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 التنافسية وتنمية القطاع الخاص

  لاألعماالسيدات و

 ريادة األعمال الداعمة لزيادة مشاركة المرأة فيسياسات ال
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي 

 

 المحتويات

 ملخص تنفيذي

في ريادة األعمال غير المستغلة المرأة  اتطاقالفصل األول:   

 المقدم لمشروعات المرأة في المنطقة لتقييم الدعمعمل ال: منهجية وإطار الفصل الثاني

 في منطقة ومشروعات المرأةالعامة   اتالفصل الثالث: السياس

  منطقة ال : الدعم المؤسسي لسيدات األعمال فيالفصل الرابع

 لخدمات الماليةاتمان وئالعلى ا ل رائدات األعمال في المنطقةوصالفصل الخامس: إمكانية ح 

 المشروعات نميةخدمات تمعلومات و  الفصل السادس:

  اقتصادات  المنطقة في رائدات األعمال نع البيانات وإجراء البحوث عيجمتالفصل السابع : 
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  ترجمة غير رسمية



 مقدمة

 

إلى   (MENA) الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة في 1122األحداث التاريخية التي وقعت عام  أدت        

 ن بالمزيد من العدالة االجتماعيةالمواطني مطالبة أدتتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل و قد 

 اهتماماتمقدمة  فيء توفير فرص العمل تجيأن أصبحت قضية إلى وتكافؤ الفرص والمزيد من التنمية االقتصادية 

مصادر  للبحث عن تحديات و أيضا الفرص شمال أفريقيا ووسط األالحكومات في  الشرق  واجهالسياسة العامة. وت

مليون من الرجال والنساء الذين سيدخلون سوق العمل كل  1.2لنحو فرص العمل لتوفير وجديدة للنمو االقتصادي 

سوق  في ألعمال، وإصالحاتل تتضمن بيئة أفضل إلصالح السياساتأجندة مكثفة اتباع  ذلك يتطلب سوف  عام. و

 .المهارات للرجال والنساء التدريب علىة في الحصول على التعليم وتساويمفرصا  العمل واالستثمار و

 تأسيسومعدل فيها منطقة عدد الشركات القائمة في غير مستغل للنمو رئيسي ريادة األعمال هي مصدر         

في  السابقة الخبرةبمن بين أمور أخرى  و تتأثر ريادة األعمالأخرى. نامية مناطق في  هنير عبكثقل ي مشروعاتال

في العمل  المشاركات  النساء يقل عدد  ، ريقيافو شمال أ في اقتصادات منطقة الشرق األوسطو ،التعليموبالعمل 

رجال، وهذا من ال ٪ 27 بنسبةالعاملة بالمقارنة  إلى القوة ينضم٪ فقط من النساء 12: عن الرجال كثيرا مدفوع األجر

في عنه العاملة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك  مشاركة اإلناث في القوة عن٪ 12 بنسبةأيضا   يقل

 أعمال يمثل فرصة  ائدةركو كموظفه تمكين المرأة من المساهمة في االقتصاد وبالتالي فإناالقتصادات المتقدمة. 

 فرص العمل. وتوفيرنمو التنافسية وللدفعة للقدرة كبرى إلعطاء 

في منطقة الشرق ريادة األعمال  مجال فيلمرأة مشاركة ال ةعمالداسياسات ال األعمال:السيدات و"  تقريرو        

 المشاركة فى قدرة  المرأة  علىملتعزيز  الرامية  لتدابير السياسة العامةأول تقييم مقارن  هووشمال أفريقيا األوسط 

أن حكومات المنطقة قد حققت تقدما خالل بألعمال في ثمانية عشرة من اقتصادات المنطقة. ويعترف التقرير ريادة ا

يمكن عمله للحد من عدم  مماالعقد الماضي في سد الفجوة بين الجنسين، وخاصة في مجال التعليم، إال أن هناك الكثير 

 على وجود تأكيدال، ولها المواردتوفير أفضل و  سياسات فإن وضع المساواة بين الجنسين في النشاط االقتصادي.

دعم خدمات المعلومات و للتمويل و  المرأةوصول   هادفة إلى التدابير البين القطاعين العام والخاص وأقوى حوار 

 للمساعدةو شمال أفريقيا  األولويات الرئيسية بالنسبة لحكومات الشرق األوسط  منبصورة أفضل هي   المشروعات 

 نسائها من رائدات األعمال. طاقات انطالق على

 وأفي منطقة الشرق األوسط  كان ذلك لفرص االقتصادية يشكل تحديا سواءلوصول المرأة ل ق المساواة إن تحقي        

و ريادة  توظفوالتنمية بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم وال االقتصادي عالميا، و تبين  مبادرة منظمة التعاون

في بالد الشرق  همن ستفادة واال ياالقتصاد النموالمرأة في  التي تحول دون  مساهمة   األعمال أن العديد من العقبات

 في االقتصادات المتقدمة. أيضا مالحظتهايمكن األوسط و شمال أفريقيا  

ال  يستفاد  من مواهب نصف  والشامل عندماحقق النمو االقتصادي المستدام ال يمكن ألي بلد في العالم أن ي        

 أي شمولول اقتصاد أي مكاناتبالنسبة إل الرئيسيعامل الو . إن المساواة بين الجنسين هي المفتاحبالقدر الكافي سكانه



العمل مع بوالتنمية   االقتصادي لرجل والمرأة. وتلتزم منظمة التعاونا فرص ل بالنسبة وليس أقل من ذلكمجتمع، 

لمساواة بين الجنسين أفضل لوضع سياسات ل وحول العالم،  األوسط و شمال أفريقيااء في منطقة الشرق الشرك

 أفضل. وتنفيذها من أجل أحوال معيشية نشيطهاوت

 أنجيل جوريا                                                                       

 التعاون االقتصادي و التنميةاألمين العام لمنظمة                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وتقدير شكر

 

  في الشرق األوسط و شمال أفريقيا  عمالسيدات األجهود جماعية  ألعضاء منتدى لجاء هذا التقرير نتيجة 

(WBF)  لتنفيذ اإلعالن الوزاري بشأن تعزيز  1112عام  شبكة تأسستوهو والتنمية  منظمة التعاون االقتصادي ل

كثر أ بين منتدى سيدات األعمال جمعو  يوسط وشمال أفريقيا. في منطقة الشرق األ ريادة األعمالقدرة المرأة على 

و من منظمة التعاون االقتصادي  والتنمية  في وممثال من مجتمع األعمال في الشرق األوسط وشمال افريقيا  011من 

لرائدات  بالنسبة عمالاأل تحسين مناخ في عملية ولوياتاألالحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية لتحديد 

منظمة ل فريقيالشرق األوسط وشمال أهو جزء من برنامج االستثمار ل منتدى سيدات األعمالاألعمال في المنطقة.  و 

لتعزيز الحوار بين حكومات الشرق األوسط و شمال  1111وهو مبادرة بدأت عام  ،التعاون االقتصادي والتنمية 

وتوفير  االستثمار وتنمية القطاع الخاص زيادةأفريقيا و  البالد األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ل

 أثناءبإضافاتهم  أسهمواو منتدى سيدات األعمال انطالق الكل من ساندو عامبوجه  واجبفرص العمل. والشكر 

 التي عقدها. العمل و ورش همؤتمرات

لكل من سعادة السيدة دينا قعوار )سفير األردن لدى فرنسا( وسعادة السيدة كارين  الخاص واجب الشكرو

سيدات مناوبان لمنتدي كورنبلو )سفير الواليات المتحدة لدى منظمة التعاون االقتصادي و التنمية(، وهما الرئيسان ال

. لقد جاءتا  منتدى سيدات األعمالعمل تقديم التوجيهات االستراتيجية  حول تستحقان  شكرا خاصا لفهما ، ألعمالا

بالمزيد من الوضوح للقضايا التي تواجه سيدات األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، و قامتا بتشجيع 

مة الحكومات والمنظمات والجمعيات الدولية، وقدمتا مساهمة ال تقدر بثمن خالل االجتماعات الحاسجانب الدعم من 

شكر خاص أيضا إلى الرئيسين المشاركين السابقين و الحاليين لبرنامج   االستثمار  . و يذهبمالمنتدى سيدات األعل

: سعادة السيدة كريستينا ناربونا رويز )السفير في الشرق األسط و شكال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية

ية والعامة ون االقتصاددة السيد نزار بركة )وزير الشئسعاالسابق إلسبانيا لدى منظمة التعاون االقتصادي و التنمية( و

أنليد )سفير السويد  يرز، وسعادة السيد أندمنتدى سيدات األعمالقاما  بدور رئيسي في تطوير  المغربي السابق( فقد

المغربي( فهما  ةماون العامة والحكسعادة محمد نجيب بوليف )وزير الشئلدى منظمة التعاون االقتصادي و التنمية( و

 .منتدى سيدات األعمالن الرئيسيين لعمل المن الداعمي

خالل  منتدى سيدات األعمالالواردة في التقرير على اقتراحات أعضاء  أبعاد السياسات المختارة  ستند وت

لذي على العمل ا منهابعض  ويستندبشأن "دعم إدماج المرأة في اقتصادات المنطقة".  1121اجتماع   مارس عام 

 ، األعمال لريادة المنظمةوالتنمية وغيرها من المنظمات الدولية، وال سيما مركز  االقتصادي قامت به منظمة التعاون

( ومنظمة العمل الدولية LEED)التنمية االقتصادية والعمالة المحلية  ،وبرنامج ات الصغيرة والمتوسطةوالمشروع

(ILO.) 

 إنشاء في مساندتها مسألة أساسيةو وكانت خبرتها، ستيفنسون"   سلوي" هي الرئيسي لهذا التقرير كاتبال

السياسات والمؤسسات والبرامج الداعمة لتطوير   قوائمالتقرير على الواردة بليل اتحالستند وت. منتدى سيدات األعمال

االستثمار في الشرق  التي وضعها برنامجوالمنطقة  اقتصادات ثماني عشر في المشاريع االقتصادية للمرأة في 

بالتعاون مع مركز المرأة  MENA-OECD ) ) نميةعاون االقتصادي و التمنظمة التال األوسط و شمال أفريقي

 منتدى سيدات األعماللفرق عمل وطنية  تكوينتم و قد ( في تونس. CAWTARالعربية للتدريب والبحوث )

(WBF) و جيبوتي الجزائر والبحرين و لهذه القوائم في كل من ناتالبيا ضافةإل الثماني عشر في اقتصادات المنطقة 



المملكة العربية  الفلسطينية وقطر والسلطة  وليبيا والمغرب وعمان و  لبنانو الكويت و األردن والعراق و مصر

: وهمشكر خاص  ويستحق كل من أعضاء فرق العمل اإلمارات العربية المتحدة واليمن.تونس وو سوريا السعودية و 

يمنى الشريدي )رئيس جمعية سيدات  ،الجامعة البريطانية في مصر( األعمال فيهالة حطاب )محاضر في إدارة 

فايقة الغول )أستاذ  ، (األردن - مؤسسة تنمية المشاريعب)مدير الدعم الشامل،  عريضيهناء ،(12أعمال  مصر 

 الصغيرة والمتوسطة شروعات الم تعزيزلوكالة الوطنية للطيفة الشهابي )مدير ا ، الجامعة اللبنانية الدولية(عمال باأل

 ،(بالمغرب األعمال الحرة  صاحباتنساء الرابطة ل الفخريسلوى كركري بلقزيز )المؤسس والرئيس  ،المغرب( -

خديجة  مركز رئيسالسلطة الفلسطينية(، الما السليمان ) -وزارة االقتصاد الوطني -وزير حازم الشنار )مساعد نائب 

 باصالح المدير التنفيذيمنى  ،المملكة العربية السعودية( -والصناعة غرفة جدة للتجارة األعمال ببنت خويلد لسيدات 

سوريا(، رياض الزغل  -لفندق واإلسكان لشركة اسوريا(، ريما صباغ )المدير العام   -العلمي  مالتيفارمامكتب 

للتجارة والصناعة  لغرف االتحاد العامب األعمالجمعان )قسم سيدات  نجاة، تونس(  -لالستشاراتمدير شركة ستار )

أيضا "جولي ويكس")من  راجعتهوالتقرير النهائي   منتدى سيدات األعمالفرق عمل  ءأعضا ضاستعراليمن(.   -

 الواليات المتحدة(. - Womenable –مؤسسة تمكين المرأة 

: ثريا منتدى سيدات األعمالحاسما في بناء شبكة  التاليين دورااألفراد من جانب  تزامااللولدعم المستمر لكان 

المرأة العربية للتدريب و  من مركز المغرب، سكينة بوراوي  –( AFEM)من جمعية صاحبات األعمال بدراوي 

فرنسا، نيفين الطاهري )دلتا  -( ، كيارا كروزا )وكالة باريس الكبرى لالستثمارتونس -(CAWTAR) الحوث

وسام فتوح )اتحاد المصارف و  إيطاليا، دينا قدوح  -(روزا كورنتيرينا رومانو )سمصر،  -المالية( لالستثمارات 

 األردن. -(سكيما تاكتيكالمعالي قاسم ) ،لبنان –( العربية

صياغة ال كاش"  في - إليرمان الونيك" ت، ساهملمنظمة التعاون االقتصادي و التنميةمن داخل األمانة العامة 

" أنتوني سوليفان" كما قدم ،منتدى سيدات األعماللمدير ك للتقريرالتحرير الشامل واإلشراف التنظيمي  عمليةأمنت و

عملية  فالي" باإلشراف علىفانيسا  ميتيفا" "وايلينا "و " الكسندر بوهمر" و قام كل من قيمة،المساهمات التعليقات وال

و اسهمت في من أعضاء فرقة العمل،  الواردةمساهمات " بتنسيق الكورين كين ت "موالنشر، كما قا المراجعة و

إلعداد  سمايلي"إدوارد " و " للمشورة التحريرية القيمة كيت النكستر"نشكر والتحريرية.  وفي اإلضافاتصياغة ال

 للنشر. تقريرال

للتنمية  ومبادرة للتعاون  الدولي وكالة السويدية ال جانب هذا التقرير بفضل الدعم المالي السخي من كن وضعمأ وقد

 وسط.األالشرق و شراكة الواليات المتحدة  
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 المنهجية .................................................................................................
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 الخالصة  .............................................................................................
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 تنفيذي موجز

 اقدرة على تأسيس المشروعات وإدارتها وتنميتها  هوأمرالمكل من الرجل والمرأة التأكيد على أن يكون ل يعتبر        

إلى أن المكاسب االقتصادية واالجتماعية  دالئللتحقيق النمو االقتصادي المستدام والحد من الفقر، و تشير ال اأساسي

ففي  ،جية والقدرة التنافسية واالبتكارمن تمكين رواد األعمال   له أهمية كبيرة من حيث توفير فرص العمل واإلنتا

 مجموع الشركات ات الصغيرة والمتوسطة  حصة رئيسية مندول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية تمثل الشرك

٪ من مجموع الشركات و ما يقرب من ثلثي مجموع 99  والتشغيل والقيمة المضافة: فهي تمثل في المتوسط 

 التوظيف وأكثر من نصف القيمة المضافة.

