
 تم إصدار هذه الوثيقة �ساعدة مالية من ا�تحاد ا�ورو� � إطار برنامج التعاون ع� الحدود � البحر ا�بيض.
 ا�توسط. محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولية منتدى سيدات ا�ع�ل- فلسط� و� �كن تحت أي ظرف

من الظروف اعتبارها انعكاساً �وقف ا�تحاد ا�ورو� أو الهيكل ا�داري لل�نامج

استضافة متدربات � §كتك
قلّل من الفجوة ب� حاجات سوق ا�قتصاد ا�ستدام ومهارات

الباحثات عن عمل وغ² ا�نتسبات �ي 
برنامج تعليمي أو تدريبي 

�عرفة ا�زيد �كنكم ا�نض�م ا¶

صفحة الفيس بوك
@cluster.enicbc

ºصفحة توي
@cluster_enicbc

صفحة ا�¼وع
www.enicbcmed.eu/projects/cluster

ا�يل ا�¼وع
clusterproject.enicbcmed@gmail.com

القضاء ع½ الفقر ا�ساواة ب� الجنس� العمل الÂئق و¿و ا�قتصاد

ا�ستهÂك
وا�نتاج ا�سؤول 

العمل ا�ناخي الحياة � ال�

النهوض بالشباب والنساء � ا�جتمع � بلدان البحر ا�توسط

هل أنتم ع½ استعداد لتكونوا �
قلب التغي² ا�جت�عي؟ 

 دليل كلسº للقطاع الخاص والذي يستهدف ال¼كات
 الصغ²ة وا�توسطة سيساعد §كتك � أن تكون رائدة

كلسº وأهداف التنمية ا�ستدامة� ا�قتصاد الشامل وا�ستدام
لÎمم ا�تحدة 2030 

 تتفق أهداف كلسº وتتقاطع بشكل مبا§ وغ² مبا§ مع أجندة ا�مم ا�تحدة لتحقيق

:التنمية ا�ستدامة 2030 من خÂل ا�هداف التاليه

نبذة عن ا�¼وع

اتجاه ا�نت¼ة  والفقر  الشمولية  وتحديات  قضايا  �واجهة  جهوده   ºكلس م¼وع   يوجه 

وتدريب أخرى  مشاريع  توصيات  من  ا�ستفادة  خÂل  من  ا�جتمع   � معينة   مجموعات 

 الشباب والنساء الباحث�/ات عن عمل وغ² ا�نتسب�/ات �ي برامج تعليم أو تدريب ع½

الزراعة وقطاع  الدائري  ا�قتصاد   ،Ñخ�ا ا�قتصاد  ا�زرق،  ا�قتصاد   � ا�طلوبة   ا�هارات 

ا�ستدامة � سوق العمل

 يهدف ا�¼وع ا¶ تقوية التعاون ما ب� ا�ؤسسات التدريبية والتأهيلية والجهات التعليمية،

السياسات أصحاب  ودعم  ا�جت�عي  ا�قتصاد   � الفاعلة  والجهات  الخاص   والقطاع 

وا�سؤول� � وضع سياسات شمولية للتوظيف

 م¼وع كلسº ا�مول من برنامج التعاون ع� الحدود � البحر ا�بيض ا�توسط يدعم بدوره

 مشاريع التعاون ا�قليمي بهدف تعزيز ا�نافسة وا�بتكار وا�ستدامة � بلدان منطقة البحر

.ا�بيض ا�توسط

.

.

§كاء ا�¼وع

Öال¼يك الرئي

إسبانيا

ق�صإيطاليا

تونسفلسط�

ا�ردنا�ردنفرنسا



ما الفائدة من استضافة
متدربة من م¼وع كلسº؟ 

قبل ا�نض�م لفريق عملكم، ستجتاز
ا�تدربات ا�راحل التالية 

الحصول ع½ توقعات
ووجهات نظر جديدة 

 إضافة مهارات
شبابية لفريق عملك

تدريب موظفات
جدد محتمل� 

ا�ساهمة � تحقيق
الشمولية ا�جتمعية 

تسويق §كتك للباحثات
عن الوظائف 

القطاعات ا�ستهدفة

الزراعة ا�ائية
وا�ستزراع السم× 

التصنيع الغذاØ ا�ستدام الزراعة العضوية

دليل كلسº للقطاع الخاص
اضافة قيم جديدة لبيئة العمل

 دليل كلسº للقطاع الخاص والذي يستهدف ال¼كات الصغ²ة وا�توسطة سيساعد §كتك �

أن تكون رائدة � ا�قتصاد الشامل وا�ستدام

!

.

:

هل لديكم رغبة لخوض التجربة؟

Ñخ�َحفز جهود وم�رسات §كتك نحو التغي² ا
وّجه اقتصادك ا�حÛ نحو ا�ستدامة

 َعزز فرص العمل للنساء الباحثات عن عمل وغ² ا�نتسبات �ي
 برنامج تعليمي أو تدريبي

من خÂل
من والتشغيل  التدريب  احتياجات   تقييم 
 مهارات وظيفية مطلوبة لدى الشباب والنساء
ا�نتسب�/ات �ي  الباحث�/ات عن عمل وغ² 

  برنامج تعليمي

تحليل ودراسة حاجة السوق

تصميم برامج تدريبية مناسبة

 التشبيك والتواصل مع القطاع
الخاص

التي الناجحة  ا��رسات  ع½   ا�ستناد 
تم تطبيقها � ا�نطقة سابقاً

التدريب عن بعد  .1

ºل منصة كلسÂغ² متزامن من خ Üتعلم ذا
 � إحدى القطاعات ا�ربعة �ا يشمل ا�هارات التقنية والحياتية (مستوى

مبتدئ)
بواقع 36 ساعة لكل قطاع 

 با�ضافة إ¶ 36 ساعة تدريب ع½ ا�هارات الحياتية والوظيفية ا�تقدمة
حسب رغبة ا�تقدمة

تدريب وجاهي

25 ساعة تدريبية وعملية يتضمنها زيارات �واقع العمل 
يقدم ع½ أيدي مدرب�/ات خ�اء � ا�جال

وتؤهلهم ا�جال   � مطلوبة  مهارات  ع½  الحصول  من  ا�تدربات   ُ�كن 
لدخول سوق العمل

.2

التوجيه وا�رشاد نحو ا�سؤولية ا�جتمعية

تقدم بالتزامن مع التدريب الوجاهي
لتطوير مهارات ا�سؤولية ا�جتمعية عند ا�تدربات وا�شاركة بطرح افكار جديدة

�شاركة القطاع الخاص من خÂل عرض خ�اتهم � مجال ا�سؤولية ا�جتمعية
من خÂل جلسات ارشاد ع½ أيدي خ�اء ذوي كفاءة

.3

التدريب ع½ رأس العمل
 تنضم ا�تدربات لل¼كات � ا�رحلة النهائية �دة تصل
3 شهور ضمن برنامج تدريبي عمÛ مدفوع ا�جر  ا¶ 

�ن يقع عليه ال¼وط

بتمويل ا�¼وع
بهدف تقوية ا�هارات العملية للمتدربات
تحت ا§اف فريق ا�¼وع وا�درب�/ات
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