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منطقة الشرق األوسط وشمال افريقياو التنمية االقتصادية و تعاون منتدى سيدات األعمال لمنظمة ال  

للمملكة المغربية اجتماع مشترك مع وزارة الشؤون العامة والحكامة  
 بدعم من اتحاد المصارف العربية

2102ديسمبر/ كانون األول   2  
 الرباط / المغرب

 
 

– االجتماع ونتائج خالصة -  
 
 

 اهداف االجتماع :
 

انعقى االجتماع  السنوي ملنتى  سيىا  األممال ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية و منطقة الشرق األوسط و مشال افريقيا  يوم 2 ديسمرب/ كانون 
األول 2102 بالرباط ، املغرب و كان هىفه مراجعة نتائج املنتى  للسنة اجلارية  اليت استخلصت من  تقرير منتى  سيىا  األممال الذي  صىر 

مام 2102  حتت منوان" السيىا  و االممال ، السياسا  الىاممة لزيادة مشاركة املرأة يف ريادة األممال يف منطقة الشرق األوسط و مشال افريقيا"، 
اضافة اىل استنباطا  االجتماع السابق للمنتى  ) نوفمرب/ تشرين الثاين 2102(. ضمت هذه األهىاف دراسا  لىمم وتسهيل حصول رائىا  

عمل لنساء املنطقة.لاتعليم و ال توضح واقع بيانا اىل  احلاجة لتأكيى األممال و كذلك تنميةاألممال ملى التمويل و خىما    
  ىيىة.اجلمبشاركة احلضور وكذلك ترشيح الرئيسة املشاركة  2102ملنتى  لعام اأولويا  برنامج ممل  سويةتتطوير و االجتماع الفرصة ل أتاح امك
 

 

 
  صورة للمشاركين في االجتماع  السنوي لمنتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا

، الرباط، المغرب2102ديسمبر/ كانون األول  2   
 

http://www.oecd.org/mena/investment/womensbusinessforum2013.htm
http://www.oecd.org/mena/investment/womensbusinessforum2013.htm
http://www.oecd.org/mena/investment/womensbusinessforum.htm
http://www.oecd.org/daf/psd/womeninbusiness-policiestosupportwomensentrepreneurshipdevelopmentinthemenaregion.htm
http://www.oecd.org/daf/psd/2012oecd-menawomensbusinessforumannualmeeting.htm
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  :المشاركة
 

الشرق األوسط و دول منطقة من حكومة  6تمع املىين و قطاع األممال ل اجمل،ميثلون خمتلف األجهزة احلكومية  مشاركا 01أكثر من   حضر احلىث
 .1االقتصادية منظمة التعاون والتنمية أمضاءدولة من  6مشال افريقيا  و

ومركز املرأة العربية  منظمة األمم املتحىة للتنمية الصنامية، مؤسسة التمويل الىولية، االجتماع نذكراليت حضر  املنظما  اإلقليمية والىولية  من بنيو 
 للتىريب والبحوث.

 
 :ترحيبال
 
،  الشؤون العامة و احلكامة للمملكة املغربية وزارةب  يةدالقتصاا التنميةرة ئدائيسة راحلكومة املغربية و س ئيرة رمستشاالسيىة أمينة بن جلون، ت رحب

املغرب بالعمل مع منتى  سيىا  األممال ملنظمة التعاون و التنمية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط و مشال  باملشاركني يف اإلجتماع و أكى  إلتزام
 .مكني االقتصادي للمرأةالت افريقيا  لتحفيز

ال تسهل  راسخةحواجز  زالت هناكلكن رغم ذلك ما  النساء هايّ تس ٪ من الشركا  يف املغرب02ما يقرب من  أن بن جلونالسيىة  أقر و قى 
التمويل.املعلوما  و  املتعلقة باقتناءالسيما تطوير املؤسسا    

تبادل األفكار والتواصل ووضع احللول ل معظم هذه القضايا وبالتايل تسليط الضوء ملى الىور اهلام للمنتى ملناقشة  الفرصةاالجتماع  سيتيح و 
النساء.لى   امكانيا  ريادة األممال لتعزيز  املمكنة    

 
ملنتى  سيىا  األممال ملنظمة  ة املشاركةوالرئيس صراملعهى السويىي يف اإلسكنىرية مب سعادة السفية السيىة برجييتا هولست العاين، مىيرة أشار 

