
الّنشــرة االخبارّية لمشــروع الجوار األوروبي جنوب
فيفري/فبراير-سبتمبر 2021

يدخــل مشــروع الجــوار األوروبــي جنــوب فــي إطــار برنامــج االّتصــال اإلقليمــي فــي بلــدان الجواريــن الغربــي 

والجنوبــي. يهــدف هــذا البرنامــج الّرباعــي )2024-2020( إلــى رفــع الوعــي ودفــع المعــارف وتحســين 

الفهــم العــام لالتحــاد األوروبــي وسياســاته إضافــة إلــى تعزيــز أنشــطة االتصــال االســتراتيجي وبنــاء الّصمود 

ضــّد المعلومــات المضّللــة فــي بلــدان الجــوار الجنوبــي. 

األخبار أبرز 
TANDEM إطالق المسابقة اإلقليمّية لإلعالم

ــة الّنســخة األولــى  ينّظــم برنامــج االتصــال اإلقليمــي الجــوار األوروبــي جنــوب فــي إطــار انشــطته االّتصالّي

ــا والمغــرب وفلســطين  ــان وليبي ــر ومصــر واألردن ولبن ــالم TANDEM فــي لّك مــن الجزائ مــن جائــزة االع

وســوريا وتونــس.

المســابقة مجانّيــة ومفتوحة للصحفّييــن المحترفين والّطلبة في اختصــاص الّصحافة والفّنانين. 

اآلن! شاركوا 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fneighbourhood-enlargement%2Feuropean-neighbourhood-policy%2Fsouthern-neighbourhood_en&data=04%7C01%7Cestelle.mekari%40stantec.com%7C8a11fbd7b6e345131f6508d978ed740d%7C413c6f2c219a469297d3f2b4d80281e7%7C0%7C0%7C637673783545602517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PbZEYPKuTUwYmYp%2FRKrH8cjfzhYQIGVJACup%2FDJDbWw%3D&reserved=0
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/launching-regional-contest-tandem-media-awards-speak-culture


ت ا لمستجّد ا

مسابقة اقليمّية للّرسوم الكرتونّية: مواهب من الجوار الجنوبي! 
ــي  ــوار األوروب ــج الج ــم برنام ــل 2021، نّظ ــهر افري ــي ش ف

جنــوب مســابقة للّرســوم الكرتونّيــة فــي البلــدان واألقاليــم 

ـرب  الّتاليــة: الجزائــر ومصــر واألردن ولبنــان وليبيــا والمـغ

ــس. ــوريا وتون ــطين وس وفلس

ــي  ــل االجتماع ــباكت الّتواص ــر ش ــابقة عب ــالق المس ــّم إط ت

ــة تبــرز  وُطلــب ممــن يهّمهــم األمــر إعــداد رســوم كرتونّي

ــي  ــاد األوروب ــن االتح ــة م ــاريع ممّول ــن مش ــا ع قصص

ــحا.  ــروع 41 ترّش ــى المش ــي. تلّق ــوار الجنوب ــي الج ف

اّطلعوا على اكّفة األخبار!

باك فالش 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/first-official-visit-eu-high-representativevice-president-borrell-tunisia
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/lebanon-eu-mobilises-eu55-million-coronavirus-response
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/jordan-ipmed-creates-synergies-other-eu-funded-projects
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/ebrd-and-bank-palestine-boost-trade-west-bank-and-gaza


مسابقة  EyesOnGreen#: التقوا بالمنتفعين من برنامج سويتش ميد!

يوم المهارات الشبابّية: قصص ملهمة

احتفــاال باليــوم العالمــي للبيئــة )الموافــق ليــوم 5 

ــوار  ــة للج ــن اإلدارة العاّم ــت لّك م ــو 2021( أطلق جوان/يوني

ــوار  ــي الج ــال اإلقليم ــروع االتص ــع ومش ــات التوّس ومفاوض

ســويتس ميــد مســابقة  األوروبــي جنــوب ومبــادرة  

 .  #EYESONGREEN بعنــوان  اقليمّيــة 

ــن  ــا م ــة ل14 منتفع ــص الملهم ــابقة القص ــرزت المس أب

برنامــج ســويتش ميــد و تأثيرهــم االيجابــّي علــى البيئــة فــي 

ــي: ــدان مــن منطقــة الجــوار الجنوب 7 بل

اكتشفوا الّرسوم المشاركة!   

