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 بيان صحفي 
 2020حزيران//16القدس، في 

 
" InnovAgroWoMed  مشروع يهدف إلى تعزيز توظيف النساء في منطقة حوض البحر األبيض املتوسط في"

  غذية الزراعيةقطاع األ 

في قطاع األغذية الزراعية على ضفتي البحر األبيض املتوسط، إال أن األرقام مازالت تشير إلى معدالت   لقويةعلى الرغم من اإلمكانيات ا

 مقلقة في نسب البطالة واإلدماج االجتماعي واالقتصادي، مما يطرح تحديات متزايدة في املنطقة.. 

 في نسب تمكين النساء ومشاركتهن في أظهرت الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وكذلك في جنوب أوروبا أ ا
ً
نخفاضا

سوق العمل، وهذا يعود إلى عوامل اقتصادية واجتماعية متنوعة، من بينها أن النمو في هذا القطاع ال يقوم على اإلدماج، بسبب  

 عدم تكافؤ الفرص وتفاوت املهارات.

 تفاقم األزمة بسبب الجائحة... 

أكثر وأكثر للقلق إبان انتشار وباء فايروس كورونا، الذي أثار حالة طوارئ عاملية. ومن املتوقع أصبحت االزمة في هذا القطاع مثيرة  

 من األضرار في شتى القطاعات الحيوية.
ً
 أن يحدث هذا الوباء مزيدا

خبار تفش ي هذا  ومن امللفت لالنتباه أنه كان هناك سؤال مستعجل مشترك تبادر ألذهان كافة سكان العالم تقريبا حاملا تناقلت األ 

الوباء، وهو: "هل لدينا ما يكفي من الطعام؟". ولإلجابة بشكل مطمئن عن هذا السؤال الذي بدا محوريا، عرضت آالف النساء في 

دول في منطقة  سعت عدة  وقد  من املخزون.    ’’ما يكفي  ’‘قطاع الغذاء الزراعي أنفسهن لشتى املخاطر املتصلة بالفيروس ملواصلة توفير  

األبيض املتوسط جاهدة إليجاد يد عاملة للقيام بالحصاد في وقت عصيب شلت خالله الحركة كليا أو جزئيا، ما جعل بعض  البحر 

املزارعين مجبرين على التخلص من محاصيلهم واتالف بعضها بسبب نقص العمال أو الناقلين أو تجار التجزئة، واحتلت أزمة القمح  

راتيجي من الغذاء املتوقعة عناوين الصفحات األولى للصحف العاملية. وهذا إن دل على ش يء املحتملة ومشكلة نقص املخزون االست 

فهو يدل على األهمية الحيوية لهذا القطاع في املعيشة اليومية لكافة الشعوب، ويظهر باستمرار دوره األساس ي في حياة البشر، وحتى  

 في بقائهم على قيد الحياة.

 أجل التغيير حان وقت التغيير.. نساء من  

إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل واحداث املشاريع، من خالل االستفادة من إمكانيات   InnovAgroWoMedيهدف مشروع  

قطاع األغذية الزراعية وإظهار مستوى كبير من اإلمكانيات غير املستغلة من أجل االبتكار والنمو. يمتد هذا املشروع لثالث سنوات 

 ENI “  برنامج التعاون املشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط % من االتحاد األوربي تحت رعاية  87  وهو ممول بنسبة 

CBC Med”    مليون يورو، وسينفذه كل من    2.8بقيمةUTV, CESIE, JOVESOLIDES    دول شريكة وهي   4وأصالة وكوثر، وسيغطي

 إيطاليا وإسبانيا وتونس وفلسطين.
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املشروع للنساء صاحبات املشاريع والعامالت في قطاع األغذية الزراعية عدة أشكال من الدعم واملساعدة، على غرار  هذا وسيقدم  

أجل تقوية قدراتهن ومساعدتهن على استرجاع مكانهن بشكل  برامج التكوين لتنمية املهارات واملعارف وآليات الدعم التقني واملالي من  

، كما ستحظى النساء املستفيدات الالتي تضررن من  أفضل في سوق العمل، وقطع أشواط متقدمة في حياتهن املهنية ومشاريعهن

 الجائحة باهتمام خاص من املشروع. 