 و نطقةاململ يسبق هلا مثيل يف اليت  تغييا  المن  يساير فرتةجتماع اال انعقاد أن منطقة الشرق األوسط ومشال افريقياو التعاون والتنمية االقتصادية 
ما يقرب مقارنة مع  شارك يف سوق العملت  املنطقة نساء % من22 نتبني االحصائيا  أ مزيى من الفرص االقتصادية للنساء. خبلقميكن أن ترتجم 

مناصب ممل مقارنة مع ما يف الواقع  حتتلنساء املنطقة ٪ فقط من 01 كما أن. منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دوليف ٪ 01أكثر من من 
الناتج احمللي اإلمجايل للفرد  من زيادةيف سوق العمل ميكن  النساء والرجالبني الفروق فجوة أن سى ئيا  تبني االحصا .2يف العامل ٪01يقرب من 
ميع كل من اجلمرأة الذي يفيى االقتصادي لل االنىماجتعزيز ملى  يركز املنتى وفقا لذلك، و   .3٪20 بلىان املنطقة  مبا يزيى من نسبة الواحى يف 

.الرجال والنساء ملى حى سواء  
 
من  النساء والرجالملساواة بني ، أن إجياد حلول سياسية لتعزيز ااالقتصاديةالسيى ماركوس بنتوري، مىير العالقا  العاملية ملنظمة التعاون والتنمية كى وأ

 االقتصادية. منظمة التعاون والتنميةا  أولوي

                                                      
1
، السلطة الفلسطينية، المغرب، ليبيا، لبنان، األردن، مصر، الجزائرمنطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا:  اقتصاداتجمع الحدث مشاركين من  

 والواليات المتحدة األمريكية.المتحدة ، المملكة هولندا، فرنسا، كندا  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية :من أعضاء  و واليمن، تونس

 

2 
األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال ( الفروق بين النساء و الرجال في سوق العمل و ريادة 3102منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

 افريقيا: صورة احصائية.

 .تمكين المليار الثالث: النساء كعامل محرك رئيسي للنمو االقتصادي( 3103بوز، ألن وهاملتن )  3
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املساواة بني اجلنسني يف التعليم  التوصية بشأن"  ،2102يف مايو مام  النساء والرجالاملساواة بني أصىر  مبادرة منظمة التعاون والتنمية يف و قى 
 ا  وسىي سياسية إلثارة التغ بادرا وم التوصية تىابي. تضمنت االقتصاديةراء منظمة التعاون والتنمية وز ا أقرهو اليت "  والتوظيف و ريادة األممال

 البلىان الشريكة.االقتصادية و  يف منظمة التعاون والتنمية النساء والرجالبني  قو الفر  فجوة
و من بينها االقتصادية  نظمة التعاون والتنميةمل اإلقليمية بادرا املبني اجلنسني إىل ممل  قو معاجلة الفر الذي غرضه  هذا االلتزامنطاق تطبيق متى و قى ا
 تعزيز ريادةإمالن  " الشراكةذه هل. ومن السما  الرئيسية ومشال  إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الشرق األوسط  االستثمار يف برنامج

سيىا   و اليت نتجت منها اطالق منتى  2111بلىان املنطقة يف العام  وما اليت أقرهتا حك "اومشال  إفريقي منطقة الشرق األوسط  لنساءاألممال 
 . منطقة الشرق األوسط ومشال افريقياو التنمية االقتصادية األممال ملنظمة التعاون و 

مضو من احلكوما   011تضم أكثر من قوية ومتنامية  نطقة و هو يشكل شبكةامل للتمكني االقتصادي لنساءوسيلة هامة  اليوم املنتى أصبح 
 جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية. نذكر برناجمي ظمةنأخر  للم اقليمية برامجيقتىي به  مثال جيىصار املنتى  و  املىين،والقطاع اخلاص واجملتمع 

 
، الوزير املنتىب لى  رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة و احلكامة للمملكة  الوافاحممى  الوزير السيىمعايل   لالجتماع  الصباحية حضر اجللسة

التزام املغرب بتعزيز  ، حيث أكىاملغربية، والرئيس املشارك  لربنامج االستثمار يف الشرق األوسط  و مشال  إفريقيا ملنظمة التعاون و التنمية االقتصادية
لذي وااإلدارة الرشيىة واالستثمار خلىمة التنمية  اجتماع جلنة تسيي مبادرةنتائج املنتى  خالل  مرضه سيتم التمكني االقتصادي للمرأة وأشار إىل أن

