
لــواب الجديــد!  اكتشــفوا موقــع ا

األخبار  أبرز 

يســعدنا أن نعلــن علــى إطــاق موقــع الــواب الجديــد الــذي يشــمل آخــر األخبــار والعديــد مــن القصــص الممّيــزة 
ــبكة  ــة حــول ش ــر المعلومــات األخــرى. كمــا يقــّدم الموقــع مــاّدة ثرّي والفــرص والحمــات والمشــاريع والكثي
ــات  ــاث لغ ــي ث ــر ف ــع متوّف ــي و EU Jeel Connectors. الموق ــاد األوروب ــنة لالتح ــا الحس ــفراء الّنواي س
هــي االنجليزّيــة والفرنســّية والعربّيــة. إن كنتــم ترغبــون فــي تلّقــي األخبــار الفورّيــة أو ملّخصــا إخبارّيــا يومّيــا، 

ندعوكــم لاشــتراك هنــا. نرجــو أن ينــال الموقــع إعجابكــم. 

اكتشــفوا موقع الــواب الجديد! 

اكتشــفوا موقع 
الجديد الواب 

يدخــل مشــروع الجــوار األوروبــي جنــوب فــي إطــار برنامــج االّتصــال 
اإلقليمــي فــي بلــدان الجواريــن الغربــي والجنوبــي. يهــدف هــذا البرنامــج 
ــين  ــارف وتحس ــع المع ــي ودف ــع الوع ــى رف ــي )2024-2020( إل الّرباع
ــز أنشــطة  ــى تعزي ــي وسياســاته إضافــة إل الفهــم العــام لاتحــاد األوروب
ــي  ــة ف ــات المضّلل ــّد المعلوم ــود ض ــاء الّصم ــتراتيجي وبن ــال االس االتص

ــي.  ــوار الجنوب ــدان الج بل

لمشــروع الجوار األوروبي جنوب
الّنشــرة االخبارّيــة الشــهرّية

 2022 أوت/أغسطس-أكتوبر 
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دارت فعالّيــات أّيــام EU4Youth ، الّتظاهــرة الّرائــدة لــإدارة العاّمــة للجــوار و مفاوضــات التوّســع 
فــي إطــار الّســنة األوروبّيــة للّشــباب، يومــي 11 و 12 أكتوبــر فــي مدينــة بروكســل حضورّيــا 
و علــى الخــّط. افتتــح الّتظاهــرة المفــّوض األوروبــي الملّكــف بالجــوار والتوّســع، أوليفــر فارهيلــي 
ــات  ــاع السياس ــّبان وصّن ــن الش ــن والمهنّيي ــباب والعاملي ــاق الش ــى اإلط ــّرة عل ــت ألّول م وجمع

والباحثيــن مــن منطقــة الشــراكة الشــرقّية وغــرب البلقــان وتركيــا والجــوار الجنوبــي.  

رّكـــز مؤتمـــر أّيـــام                         )11 أكتوبر( على تعزيز قدرات الشـــباب لتنمية قدرتهم   •
الصمود؛ على 

مّكـــن الحدث االفتراضي لتبـــادل المعارف )12 أكتوبر( المشـــاركين من التنـــّزه عبر فضاء   •
تفاعلّيـــة ثنائّي األبعاد حيث تقاســـموا الممارســـات الفضلى في مجـــاالت متعّددة. 

ــا  ــفراء الّنواي ــن س ــال 3 م ــن خ ــذه الّتظاهــرة م ــي ه ــوب ف ــي جن ــوار األوروب ــج الج ــارك برنام ش
ــن  ــبكة EU Jeel Connectors  م ــي ش ــل ف ــن همــزات الوص ــي و 4 م ــاد األوروب ــنة لاتح الحس
ــة  ــم المشــروع حمل ــى انســتغرام كمــا نّظ ــة عل ــّم بهــذه المناســبة إصــدار 20 قّص المنطقــة. ت
للفــرص الشــبابّية تّضمنــت نشــر قصــص ممّيــزة علــى موقــع الــواب والعديــد مــن أشــرطة الفيديو 

عبــر مواقــع الّتواصــل االجتماعــي. 

اكتشــفوا الّصــور

EU4YOUth# في بروكســل    أّيام

EU4Youth

https://www.eu4youthdays.eu/pic


 بمناســبة اليــوم العالمــي للبيئــة )5 جــوان/ يونيــو(، أطلــق مشــروع الجــوار األوروبــي جنــوب بالشــراكة مــع برنامــج 
ــاريع  ــاب المش ــن أصح ــن م ــال بارزي ــاء 3 رّواد أعم ــى انتق ــة إل ــعت الحمل ــة #EYESONBLUE. س ــد حمل ــويتش مي س

التــي ترّكــز علــى »االقتصــاد األزرق« وتعالــج نــدرة المــاء ومشــالك الميــاه فــي 8 بلــدان فــي جنــوب المتوّســط. 
اختــارت لجنــة الّتحكيــم فــي الــّدور الّنهائــي 7 متباريــن اعتمــادا علــى عــدد مــن المعاييــر العلمّيــة والّصارمــة ثــّم تــّم 
عــرض المشــاريع علــى الّتصويــت العــاّم عبــر مواقــع الّتواصــل االجتماعــي وســّجلت المبــاراة 4075 صوتــا. بالّتــوازي مــع 
هــذه المســابقة تــّم تنظيــم حملــة إعامّيــة حــول االقتصــاد األزرق ســتتواصل حتــى أســبوع الّســابع مــن نوفمبــر. يلتئم 
 ECOMONDO حفــل توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن بأفضــل المشــاريع الثاثــة األولــى فــي المنطقــة خــال تظاهــرة

التــي تــدور يــوم 10 نوفمبــر فــي إيطاليــا. 

