
الرئيسان المشاركان لمنتدى التمكين االقتصادي للمرأة: 
سعادة الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون 

الدولي المصرية )يسار( وسعادة السيدة ماري كلير 
 سوارد كابرا، سفيرة مملكة السويد لدى الجزائر )يمين(.

لمرأةاالقتصادي لتمكين المنتدى   
ا فرصة اقتصادية حاسمة التكافؤ بين الجنسين ليس مجرد حق من حقوق اإلنسان بل هو أيض  

.دوللل  
أن  تستطيعزيادة معدالت مشاركة المرأة إلى مستوى نظرائها من الرجال في القوى العاملة 

.2025بحلول عام % 26إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة تؤدي   
 يكلفجتماعية االفي المؤسسات القائم على النوع االجتماعي  شير التقديرات إلى أن التمييز

اوشمال أفريقي األوسطأمريكي في منطقة الشرق  مليار دوالر 575  
  
 
 

 

معالجة عبر وسط وشمال أفريقيا قة الشرق األالنمو العالية في منطفرص  انتهاز
لمرأةا تواجه التي قتصادية الرئيسيةالتحديات اال   

 
 أغلقت الفجوة :هنمهارات ويزداد نموا أفضل نساء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعليم  يتلقين 

تتفوق ، في حين ال تزال الفجوة بالنسبة للبالغين تتقلص.  بين الجنسين في محو األمية لدى الشباب
عدد الملتحقين بالتعليم العالي في جميع بلدان منطقة الشرق األوسط  الفتيات على الفتيان من ناحية

. اوشمال أفريقيا تقريب    
 

:في الحياة العامةواألعمال ريادة وإلى مشاركة متساوية في فرص العمل  لم يؤد غير أن هذا التقدم  
 

أدنى منمشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   تعتبر  -  
، مقارنة بأكثر من % 24المتوسط  المعدلبلغ يالبلدان و تختلف بين  ،العالم المعدالت في

  ة.والتنمية االقتصادي في بلدان منظمة التعاون 60%
 
من النساء%  10أكثر من  -في العالم   المعدالت  أعلى  بين  من  معدالت بطالة المرأة -  

    .الرجال نسبة اعلى بكثير من نسبة بطالةالعمل،  عاطالت عن االناشطات اقتصادي  
  وتنميتها  ، ولكن معدالت إنشاء مشاريعويعتبر تمثيًل  زائد   جيدفي القطاع العام المرأة  تمثيل -

  رسمية،  غير  وكثيرا ما تكون األعمال التجارية النسائية ا.جد   منخفضة قبل نساءمن 
.النمو التقليدية ذات قدرة محدودة على القطاعات  في  المنزلية  والمشاريع  

 
والنساء من النساء يشغلن المناصب العليا والتنفيذية في القطاع الخاص أو القطاع العامأقلية   -  

. ل يعملن في وظائف تتطلب مؤهالت أقلامماثلة للرجمستويات  إلى للوصول تي يتعلمنواالل  
 
 
 
 
 
 

وسط وشمال قتصادي للمرأة في منطقة الشرق األالامبادرة دولية جديدة للتمكين 
 أفريقيا

 
تحديد التدابير السياسية المناسبة بالالتحديات التي تواجهها المرأة في المنطقة وإدراك  وقد أصبح

لتمكينها من المساهمة بشكل كامل في اقتصاد ومجتمعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا أولوية 
.متزايدبشكل   

 
لمرأة في تحقيق نمو ا إمكاناتمن ستفادة اال فيوشمال أفريقيا األوسط لدعم بلدان منطقة الشرق 

جديد منتدى وشمال أفريقيا األوسط برنامج التنافسية في منطقة الشرق  أطلققوي وشامل، 
في القاهرة، مصر، تحت رعاية سعادة السيد /  2017 اكتوبر 8في  قتصادي للمرأةاالتمكين لل

سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ووزير االستثمار في مصر، وماري كلير سوارد كابرا، 
نشرة منظمة التعاون االقتصادية حول التمكين  هذا المنتدى مع عقدالسويد لدى الجزائر.  ةسفير