  .2102 ديسمرب/كانون األول  2عقى يوم ان
 

الرئيسة المشاركة الجديدة ترشيح  
 

مشاركة ملنتى  سيىا  األممال ملنظمة  قعوار كرئيسةسعادة السفية السيىة دينا ادته  الذيللعمل واملسامهة القيمني  الشكر والتقىيربعى التعبي من 
مت ترشيح  السيىة نيفني الطاهري، رئيسة ومىيرة الشركة املصرية دلتا شيلى منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ، و التعاون و التنمية االقتصادية 

 للمنتى . كرئيسة مشاركة جىيىة  ،لالستثمار
 
 

 الخالصات التالية تلخص المناقشة مع المشاركين:
 
 
 و شمال افريقيا: : الفرص و التحديات لتحقيق التنمية االقتصادية للمرأة في منطقة الشرق األوسط جلسة األولىال
 
 أفريقيا: صورةيف التوظيف و ريادة األممال يف منطقة الشرق األوسط ومشال  بني النساء والرجال الفروق "  اليت منواهنالىراسة مت الرتحيب با -

التعليم والعمل و ريادة  جماال  يف  الفرص االقتصادية للمرأة ملى أساس إجنازا  املرأة ا  حولتوفي إحصائيهذه الىراسة إىل تسعى  . و"إحصائية
 األممال.

 أن البيانا  غي كافية لتقىمي حملة مفصلة من القضايا اليت مت تناوهلالوحظ  -
عل من الصعب ملى املنظما  مجع البيانا  ملى املستو  الوطين والذي بىوره جي يف غياب منهجية هوالبيانا   سبب القصور يف أقرأن و قى -

 .منسقةالىولية اقتناء و دراسة بيانا  
 أظهر  البيانا  املوجودة املعلوما  التالية : -

http://www.oecd.org/gender/C-MIN(2013)5-ENG.pdf
http://www.oecd.org/gender/C-MIN(2013)5-ENG.pdf
http://www.oecd.org/mena/investment/
http://www.oecd.org/mena/investment/43692629.pdf
http://www.oecd.org/mena/investment/43692629.pdf
http://www.oecd.org/globalrelations/regionalapproaches/#d.en.194389
http://www.affaires-generales.gov.ma/index.php/fr/espace-presse/2012-10-08-16-48-49/568-forum-mena-ocde-le-2-et-3-d%C3%A9cembre-2013.html#Arabic
http://www.affaires-generales.gov.ma/index.php/fr/espace-presse/2012-10-08-16-48-49/568-forum-mena-ocde-le-2-et-3-d%C3%A9cembre-2013.html#Arabic
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 يف العمليت يرغنب واما ماليا واللمواهب كبية ومتزايىة من النساء املتعلما  تعليوجود  --
 0992منذ مام نساء يف القو  العاملة مشاركة ال نسبةتزايى  --
 يف جمال العمل الفعلي يف املنطقة هو األدىن يف العامل املشاركة النساءمىد  --
 من النساء. 0 ملى 0، وهو رقم مرتفع نسبيا، و ميكن أن يرتجم بنسبة رائىا  أممال اء٪ من النس 02أكثر من  --
مالقة بني االطار القانوين و  األممال. كما توجىريادة  املهنية يفذوي اخلربة فرص جناح  ه تتزايىحيث أنيع املشار   ومستو  لمالقة بني العم وجود -

 .نساء، املشاركة االقتصادية للأن يعيق ولكن أيضا يشجع،ميكن أن  ريادة األممال الذي
ملى ضع اسرتاتيجية أشي اىل ضرورة  و نطقة و امليف  للنساء االقتصاديوالنشاط  تعليمحول البيانا  أكثر مشوال   احلاجة إىل مت االتفاق ملى -

 جلمع البيانا  يف هذا اجملال.املستو  الوطين 
ملا  مليمعريف متماسك و صغية واملتوسطة احلجم، وكذلك ، امطاء تالصغر  و ال املؤسسا تعريف تنسيق اجة لوحظت احلل -

.صاحبا  املشاريع يسمى النساء  
 .االقتصادية خبربهتا نظمة التعاون والتنميةوهذا مبسانىة ملمشاريع الصغية واملتوسطة يف مجيع أحناء املنطقة ل لفت االنتباه اىل أمهية تطوير مرصى -
 
