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 قم بزیارة موقع مشروع

ریسمایل: البحث عن 64 شاب للمشاركة في 16 ورشة تدریبیة میدانیة في مجال التنمیة المستدامة.
 تم فتح باب الترشح للورشات ال16 والتي تستھدف الشباب من فئة NEETS أي خارج دائرة العمل والتعلیم 

والتكوین.
 فرص جدیدة متاحة للشباب بین 18 و 29 سنة في مجال حمایة البیئة.

 تحسیس الشباب الNEETS بالمسائل المتعلقة بالتنمیة المستدامة وتشریكھم في أنشطة تدریبیة میدانیة، یمثل واحد من 
أھداف الورشات ال16 التي تدیرھا الجمعیات المحلیة في األردن ولبنان وتونس وفرنسا وإیطالیا صلب مشروع 

RESMYLE، بھدف "إعادة التفكیر في التشغیل واإلدماج االجتماعي للشباب المتوسطي من خالل التنمیة المستدامة" 
الممول من برنامج التعاون عبر حدود المتوسط 2014 – 2020.

 تنتظم الورشات بین سبتمبر 2021 و جوان 2022، ویشارك فیھا 12 شاب NEETS بھدف اإلسھام في مبادرات 
تدعم المجموعات المحلیة.

 یجب على المترشحین القادمین من فرنسا وإیطالیا ولبنان وتونس واألردن تعمیر الجدول
التالي

 رسمیا: فوز 13 مشروع یھدف إلى توعیة الشباب بأھمیة التنمیة
المستدامة
 تشكر اللجنة الدولیة للتحكیم الخاصة بطلب تقدیم عروض مشاریع 
 على التنمیة المستدامة كل NEETs تھدف إلى تحسیس الشباب
.المشاركین وتعلن عن المشاریع الفائزة
 مشروع ترشح للمسابقة، ولم یكن بالسھل فرز المشاریع 29 
!! الناجحة
 
 ال  29   اختیارھا   ضمن      وھذه   ھي   قائمة   المشاریع   ال  13 التي   تم
 المترشحة   طلب   تقدیم   العروض: 

 ریسمایل: شارك في الورشة التدریبیة حول تصمیم وإنجاز دلیل
 التراث المعماري المحلي لمدینة الحمامات (تونس) التي تنتظم من 5

.إلى 19 سبتمبر 2021
 

 من 5 إلى 19 سبتمبر 2021، تستقبل جمعیة التربیة البیئیة
 بالحمامات 8 شبان من تونس و4 شبان من فرنسا ولبنان واألردن

 وإیطالیا یشاركون في الورشة التدریبیة حول إعداد دلیل التراث
.المعماري المحلي لمدینة الحمامات

.یغطي المشروع جمیع تكالیف اإلقامة والتنقل 

كیفیة الترشح؟ 
 إذا كنت شابا (18 – 29 سنة) بدون شغل وخارج دائرة التعلیم والتكوین، یمكنك تقدیم ترشحك ھنا

المزید من المعلومات حول الورشة ھنا المزید من المعلومات حول الورشات األخرى لمشروع ریسمایل ھنا

 ریسمایل: شارك مجانا في الورشة التدریبیة حول عدم االستقرار
 الھیدروجیولوجي في منطقة لیغوریا في إیطالیا التي تنتظم من 13 إلى 26

.سبتمبر 2021
في انتظاركم RESMYLE ،فرصة ال ینبغي تفویتھا 

 الشریك في CFLC من 13 إلى 26 سبتمبر 2021، تستقبل جمعیة 
 شاب من إیطالیا و4 شبان من فرنسا ولبنان RESMYLE 12 مشروع

 STRONG - Shape واألردن وتونس للمشاركة في الورشة التدریبیة
The Region Of New Generation (تشكیل المنطقة للجیل 

.(الجدید
 الموضوع الرئیسي للورشة ھو عدم االستقرار الھیدروجیولوجي لمنطقة 

.لیغوریا اإلیطالیة
 الھدف األساسي ھو بلورة حلول لھذه اإلشكالیة. من بین األنشطة المبرمجة 

.زیارات في ربوع المنطقة وإلى مخابر وتجارب مفیدة وممتعة
.یغطي المشروع جمیع تكالیف اإلقامة والتنقل 

كیفیة الترشح؟ 
 إذا كنت شابا (18 – 29 سنة) بدون شغل وخارج دائرة التعلیم والتكوین، یمكنك تقدیم ترشحك ھنا:ا

بالنسبة للمترشحین من إیطالیا بالنسبة للمترشحین من فرنسا، تونس، األردن، لبنان
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