منطقة الشرق األوسط و شمال إن ريادة األعمال هي مصدر من المصادر القوية للنمو التي لم تستغل في         

.فإن عدد ماثلة فى التقدم أقل بكثير منه  في المناطق الم  أفريقيا. إذ أن معدالت النشاط وتأسيس المشاريع في المنطقة

الشركات القائمة في اقتصادات المنطقة أقل مما هي عليه في غيرها من االقتصادات الناشئة: فمعدل الشركات الوليدة 

في آسيا ذات الدخل المنخفض  1.1شخص في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، مقارنة مع  211لكل  0.1هو  

معدل تأسيس المشاريع الجديدة بطيئا، حيث أن معدل  و في أفريقيا جنوب الصحراء 1.0في أمريكا الالتينية و  1.2و 

في   ات الجديدة التي تسجل سنويا تسجيل الشركات الجديدة في اقتصادات المنطقة يقل ست مرات عن عدد الشرك

 -منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  –وفقا لدراسة أجراها مركز بحوث التنمية الدولية و، البالد ذات الدخل المرتفع 

عن رواد األعمال الجدد  و  النمو المرتفع   في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يرجع إنخفاض  1121عام 

لمشاركة المرأة في مجال االقتصاد الرسمي،    المستويات المنخفضةجزئيا إلى مشاريع في المنطقة ال معدل أنشطة

 .صاحبات أعمالأو ك سواء كموظفات

  في مجال األعماللنشاط أكبر لزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة يشكل قوة دافعة 

تتخلف معدالت مشاركة المرأة  في ريادة األعمال   في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا  كثيرا  عن          

غالبا ٪ للرجال. و11 بنسبة٪ مقارنا 22 العمل الحراشتغال المرأة  بامعدالت مشاركة الذكور، و يبلغ   متوسط نسبة 

 تقوم قط من كل عشر نساء يعملن  لحسابهن الخاصفإن واحدة ف – الحجم صغيرة كات التي تملكها الشر ما تكون

إلى  11الذي يمثل من  ثر انتشارا في القطاع غير الرسمي، ونجد أن  صاحبات المشروعات أكمعها غيرها تشغلب

ألعمال في مشاريع القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. فالنساء صاحبات ا مجموع٪ من 21

 وأقل تعليما بكثير من النساء الالتي يعملن في القطاع الرسمي. هن أقل إنتاجية القطاع غير الرسمي

و في اقتصادات المنطقة يشارك عدد من النساء أقل  ،تتأثر ريادة األعمال  بالخبرة السابقة في العمل  و بالتعليم        

٪ من 27العاملة بالمقارنة مع  بالقوة ٪ فقط من النساء  يلتحقن12مدفوع األجر: عدد الرجال  في العمل بكثير من 

العاملة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  مشاركة اإلناث في القوة من٪ 12 بنسبةالرجال، وهذا  أيضا أقل 

اع الخاص في في القط فى الوظائف نصيب المرأةوكذلك دول منظمة التعاون االقتصادي. وعالوة على ذلك، فإن 

٪ فقط )وأقل من نصف ذلك في المملكة العربية السعودية 11 ، حيث بلغ متوسطهبصفة عامة يةالمنطقة منخفض للغا

٪ في القطاع العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى قابلية المرأة للتوظف 12مع  لسلطة الفلسطينية واليمن(، مقارناوسوريا وا

أحيانا التحاق الذكور  بالتعليم الثانوي  التعليمي،  و على الرغم من أن الطالبات يتفوقن ويتجاوزن لمستواها وفقا

الرجال. وهذا يعكس مجموعة متنوعة من التحديات: النمو  ام لتعليم النساء  أقل منالمستوى الع إال أنوالجامعي، 



للرجال،  اتخلف  عنهتي اإلناث التمحو أمية  جهود السكاني، وانخفاض  اإلنفاق على الفرد من التالميذ و معدل

 بيرة بين النخب الحضرية التي تلقت  تعليما عاليا وسكان المناطق الريفية األقل تعليما.والفجوة الك

 ألعمالريادة امساهمة المرأة في لتعجيل بل ةالراميإلجراءات لالحاجة 

 
التي تؤدي  مجموع الظروفتهيئة   : تشترك معظم حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نفس األهداف        

الهيكل سوق العمل سنويا والحد من ء الذين ينضمون لمليون فرصة عمل للرجال والنسا  2.8نحوالوظائف للتوفير 

 .لبطالةالضخم ل
 وقد تحتاجع، يسوف يستفيد منه الجم  المشروعات و ةطنشلتزايد األ الذي يؤديالمناخ االقتصادي  تهيئة إن          

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لتنمية بالنسبةي السياس لهاطرعمأتوسيع لحكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

تمويل ال،فضال عن ذلك فإن تنمية أسواق رأس المال المحلية وتنويع خيارات للمشروعات ةعمالداوتقوية البنية التحتية 

 . كثيرا رواد األعمال يستفيد منهللمشروعات الرائدة سوف 

بالنسبة لرائدات  تمهيد الطريق الشرق األوسط وشمال أفريقيا  للعمل علىسوف تحتاج أيضا حكومات         

السياسات والتدابير التي من شأنها مساعدة المرأة في مجابهة  إلى  وضع و تنفيذ المزيد من  كما ستحتاج  األعمال،

 ي.توفيرالفرص لنفسهابفي هذا المجال والسماح لها  قابلهاالتحديات التي ت

ألعمال في اقتصادات منطقة مساهمة المرأة في ريادة الدعم  راميةا التقرير الضوء على السياسات اللقي هذي       

القيادة  :في خمسة مجاالت  اتالسياسهذه  الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، كما يفحص الوضع الراهن لتطوير

لخدمات تنمية معلومات و وتمانية الوصول للخدمات المالية واالئوالدعم المؤسسي لسيدات األعمال  والسياسية 

مساهمة   المرأة في ريادة لكي يتم التعجيل ب أنهعن هذا التقرير و يكشف   للبحث وتجميع البيانات و المشروعات

  تبين التزامها الواضح و على أعلى مستوى ألعمال ، فإن حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحتاج ألن ا

الذي تحتاجه  رائدات األعمال وتوفيرالموارد المالية  تقديم الدعمل السياسات الراميةبتمكين المرأة اقتصاديا  وتنفيذ 

 تتابع التنفيذ.والبشرية الكافية للتأكد من أن المؤسسات 

 

سياسات أفضل ودعم مؤسسي وحوار بين  يتطلباألعمال ريادة زيادة معدالت مشاركة المرأة في 

 عين العام والخاصالقطا

 

أدخلت  حكومات عديدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التدابير التي من شأنها تحسين الوضع االقتصادي          

ئق األساسية التي للمرأة بشكل عام، ومع ذلك لم تقم حكومة واحدة في  المنطقة  بوضع سياسة شاملة لمعالجة العوا

لتنسيق ة محدد جهة تخصيصب كما ال توجد حكومة واحدة قامتمشاركة المرأة في ريادة األعمال.  تحول دون زيادة

 .ألعمال المرأة في ريادة ا   لدعم  زيادة مساهمة الجهود الرامية

 
على مدى العقود الماضية ، كانت معظم الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تطبق سياسات         

مية تتعلق بالنوع االجتماعي  كما كان ذلك ظاهرا في البيانات السياسية وخطط التنمية الوطنية ، وكانت هذه وخطط قو



المرأة في الحياة العامة و في النشاط  إشراكالسياسات تتضمن في بعض الحاالت أهدافا ومقاصد محددة من أجل 

لكن التنفيذ كان  ، للتأكيد على حقوق المرأة   بصورة أكبر، كما أسست معظم الحكومات أطر عمل مؤسسي االقتصاد

 .تنقصها  الموارد الكافية  تأن تلك المبادرات وتلك المؤسسات كان إلىذلك جزئيا  ويرجع بطيئا

 

فقد ركزت الحكومات جهودها في زيادة الوعي  ظل الدعم المؤسسي لقضية رائدات األعمال  متناثرا وضعيفا

وكانت  اإلجراءات الخاصة بذلك تشمل  ماذج النسائية ذات الدور الملموس،والنلدى رائدات األعمال الناجحات 

للشخصيات النسائية الناجحة والبارزة  تسجيليةالمطبوعات التي تلقي الضوء على إنجازات رائدات األعمال واألفالم ال

إعترافا بمساهمة الرائدات في االقتصاد ، وكذلك تنظيم المؤتمرات الوطنية  في هذا المجال والجوائز الوطنية

 .واإلقليمية  عن رائدات األعمال 

 
االقتصاد مكاتب مختصة  بالنساء صاحبات المشروعات  ، وال توجد ب المعنية وزاراتال في  ال يوجد حاليا         

مجرد حلقات اتصال ضعيفة  لديها  وكل الموجودللنمو . قابلةال لديها سياسة محددة لدعم المرأة في مجال المشروعات

إلى  غالبا ما تشير محلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها وعندما تكون هناك سياسات بوزارات  شئون المرأة،

 ل   وأحيانامنها على تنظيم فعاليات متناثرة لرائدات األعما مع ذلك يركز عددو مستهدفة، ال نساء على أنهن الفئة ال

من   لوضع السياسات المنسقة وحدات متخصصة معنية إنشاء ومن الجهات المانحة ،  مدعمةم مشروعات على تقدي

رائدات   مشروعاتعلى تقدير احتياجات  تنمية  حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يساعد شأنه أن

 األعمال وتلبيتها بشكل أفضل.

 

تأخذ  السياسات في االعتبار احتياجات القطاع  بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح النجاح لكيولعل الحوار         

ة الثماني قتصاداتاإلالخاص بما في ذلك احتياجات رائدات األعمال ، وتوجد جمعيات سيدات أعمال تقريبا  في كافة 

فإنها تقوم بدور نشط  في الدفاع  وارد الكافيةورغم أنها ال تملك الم .عشر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بالبحث عن سبل التأثير على صناع القرار.كما شرعت الغرف التجارية والصناعية  وعن احتياجات رائدات األعمال 

و قد  .تهافي تحديد حصص  لزيادة عدد النساء في مجالس إدار هاكما بدأ بعض .في إنشاء لجان لسيدات األعمال 

لتطورات على زيادة  عضوية المرأة في هذه المنظمات وتجعل صوت رائدات األعمال مسموعا بكل قوة تساعد هذه ا

ولكن ما يزال من  غير الواضح مدى إشراك سيدات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال  . في الدوائر السياسية 

القضايا التي تؤثر على  المرأة    تناولي يتم أفريقيا في عمليات التشاور بين القطاعين العام والخاص ، و إلى أي مد

 .في مجال األعمال  في الحوار الذي يجرى   بين مجتمع األعمال والحكومة

 

 

 

 

 

 



 لتحسين لالمالية يحتاج للخدمات  و لالئتمانوصول المرأة 

 
األعمال على  الرجل و المرأة من رواد لكل من تحديا للتمويل الوصول للموارد الرسمية الخارجية يشكل بينما        

وتشمل هذه   إضافية في عملية التمويل.حد سواء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،  تواجه المرأة صعوبات 

جهات اإلقراض  وكذلك عدم الخبرة بأسلوب مخاطبةشروط المصارف لإلقراض   عدم وجود الضمانات الكافية لتلبية

 للتمويل. قابلة لمشروعات تبمقترحا  المحتملة 

وفي  . لتحسين عملية التمويل  لرائدات األعمال بشكل فعالخاصة تهدف  أساليب تعامل لوضع   هناك حاجة        

 .الوقت الحالي ، تركز برامج التمويل عادة على  التمويل األصغر بالنسبة لرائدات األعمال صاحبات الدخل المنخفض

 حجم متوسطت ناجحة في برامج التمويل األصغر للنساء  ولكن بصفة عامة يعتبر وتوجد في المنطقة ممارسا

حصة مناسبة بللرجل  وبالتالي ال تنتفع المرأة  ةالممنوحللمرأة أقل بكثير من  تلك  متناهية الصغرالممنوحةلقروض ا

 .من  حجم القروض

 

لوصول لرائدات األعمال  محدودة ، وليس هناك تعتبر الجهود التي تبذلها المؤسسات المصرفية  لمحاولة ا        

الكثير من األدلة على وجود  برامج إقراض أخرى  تقدم لرائدات األعمال و بصفة خاصة تلك الموجهة نحو مساعدة 

وأن  وبالرغم من أن المرأة يمكنها الوصول إلى برامج اإلقراض الحكومية القائمة.مشروع ال مرحلة تنميةالمرأة في 

لمؤسسات اإلقراض التقليدية  فأن البيانات المحدودة  المتوفرة تقول إن نسبة رائدات األعمال   في قاعدة  تتوجه 

 .ما تزال صغيرة للغاية -بخالف القروض متناهية الصغر  - بيانات العمالء  في القطاعات المالية

 

ستان وتركيا قيمة اتخاذ اجراءات محددة لسد التجارب العملية في كل من بنجالديش والهند وماليزيا وباك توضح        

حكومات الشرق   تطلع عليهاكنماذج  ويمكن أن يستفاد منها لتمويل المصرفىالفجوة في مسألة وصول المرأة  ل

وقد تنظر أيضا حكومات  المنطقة و الجهات المعنية األخرىفي تنظيم برامج التدريب وذلك  .األوسط و شمال أفريقيا

رأة  في الجوانب المالية وإكسابها القدرة على وضع خطط  العمل السليمة وعرضها على جهات لمحو أمية الم

 المحتملة. اإلقراض

 
 مشروعاتخدمات تنمية المعظم استمرار النقص في 

ألعمال مساعدات هم في أشد الحاجة إليها في إدارة أعمالهم اليومية الرواد  مشروعاتتوفرخدمات تنمية ال 

بدءا من خدمات تكنولوجيا المعلومات والدعم اللوجيستي إلى التدريب و اإلرشاد. ويبدو أن توفير مثل هذه الخدمات 

فدن سوى بقدر ضعيف بصفة عامة في منطقة الشرق األوسط  وشمال أفريقيا وعلي مايبدو أن رائدات األعمال ال يست

ضئيل  من اإلرشادات المهنية والخدمات االستشارية. عالوة على ذلك فإن   البيانات الموجودة غير كافية لتحديد مدى 

استفادة رائدات األعمال من برامج الدعم األساسية التي توفرها الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،أو 

ن مثل هذه الخدمات . ويبدو على العموم أن  المرأة تعتمد في الغالب علي الصالت معرفة أسباب عدم استفادة المرأة مل

الشخصية )كاألزواج وأفراد األسرة( عندما تبدأ مشروعها  وبالتالي تفقد المرأة فرصة االنتفاع  بالتدريب علي ريادة 

 األعمال والحصول علي المعلومات واإلرشادات المهنية.



ي الدول الواقعة خارج نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن إنشاء مراكز  لمشروعات وتبين الشواهد ف        

في مساعدة رائدات األعمال خاصة في المراحل األولى والمبكرة ألي مشروع أعمال . كما بينت  حقق نجاحاالمرأة  

عات وأنه على وتنمية المشر أنه البد أن يؤخذ النوع االجتماعي في االعتبار عند تصميم وتسويق و تقديم خدمات 

القائمين على تقديم تلك الخدمات الرئيسية أن يستفيدوا من  تدريبات التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع العمالء من 

 النساء.

وقد يكون  التدريب علي الريادة و على اإلدارة مفيدا للغاية في بناء قدرات المرأة لتبدع و تنمي مشروعها     

م توفير  التدريب  علي ريادة األعمال وإدارة األعمال  الذي يستهدف المرأة في منطقة الشرق األوسط و الخاص . ويت

شمال أفريقيا من خالل جمعيات سيدات األعمال و المنظمات غير الحكومية . وتخدم  المبادرات التي تقدمها 

فية ، وتقدم عادة برامج توفر لهن  التدريب المنظمات غير الحكومية عادة  صاحبات الدخل المنخفض في المناطق الري

، و أحيانا توفر مؤسسات التمويل األصغر تدريبا  المتعلقة بانتاج األغذية الزراعيةعلي المهارات  الفنية  الحرفية أو 

 ل اإلدارة  لعمالئها من اإلناث. في مجا

 ألسواقمعلومات و لعدم مساواة بين الجنسين في الوصول لل استمرار

يواجده المدرأة  آخدر  هو تحدديالعجز عن الوصول للمعلومات وخاصة فيما يتعلق بالفرص المتعلقة بالسوق  إن         

. إذ ال تتدوفر سدوى معلومدات محددودة  مدن خدالل الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي  تسدعى للتوسدع فدي أعمالهدا  في

اركتها فددي مثددل تلددك الشددبكات . كمددا أن الوصددول مشدد عفنظددرا لضدد  نسددبة أقددل ب تسددتفيدشددبكات األعمددال و المددرأة 

مددن خددالل االنترنددت يعتبددر صددعباو ألن المعلومددات المتصددلة بالسددوق وباألعمددال   ليسددت كلهددا متددوفرة فددي  للمعلومددات

ام سدتخدء القاطندات فدي المنداطق الريفيدة باالمواقع االلكترونية ، أضف إلي ذلك عدم درايدة الغالبيدة العظمدى مدن النسدا

 بصورة كبيرة.ترنت االن

وبعيدا عن بعض األمثلة القليلة المتواضعة  ال يوجد ما يشير إلى وضع  سياسات محددة أو برامج في    

التي تساعد بمعظم  الجهود عملية وصول المرأة لألسواق . وتضطلع جمعيات سيدات األعمال ب لنهوضالمنطقة ل

ويقية من خالل تنظيم األسواق والمعارض التجارية . وفي المرأة في تعلم مهارات التسويق ومعرفة الفرص التس

بعض الحاالت القليلة أنشأت جمعيات سيدات األعمال  منافذ  بيع على الشبكة الدولية  بحيث تستطيع رائدات األعمال 

 عرض منتجاتهن والوصول إلي األسواق المحلية واإلقليمية والدولية.