تعّرفوا على الفائزين 

  Ngm ــارق ــي و Nime و ط ــا علم ــن )ديم ــة فائزي ــابقة أربع ــن المس ــى م ــخة األول ــذه النس ــت ه عرف

ــي مــن فرصــة للّتعــاون مــع مشــروع  ــّدور الّنهائ ــى ال ــحين إل ــن المترّش ــى تمكي ــس الخــو( إضافــة إل و أن

ــنة 2021.  ــالل س ــوب خ ــي جن ــوار األوروب الج

بمناســبة اليــوم العالميــة للمهــارات الشــبابّية )15 جويلية/يوليــو(، أطلــق فريــق الجــوار األوروبــي جنــوب 

حملــة تبــرز 8 رّواد أعمــال شــّبان تلّقــوا دعمــا مــن االتحــاد األوروبــي فــي منطقــة الجــوار الجنوبــي. 

الجزائــر و مصــر و األردن و لبنــان والمغــرب و فلســطين و تونــس. إلتــأم حفــل توزيــع الجوائــز يــوم 3 جــوان/

يونيــو بحضــور أعضــاء لجنــة الّتحكيــم وخبــراء فــي مجــاالت البيئــة وتغّيــر المنــاخ والّتنميــة المســتدامة 

مــع تمثيــل لّك بلــد مــن البلــدان الســبعة بمشــاركين اثنيــن. 

ــر  ــد مجموعــة مــن رواد األعمــال الخضــراء وصانعــي التغيي يشــّل المنتفعــون مــن مشــروع ســويتش مي

ــاج  ــن فــي المنطقــة المتوســطّية أنشــأها المركــز اإلقليمــي لألنشــطة بشــأن االســتهالك واإلنت الملهمي

ــتدامين.  المس

https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72157719200542538
https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72157719200542538
https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/msabqt-eyesongreen-alaqlymyt-mn-hm-alswytshr-alfayzwn


شاهدوا أشرطة الفيديو!

اّطلعوا على المزيد!

بمناســبة اليــوم العالميــة للمهــارات الشــبابّية )15 جويليــة/

ــرز  ــة تب ــوب حمل ــي جن ــق الجــوار األوروب ــق فري ــو(، أطل يولي

ــي  ــاد األوروب ــن االتح ــا م ــوا دعم ــّبان تلّق ــال ش 8 رّواد أعم

ــاون  ــروع الّتع ــار المش ــي. اخت ــوار الجنوب ــة الج ــي منطق ف

مــع 8 ســفراء نوايــا حســنة لالتحــاد األوروبــي مــن مســابقة

 InTheirEyes#  نّظمــوا لقــاء مباشــرا مــع رائــد أعمــال فــي 

 . هم بلد

ســويتش ميــد هــو مشــروع ممــّول مــن االتحــاد األوروبي تشــرف علــى تنفيــذه منّظمــة األمــم المتحدة 

للتنميــة الصناعّيــة وقســم االقتصــاد لبرنامــج البيئــة لألمــم المتحــدة وخّطــة عمــل البحــر األبيــض المتوّســط 

ــاج المســتدامين  ــة ومركزهــا اإلقليمــي لألنشــطة بشــأن االســتهالك واإلنت لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ

ــات االتحــاد األوروبــي فــي البلــدان  بالّتعــاون الوثيــق مــع جهــاز العمــل الخارجــي لالتحــاد األوروبــي وبعث

المنتفعــة. 

ــدة لألعمــال وللعمــل الالئــق مــع  ــى الحــث علــى خلــق فــرص جدي يهــدف مشــروع ســويتش-ميد إل

الحــّد مــن البصمــة البيئّيــة ألنشــطة االســتهالك واإلنتــاج الحالّيــة. يعمــل المشــروع علــى معاضــدة صّنــاع 

ــات  ــي والّصناع ــاكر البيئ ــال االبت ــي مج ــة ف ــطة العامل ــات الّصغــرى والمتوّس ــي والمؤّسس القــرار الّسياس

والمؤّسســات الّناشــئة ورّواد األعمــال فــي بلــدان جنــوب المتوّســط ممــن يعتبــرون أّن خلــق فــرص العمــل 

ــة وتســاهم فــي اســتقرارهم االقتصــادي.  ــة تشــّل مســائل ذات أولوّي وحمايــة المــوارد الطبيعّي

ــر ومصــر وإســرائيل واألردن ولبنــان  تشــمل أنشــطة المشــروع 8 بلــدان مــن جنــوب المتوّســط هــي الجزائ

ــس.  والمغــرب وفلســطين وتون

المشــروع األوروبي لهذا الّشهر 

https://switchmed.eu


اّطلعوا على المزيد!