 الوصول إلى التمويل المصرفي و غير المصرفي للنساء صاحبات األعمال  تسهيل: لجلسة الثانيةا

 
استطالع حول التمويل املصريف لسيىا  األممال يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا : حتليل أويل لبيانا   " رحبت الىراسة اليت منواهنا - 
 "منطقة الشرق األوسط و مشال افريقيا بنوكلتمويل الممارسا   تحقيق حولال

لىراسة متويل البنوك حيث اتفق املشاركون ملى إطالق مشروع   سنة املاضية،الالسنوي للمنتى   ستنتاجا  االجتماعوفقا الالعمل  وقى صىر هذا
وتشي أكثر من نصف الوظائف، هي توفر نطقة و املشركا  ٪ من  91احلجم أكثر من الشركا  الصغية واملتوسطة  متثل حيث صاحبا  املشاريع.ل

منتى  سيىا   قامملى غرار ذلك . و لتطوير مشاريعهن احلصول ملى التمويل الرمسي للحفاظ ةصعوب ملى األممال  ابحامن النساء ص العىيى
بىراسة احصائية ألمضاء البنك العريب   منطقة الشرق األوسط و مشال افريقيا مع احتاد املصارف العربيةو األممال ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

الواردة يف هذا  مراجعة التوصيا مت  . و قىالتمويل  للنساء صاحبا  املشاريعاملتخذة  ملنح ا  املتحى و بنوك أخر  حول املمارسا  التمويلية و القرار 
 املاضي. تشرين الثاين /يف نوفمرب لبنان،التقرير يف ضوء املناقشة اليت جر  يف اجتماع للخرباء يف مقر البنك العريب املتحى يف بيو ، 

املشاريع صاحبا  واحلكوما  و منظما  األممال النسائية يف تسهيل وصول النساء  كميكن ان تلعبها البنو ملى أن هناك أدوار واضحة مت االتفاق  -
 ملى التمويل.

 املشاريع.  ابحاص ظروف اخلاصة للنساءال تومية حولحتتاج إىل ها ولكن الربح،بأن البنوك هي مؤسسا  موجهة حنو  أقر -
نامج لوحظ يف حني انه مت إحراز تقىم يف تعزيز وصول املرأة إىل التمويل يف بعض املناطق مع الضمانا  الالزمة املقىمة من طرف الىولة، و بر  -

 "إليك" يف املغرب مثال ملى ذلك، فان البنوك ال توفر بالضرورة التمويال  املطلوبة.
  ى استعىاد"  كما ورد ذلك يف الىراسة .أشي اىل أمهية تطوير تعريف "البنك الذي هو مل -
و خيارا  التىريب ومواءمتها مع املمارسا  الىولية والبحث من  مجع البيانا  التقرير املتعلقة بتعزيزمت االتفاق ملى التوصيا  املستخلصة من  -

 .ان حيقق تناسب أفضل ميكناملعادلة أنظمة لضمانا  بىيلة حبيث أن كال من جانيب العرض والطلب من 
مكمل للىراسة األوىل حنو متت صياغة هذا الىليل ملى . وقى مت الرتحيب بىليل التمويل املصريف و غي املصريف للنساء صاحبا  االممال يف املنطقة -

 وك يف طلبا  االئتمان اخلاصة هبن.جماال للنساء لتحسني تلبية توقعا  البن حيث أكى  البنوك وجود
مسهلة تناسب ممل   صيغةاصىار الىليل يف امهية ملى الثاين ،  نوفمرب/ تشرين يف اجتماع اخلرباء يف بيو ، لبنان ، يفالذي جاء  االقرتاحمت تأييى  -

 .(طور املؤسسةحسب حجم املؤسسة واملوقع اجلغرايف و / أو مرحلة من مراحل ت) اجملتمع شرائح معينة من اجلمعيا  التجارية الذي يستهىف مملها 
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مشرتك لتسهيل تبادل املعلوما  والتعرف  يف موقعدلة األميع هذه يقوم املنتى  جبواقرتح أن  املنطقة،يف بعض دول  توفرةحظ أن أدلة مماثلة مو لكما   -
 للنساء. ىة األممالير  يف خمتلفة مستويا  اليت تعاجلملى أفضل املمارسا  

 

األعمال تنميةخدمات الى صاحبات المشاريع وصول الجلسة الثالثة:   