تجدارب بددالد منظمدة التعدداون  اإلطدالع علددىوشددمال أفريقيدا أندده مدن المفيددد  قدد تجددد حكومدات الشددرق األوسدط          

جهدود المدرأة فدي التسدويق وتنميدة الصدادرات . وقدد بدين أعضداء و غيرها من البالد فدي مسداندة   التنميةواالقتصادي 

ليدة التصددير م عمللوصول إلي المعلومدات الخاصدة  بتنظدي إدخال تحسينات بالنسبةعمال الحاجة إلى سيدات األمنتدى 

ق وكذلك إلى الجهدود المنظمدة لتكدوين تكدتالت  لمشدروعات المدرأة الصدغيرة والمتوسدطة   اسواألوالفرص المتاحة في 

مدن  إسدتفادتهم،عالوة على ذلدك مدن الممكدن تددريب رائددات األعمدال لتعظديم "مبادرات التقييم والتوريد " لدمجها في 

ي التصدير بتوفير ؤهل المرأة ألول تجربة لها فبرامج التأهيل للتصدير يمكن أن ت . فمثالو .. مشروعاتخدمات تنمية ال

 علي تحسين جودة المنتج و االرتقاء بعمليات اإلنتاج وإعداد دراسات السوق.التدريب لها 



لئالمبني علي الدال الرشيد الحاجة إلي مزيد من البحوث والبيانات لدعم القرارالسياسي  

من رغم الفي الشرق األوسط و شمال أفريقيا ، و على عن  رائدات األعمال   الدراسات المسحية عدد تزايدي

الشرق مما يؤسف له أن اقتصادات . ولكن   هامة متعمقة  أنها تعتمد علي عينات محدودة نسبياو إال أنها توفر رؤية 

حسب النوع االجتماعي و الحجم  مصنفةلتفصيلية الاألوسط وشمال أفريقيا تفتقد إلي بيانات هامة بما في ذلك البيانات ا

دعم  المشروعات  خدمات المشروعات المحلية . كما أن  البيانات الخاصة بعمالء عنوالتركيب و أنماط النمو..ألخ  

 وبرامج التدريب  و المؤسسات المالية  غير كافية.  

الوطنية لإلحصاء في أولوياتها عملية التجميع والنشر  جهزةلذلك يجب أن تضع الحكومات واأل            

حسب النوع االجتماعي عن ريادة األعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، كما صنفة العلني للبيانات الدقيقة الم

ها لتحديات التي تواجهها  المشروعات الصغيرة و المتوسطة إذا ما تم دعمل التصدىيمكنها البرامج أن السياسات و

  بما فيها خصائص المشروعات التي تمتلكها وتديرها المرأة.  اتوتعزيزها بمجموعة البيانات الجيدة عن المشروع

ألعمال الخطوات التالية لمنتدى سيدات ا  

األوسط   هناك عدد متزايد من المبادرات  لتوفير الدعم الفني واإلداري لرائدات األعمال في منطقة الشرق

محدودة  وضيقة النطاق  والتمويل . ومع ذلك تبقي هذه المبادرات مبعثرة  وشمال أفريقيا ولتحسين وصولهن لعمليات

 واضحة في الدعم . فجواتوما تزال هناك  المدى 

فى لنهوض بالبيئة االجتماعية و القانونية و ببيئة التشغيل بشأن تدابيرا تتخذ سياسةلذلك يتعين على أي  

 كل اقتصاد. ايقدمه ات في مستويات ونوعيات الدعم التي أن تضع  في حسبانها االختالف لمنطقةا

وطنيدة فدي الشدرق األوسدط و شدمال العمدل الألعمال في العمدل مدع فدرق ير قدما سوف يستمر سيدات او للس  

دعم الحوار بين حكومات منظمة في  منتدى سيدات األعمال، كما سيستمريقيا لمتابعة هذا التقرير و بلورة خالصاتهأفر

التعاون االقتصادي و التنمية  و حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا و القطاع الخاص و الجهات المعنية األخرى  

 .عمال في المنطقةاألريادة  المرأة في المساندة لمساهمةو الشبكات و االستطالعات  الجديدة لحشد األفكار

 التوصيات الرئيسية

بناء على قوائم السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لتنمية مشروعات المرأة في االقتصادات الثمانية         

) وهي الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت  عشر في الشرق األوسط و شمال أفريقيا

و مع األخذ في  ريا وتونس واإلمارات واليمن( ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وسو

االعتبار المبادئ التي وافق عليها وزراء الشرق األوسط و شمال أفريقيا في اإلعالن الخاص بتعزيز ريادة المرأة 

لألعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا أثناء االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية عام 

)انظر الملحق أ( يطرح هذا التقرير التوصيات العامة المتعلقة بكافة اقتصادات المنطقة، و معظم التوصيات  1112



تدعو لتنفيذها بمعرفة الحكومات المحلية أو الجهات المحلية المعنية، و مع ذلك يجوز وضع المفاهيم و الممارسات 

 سيدات األعمال.الجيدة بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك منتدى 

  

 القائمون  بها جراءاتاإل

  القيادة السياسية
فدي  المدرأة    مسداهمة إعداد إطدار عمدل لسياسدة متكاملدة لددعم عمليدة تنميدة -2

 الرئيسية . ألعمال بالتشاور مع الجهات المعنيةريادة ا

 

للسياسدة ووضدع آليدة التعداون والتنسديق  تبني خطة عمل لتنفيذ اإلطدار العدام -1

 الجهات المعنية و متابعة التنفيذ. عن طريق

 

تكددوين مجموعددة عمددل وزاريددة داخليددة لريددادة المددرأة )تسدداندها سددكرتارية(  -0

تددى من عمدلو فدرق ممثلدة فيهدا   وتكون منظمات سيدات األعمال الرئيسية 

أعمال الجهات المعنيدة لتأكيدد علدي أن عمليدة ريدادة  لتنسيق  سيدات األعمال

 ة .يسياسكأولوية  مستمرةالمرأة 

 

 تنفيذ حملة دعاية واسعة النطاق إللقاء الضوء علي أهمية ريادة المرأة  - 1    

 اعتبار ريادة  لمجتمع وتشجيع المرأة علي لالقتصاد ولألعمال وقيمتها ل          

 األعمال أحد خيارات العمل.          

 

 

 

 
الحكومات الوطنية بالتشاور مع 

 الجهات المعنية

فهددم أهميددة الحددوار بددين القطدداعين العددام والخدداص ودور  لتحسددين ل بحددثعمدد-1

ومنظمات أصحاب العمل  وكذلك و الجمعيات النوعية  غرف التجارة والصناعة

 ألعمال تنمية مساهمة المرأة  في ريادة  جمعيات سيدات األعمال في مواجهة

الجهات الدولية المعنية بما في 

 منتدى سيدات األعمالذلك 

 

 المؤسسي لسيدات األعمالالدعم 

 

 

عن في الوزارة أو الهيئة المسئولة  إنشاء مكتب لخدمة رائدات  أألعمال -2

يكون علي اتصال بالوزارة المسئولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

عن شئون المرأة . وتكون مهمة هذا المكتب هي تقييم احتياجات رائدات 

الجهات المعنية وتحديد  األعمال من خالل البحوث والمشاورات مع

األعمال التنفيذية والمشروعات و تنسيقها ودعم الروابط لتحسين وصول 

المرأة لمصادر التمويل و لألسواق ولخدمات و معلومات تنمية 

والدفاع عن مصالح رائدات األعمال علي المستوى السياسي . مشروعات ال

 الموسعة.المرأة في برامج الدعم   كما يؤكد  المكتب على إدماج

 

لمرأة في أسواق لاالضعيفة مشاركة ال الكامنة وراء سباباألالوقوف علي  -1

 

 

 

 

 
 الحكومات الوطنية



 و تحديد حجم هذه األسباب.الرسمية  العمل

 

 شفافية  و العناية الخاصةجعلها أكثر و  عمليات تسجيل المشروعات تيسير -0

 أنويمكن   بما في ذلك من يعملن في القطاع غير الرسمي برائدت األعمال          

 التسجيل و على  المحددة : التعرف علي  متطلبات اإلجراءاتتشمل           

 على رائدات األعمال وتطوير إجراءات تراعي العمليات  التي تؤثر سلبا          

 االجتما عي .النوع           

بددالبرامج خصيصددا لهيئددة العدداملين  موجهددة التدريبيددة التنظدديم دورات  -1

 ساس من الممارسات  الجيدة .المقدمة والمصممة لرائدات األعمال   علي أ
 

الحكومات الوطنية بالتشاور مع 

 المجتمع الدولي

 جمعيات سيدات األعمالو تأثيرها لممارسات القيام بفحص موسع  -1      

   .الرئيسية هانجاحوعوامل           

 

 لالنخراط في عملية تبادل   أكثر اتنظاماو مساعدة جمعيات األعمال  -7

 للمعلومات والممارسات علي المستوى المحلى واإلقليمي والدولي .    

 تجنب التكرارتنسيق والتعاون و المساعدة على  و هذا من شأنه تيسير  ال    

 واتاحة استخدام  أكثر فاعلية  للموارد المحدودة.    

الجهات الدولية المعنية بما في 

 منتدى سيدات األعمالذلك 

 

 تمانية والتمويليةدمات االئالوصول للخ

 

 

نسبة للمرأة في المراحل األولى وضع مخططات لجعل التمويل أيسر بال -2

 تجاوز مرحلة التمويل األصغر و بهبلغ مرحلة من النمو تي عندماها مشروعل

، وقد يشمل ذلك إدخال حوافز للبنوك لتجربة برامج توسعإمكانات كبيرة لل

 لضمان االئتمان.  تهدفقروض خاصة لرائدات األعمال و خطط 

الجهات الوطنية و الدولية 

 المعنية

التدددرويج للممارسدددات الدوليدددة الجيددددة للخددددمات والمنتجدددات الماليدددة لتلبيدددة  -1

ى  لتمويددل احتياجددات رائدددات األعمددال  التمويليددة ويشددمل ذلددك تنظدديم منتددد

المشددروعات التددي تمتلكهددا المددرأة ويدددعى إليدده المصددرفيون مددن المنطقددة . 

جانب العرض  مثل التوسدع من إجراءات  أن ينظر في اتخاذ للمنتدى ويمكن

فددي  التمويددل األصددغر ووضددع حلددول للتغلددب علددى إختناقددات التمويددل التددي 

ندددوك تواجههدددا عدددادة المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة عندددد اللجدددوء للب

 . المتعلقة باالئتمان التجارية، وكذلك تحسين أنظمة المعلومات

 

 

 

الجهات الدولية المعنية بما في 

 منتدى سيدات األعمالذلك 

 عدن مراعداة الندوع االجتمداعي تقددم للبندوك مدع البددءوضع بدرامج تدريبيدة  -0

 بالبنوك المستعدة مسبقا إلقراض المشروعات الصغيرة و المتوسطة 

ولية بما الوطنية و الدالجهات 

في ذلك المصرفية منها 

 جمعيات األعمالو

 من حيث المعرفة وث الكتساب فهم أعمق بالفروق بين الجنسينالبح إجراء -1

 . وفقا لالحتياج ماليةالثقافة خاصة عن ال المالية وإعداد برامج        

 

 إيجاد آلية للمرأة تمكنها من زيادة معرفتها بمصادر التمويل الخارجية - 1     

 لتدريب و التمرين  على محو األمية المالية و عنل وكيفية الوصول          

 

الحكومات الوطنية 

 بمساندة منظمات

األعمال و المجتمع 

 الدولي



 المقرضة . وضع  و  تقديم طلبات القروض للجهات كيفية           

 

 

 

 

 

 مشروعاتبتنمية ال و خدمات المعلومات 
 

 

األعمدال علدى خددمات تنميدة  إقبدال رائددات ت لتقددير مسدتوىتجميع البياندا -2

 الحكومية وغير الحكومية الحالية. المشروعات
 

ة و  التددريب الفندي فدي المددارس الجمع بين دورات ريدادة األعمدال والثقافد -1

)بالتعاون مدع الجهدات المعنيدة بمدا فدي ذلدك المجتمدع الددولي(، الجامعات  و

يب الحاليددة  علددى ريددادة األعمددال تحسددين فددرص الوصددول لخدددمات التدددر

لالئدي  يمدتلكن اإدارة األعمال للسيدات الملتحقات  بدالقوة العاملدة بالفعدل وو

 . مشروعا

 

 

 

 الحكومات الوطنية

   لخددددمات تنميدددة المشدددروعاتدات األعمدددال القيدددام بتقددددير احتياجدددات رائددد -0

لمواجهة عوائق بدء و تنمية المشدروعات و االحتياجدات المتنوعدة للفئدات )

 يأخدذ هدذا التقددير فدي االعتبدار خصدائصالمختلفة من النساء(، و يجدب أن 

 مرأة.المشروعات المملوكة لل فيها كثيرة التي تعملالقطاعات ال

 فددي المددرأة مشدروعاتالناجحددة فددي خددمات تنميددة  رسدم صددورة للمارسدات -1

و التدرويج لهدا) يدتم اختيارهدا علدى منطقة الشرق األوسدط و شدمال أفريقيدا 

 االقتصادي و التنموي( أساس من تأثيرها

علدى  ئيةاسدلنل عن كيفيدة تأسديس و إدارة حاضدنة للمشدروعات اتحرير دلي -1

أساس من تقييم تفصيلي للتجربة الحالية مع األخذ في االعتبدار الممارسدات 

 الجيدة.

 

 

الجهات الدولية المعنية بما في 

 منتدى سيدات األعمالذلك 

 المزيد من الفرص للمرأة للدخول في أسواق جديدة وذلك عن طريق: إتاحة -7

لمساعدتهن ال للتصدير  رائدات األعم إعداد  و تقديم برامج  لتأهيل -

 لدخول لألسواق الخارجية.ل على االستعداد

وسطة   المشروعات الصغيرة والمت تهيئة الجو المناسب إلدماج -

 ومبادرات التكتل .  المملوكة للمرأة في شبكات التقييم و التوريد

 

 

 

الحكومات الوطنية بمساعدة 

 القطاع الخاص

كوسديلة لتحسدين  غرربط خدمات تنمية المشروعات   بتقدديم التمويدل األصد -2

 مشروعات المرأة متناهية الصغر.إمكانات نمو  األداء و

 مؤسسات التمويل األصغر   

وزيدادة تقاسدم الممارسدات الجيددة  تنسيق عملية  خدمات تنمية المشدروعات -2

 ما  بين مقدمي الخدمات .في

 

التبددادل ومناقشددة تيسددير عقددد مجموعددة مددن ورش العمددل التعليميددة لزيددادة  -9

لشدددرائح  لخاصددة بتقددديم خدددمات تنميددة المشددروعاتألسدداليب اوا النمدداذج

 مختلفة في سوق رائدات األعمال .

 

الهيئات الحكومية و منظمات 

 المشروعاتدعم 



  جمع البيانات و بحثها   

سمة حسب الندوع االجتمداعي ية الموجودة و المقحصر اإلحصائيات  الوطن -2

الشددرق األوسددط  وشددمال أفريقيددا مددع التركيددز  علددي البيانددات المتعلقددة  فددي

الحاجدة  و هدذا هدو العنصدر الغائدب و بالمشروعات الصغيرة والمتوسدطة. 

تنمية مشاركة المرأة  في ل رشيدةليستعان به لوضع سياسات  هي األشد إليه

 ريادة لألعمال.

 

الهيئات الوطنية لإلحصاء 

ون بالتعاون مع منظمة لتعا

 االقتصادي و التنمية  

التأكيد علي أن يؤخذ عنصر النوع االجتماعي بعين االعتبار عند تصميم  -1

بيانات تعداد المنشآت و/ أو المسح بالعينة  للمشروعات الصغيرة 

البيانات   دارات اإلحصاء  الوطنية و أن تدرجوالمتوسطة  التي تقوم بها إ

 بشكل منتظم.  في التقارير المقسمة وفقا للنوع االجتماعي

المنتفعين  قسمة حسب النوع االجتماعي عنتوفير البيانات المل وضع أنظمة -0

 ألجهزةبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة   التي تقدمها من 

 لمتوسطة.ية للمشروعات الصغيرة و االوطن

 

 

 

 

 هيئات اإلحصاء الوطنية

و ذلدددك لنمدددو  المدددرأة القابلدددة ل متعمقدددة لمشدددروعاتإجدددراء دراسدددات حالدددة  -1

لتعرف علي العقبات األساسية التدي تقدف فدي سدبيل نموهدا وكدذلك عوامدل ل

النجدداح األساسددية . وسددوف تسدداعد هددذه الدراسددات فددي وضددع السياسددات 

مشدروعات التدي تمتلكهدا ال   نمدو أعلى ل والتدابير والبرامج لدعم  معدالت 

 المرأة في المنطقة.

