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دول   5 من  غيراحلكومية  واملنظمات  واخلاص  العام  القطاعني  من  مشاركًا   80 حضرأكثرمن 
شريكة وهي أول مناسبة يحضر فيها هؤالء حتت سقف واحد للتواصل حول مشروع

 RESMYLE  وللتأكيدعلى أهمية التدريب ودعم فرص األعمال من أجل بعث الوظائف في مجال 
البيئة والتنمية املستدامة.

إثراء، تواصل، تسريع كانت كلمات السرالتي تؤطرمؤمتراألطراف املشاركة الناجح في احلمامات 
في الفترة من 19 إلى 20 مايو 2022 املصمم لدمج إجراءات وخبرات RESMYLE في نظام بيئي 

. NEETs  أكبرلدعم
ولكن  للتوظيف  الشباب  قابلية  لتعزيز  امللهمة  "العملية"  التعلم  جتارب   Resmyle أبطال 
الميكنها القيام بكل ذلك مبفردها. لهذاالسبب كان الهدف من هذااحلدث هوبناءعالقات مع 
وضمان  اخلبرات  ،وتبادل  غيراحلكومية  واملنظمات  واخلاص  العام  القطاعني  من  آخرين  شركاء 
االستفادة من حاضنات Resmyle البيئية لتعزيزاملواهب الريادية الشابة بعد انتهاء املشروع.
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تعرّف على رائد األعمال

من بني أول املنظمني لنا من الشباب غير املتخصصني الذين انضمواإلى حاضناتنا البيئية، شارك 
العديد منهم أوالً في ورش العمل الدولية اخلاصة بنا. إحدى هؤالء أسماء الغريبي من تونس تبلغ 
ا. تتلقى أسماء اآلن الدعم التقني واملهني لتنمية فكرتها حول أعمال الزراعة  من العمر 29 عامً

املائية.

اقرأ املزيد عن أسماء هنا:

Facebook ؟ تابع صفحتناعلى RESMYLE هل تريد أن تكون من رواد األعمال في مشروع
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