
 

المتوسط األبيض البحر في الشباب تشغيل مشروع  

(YEM)  

(اإلنترنت عبر) اإلقليمي المنتدى  

(باريس توقيت) 45:12 - 30:10 ،2021 نيسان  8 

 

 األوروبي االتحاد من الممول (YEM) المتوسط األبيض البحر منطقة في الشباب تشغيل مشروع إطار في

 العربية، في الدول في للتربية االقليمي اليونسكو مكتب سيستضيف ،(2020-2018) اليونسكو منفّذ منالو

 إلى الساعة صباًحا 10:30 الساعة من ،2021 أبريل 8 في اإلنترنت، عبر YEM اإلقليمي المنتدى بيروت،

 .(توقيت باريس) مساءً  12:45
 

 الرقمية المهارات وممثلي العمل، على القائم وتقييمها والتعلم المهارات توقع مجال في خبراء المنتدى سيدعو

كمشاركين في  ،المستفيدة البلدان من شبابالو المدني والمجتمع الحكومة إلى باإلضافة األعمال، وريادة

 التعليقات ولجمع الموضوعية، مكوناته من نمكوّ  كل في إنجازات المشروع تقييم بهدف. وذلك المنتدى

 أهداف مع يتماشى بما والعمل المستقبلي اإلقليمي التعاون أيضاً مناقشة تتمّ س. المستفيدين وردود الفعل من

 مهارات اكتسابمن  المنطقة في شاب 20.000 حوالي فادةال Pix مع التعاون إطالق ذلك في بما المشروع،

 .رقمية
 

 والمهني، التقني والتدريب التعليم ومقدمي الخاص والقطاع الرسمية المؤسسات YEM مشروع يدعم

 ومراقبة سياسات وتنفيذ لتصميم المتوسط، األبيض البحر جنوب منطقة في الشبابية باالضافة الى المنظمات

 عمالة الشباب مستوى رفع في لمساهمة، بهدف اوالمهني التقني والتدريب التعليم وبرامج واستراتيجيات

 .المنطقة بينهم في األعمال وريادة
 البحر وجنوب العربية المنطقة شهدتها التي الرئيسية التحديات حول مناقشةأيضاً  المنتدى هذا سيتضمن

 والتغيرات والحروب الصراعات واالجتماعي، السياسي الوضع مثل التنفيذ، فترة خالل المتوسط األبيض

 .التعليم على السلبي المستجدة وتأثيرها COVID-19 جائحة إلى باإلضافة الديموغرافية،

 
 o.ghneim@unesco.orgالمعلومات:  من لمزيد المشروع، منسق غنيم، أسامة بالسيد االتصال يرجى

  g.cieploch@unesco.orgالتواصل:  مسؤولة سيبلوش، غابرييالاآلنسة  أو 
 

mailto:o.ghneim@unesco.org
mailto:g.cieploch@unesco.org


 على الرابط التالي:  النموذج لءم يرجى المنتدى، في للتسجيل
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1nu3-

vbcWmkOVVhsFjknXorjUU1qXaNuOePlezfW_iAekew/viewform 

 للمنتدى مباشرال رابطال  :
https://zoom.us/j/99306639219?pwd=Yk9rR0hsL2RTVFVaT1JWZDcvRzVCZz

09#success 

 منصة على االطالع يرجى المشروع، نتائج حول المعلومات من لمزيد YEM لمعرفةل : 
https://unevoc.unesco.org/yem/YEM+%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9+

%D8%B9%D9%86 

 منتدى حول المعلومات من لمزيدYEM ، الخاصة على الرابط التالي: الصفحة زيارة يرجى 

https://unevoc.unesco.org/yem/YEM+Regional+Forum+-+arabic 

 وكتيب االجتماعي التواصل وسائل رسائل Save The Date التالي:  الرابطعلى  رةفامتو

-communication-forum-regional-https://trello.com/b/dsJbJO8D/yem
ressources 

 
 

 ،سنوات ثالث مدتها إقليمية مبادرة (YEM) المتوسط األبيض البحر في الشباب تشغيلمشروع 

 يوليو حتى وتم تمديدها األوروبي، االتحاد من وبتمويل اليونسكو بقيادة، 2020 إلى 2018 من

 األبيض البحر جنوب منطقة من مختارة بلدان في الشباب توظيف YEM مشروع يدعم. 2021

 :رئيسية مكونات ثالثة تحت تندرج إجراءات خالل من األوروبي، لالتحاد التابعة المتوسط

 وتقييمها المهارات لتوقع الوطنية النظم تعزيز: 1 المكون

 مسارات جاذبية وتعزيز الجودة لتحسين وتقييمها المهارات توقع نتائج استخدام: 2 المكون

 للنساء وخاصة والمهني، التقني والتدريب التعليم

 والمهني التقني والتدريب التعليم مجال في اإلقليمي التعاون تطوير: 3 المكون
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