 

البحوث والتحليالت  حدول التبعدات االقتصدادية للقدوانين إجراء  المزيد من  -1

التددي قددد تددؤثر علددي قدددرات المددرأة وتعددوق مشدداركتها فددي أنشددطة ريددادة 

األعمال واألعمدال الحدرة   والتجدارة الدوليدة )مثدال ذلدك: قدوانين الملكيدة ، 

 قوانين الميراث ، قوانين األحوال الشخصية ... ألخ (

 

جمددع الدراسددات المتعلقددة بريددادة المددرأة مددات  يجهدداز لتبددادل المعلوإقامددة  -7

جهداز ال لألعمال في منطقدة الشدرق األوسدط  وشدمال أفريقيدا . ويمكدن لهدذا

نشر نتائجها وكذلك التطبيقات والممارسات    تأمينو  وثتطور البحرصد 

 والنماذج الجيدة والتي يمكن تكرارها في المنطقة .

 

 

 

 

 

الجهات الدولية المعنية بما في 

 منتدى سيدات األعمالذلك 

 

  



 الفصل األول

  طاقات المرأة غير المستغلة في ريادة  األعمال 

 

 

يعرض هذا الفصل نظرة عامة على لمستويات مشاركة   المرأة في ريادة  األعمال سواء في العالم أوفي منطقة 

حكومات المنطقة   تحسينات ملحوظة في األعوام األخيرة علي أطرها  الشرق األوسط و شمال أفريقيا ، و قد أدخلت

السياسية في العمل و على إجراءات  الدعم  لتنمية المشروعات الخاصة . كما أعربت أيضا عن التزامها يمساندة و 

األعمال مما  دعم مشاركة المرأة  في ريادة األعمال . كما كان هناك  زيادة في عدد البحوث  المسحية  عن رائدات

أسهم  بال شك في  فهم أفضل  للخصائص و التحديات الفريدة  التي تواجههن . ومع ذلك يظل مستوى مشاركة المرأة 

من أدنى   -ويشمل ذلك مشاركتها كرائدة أعمال  –في االقتصاد الرسمي في منطقة  الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

االستثمار المتزايد في تعليم اإلناث  في المنطقة  و تحسن المردود التعليمي  المستويات في العالم،   وهذا يتناقض   مع

للمرأة في المنطقة ، إن  مقدرة  ريادة األعمال النسائية على   التنمية االقتصادية وتوفير  فرص العمل والحد من الفقر 

لعنان لهذه الطاقات  من خالل المزيد من في المنطقة  أمر ال يمكن  إنكاره،  و يشير هذا الفصل إلى أنه يمكن إطالق ا

 سياسات الدعم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تنمية مشاركة المرأة في ريادة  األعمال : إهتمام عالمي 

 

عن السياسات التي من شأنها دعدم هدذا  زاد االهتمام العالمي بتنمية مشاركة المرأة في ريادة األعمال و البحث 

 االتجاه أثناء العقود األخيرة. و تعززت هذه السياسات لسببين رئسيين:  

أوال الفجوة بين الجنسين الموجودة في نشاط المشروعات  التي تبين  عدم المساواة في فرص العمدل   و تشدير للحاجدة  

المرأة مما يمثل طاقة  غير مستغلة للنمدو و الرخداء،  وقدد كاندت  إلى التزام سياسي أكبر .  ثانيا عدم تطور مشروعات

البحوث و جهود الددعوة و بدرامج المنظمدات الدوليدة  و  بندوك التنميدة بصدفة خاصدة جدديرة بالدذكر : منظمدة التعداون 

لدوليدة ومنظمدة العمدل ا UNDP( والبندك الددولي وبرندامج األمدم المتحددة اإلنمدائي   OECDاالقتصادي و التنميدة ) 

ILO والمفوضية األوروبية
2
 

 
والبندك األفريقدي للتنميدة  APECومنظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط  الهادي   

AFDB
 1

IDBوبنك انترأمريكان للتنمية  
0
 وذلك على سبيل المثال و ليس الحصر. 

وعها بحيدث يكدون ذلدك أساسداو  لعمليدة ويتزايد التأكيد علدي أن المدرأة قدادرة علدي األبدداع والعمدل وتنميدة مشدر         

التنمية والحدد مدن الفقدر. فمدن خدالل أنشدطة ريدادة األعمدال تسدتطيع المدرأة أن تدوفر  لنفسدها الوظيفدة وتدأتي بوظدائف 

، وتستطيع أيضاو أن تمدد األسدواق  لآلخرين ، كما تستطيع أن تدر دخالو لتحسين معيشة أسرتها )وباذلك تحد من الفقر(

الخددمات القيمدة وأن تكتسدب االسدتقالل االقتصدادي وأن تحدد مدن مسدتوى العزلدة االجتماعيدة وأن تسداهم  بالمنتجات و

بذلك في النمو االقتصادي. وعلى الرغم  من تزايد التحاق المرأة في الوظدائف مدفوعدة األجدر فدإن نصديبها مدن نشداط 

( . وهنداك تقيدرات لوجدود -OECD  1121المشروعات ال يزال أقل من الرجل وهذا يتغير بسدرعة أقدل مدع الوقدت )

( World Bank - (2012٪ من الشركات حول العالم تشارك  المدرأة فدي ملكيتهدا ح 01.0نسبة تبلغ 
 4
. أضدف إلدي  

أن مشروعات المرأة كثيرا ما يكون أداؤها في مستوى أقل من تلك التي يملكها الرجل . فمشروعات المرأة  تبدأ  ذلك ،

أصغر من مشروعات الرجل    وغالباو ما تستمر على المستوى متناهي الصغر   بمسدتوى أقدل  لدرأس المدال وال تقدوم 

 دير.بتشغيل عمالة وتنمو نموا أبطأ وقلما تدخل في عملية التص

و تتعددرض رائدددات األعمددال   لعقبددات جسددام مقارنددة بالرجددال  للحصددول علددي االئتمددان نتيجددة  ألخفاقددات  

"األنظمددة" فددي السددوق  وقلددة المعرفددة باحتياجددات مشددروعات  المددرأة ، عددالوة علددى ذلددك عدددم انتفدداعهن جيدددا بخدمددة 

قصددهن  الوصددول لشددبكات األعمددال الرئيسددية مقدددمي التمويددل و خدددمات تنميددة المشددروعات الرئيسدديين. و كثيددرا مددا ين



ولفرص السوق. و قد يتعرضدن لعوائدق بسدبب الندوع االجتمداعي فدي إطدار العمدل القدانوني و السياسدي . وهدذا بصدفة 

 خاصة  هو الوضع في البالد النامية.

مشدروعها و نمدوه  علي الجانب اآلخر ، تشير البيانات إلى أن المرأة التي تستطيع أن تقاوم العوائق  فدي بدايدة  

تسدتطيع أن تندافس كمالكدة لمشدروع متوسدط بدل و كبيدر.  –وتنتقل به من النطاق متناهي الصغر إلي القطاع الرسمي  

و  ( GTZ et al. , 2010ولقد ثبت ذلك من الدراسات التي تمت عن  رواد و رائدات األعمال  في أمريكا الالتينيدة ) 

( . ولقد اكتشف البحث األخير أنه على الرغم من أن  Chamlou , 2008والشرق األوسط ) في منطقة شمال أفريقيا 

عددهن  أقل إال أن نسداء  الشدرق األوسدط و شدمال أفريقيدا ممدن يمدتلكن مشدروعات ذات كيدان رسدمي مثدل تلدك التدي 

ين عمالة من النساء أكثر من يمتلكها الرجل ويتجهن للنشاط التصديري ولتوظيف أفراد متعلمين و عمال مهرة  و  لتعي

الرجال
1

 . أيضاو .. يمكن إلنتاجية مشروعات المرأة أن تقف علي قدم المساواة   مع المشروعات اللمملوكة للرجل .

بعض من الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي  و التنمية لها تاريخ طويل في تنفيدذ سياسدات تهددف  

 النسداء عدن دراسدة وأكبدر بدأول   المتحددة الواليدات قامدت األعمال . فعلي سدبيل المثدال إلي دعم المرأة في مجال ريادة 

  األعمددال" صدداحبات حددول رئاسددي عمددل "فريددق المتحدددة الواليددات رئدديس كلددف عندددما م2922 عددام األعمددال صدداحبات

 هدذا فدي الطريدق تمهيدد هاشدأن من التي باإلجراءات والتوصية  للمشروعات المرأة امتالك  تعترض التي العوائق لدراسة

 فدي ثدالث أو عقددين  مدع الماضدي، اقدرن مدن أواخرالثمانيندات  فدي  البرامج و السياسية الجهود بدأت  كندا وفي  المجال.

 ، والمدوارد الفدرص علدي للحصدول متسداوية بإمكاندات ودعمهدم األعمدال رائدات  احتياجات لمواجهة السعي عن البحث

 هدي المبكدرة البدرامج و السياسدات   فدي التطدورات هدذه  مقدمة وكانت . أنالش هذا في جيدة ممارسات عدة تطوير تم وقد

 و العمل قوة في  للمرأة أعظم مشاركة أجل من النظام في الكامنة العوائق و التفرقة يزيل    نافذه بإجراءات تشريع  تطبيق

 مدن السدبعينات فدي القدوانين يعلد طدرأت التدي التغييدرات أتاحدت قد و  . مشروعات كصاحبات ذلك في بما  االقتصاد في

 . باسدمها ائتمدان بطاقدة  تحمدل وأن زوجها توقيع دون مالها رأس  لها يكون  أن  المتزوجة للمرأة السماح  الماضي القرن

 إذا   خاصدة وبصدفة  للمدرأة  القروض منح على الموافقة إزاء البنوك موقف تغيير تم حتى طويال وقتا األمر استغرق وقد

 لددعم مكثدف نظدام صداحبه الدذي يدة والقدانون  االجتماعيدة  المواقدف فدي للتغيير نتيجة و . مشروع  لبدء رضالق هذا كان

 1119  عدام ٪01 إلدي المتحددة الواليات في  الحر العمل في المرأة مشاركة نسبة ارتفعت ، النسائية األعمال  ريادة تنمية

 American Express 2011) الرجدل مشدروعات  سدرعة ليتجاوز المرأة لمشروعات العددي النمو سرعة واستمرت

)
7
. 

 



 لرائدددات بالنسددبة منظمددة دعددم وبأنظمددة شددمولية أكثددر بسياسددات تتمتددع التددي االقتصددادات أن إلددي الدددالئل وتشددير 

 ليس  أو ضعيفة دعم نظم لديها التي البالد من األعمال ملكية في المرأة مشاركة  من بكثير أعلي بمستوات تحظى األعمال

 . (Stevenson and Lundstrom 2002 ) اإلطالق علي دعم نظم أية لديها

اختبرت االتجاهات الحديثة في البحوث وتحليل السياسات نوعية اإلصالحات التي لها تأثيرها القوي في إزالة  

 1121عام التشوهات المتعلقة بالنوع بحيث  يحظى  كل من الجنسين  بفرص متساوية لبدء وتنمية المشروعات. وفي 

أصدر البنك الدولي دليالو إرشادياو  لصناع السياسة و للمارسين بلور فيه  الخطوط العامة لمنهجية إشراك الجنسين  فدي 

اإلصالحات التنظمية التي تؤثر على رائدات األعمال  . ولقدد قدام هدذا الددليل بسدد الفجدوة فيمدا تدم سدابقا ال مدن "تقيديم   

مسدتوى فهدم فدي العوائدق والقيدود التدي تدؤثر علدي المدرأة فدي مجدال المشدروعات و علدى لمناخ االستثمار"   بتحسدين 

( World Bank , 2010الفدرص الممكندة ) 
2
. كمدا أصددر البندك الددولي  أيضدا عدددين مدن  تقريدره عدن " المدرأة  

واألعمال  والقانون (
 2

ت األعمدال و العدامالت ويسهم هدذا التقريرفدي قاعددة األدلدة الخاصدة بتقيديم مددي إسدفادة رائددا 

بنفس القدر من التحسينات التي تدخل على لوائح المشروعات بالمقارنة   بالرجال . كما ينظر التقرير  في مدي تفريق 

القدوانين واللددوائح والمؤسسدات بددين الرجدل والمددرأة بشددكل يدؤثر  علددي إرادة أوطاقدة كددل منهمدا فددي تأسدديس   أو إدارة 

World Bank , 2010 , World Bank and IFC 2011 ) المشروعات) 
9

 

 

 النشاط االقتصادي للمرأة   في منطقة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

لكي نحسن فهم الوضع في تنمية  مشاركة المرأة في ريدادة األعمدال فدي إقتصدادات الشدرق األوسدط  و شدمال  

أفريقيا يجب أن نفحص أوالو دور المرأة الحالي في النشاط االقتصادي  على أساس.  معتمدة علي اإلحصائات الرسمية 

م 1122" تحلديالو شدامالو عدام Stevenson -فنسون للحكومية  و  مصادر ثانوية أخرى موثوق بها للبيانات قدمت "ست

تحليال شامال عن معدالت مشاركة كل من المرأة و الرجدل فدي القدوة العاملدة وفدي العمدل الحدرو فدي  نشداط تأسديس  –

المشروعات   في ثمانية عشر من اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا  . و يرد ملخص لهذه النتائج في  الملحدق 

 تناقش  باختصار أدناه.)ب(   و

 الفجوة بين الجنسين  في التوظيف:

٪ و 12سجل التحليل   معدال منخفضا للغاية لمشاركة المرأة فدي قدوة العمدل الرسدمية فدي المنطقدة  عندد نسدبة  

 (، و لكدن هنداك تفداوت كبيرعبدر 2تعتبر هذه أدنى نسبة في أي منطقة فدي العدالم  لمشداركة المدرأة اقتصدادياو ) جددول 

٪ مدن النسداء فدي 01اقتصادات الشدرق األوسدط شدمال . ووفقداو لمصدادر اإلحصداء الوطنيدة  الرسدمية يوجدد أكثدر مدن 



٪  فقط في المملكة العربية السعودية و   22.1البحرين وجيبوتي والكويت وقطر يشاركن في قوة العمل مقارنة بـنسبة   

 (.  Stevenson 2011٪   في اليمن  )9.9

 

في القوة العاملة في منطقة الشرق األوسط  وشمال أفريقيا   و  مقارنة بين معدالت مشاركة اإلناث   - 1.1جدول 

 مناطق اأخرى من العالم

___________________________________________________________ 

 المنطقة
نسبة مشاركة الذكور   

 في القوة العاملة

 نسبة مشاركة اإلناث 

 القوة العاملة في

نصيب اإلناث من القوة    

العاملة )% من اجمالي        

 قوة العمل

منطقة الشرق األوسط و شمال 

 أفريقيا
27٪ 12٪ 12.1٪ 

 ٪12.2 ٪01 ٪22 جنوب آسيا

 ٪11.2 ٪11 ٪71 المنطقة األوروبية

 ٪11.2 ٪11 ٪21 أوروبا ووسط آسيا

 ٪12.1 ٪10 ٪21 أمريكا الالتينية والكاريبي  

 ٪11.7 ٪                      70 ٪27 أفريقيا جنوب الصحراء 

 %11.2           %                                           71           %                              22         شرق آسيا و المحيط الهادي                

 ___________________________________________________________ 

سنة فمدا أكثدر  الملتحقدين  21. نسبة المشاركة في القوة العاملة هي نسبة السكان من عمر  1122ملحوظة: يعتمد الجدول علي بيانات عام 

 فعليا بسوق العمل سواء المعينين أو الباحثين عن عمل.

رق األوسددط و شددمال أفريقيددا الجزائددر والبحددرين وجيبددوتي ومصددر والعددراق واألردن والكويددت ولبنددان وليبيددا تشددمل بيانددات منطقددة الشدد

وموريتانيا والمغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية وسوريا وتونس واإلمارات  العربية المتحدة واليمن.
 
