اإلتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع اتحاد المنظمات المتوسطية لسيدات األعمال

يدعمان ريادة األعمال
بين طالبات الجامعة
تشهد الفترة الممتدة بين مايو ونوفمبر  3102تنفيذ مشروع الفتيات كباعثات أعمال في المغرب
وفلسطين واألردن وأسبانيا ،وهو مشروع مُقدم من قِبل إتحاد المنظمات المتوسطية لسيدات
األعمال  ،AFAEMMEومدعوم من قِبل الثالث وأربعين دولة األعضاء في اإلتحاد من أجل
المتوسط .يهدف المشروع إلى تعزيز ريادة األعمال والعمل الحر بين عشرة آالف من طالبات
الجامعة في محاولة لتشجيعهن على بدء مشاريعهن الخاصة بنجاح مستقبالً.
ويتبنى المشروع دوراً أكبر للمرأة في المنطقة عن طريق فتح الطريق أمام الطالبات لالنتقال من
مجال الدراسة لقطاع األعمال ،بحيث تسهم المرأة في التنمية االجتماعية واالقتصادية بما يضمن
قدراً أكبر من المساواة في منطقة المتوسط.
تشكل "أيام ريادة السيدات لألعمال" المحور الرئيسي للمشروع ،حيث تتلقى المُشاركات معلومات
حيوية من خالل دورات حول عملية تأسيس الشركات .وتستضيف هذه الملتقيات عدد من
الجامعات المحلية وجمعيات سيدات األعمال والمنظمات المشاركة ،و تحصل المتفوقات على
استشارات تمكنهن من بدء أعمالهن الخاصة.
هذا و تشتمل "أيام ريادة السيدات لألعمال" على:
 دورات حول التحفيز وأهم الخطوات الالزمة لتأسيس شركة ،بما في ذلك الشئونالقانونية ،التخطيط وغيرها.
 تبادل للخبرات مع نماذج ناجحة لسيدات األعمال بتلك الدول لقاءات لتكوين شبكة للتواصل مع الطالبات وسيدات األعمال مسابقة كشف مواهب وبرامج تدريب من قبل بنك اإلستثمار األوروبي )غير مؤكدة)تحصل المشاركات ممن يمتلكن أفكار مشاريع على خدمات استشارية من قبل جمعيات نساء
األعمال األربع المشاركات (جمعية النساء المقاوالت بالمغرب ،الناد العالمي لسيدات األعمال
والمهن في رام هللا ،الجمعية الكاتاالنية لسيدات األعمال واإلداريات ،وملتقى سيدات األعمال
والمهن األردني) ،وتتلقى المشاركات دعما ً في صياغة خطط العمل والحصول على تمويل ،كما
يتم صقل مهاراتهن بحيث تستطعن تحويل أفكارهن إلى أعمال حقيقية.

أيام ريادة األعمال للسيدات في أسبانيا
تعقد في  51مايو  3152في برشلونة وتستضيفها جامعة كاتالونيا الدولية بالتعاون مع الجمعية
الكاتاالنية للجامعات الحكومية.
قائمة بالجامعات األسبانية المشاركة










جامعة روفيرا إ فيرجيلي
جامعة برشلونة المستقلة
جامعة برشلونة
جامعة جيرونا
جامعة الردة
جامعة كاتالونيا الدولية
جامعة كاتالونيا المفتوحة
جامعة كاتالونيا التقنية
جامعة بومبيو فابرا

أيام ريادة األعمال للسيدات في فلسطين
تعقد في  35 ،31 ،51و 33سبتمبر  3152في رام هللا وتستضيفها غرفة التجارة و الصناعة برام
هللا.
قائمة بالجامعات الفلسطينية المشاركة:
 جامعة بيرزيت
 كلية فلسطين التقنية للبنات
 كلية االجتماع للبنات
أيام ريادة األعمال للسيدات في المغرب
تعقد خالل شهري أكتوبر و نوفمبر  3152وتستضيفها نحو عشرون جامعة محلية في مدن الرباط
والدار البيضاء ومراكش وإفران والمحمدية ،وسيتم تأكيد األماكن و المواعيد الحقاً.
قائمة بالجامعات المغربية المشاركة:





