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 دعوة صحفية
 ملشروع لحضور الندوة االلكترونية االفتتاحية 

 منطقة البحر األبيض املتوسط  االبتكار االجتماعي في قطاع األغذية الزراعية لتمكين النساء في 

InnovAgroWoMed) ) 

 بتوقيت  14:00 – 12:00 –  2020حزيران  16
ً
 Zoomعبر تطبيق  القدس ظهرا

ابات في قطاع األغذية الزراعية   االضطر

 السيناريوهات املستدامة بعد أزمة فيروس كورونا في منطقة البحر األبيض املتوسط

 تمكين وتوظيف النساء
 

مشروع   تنفيذ  على  القائم  باالئتالف  وشركائها  أصالة  جمعية  اإللكتروني    InnovAgroWoMedتتشرف  االجتماع  لحضور  بدعوتكم/ن 

 عبر    الساعة الثانيةما بين    2020حزيران  16االفتتاحي للمشروع، وذلك يوم الثالثاء املوافق لـ  
ً
الرابط   على  ZOOMتطبيق  عشرة والثانية ظهرا

  /https://2649574.site123.me :التالي

 (InnovAgroWoMedمشروع هو  بنسبة   (  ُممول  سنوات  لثالث  عبر  87يمتد  املشترك  التعاون  برنامج  رعاية  األوربي تحت  االتحاد  من   %

البحر األبيض املتوسط العمل  مليون    2.8بقيمة    ”ENI CBC Med“  الحدود لحوض  في سوق  النساء  إلى تعزيز مشاركة  يهدف  يورو. وهو 

ستغل 
ُ
ة  وتحفيزهن على إحداث املشاريع، من خالل االستفادة من إمكانيات قطاع األغذية الزراعية وإظهار مستوى كبير من اإلمكانيات غير امل

 من أجل االبتكار والنمو. 

للمشروع الذي سيسمح بتنفيذ عدة    املقاربة االبتكاريةسيعرض اللقاء االفتتاحي    ،19-ظل األزمة الصحية العاملية على إثر جائحة كوفيد في  و

االبيض    وآليات تسهمبدائل   البحر  في دول حوض  الزراعية  األغذية  في قطاع  النساء  على  األزمة  هذه  انعكاسات  تقليص  في  فاعل  بشكل 

 ، وإيطاليا، وإسبانيا، وفلسطين. وهي: تونساملتوسط األربعة الشريكة 
 

هذا وسيتم على هامش هذه الندوة االفتتاحية الوقوف بدقة على هذه البدائل والحلول املقترحة داخل املشروع وتقديم مقاربات ونماذج  

والشابات   كالخبراء  الزراعية  األغذية  قطاع  عن  واملمثالت  للممثلين  الكلمة  سُتعطى  كما  هن  -تفعيلها.  ممن  خاص  خارج  ’‘وبشكل 

التوظ التعليم حلقة أوأو  إضافة  -"التدريب يف  فتح ،  تحت    إلى  املنضوية  األخرى  واملبادرات  املشاريع  مع  الخبرات  وتبادل  التشبيك  مجال 

 .  ”ENI CBC Med“برنامج 

 سنكون سعيدات وسعداء باستضافتكم/ن ضمن جمهور ندوتنا االفتتاحية 
 

 واالتصال باملشروع في فلسطين، اآلنسة   باإلعالمصل مع املكلفة للحصول على معلومات أكثر، يرجى الرجوع إلى امللف الصحفي املرفق أو التوا

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

 InnovAgroWoMedائتالف تنفيذ مشروع  /عن

 فلسطين -صالةجمعية أ                                                                                                                                                                          
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