  

للبندددددك الددددددولي فدددددي واشدددددنطن العاصدددددمة    GenderStatsقاعددددددة بياندددددات  -(  World Bank (2011)المصددددددر: 

http//go,worldbank.org/YMPEGXASHO 

  

 

 

 

 



في المتوسط يصل معدل مشاركة الرجل في القوة العاملة إلى ثالثة أضعاف المرأة في منطقدة الشدرق األوسدط و        

واألردن والجزائدر   الفلسطينيةشمال أفريقيا مع وجود أكبر الفجوات   في كل من  اليمن والسعودية والعراق والسلطة 

قل معدل توظف النساء البالغات  عن الرجال باستمرار و يصل )حيث يصل المعدل من أربعة إلى سبعة أضعاف(. و ي

% فقدط 20إلى ثلث معدل توظف الرجال )ويتراوح ما بين الثلثين  بالنسبة لمعدل الرجال في الكويدت بينمدا يصدل إلدى 

في اليمن. 
21

 
 

 مشاركة اإلناث المنخفضة في القوة العاملة في المقارنات الدولية  1.1الشكل 

 

 

للبندددددك الددددددولي فدددددي واشدددددنطن العاصدددددمة    GenderStatsقاعددددددة بياندددددات  -(  World Bank (2011)المصددددددر: 

http//go,worldbank.org/YMPEGXASHO –  1121نظر في يوليو 

 

 

إن البيانات الرسمية الموجودة حول توزيع المدرأة فدي العمدل بدين   القطاعدات العامدة والخاصدة وغيدر الرسدمية         

 غير كافية ولكن هناك مجموعة من الدالئل تشير إلي وجود تفرقة في مجال العمل بناء علي الجنس .

٪  01 – 11القطاع العام   حيث تمثدل حصدة كبيدرة )   ويبدو أن المرأة ممثلة أو ربما ممثلة أكثر من الالزم في        

( . وفي مصر ، علي سبيل المثال ، يضدم القطداع  OECD and WEF 2011( من مجموع التوظف  في المنطقة ) 

٪ مدن القدوة العاملدة مدن 11٪  الرجال من العاملين ، و تعمل   فدي األردن نسدبة 01٪ من النساء العامالت و 17العام 

( . وفددي اقتصددادات الخلدديج حيددث مسددتويات التعلدديم و معدددل  Hendy , 2012القطدداع العددام            )  اإلندداث  فددي

مشاركة المرأة  في العمل أعلى منه في اقتصادات مناطق أخرى في الشرق األوسط و شدمال أفريقيدا  ربمدا كندا نتوقدع 

نساء مقارنة  بالرجال . ومع ذلك تفضل المرأة  في أن نجد مستويات  أكبر نسبيا من المشاركة في أنشطة الريادة بين ال

اقتصادات الخليج  أن تعمل كموظفة في القطداع العدام أكثدر مدن الرجدال . فمدثالو يوجدد فدي كدل مدن  وقطدر واإلمدارات 



٪ مدن مجمدوع النسداء العدامالت يعملدن  فدي القطداع العدام وحدوالي 21العربية المتحدة و العالبية السدعودية  أكثدر مدن 

 (. - Stevenson 1122 (٪ في عمان   71في الكويت وما يقرب من  21٪

وتتجه اإلناث العامالت في القطاع العام إلي العمل في مجاالت تقليديدة اشدتهرت بوجدود المدرأة فيهدا ، فمدثالو ،  

٪ فقدط 1ة ٪ من العاملين في وزارات الصحة والشئون االجتماعيدة ، بينمدا تمثدل نسدب11في المغرب تمثل نسبة المرأة 

. 1119٪ فدي المديريدة العامدة لألمدن القدومي فدي 7في المديرية العامة للحماية المدنيدة و 
22
  

 
وفدي بدالد الخلديج أيضدا 

 تتجه المرأة  للعمل في المواقع التي تتعلق بالصحة والتعليم واألعمال الكتابية.

٪  11للغاية و يصل في المتوسط إلى في المقابل نجد  أن مشاركة الضعيفة المرأة في القطاع الخاص منخفض  

٪ فدي القطداع العدام 12)وأقل من نصف ذلك في كل من السعودية وسوريا والسلطة الفلسدطينية والديمن مقارندة بدـنسبة 

(Stevenson , 2012  )
 21

. وعندما تلتحق المرأة بوظيفة في القطاع الخاص فإنها تتوظف في أنشطة الخدمات حيث 

إجمالي توظف المرأة في بالد الشرق األوسط و شمال أفريقيا  حيثما كانت   البيانات متاحة ،  ٪  من11تمثل أكثر من 

٪ من اإلناث العامالت يتوظفن  في قطاع الخدمات.11.1باستثناء المغرب حيث  
 20 

  

ازة وفي معظم اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا   تضمن قوانين العمل بنود "حمايدة" المدرأة مثدل اجد 

الوضع و مرافق الرعاية الصباحية في مواقع العمل ) إذا كان صاحب العمل الخاص يشغل أكثر مدن عددد محددد   مدن 

العامالت من اإلناث(، كما  تستبعد قوانين العمل المرأة من العمل ليالو ) باستثناء وظائف معينة ( ومن بعدض  المواقدع 

ي المرأة ) وهي من اختصاصات الرجل فقط ( . وبناءو علي ذلدك ، فدإن الصناعية التي تعتبر خطرة أكثر من الالزم عل

أصحاب  العمل في لقطاع الخاص يرون أن  توظيف المرأة  تكلفته مرتفعة  مما يجعدل المدرأة  فدي وضدع غيدر مدوات 

بشكل واضح في سوق عمل القطاع الخاص. و عالوة علي فإن أصحاب  العمل فدي القطداع الخداص الرسدمي يخشدون 

 ائرهم  في حالة ترك اإلناث من العامالت لديهم   العمل عند الزواج.خس

إن العمددل فددي   القطدداع العددام ال يعتبددر "بيئددة حاضددنة جيدددة" للمددرأة  لكددي تكتسددب المهددارات  و الخبددرة التددي يمكددن أن 

 .تستعملها بعد ذلك إلطالق مشروعها الخاص

 

 بطالة مرتفعة رغم المشاركة المنخفضة في القوة العاملة معدالت

تتزايد مشاركة المرأة فدي القدوة العاملدة فدي الشدرق األوسدط  شدمال أفريقيدا     )فمعددالت المشداركة فدي القدوة  

 العاملة واصل  االزدياد(  ، ولكن على الرغم من أت معدلزاالت المشداركة مدا ت تعتبدر منخفضدة للغايدة  فدإن القطداع

العددام ال يسددتطيع أن يسددتوعب كددل النسدداء الراغبددات فددي العمددل فددي وظددائف مدفوعددة األجددر .  وعندددما يصدداحب ذلددك 

ممارسات التمييز في االختيار في القطاع الخاص تكون النتيجة هدي المزيدداو مدن معددالت البطالدة بدين النسداء  ضدعف 

(Stevenson - 2011الرجال )
21

ضعف ما يعانيه الرجل من البطالة و ترنفدع معددالت وتعاني المرأة  في المنطقة    

ذلك  بصورة كبيرة في مصر واإلمارات والسعودية وسوريا واليمن وقطر واألردن والجزائدر . و فدي البحدرين  علدى 

 (. Stevenson - 2011٪ من مجموع العاطلين )21سبيل المثال تشكل المرأة 

 

 

 

 



 الحاجة و العمل غير الرسمي

 
تنخرط العديد من النساء في المنطقة   في أسواق عمل هامشية   للعمل  بدون أجر أو كمساعدات لألسر )هذا           

يمكن مالحظته بشكل خاص في جيبوتي و المغرب ومصر و السلطة الفلسطينية واليمن( أو في العمل في أنشطة غير 

الزراعي. ويمكن تقسيم العمل غير الرسمي إلى عمل غير رسمية سواء  موسمية أو مؤقتة، بما في ذلك في القطاع 

رسمية  مدفوع األجر و العمل الحر، حيث يزيد هذا األخير من مخاطرالتعرض لألذى  و للفقر  حيث أنه يرتبط 

ارتباطا وثيقا بعدم وجود أي دخل آمن أو حماية اجتماعية. و تعمل  النساء   بشكل متزايد  باالنخراط في نشاط العمل 

الحر بسبب الحاجة االقتصادية، وخاصة في مصر والمغرب. وتمثل النساء نسبة عالية من القوى العاملة المعرضة 

 1112٪ من  اإلناث العامالت معرضات للخطر في عام 71للخطر: في المغرب على سبيل المثال ، فقد اعتبر 

٪ من العمال من 11)مقارنة بنسبة  1112م ٪ في مصر في عا12٪ من العمال من الذكور(، ونسبة 12)مقارنة بنسبة 

(.Stevenson 1122الذكور )، 
21
   

 

 الفجوة بين الجنسين في العمل الحر
يمكن استخدام العمل الحر لالستدالل على مستوى مشاركة المرأة في تملك المشروعات وذلك  نظرا للنقص         

تماعي المتعلقة بمعدالت الملكية  الفعلية للمشروعات في الكبير في  البيانات الشاملة  المصنفة حسب النوع اال ج

اقتصادات المنطقة، و تتفاوت معدالت العمل الحر في   االقتصادات الثماني عشر في المنطقة تفاوتا  كبيرا بين المرأء 

والرجل و أيضا فيما بين اقتصادات المنطقة.
27

كثر من ، يمثل الرجال العاملون لحسابهم الخاص أوفي المتوسط 

معدالت العمل الحر في اقتصادات الخليج المتقدمة ضعف النساء الالتي يعملن   لحسابهن الخاص ،  . ويبلغ متوسط 

٪ من الرجال العاملين(1.2٪ من مجموع النساء العامالت و 2٪ فقط )1.1)بين المواطنين(  
22

. و بذلك  في دول 

ضعفا  للنساء العامالت لحسابهن. وفي قطر يعمل الرجال  1.2  الخليج  يمثل  مجموع عمل الرجال لحسابهم الخاص

يمثل العمل   (. و في المتوسطStevenson ، 1122مرة أكثر   من النساء ) 11لحسابهم الخاص بمعدل يزيد  نحو 

حر ٪ في أمريكا الالتينية ومنطقة الب01.9٪ من عمل اإلناث في المنطقة، على قدم المساواة مع معدل 12.0الحر 

الكاريبي.
22 

 والنتيجة هي انخفاض حصة المرأة من مجموع النشاط في العمل الحر.

 

وتتجمع غالبية النساء العامالت في العمل الحر في الشرق األوسط و شمال أفريقيا   )بمفردهن وبدون           

ن كل عشر نساء   يعملن في موظفين( في العمل لحسابهن الخاص أو في المشاريع متناهية الصغر.و واحدة فقط من بي

العمل الحر تقوم كصاحبة عمل بتشغيل غيرها ، مقارنة  بواحد من بين كل أربعة رجال ممن يعملون لحسابهم 

 الخاص، وكلما زاد حجم المشروع، كلما   قل عدد أصحابه من النساء.

 

 الفجوة بين الجنسين في أنشطة ريادة األعمال 

 
أجراها المرصد العالمي لريادة األعمال في  إحدى عشر من  اقتصادات منطقة الشرق تلقي الدراسات التي         

األوسط و شمال أفريقيا،  نظرة على نسبة النساء البالغات )والرجال( ممن يشاركون في شكل من أشكال ريادة 

األعمال.
29

جل في أنشطة ريادة وتبين هذه الدراسات أن المرأة في اقتصادات المنطقة تحتل مستوى أدنى  من الر 

٪ من النساء البالغات إما يحاولن جاهدات بدء مشروع )رائدات أعمال ناشئات(، أو 2.2األعمال ، وفي المتوسط 

٪ من النساء البالغات في اليمن إلى٪ 22شهرا )وتتراوح النسبة بين  11يمتلكن بالفعل مشروعا تأسس منذ أقل من 

٪ في تونس(2.1٪ في اليمن إلى 19٪ للرجال )و يتراوح بين 27.2قدره فقط في سوريا( ، مقارنة بمتوسط  0.2
11

 .



٪ في سوريا إلى ما يقرب 22٪ من أنشطة ريادة األعمال  في المرحلة المبكرة، تتراوح ما بين 01وتمثل النساء نحو 

(- 1122Stevenson٪ في الجزائر  )11من 
12

 . 

 

واحد من تقارير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  يشير  ريادة األعمال،باستخدام بيانات المرصد العالمي ل          

إلى  -عن "رواد األعمال الجدد   و مشاريع    النمو  السريع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" - 1121صدر عام 

وخبرتهن  أن رائدات األعمال يتجهن إلى امتالك مشروعات أحدث من مشروعات الرجال وحصيلتهن التعليمية 

السابقة في العمل   أقل. وتميل المرأة إلى أن تبدأ المشروعات التي تنخفض فيها تكاليف بدء التشغيل بالنسبة لها   و 

تقل العوائق. و تميل أكثر من ثلثي النساء   ألن تعمل و تدير المشروعات في القطاعات ذات الصلة بالمستهلك، مثل 

 (. 1121منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومركز بحوث التنمية الدولية، تجارة التجزئة والخدمات الشخصية )

و تكشف أيضا بيانات المرصد العالمي لريادة األعمال الفروق بين الجنسين في الكيفية التي   ينظر بها كل من النساء  

رن   أنه ليست لديهن المهارات والرجال  إلى قدراتهم الريادية. فالنساء البالغات في المنطقة   خبرتهن أقل، ويتصو

المطلوبة لبدء مشروع، ومخاوفهن من الفشل أكبر )وهذا من شأنه أن يعرقل  بدء المشروع(، وأعداد أقل تنوي بدء 

 (. 1121مشروع في المستقبل القريب )مركز بحوث التنمية الدولية، 

 

 أمام قيام المرأة بتأسيس المشروعات الخوف من الفشل: عائق 1.1المربع 

لم يعرف الكثير عن األسباب الكامنة   وراء تصورات "الخوف من الفشل". قد تكون مرتبطة بمدى ثقة الفرد         

تكون أقل ثقة في مهاراتها ومعرفتها ببدء  في قدرته  على بدء وتشغيل مشروع بنجاح. وبما أن المرأة تميل  ألن

المشروعات،  فقد يكون  هذا أحد التفسيرات  إلعرابها عن خشيتها من الفشل بمعدل أعلى . ولكن قد يكون هناك عدد 

 من العوامل التي تؤثر في تصوراتهن، مثلها مثل الرجال، مثال ذلك عواقب الفشل إذا لم   ينجح المشروع في مسعاه.

في اقتصادات منطقة الشرق األوسط و شمال أقريقيا، يمكن لهذه العواقب  أن تكون خطيرة للغاية، وعلى سبيل         

المثال، في بعض اقتصادات المنطقة قد يكون من الصعب إداريا  "إغالق مشروع"، ويعتبر اإلفالس جريمة جنائية. و 

ل"  أن استكمال طلبات إعالن  اإلفالس في اقتصادات تشير الدراسات المسحية للبنك الدولي  عن "ممارسة  األعما

حوالي  ثالث سنوات ونصف، و هي واحدة من بين أطول المدد في جميع أنحاء المنطقة  قد يستغرق  في المتوسط 

العالم، وقد يمكن قد يؤدي إجراء التغييرات على أنظمة اإلعسار واإلفالس إلى أثر إيجابي للغاية على معدالت بدء 

يس المشروعات وينبغي التعجيل بها. و يمكن أيضا الحد من خوف المرأة من الفشل عند بدء  المشروع  من خالل تأس

تزويد المرأة بالمزيد من  المعلومات والمعارف والمهارات الالزمة لتحسين خبراتها، مما يرفع من مستوى كفاءتها 

ق يحول دون قيام المرأة ببدء المشروعات هي مسألة  الشخصية و ثقتها بنفسها. إن  مسألة الخوف من الفشل كعائ

 تستحق المزيد من الدراسة.

 

 خصائص  ريادة األعمال النسائية في اقتصادات المنطقة

رائدات األعمال  مجموعة متنوعة للغاية ، فنسبة كبيرة من النساء يبدأن المشاريع بسبب العوز )أي أنه ليس         

سوق العمل( ويدرن مشروعات متناهية الصغر في القطاع  غير الرسمي و فرصهن في  لديهن  إمكانية أخرى لدخول

النمو محدودة، عدد قليل فقط من رائدات األعمال  هو من يسعى  لنمو مشروعاته و إلدارة مشروعات متوسطة أو 

 كبيرة الحجم.

