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 املقدمة

إنه أحد أهم أهداف  االعربية. كمودعم املساواة بين الجنسين من أهم األهداف التي تسعى اليها كل الدول  املرأةيعد تمكين   

إصالحات عن طريق إجراء للمرأة  اإلقتصادىا حثيثة في مجال التمكين تبذل الدول العربية جهود   .((SDG’sاملستدامةالتنمية 

 سيما ملن يعملن في القطاع غير الرسمي.ملاليين النساء العربيات ل املتاحة  قصيرة وطويلة املدى لزيادة الفرص

ا إ املرأةلى تمكين تهدف ا والبرامج التي من تعدد املشروعاتعلى الرغم  ختالف حول اآلليات واألدوات إل أن هناك إقتصادي 

تبعة ل تقدم ساليب الحالية املأل ن اأيزعم البعض  ااملجال. كماملناسبة لقياس التقدم امللحوظ ومدى جهود الدول في هذا 

 .املرأة اإلقتصادي عصورة واقعية عن وض

ا بضرور وإ وكجزء من واجبات اإلتحاد  مرأةلل اإلقتصادىالتقدم املحرز في مجال التمكين  ة وجود مقياس عادل ملدىيمان 

ي فوالذي يعد األول من نوعه  قتصادي للمرأة العربيةإلمقياس التمكين ا اإلتحاد ببناءقام  ،املرأةالنسائي العربي العام تجاه 

ما ات والدراسات والوالذي يعتمد في بنائه على املبادئ الواردة في األدبي املنطقة العربية ل فضأتقارير املختلفة كما يقدم فه 

 .العربية للمرأةقتصادي إلللعوامل التي تؤثر في التمكين ا

 اإلقتصادىعقد اإلتحاد النسائي العربي العام بالتعاون مع مكتب بالن مصر مؤتمر تحت عنوان: " التمكين في هذا اإلطار، 

 الهدف من املؤتمر هو عرضوكان  سبتمبر  بفندق هيلتون رمسيس،القاهرة 13-12وقياس" خالل الفترة  فالعربية: هدللمرأة 

لبرامج واملستوى اعلى مستوى  ستخدامه وتطبيقهإعربية وتشجيع الدول العربية على للمرأة ال اإلقتصادىمقياس التمكين 

في تحقيق أهداف ملموسة  واإلخفاقتفادة من قصص النجاح سإل ل الخبرات بين الدول العربية واتبادباإلضافة الى  ،القومي

ا مستنير  إ اوأخير  العربية  املرأة تمكين ألجندة ا علمي 
 
 ربية.للمرأة  الع اإلقتصادىول القضايا املتعلقة بالتمكين ا حثارة نقاش

املحلية  الحكومية غير املنظماتوبعض  والتعليم للمرأة القتصادي التمكين مجالت في الخبراء من لفيف املؤتمر في شارك

 .املختلفة العالم ووسائل السياسات القرار وصانعي متخذي الى باإلضافة والدولية واإلقليمية

 فعاليات املؤتمر

وبيان  للمرأة قتصاديإلا للتمكين والدولية اإلقليمية األبعادثالث جلسات؛ ناقشت الجلسة األولى للمؤتمر تضمن اليوم األول 

 . للمرأة اإلقتصادى التمكين دعم في مصر بالن هيئة دور الى  باإلضافةالفرص والتحديات 

املقياس ونتائج املؤشرات  منهجيةللمرأة العربية من حيث  اإلقتصادىألقت الجلسة الثانية الضوء على مقياس التمكين 

للمرأة. وأختتم اليوم  اإلقتصادىالوطيدة بالتمكين  عالقتهوبيان الى عرض رؤية مستقبلية للتعليم األساس ي  باإلضافةالفرعية 

 اإلقتصادى للمرأة وأهمدعم قضية التمكين مجال نجازات اإلتحادات في ممثالت الدول العربية بعرض أهم إ األول بقيام

 الدراسة. التي واجهتالتحديات 
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 العربية للمرأة اإلقتصادى للتمكين جتماعيةإل ا األبعادالجلسة األولى  جلستين؛ ناقشتني في سياق متصل، تضمن اليوم الثا

هتمت الجلسة الثانية بالخطوات القادمة التي يجب اتخاذها إ .مؤشراته الفرعيةو  العربية للمرأة اإلقتصادى التمكين مقياسو 

ؤية الر ملناقشة مجموعات عمل  5لذا تم تقسيم الحضور الى  طبيق على املستوى الكلي والجزئي،لصقل املقياس وترويجه للت

 لستخدام  الترويج في واملساهمة بلد بكل خاصة وطنية توصيات ضعاملستقبلية الخاصة باملقياس واطر تطويره وترويجه وو 

 .القطري  املستوى  على املقياس

 اإلقتصادى التمكين لتفعيلالالزمة  قترحاتاملو  والتوصيات املجموعات عمل نتائج عرضبواختتم املؤتمر في الجلسة الثالثة 

 .العربية للمرأة
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 الجلسة اإلفتتاحية -األول  اليوم

 

 الكلمات اإلفتتاحية

 األمينة العامة لالتحاد النسائي العربي العام – دكتورة/ هدى بدرانبدأت الجلسة بكلمة لل 

ن أا وأداة قياس هذا التمكين. و اقتصادي   املرأةيناقش موضوع هام وقضية جوهرية وهي تمكين  اإلجتماعن هذا أ شارتأحيث 

العربية  للمرأة اإلقتصادىن خاللها معرفة مستوى التمكين تحاد النسائي العربي العام فخور بأن يقدم أداة مناسبة يمكن مإلا

 ملجموعة من الدول. عام كمتوسطية دولة وبشكل افي 

كل من شارك في بناء هذا املقياس بداية من الباحثات والباحثين الذين صاغوه والذين قاموا بالدراسات  بالشكر الى كما توجهت

في هذا الحدث  محمد ناصري  ة السيد/وكانت تود مشارك UNWomenبالشكر  خصت االستة. كمختباره في الدول العربية إل 

على مشاركتها وعلى مساهمتها  Plan Internationalتحمس للفكرة كما شكرت  األولىومنذ اللحظة  وألنهيرى نتيجة تعاونه  لكي

اسة خرى كان لها فضل قراءة مسودات الدر أكان هناك أسماء  وأوضحت انه رهبة ونيس في هذا األمالسيدة/ وعلى جهد 

 .واملراجعة وتقديم املقترحات

 اوخاصة التي حققه خرى امللموسةاأل نجازاته إالعربي بجانب  تحادإلنجازات اإأحد  يعد املرأةتمكين قياس مستطردت بأن وأ

يره من املنظمات. حيث ولد هذا عن غ تحاد تاريخ يميزهإلضحت ان لهذا الى مصر بلده األم. كما أو إنتقاله إسنوات منذ  3خالل 

ين فقط بل كانت قضية فلسط املرأةا تحاد بقضايإلية. ولم يهتم اوائل الربعينيات كأول منظمة للمرأة تضم بالد عربأتحاد في إلا

 الوطن ككل. قضايال تنفصل عن   املرأةهتمامه.كانت هدى شعراوي ومن معها من مؤسسات له يدركن ان قضايا إولويات أمن 

 باملكسيك وبه للمرأة ل األو الدولى  املؤتمران يخرج تقرير  1975تحاد قد نجح في عام اإلن هذا أن البعض قد ل يعرف أ وأشارت

يدينوا  العالم لكيمم املتحدة وممثلي دول أل د أن يؤثر في منظمات اتحاإلا كما إستطاعاوي الصهيونية بالعنصرية.  فقرة تس

سبيل املثال خطة نموذجية لتطبيق خرج في الثمانيات على أ وتقاريره حيثتحاد بدراساته إلتميز ا اكم سرائيل.إتصرفات 

 .في الوطن العربي املرأةب للنهوضنيروبي ستراتيجية إ

من جماهير آآلف تحاد منهم إويضم كل العربي تحادات النسائية بالعالم إليضم عددا من ا يتميز بأنهتحاد إلاوأضافت ان 

ن العربي بهذا الشكل املاليي تحادإللعمل معا وتنظيم الصفوف ويمثل اا بأهميةالنساء العادية بكل بلد والتي انضمت لقتناعها 

 من النساء.
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ر او قبلها. ولكن كل ما قام به التحاد سواء خالل الثالث سنوات منذ انتقل الى مصقائلة انه لن يتسع الوقت لذكر  وأضافت

تحدة ستطاع ان ينجز ما يلي؛ استعادة مركزه الستشاري مع منظمة المم املما يستحق الذكر انه خالل السنوات الثالث ا

قدم التقرير ن العربي واملوازي لتقرير الحكومات. طعن الو  20د تقرير الظل عن بيجين+وكذلك مع منظمة اليونسكو، وأع

ز ي اجتماعات لجنة مركفضل التقارير التي قدمت كما اشتركت ممثالت لالتحاد فأفي المم املتحدة واعتبر من  املرأةمركز للجنة 

 في كل سنة من السنوات الثالث األخيرة. يويوركبن املرأة

رية ترجو ان ينال املناقشة الث خرآا جتماع انجاز  إل ي هذا االعربية واملعروض ف القتصادي للمرأةا، يأتي مقياس التمكين وأخير  

 التي يستحقها. 

