
 

 

يان في ب صح  

 

 

" في األردن والمغربالتوظيف أجل من الفتيات مهارات صقلبدء تنفيذ برنامج "  

 
بدأ هذا الشهر ويستمر  ، والذيالشابات المرشحات لخوض البرنامج التدريبيفي أغسطس من اختيار ديست يأمانتهت 

. ديسمبرحتى نهاية   

 
برشلونة،01 سبتمبر 4102. تم بدء تنفيذ مشروع االتحاد من أجل المتوسط والمسمى "صقل مهارات الفتيات من أجل 

التوظيف"، الذي تروج له أميديست، في األردن والمغرب، من خالل انتقاء الشابات الالئي سيشاركن في البرنامج. بدأت عملية 

شهر أغسطس/آب، بالتعاون مع العديد من الوزارات  وانتهت فيمرشحة لكل بلد خالل شهر يوليو/تموز،  09اختيار أفضل 

تدريب في مستهل شهر سبتمبر/أيلول، على أن ينتهي بدء تقديم ال وقدوالمنظمات المحلية العاملة في مجاالت الشباب والمرأة. 

 بنهاية شهر ديسمبر/كانون األول.  

 

وبرنامج "صقل مهارات الفتيات من أجل التوظيف" هو برنامج مدته 4 أشهر ويتكون من 029 ساعة تدريب تشمل أربعة 

مكونات أساسية" هي: اإلنجليزية المستخدمة في محل العمل، ومهارات الكمبيوتر/تكنولوجيا المعلومات، والمهارات 

جيات البحث عن الوظائف. ويزود محتوى المشروع الشابات غير القادرات من الناحية االقتصادية يالتخصصية، واسترات

هارات االتصال والمهارات المرتبطة بالوظائف حتى يتمكن من دخول أسواق العمل المحلية. والالئي أكملن تعليمهن الثانوي بم

وعالوة على ذلك، يزيد البرنامج من معرفة المشاركات بالقضايا التي تؤثر على المرأة في محل العمل، ويتيح لهن المزيد من 

وارد التي تسمح لهن باستكمال أهدافهن خارج نطاق فرص التدريب والعمل في الشركات المحلية، ويوفر لهن المزيد من الم

 البرنامج. 

 

تم إطالق المشروع أثناء انعقاد مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط "التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة: مشروعات من أجل 

التقدم"، في برشلونة في الفترة من 22  إلى 22 مارس/آذار. ويتم تمويل المراحل األولى للمشروع مشاركة بين وزارة الشؤون 

  الخارجية الفلمنكية، والوزارة الملكية النرويجية للشؤون الخارجية. 

 

 وسوف ُيقام البرنامج في لبنان ومصر وتونس بعد انتهائه في المغرب واألردن.

 

 
 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .توافق اآلراء يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء 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 
الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء  تعاون وثيق معبتعمل 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 الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي
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