 

ما فيها مستوى تعليم المرأة و الخبرة السابقة وتتنوع طبيعة المشروعات المملوكة للمراة وفقا   لعدد من العوامل ب       

في العمل  و الموارد المالية و الرصيد اإلجتماعي، و تبدو صورة  المرأة صاحبة المشروعات األكبر حجما والمتجهة 



نحو النمو   مختلفة تماما عن  صورة صاحبات مشروعات حد الكفاف متناهية الصغر  في القطاع غيرالرسمي مثلما 

ستوى التنوع لمشروعاتهن،  وقد يشير ذلك إلى أن  احتياجات المرأة لدعم مشروعاتها تتنوع أيضا ، ألن يخلتف م

المشروعات الخاصة  بتنمية مساهمة المرأة  في ريادة األعمال في االقتصادات النامية لمنطقة الشرق األوسط و شمال 

على التوجه   للمرأة الريفية ذات الدخل المنخفض بهدف  افريقيا غالبا ما تمول  من الجهات المانحة ، ويتجه التركيز

الحد من الفقر  وخلق فرص عمل للمرأة و تحسين  معيشة األسر الفقيرة 
11

، وعادة  تركز المشروعات  على تقديم 

التمويل األصغر  لدعم أنشطة المرأة ذات النطاق الضيق   و المدرة للدخل، و تتوفر المعلومات بشكل أكبر   عن 

عن  النساء صاحبات  لعوائق  التي تؤثر على مشروعات المراة ذات الدخل المنخفض أكثر  مما هو معروفا

 المشاريع ذات االمكانات المرتفعة و القابلة  للنمو.

 

وتعتبر المعدالت المنخفضة لمشاركة المرأة في القوى العاملة و في المشروعات العوامل الرئيسية في          

انخفاض المستويات العامة لريادة األعمال وتنمية المشاريع في منطقة الشرق األوسط  و شمال أفريقيا )منظمة 

 (.1121 التعاون االقتصادي و التنمية ومركز بحوث التنمية الدولية،

 

  بحوث محدودة حول مشروعات المرأة القابلة للنمو. 1.2مربع  

لم يكن  هناك سوى فحوص قليلة للغاية  في الشرق األوسط و شمال أفريقيا لسلوكيات وتجارب واحتياجات النساء من 

للتغلب على هذه العوائق. صاحبات المشاريع القابلة   للنمو، والعوائق التي تواجهنها واالستراتيجيات التي تستخدمنها 

و لما كان  النمو هو واحد من األهداف الرئيسية للسياسات االقتصادية، فإن القيام بدراسات عن المشروعات المملوكة 

للنساء و القابلة للنمو مفيدا للغاية بغية تحديد العوائق الرئيسية لنموها وكذلك عوامل النجاح الرئيسية، و يمكن أن تكون 

ستفادة من هذه الدراسات  مفيدة للغاية بالنسبة لوضع السياسات والتدابير والبرامج الرامية إلى تأكيد الدروس الم

 معدالت نمو أعلى  للمشروعات المملوكة للنساء في المنطقة.

 

 التعليم و الخبرة في مجال العمل  وتنمية المهارات 

يمي والخبرة   السابقة لرواد األعمال في العمل يكون لهما تبين الدراسات المختلفة أن لكل من المستوى التعل         

 أثرا إيجابيا على اتجاه المشاريع  و نموها.

 

 التعليم

في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا قد يؤدي التفاوت في مستوى التعليم  و في الخبرة في العمل بين            

الجنسين  إلى أن تقل مجموعة   النساء  صاحاب المشاريع المحتملة، وبالتالي   يقل عدد المشروعات ذات القيمة التي 

 تملكها المرأة.

 

مي للمرأة في بالد الشرق األوسط و شمال أفريقيا ليس متجانسا بالمرة،  فمن ناحية نجد أن إن األداء التعلي          

عددا كبيرا من النساء ليس لديهن سبيال للحصول   على تعليم رسمي جيد و يعانين من األمية،  و بصفة عامة فالمنطقة 

% في 71تصل نسبة األمية بين النساء إلى تعاني من أنها  أقل منطقة في معدالت تعليم البالغين في العالم حيث  

(و غالبا ما يلتحق األميون  بسوق العمل في الوظائف التي ال تتطلب   1121مجموع  سكان المنطقة األميين  )اليونسكو 

  مهارة عالية في القطاع غير الرسمي .



 

نتائجه،  وتزامن ذلك مع تحسن  في من ناحية أخرى، كان هناك تحسنا في تحصيل المرأة للتعليم و في          

% 91المعدالت العامة لمحو األمية أثناء العقد  األخير على الرغم من ان التحسن يتفاوت بشكل كبير عبرالمنطقة من  

% في المغرب و اليمن، وتشير 11تقريبا أو أكثر في األردن و السلطة الفلسطينية و دول الخليج المتقدمة إلى أقل من 

" إلى أن الفجوة بين النوعين في مجال التعليم آخذة في 1122ي " التقريرالعالمي للفجوة بين الجنسين لعامالمعدالت ف

( 1122-و آخرون Haussmannالتقارب )
10 

وفي عدد من اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا  اصبحت 

اإلمارات العربية المتحدة  تمثل المرأة  المرأة اآلن تمثل أكثر من نصف مجموع الطلبة الجامعيين، و الواقع أنه في

 -% من مجموع  عدد خريجي الجامعة .)منتدى سيدات األعمال  21.1وفقا للتقارير ثالثة أرباع طلبة الجامعة و

1122.) 

 

 مع ذلك فإن المعدالت المنخضة نسبيا لمشاركة المرأة في القوة العاملة ومعدالت البطالة المرتفعة بين النساء         

المتعلمات تشير إلى المردود الضعيف لتعليم المرأة خاصة بين الشباب في البحرين واألردن و الكويت و لبنان و 

 السلطة الفلسطينية و قطر و اإلمارات العربية المتحدة .

 

رأة عموما فإن تحسن فرص وصول المرأة إلى التدريب والمعلومات الكافية هو أمر حيوي لزيادة مشاركة الم        

 في القوة العاملة، في وظائف ذات قيمة وفي النشاط االستثماري.

 

و بصفة خاصة في الدول التي ينخفض فيها نصيب المرأة من التعليم يحتاج األمر إلى النهوض بمستويات         

ي و محتواه، و توجيه التعليم ، و يحتاج النهوض بمستويات النظم التعليمية لمزيد من التركيز على جودة  التعليم التقليد

المرأة نحو مجاالت دراسية تواكب احتياجات سوق العمل أي أن دراسة االقتصاد و تنمية المشروعات قد  تساعد  

 على  زيادة فرصها في  العمل وبالتالي أمكانية تطورها فيما بعد كرائدة أعمال.

 
يستفدن من  المزيد من التدريب،   و بصفة عامة  إلى وبالنسبة  للنساء الالتي  تركن التعليم النظامي   فقد          

جانب محو األمية هناك حاجة الى جهود للتأكد من أن مهارات المرأة تلبي احتياجات أصحاب العمل ،وعندما يتعلق 

 األمر  بريادة األعمال تحتاج المرأة الى تدريب هادف في عدد من المجاالت.

 

ه االهتمام   الى المهارات  التي تتطلب إعادة التدريب، فإنه من المعترف به أن باالضافة الى ذلك يمكن توجي        

النقص في المهارات الالزمة للوظائف الجديدة يعتبر عنق الزجاجة في  عدد من القطاعات  على سبيل المثال  في 

جانب ان هناك فرصة متاحة  مجال التكنولوجيا الحديثة   و الطاقة الخضراء و الطاقة المتجددة وخدمات البيئة، إلى

  (VET)للمزيد من التعليم و التدريب المهني والعناية بجودته ، وتشير الدالئل إى أن  نظم التعليم و التدريب المهني 

الحالية في بعض بالد الشرق األوسط و شمال أفريقيا تعاني من الميزانيات المنخفضة وعدم كفاية االستشارات مع 

 اع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من المهارات.أصحاب العمل في القط

 



ويمكن ان تقوم الجمعيات المتخصصة أو مجالس المهارات  في  القطاعات أو الغرف التجارية بدور هام في         

تحديد االحتياجات من المهارات ، ويمكنها بالتعاون مع المسئولين في الدولة وضع عروض تصميمات لبرامج التعليم 

 ريب حسب االحتياجات.و التد

 

 وقد تكون  تنمية المهارات في حد ذاتها  قوة دافعة  هامة لمساندة كل من المساواة بين الجنسين و دعم النمو.        

 

 الخبرة في العمل

تساعد الخبرة السابقة رواد األعمال على بناء قاعدتهم المعرفية وزيادة وصولهم   لمعلومات السوق وشبكات          

المشروعات و كذلك تحسين قدراتهم االدارية وبذلك يمكنهم تنويع المنتجات و الخدمات . تعتبر الخبرة  االدارية مسألة 

حاسمة بالنسبة لتوسع الشركات حيث  أنها تساعداالفراد على التعرف على االتجاهات  و تحين الفرص، ويمكن أيضا 

ة  بالعمالء والموردين،  وتؤثر   الخبرة  أيضا على كيفية تناول رائد لرواد األعمال  االستفادة   من العالقات السابق

 األعمال لمشروعه البادئ   وإمكانات تنميته و تحديثه.

 

إن المعدالت المنخفضة لمشاركة المرأة في القوة العاملة و تحيزالقطاع الخاص ضد تشغيل النساء )ربما         

كبيرة في بعض القطاعات  مثل المنسوجات( معناها أن العديد من النساء  باستثناء الوظائف التي ال تتطلب مهارة

اليجدن  فرصة الكتساب الخبرة في العمل وتعلم مهارات المشاريع ، و ثانيا فإن  النظرة و المواقف القائمة على 

المشروعات بالنسبة أساس النوع االجتماعي تجاه دور المرأة في االقتصاد قد تؤدي إلى المزيد من العراقيلفي مناخ 

 لرائدات األعمال.

 

 

 رائدات   األعمال االردنيات يسلطن الضوء على فوائد  امتالك المشروعات 0.2مربع  

% فقط  من أصحاب المشروعات في األردن وفقا  1على الرغم من ان المرأة تمثل   اقل من         

مساهمة في تقريرالتنمية البشرية في األردن عام  لتقريرالمشروعات الصغيرة و المتوسطة وهو بحث تم اجراؤه ك

% من صاحبات  األعمال األردنيات الالتي يمتلكن مشروعات يرون أن حياتهن قد تاثرت إيجابيا 21،  فإن 1122

بامتالك مشروعهن، وذلك يرجع  الى عوامل  متنوعة تشمل زيادة الدخل و التحكم في الحياة الشخصية   وتحقيق 

خل العائلة  و حياة عائلية أكثر توازنا  ... وأصبح المحيطون بهم يعتبرنهن جديرات باالعتماد عليهن و منزلة افضل دا

 عضوات منتجات لمساهمتهن في دخل األسرة" .

: 1122( وتقرير التنمية البشرية في االردن 1122 -المصدر:)وزارة التخطيط و التعاون الدولي( و)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 عمان. –لمشروعات الصغيرة والتنمية البشرية  ، المملكة االردنية الهاشمية ا

 

 العوائق الحقيقية والمتخيلة في تنمية مشاركة المرأة في ريادة األعمال  

 

إن تجمع النساء من صاحبات المهارات العالية يمثل مصدرا مرتقبا للعمل ما يزال غير مستخدم بالقدر الكافي         

ويشكل فرصة ضائعة خطيرة على النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. و تتعدد األسباب المحتملة وراء 



كل من العراقيل القانونية والثقافية، و تواجه النساء  انخفاض معدالت مشاركة المرأة في القوة العاملة ، وقد   تشمل

قيودا مفروضة على التنقل في العديد من اقتصادات المنطقة. على سبيل المثال، قوانين األحوال الشخصية في العديد 

جة من االقتصادات تتطلب من النساء الحصول على موافقة  ولي األمر للسفر إلى الخارج، وغالبا ما يزال هناك حا

 للحصول على إذن الزوج  للعمل خارج المنزل أو القيام بمشروع.

 

وعلى الرغم من  حق المرأة في المساواة مؤمن بموجب دساتير معظم اقتصادات المنطقة، إال أنه غالبا ما         

التعاقدات أو  تمنعها الممارسات المتبعة من تطبيق حقوقها القانونية، مما يؤثر على قدرتها على الدخول بحرية في

إدارة المشروعات، و على سبيل المثال، تواجه المرأة في بعض األحيان قيودا على   ممارسة حقوق ملكيتها ، أو أن 

تحصل من الميراث على حقوق متساوية  مع الرجل، ونتيجة لذلك غالبا ما تكون غير قادرة على تقديم الضمانات 

 مشروع  وتنميته.الكافية  للحصول على تمويل خارجي لبدء ال

 

ال تصل المرأة بشكل كبير  لشبكات المشروعات الرئيسية حيث يمكنها الحصول على معلومات حول         

المشروعات واألسواق وتبادل الخبرات. والظهور المحدود  لصاحبات  المشاريع القائمة يعني أيضا أن المجتمع ليس 

اجحات التخاذهن قدوة، و هذا واحد من العوامل  الهامة التي  تؤثر لديه سوى معرفة محدودة   برائدات األعمال الن

 على قرار المرأة عند بدء مشروعها  الخاص.

 

و ما أن تبدأ  فإن مشروعات المرأة في اقتصادات المنطقة تتجه إلى التكتل في أنواع معينة من األنشطة. على          

صناعة المنسوجات و الحرف اليدوية والصناعات الغذائية. و بصفة  سبيل المثال فإنها  كمنتجة، غالبا ما تشارك في

عامة يؤسس  كل من الرجال والنساء  مشروعاتهم    على أساس من معارفهم وقاعدة خبراتهم. فإذا كانت   أسواق 

يكون العمل تفصل  بشدة   بين الجنسين، كما هو الحال في اقتصادات المنطقة، فإن واحد من النتائج الواضحة  س

 االختالف في  أنواع المشروعات التي يبدأها كل  من الرجل والمرأة.

 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المرأة التي تدير مشروعها الخاص ال تحصل إال بشكل محدود على التدريب على         

لدوائر الشخصية ريادة األعمال أو الخدمات المهنية لتنمية المشروعات ، وتضطر إلى االعتماد بشكل كبير على ا

للحصول على المشورة والتوجيه. كما أنها تواجه العديد من العقبات في الحصول على التمويل لمشروعها، وفي بعض 

 اقتصادات المنطقة قد يقتصر مشروعها  على العمل من المنزل.

 

في عدد قليل من اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا، وخاصة في بعض اقتصادات دول الخليج، توجد         

قيود على النساء صاحبات المشاريع في  التعامل مع الرجال، و في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، 

واق و التي   تتعامل مع الرجال ) كالموردين والعمالء(  يفرض على  صاحبات المشاريع  التي تقدم   خدمات  في األس

 أن تعين مديرا من الذكور.

 

وقد تفسر أيضا المواقف السلبية تجاه المرأة العاملة انخفاض  حجم مشاركتها في القوة العاملة  و في أنشطة         

عالمية" وتضم بيانات  النشاط االقتصادي في ريادة األعمال . و تبين المقارنة بين البيانات في "دراسة مسحية للقيم ال

ثماني مناطق من العالم  إلى وجود عالقة بين "المواقف التي تتخذ تجاه المرأة العاملة" ومستوى توظف المرأة 



وريادتها لألعمال
11

. وبالتالي، فإن مشاركة المرأة في القوة العاملة   ومعدالت ملكيتها للمشروعات  ترتفع في 

التي تتخذ فيها مواقف أكثر إيجابية تجاه المرأة العاملة. إن المواقف التي تتخذ تجاه المرأة العاملة  في االقتصادات 

( Chamlou ،1112منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا أقل إيجابية عما هي عليه في مناطق أخرى )
11

. ويرى 

نساء على ريادة األعمال ، البد من مواجهة المواقف الكاتب أنه  لتغيير تركيبة القوة العاملة وتشجيع المزيد من ال

 االجتماعية تجاه دور المرأة في القوة  العاملة .

 

 الخالصة

إن مشاركة المرأة في األنشطة االقتصادية الرسمية في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا  منخفضة بشكل          

٪، و تعمل معظم النساء 21دات معدالت أقل من ٪، و تسجل في بعض االقتصا12خاص حيث حيث تقف عند 

الملتحقات بوظيفة  في القطاع العام في وظائف من المستوى المنخفض، وال تعتبر أرضا خصبة الكتساب الخبرات 

الالزمة لتأسيس المشروعات وإدارتها والتوسع فيها. و معدل التحاق   المرأة في وظائف القطاع الخاص منخفض 

أنشطتها تتركز في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من انخفاض معدالت المشاركة في القوة العاملة،  للغاية، ويبدو أن

فإن معدالت البطالة بين النساء أعلى بكثير من معدالت البطالة بين الذكور، و بينما العديد من النساء ينشطن اقتصاديا 

الرسمي، فإن هذه األنشطة ال تنعكس  في بيانات  كعمالة غير مدفوعة األجر، أوكمساعدات لألسر أو في القطاع غير

٪ من مجموع عمالة اإلناث في اقتصادات المنطقة ، مع تجمع 01التوظف الرسمية. معدل األعمال الحرة   يقل عن 

النساء  في العمل لحسابهن أو في المشاريع متناهية الصغر، و تشير الدراسات إلى أن النساء في اقتصادات المنطقة 

توى مشاركتهن عن الرجال في أنشطة المشروعات مما قد يفسر جزئيا انخفاض المستويات العامة لريادة يقل مس

      األعمال في المنطقة.

