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 المنظمة الجمعية

 -جمعية المرأة في اإلقتصاد األخضر

 المنطقة المستهدفة

بلديات مركز الجزائر و بوزريعة 

السياق 

و الذي تتم قيادته من قبل المعهد األوربي للبحر  في مجال المساواة"مشروع "تقوية قدرات الجهات الفاعلة هذا العمل الرائد هو جزء من 

وزارة و الدولة الفرنسية. المشروع ممول من قبل  , بالشراكة مع األبيض المتوسط 

في سبعة  لجهات الفاعلة في مجال المساواةتجمعات محلية ل. يقوم المشروع كل عام بتشكيل الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية

بلدان, يتألف كل تجمع من جمعيات, مؤسسات بحث و تعليم, سلطات محلية و إقليمية, شركات, نقابات و جهات إعالمية عاملة في مجال 

 المساواة بين الجنسين في منطقة محددة.

 

المحلي حول موضوع متعلق بالمساواة الجندرية و يحدد مشروعاً  للوضع على المستوى دراسة تشخيصيةيقوم كل تجمع محلي بالعمل على 

حول جمعية  ميدانياً لمعالجة المشاكل التي يتم تحديدها في الدراسة التشخيصية. تبنى هيكلية كل تجمع للجهات الفاعلة في مجال المساواة
 قادة لجميع أعماله.

 

لدورة الثانية( و تنسق العمل الرائد و تعمل على حشد الجهات الفاعلة في مجال )ا 2017التجمع المحلي الجزائري لعام  تنظم جمعية 

 المساواة على المستوى المحلي, عن طريق اإلستشارات و البحث حول ريادة أعمال النساء و تعزيزها على المستوى المحلي.

 وتعزيز العمل سوق إلى المرأة وصول لتحسين فرصة النساء لدى ريادة األعمال ثلتم حين فيال يزال عمل المرأة محدوداً جداً في الجزائر, 

.البالد تنمية في ومساهمتها للمرأة االقتصادي التمكين

الهدف

 لدى المبادرة روح لتعزيز المتخذة المحلية المؤسسات قبل من والمبادرات الخاصة امشاريعه نشاءمن إ المرأة تمنع التي العوائق استكشاف

 .النساء

 

 األنشطة 

.التشخيص أهداف تقديم أجل من العامة والمؤسسات المحلية والسلطات البحوث معهد مع اجتماعات عقد -

.استبياناتتوزيع  خالل من المستهدفة، المنطقة في اإلحصاءات ذلك في بما الجزائر، في النسائية األعمال ريادة وضع عن البيانات جمع -

.الخاصة نمشاريعه إطالق أجل من يواجهنها خالل النضال التي العقبات و إستكشاف النساء، لالتي تتم ادارتها من قب الشركات زيارة -

.للتشخيص مشروع وضع -

 ،التجمع المحلي من والشركاء العاصمة الجزائر والية من المنتخبين المحليين الممثلين بمشاركة التشخيص نتائج مناقشة أجل من مؤتمر -
.تشاركية طريقةب الميدانية المشاريع وتصميم


