منتدى البدائل ، الرباط

www.facebook.com/Joojmedia/
https://www.instagram.com/joojmedia/

www.facebook.com/achtari7dak/
www.e-joussour.net/fr/

:أبرز اإلنجازات

رابط،رابط:مناطق في المغرب٤شابًا مختاًرا من ٤٨سلسلة من التدريبات اإلعالمية لـ •

رابط،رابط،رابط:نشر بيانات شبابية بالفيديو للحملة حول نموذج التنمية الجديد للمغرب•

:إنتاج ونشر وسائل اإلعالم الشبابية•

رابط،رابط-حول الثقافة المغربية، حرية التعبير ،موضوع واحد ورأيان متناقضان:كا وال ماكا-

،نشر الشائعات،سؤال رئيسي واحد مع إجابته من خالل الفيديو المتحرك، عن العنصرية:؟لماذا-

رابط،رابط-ضد المرأة العنف

حول التكاليف االجتماعية واالقتصادية للوباء، المغرب بعد الجائحة (: توعية)توعية بالقادية -

،رابط،رابطرابط

إليجابية سلسلة من التصريحات بالفيديو من المشاهير لنشر ا-اشخبارك فداركإطالق المبادرة اإلعالمية-

.في سياق الوباء

Hta_Ana#حملة على اإلنترنت - (#Me_too) الشبابي في تواجدللدعوة لمزيد من ال

رابط،رابط،رابط:المغربياإلعالم 

رابطحفل اختتام برنامج الكلمة للشباب وحفل تسليم الشهادات،: ٢٠٢٠كانون األول / ديسمبر٢٩•

تنسيقات وسائط ويب تم تطويرها من قبل المتدربين الشباب لتستمر بعد إغالق المشروع٣•

www.paroleauxjeunes.ma
www.facebook.com/watch/paroleauxjeu
nescitoyens/
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:أبرز اإلنجازات

:في المواضيع التاليةوإنستغرامعلى فيسبوك بانليكومآشفيديو جديد بتنسيق ١٥إنتاج ونشر •

رابط،رابط،رابط:١٩-كوفيدمبادرات الشباب المغربي خالل جائحة -

رابط،رابط،رابط:الهوية اإلفريقية للمغاربة-

رابط،رابط،رابط:المغتربين وضع المرأة في المغرب بالتعاون مع صانعي المحتوى الشباب-

رهم حول الجديد حيث يمكن للشباب المغاربة من خلفيات مختلفة تبادل وجهات نظ( وماذا بعد ذلك؟)إطالق مفهوم •

رابط:المستقبل بعد الوباء

الرابط هنايمكن الوصول إلى جميع مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت من خالل•

على  Pop Upزيونيفي البرنامج التلفبانليكومآش، وإبراز فيلم رابط:إنتاج ونشر مقطورات للترويج وللتنسيق•

رابطدوزيمالقناة الثانية 

الكلمة للشباب
جمعية المواطنون ، الدار البيضاء

:أبرز اإلنجازات

.رابط-دوزيمحلقة على راديو٢٣حيث تم بث ، Ach_tari_7dak# حلقة من البرنامج اإلذاعي ٣٨تم إنتاج •

لقي لت,المحلية شابًا من صانعي المحتوى المحليين المشاركين في اإلذاعات١٥مشاريع إذاعية من ١٠تم اختيار •

.التدريب والدعم المالي إلنتاج التقارير اإلذاعية

٢٠٢٠أيار /شباط ومايو/ورشات عمل لدعم المشاريع اإلذاعية بين فبراير٣تم تنظيم •

مقطعاً خالل برنامج ٦٠بث تم مقطع إذاعي أنتجها صانعو المحتوى المختارون،٢٠٠أكثر من •

#Ach_tari_7dak:رابط

ليصبح منصة لبث المحتوى الصوتي /http://www.e-joussour.netإعادة تصميم وتحديث الموقع االلكتروني•