COVAX  هــي آلّيــة عالمّيــة تمّثــل شــراكة بيــن منّظمــة الصّحــة العالمّيــة والّتحالــف العالمــي 

لّلقاحــات والّتحصيــن وتحالــف ابتــاكرات التأهــب الوبائــي تعمــل علــى تأميــن الّتوزيــع العــادل للقاحــات 

ــد-19.  كوفي

اكن االتحــاد األوروبــي ودولــه األعضــاء )فريــق أوروبــا( منــذ البدايــة أحــد أهــّم المســاهمين فــي المبــادرة 

بمبلــغ 3مليــار يــورو لضمــان الّنفــاذ العــادل والمنصــف لّلقــاح وتكريــس الّتضامــن الّدولــي فــي المجــال.  

الســتكمال جهــود COVAX، يســعى فريــق أوروبــا إلــى التبــّرع ب200 مليــون جرعــة علــى األقــّل لفائــدة 

البلــدان الشــريكة قبــل نهايــة الّســنة الحالّيــة. 

تعلم؟  هل 
ــا ومــن خــال تقاســم اللقاحــات ألنّنــا نؤمــن بــأّن تلــك  “ تســتثمر أوروبــا يف آلّيــة COVAX مالّي

هــي أفضــل طريقــة لضــان الّنفــاذ الّشــامل والعــادل وبتكلفــة ميســورة للقــاح ضــّد كوفيــد-19 

ــف اّي كان عــن الّركــب”. ــا املشــرك يف اّل يتخلّ ــل هدفن حيــث يتمثّ

 رئيسة المفوضّية األوروبّية، أورسوال فان دار الين

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/what-covax-facility#


ــاع  ــان انتف ــى بي ــعيا إل ــة #InTheirEyes س ــنة 2019 حمل ــوب س ــي جن ــوار األوروب ــروع الج ــق مش * أطل
الشــباب المحّلــي مــن الّتمويــالت األوروبّيــة وذلــك مــن خــالل أعيــن مؤّثريــن عبــر االنترنــت مــن 8 بلــدان فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا. تــّم اختيــار عــدد مــن المؤّثريــن وطلــب منهــم إنتــاج شــريطين 
علــى األقــّل حــول المنتفعيــن مــن المشــاريع الممّولــة مــن االتحــاد األوروبــي فــي بلدانهــم. بعــد تعــاون 
ــك  ــي وذل ــا الحســنة لالتحــاد األوروب ــوان ســفير الّنواي ــى 16 مؤّثــرا عن ــداد أشــهر، تلّق ــى امت تواصــل عل

خــالل حفــل تســليم الجوائــز الــذي تــّم تنظيمــه علــى الخــّط فــي شــهر ديســمبر 2020. 

التقوا بسفرائنا للّنوايا الحسنة! * 

ملهمة تجارب 

الفرص

 لقاء مع @ايناس النايلي
سفيرة االتحاد األوروبي للّنوايا الحسنة في الجزائر  

تبلغ المدّونة المختّصة في األلك 24 سنة وهي 
تستخدم منّصاتها »لتغيير قواعد الّتعامل مع شباكت 

الّتواصل االجتماعي« في الجزائر. تعتمد إيناس نهجا غير 
تقليدّي لممارسة التأثير على الخّط وتدفع بذلك الّناس 

نحو طرح أسئلة حول واقعهم والّتعبير عن رأيهم.

@Rahalista لقاء مع 
سفير االتحاد األوروبي للّنوايا الحسنة في ليبيا

  
غادر محّمد السليني بالده ليبيا منذ أربع سنوات 

بحثا عن تجارب جديدة ومنذ ذلك الّتاريخ لم يتوّقف 
عن نقل رحلته عبر أشرطة فيديو تدعو إلى قبول 

ثقافة الغير ودينهم ومعتقداتهم

https://www.euneighbours.eu/en/south/eu-in-action/profiles/ines-nayli
https://www.euneighbours.eu/en/south/eu-in-action/profiles/mohamed-alselini
http://@InesNaylihttps://www.instagram.com/inesnayli/
https://www.instagram.com/rahalista/
https://www.instagram.com/rahalista/
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities/arlem-award-2022-young-local-entrepreneurship-mediterranean
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities/first-international-iter-vitis-and-phoenicians-route-awards


ت ليا لفعا ا

ابحث عن لك الفرص والفعاليات!

للمزيد من المعلوماتتابعونا

©EU Neighbours South حقوق النرش 
كل الحقوق محفوظة

https://www.eventbrite.com/e/mc2cm-days-registration-167601768401
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities/european-researchers-night-2022-2023
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities
https://www.instagram.com/euneighbourssouth/
https://www.facebook.com/euneighbours
https://twitter.com/euneighbours
https://ph.linkedin.com/company/eu-neighbours-south
https://www.youtube.com/c/EUNEIGHBOURS
mailto:news%40euneighbours.eu?subject=
https://www.euneighbours.eu/en

