
 

        

 

 الشباب  صوت مجالسفي  للعضويةدعوة 

مشاريع التنمية؟ هل تمتلك أفكاراً ووجهات نظر حول كيفية تحسين حياة  هل تود تعزيز مشاركة الشباب في  

ل برنامج الشراكة  بالشباب في بلدك؟ هل تود مشاركة آرائك وتقديم التغذية الراجعة لنشاطات مدعومة من ق

 العربية؟ إذن فنحن نحتاجك معنا.   –الدنماركية  

في بلدك لتقدم التغذية الراجعة لنشاطات نفّذها  مجلس صوت الشباب نوفر لك الفرصة لتكون عضواً في نحن 

(. بصفتك عضًوا في البرنامج، ستحصل على  DAPPالعربية )   –الشركاء ضمن مشروع الشراكة الدنماركية  

تمكين الشباب  ي وتصبح جزًءا من شبكة من الشباب الحيويّين في المنطقة، للعمل على تعزيز  تدريب شخص

 والمشاركة الشبابية في تونس والمغرب واألردن ومصر. 

 

 الشباب؟  صوت لس امج  يما ه 

ش   تقديم ل طريقة    و ه  الشباب   صوت مجلس   ومشاركة  برنامج    ت ذا  ة بابيدمج  نشاطات  في  الشراكة  معنى 

 لشباب.  من أجل امع الشباب ومن قبل الشباب و  نفّذت العربية وضمان أن هذه األنشطة   –الدنماركية  

في تحسين حياة الشباب.    برنامجوكيف سيساهم ال   برنامجوأفكارك عن ال  أرائكولهذا سيُطلب منك مشاركة  

  العربية   –في الدول األربع الشركاء لبرنامج الشراكة الدنماركية    الشباب   ألصوات لس  امجيجري اآلن إنشاء  

 من كل دولة.  شابات  / شباب  4كّون من وم،) تونس والمغرب واألردن ومصر(

مهارات    على تدريبات    ين /ستتلقى في الدنمارك حيث  تحضيرية  في ندوة  ي  / كعضو في البرنامج، ستشارك  

ستتعرف أيًضا على اإلطار النظري لمشاركة الشباب وستحصل على أدوات  والتيسير والمقابالت والحوار.  

 عملية.  

 

 

 



 

 :   بـ مجلسضاء الأعسيقوم 

ستتعرف  والشباب .    دماج وتمكينيركز على إلمّدة أسبوع في الدنمارك،    المشاركة في برنامج تدريبي   -

  من خالل الشخصية الالزمة  والمهارات  الكفايات  على األطر النظرية واألدوات العملية وستكتسب  

 والتيسير.    والتحدث أمام الجمهور الحوار
المشاركة في اجتماع إقليمّي سنوي في تونس أو األردن، باإلضافة إلى حوالي أربع اجتماعات سنويّة   -

 في بلدك.  
الزيارات  - في  لمال   المشاركة  بالمشروع  والمشاركين    الحظة خاصة  والشركاء  المتطوعين  ومقابلة 

 العربية.   – الشراكة الدنماركية برنامج  الشباب في نشاطات  
الشبابية   - المشاركة  تقوية  كيفية  وعن  النشاطات  هذه  نظرك عن  وآرائك ووجهات  أفكارك  مشاركة 

 وتحسين األنشطة لخلق حياة أفضل للشباب.  

 من أنت؟ 

بغض النظر عن فئتك    العضوية    تقديم طلب على  لهذا نشجعك  .  ةومتنوع  ةشامل  ةشبابي   لس امج  خلق نسعى ل

شجع المرشحون  ويُ العمرية أو اهتماماتك أو نوعك االجتماعي أو دينك أو خلفيتك االجتماعية واالقتصادية.  

طلب العضوية لهذه  أو الذين يمثلون مجموعات األقليات على التقدم ب   ذوي اإلعاقة   / ذوو االحتياجات الخاصة 

 .المجالس الشبابية

يجب أن تكون  و في وقت انتهاء فترة التقديم.    30  –  18بين    رشحات المت  / رشحين المت  عمر يجب أن يكون  

نتوقع منك  مقيًما في   ذلك،  إلى  أو مصر(. وباإلضافة  المغرب  أو  أو األردن  )تونس  المؤهلّة  الدول  إحدى 

 .  2022المشاركة في ندوة في الدنمارك في نهاية نوفمبر 

 حسب التالي:  المرشحات  / سيتم اختيار المرشحين   

 الخبرة في تمكين الشباب أو المشاركة الشبابيّة.  -
 الحافز على تعزيز المشاركة الشبابية أو تحسين حياة الشباب.  -
 األفكار واإللهام.  تقديم الدافع واإلبداع في  -
 تعد مهارات اللغة اإلنجليزية ميّزة إضافية، ولكنها ليست شرًطا.  -

 . 2027إلى  2022من ي الشباباالستعداد لتكون من ضمن المجلس  -

 تفاصيل عملية أخرى:  

والزيارات    كونست - باالجتماعات،  المتعلقة  والفندق(  والتأشيرة،  والتنقل،  )الطعام،  التكاليف  جميع 

 مغطاة.  الخاصة بالمشروع، والندوات 

 كيفيّة التقديم: 

 يمكنك التقديم عبر الخطوات التالية: 

 تعبئة طلب التقديم  .1
 إنشاء فيديو قصير )دقيقتين بحد أقصى( حيث ستبين الحافزمن طلبك.  .2
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  قابالت ستُجرى في م الذين وصلوا القائمة النهائية ل. سيُدعى المتقدمون 10/2022/ 1يجب أن تقدم الطلب قبل 

 .  14/10/2022-3 الفترة

   ysb@duf.dkفي حال وجود األسئلة أو االستفسارات، الرجاء التواصل على اإليميل 