.من وسائل اإلعالم المحلية في المغرب

http://www.facebook.com/Joojmedia/
https://www.instagram.com/joojmedia/
http://www.facebook.com/achtari7dak/
http://www.e-joussour.net/fr/
https://www.facebook.com/watch/?v=672763680124251
https://www.facebook.com/watch/?v=644761249568637
https://www.facebook.com/watch/?v=3237312093015748
https://www.facebook.com/watch/?v=609860903052197
https://www.facebook.com/watch/?v=2585742358422804
https://fb.watch/3Cm0oaFcmi/
https://www.facebook.com/paroleauxjeunescitoyens/posts/292620492122656
https://fb.watch/3CmhCGdboB/
https://fb.watch/3CmjLZEF3v/
https://www.facebook.com/watch/?v=284276335955203
https://www.facebook.com/watch/?v=699030854002611
https://www.facebook.com/watch/?v=545997056352651
https://www.facebook.com/watch/paroleauxjeunescitoyens/228836605076372/
https://www.facebook.com/watch/?v=1232734673776129
https://www.facebook.com/watch/?v=1702434083251626
https://www.facebook.com/watch/?v=545997056352651
https://fb.watch/3Cn6S14j5d/
http://www.paroleauxjeunes.ma/
http://www.facebook.com/watch/paroleauxjeunescitoyens/
https://www.facebook.com/558004804722506/posts/837996810056636/
https://www.facebook.com/558004804722506/posts/843718229484494/
https://www.facebook.com/558004804722506/posts/843718229484494/
https://www.facebook.com/watch/?v=741232230064556
https://www.facebook.com/watch/?v=1184184291974795
https://www.facebook.com/558004804722506/posts/881222942400689/
https://www.facebook.com/watch/?v=622846431991463
https://www.facebook.com/watch/?v=959286784498577
https://www.facebook.com/watch/?v=1107277059655152
https://www.facebook.com/watch/?v=232062134639820
https://www.facebook.com/watch/558004804722506/2568302740120723/
http://www.facebook.com/watch/?v=787071672123076
http://m.2m.ma/ar/replay/programs/list/pop-up/pop-up-vendredi-19-juin-2020-1/
https://www.facebook.com/achtari7dak/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/803175993050720/308938463570608/
http://www.e-joussour.net/ 


Agadir MediaLab
أغادير-الوضوح الطموح الشجاعة 

www.facebook.com/agadir.medialab/

www.oufella.tv
https://www.facebook.com/oufella.tv/
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ب المغر

:أبرز اإلنجازات

موهبة تدريبها٣٤واصلت المواهب اإلعالمية الشابة المختارة البالغ عددها •

تابة تقنيات الكسلسلة من التدريبات الحضورية وعبر اإلنترنت ، حول: ٢٠٢٠مايو /مارس إلى أيار/من آذار •

وإجراء ( رابط)سرد القصص وصحافة الموبايل ومشاركة الجمهور حول ، (رابط)الصحفية والتعليق الصوتي

(.رابط)المقابالت 

رابط،رابط:جلسات فيديو تصويرية لتكوين أرشيف يمكن استخدامه في التقارير•

(رابط)استعد الفريق بأكمله لإلنتاج النهائي : ٢٠٢٠تموز /يوليو•

Oufella.tvتطوير تنسيقات الوسائط للمنصة الجديدة وإطالق وسائط الموقع الجديد •

(.انستغرام،web)،FB،YouTube:الروابط

.تنسيقات رئيسية ونشر عدة حلقات٣إطالق تم •

(رابط)مقابالت فيديو طويلة مع شخصيات محلية ملهمة من سوس : مسار•

•Sektour  : (رابط)تسليط الضوء على المبادرات المحلية وأصوات الشباب من مدينة أغادير

(ابطر)فيديوهات تعليمية ترفيهية تغطي مواضيع مثيرة للجدل تتم مناقشتها في منطقة سوس : جدل •

(رابط)دوزيمتقرير تلفزيوني عن المشروع ووسائل إعالم المجتمع المحلي الجديدة على قناة •

اإلنجازات في المغرب

(٢٦)امباكتراديو ( ٤٨)الكلمة للشباب ؛٣٤ Agadir Media Lab:شاباً في مجال محو األمية واإلنتاج اإلعالمي١٠٨تدريب 

Agadir Media Lab١٥( ٢٠٠)راديو امباكت (٦٥)الكلمة للشباب : مادة إعالمية من إنتاج الشباب٢٨٠

: آش بانليكوم -جووج ٣٧٠٠الكلمة للشباب : وسائل التواصل االجتماعي: ألفًا من مستخدمي وسائل اإلعالم الشباب من خالل محتويات وسائط المشروع٣٢٤تم الوصول إلى 

٥٠٠٠Ach-ألف ١٧اوفيليا -٣٠٠ألف Tari 7dak

٣٢٠٠Agadir Medialab

أيام حول التثقيف اإلعالمي والمعلوماتي نظمته ٣والكلمة للشباب في مراكش في تدريب لمدة Agadir Medialabالتقى المشاركون من :التعاون مع المنظمات غير الحكومية

DWأكاديمية 

(رابط)جمعية المواطنون بالتعاون معجووج-بانليكومآشإنتاج عدة مقاطع فيديو مناظرة من نسق 

http://www.facebook.com/agadir.medialab/
http://www.oufella.tv/
https://www.facebook.com/oufella.tv/
https://www.facebook.com/agadir.medialab/posts/228921255170826
https://www.facebook.com/agadir.medialab/posts/297218885007729
https://www.facebook.com/agadir.medialab/posts/267351781327773
https://www.facebook.com/agadir.medialab/posts/309743073755310
https://fb.watch/3GftPEQBy8/
https://fb.watch/3GfyzCoqcQ/
https://oufella.tv/
https://www.facebook.com/oufella.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC2B5Xfx4FtEFE3f2_WjOd8Q
https://www.instagram.com/oufellatv/
https://oufella.tv/emissions/massar
https://oufella.tv/emissions/sektour
https://oufella.tv/emissions/jadal
https://fb.watch/3Gdy0cxsco/
https://www.facebook.com/watch/?v=1107277059655152