 هيئة بالن مصرمستشارة برامج الدمج ومساواة النوع الجتماعي،  -هبة ونيس  /ةاألستاذ ذلك، كلمةوتلى 

ا عن الدكتور/ أيمن صادق     نائب مدير مكتب بالن مصر للبرامج. -نائب 

 نالبالن إنترناشيو وأشارت أن تحاد النسائي العربي العام على التعاون املثمر. ران والى اإلتوجهت بالشكر الى الدكتورة/ هدى بد

 من الفالعمل على تعزيز حقوق الطفل و  أخذت على عاتقها منذ نشأتها
 
، تعمل بالن لذا .رقاألخذ بأيدي ماليين األطفال خروجا

تعد منظمة بالن منظمة مستقلة ليس لها أي إنتماءات دينية أو سياسية و  األمريكتينوآسيا و دولة نامية من دول أفريقيا  52في 

 .أو حكومية

مشاركة األطفال وتنميتهم خاصة املهمشين واألكثر عرضة دعم و تتضمن؛ حماية و  عمل منظمة بالنكما أشارت أن محاور 

نوع املساواة في المبدأ تعزيز عن طريق  املرأةتمكين الفتاة و و  األطفال ذوي اإلعاقةكأطفال الشوارع واألطفال العاملين و للخطر 

 واملشاركة في اتخاذ القرارهن قضايا يؤهلهن للدفاع عنالذي على العمل الجمعي السيدات و  زيادة قدرة الفتياتو  في املجتمعات

 Transformative Genderعالوة على ذلك تتبنى هيئة بالن منهج التحول الجندري  ومواجهة التحيز الجندري في املجال العام

Approach ا تهتم بالن بفي جميع البرامج واملشاريع  ءوإجراتعزيز دور املجتمع املدني عن طريق تقوية املنظمات املحلية . وأخير 

 شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص واملؤسسات الحكومية. 
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 الجلسة األولى -اليوم األول 

 للمرأة " اإلقتصادى"مفهوم وممارسات التمكين 

 رئيسة الجلسة: هبة ونيس، مستشارة برامج الدمج ومساواة النوع االجتماعي، هيئة بالن مصر

 

 قتصادى للمرأة على النحو التالي:تتناول مفهوم وممارسات التمكين اإل لورقتينتضمنت الجلسة األولى عرض 

  

 "األبعاد اإلقليمية والدولية للتمكين االقتصادي للمرأة: فرص وتحديات"الورقة األولى: 

 .القاهرة جامعة السياسية، والعلوم اإلقتصاد بكلية اإلقتصاد أستاذة -هبة نصار  :عرض الدكتورة

 

يساعد  ألنه جتماعية للدول واإل قتصادية إلم بشكل كبير في تحقيق األهداف اللمرأة يساه اإلقتصادىأشارت أن التمكين 

التعليم  فيزيد من فرص الفتيات كما ينتاجية األسر ومن ثم املجتمعات ككل إو  وزيادة صحةبدرجة كبيرة على الحد من الفقر 

 .لألطفال ةومستوى التغذية العام الصحةويعزز من 

 وتشملة في املنطقة العربية للمرأ اإلقتصادىستعانة بها لقياس التمكين إل التي يمكن ا ناك بعض املؤشراتن هأأضافت و 

في الحصول التعليم،الختالفات الجندرية في مستوى الصحة العامة،وسوق العمل والقطاعات القتصادية والتفرقة  مستوى 

 .املرأةوعالقة ريادة األعمال و  على وظيفة

كما تواجه العديد من التحديات على كافة   -الجندري  –النوعي  املساواة والتحيزالت تعاني من عدم ما ز  املرأةن أ وأوضحت

 ستويات والتي تشمل:امل

 املستوى املؤسس ي: غياب التنسيق واملشاركة الفعالة بين الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدني. .1

 دراسات الزمة والبحوث امليدانية.ال إلجراءية الالزمة املستوى املالي: عدم وجود املوارد املال .2

 القائمة. املشروعاتاملستوى الفني: غياب الكفاءات والعناصر البشرية املدربة في العديد من  .3

كلفة الصالح القتصادي  رتفاع:تصاعد أثار العوملة واألزمات املالية السلبية، وإقتصاديواإلالسياس ي  ى املستو  .4

 وزيادة حدة الفقر.  قيةجتماعية وانخفاض الدخول الحقيال النفقات العامة على املشاريع  وانخفاض

زية بالضافة الى املمارسات التحي املرأةجتماعية املتحيزة ضد إل عراف والتقاليد األ من اعديد وى الثقافي: وجود الاملست .5

 مثل التعيين والراتب والترقي. في مكان العمل املرأةضد 

ا   عن طريق اآلتي:  إلللمرأة لن يتأتى  اإلقتصادىطريق الوحيد لدعم التمكين شارت ان الأأخير 

 والرجل في الحقوق والواجبات. املرأة املساواة بين التي تضمنالقوانين  الالزمة في إجراء التعديالت .1
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الى العمل على إصالح املناهج الدراسية وجعلها  للفتيات باإلضافة آمنة وبيئة تعلميجب ان تضمن الدول تعليم جيد  .2

 أكثر حساسية للجندر وتدريب املعلمين لرفع كفاءتهم.

 .الفقر على مواجهةالتي تساعدها  للمرأةاملقدمة  الجتماعية واإلعاناتالحماية  كاتهتمام بشبإل ازيادة  .3

ا عن على املشاركة  في سوق العمل وتحفيزها املرأةاجراء قياس منتظم لوضع  .4  العملحقوق توفير بايجابية عوض 

 للعامالت في القطاع غير الرسمي. والحماية

 

 ”دور هيئة بالن مصر في دعم التمكين اإلقتصادى للمرأة“ ثانية:ال الورقة

 .مصر بالن االقتصادي، هيئة التمكين برامج مستشارة-منى بكزادا ألستاذة:ا عرض 

 

البرنامج يستهدف مختلف قتصادي للمرأة في هيئة بالن وأشارت ان هذا مالمح برنامج التمكين اإل ورقتها بعضفي  استعرضت

اهداف هيئة بالن . وأشارت أن السوريين جئيينلال وا املصريين وتشمل املناطق الحضرية والريفيةفي ملستفيدين الفئات من ا

 في املرأة وإستراتيجية (SDG’s)أهداف التنمية املستدامة املثالللدول على سبيل هداف العاملية والقومية تتفق مع األ  الدولية

 .(CEDAW)ب كماتعرف أو املرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء تفاقيةالى ا باإلضافة 2030رؤية مصر 

عن طريق عمل شراكات وإجراء التدخالت القائمة على -الستدامة -بالن في مشروعاتها بعنصر األثر املستدام   تهتم هيئةكما 

 : بالن اآلتيهيئة  -محاور عمل –تشمل تدخالت حاجات السوق الحقيقية. 