" مشروع  فإن  االبتك InnovAgroWoMed وعليه،  نموذج  على  يرتكز  الذي   "" الريفي  االجتماعي  زيادة   RSI”ار  على  العمل  أجل  من 

 فعالة وحقيقية للتحديات املطروحة.  
ً
 توظيف النساء في املناطق الريفية، يقدم اليوم حلوال

 "  InnovAgroWoMed حان وقت العمل: االنطالق الرسمي ملشروع "

كانت األطراف املتدخلة في هذا املشروع بصدد وضع اللمسات األخيرة وقد أصبح املشروع جاهزا إلطالقه خالل ندوة الكترونية تعقدها  

،   2020حزيران    16بقية القائمين على املشروع يوم  جمعية أصالة بالشراكة مع  
ً
من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية ظهرا

   تحت عنوان:

 ابات في قطاع األغذية الزراعية االضطر 

 السيناريوهات املستدامة بعد أزمة فيروس كورونا في منطقة البحر األبيض املتوسط

 تمكين وتوظيف النساء 

ستضم هذه الندوة اإللكترونية ممثلين عن برنامج التعاون املشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط، وعن شركاء تنفيذ  

املشروع، وممثلين عن قطاع األغذية الزراعية، على غرار الخبراء وممثلي وممثالت الهياكل املهنية والنقابية بقطاع األغذية الزراعية  

وصحفيين وصحفيات من  "التدريب،   أو التوظيف أو التعليم خارج حلقة  ’‘ممن هن  "وبشكل خاص    -لشابات  وسيدات االعمال وا

 دول البحر األبيض املتوسط الشريكة.

الحديث عن  الزراعية من خالل  أزمة فيروس "كورونا" على قطاع األغذية  تأثير  املتحدثون على  الحواجز والتحديات  هذا وسيركز 

، RSI”بعد ذلك مقاربات املشروع وبرامجه والنتائج املتوقعة منه بهدف تعزيز نموذج االبتكار االجتماعي الريفي "الحالية، وسيعرضون  

من أجل تطوير وعي املشاركين واملشاركات بالتمييز القائم على النوع االجتماعي في سوق العمل، وكذلك من أجل الحديث عن الفرص 

الت والنساء العامالت في قطاع األغذية الزراعية املتضررين واملتضررات من الوباء، إضافة إلى التي يقدمها املشروع للمشغلين واملشغ

البحر   الحدود لحوض  عبر  املشترك  التعاون  لبرنامج  التابعة  األخرى  املشاريع  مع  والتفاعل  التعاون  إمكانيات  الضوء على  تسليط 

 االتحاد األوروبي املشابهة. " وغيرها من مشاريع ENI CBC Med " األبيض املتوسط

ة ميساء حصول على معلومات أكثر، يرجى الرجوع إلى امللف الصحفي املرفق أو التواصل مع املكلفة ب اإلعالم واالتصال باملشروع في فلسطين، اآلنسلل*

 pal.org-maisa@asalaأو البريد االلكتروني   0592333292 أبو زهيدة عبر الهاتف

 InnovAgroWoMedتنفيذ مشروع  ائتالفعن 

 فلسطين-صالةجمعية أ

 

، وتعود مسؤولية  البحر األبيض المتوسطمنطقة  التعاون المشترك عبر الحدود لهذا الملف تم انتاجه بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي تحت رعاية برنامج  

 .وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها تعكس موقف االتحاد األوروبي أو إدارة البرنامج،  InnovAgroWoMed  إلى فريق تنفيذ مشروعمحتويات هذه الوثيقة  
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