األوسط وشمال أفريقيا: أثر األطر القانونية في االقتصادي للمرأة في بعض دول منطقة الشرق 

.صر واألردن وليبيا والمغرب وتونسالجزائر وم   



وضمت المشاورة التونسية بشأن منتدى التمكين 
المستوى من بينهم  الرفيعيناالقتصادي للمرأة المشاركين 

)من اليسار إلى اليمين( السيد فيصل صحراوي، مدير 
بين الجنسين، والسيدة  نيكوال  عام لبرنامج المساواة

لرمان، مديرة برنامج التنافسية في الشرق األوسط إ
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  وشمال أفريقيا لدى

لعبيدي، وزيرة شؤون المرأة  زيهانسعادة السيدة  و
واألسرة والطفل التونسية، والسيدة كلثوم حمزاوي، 

 مديرة عامة للتعاون المتعدد األطراف.
 

  أهداف وأولويات
 

غير الحكوميين من بلدان منظمة التعاون البين الممثلين الحكوميين و توفير شبكة إقليمية
 مرافعةوال  لتعزيز المناقشات وبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ةوالتنمية االقتصادي
المساواة بين   التي تعزز الجيدة األساليب والممارسات بخصوص  الجيدة  وتبادل الممارسات

.في االقتصاد مرأةالرجل وال   
 

  عاييرم ، مع مراعاة توصياتدولجراءات السياسات والتطورات التنظيمية في الاإل مراقبة
.ةجتماعياالو ةقتصادياال   الحياة   في   المرأة   شملو   التمييز  وعدم  المساواة  سياسات  

 

    للمرأة االقتصادي  التمكين   لتقييم   البيانات   لجمع  االستراتيجية  االحتياجات  عريفت
      .وتقديم الدعم لتطوير البيانات الجنسانية االستراتيجية وجمعها 

 

منظمة التعاون والتنمية بناء على برنامج التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال
 االستثمار  مثل   الهامة  السياسات  في مجاالت ن تعميم المنظور الجنسانياضمل، االقتصادية

المتأثرة   ديةقتصااال األنظمة األعمال أو وريادة   والمهارات  والعمالة  والتجارة 

.بالصراعات  

 

التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، أبرزها: االتحاد من أجل  اإلقليميةالنماذج التعاون مع 
مركز المرأة العربية  العربية،  الدول وجامعة   للمرأة،  المتحدة  األمم  المتوسط، وهيئة

.للتدريب والبحوث )كوثر(  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد الممارسات الجيدة، 
والدعوة لتغيير السياسات، ورفع 
 مستوى الوعي ورصد التغيير

تشجيع ورصد التغييرات في 
األطر القانونية والمالية وغيرها 
ا للنشاط  من األطر المؤسسية دعم 

 االقتصادي للمرأة

تقديم دعم ملموس لتطوير وجمع 
البيانات المصنفة حسب نوع 

 الجنس

حول عملنا في النوع المعلومات ابحث عن المزيد من 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: االجتماعي  

 
www.oecd.org/mena/competitiveness/womenempowerment.htm  

 اتصل بنا: 

 
نيكوال إلرمانالسيدة   

طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مديرة برنامج التنافسية في من
منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةلدى   

Nicola.Ehlermann@oecd.org 
 

يكارلوس كوندالسيد   
قسم الشرق األوسط وأفريقيا مدير  

ةاالقتصاديظمة التعاون والتنمية العالقات العالمية لمن  
Carlos.Conde@oecd.org 

جعلت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تمكين المرأة  
اقتصاديا واجتماعيا ركيزة أساسية لعملها. ونحن على 
اقتناع راسخ بأن المساواة بين الجنسين شرط أساسي 

  لبناء مجتمعات أكثر سعادة و ازدهارا

 

راموس، مديرة مكتب األمين العام لمنظمة غابرييال 

التعاون والتنمية  االقتصادية وشيربا لمجموعة 

 . العشرين

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/womenempowerment.htm