 مجتمعهم تنمية في الرئيسينين الفاعل باعتبارهم نفوسهم في الثقة وزرع -والفتيات املرأةخاصة  -الشباب بناء قدرات -

 ريادة العمال الفنية ومهاراتالى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم  باإلضافة .ومسئولين ينفاعل مواطنين يكونوالعهم وتشجي

 .لديهم

وتوفير الخدمات املالية وتوفير حق الحصول  في توفير فرص عمل مناسبة  -والفتاة املرأةخاصة -دعم املستفيدين  -

 عن سوق العمل وخلق شبكات الدعم الالزمة. على املعلومات

وريادة  عات الشمول املاليبمشرو  ل مختلفة للحصول على دخل مستدام عن طريق اإلهتمامتشجيع وجود بدائ -

 وبناء الشركات الصغيرة. األعمال

وسلوكيات الفراد  يتطلب دراسة األعراف والذي Gender Transformative approach التحول الجندري  منهج تبني -

 واملمارسات والقوانين. السياساتوإدماجه في  واملجتمعات تجاه النوع الجتماعي
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 لجلسة الثانيةا

 "للمرأة العربية  اإلقتصادىقياس التمكين  "

 صالحة داوة، ممثلة عن اإلتحاد الوطني للمرأة التونسيةرئيسة الجلسة: 

 

 مؤشر التمكين اإلقتصادى للمرأة العربية" قياس إختبار  "منهجية

   العامة لالتحاد النسائي العربي العاماألمينة  -هدى بدرانعرض الدكتورة: 

 

عربية دول ست على عينة النساء من  إختبارهامرأة في مصر قبل  20على  املقياس وثبات اختبار صدق انه تم في عرضهاشارت أ

سهيالت تالسيم الجغرافي بين الدول ومدى انه عند إختيار دول الدراسة تم مراعاة التق أشارت اكم دولة.امرأة لكل  500 بواقع

 .النساء بهاالتي تقدمها كل دولة لتمكين 

من النساء كعينة عمدية من كل دولة من الدول الست  500اختيار  وضع شروط معينة عندأوضحت انه في سياق متصل، 

تمت أقد ها الزواج، أن تكون متزوجة أو سبق ل،سنة 40-20أن يكون العمر بين : آلتيشملت ارأة ام 3000 املختارة باجمالى

 مرحلة التعليم األساس ي.

ا ا فرضها الوقت املتاح للقيام بها وكذلك امليزانية املخصصة لها. لغيرها من الدراسات حدود   للدراسة كماأن  أوضحت ،واخير 

دول في ال جدوى جهودواوضحت ان هذا املقياس يعتبر األول من نوعه في املنطقة ويعد خطوة أولى وأساسية لدراسة وتقييم 

 .اإلقتصادىين التمك

 

 للمرأة العربية" اإلقتصادىالتمكين  مقياس"نتائج 

 .القاهرة جامعة السياسية، والعلوم اإلقتصاد بكلية اإلقتصاد استاذة -الشواربي شيرين: الدكتورة عرض

البرامج  تحتاج؛وهي اإلقتصادىالتي تعكسها نتائج مقياس التمكين  الرسائل الرئيسيةان هناك بعض  عرضهاتحدثت في 

س في العالم العربي إلى الهتمام الدقيق بقياس التمكين القتصادي للمرأة وأن قيا املرأةوالسياسات الرامية إلى تحسين رفاه 

 لفعالية البرامج والسياسات امل املرأةالتقدم املحرز في تمكين 
 
ا عادل  عتمدة علىالعربية اقتصاديا بشكل منتظم يضمن تقييم 

 .ي والكلياملستوى الجزئ

 

نقطة،  13احتلت البحرين املرتبة األولي ومصر املرتبة األخيرة بفارق واستطردت أن من أهم نتائج تطبيق هذا املقياس اآلتي؛ 

أداء  كان في مرتبة متأخرة. جاءتجاء أداء البحرين متميز نسبيا ومتسق على املجموعات السبع للمؤشر على عكس مصر التي 

 دان متقارب جدا، وأداء الجزائر أقل من املتوسط.تونس والسعودية والسو 
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ا يكون  أن يمكن ول ليس، النوع هذا من آخر مؤشر أي مثل العربية للمرأة القتصادى التمكين مقياس وان  يجب لذا،. مثالي 

 العربية البلدان عدد زيادة ذلك في بما العينات، أخذ لطريقة أكبر اهتماما تولي أن للمؤشر املستقبلية اإلصدارات على

 املؤشرات أوزان في النظر وإعادة خصوصية، أكثر لتكون  واملتغيرات األسئلة تعديل أو إضافة كلها، ضمها يكن لم إن املتضمنة،

 .واملؤشرات الفئات أهمية حول  مختلفة افتراضات لتعكس املدرجة

 

يساعد في تتبع تطور التمكين القتصادي للمرأة في البلدان العربية  للمرأةمقياس التمكين اإلقتصادى  ت كلمتها بانواختتم

 فرصة جيدةيعد  كما العربية الفردية عبر الزمن، وإجراء مقارنات بين دولتين أو أكثر، والتحقق من الرتباطات بين املؤشرات. 

ه دان التي تحاول تحسين هذهود البلالعربية وتتعامل من خاللها. ويسمح برؤية نتائج ج املرأةلستكشاف البيئة التي تعيش فيها 

ا في تمكين ، مع العتراف بجهود البلدان التي تحالبيئة بر في تلك التي ل تزال بحاجة إلى العمل بشكل أك فيز، وتحاملرأةرز تقدم 

 هذا الصدد.

 

 "التعليم األساس ى كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة

 .القاهرة جامعة التربية، أستاذ-سامى نصار ر: الدكتو  عرض 

  

ومن هذا املنطلق قدم  اإلقتصادى للمرأة العربيةأشار أن هناك عالقة قوية بين التعليم األساس ي الجيد ومستوى التمكين 

 . العربية للمرأة القتصادي التمكين أجل من للتعليم مقترحة رؤية

ا واقعها مشكالت فهم على املرأة قدرة تنميةتهدف الرؤية الى  ا فهم   والسياس ي القتصادي السياق إطار في وتفسيره نقدي 

 وخارجها األسرة داخل جماعي عمل في النخراط خالل من الذات بتقدير املرأة شعور  تنميةو  فيه تعيش الذي والجتماعي

 .القرار صنع في واملشاركة

 في املشاركة على املرأة قدرة زيادةو ة السلط توزيع في وبخاصة املجتمع في الالمساواة بمظاهر املرأة وعي زيادةالى  باإلضافة

 في والتصويت املحلي، الحكم في واملساهمة املواطنة حقوق  ممارسة تتضمن والتي التفاعلية والعمليات املجتمع منظمات

ا  املختلفة السياسية للمواقع والترشح النتخابات،  والتحكم مستقل دخل على للحصول  مهاراتها وتنمية املرأة قدرات بناءوأخير 

 .واستثمارها القتصادية األسرة موارد إدارة في املساهمة بل فقط دخلها في ليس

 

اق واملساواة بين الجنسين في فرص اللتح باحتياجاتهنوالهتمام  حول املتعلمات الرؤية؛ التمركز التي تستند عليها من املبادئ

 في التوسعو  بعنصر الستدامةالهتمام  الى باإلضافةقتصادي والتعليمي واإلعي النشطة التدريبية والتمكين الجتماو بالتعليم 

 صياغة خالل من ذلك األثر ويتم قياسعوضا على  التالميذ حياة في تأثيره قياس يمكن والذي الجودة ذي األساس ي التعليم نشر

 .وكيفية كمية مؤشرات وفق منتظم بشكل وتحليلها البيانات لجمع آلية ومحدد ووضع واضح بشكل أهداف
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ا أشار ان هناك بعض املتطلبات لتنفيذ هذه الرؤية وهي بناء مجتمع العدالة واإلنصاف والتخلي عن النظرة التقليدية  وأخير 

للتعليم األساس ي والتعديل التشريعي لضمان العتراف بالخبرات املكتسبة من التعليم غير النظامي والعمل وبناء مجتمعات 

 .الواقعية الفتراضية وبناء مجتمعات التعلم من بعد وإنشاء املدارس متعددة ألغراضالتعلم 
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 الجلسة الثالثة

 "العروض القطرية  -للمرأة العربية اإلقتصادىالتمكين " 

 رئيسة املجلس النسائى اللبنانى ،: فاطمة إقبال دوغانرئيسة الجلسة

 

في مجال ما تم إنجازه  الى باإلضافة على املستوى القطري  أهم التحديات التي واجهت الدراسة بعرض اإلتحاداتقامت ممثالت 

 النحو التالي: علىة للمرأقتصادي إلالتمكين ا

 

