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مؤتمر اإلتحاد من أجل المتوسط يشهد اطالق  تمكين المرأة في المنطقة األورومتوسطية:

 مشروعات واتفاقيات تمويل في مجال شئون المرأة

 

ل دفعة  53مشارك من أكثر من  022ضم المؤتمر حوالي  مميزة للحوار على الصعيدين السياسي دولة، وَشكَّ

في مجال المساواة بين الجنسين وتوقيع اتفاقيات للتعاون  الرشيدة والفني، مما سمح بتبادل الممارسات

 وكذلك اطالق مشروعات محددة. ،والتمويل

 

"تمكين   ا حولدولي ااألمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط مؤتمر عقدت. 0202مارس/آذار  08برشلونة في 

انطالقاً و .بمقرها ببرشلونة 6102مارس  62-62يومي  المرأة إجتماعيًا واقتصاديًا: مشروعات من أجل التقدم"

 11من المهمة المنوطة بها من قبل المؤتمر الوزاري الثالث حول تعزيز دور المرأة في المجتمع )باريس في 

(، استهدف المؤتمر إعطاء دفعة قوية لتمكين المرأة على الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي في 3112سبتمبر 

 المنطقة وتشجيع تنفيذ مشروعات ومبادرات في هذا المجال. 

 

وميين دولة، بما يشمل ممثلين حك 23مشارك من أكثر من  311لمؤتمر الدولي متعدد األطراف نحو وقد ضم ا

ومنظمات دولية ُتعنى بالمساواة بين النوعين، وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص  ووكاالت تنمية وتعاون دولي

لمساواة بين النوعين وتمكين والمجتمع المدني، باإلضافة إلى ممولين لمشروعات التعاون اإلقليمي في مجال ا

 المرأة. 

 

ويذكر أن الثالثين عاماً األخيرة قد شهدت نمواً ضئيالً لمشاركة المرأة في سوق العمل في منطقة جنوب المتوسط 

. هذا ويعد بشكل جدي % فقط من نساء المنطقة تعملن أو تبحثن عن عمل33% سنوياً، كما أن 1110بمعدل يبلغ 

 لشباب من متطلبات بناء مجتمعات تتمتع بالرخاء االقتصادي واالستقرار االجتماعي.تعزيز دور المرأة وا

 

 في الوصول الى النتائج التالية: وقد ساهمت الحوارات على مدار يومي المؤتمر

  والذي قدمته  صقل مهارات الفتيات من أجل التوظيفاطالق مشروعAMIDEAST  لخدمات التعليم

 والتدريب.

على المستوى يهدف المشروع إلى مساعدة الفتيات والسيدات صغيرات السن والالتي أتممن تعليمهن 

الثانوي على اكتساب المعارف والمهارات واألدوات الالزمة لدخول سوق العمل. ويشمل البرنامج 

التدريب الموجه باللغة اإلنجليزية، وتعزيز القدرات المهنية، بما في ذلك الكمبيوتر ومهارات األعمال، 

 وكذلك اكتساب أدوات البحث عن فرص التوظيف وإسداء المشورة.

خالل األشهر القادمة، على أن  األردن وتونس والمغرب وسيتم تنفيذ المرحلة األولى من المشروع في

هذا ومن المتوقع أن يمتد  .3113وبداية  3112الثانية في مصر ولبنان في أواخر عام ُتجرى المرحلة 

امرأة عاطلة سنوياً.  1011المشروع ليشمل مناطق أكثر ودورات تدريبية سنوية أكثر وصوالً لحوالي 

  وقد تم تمويل المرحلة األولى من المشروع من ِقبل كل من النرويج واالقليم  الفلمنكي.

