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 المتوسط، األبيض البحر حوض في التشغيل دعم أجل من
 رفيعة فرصة» برنامج يطلق المتوسط أجل من االتحاد

 «المتوسطيين التنفيذيين المدراء الستقطاب
  

  المتوسطيين التنفيذيين المدراء الستقطاب رفيعة فرصة» برنامج إطالق يسعى» 
(eREMOH) دعم وهما: ، المتوسط أجل من لإلتحاد أساسيين هدفين تحقيق إلى 

  المنطقة. في الخاص القطاع وتطوير الشباب وتشغيل التعليم
 

 األوساط من ممثلا  150 اجتمع والشباب: والتنقل والتشغيل، التعليم، – 2015 مارس 17 في ،مرسيليا
 في طلب،ال عن ممثلين إلى باإلضافة المتوسط، األبيض البحر ضفتي من والمؤسساتية واالقتصادية األكاديمية،

 رفيعة فرصة» برنامج المتوسط أجل من للتحاد العامة األمانة إطلق بمناسبة بمرسيليا المتوسط فيل مركز
 في المتخرج الشباب تشغيل قضية المجتمعون وناقش .(HOMERe) «المتوسطيين التنفيذيين المدراء الستقطاب
 انتقالهم في (HOMERe) «المتوسطيين التنفيذيين المدراء الستقطاب رفيعة فرصة» برنامج وفوائد المتوسط،

 .ذلك في الراغبة أو المتوسط األبيض البحر منطقة في عاملةال للشركات بالنسبة أهميته لكوكذ ،العملية الحياة إلى
 

 علمة يحمل الذي (HOMERe) «المتوسطيين التنفيذيين المدراء الستقطاب رفيعة فرصة» برنامج ويمثل
 الجنوبية الضفة طلب وخاصة للطلب، حقيقية فرصة Med4Jobs مبادرة سياق في المتوسط أجل من االتحاد

 أو الشمالية الضفة بلدان في دولية شركة في مهنية خبرة باكتساب تدريبية، دورة خلل نم لهم، والسماح للمتوسط،
 جامعات، )من تعليمية مؤسسة 500 من أكثر البرنامج هذا في وتشارك الجنوبية. الضفة بلدان أحد في أيضا

  أوروبا. من وكذلك ومصر، والجزائر، وتونس، ولبنان، المغرب، من ومعاهد( ومدارس
 

  المتوسط األبيض البحر في الشباب تشغيل دعم أجل من برنامج

 أساسيين هدفين إلى (eREMOH) «المتوسطيين التنفيذيين المدراء الستقطاب رفيعة فرصة» برنامج يستجيب

 ويساهم  المنطقة. في الخاص القطاع وتطوير الشباب وتشغيل التعليم دعم وهما: ، المتوسط أجل من لإلتحاد

 تعزيز يفو المهني الوسط في خبرة واكتساب الدولي التنقل من ،الطلب استفادة تحسين طريق نع برنامجال

 منها خاصة للشركات، الوقت نفس في دعمه مع الدولية، مواصفاتهم تعزيز وكذا الشغل سوقل ولوجهم فرص

 المتوسط. األبيض البحر منطقة في ةوالمتوسط الصغيرة

 

 التعليم" أن العلمي والبحث العالي للتعليم المتوسط أجل من للتحاد العام األمين نائب خيت، إيلن البروفسور وأكد

 إنهاء على المقبلين للشباب استثنائية فرصة HOMERe مشروع يتيح وسوف المنطقة. في التنمية مفتاح هو

  ."إضافية دولية مهنية خبرة اكتسابو الدراسي مسارهم إثراء في دراستهم
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  والشركات الشباب لفائدة برنامج

 للشؤون العام ألمينا نائبة بوريون، دلفين وهم ،أمس المشروع في والشركاء الرئيسية الفاعلة الجهات عبرت
 "بروفانس جهة رئيس نائب موريل، وبيرنارد ،المتوسط أجل من للتحاد العامة األمانة في والمدنية االجتماعية

 ونائب المتوسط األبيض للبحر والصناعة التجارة غرف جمعية رئيس ائبن ألوتشو، ولويس دازور"، كوت ألب
 ومدير فرنسا في الخارجية التجارة مستشار ميسونيي، وآالن فروفانس، مرسيليا والصناعة التجارة غرفة رئيس
 ي،الترك وزبير (TALTA) ائريينزالج والقادة المواهب جمعية رئيس حداد، كمال وكذا بمرسيليا، المياه شركة
 برامج إطار في لتعاونا في المتوسط األبيض البحر بلدان رغبة عن بسوسة، للمهندسين الوطنية المدرسة مدير

  وتشغيلهم. تدريبهمو هم،وتنقل لشباب،ا لفائدة وملموسة ديناميكية
 

 على )أوسيمو( والشرق المتوسط األبيض البحر لمنطقة االقتصادي التعاون لمكتب العام المندوب ماسي، بيير وأكد

 مع الشغل إلى الولوج من المتوسط األبيض البحر شباب لتمكين جديدة برامج اقتراح الضروري من "أصبح أنه

 " المتوسط. األبيض البحر بلدان بين الروابط وتعزيز تدريبهم على عمل الذي البلد في مهاراتهم على المحافظة

 
 

 

 
  

 االتحاد في عضو دولة 28) بلدا   43 لوائه تحت ينضوي حيث ،المتوسط األبيض البحر بمنطقة معنية دولية حكومية مؤسسة المتوسط أجل من االتحاد
 .اآلراء توافق وبناء والتنسيق السياسي للحوار منصة يشكل وهو (.المتوسط األبيض البحر وشرق جنوب نم بلدا   15و األوروبي

 مجاالتال شتى في اإلقليمي التعاون ومبادرات مشاريع تنفيذ على ،2010 عام برشلونة في تأنشئ يتال المتوسط، أجل من لالتحاد العامة األمانة تركزو 
 الشركاء من نشطة شبكة ومع الحكومات مع وثيق تعاونب العامة األمانة تعملو  االجتماعية. والشؤون األعمال وتطوير والنقل والتعليم والبيئة الطاقة مثل

 مرورا   المشروع، تنفيذ إلى ووصوال   التقنية بالمساعدة بدءا   مشروع، كل دورة مراحل طوال للمشاروعات مةالداع الجهات لمساعدة يناألورومتوسطي
  .التبرعات وجمع المالي بالتخطيط
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