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 لقوىد ايتوحيعمالن على للمرأة  المتحدة األممهيئة و المتوسط أجل من تحادلال العامة األمانة

األورومتوسطية المنطقة في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على للتشجيع  

 
 فومزيلي للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية والمديرة السجلماسي، هللا فتح المتوسط، أجل من تحادلال العام األمين وقع

 التمكين في فعالةال للمشاركة مشتركة مبادرات وتبني 02نحو مقررات بكين + الوثيق للعمل شراكة اتفاقية نغكوكا، مالمبو

. المنطقة في للمرأة واالقتصادي االجتماعي  
 
 

، برفقة نائبتي األمين السجلماسي هللا فتح المتوسط، أجل من تحادلال العام األمين لتقىا .4102 أيلول/سبتمبر 26 برشلونة،

 األمم هيئة) المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية المديرة العام، تيريزا ريبيرو ودلفين بوريون، مع

 تفاهم مذكرة على الطرفان وقع وقد .بنيويورك للمرأة المتحدة األمم هيئة مقرب ، وذلكنغكوكا مالمبو فومزيلي ،(للمرأة المتحدة

  .المؤسستين بين

 الجنسين، بين المساواة على التشجيع فيالطرفين  جهودبين  والتنسيق التعاون لتقوية حجر األساس االتفاقية توفر

 التمييز أنواع جميع ومكافحة واقتصاديًا، اجتماعيًا المرأة فرص وزيادة المرأة، حقوق بشأن ملموس تقدم وإنجاز

 مرأةتمتع ال نحو الجهود دفع على االلتزام هذا وسيساعد .األورومتوسطية المنطقة في والسيدات الفتيات ضد والعنف

  .المتوسط منطقة تنمية خطة في أقوىبدور 

ذات  للمعلومات الدوري التبادل على للمرأة المتحدة األمم وهيئة المتوسط أجل من تحادلال العامة األمانة أتفقت وقد

 دراسية زيارات تنظيم وكذلك ،نشطةاأل ودعم الجنسين، مساواة ومبادرات لمشروعات المشترك والتشجيع ،الصلة

 تنظيم فيرئيسي  شريك للمرأة المتحدة مماأل هيئة ستكون كما .المجالهذا  في والخبراء المسؤولين بين التجارب وتبادل

  .5102 عام برشلونة في انعقاده المزمعو للمرأة، واالقتصادي االجتماعي التمكين حول القادم المتوسط أجل من تحاداال مؤتمر

 ذلك إن .للجميع التقدم تعني الجنسين بين المساواة" ، أنالسجلماسي المتوسط، أجل من تحادلال العام األمين وقد أكد

 المتوسط أجل من تحادلال العامة األمانة يسعدو .بالمنطقة واستقرار وسالم شامل نمو تحقيق أجل من يأساس شرط

 نحن .واقًعا األورومتوسطية المنطقة في الجنسين بين المساواة خطة لجعل للمرأة المتحدة األمم هيئة مع تعمل أن

 ةقيمالو بخبرتنا والمشاركة محددة، ومبادرات بمشروعات 51+ بكين مقررات في للمشاركةنقف مستعدون 

 ".المنطقة وسيدات فتيات صالحلالخاصة بنا  المضافة

وأضافت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فومزيلي مالمبو نغكوكا أن "القيادة القوية وااللتزام السياسي 

 اواة بين الجنسين وتمكين المرأة.المسمن جانب المنظمات مثل االتحاد من أجل المتوسط أمر في غاية األهمية لدعم 

وتتطلع هيئة األمم المتحدة للمرأة للعمل بشكل لصيق مع األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط وللتعامل مع دول 

 المنطقة من أجل تسريع تنفيذ منهاج عمل بكين."

 
 

 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 
 .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 
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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
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