 اململكة العربية السعودية

 الجتماعية للمسؤولية اإلقليمية الشبكة خبراء مكتب رئيسة -نعيمة الغنامالدكتورة:  كلمة

الحصول على العمل املناسب وان يكون لديها حرية الختيار. واشارت أن تعليم  يعنيللمرأة  اإلقتصادىالتمكين أشارت أن 

 اواألنشطة. كميتضمن مدى توافر الفرص املتاحة في سوق العمل وفرص التدريب املنهي الجيدة للفتيات وجودة املناهج  املرأة

 الجتماعية التيالحواجز التغلب على و  املرأةلعنف ضد مواجهة امن منظور شامل يتضمن  اإلقتصادى أن التمكين أوضحت

 السياسية.العمل على تعزيز مشاركتها الجتماعية و و تعيق تقدمها 

 

العمل رفع نسبة مشاركة النساء في سوق  الرؤية حيث تستهدف 2030في رؤية اململكة حظت باهتمام كبير  املرأةواستطردت أن 

الربحية املنظمات غير  دور %. كما ركزت الرؤية على 7% الى 11من الجنسين من  البطالة وتخفيض نسبة% 30% الى 22 من

 ببناء النسان واقتصاديات التنمية. فيما يتعلق

 

منها  اتتفيدختلفة من الحماية الجتماعية التي تتطور ويزيد عدد املسمحظى النساء في السعودية بنوعيات ت في سياق متصل،

: مؤسسات رعاية الفتيات، وبرنامج الرعاية التأهيلية ومراكز الرعاية النهارية الهلية وبرنامج حساب املواطن باستمرار وهي

 صالح القتصادي.إل من ا املتوقعة ةباشر املغير املباشرة و  ضرارأل لحماية السر السعودية من ا وهو برنامج وطنى

 

تعيين الدكتورة  عليا مثلسعوديات ملناصب قيادية  بتولى نساءصدرت العديد من القرارات  2017شارت انه في عام أكما 

 رةميأل ينت سمو ا. كما ع  2018تماضر الرماح وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية ثم تعيينها نائب وزير العمل والتنمية في 

 رأةاملالتي تدخل فيها  ألولىاملرة اتعد وهي  -ألوملبيةعضو اللجنة ا –املجتمعية  الرياضة تحادإل ةريما بنت بندر بن سلطان رئيس

 هذا املجال.السعودية 
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 مملكة البحرين 

 البحريني النسائي تحادإلا رئيسة -بدرية املرزوق األساذة: كلمة 

 

؛ فقد تطور تعليم البحرينية املرأةالضوء على التطور الجتماعي والقتصادي التي تعيشه تحاد البحريني إلرئيسة ا سلطت

املدارس الفتاة مع بداية الستينات بشكل ملحوظ وازداد إقبال األهالي على تسجيل بناتهم في املدارس كما ارتفع معدل بناء 

 كبيرة وملحوظة. العمل بصورةالبحرينية في سوق  وشاركت املرأة

نسبة على مستوى  البحرين أعلى تحقيق (OECD)والتنمية  اإلقتصادىالتي أعدتها منظمة التعاون  نتائج الدراسةأهم  كانت من

 % .59الوسطى وبنسبة بلغت  املناصب اإلداريةفي  املرأةيتعلق بمشاركة  فيما MENAدول الشرق األوسط وشمال افريقيا 

% في حين بلغ املتوسط لدول الشرق األوسط وشمال 45وبلغت نسبة النساء العامالت في القطاع العام في مناصب ادارية عليا 

 .%18 حوالينسبة الوزيرات في الحكومة  دولة فيكثاني أعلى البحرين  %. كما جاءت29.1 حواليفريقيا ا

 الجمهورية التونسية

 التونسية للمرأة الوطني التحاد عن ممثلة -صالحة داوة: األستاذة كلمة

 شهدت تونس اهتمام  
 
على أساس مبادئ  املرأةللمرأة العربية والذي يهدف الى تعزيز مكانة  ديقتصاإلا بملف التمكين اا ملحوظ

ناصب العليا، وفي امل أو تعيينها في املناصب /املرأةاملساواة والعدالة والّديمقراطية والستمرارية. ويشمل هذا التعزيز إشراك 

 .األقل حظوة

انشاء التي قام بها اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية في مجال التمكين اإلقتصادي للمرأة هو  أهم اإلنجازاتأن من  وأوضحت

 املشروعاتاقتصاديا سواء صاحبات  املرأةمركز الحاطة القتصادية لإلتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي يسعى الى دعم 

 بدء مشروع.من قدراتهن اإلنتاجية أو للمرأة الراغبة في  للرفعالصغيرة 

إدماج كما تتضمن أهداف املركز  التكوين واسناد القروض والتسويق و تنظيم املعارضيعمل املركز على ثالث  محاور رئيسية :

راتهن التنافسية و للرفع من قدمعرفة رائدات األعمال و وجود دخل مستقل لها، شجيعها على في الحياة القتصادية و ت املرأة

و دعم خدمات الوساطة املالية بالتعاون مع البنك التونس ي  القروض الصغيرة  إقرار نظامالى  باإلضافة تجاتتحسين املن

ال ترويج و تسويق املنتجة في مج املرأةتطوير كفاءات و  على غرار املنظومات القتصادية للتضامن و برامج التمويل الحكومية

 حاملي شهادة الكفاءة املهنية.لتوفير فرص التشغيل و  -املنتجات -املنتوج
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 جمهورية مصر العربية 

 القاهرة بجامعة جتماعإل ا علم ةأستاذ -منال زكريا : دكتورةال كلمة

فقد أشارت الدراسات إلى العنف ضد النساء  نتشارمنها إاملصرية  املرأة تواجهأشارت في كلمتها ان هناك بعض التحديات التي 

انتشار العنف الزوجي وبخاصة العنف الجسدي من قبل الزوج؛ كما أفاد الرجال بأنهم أجبروا زوجاتهم على ممارسة الجنس 

تمييز من امليراث وال وحرمان النساءوأن من أكثر مظاهر العنف األسري هو الضرب واهانة الزوجة والطالق التعسفي  باإلكراه.

 بين الولد والبنت وحرمان الفتيات من التعليم.

 

الفتاة ويكون للتعليم قيمة أساسية  تعليمالى هناك بعض األسر التي تسعى  ؛بتقديم نظرة عامة على نتائج املؤشرات ثم قامت 

تلتحق الفتاة بالتعليم من أسر أخرى ل ترغب ول تهتم بتعليم الفتاة ففي هذه األسر ل . على النقيض في حياة تلك األسر

ا جتماعيإل النمطي للنوع ا األساس ي للدور  تكريس التعليمو  األساس على الرغم من أهمية التعليم للتمكين القتصادي  واخير 

هذا الدخل هوما يحقق  إنفاقللمرأة إل أنه ل يؤتي ثماره إل إذا اقترن بالعمل فعمل الفتاة وحصولها على دخل وتحكمها في 

 كين القتصادي لها.التم

 

 أن منها املشاركة القتصادي للمرأةلقت الضوء على بعض املؤشرات اليجابية نحو التمكين القتصادي للمرأة العربية أو 

%(، من النساء ذوي الدخل لديهن حرية 50,2الواضح أن النسبة األكبر ) نسبة  ثابتا؛ ومن% من املشاركات لديهن دخال 46.6

( على فكرة %63,2األكبر ) وأكدت النسبة%( لديها الحرية بشكل جزئي. 35,6دخلهن؛ وأن نسبة أخري منهن ) نسبة  التصرف فى

 % تقريبا لهن حق التصرف في ميراثهن. 77الشراكة فى إنفاق الدخل.. وأن 

 

  املرأةتوحيد جهودهما وتأكيد التزامهما بتمكين  في الحكومة ومنظمات املجتمع املدنيبأهمية دور كلمتها  واختتمت
 
اقتصاديا

ملضاعفة القدرة على القضاء على العنف ضدها, وذلك من خالل توفير برامج تدريبية تقدم الدعم القتصادي والجتماعي, 

ما يتصل بتمكين النساء  وتبني برامج ملحو األمية التجارية واملالية للنساء وتقوية قواعد البيانات والدراسات واألبحاث في