ــابقة  ــن مس ــى م ــة األول ــي المرحل ــاد األوروب ــات االتح ــع بعث ــراكة م ــوب بالش ــي جن ــوار األوروب ــروع الج ــم مش اختت
InTheirEyes # بانتقــاء صانعــي محتــوى )02( مــن لّك بلــد لّكفــوا  جميعهــم بإعــداد أشــرطة  فيديــو تســّلط الّضــوء 
ــب  ــوز بلق ــابقة للف ــي المس ــاركتهم ف ــار مش ــي إط ــم ف ــي بلدانه ــي ف ــاد األوروب ــن االتح ــّول م ــى مشــروع مم عل

ــي.  ــاد األوروب ــنة لاتح ــا الحس ــفراء الّنواي س
تّم تنظيم سلسلة من الورشات في عّمان بمشاركة ممثلين عن بعثات االتحاد األوروبي من 23 إلى 27 أكتوبر. 

ــم  ــي وتنظي ــوار الجنوب ــدان الج ــع بل ــي وشــراكته م ــاد األوروب ــن االتح ــة ع ــن بلمح ــد المتباري ــا تزوي ــدف منه واكن اله
زيــارات ميدانيــة للمشــاريع والبرامــج الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي و تمكينهــم مــن فرصــة للتعــّرف علــى أقرانهــم من 

البلــدان األخــرى و ربــط عاقــات وشــرااكت والمشــاركة فــي مغامــرة إنســانية غيــر مســبوقة! 

تعّرفــوا علــى المتباريــن!

تعــرف علــى المنافســين!

#EyesOnBlue

تعّرفــوا علــى المتبارين في إطــار المرحلة 2
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الّدردشــات أو اللقــاءات الحوارّيــة هــي تظاهــرات ننّظمهــا خّصيصــا لتجميــع الشــباب  مــع ممثلين عــن االتحــاد األوروبي 
فــي 8 مــن بلــدان الجــوار الجنوبــي. بنــاء علــى عــدد مــن المعاييــر المحــّددة، ســيتّم انتقــاء البعــض مــن المشــاركين 
فــي الّدردشــات ممــن أعربــوا عــن اهتمامهــم بالشــبكة الشــبابّية لمشــروع الجــوار األوروبــي جنــوب ليلتحقــوا بشــبكة 

 .EU Jeel Connect
تهــدف هــذه الشــبكة إلــى رفــع الوعــي بشــأن االتحــاد األوروبــي فــي المنطقــة والّترويــج للمشــاريع والبرامــج والفــرص 
الممّولــة مــن االتحــاد األوروبــي فــي عاقــة بالشــباب. فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن أوت/أغســطس وأكتوبــر، تــّم تنظيــم 7 

دردشــات فــي 5 بلــدان مختلفــة. 

 EU Jeel Connect !  اّطلعــوا علــى المزيــد مــن المعلومــات حول

!EU JEEL CONNECT : لقــاءات حوارّية ســريعة 

لبنان: لقاء في صيدا وطرابلس

تونس: لقاء في تونس

مصر: لقاء في القاهرة واإلسكندريةاألردن: لقاء في عمان

الجزائر: لقاء في الجزائر

https://south.euneighbours.eu/news/launch-eu-jeel-connect-network-connect-act-lead/
https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72177720302843223
https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72177720302201055
https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72177720302252218
https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72177720301567844
https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/albums/72177720302044512


ر خبا أل ا

ص لفر ا

لبنان: المفّوض فارهيلي يحّث على اإلصالح 

سوريا: االتحاد األوروبي يعّزز االستجابة لتفشي الكوليرا 

Stand Up!  لبنان: فرص عمل فيBerytech  لبنان: فرص عمل في

تونس: جائزة لينا بن مهني وكيل دعم المكتب - بعثة االتحاد األوروبي في ليبيا

مصر: تعيين سفراء النوايا الحسنة للمياه

المغرب: إطالق الشراكة الخضراء لالتحاد األوروبي

حقوق الّتأليف والّنشر © مشروع الجوار األوروبي جنوب 
جميع الحقوق محفوظة

https://south.euneighbours.eu/ar/news/lebanon-eu-commissioner-for-neighbourhood-and-enlargement-urges-reforms-and-the-conclusion-of-the-agreement-with-the-imf/
https://south.euneighbours.eu/ar/news/egypt-eu-delegation-appoints-five-water-goodwill-ambassadors/
https://south.euneighbours.eu/ar/news/syria-eu-bolsters-cholera-response-through-its-humanitarian-partners/
https://south.euneighbours.eu/ar/news/lue-et-le-maroc-lancent-le-premier-partenariat-vert-sur-lenergie-le-climat-et-lenvironnement/
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https://south.euneighbours.eu/opportunity/3rd-edition-lina-ben-mhenni-prize-freedom-expression-eu/
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