
 
 

RESMYLE 

 البحر األبيض المتوسطفي اقليم  شباب لإعادة التفكير في اإلدماج االجتماعي لتوظيف التنمية المستدامة من اجل 

 

  RESMYLEمشروع مقدمة 

إعادة التفكير في توظيف الشباب المتوسطي واندماجهم  اجل منة باديء وعناصر التنمنية المستدامتوظيف م المشروع الى  بهدف

 :سببين رئيسيين على   ابناءاالجتماعي 

  سنة 24و  15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين فئة    الصعوبات المتزايدة لالندماج المهني للشباب وال سيما االول

(NEETS ) البحر األبيض اقليم  في  عملتتوقر لهم فرصة وايب التدر م يتلقوا ايفي المدرسة ، ول تركوا الدراسة الذين

 المتوسط

لتحديات المتزايدة لحماية البيئة في منطقة البحر األبيض المتوسط والفرص الجديدة التي يمكن أن تخلقها بالنظر إلى الثاني  

  ها وغيرنقص المهارات في العديد من المجاالت: النفايات وإعادة التدوير والتنقل ومنع المخاطر 

 :المشروع عمل مراحل وخطوات

 ة وعلميةجتماعيا خالل برامجمن الشباب على التنمية المستدامة  فئاتودمج  من خالل تدريب ةستدامالامفاهيم   والتعليم البيئي  -

 .الشبابالخاصة ب دعم المشاريع باالضافة الى ( وغيرها، التعليم  ,المهنيالتدريب )زيادة الوعي ، 

التعليمية ية وتنظيم وإجراء ورش العمللأساليب  تطوير، و فئات الشباب لمختلفالميداني التدريب العملي من خالل التدريب  -

عمل في مجال التنمية المستدامة  ورش، وتنفيذ  والبئييين ورجال االعمال االجتماعيين خالل االخصائيينلمختلف فئات الشباب من 

 .المنظمات البيئية غير الحكومية والثقافات  مختلف بين يالحراك البيئي والعلموتنظيم 

تدريب الالبيئي من خالل  في المجالعن طريق إنشاء حاضنات بيئية تدعم مشروعات االبتكار الرياديةدعم إنشاء األعمال  -

 .البيئيالمجال  فياألعمال رواد  التعاون معو

 :من المشروع ةالمستفيد  الفئات 

  الشباب  فئة     NEETs     700عدد 

 300عدد   عمل في مجال التنمية المستدامة فرص يبحثون عنممن  اب بشال ينخريجال 

   100المدربين والمهتمين بالعمل االجتماعي والبيئي عدد 

  25عدد   بالقضايا البيئية منظمات وهيئات تهتم  

  ( ENI CBC MRD) يرنامج   دعم المالي من االتحاد األوروبي من خاللبيتم تنفيذ المشروع  

  http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle:الموقع االلكتروني 

 

 

http://www.enicbcmed.eu/projects/resmyle


 
 

 المنح
j المجتمعمنظمات وتوعوية من قبل  مشاريع تعليمية الفرعية لتطويرالمنح على  بمقترحات للحصولتقدم الى   المنح   هذه هدف 

وزيادة الوعي لدى الشباب  اليئة وعيةنالبيئة وتحسينها من أجل رفع  المحلي مثل المنظمات الشبابية او البيئة والنسائية   حول

من أجل زيادة  NEETs التركيز على اكتشاف وتعزيز البيئة والتنمية المستدامة بينندماج المجتمعي و البيئي. اال ىوتشجيعهم عل

 يجب أن تتم اإلجراءات في ]واحد[ البلد )البلدان( / المنطقة )المناطق( التالية: فرنسا .الوعي وتعبئتهم على هذه المواضيع

(Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur) وإيطاليا ، (Liguria and Campania)  واألردن ، ولبنان )المنطقة ،

 .الجنوبية ( أو تونس )واليتي تونس ونابل( وفقًا لبلد تسجيل المنظمة

  نشاطات ال   أنواع 

عاًما وليسوا في التعليم  29و  18إجراءات لرفع مستوى الوعي بشأن التنمية المستدامة لشبكات التعليم غير المهني )الشباب بين 

 .أو التوظيف أو التدريب(. انظر أدناه مثال لألنشطة المؤهلة

أنواع اإلجراءات التالية غير مؤهلة: اإلجراءات المخصصة فقط لشراء المواد أو المعدات ، أو إجراءات الدراسة أو اإلعداد 

 .المسبق لإلجراءات ، أو تطوير الدورات األكاديمية

 طة الممكنةنشاال امثلة على  

إلى دعم إجراءات المواطنين لتعبئة مجموعات الشباب بشأن قضايا التنمية المستدامة. يجب أن تستند تعبئة  RESMYLE يهدف

الشباب و / أو اإلجراءات التي يقوم بها الشباب بشكل خاص على األنشطة التعليمية غير الرسمية باستخدام الموارد المحددة. 

مين قاعدة بيانات لألدوات التعليمية التي يمكن استخدامها في المقترحات ، لكن المتقدمين أحرار للمتقد RESMYLE يوفر مشروع

 أمثلة على األنشطة:  في اقتراح مواردهم الخاصة

 حمالت إعالمية عن التنمية المستدامة )النفايات وتغير المناخ ...( يقودها الشباب ؛  .1

 بناء واختبار األدوات التعليمية المصممة باالشتراك مع الشباب ؛  .2

 تنفيذ اإلجراءات التربوية في المدارس بقيادة الشباب ؛ .3

تنفيذ خدمة جماعية في مجال التنمية المستدامة )مثل إدارة النفايات ، النقل ...( على نطاق حي ، بلدية يقودها مجموعات  .4

 من الشباب

 الورشة التعريفة

 عير منصة زووم 27/5/2021سيتم عقد ورشة تعريفية حول المنح يوم الخميس الموافق 

 :للتسجيل للورشة يرجى الدخول على الرابط التالي

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbJyMlPs9cUXtPO9v

ZjqhyJg7UsZmVS8aAHR_ZmeLquQNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

 ل الرابط التالي:لحضور الورشة يرجى الدخو

https://us02web.zoom.us/j/82029647609?pwd=SHpURXZsSFNCOUtMZjZXZzBMUGcvUT09 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbJyMlPs9cUXtPO9v-ZjqhyJg7UsZmVS8aAHR_ZmeLquQNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbJyMlPs9cUXtPO9v-ZjqhyJg7UsZmVS8aAHR_ZmeLquQNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://us02web.zoom.us/j/82029647609?pwd=SHpURXZsSFNCOUtMZjZXZzBMUGcvUT09