 و أثرها على الحد من ظاهرة العنف ضد 
 
يتطلب التطبيق العملي للمؤشرات السابقة ضرورة التعامل مع  كما املرأة.اقتصاديا

 .األقاليم الثقافية مستوي  علىاملصرية  املرأةتنويعات 
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 جمهورية السودان 

 السودانية للمرأة العام تحادإلا رئيسة -مكي سارة : الدكتورة كلمة

 على األسرة مع بنكللمرأة لذا يعمل بالتعاون  اإلقتصادىيهتم بالتمكين  السودانية للمرأة العام تحادإلا أشارت في كلمتها أن

 التي متناهي الصغر التمويل خدمات من بالستفادة الفقر، دائرة من املرأةب للخروج املتاحة املوارد لتوظيف مشتركة رؤيةوضع 

 تفاهم مذكرة توقيع على الطرفان اتفق وقد هذا. السودان وليات كل في لالتحاد املمتدة النسائية والقاعدة البنك يقدمها

 باايجا ينعكس مما انتاجها زيادة وتحسين على يعمل املرأة لتنمية متكامل برنامج تنفيذ بموجبها يتم الطرفين بين املشترك للعمل

 .ككل القومي والقتصاد ومجتمعها اسرتها على

 ومنح اجتماعية حسب مستردة كما تقدم دعم بتقديم قروض حسنة وأخرى تقوم وزارة الضمان اإلجتماعي  باإلضافة الى ذلك،

الشباب من  بنك لتمويل 22مشروع محفظة تشغيل الخريجين وهو عبارة عن اتفاق بين ا عن عوض   نوع وطبيعة النشاط

املزارع عبر  اإلدخار وبنكر بواسطة بنك يدا الحر والذيودعم ثقافة العمل يجاد فرص عمل ومحاربة البطالة ين إل الجنس

 فروعه املنتشرة في السودان.

% للممولت أما النوافذ والبنوك 30وأضافت ان سياسة بنك السودان تفرض أن يكون التمويل للنساء بنسبة ل تقل عن 

وهي عبارة عن مؤسسة تضمن -عن طريق وكالة الضمان غير مباشرة أو  ةمباشر  بصورة يكون  وقد% 12التجارية األخرى بنسبة 

 .-ضمان عند التنفيذ بإصدار وثيقةأموال البنوك وتقوم 

ا أشارت أنه على الرغم من   بنك من" املمول بنظام املضاربة بيوتنا من قوتنا" مشروع املشروعات مثلمن  وجود العديدوأخير 

 وزارة مع بالشراكة املستمر الصناعي للتطوير القومي املشروعو  العربي الصمغ لتوطين السودان مشروعو  ،سالميإل ا فيصل

 عدممثل هذه املشروعات هناك بعض التحديات التي تواجه  أنال  .الصغيرة التحويلية الصناعات احياء بغرض الصناعة

التي  التمويلية والخطط السياسات ثبات دموع الدخار ونظم التمويلية بالصيرفة النساء املام عدمو  الكافية، املعلومات توفر

التغلب على هذه التحديات عن طريق: تبادل الخبرات مع الدول العربية، وانشاء قاعدة بيانات وتحديثها باستمرار، يمكن 

 األمثل للموارد وتشجيع القطاع الخاص على املشاركة. وتقييم ومراجعة املشروعات بصورة مستمرة واإلستخدام

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الجزائر لنساء الوطنى تحادإلا عن ةممثل -خيرة جليل: األستاذة كلمة

 والترقية، األجر في املساواة عدم مثل املنهي الوسط في أغلبها توجدالجزائرية  املرأةن هناك بعض التحديات التي تعترض أأشارت 

 في جمة مشاكل من النساء من الكثير إليه تتعرض ما والشارع بجانب العمل في التحرش الى إضافة الحضانة دور  توفر وقلة

 .الزوجي العنف مظاهر وملختلف العائلي الوسط
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للمرأة من أهم  القتصاديفي عين اإلعتبار، حيث أصبح التمكين  املرأةالجزائر قضية  دولة ولكن برغم تلك التحديات، تضع

الى تعزيز جودة التعليم األساس ي حيث أشارت  باإلضافة القتصاديواستقاللها  املرأةأولوياتها من حيث دعم قضية عمل 

 وألسباب الجزائرية الدولة أن إلى يعود وذلكلى ارتفاع نسبة تعليم الفتيات وفي كل املستويات التعليمية امعظم اإلحصائيات 

 بالهتمام بالبرامج واملناهج التعليمية.  قامت الستقالل بعد تاريخية
 
 ريةالجزائ املرأة قضية بدفع املدني املجتمع ساعد وأيضا

 يساهم في بناء مجتمع ايجابي ومتطور. الذيالصاعد  الجيل تربية في املرأة تقوم به الذي والفعال املؤثر للدور  تقديرهبسبب 

للعمل في املجال التنموي  املرأةمساعدة يهدف الى  قومي مشروعوزارة التضامن الوطني  أطلقت 2014ه في عام أشارت أنو 

الى أسر منتجة  املساعدات تتلقى أسر من ،واملعزولة النائية الريفية باملناطق التي تقطن املحدود الدخل ذات األسر وتحويل

ا
 
 الخاص الصندوق  طريق عنيتم  املشروع هذا تمويل أن. وأضافت ولية عشرة إحدىفي  وقد حقق هذا املشروع نجاحا ملحوظ

 .دينار ألف 50-10 مبلغ على مستفيدة أسرة كل صلحت حيث الوطني التضامن لوزارة

 إدارة وتخصص األعمال ادارة تخصص نحو الجزائرية الجامعات أغلب في الطالبات من كبير اقبال هناكأن أخيرا أوضحت و 

 واملتوسطة الصغيرة املشاريع أن من إلدراكهن بهن، خاصة شركات نشاءإ في رغبتهن يعكس مما واملتوسطة، الصغيرة املؤسسات

ا للرجل كما  التيللمرأة  القتصادي التمكين أدوات من األفضل األداة هي
 
قتصاد دور كبير في تنمية اإل لها منتجعلها شريك

 القومي.
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 2018سبتمبر  13فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر: 

 الخطوات القادمةالجلسة األولى: 

 د.نعيمة الغنام: رئيسةالجلسة

 

 "العربية للمرأة اإلقتصادى للتمكين الجتماعية األبعاد"

 الجتماعي النوع مستشارة -خفاجي فاطمةعرض الدكتورة: 

  اإلقتصادىأشارت في كلمتها ان للتمكين 
 

ة الحيا األسرة وفيعلى اتخاذ القرار داخل  املرأة قدرة جوانب إجتماعية من حيث؛ أول

   .ومنع العنف املوجه لها نعلى العيش في أما املرأةة وقدرة العام
 
واألنوثة  بالذكورةالخاصة ا قبولها او رفضها التغير في القيم ثالث

قيام ولوجي وتبنى عليه توقعات لليراها املجتمع على انها األصح واألنسب للرجال والنساء بناءا على جنسهم البياي في القيم التي 

 والرجل. املرأةومسؤوليات مختلفة لكل من    بأدوار

املرحلة  نساء فيمقابلة في كل بلد مع  15أساس  الستة علىمقابلة متعمقة في دول الدراسة  90كما اوضحت انه تم اجراء 

سنة قد سبق لهن الزواج وجميعهن حصلن على التعليم األساس ي كحد أدنى من التعليم املحصل وبعضهن  40-20العمرية 

 يعمل واآلخر ل يعمل.

