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 تدشين مشروع االتحاد من أجل المتوسط 

 مهارات من أجل النجاح: صقل مهارات الفتيات من أجل التوظيف 

 في لبنان، وحلقة عمل حول التدريب المهني للفتيات والسيدات

 

لمرحلة األولىا المتوسط األمانة العامة لالتحاد من أجل طلقت
1
مشروع االتحاد "مهارات من أجل النجاح: صقل مهارات الفتيات من من  

إلى الذي يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف في المنطقة، و، يسعى مشروع "صقل مهارات الفتيات من أجل التوظيف"  أجل التوظيف".

على إجادة أدوات العمل واكتساب المعارف الالزمة لتأهيلهن لدخول  فتاة وشابة من لبنان واألردن والمغرب ومصر وتونس 054دعم 

 أسواق العمل في بلدانهن. 

. إضافًة إلى ذلك، 4405وفبراير/شباط  4400تنفيذ المشروع في لبنان في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين األول ومن المقرر أن يتم 

متوسطية، مع هذا المجال في المنطقة األورو من أجل تحليل السياق الحالي في سيتم عقد حلقة عمل حول التدريب المهني للفتيات والنساء

 التركيز بوجه خاص على الوضع الحالي في لبنان. 

، وممثلي ة دلفين بوريون نائبة األمين العام لالتحاد من أجل المتوسطيدالس أكتوبر/تشرين األول بمشاركة 01سوف ُتقام الفعالية يوم  

دفة ، فضالً عن ممثلي بعثة االتحاد األوروبي في لبنان، ومنظمة "أمديست" غير الهااللبنانية المسؤولة عن التدريب المهنيالسلطات 

مللربح باعتبارها الجهة المُ  ة لمشروع "مهارات من أجل النجاح"، وشركة بيبسيكو باعتبارها واحدة من الجهات المانحة للمشروع، قدِّ

دريب، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، باإلضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في والمؤسسة األوروبية للت

 مجال تمكين المرأة والتدريب المهني، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص في لبنان وسائر أرجاء المنطقة. 

 بيروت.أكتوبر/تشرين األول القادم، في المعهد الفرنسي في لبنان،  04
 

 التسجيل اإلعالمي

رون لتغطية الفعالية  من  ظهرا   واحدةقبل الساعة اليجب اعتماد الصحفيين والموظفين التقنيين بوسائل اإلعالم الذين يحضِّ

 media@ufmsecretariat.org، وذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان أكتوبر/تشرين األول  9يوم

 وذكر المعلومات التالية به:

 االسم األول واسم العائلة 

 رقم الهوية 

 الجهة اإلعالمية والمنصب 

  عنوان البريد اإللكتروني 

 معلومات هامة

 جميع الجلسات مفتوحة لوسائل اإلعالم .0

 ية/عربية( للحدث وللمؤتمر اإلعالميتوجد ترجمة )إنجليزية/فرنس .2

 مرفق بهذه الدعوة األجندة التفصيلية .3

4.  
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1
 يتم تنفيذ المرحلة األولى من المشروع في لبنان واألردن والمغرب. 

mailto:media@ufmsecretariat.org


 

 

 دعوة إعالمية

 
 

 

 المزيد من المعلومات:

 بوريس دومانشيتش، خبير

 األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط 

  945 087 615 34+؛ هاتف جوال:  198 214 935 (34+)هاتف: 

 
 

 نبذة عن االتحاد من أجل المتوسط
 

بلدا متوسطيا  01دولة عضو في االتحاد األوروبي و 22بلداً:  43االتحاد من أجل المتوسط هو مؤسسة بين حكومية تضم في عضويتها 
 السياسات.جنوبيا وشرقيا. وهو بمثابة منبر للحوار والتنسيق والتعاون وبناء التوافق حول 

 
على تنفيذ مشروعات ومبادرات التعاون اإلقليمي في  2101الذي تأسس في برشلونة عام  األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسطوتركز 

مجاالت عامة مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتنمية األعمال والشؤون االجتماعية. تعمل األمانة بتعاون وثيق مع الحكومات ومع 
بكة نشطة من الشركاء األوروبيين المتوسطيين لمساعدة الجهات الراعية والداعمة للمشروعات على امتداد دورة حياة المشروع ش

زمة بأكملها: بدءاً من تقديم المساعدات التقنية وانتهاًء بتنفيذ المشروعات، وما يتخلل ذلك من عمليات التخطيط المالي وجمع األموال الال
 ات.لتنفيذ المشروع
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األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط  تستمد

 جزءًا من تمويلها من االتحاد األوروبي