 

 واطالق المرحلة الثانية )بدعم من الفتيات كرائدات أعمالض نتائج المرحلة األولى من مشروع استعرا 

 (:AFAEMMEمنظمات سيدات األعمال في منطقة البحر األبيض المتوسط  رابطة

تشجيع المهن الحرة والمشاريع الخاصة في أوساط الشابات  بهدف 3112انطلق هذا المشروع في أبريل 

من خالل "أيام سيدات األعمال" والتي تنظمها جمعيات سيدات األعمال الوطنية، حيث تم تقديم برامج 

تدريب وإرشاد خاصة لطالبات الجامعات الراغبات في إنشاء مشاريع جديدة. وقد تم تنفيذ المرحلة األولى 

  011جامعة باألردن والمغرب وفلسطين وأسبانيا، حيث تلقت نحو  23في  3112للمشروع بنجاح في 

http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
http://ufmsecretariat.org/ar/skills-for-success-employability-skills-for-women/
http://ufmsecretariat.org/ar/young-women-as-job-creators-2/
http://www.afaemme.org/
http://www.afaemme.org/
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من المشاركات المشورة والتدريب على كيفية إطالق أعمالهن الخاصة بنجاح. ومن المنتظر أن تنطلق 

المرحلة الثانية للمشروع خالل العام الحالي في ألبانيا ومصر وتونس، باالضافة إلى الدول األربع من 

 حلة األولى، بينما تشمل المرحلة الثالثة تركيا والجزائر ولبنان وكرواتيا.المر

 

 :توقيع اتفاقيات مؤسسية وتمويلية 

قامت األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط بتوقيع اتفاقيتين مع كال من وزارة الخارجية لمملكة 

يورو. وتغطي تلك المساهمات تكاليف النرويج وقسم العالقات الخارجية لالقليم الفلمنكي بقيمة مليون 

المشروعات والمبادرات التي تنفذها األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط في مجال المساواة بين 

 الجنسين.

 

وقد تم مناقشة اتفاقيات أخري مع ممولين محتملين ومنظمات دولية خالل المؤتمر، حيث من المتوقع أن 

ون مع برنامج األمم المتحدة للمرأة خالل الشهر المقبل. هذا وقد تم توقيع يتم االنتهاء من اتفاقية للتعا

 اتفاقية مؤخراً مع منظمة العمل الدولية للتعاون في مجال تمكين المرأة.

 

 في مجال تمكين المرأة بالمنطقة  اعداد خريطة شاملة لألطراف الفاعلة والمبادرات وُسبل التمويل

 متوسطية.-األورو

 مشروعاً مقترحاً تم تقديمها لالتحاد من اجل المتوسط. 52 ف المعنية على حوالياطالع األطرا 

 

، إلى إنشاء  الممولين ومقدمي المشروعات من شمال وجنوب حوض المتوسط مقاربةيهدف المؤتمر من خالل 

 لتكوين الشراكات واطالق مشروعات اقليمية في منطقة حوض المتوسط. منصة تعاون مستدام

هذا وستقوم األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط خالل األشهر المقبلة بتنظيم عدداً من الدورات ورش العمل 

واالقتصاد  األعمال الحرفية اليدويةبوتطوير حول موضوعات محددة مثل توفير فرص العمل والنهوض 

مراكز صنع القرار. ويتم عقد مؤتمر االجتماعي والضمان االجتماعي والتعليم وصقل المهارات ووصول المرأة ل

 الحق حول تعزيز المرأة لضمان وضع آلية عمل مستدامة ولمتابعة التوصيات.

 أهم ما جاء في المؤتمر

 متوسطي-المنهج االقليمي األورو 

 مشاركة واسعة لوفود الجنوب بحضور ممثلين عن جميع دول جنوب المتوسط 

 العامة منظور يجمع بين المنهج العملي والسياسات 

  بما يشمل ممثلين عن المنظمات  62منهج متعدد األطراف ورؤى متعددة بحضور

معهد أبحاث،  65منظمة دولية، و 61عضواً حكومياً، و 35غير الحكومية، و

 ممثالً عن القطاع الخاص. 02وجامعات و أكثر من 

 .التبادل والتعارف بين أهم الممولين ومدراء المشروعات ذوي الخبرة 

 

 ويمكنكم تحميل كلمة األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط، السيد فتح هللا السجلماسي

سيتم تحميل تقريراً حول أهم نتائج وتوصيات المؤتمر على موقع األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط  تنويه:

 خالل األيام القادمة.

 الموقع اإللكتروني الخاص بالمؤتمر: 

http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/  

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2014/03/Speech-Secretary-General.pdf
http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2014/03/Speech-Secretary-General.pdf
http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
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 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 ت لوائهحيث ينضوي تح ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 8252في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

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

 :االتصال
media@ufmsecretariat.org 

 (+34) 935 214 198  

www.ufmsecretariat.org 
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