 اآلتي: املقابالت املتعمقةما اوضحت نتائج ك

  ض جودته ألنه ن انخفاحياة املبحوثات ويمنحهن ثقة كبيرة بالنفس على الرغم م فيللتعليم األساس ي قيمة كبيرة

التعامل مع الناس عموما و  مساندة البناء في املذاكرة وفي التنشئة السليمةو  القراءة والكتابة يزودهن بالقدرة على

 .الدفاع عن نفسهاو  فهم دينهاو  تطوير شخصيتها وتحقيق استقاللها الذاتيو تكوين صداقات و  ومع الزوج خاصة

  علىيمكنها أن تنفق و  الشتراك في جمعية ادخارية دوارةو  الستقالل املاديعلى  املرأةيساعد  كبيرة ألنهللعمل قيمة 

 .أن تأخذ قرارات مثل الزواج والطالقو  واألصدقاءالهدايا مع الهل  أن تتبادلو  أسرتها خاصة في حالة غياب الزوج

 تستطيع النساء أن تتنقل كما  باألبناءالقرارات الخاصة  متعددة وفيالنساء أن تشارك في قرارات أسرية  تطيعتس

 خارج املنزل في أحيان كثيرة للتسوق وللزيارة وللعالج ولكن بالنسبة للسفر الخارجي تعتقد أن ليس حقها املطلق 

   مبرر في بعض  املرأةا في فهم بعض القيم التي تفرق بين الذكورة والنوثة مثل اعتقاد ان مالبس مازال هناك نقص

فهناك شبه  بيةنجاإل ا املرأةدوار الرجل و أل امة وهناك تفرقة جامدة بالنسبة حدوث العنف في الماكن الع علىالحيان 



17 
 

أكثر من  املرأةان الرجل ليس مسئول عن العمال املنزلية كما أن هناك اعتقاد أن دور الرجل حماية  علىاجماع 

 .حماية نفسها علىقدرتها 

 " الفرعية واملؤشرات العربية للمرأة اإلقتصادى التمكين مقياس"

 القاهرة جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد بكلية اإلحصاء مدرس -الخولي رشاعرض الدكتورة: 

 يكون  أن على البحث في املشاركة دول  6 ال من دولة كل من مبحوثة 500   وهي العمدية العينة مواصفات كلمتها في استعرضت

 .حكومية مدرسة من( أدني كحد) األساس ي التعليم على والحصول  الزواج لهن سبق او ومتزوجات سنة 40-20من  املبحوثة سن

 بالبيانات والخاص األول  الجزء أجزاء؛ 4من  تكونت الدراسة في استخدامها تم التي   questionnaireالستبانة أن أشارت كما

 حيث من اإلقتصادى التمكينختص بيف الثاني الجزء أما والعمر اإلجتماعية والحالة والعمر السن حيث من الديمجرافية

 من الخروج حرية حيث من الجتماعي بالتمكين الثالث الجزء ويتعلق. األسرة وإنفاق بالدخل الخاصة القرارات تخاذإ

 التعرض حالة في لورد الفع العامة األماكن في والعنف العائلي للعنف النظر وكيفية والسياسية الجتماعية املنزل،املشاركة

ا منهما ألي  مالئمةو  العائلية، فمالئمة الظرو و  للمدرسة، الوصول  سهولةحيث  األساس ي بالتعليم املتعلق الرابع الجزء واخير 

 الخصوصية، الدروسو  الحضور،و  الدرس، قاعات

 :التالية الخطوات تتضمن والتي املؤشرات حساب آلية أوضحت ذلك الىباإلضافة 

 :ليشمل اإلقتصادىأبعاد التمكين  من لكل فرعي مؤشر تخصيص .1

 القتصادية املشاركة مؤشر. 

  والسفر املنزل  من بالخروج املرتبطة السئلة ويشمل التنقل حرية مؤشرو. 

   النجاب وقرار قرار الزواج شمل والذي املنزل  داخل القرارات اتخاذ مؤشرو. 

   والسياسية املجتمعية املشاركة مؤشرو.  

  العائلي العنف مقاومة مؤشرو. 

 تعرضت قد املبحوثة كانت إذا ما املرتبطة السئلة ويشمل العامة الماكن فى التحرش مقاومة مؤشر 

 .فعلها رد كان وكيف املنزل  خارج للتحرش

 للتعليم كان إذا عما املبحوثة برأي الخاص السؤال ويشمل اليومية الحياة في األساس ي التعليم قيمة مؤشر 

 .الحياتية املهارات اكتساب في دور  األساس ي

 األساس ي التعليم تحقيق من او) التمكين من اجابة كل قرب وفق متدرجة القيم وتكون  السئلة إلجابات قيم اعطاء .2

 (. الجيد
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 من( متغير) سؤال كل في عليها حصلت التي النقاط جمع طريق عن بعد كل في مبحوثة لكل( score) درجة حساب .3

 .لهذا البعد املكونة( املتغيرات) السئلة

 وعدم األساس ي التعليم جودة لتحقق او بعد لكل التمكين وعدم للتمكين( cutoff point) الفاصل الحد تحديد .4

 .تحققه

 .دولة كل في البعد مؤشر يمثل ما وهو بعد كل في التمكين حققن الالتياملبحوثات  نسبة حساب .5

 . البعاد ملؤشرات( مرجح غير) كمتوسط اإلقتصادى للتمكين العام املؤشر حساب .6

 ستعرضت أهم نتائج الدراسة امليدانية ومنها:، اأخيًرا

 Women’s) املرأة لتمكين املتاحة الفرص ملؤشر وفقا الترتيب مع ما حدا الى العربية للمرأة اإلقتصادى التمكين مؤشر يتفق

Economic Opportunity Index )املتاحة الفرص حيث من الثانية املرتبة في مصر جاءت دوالسودان. فق مصر باستثناء 

 التنافسية تقرير مع األساس ي التعليم جودة ملؤشر وفقا الدول  ترتيب. كما يتفق الخيرة املرتبة في السودان جاءت بينما للتمكين

 .التقرير في تشارك لم التي والسودان تونس عدا ما 2017 لعام العاملية

ا املرأة وتمكين الجيد األساس ي التعليم تحقق بين طردية عالقة هناكالى ذلك  باإلضافة  طردية عالقة هناك ان كما. اقتصادي 

ا هناك  القتصادية واملشاركة الجيد األساس ي التعليم تحقق بين  والقدرة الجيد األساس ي التعليم تحقق بين طردية عالقةوأخير 

 العامة. األماكن في والتحرش املنزلى العنف مقاومة على
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 العمل ت.. مجموعاالجلسة الثانية ...

 

 ورقة وادماجها في للمؤتمر الختامية بالجلسة عرضها يتم بتوصيات للخروج عمل مجموعات خمس إلى املشاركين تقسيم تم

 :التاليةودارت املناقشات حول األسئلة  التي قدمتها الدراسة. السياسيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عينة من مجموعة اخري من  علىاختبار املقياس  إلعادةذا كانت هناك حاجة الي دراسة إ .1

  ملناقشة:الدول العربية او عينة من الدول العربية كلها فهناك اسئلة تحتاج 

  كان من الصعب القيام  إذا  كلها؟هل يمكن ان تغطي عينة الدراسة الدول العربية

يار هذه ما هي معايير اخت الدراسة؟بذلك من هي الدول التي يمكن ان تشملها عينة 

  بالدراسة؟ما هي امكانيات القيام  الدول؟

 الىام هل هناك حاجة  هو؟هل يطبق املقياس كما  ،لحقة ةبدارسكان من املمكن القيام  إذا .2

 السبعة؟وداخل اية مجموعة من املجموعات  هي؟اضافة للمؤشرات الحالية للمقياس وما 

 .؟ياساوزان للمؤشرات املختلفة للمق إلعطاءهل هناك حاجة 

 للتأكدفي الوطن العربي باستخدام املقياس  املرأةكيف يمكن اقناع العاملين في مجال تمكين  .3

 هذا املجال لها عائد ملموس يمكن قياسه بشكل علمي.  املبذولة فيان املجهودات 

هناك بعض الدول العربية راجعت الكتب املدرسية الخاصة بمرحلة التعليم الساس ي بها  .4

 وكيف؟ التجربة؟هل يمكن الستفادة من هذه  للجندر.من انها حساسة  للتأكد
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 توصيات فرق العمل

 

 وصيات املجموعة األولىت

 العمل على أن تتضمن الدراسة دول لها ظروف خاصة والتي تعاني من حروب وصراعات على سبيل املثال. .1

 غير املتزوجة. املرأةأن يتضمن املقياس مؤشرات خاصة ب ضرورة .2

 في الدول العربية وبيان أثره على البرامج املختلفة. للمرأة اإلقتصادىمقياس التمكين تطبيق  .3

 ثانيةال املجموعة توصيات

 القومي.املستوى  ضرورة تطبيق املقياس على .1

 في الفتراضات الخاصة باملقياس. ضرورة مراجعة اختالف ثقافات وعادات الدول العربية ألخذها في اإلعتبار .2

 .العربية بالدول  الرسمية املؤسسات مع وتعاون  حوار قنوات فتح .3

 ترويجه. رسمي للمقياس لضمانداعم حكومي ضمان وجود  .4

 وصقله. متخصصة ملراجعة املقياستشكيل لجنة فنية  .5

 وضع نماذج للرائدات الالتي مررن بظروف صعبة وتغلبن عليها. .6

 املقياس قبل تطبيق البرامج وبعد تطبيقها لبيان أثرها. إستخدام .7

 الثةالث املجموعة توصيات

 لدعم وترويج املقياس. السياسية الالزمةللضغط على الحكومة لضمان وجود اإلرادة  املجتمع املدنيتعزيز دور  .1

 على العمل في املجال العام. املرأة القليمية لتشجيع ودعممع الجامعات  وأبحاث بالتعاون  إجراء دراسات .2

 واإلستفادة منها. -حساسة للجندر –عمل دراسة مقارنة بالدول التي أجرت تغيير في مناهج التعليم   .3

األساس ي مقارنة بالدول التي حققت معدلت  مؤشر التعليمإجراء دراسة حول الدول التي حققت أعلى النتائج على  .4

 منخفضة عليه وتوضيح الدروس املستفادة.