   

تنمية مشاركة المرأة في ريادة األعمال مسألة  تستحق عناية خاصة في منطقة الشرق األوسط و شمال إن         

دة المرأة     إمكانات غير مستغلة من أجل النمو واالزدهار والحد من الفقر. أفريقيا. و تمثل مشاركة المرأة في ريا

ومع ذلك، ومن المسلم به أيضا أن  سياسات الدعم  قد تكون ضرورية لزيادة تطلعات المرأة  إلنشاء المشروعات 

 وتنميتها وكذلك للتغلب على العقبات الحقيقية  منها أو المتخيلة.

 

 مالحظات

 على معلومات  عن عمل المفوضية األوروبية عن ريادة المرأة لألعمال في:يمكن االطالع  .2
.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/women/index_en 

 

 راجع المعلومات عن مبادرة  بنك التنمية األفريقي الخاصة بالمرأة األفريقية في مجال المشروعات في: .1
.initiative/-business-in-women-partnerships/african-rs/initiativessecto-and-www.afdb.org/fr/topics  

 

عمل منظمة التعاون االقتصادي و التنمية حول قضية ريادة المرأة لألعمال الذي بدأه فريق العمل عن  .0

المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ريادة األعمال وانتهى بعقد مؤتمرين دوليين لمناقشة دور المرأة في 

(، و 1111، 1112و التنمية تملك المشروعات والقضايا و السياسات ذات الصلة )منظمة التعاون االقتصادي 

دراسات للسياسات العامة للنهوض  (APEC)قد انتجت منظمة التعاون االقتصاد ألسيا و المحيط الهادي 

برائدات األعمال التي أفادت  في إثبات الخيارات السياسية و البرنامجية داخل بالد منظمة التعاون االقتصادي 

قد طورت منظمة العمل الدولية "استراتيجية لدعم تنمية ريادة (، و-APEC 1119 (آلسيا و المحيط الهادي 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/women/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/women/index_en.htm
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-women-in-business-initiative/.هى
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-women-in-business-initiative/.هى


( التي تستخدم كنموذج ثابت لتنفيذ مشروعات ريادة - 1112 ILO (aالمرأة لألعمال" ) منظمة العمل الدولية

ديد المرأة  لألعمال في البالد النامية و كأداة لتقييم مناخ العمل بالنسبة للمشروعات التي تملكها المرأة و لتح

أطلقت المفوضية األوروبية الشبكة األوروبية لتعزيز ريادة  1111وجه النقص في السياسات، و في عام 

(، و تضم في عضويتها ممثلين عليهم تقع مسئولية تعزيز مشاركة المرأة في ريادة WESالمرأة لألعمال )

اخ الذي يشجع على زيادة عدد بلد أوروبي واالهداف الرئيسية لهذه الشبكة هي تهيئة المن 02األعمال من

رائدات األعمال  و حجم و نطاق المشروعات القائمة  التي تديرها المرأة و تسليط المزيد من الضوء على 

أنشطة المرأة في مجال ريادة األعمال، و يقوم أعضاء الشبكة األوروبية بتقديم المعلومات و االرشادات 

ل و المساعدة في تحديد الممارسات الجيدة الخاصة بالسياسات و بالنسبة للتدابير القائمة لرائدات األعما

( الدول األعضاء على تقديم اإلرشاد و 1112البرامج، و يحث قانون المشروعات الصغيرة في أوروبا )

(، وهي ذراع IFCالدعم لرائدات األعمال و على تبادل التجارب الجيدة، و تقوم مؤسسة التمويل الدولية )

الدولي، بتنفيذ  "المرأة في األعمال" و هو البرنامج الذي يوفر منتجات االستثمار والخدمات مجموعة البنك 

االستشارية لزيادة وصول رائدات األعمال  إلى التمويل واألسواق والحد من الحواجز التي تقوم على أساس  

نك التنمية األمريكي ( والبنك الدولي وبGTZ، أصدر) 1121النوع االجتماعي في بيئة األعمال. في عام 

(IDB تقريرا عن الفرص االقتصادية للمرأة في القطاع الخاص الرسمي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر )

 -.GTZ et al( مع التركيز بشكل خاص على ريادة األعمال وأدى إلى توصيات سياسية )LACالكاريبي )

وإجراء التحليل المقارن للسياسات الوطنية وعبر ( رسم الخرائط BDFدأ منتدى تنمية البلطيق )ب (.  2010

( وذلك بهدف إثارة BDF ،2011من اقتصادات منطقة بحر البلطيق ) 22الوطنية لمشروعات المرأة    في 

منقاشة بشأن السياسات فيما بين أعضاء مجلس وزراء  الشمال األوروبي حول الصلة التي تربط بين   تنمية 

المستدام، فضال عن تكافؤ الفرص بين المرأة  والرجل. وقد كلف بنك التنمية  مشروعات المرأة    والنمو

 &Power ;2001  األمريكي    بدراسات عن المرأة و ريادة األعمال في بالد أمريكا الالتينية و الكريبي )

Magnon 2010       Seiler (Weeks &  بند النوع االجتماعي   في جميع  ، مما أدى إلى إدماج

شاريع التي يدعمها صندوق االستثمار متعدد األطراف  و إلى دعم العديد  من المبادرات على المستوى الم

القطري التي تستهدف تطوير رائدات األعمال،و قد أطلق بنك التنمية األفريقي مبادرة  عن المرأة األفريقية و 

لمرأة، بما في ذلك برامج لتشجيع األعمال وتستهدف جهود محددة لتحسين البيئة من أجل تنمية مشروعات ا

 البنوك على إقراض رائدات األعمال .

 

 بلدا. 201شركة في  201111استنادا إلى دراسات استقصائية ألكثر  من   .1

 

. يستند تحليل" شاملو" في منطقة الشرق األوسط  و شمال أفريقيا على بيانات البنك الدولي في قاعدة بيانات    .1

شركة رسمية في ثمانية بالد.  1111للمشاريع ، و يعكس مسوحات العينة لما يقرب من الدراسات المسحية 

 ٪ فقط من الشركات التي شملتها الدراسة مملوكة للنساء.20كانت نسبة 

 

 

٪ من المشروعات في الواليات المتحدة، منها 2.2، كانت المؤسسات التي تملكها النساء تمثل 2922. في عام  .7

عامل  211٪ منها فقط تستخدم أكثر من 1.0٪ منها مقرها في المنزل، و 12لين، وكانت ٪ ال تستخدم عام27

، أصبحت 1122عن الشركات المملوكة للنساء(. في عام  2922)بيانات من حكومة الواليات المتحدة  تعداد 

كة ٪ من مجموع الشركات األمريكية،   والشركات المملو19الشركات المملوكة للنساء وحدهن  تمثل 

٪ من الشركات المملوكة للنساء تستخدم أكثر 1٪ من مجموع الشركات؛ و ما يقرب من 17بالتساوي تمثل 

  7  (.OPEN 1122موظف )أمريكان إكسبريس  211من 



 

للقيام بذلك طوع البنك الدولي األسئلة األساسية في الدراسة االستقصائية للمشروعات لوضع صورة أكثر  .2

 رجل و المرأة في ريادة األعمال،أنظر:شموال الشتراك كل من ال

http://go.worldbank.org/FAISNF93DO.  ولم يتم بعد تقييم باستخدام الدليل في بالد الشرق األوسط و شمال

 أفريقيا.

 

القانون"   و تغطي  جوانب  مثل قدرة المرأة  بلدا  عن" المرأة و العمل و  212مع تقارير تشمل بيانات من   .2

على الحصول على وظيفة و التوقيع على العقود  وتسجيل مشروع، وفتح حساب مصرفي و بناء ائتمان 

واقتناء الممتلكات والعمل ليال أو في جميع الصناعات ، و تتابع اإلجراءات  الحكومية الخاصة بتوسيع 

 الفرص االقتصادية للمرأة.

 

هذه التقارير األساسية للبنك الدولي إلى أنه تم العثور على  عدد أكبر من الفروق القانونية بين الرجل تشير   .9

 والمرأة في بالد منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، تليها منطقة جنوب آسيا وأفريقيا.

 

 سنة و أكثر. 21ا سن يشير معدل العمالة إلى نسبة البالغين العاملين من مجموع عدد السكان ممن   بلغو .21

 البيانات التي قدمتها الوزارة المغربية  لتحديث القطاع العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. .22

 

عنه  . يتم احتساب نصيب المرأة من العمالة وفقا لما يتقرر في تاريخه على المستوى الوطني و الذي  تبلغ 21

 (.Stevenson- 1122مكاتب اإلحصاء الوطنية )لمزيد من التفاصيل انظر 

 

 إحصائيات البنك الدولي الخاصة بالنوع االجتماعي.وفقا ألحدث البيانات المتاحة على   20

 (؛ مصر و العراق 1119النحو التالي: األردن والمملكة العربية السعودية )  

 غزة واإلمارات العربية المتحدة و قطر وسورياو المغرب،   والضفة الغربية وقطاع   

 (؛1111(؛ عمان )1112(؛ البحرين )1111( الجزائر )1111(؛ الكويت )1112)  

 (.2999اليمن )   

 

 . للحصول على معلومات عن التمييز في التوظيف في األردن، وانظر أيضا )وزارة  21  

 (، تقرير  التنمية1122-التخطيط والتعاون الدولي( و )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي         

 : المشروعات الصغيرة والتنمية البشرية، المملكة األردنية 1122البشرية في األردن عام         

 الهاشمية، عمان.        

 

 األجر وعمل الفرد لحسابة الخاص.. األعما ل  الضعيفة   هي العمل األسري غير مدفوع 21  

 

 . يشير معدل العمل الحر للنسبة المئوية من السكان القادرين على العمل ممن يعملون27  

 لحسابهم الخاص.        

 

 . ال تتضمن هذه المتوسطات بيانات العاملين لحسابهم في كل من ليبيا و عمان أو معدل العمل22

http://go.worldbank.org/FAISNF93DO
http://go.worldbank.org/FAISNF93DO


 الحر للذكور في العراق فالبيانات غير متاحة.       

 

 ( 1119. وفقا ألحدث البيانات المتاحة كاآلتي: األردن و الضفة الغربية و قطاع غزة )22

 (، مصر و لبنان1112،المغرب و اإلمارت العربية المتحدة و أمريكا الالتينية و الكريبي )      

 (، 2999(، اليمن )1111(، عمان )1111(، قطر )1111(،  و الكويت )1112و سوريا )      

 (.2992جيبوتي )      

 . أجريت دراسات المرصد العالمي لريادة األعمال في كل من: الجزائر و مصر و األردن29

 و لبنان و المغرب و الضفة الغربية وقطاع غزة و العربية السعودية و سوريا تونس      

 تحدة و اليمن.و اإلمارات العربية الم      

 

 ( القائم على أساس بيانات المرصد العالمي لريادة- 1122Stevenson. انظر "ستيفتسون )11

 .1121 - 1119األعمال لسنة        

 

 . وفقا للتعريف المستخدم في دراسات المرصد العالمي لريادة األعمال عن المرحلة المبكر12

 من أنشطة ريادة األعمال ويبين رواد األعمال الناشئين ممن  في سبيلهم لبدء مشروع جديد        

 شهرا. 11ورواد األعمال ممن يمتلكون مشروع ناشيء  ال يزيد عمره عن        

 

 . في البالد المتقدمة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا في منطقة الخليج حيث ال تشارك عادة 11

 الجهات المانحة في تمويل المشروعات يكون الموقف مختلفا نوعا ما حيث أن الحد من الفقر       

 ال يشكل قضية ذات قيمة.      

 

 % 27% من الفجوة بين الجنسين في التعليم و المغرب 71. من ناحية أخرى قامت اليمن بسد 10

 من هذه الفجوة.      

 

 المرجح للردود على بيانينالعاملة على أساس المتوسط  المتخذة تجاه المرأة المواقف قدرت .11

 في مسح القيم العالمي: "هل يمكن لألم العاملة أن تكون لديها عالقة دافئة مع أطفالها كالمرأة       

 التي ال تعمل"، و " هل يتعين أن يساهم كل من الزوج والزوجة في دخل األسرة "     

     )1112 Chamlou -.) 

 

.المواقف تجاه المرأة العاملة في الشرق األوسط  و شمال أفريقيا  أقل إيجابية عنها في مناطق أخرى من العالم،  11

 باستثناء المملكة العربية السعودية. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لفهم لماذا تعتبر السعودية   استثناء.
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 الفصل الثاني
 

 

و شمال   لمشاريع المرأة في الشرق األوسطمنهجية وإطار عمل لتقييم الدعم 

 أفريقيا

 

 هذا الفصل الخطوط العريضة للغرض من  هذا التقرير ويصف منهجيته و اإلطار العام لعمله.يعرض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الغرض من التقرير
 

يقدم هذا التقرير نظرة عامة مقارنة لتدابير مساندة المرأة في االقتصادات الثمانية عشر في الشرق           

، في مجاالت القيادة السياسية  والدعم المؤسسي لسيدات األعمال، وإمكانية االنتفاع  األوسط وشمال أفريقيا

باالئتمان وبالخدمات المالية، والوصول إلى خدمات تطوير األعمال والمعلومات وجمع البيانات والبحوث.  

تم  القوائم التيو هي  .مؤسسات وضع السياسات وبرامج دعم مشروعات المرأة"  قوائم"  نتائج مستنداٌ إلى 

في  بالنسبة القتصادات ثمانية عشرة بلدا  بالشرق األوسط وشمال أفريقيا وهي االقتصادات المشاركة تجميعها

منتدى  الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإسم برنامج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  الخاص باالستثمار في

WBF)سيدات األعمال )
2

الجراء  1121فى مارس  استجابة لدعوة منتدى سيدات األعمال  قوائم.  انتجت هذه  ال

مسح منتظم إلطارعمل الدعم لتنمية مشروعات المرأة. في ذلك الوقت، لم يكن هناك وجود لمثل هذا المسح 

المنتظم ، وسلط المشاركون الضوء على جدوى هذا اإلجراء القتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ورأوا 

ساليب مختلفة لمساندة تنمية المشاريع  الخاصة، ومساعدة األطراف المعنية في المنطقة على ضرورة عرض أ

والحظوا أيضا فائدة   .التعرف على الممارسات الجيدة لتحسين ظروف التشغيل في المشاريع التي ترأسها المرأة

يع الحصول على التمويل و تجميع ونشر المعلومات الخاصة بكل بلد على األجهزة التى تتيح لصاحبات المشار

أن تكون   قوائمعلى خدمات تنمية المشروعات وعلى بيانات الشبكات والتدريب. و كان الهدف من  هذه ال

األساس لوضع  التوصيات لصانعي السياسات والقطاع الخاص عن التدابيرالرامية لتحسين ظروف العمل 

وشمال أفريقيا. وتتم مناقشة التوصيات الواردة في هذا  للمشروعات التي ترأسها المرأة في منطقة الشرق األوسط

الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي  التقرير ضمن اإلطار األوسع لبرنامج االستثمار في

 .والتنمية ، مما يسهم في إدماج قضايا المرأة في الحوار السياسي الموسع  عن إصالح مناخ األعمال

 

 المنهجية

الشرق  ، طورت أمانة برنامج االستثمار في1121منتدى سيدات األعمال   فى مارس استجابة   لدعوة         

األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية هيكالٌ الجراء مسح منتظم يقوم على األبعاد الخمس 

(إمكانية الوصول إلى االئتمان والخدمات 0عمال؛)(الدعم المؤسسي لسيدات األ1( القيادة السياسية؛)2التالية: )

( تجميع البيانات والبحوث.  وينقسم كل بعد  من األبعاد 1(خدمات تنمية المشروعات والمعلومات؛ )1المالية؛)

(. يستند اختيار األبعاد على الممارسات الجيدة لمنظمة التعاون 1مختلفة )انظر جدول  أقسام فرعية السياسية  إلى

ادي والتنمية وعلى البحوث التي تقوم بها المؤسسات الدولية األخرى لمساندة تنمية مشاركة المرأة في االقتص

