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االتحاد من أجل المتوسط : مشروع "المرأة الشابة كمساهمة في خلق مناصب عمل" تنظم أیام 
 سیدات األعمال في المغرب وفلسطین

 
 23:32, 2013أكتوبر,  09

 
لسلة من الندوات حول ریادة المرأة لألعمال هذا الشهر في المغرب وفلسطین في إطار مشروع االتحاد من تنظم س

أجل المتوسط "المرأة الشابة كمساهمة في خلق مناصب عمل". وتهدف هذه الندوات إلى مساعدة الفتیات الموهوبات 
 حات في المستقبل.المقبالت على إنهاء دراستهن الجامعیة لكي یصبحن سیدات أعمال ناج

ویتم دعم مشروع " المرأة الشابة كمساهمة في خلق مناصب عمل " المعتمد من قبل االتحاد من أجل المتوسط من 
یوما من " أیام سیدات  17طرف رابطة منظمات سیدات األعمال في منطقة البحر األبیض المتوسط. وسیتم تنظیم 

اء المقاوالت في المغرب بصفتها الهیئة المحلیة الشریكة في المشروع األعمال " في المغرب بالتنسیق مع جمعیة النس
نوفمبر/ تشرین  16أكتوبر/ تشرین األول، لغایة  2. وسوف تنظم "أیام سیدات األعمال " المغربیة في الفترة من 

 كلیة  وجامعة مشاركة من ست مدن مغربیة. 11، وسیتم استضافتها من قبل  2013الثاني 

هیئة الفلسطینیة الشریكة " نادي رام اهللا لسیدات األعمال الفلسطینیات والمهن" یوم خاص بسیدات وسوف تنظم ال
في رام اهللا ، وستستضیفه غرفة رام اهللا للتجارة والصناعة ، بدعم من  2013أكتوبر/ تشرین األول،  5األعمال في 

 ثالث جامعات محلیة.

یوفر مشروع " المرأة الشابة كمساهمة في خلق مناصب عمل " معلوماتللطالبات الجامعیاتالشابات حول الفوائد التي 
یمكن أن یجنینها عندما یصبحن سیدات أعمال، ویسعى إلى تحفیزهن على إطالق مشاریعهن الخاصة بهن بعد 

علق بعملیة تأسیس شركة، بتقدیم نماذج ملموسة التخرج من الجامعة. وتتلقى الطالبات معلومات ملموسة ونصائح تت
لفتیات صاحبات مشاریع ناجحة یمكن االقتداء بهن . كما تتلقى الطالبات الدعم من قبل مدربین مختصین في إنشاء 

األعمال التجاریة، حیث یقومون باإلضافة إلى ذلك،  بتحلیل إمكانیة خلق أعمالهن التجاریة األولیة الخاصة بهن 
  ن في مشاریعهن المستقبلیة.ومساعدته

  
  
 



  
 

 
 

 