الجزائر
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Nedjma TV
Association AGIR, 

Bouira

www.facebook.com/NedjmaDzTV/
https://nedjmatv.net/

:أبرز اإلنجازات

طلبًا من جميع أنحاء الجزائر من منظمات ٣٨تم استالم : إلنشاء شبكة إنتاج محتوى لتلفزيون نجمةعملية االختيار•

.مرشحين من فرقهم٥شبابية أو مجموعات شبابية مستقلة، مع قائمة من 

ألول تم اختيارهم مسبقًا لمرحلة االختبار، مع التدريب والمشاركة ا( مناطق)واليات ٨من ( ٪ منهم نساء٤٨)شابًا ٤٨•

رابط،رابط،رابط:شاهد بعض هذه االنتاجات هنا Facebookعلى

ليصبحوا مراسلين ( رجالً ٢٢امرأة و ١٤)مناطق ٨شابًا من ٣٦االختيار النهائي لـ :٢٠٢٠حزيران / يونيو٣٠•

.محليين لقناة نجمة

لموبايل يوماً تدريباً على التصوير والتحرير واإلخراج ورواية القصص واإلشراف التلفزيوني وصحافة ا٦٤•

.مناطق٩شاباً وشابةً من ٣٢واستفاد من الدورات التدريبية ( رابط،رابط،رابط)

ع ونشرها على موق( تقارير ومقابالت وصور شخصية)منتًجا إعالميًا ٥٧تم إنتاج :٢٠٢٠أيلول / سبتمبر٣٠بحلول •

Facebook.

ية عن الشباب الجزائري صوتًا ومساحة للترويج ألفعالهم وإعداد تقارير محلتطوير السياسة التحريرية لقناة نجمة منح•

.ريادة األعمال والبيئة والمواطنة النشطة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه

/Web Web https://nedjmatv.netاإلطالق الرسمي لمجتمع الشباب الجديد : ٢٠٢٠ديسمبر /كانون األول ٥•

رابط،رابط:شاهد ترويج الفيديو هنا

في المشهد اإلعالمي شاباً لمناقشة مشاركة الشباب٣٥منتدى عبر اإلنترنت مع :٢٠٢٠ديسمبر /كانون األول ٣١•

.رابط-الجزائري 

.حصل تلفزيون نجمة على ترخيص رسمي كإعالم مجتمعي في الجزائر•

:على تلفزيون نجمةتنسيقات٤تم إطالق •

-Successdz : وتسليط الضوء على قصص النجاح ورواد "ال توجد وظيفة"رواية مضادة لخطاب ،

(رابط)األعمال الشباب 

-Mawahibzd : (رابط)تسليط الضوء على الفنانين والمواهب الجزائرية الشباب

The Dz Explorer - :خ والعلوم مقاطع فيديو تعليمية ترفيهية لتبادل المعرفة والمهارات في مجال التاري

(رابط)

-Jem3yatCom   :قناة لمنظمات الشباب الجزائرية المحلية وإنجازاتهم

.تقريراً مصوراً من قبل الشباب٧٠انتاج ونشر أكثر من تم •

اإلنجازات في الجزائر

واليات في جميع أنحاء الجزائر على محو األمية اإلعالمية واإلنتاج٩شاباً من ٣٢تدريب 

.تقارير، وصور، ومقابالت ومقاطع فيديو ترويجية عن قناة نجمة وفريقها: مادة إعالمية أنتجها الشباب٧٤

.ألفاً من مستخدمي الوسائط الشباب من خالل محتويات الوسائط الخاصة بتلفزيون نجمة٧٠الوصول إلى أكثر من تم 

https://www.facebook.com/NedjmaDzTV/
https://nedjmatv.net/
https://fb.watch/3HsV-5Tbya/
https://fb.watch/3HsXsjH2JA/
https://www.facebook.com/111608993531395/videos/1893539754114693
https://www.facebook.com/NedjmaDzTV/posts/408735103818781
https://www.facebook.com/NedjmaDzTV/posts/391170905575201
https://www.facebook.com/NedjmaDzTV/posts/380138056678486
https://nedjmatv.net/  
https://www.facebook.com/NedjmaDzTV/videos/1035104706914624
https://www.facebook.com/NedjmaDzTV/videos/597154431181367
https://nedjmatv.net/lactu/2020-lannee-de-nedjmatv/?fbclid=IwAR1gxOhw2Ihw--F_MfqvH20OxHVJdKm9cvyd2c2ZDiKuGDM83Xb6jCBtd-g
https://nedjmatv.net/category/entrepreneuriat/successdz/
https://nedjmatv.net/category/art-culture/mawahibdz/
https://nedjmatv.net/category/sciences-tech/the-dz-explorer/
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ي  كاء  شباب اليف وال . تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروب  محتوياتها هي المسؤولية الوحيدة لشر
ي  ورة وجهات نظر االتحاد األوروب  .تعكس بالضر