جامعة األخوين
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بجامعة الحسن الثاني (المحمدية) – ابن مسيك ،الدار
البيضاء
كلية العلوم بالرباط
كلية العلوم و التقنيات بالمحمدية

 المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء
 المدرسة الفرنسية لدراسة التقنيات بمراكش

أيام ريادة األعمال للسيدات في األردن
تعقد في  4 ،2 ،3و 1نوفمبر  3152في ع َمان ويستضيفها ملتقى سيدات األعمال و المهن األردني.
قائمة بالجامعات األردنية المشاركة:










جامعة عمّان األهلية
جامعة الزيتونية األردنية
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
الجامعة األلمانية األردنية
جامعة اإلسراء
جامعة البترا
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
الجامعة األردنية

التقرير النهائي
يصدر التقرير النهائي عقب نهاية الدورات ويستعرض وضع المرأة بالنسبة لريادة األعمال في
الدول المعنية ،وكذلك مفهوم الطالبات عن ريادة األعمال في تلك الدول .يشمل التقرير أيضا ً
تحليالً لنتائج المشروع والتوصيات النهائية.
يأمل اإلتحاد من أجل المتوسط وإتحاد المنظمات المتوسطية لسيدات األعمال  AFAEMMEفي
تكرار هذا المشروع في دول أخر في جنوب المتوسط في مسعى لدعم العمل الحر وريادة
األعمال بين طالبات الجامعة ،مما يسهم في تحقيق تقدما ً على الصعيدين االجتماعي واالقتصاد
في المنطقة األورومتوسطية.

الشركاء
 جمعية النساء المقاوالت بالمغرب www.afem.ma AFEM


 الجمعية الكاتاالنية لسيدات األعمال واإلداريات www.acee.com.es ACEE
 ملتقى سيدات األعمال والمهن األردني (www.bpwa.com )JFBPW

النادي العالمي لسيدات األعمال والمهن في رام هللا www.bpwa.org.jo BPWRC

المم ّولون
 شركة الغاز الطبيعي "فينوسا" www.gasnaturalfenosa.com
 وزارة الخارجية النرويجية www.regjeringen.no
 بنك اإلستثمار األوروبي www.eib.com
 األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط www.ufmsecretariat.com

للمزيد من المعلومات حول المشروع:
http://www.afaemme.org/young-woman-project
http://ufmsecretariat.org/young-women-as-job-creators-2/

اإلتحاد من أجل المتوسط
مؤسسة أورومتوسطية فريدة تضم ثالث و أربعين دولة (الدول السبع وعشرين األعضاء باإلتحاد
األوروبي ،إضافة لست عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط) وتشكل إطاراً للحوار السياسي
والتنسيق وبناء توافق.
تختص األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط ،والتي تأسست في  ،3151بتنفيذ مشروعات
تعاون إقليمية ومبادرات في مجاالت الطاقة المتجددة ،البيئة والمياه ،التعليم العالي والبحث العلمي،
النقل والتنمية الحضرية ،تنمية األعمال ،والشئون اإلجتماعية والمدنية .وتعمل األمانة عن قرب
مع الحكومات ومع شبكة من الشركاء األورومتوسطيين لمساعدة مق ّدمي المشروعات على مدار
دورة حياة المشروع ،حيث تقدم المساعدة التقنية وتسهم في التنفيذ ،بما في ذلك خطة التمويل.
www.ufmsecretariat.org

إتحاد المنظمات المتوسطية لسيدات األعمال AFAEMME
إتحاد يضم سيدات األعمال من احدى وأربعين منظمة في أكثر من عشرين دولة ،ويشكل منتدى
لمشاريع األعمال والبحث والتواصل.
يهدف اإلتحاد باألساس لدعم مبدأ تكافؤ فرص العمل بين الجنسين ،تحسين الظروف المعيشية
للمرأة بالقضاء على التحيز ،دعم التواصل بين رائدات األعمال في المنطقة من خالل فرص
العمل والتدريب ،مساعدة المرأة على الوصول لمراكز صنع القرار بالمجال اإلقتصاد عن
طريق دعم أعمالها وصقل مهاراتها في اإلدارة ،والتأثير في الرأ العام من خالل األنشطة
والحمالت وجماعات الضغط لتعزيز الوضع القانوني واإلجتماعي واإلقتصاد للمرأة.
http://www.afaemme.org/

