دعـــوة
مرشوع شبكات الشباب املتوسطي املنفذ من قبل اليونسكو واملمول من االتحاد األورويب ،يترشف بدعوتكم
للمشاركة يف يوم

شبكات الشباب املتوسطي
يوم الخميس 14 ،سبتمرب  2017من الساعة  11:00حتى 13:30
جامعة بيت لحم ،ساحة ميلينيوم بالزا

حضوركم من أجل تعميم أفضل لقضايا الشباب الفلسطيني يف جميع املجاالت والقطاعات!
يرجي تأكيد املشاركة بإرسال بريد الكرتوين أ .أالء سجدية يوم  11سبتمرب 2017عىل ai.sajdeyeh@unesco.org

أجندة يوم شبكات الشباب املتوسطي

11:00 - 11:30

الرتحيب والتسجيل

توزيع املواد الرتويجية للمرشوع

افتتاح يوم شبكات الشباب املتوسطي

11:30 - 11:50

•عرض الفيديو الرتويجي للمرشوع.
•كلامت افتتاحية ترحيبية.
السيد رالف طراف ،ممثل االتحاد األورويب ،مكتب االتحاد األورويب.
معايل الدكتور صربي صيدم ،وزير الرتبية والتعليم العايل
معايل الدكتور مأمون أبو شهال ،وزير العمل
معايل الدكتور إيهاب بسيسو ،وزير الثقافة
األخ الدكتور بيرت براي ،نائب رئيس جامعة بيت لحم
السيد لودوفيكو فولني كااليب ،ممثل اليونسكو لدى فلسطني

مناقشات تفاعلية
أربع طاوالت مستديرة تفاعلية.
11:50 - 13:05

13:05 - 13:30

•الشباب واإلعالم
•الشباب والتوظيف
•الشباب واملشاركة
•السياسات الشبابية «االسرتاتيجية الوطنية للشباب”

عرض موسيقي ملجموعة من الشباب
صورة جامعية

الضيافة واملياه متوفرة خالل املناقشات التفاعلية
www.netmedyouth.org
#netmedyouth
The NET-MED Youth project is funded by the European Union

Invitation
The Networks of Mediterranean Youth (NET-MED Youth) project, implemented by UNESCO
and funded by the European Union, has the pleasure of inviting you to participate in the
NET-MED Youth Day event.

Thursday, 14 September 2017
11:00 to 13:30
At Bethlehem University, Millennium Plaza
Your presence will help us mainstream Palestinian youth issues
across all fields and sectors
Please confirm your participation to Ms. Ala’ Sajdeyeh, email: ai.sajdeyeh@unesco.org by 11th September 2017

NET-MED Day Agenda
11:00 - 11:30

Welcoming of the Participants
Registration of the participants and distribution of NET-MED Youth packages.

Opening of the NET-MED Youth Day Event
•
•

Display the project promo video and a promotional film for Palestine NET-MED Youth
member.
Opening remarks

Mr. Ralph Tarraf, EU Representative, Office of the European Union Representative.

11:30 - 11:50

Dr. Sabri Saidam, Minister of Education and Higher Education
Dr. Mamoun Abu Shahla, Minister of Labour
Dr. Ehab Bessaiso, Minister of Culture
Brother Dr. Peter Bray, FSC, EdD., Vice Chancellor of Bethlehem University
Dr. Lodovico Folin Calabi, UNESCO Representative to Palestine.

Interactive Debates
Four round-table interactive debates.
11:50 - 13:05

•
•
•
•

Youth and Media
Youth and Employment
Youth and Participation
Youth Policies “the National Youth Strategy”

Voice Up Out Your Ideas and Opinion

13:05 - 13:30

Live music concert by youth group
Group Photo
Light refreshments and water will be available throughout the round-table discussions.

www.netmedyouth.org
#netmedyouth
The NET-MED Youth project is funded by the European Union