الشرق األوسط  صاحبا  املشاريع يف منطقةى  ل تنمية األممال واحلاضنا ل توفي اخلىما حتليل  "صىر  حتت منوانالىراسة اليت بمت الرتحيب  -
. وقى صىر هذا العمل وفقا لتوصيا  االجتماع السنوي للمنتى  للسنة املاضية،  حيث أتفق ملى تقييم مى  وصول صاحبا  "ومشال افريقيا

 اجليىة. ممارسا انتاج دليل لل ميكن منمما قى  يف املنطقة، تطوير األممالاملشاريع اىل خىما  
وهذا بىمم من  بلى يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا 01مقىمي اخلىما  لتنمية األممال واحلاضنا  يف  بحث ورصىملى التعتمى الىراسة 

مصر واملغرب واإلمارا  العربية املتحىة. رباء بعثوا يف خلمراكز حبوث ودراسا    
األممال بشكل فعال. صاحبا  خىما  تنمية األممال واحلاضنا  دمم تطوير مشاريع انه بإمكان  مت االتفاق ملى -  

 قلة اجلهود و يقابل ذلك، أنشطتهمألمهية  هنوميبسبب قلة  صاحبا  األممال من قبل النساء ملى حنو فعال هذه اخلىما  تستخىم ال و يف الواقع 
 من كافية  بيانا  وجودمىم األخي سببه اجلزئي العامل  هذا .صاحبا  املشاريع للوصول إىل ألممالذه ااخلىما  الىاممة هل مقىمي من جانب
املنطقة. يف اليت تىيرها النساء املؤسسا   

لتنمية األممال مت التأكيى ملى أمهية تعزيز كال من "التعميم" أو "التعميم اجلانيب" للجهود، مع مالحظة أيضا أنه ال ميكن ملقىمي اخلىما   -
يف التيار الرئيسي ملقىمي اخلىما ، يف حني يشي "التعميم  صاحبا  األممالحتمل كل مسؤولية العمل. و يشي" التعميم" إىل أن إدماج  واحلاضنا 

 اجلانيب" إىل وجود اخلىما  املستهىفة للنساء صاحبا  املشاريع.
صال  الرابطة مت االقرتاح ملى أن تتضمن الىراسة إشارة إىل األنواع خمتلفة  للىمم الذي حتتاج إليه املؤسسا  ملى مى  دورة حياهتا،  اضافة اىل ال -

 للنظام العام  لقطاع األممال. 
ملخص  و كذلك ،قىمي اخلىما  لتنمية األممال واحلاضنا  املصطلحا  الرئيسية املتعلقة  مب مسرد ان تضاف اىل الىراسةمت اقرتاح    -
خالل االجتماع. املشاركون أفاد هبااليت  األمثلة االمتبار مع األخذ بعني اخلىمة، قىمي هذهمل ممارسا  اجليىةلل  
كوسيلة لتعزيز تبادل اخلربا  و املعلوما  لتنمية األممال واحلاضنا   مقىمي اخلىما  اقرتح أن ينشأ املنتى  شبكة معلوماتية تضم  وأخيا -

 واملمارسا  اجليىة.
 

 الجلسة الرابعة:
 
اخلتامية:مت مناقشة املشرومني املقىمني خالل اجللسة  -  
أوال( متثيل املرأة يف اجملالني العام واخلاص،   
( دور تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  يف دمم املشاريع النسائية.ثانيا   
.2102تفصيل ملى مىار مام  بأكثرمت امتبار أمهية دراسة هاذان املوضومني  -  
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 مبادرةوروح العمل فرص حتليلي بشأن اجملاال  الرئيسية املتعلقة بتعزيز  مملكرائىة  أممال واطالق   املرأة    ملوضوعمت االتفاق ملى  دراسة املنتى -
تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال (.  اليت توفرها  امكاناإل)ملى سبيل املثال،  و مشال افريقيا يف منطقة الشرق األوسط لنساءا  
 

 الخالصة و النتائج:
 
اإلدارة الرشيىة واالستثمار خلىمة التنمية يف الشرق األوسط  تسيي مبادرةخالل اجتماع جلنة مرضها  يتمأن  واقرتاح نتائج االجتماع مت االتفاق ملى -

 املغرب. ،، بالرباط2102ديسمرب/كانون األول  2نعقى يوم اومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والذي 


