التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي

نظمت األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط يوو  62و 62مواس/آذااس، 6102موتتماا دولاوا موج وا لرمعواوتات تحوت ت ووا التمكيين اججتمياعي واجقتصيادي
للمرأة :مشروعات من أجل التقدم ،والك بمقاها بباشرونة وفقا لتوصاات المتتما الوزاسي الثالث لإلتحاد من أجل المتوسط حول تعزيوز دوس المواأف فول المعتمو
(متتما باسيس الم عقد فل  00سبتمباآأيرول .)6102
جم المتتما الدولل ولمدف يومان  022مشارك من األطااف المع اة المتعددف ي تمو إلى  53دولة ،من با م ممثرو حكوماو وتن المعتم المدنل و م ظمات
غاا حكوماة وم ظمات دولاة تعمل من أجل المساواف بان الع سان وممثرو تن القطاع الخاص وباوت الخباف والعبكات العامعاة.
ي دف المتتما إلى:


تحديد المبادسات والباامج و التمويل اات األولوية فل معال التمكان االجتماتل واالقتصادي لرماأف فل الم طقة األوسومتوسطاة.



التطويا نحو تضافا ج ود أقوى وتاابط بان األطااف المع اة الائاساة فل الم طقة األوسومتوسطاة.



التععا ترى تقديم مقتاحات لمعاوتات إقراماة لألمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط.



العم بان الممولان ومتع دي المعاوتات من شمال المتوسط وج وبه من أجل دتم العااكة.



إطالق معاوتات واإلتال تن شااكات قائمة ترى المعاوتات.

نتائج المؤتمر
حدد المتتما االحتااجات الائاساة وكذلك التحديات من أجل الدف قدما باألج دف الخاصة بال وض بالماأف فل الم طقة األوسومتوسطاة .كما قا بتحرال السااسات
العامة وباامج الت ماة ل رقطاع الخاص من أجل تمكان الماأف .وقد مك ت ثالث وسش تمل المعاسكان من تبادل مقتاحات مرموسة وتوصاات فل سبال تحسان قامة
سرسرة األنعطة المدسّف لر ّدخل وتس ال االنتقال من الدساسة إلى العمل وتحسان وصول الماأف لمواق اتخاا القااس.
تبادل المعاسكو الخباات والتعاسب ال اجحة ،كما ناقعوا التوصاات حول أفضل السبل لت اول موضوع تمكان الماأف والمساواف بان الع سان .وقد تم تسراط الضوو
ترى أسبعة ت اصا أساساة:


االتتااف بالدوس الحاسم لرحكومات وكذلك بأهماة إشااك المعتم المدنل .فقد سرّط المعاسكو الضو ترى الحاجة لرعمل فل ظل مقاربية متكاملية مون
أجل تعزيز تعمام مااتاف الم ظوس الع سانل.



تم التأكاد وبصفة متساوية ترى دوس البعد الثقافي شوامال التوأثاا ال وا ل رتعروام تروى المسواواف بوان الع سوان ودوس اإلتوال فول تمراوة تقااوا العقراوات .إ
إشااك الاجل فل الك له دوس بالغ األهماة.



وجوب زيادة وتيرة العمل ونطاقه وأخذ العباف من محدودية التقد المحاز فل تدف أموس سابقا.



إ جم الع ود والطاقات وتضافر الجهود بين الشبكات وخلق التعاون ضاوسيان لالستعابة لرتحديات.

النتائج الملموسة
قد المتتما فاصة إلطالق دتوف تقديم معاسي جديدف بصفة سسماة .فباإلضافة ل 03مشروعا التي هيي مليل رعايية اإلتلياد مين أجيل المتوسي  ،وتي
تلقي  02مشاريع جديدة من المجتميع الميدني والمنظميات واللكوميات وستواصول األ مانوة العاموة العمول مو كول متع ودي المعواسي إلتوداد المعواسي
لرتمويل والت فاذ.
تم تقديم ثالث معاوتات مختاسف من اإلتحاد من أجل المتوسط :


تم إطالق معاوع صقل مهارات الفتيات من أجل التوظيف والذي تدتمه أماديست .وسا فذ هذا المعاوع فل المقاب وتونس ومصا.



تم إطالق سسمل لرماحرة الثاناة من ت فاذ معاوع الفتيات كرائدات أعمال الذي تدتمه جمعاة سوادات أتموال المتوسوط ((AFAEMME
خالل  4102وذلك بكل من ألبانيا ومصر وتونس باإلضافة للمغرب واألردن وفلسطين وإسبانيا .تم تقديم جائزة مشتتركة بتين اإلتحتاد متن
أجل المتوسط و AFAEMMEألفضل فكرة أعمال ناتجة عن الحلقات الدراسية حتول المشتروعات والتت تحصتلت عليهتا طالبتة شتابة متن
األردن.



قد المعاوع دع تمكين المرأة المدتو من قبل متسسة نسا م طقة األسومتوسط أهدافه وم امه وتم اإلتال سسماا تن إطالقه
والذي ساكو فل ال صف الثانل من س ة .6102

ت إبرام اجتفاقات التمويلية بين وزارة الشؤون الخارجية لمملكة النرويج والقس الفالمنكي للشؤون الخارجية التل قدست تقايبا بمبرغ  0مراو يوسو
الذي يقطل المعاوتات والمبادسات التل ي فذها اإلتحاد من أجل المتوسط فل معال المساواف بان الع سان.

المراحل القادمة
لعب اإلتحاد من أجل المتوسط من خالل هذه المتتما وما تبعه دوس الم صة من أجل خرق شااكات وإطالق معاسي إقراماة فل م طقة حوض المتوسط.
وتضم المااحل القادمة ما يرل:


إطالق خرائط شاملة للجهات الفاعلة الرئيسية و للمبادرات والتمويالت في ميدان تمكين المرأة في المنطقة األورومتوسطية.



دراسة جميع مقترحات المشروعات والتشجيع على تقدي مقترحات لمشاريع جديدة وتقدي المشروعات التي تستجيب لمعايير اإلتلاد من أجل
المتوس من أجل تسميتها.



تس ال الرب الشبكي بين جميع المشاركين الحاضاين فل المتتما



ت ظام معموتة من الندوات وورش العمل حول قضايا محددف مثل خرق فاص تعقال و خرق قامة فل اإلنتاج الحافل واالقتصاد االجتماتل والتضام ل
و التأمان االجتماتل و التعرام والتدسيب الم ل ووصول الماأف لمواق الايادف



التخطاط لمؤتمر جحق موجه للمشروعات من أجل تمكين المرأة من أجل ضما دي اماكاة متواصرة واستمااسية لرمساس.

العناصر األساسية للمؤتمر.





المقاسبة اإلقراماة األوسومتوسطاة:يعمل وكال التقااا لر وض بالماأف فل  23دولة تم تمثار ا ،فكل دول شاق المتوسوط وج وب وا توم
تمثار ا
م ظوس تعقارل يابط السااسات العامة وأبعاد المعاوع
أطااف مع اة متعددف وب ا مقاسبة تفاتراة أما ت وع وج ات ال ظا م حضووس  62م ظموة غاوا حكوماوة و 32تضوو حكوومل و61
م ظمة تالماة و 62م ظمة بحث وباوت خباف وجامعات و 61من القطاع الخاص.
التبادل والتاابط العبكل بان الممولان الائاساان ومدياي الباامج ا لذين يعمرو فل المادا :تم إباا حوالل  21لقا ث ائل ترى هامش
هذا المتتما.