 رابعةال املجموعة توصيات

 العمل في النسخة األخيرة من الدراسة. نتائج فرق  تضمينضرورة  .1

 توفير الحوافز املادية واملعنوية لضمان تطبيق املقياس على املستوى الكلي والجزئي. .2

 توفير البرامج التدريبية الفنية الالزمة لضمان فعالية تطبيق املقياس. .3

 الجندر ملراجعة املناهج الدراسية.تشكيل لجنة من الخبراء في  .4

 نسخة ثانية من املقياس. إلصدارتشكيل لجان مشتركة  .5

 .-وجها لوجه –الستبيانات املباشرة  النترنت بجانبالستبيانات عبر  بإجراءاإلهتمام   .6

 في الدراسة لتشمل مرحلة عمرية أكبر. للمرأةعادة مراجعة املرحلة العمرية إ .7
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 خامسةال املجموعة توصيات

 اإلهتمام باإلعالم وبوسائل التوصل اإلجتماعي للترويج للمقياس. .1

ورش عمل تعريفية، تفعيل قوانين العمل  طريق إجراءبتطبيق املقياس عن  املرأةإقناع العاملين في مجال رفاه  .2

 .املرأةاملتعلقة ب

 عليم األساس ي.اإلستفادة من تجارب الدول التي حققت مستويات عالية على املقياس في مجال الت .3

 السكاني. وتعدادها حجم الدول مراعاة أخذ عينات الدراسة بطريقة تتناسب مع  .4
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 التوصيات العامة للمؤتمر

 امر الواسع بمعناه اقتصادي تمكين من العربية املرأة اليه وصلت ما صورة يعكس مقياس بناء ان على الحاضرون اتفق

 املستدامة التنمية اجندة من الخامس الهدف تحقيق من العربية الدول  بينها ومن الدول  كل به التزمت ما ضوء ضروري، في

 تبذل التي والبرامج السياسات تحققها التي النتائج من التأكد على يساعد واستخدامه املقياس هذا وجود ان كما .2030 -2015

 التفاق؛ هذا من التالية العامة التوصيات وانبثقت وفعاليتها. السبيل هذا في

 

 
 

 ومصداقيته ثباته تاكيد وزيادة املقياس بنية بخصوص: اول

 من كغيره ولكنه كبير، حد الي وثباتا صدقا يكسبه مما اخري  ومقاييس دراسات نتائج مع املقياس اختبار نتائج اتفقت .1

 املستوي  وعلى القطري  املستوي  على العينات من اخري  مجموعات على اختباره اعادة الي يحتاج واملقاييس الدراسات

 يتضمنها التي املؤشرات بعض صقل الي او الضافة بعض الي املستقبلية الختبارات هذه تؤدي وقد. العربي القليمي

 . املقياس

 . اختباره اعادة قبل ومؤشراته املقياس ملراجعة املصلحة واصحاب املتخصصين تضم الخبراء من لجنة تشكل .2

ا   الدول العربية دور  بخصوص: ثاني 

 لتحسين الساسية املكونات كأحد ةأللمر  القتصادي التمكين برامج العربية للدول  العامة السياسات تتضمن ان ضرورة .3

 .عام كهدف للدولة املستدامة التنمية ولتحقيق اوضاعهن

 للمرأة القومي املجلس نموذج مثل املرأةو  اإلنسان حقوق  مجال في تعمل التي العربية بالدول  الوطنية اآلليات مع التعاون  .4

 .اإلنسان لحقوق  القومي واملجلس

 .العربية بالدول  الرسمية املؤسسات مع وتعاون  حوار قنوات فتح .5

ا
 
 للمرأة اإلقتصادي التمكين في األساس ي التعليم دور  بخصوص: ثالث

 .-النوع اإلجتماعي -للجندر حساسية أكثر لجعلها الدراسية املناهج ملراجعة لجنة تشكيل .6

 .بالدراسة الواردة األساس ي التعليم رؤية تفعيل  .7

 نتائج أحرزت التي بالدول  مقارنة األساس ي مؤشر التعليم على عالية نتائج أحرزت التي العربية الدول  تجارب دراسة .8

 .املستفادة الدروس من والتعلم منخفضة

ا  املدني املجتمع دور  بخصوص: رابع 

 .املقياس وتطبيق لتبني الحكومات على للضغط املدني املجتمع دور  تعزيز .9

ا   اإلعالم دور  بخصوص: خامس 

 لتغيير عمل وورش ومؤتمرات ندوات عمل طريق عن العربية للمرأة اإلقتصادى التمكين ملقياس اإلعالمي الترويج .10

 .للمرأة النمطية الصورة تغيير على وتعمل املرأة عمل قيمة تحترم ل التي الثقافية املوروثات
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 املالحق
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 : برنامج العمل1ملحق رقم 

 

 2018سبتمبر  12اليوم األول 

 التسجيل -

 معرض ملنتجات الجمعيات الفاعلة في مجال التمكين االقتصادى للمرأة -

 

09:00 - 09:30 

 

 الدكتورة/ هدى بدران  -

 

 الدكتور/ أيمن صادق -

 

 هيفاء أبو غزالة د.السفيرة/ معالى  -

 

 

 الجلسة االفتتاحية:  

كلمة األمينة العامة لالتحاد  -

 النسائي العربي

مكتب بالن كلمة نائب مدير  -

    للبرامج مصر

 كلمة جامعة الدول العربية   -

 

 

 

09:30 - 10:00 

 مستشارة برامج ،ونيس هبةالجلسة: رئيسة 

 مصرالدمج ومساواة النوع الجتماعي، هيئة بالن 

 املتحدثون:

ار، أستاذة القتصاد بالجامعة  - د. هبة نصَّ

 األمريكية بالقاهرة

التمكين  مستشارة برامج، كزادةمنى ب -

 هيئة بالن مصر قتصادي، ال

الجلسة األولى: مفهوم وممارسات 

 :قتصادى للمرأةاالالتمكين 

 

والدولية األبعاد اإلقليمية  -

ن القتصادي للمرأة: للتمكي

 فرص وتحديات

هيئة بالن مصر في دعم دور  -

 قتصادى للمرأةالتمكين ال

 

10:00 - 11:30 

 12:00- 11:30 استراحة قهوة

اإلتحاد ممثلة عن  ،صالحة داوةرئيسة الجلسة: 

 الوطني للمرأة التونسية.

 املتحدثون:

 د.هدى بدران -

قتصاد ال ةستاذأد.شيرين الشواربي،  -

 بكلية القتصاد والعلوم السياسية،

 جامعة القاهرة.

التمكين  قياسالثانية: الجلسة 

 قتصادى للمرأة العربية:اال

 

منهجية قياس مؤشر التمكين  -

 قتصادى للمرأة العربية.ال

نتائج مؤشر التمكين   -

 قتصادى للمرأة العربية.ال

12:00-14:00 

 

 

 جلسة مغلقة
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ستاذ التربية، جامعة أد.سامى نصار،  -

 القاهرة

التعليم األساس ى كأداة    -

 للتمكين القتصادي للمرأة

 فتح باب املناقشة       -

 

 14:30 –14:00 استراحة قهوة

  هدى بدران الجلسة: د.رئيسة 

 املتحدثون:

رئيسة مكتب خبراء  نعيمة الغنام، د. -

اإلقليمية للمسؤولية  الشبكة

 السعوديةاململكة العربية  جتماعية،ال 

جتماع ال ستاذ علم أ، منال ذكريا د. -

 القاهرةبجامعة 

تحاد النسائي لرئيسة ا بدرية املرزوق، د. -

 البحرين البحريني،

تحاد العام للمرأة د.سارة مكي، رئيسة ال -

 السودان السودانية،

تحاد الوطني ال ممثلة عن ،صالحة داوةأ. -

 تونس للمرأة التونسية،

اد الوطنى تحالعن  ةممثل خيرة جليل، أ. -

 الجزائر لنساء الجزائر،

 

الجلسة الثالثة: التمكين االقتصادى 

 العروض القطرية: -للمرأة العربية

التي واجهتها  عرض التحديات -

 الدراسة

مؤشر  عرض أطر تطبيق -

قتصادى للمرأة الالتمكين 

 العربية على املستوى القطري 

 

14:30– 16:30 

 

 وختام اليوم الغذاء

16:30 -17:30 
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 2018سبتمبر  13 الثاني اليوم 

 نعيمة الغنام د. رئيسة الجلسة:

 املتحدثون:

د. فاطمة خفاجي، مستشارة النوع  -

 جتماعيال 

مدرس اإلحصاء بكلية  د.رشا الخولى، -

والعلوم السياسية، جامعة قتصاد ال

 القاهرة

 القادمة األولى: الخطواتالجلسة 

 

جتماعية للتمكين ال األبعاد  -

 قتصادى للمرأة العربية.ال

مقياس التمكين القتصادى للمرأة  -

 املؤشرات الفرعيةالعربية و 

 

09:00 - 10:00 

 10:30 - 10:00 استراحة قهوة                                                      

 بدرية املرزوق  : د.الجلسةرئيسة 

 املتحدثون:

لالتحاد  املدير التنفيذيلبنى سعيد،  -

 النسائي العربي العام

 ستحدد كل مجموعة من يمثلها -

 املستقبلية الثانية: الرؤيةالجلسة 

صادى للمرأة قتقياس التمكين ال -

 على املستوى العالمي

مجموعات عمل لوضع توصيات  -

وطنية خاصة بكل بلد واملساهمة في 

املقياس على  الترويج لستخدام

 املستوى القطري 

 

10:30 - 11:30 

  .سارة مكيالجلسة: درئيسة 

 املتحدثون:

 هدى بدران د. -

التمكين  كزادة، مستشارة برامجمنى ب -

 هيئة بالن مصر قتصادي، ال

ومقترحات لتفعيل  الثالثة: توصياتالجلسة 

 تمكين االقتصادى للمرأة العربيةال

 اتعرض نتائج عمل املجموع -

والختامية عرض التوصيات العامة  -

  للمؤتمر

11:30 -13:00 

 

 وختام املؤتمر غذاء

 

13:00 -14:00 
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 كشف الحضور : 2 رقم ملحق

 

 "أبجدًيا" الدول العربية

 ممثالت التحاد التحاد الدولة م

 أ.بدرية املرزوق  التحاد النسائي البحريني البحرين  .1

 أ.خيرة جليل التحاد الوطني الجزائري  الجزائر  .2

 مكي د.سارة السودانية املرأةتحاد إ السودان  .3

 د.نعيمة الغنام --- السعودية  .4

 أ.فتحية محمد تحاد نساء اليمنإ اليمن  .5

 

 أ.صالحة دواة التحاد الوطني للمرأة التونسية تونس  .6

 أ.فاطمة إقبال دوغان املجلس النسائي اللبناني لبنان  .7

 أ.هيام البرزي

 

 أ.فريال عبد الرحمن التحاد العام للمرأة الفلسطينية فلسطين  .8
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 اإلتحاد النسائي العربي العام

  األسم 

 الدكتورة/ هدى بدران                         .1

 

 األمينة العامة لالتحاد النسائي العربي العام.

 لإلتحاد النوعي لنساء مصر.املدير التنفيذي  ملهندسة/فاطمة بدرانا  .2

 .العاماملدير التنفيذي لالتحاد النسائي العربي  األستاذة /لبنى سعيد   .3

 .العام العربي النسائي لالتحاد املدير اإلداري  األستاذ/ خالد زعتر   .4

 .وحدة اإلعالم والعالقات العامةمنسق  األستاذ/عصام شعبان   .5

 .النسائية القيادات مساندة مشروعمساعدة مديرة  األستاذة/ مي عامر   .6

 النسائية القيادات مساندة مشروع، العمليات ةمنسق األستاذة/ دنيا هيكل   .7

 مساندة القيادات النسائية مديرة مشروع األستاذة/ منى على الدين   .8

 متطوعة  األستاذة/ أسماء إبراهيم  .9
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 هيئة بالن مصر

 الجتماعي النوع ومساواة الدمج برامج مستشارة                    ونيس هبة /الستاذة  .1

 بكزادة منى /األستاذة  .2

 

 القتصادي التمكين برامج مستشارة

 مديرة الشراكات اإلستراتيجية األستاذة/ غادة شريف   .3

 

 

 

 املتحدثون 

أستاذة اإلقتصاد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  الدكتورة/ هبة نصار           .1

 القاهرة.

 

  شيرين الشواربيالدكتورة/   .2

 

والعلوم السياسية، جامعة  استاذة اإلقتصاد بكلية اإلقتصاد

 القاهرة.

 أستاذ التربية، جامعة القاهرة. الدكتور/ سامي نصار   .3

 أستاذة علم الجتماع، جامعة القاهرة.  الدكتورة/ منال ذكريا  .4

 مستشارة النوع الجتماعي الدكتورة/ فاطمة خفاجي  .5

 

 جامعة السياسية، والعلوم القتصاد بكلية اإلحصاء مدرس الخولى رشا /الدكتورة  .6

 القاهرة
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 التغطية اإلعالمية: 3 رقم ملحق

 

 على املحو التالي: واإلقليمي الوطني املستوى  على واذاعات، وصحف قنوات العالم وسائل من واسعة بتغطية املؤتمر حظي 

 الوفد، السابع، اليوم املواطن، الوطن، اليوم، اخبار الجمهورية، ،)الهرام صحف جانب من املؤتمر تغطية تم الصحف: -

 الدنيا، نصف حواء، مجالت السعودية، النباء وكالة الوسط، الشرق  انباء وكالة الدستور، ،الصباح، عقيدتي وطني،

 العرب كصحيفة العربية للصحف حضور  وكذلك البلد صدى انفراد، نيوز، البوابة البشاير، مصر، دوت انفراد،

 .الفلسطينية الصدى الردنية، الغد لها، سيدتي، اللندنية، الحياة السعودية، املدينة اللندنية،

 .العرب صوت ،bbc العام، البرنامج والرياضة، الشباب الوسط، الشرق  اذاعة اإلذاعات: -

 صرية،امل الفضائية لألخبار، النيل قناة املصرية، الثانية القناة املصرية، الولى القناة ،ctv العربي، الغد ،dmc التليفزيون: -

 .املصري  التليفزيون  الخبار قطاع البيوت، طعم برنامج العاصمة، برنامج املصرية الثالثة القناة

 صفحة مصر، لنساء العام التحاد العربي، النسائي التحاد  موقع عبر له والدعاية الحدث تغطية تم: التحاد عالمإ -

 اليفينت وحقق واملهتمين، والصحفيين العامة الشخصيات لدعوة event  ايفينت عمل تم بوك، الفيس على التحاد

event  الجتماعي، النوع وقضايا القتصادي التمكين بقضية مهتمين وشباب جدد وباحثين وجوه جذب يثح  هامة نتيجة 

 تنوع(  عام 30)  كان السن متوسط منهم كبير عدد حضر وبالفعل الحضور  فى رغبتهم واعلنوا التحاد مع هؤلء تواصل

 .(واقليميا محليا) املدني املجتمع منظمات ببعض وعاملين جامعة وطالب ودارسين باحثين بين ما الحضور 
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 مختارة من الصور  : مجموعة4 رقم ملحق
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اإلطالع على الرابط املرفق برجاء من الصور واألخبار للمزيد 

https://www.facebook.com/pg/EgyptianFeministUnion/photos/?tab=album&album_id=1789531811142081 

 

  