المشروعات . و على سبيل المثال، قد أخذ في االعتبار عمل كل من مركز منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

( ومنظمة العمل الدولية LEEDبرنامج لريادة األعمال و المشروعات  الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية )

(ILO كما .) دليل تقييم اإلطار المتكامل الذي وضعته منظمة العمل الدولية وبنك التنمية األفريقي عام استخدم

(. ويتضمن الدليل الشامل لتقييم اإلطارالعام للتقييم  ILO and AfDB- 2007 كوثيقة مرجعية هامة )   1112

ابير السياسة العامة والبرامج لكي تؤخذ في االعتبار لمساندة  تنمية مشروعات المرأة: عشرة مجاالت أساسية لتد

( األدوات التنظيمية والقانونية التي تؤثر في مشروعات المرأة؛ 1( القيادة السياسية والتنسيق لمشاريع المرأة؛ 2

تعليم المشروعات و المهارات     ( الحق في الوصول إلى التدريب الخاص ب1( النهوض بالمرأة كرائدة أعمال؛ 0



( 2( والوصول إلى خدمات ومعلومات تنمية المشروعات؛ 7( الوصول إلى االئتمان والموارد المالية؛ 1اإلدارية؛ 

( الوصول إلى 2الوصول إلى جمعيات رائدات األعمال وشبكات المشروعات، ومنظمات أصحاب العمل؛ 

( البحوث المتعلقة برائدات األعمال والمشروعات متناهية 21 ( الوصول إلى األسواق؛ 9مقارللمشروعات؛ 

( المملوكة للمرأة. تم تطوير  دليل التقييم هذا  بعد إجراء عدد من MSMEsالصغر والصغيرة والمتوسطة )

الدراسات المتعلقة بتنمية مشاريع المرأة في االقتصادات األفريقية شملت مقابالت  أجريت مع  رائدات األعمال 

حكومات وغيرهم من المعنيين بدعم المشروعات.  وقد قام  أعضاء منتدى سيدات األعمال باختيار القضايا/ وال

األبعاد السياسية التي رأوا أنها األكثر صلة باقتصادات الشرق األوسط وشمال افريقيا كأساس إلعداد قوائم بيانات 

، ولكن كتقارير استطالعية لتوفير األساس إلجراء البالد و لم يكن الغرض من القوائم  أن تستخدم كتقييم كامل

مقارنات بين البالد و يمكن إجراء التقييم الكامل  بما في ذلك البيئة القانونية والتنظيمية التي تؤثر على  

 مشروعات المرأة  كأحد أنشطة المتابعة.

مسودة قوائم البيانات   -–أعدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  1122و  1121ما  بين خريف عام         

في برنامج االستثمار لمنظمة  باالقتصادات الثمانية عشر  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا المشاركة الخاصة

مبدئياٌ بمعرفة مركز  وتم اعداد قوائم النتائج  الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التعاون االقتصادي والتنمية في

( ومن ثم  تم دعمها بإضافات من أمانة برنامج االستثمار لمنظمة CAWTARالمرأة العربية للتدريب والبحوث )

التى استندت إلى  -الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  ثم تم عرض قوائم   النتائج  التعاون االقتصادي والتنمية في

كتبى والبحث على اإلنترنت إضافةو إلى المصادر الوطنية مثل الخطط القومية للتنمية  المنشورة البحث الم

على أعضاء فرق العمل الوطنية   -وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواقع اإللكترونية الحكومية 

، باإلضافة عرضها على خبراء لمنتدى سيدات األعمال التي تشكلت في اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وخبراء خارجيين.

من ممثلين من  -1122تشكلت في منتصف عام  التي–تتكون  فرق العمل الوطنية لمنتدى سيدات األعمال           

ات األعمال  في نطاق الحكومة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية ،  وتعمل كنقاط اتصال رئيسية لمنتدى سيد

 -1122في عام  -اختصاصها و تقوم  بتنسيق المدخالت   الوطنية في عمل منتدى سيدات األعمال .  وكان هذا 

 يشمل  توفير المدخالت  و االرشادات اإلقليمية  بشأن القوائم.

 

 يقيااإلطار التحليلي لتقييم المساندة لتنمية مشروعات المرأة في الشرق األوسط وشمال أفر

 

أظهرت التجربة الدولية أن الجهود الموجهة يمكن أن تزيد  من مشاركة المرأة في تأسيس ال، ومشروعات،         

 و  يبين الجدول أدناه تفاصيل المجاالت المختارة التي تم استعراضها في قوائم  البيانات.

تستند فى األساس على المعلومات الواردة في قوائم البيانات )منتدى  -تقدم الفصول التالية لمحة عامة         

الخاصة بالمبادرات التي تم التعرف عليها في اقتصادات الثمانية عشر بلدا  -(WBF 2011 a-r سيدات األعمال 

والمؤسسي لمساندة مشروعات المرأة   وزيادة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتحسين اإلطار السياسي   

فرص المرأة في الحصول على خدمات تنمية المشروعات  و على التمويل. ويتيح التحليل الالحق صياغة 



التوصيات المستنيرة لتعزيز آفاق وإمكانات النمو لرائدات األعمال ومشروعاتهن، حتي يتسنى لهن  المساهمة 

 ل و تحقيق الرخاء لالقتصاد الوطني.بشكل أكبر في توفير فرص العم

 

 

 
  



 . أبعاد وضع خريطة إلطار مساندة تنمية مشروعات المرأة1-2الجدول 

 وصف الشواهد األبعاد الفرعية البعد

 القيادة  -2

 السياسية

سياسات مساندة  2.2

 لرائدات األعمال

السياسات المساند لرائدات األعمال؛ عادة وثيقة استراتيجية أقرتها 

الحكومة تشير إلى االلتزام بتحسين بيئة العمل للمشروعات التي 

ترأسها المرأة؛ وثيقة سياسات أعم تشير إلى إدراج النساء كفئة 

مستهدفة )وبخاصة رائدات األعمال(، مثال ذلك في خطط التنمية 

الوطنية أو أطر السياسة العامة للمشروعات )التي تحدد األهداف 

ق بنسبة المؤسسات التى تملكها/ترأسها متوسطة األجل فيما يتعل

المرأة(؛ أو استراتيجية وطنية للنوع اإلجتماعي لها آثار سياسة 

 على مشروعات المرأة  أو على وضعها االقتصادي.

دعاية الحكومة  1.2

 لرائدات األعمال

اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسليط الضوء على إنجازات 

المرأة كرائدة أعمال )على سبيل المثال،  "قصص النجاح" 

المنشورة، مؤتمرات  عن رائدات األعمال ؛ جوائز النجازات 

 رائدات األعمال(.    

إدماج القضايا التي  0.2

تؤثر على سيدات األعمال 

في الحوار بين القطاع 

م  و الخاص عن  العا

 السياسات  العامة  

إثارة القضايا التي تؤثر على المرأة في مجال األعمال  في الحوار 

بين الحكومة ومجتمع األعمال )على سبيل المثال، عدد وتواتر 

 االجتماعات مع حساب مدى فعاليتها  في تشكيل السياسة العامة(.

الدعم المؤسسي  -1

 لسيدات األعمال

المؤسسي الجهاز  2.1 

المسئول عن تنسيق 

الجهود للنهوض بمشاريع 

 المرأة 

جهة  واحدة  ُمعينة مسئولة عن تنسيق وترشيد الجهود الرامية إلى 

تعزيز تنمية مشروعات المرأة )على سبيل المثال: مجلس قومي 

للمرأة، أو وحدة تعمل داخل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة(.

تسجيل  جهات 1.1

المشروعات وإصدار 

 التراخيص

جهة  مسئولة عن تسجيل الشركات و إصدار التراخيص لها آليات 

للوصول إلى  رائدات األعمال )على سبيل المثال، مكتب 

مخصص  لشئون المرأة  بداخل الهيئة ؛ أو حمالت إعالنية 

 موجهة للمرأة(.

جهاز لمساندة  0.1 

المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة

ز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) إن  وجد(      جها

يقوم بتوفر الدعم الموجه لرائدات األعمال )على سبيل المثال: 

أعلن عن عزمه  الوصول إلى رائدات األعمال؛ له مكتب 

 مخصص  لرائدات األعمال(.

سبيل  جمعيات عامة لألعمال مفتوحة  لرائدات األعمال  )على جمعيات األعمال   1.1

 المثال، يسمح بعضوية النساء  ؛ النسبة التي تمثل العضوات(.

جمعيات سيدات  1.1

 األعمال

وجود  جمعية/جمعيات وطنية لسيدات األعمال )عمرها، حجم 

 العضوية، والخدمات الرئيسية التي تقدمها(.

الوصول إلى -0

االئتمان والخدمات 

 المالية

أو  المبادرات المالية 2.0

التسهيالت الخاصة بدعم 

 رائدات األعمال

المبادرات المالية أو التسهيالت  التي من شأنها جعل توفير 

التمويل أيسر خاصة لرائدات األعمال ؛ وقد تشمل مؤسسات 

التمويل األصغر والمصارف التجارية، نظم ضمان االئتمان، 

األعمال  مالئكة وصناديق رأس المال االستثماري، وشبكات 



 غيرها .و

مكاتب ائتمان تقوم  1.0

بتجميع المعلومات عن  

 قطاع التمويل األصغر

مكاتب االئتمان الخاصة أو سجالت االئتمان العامة تبحث بجدية 

 .في التاريخ  االئتماني للعميل من مرافق التمويل  األصغر

 
 

 

 وصف الشواهد البعد الفرعي البعد

المعلومات -1

وخدمات تنمية 

المشروعات
1 

مقدمي خدمات من 2.1

القطاع العام  والخاص 

 لتنمية المشروعات  

قيام مقدمي خدمات تنمية المشروعات  )جهات فاعلة حكومية وغير 

حكومية و من القطاع الخاص( بوضع التدابير الموجهة نحو تحسين 

فرص وصول واستفادة المرأة من هذه الخدمات؛ و تتبع مقدمي خدمات 

 دد العميالت الالتي يخدمونهن  التنمية الرئيسيين لع

الوصول إلى  1.1

المعلومات المتصلة 

 بالمشروعات  

آليات نشر المعلومات المتصلة بالمشروعات  لرواد األعمال، وباألخص 

لرائدات األعمال )على سبيل المثال: مراكز تنمية المشروعات، مراكز 

مشروعات المرأة و جمعيات سيدات األعمال، الغرف التجارية،   بوابات 

 محدثة على  اإلنترنت بها معلومات عملية عن المشاريع التى يمكن للمرأة

 الوصول إليها(.  

الوصول    0.1

 لألسواق

الجهود المبذولة لزيادة فرص المرأة في الوصول لفرص السوق )على 

سبيل المثال، تحسين  وصول المرأة  للمعلومات المتعلقة بالفرص  في 

السوق أو فرص التوريدات العامة؛ وزيادة مشاركة المرأة في األسواق 

 التجارية(.  

األعمال  ريادة  1.1

 والتدريب على اإلدارة

وجود مبادرات رئيسية لتوفيرالتدريب على ريادة األعمال و على اإلدارة  

 لرائدات األعمال الجدد والقدامى.  

تجميع  -1

البيانات 

 والبحوث

الوضع بالنسية 2.1

للبيانات المصنفة حسب 

 النوع االجتماعي

ألساسية مصنفة حسب تقوم األجهزة الوطنية لإلحصاء بجمع البيانات ا

النوع اإلجتماعي عن: مستويات التحصيل العلمي، ونوع  الدراسة؛ 

معدالت المشاركة في القوة العاملة ) مقسمة لقطاع عام /خاص(؛ عدد 

و قطاع  وحجم وقطاع المشروعات المملوكة و ترأسها المرأة،

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و عن المشروعات 

 فترة ما قبل اإلنشاء و أثناء اإلنشاء و ما بعد اإلنشاء.في 

الوضع بالنسبة  1.1

للبحوث  عن رائدات 

 األعمال

تتم دراسات بحثية أساسية عن وضع مشروعات المرأة   واحتياجات  

 صاحبات المشاريع في االقتصاد المعني.

 يشمله  هذا التقرير نظراو لعدم كفاية المعلومات في قوائم البيانات. ال  1.0مالحظة: البند  

(، " قائمة حصر للسياسات والمؤسسات والبرامج المساندة لمشاريع المرأة في منطقة الشرق 1121المصدر: منظمة التعاون والتنمية )

سيدات األعمال  حول "تعزيز األعمال   البيئة األوسط وشمال أفريقيا: مذكرة استرشادية لفرق العمل"، وعرضت في مؤتمر منتدى 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي  المواتية لتمكين المرأة في االقتصاديات العربية"، برنامج االستثمار في

 . OECD, Paris) نوفمبر، ) 11والتنمية ، بيروت، 

 

 



 مالحظات

 –لبنان  –الكويت  –األردن –العراق  –جيبوتي مصر  –البحرين  -الجزائراالقتصادات التى شملها العرض هي:  .2

 –اإلمارات العربية المتحدة –تونس  –سوريا –العودية  –قطر –السلطة الفلسطينية  –عمان  –المغرب  –ليبيا 

 اليمن.

لخدمات المساندة يستخدم هذا التقرير عبارة "خدمات تنمية المشروعات" التي يمكن اإلشارة إليها على أنها "ا .1

 للمشروعات".
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(ILO) International Labour Organization and (AfDB) (African Development Bank), Assessing the 

Enabling Environment for Women in Growth Enterprises: An AfDB/ILO Integrated Framework 

Assessment Guide, International Labour Organization,Geneva. 

 

لفرق قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مالحظات إرشادية  -

 العمل
OECD (2010), “Inventory of Policies, Institutions and Programme Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Guidance Note for Task Forces”, presented at 

the WBF Conference on "Enhancing the Business Enabling Environment for Women in Arab 

Economies", MENA-OECD Investment Programme, Beirut, 24 November, OECD, Paris. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: الجزائر، مسودة تقرير -
WBF (OECD-MENA Women’s Business Forum) (2011a), “Inventory of Policies, Institutions and 

Programmes Supporting Women’s Enterprise in the Middle East and North Africa: Algeria – 

Draft Report", presented at WBF Conference on "Policies and Services to Support Women’s 

Entrepreneurship Development in the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, 

Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: البحرين، مسودة تقرير -
WBF (2011b),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Bahrain – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: جيبوتي، مسودة تقرير -
WBF (2011c),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Djibouti – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September.  

 



 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: مصر، مسودة تقرير -
WBF (2011d),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Egypt – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: العراق، مسودة تقرير -
WBF (2011e),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Iraq – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 اندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: لبنان، مسودة تقريرقائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المس -
WBF (2011f),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Lebanon – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

شمال أفريقيا: المغرب، قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و  -

 مسودة تقرير

WBF (2011g),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Morocco – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: عمان، مسودة تقرير -
WBF (2011h),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Oman – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: السلطة الفلسطينية، مسودة  -

 تقرير
WBF (2011i),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s Enterprise 

in the Middle East and North Africa: Palestinian Authority – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: المملكة العرببية السعودية،  -

 مسودة تقرير
WBF (2011j),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s Enterprise 

in the Middle East and North Africa: Saudi Arabia – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 



 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: سوريا، مسودة تقرير -
WBF (2011k),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Syria – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: تونس، مسودة تقرير -
WBF (2011l),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s Enterprise 

in the Middle East and North Africa: Tunisia – Draft Report”, presented at WBF Conference on 

"Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in the MENA 

Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

سات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: اإلمارات العربية المتحدة، قائمة السيا -

 مسودة تقرير
WBF (2011m),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: United Arab Emirates – Draft Report”, 

presented at WBF Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship 

Development in the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 

September. 

 مؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: األردن، مسودة تقريرقائمة السياسات و ال -
WBF (2011n),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Jordan – Draft Report”, January, OECD-

MENA Women’s Business Forum, MENA-OECD Investment Programme, Paris. 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: الكويت، مسودة تقرير -
WBF (2011o),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Kuwait – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: ليبيا، مسودة تقرير -
WBF (2011p),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Libya – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: قطر، مسودة تقرير -
WBF (2011q),“Inventory of Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Qatar – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

 

 لمؤسسات و البرامج المساندة لمشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا: اليمن، مسودة تقريرقائمة السياسات و ا -



WBF (2011r),“Inventory of  Policies, Institutions and Programmes Supporting Women’s 

Enterprise in the Middle East and North Africa: Yemen – Draft Report”, presented at WBF 

Conference on "Policies and Services to Support Women’s Entrepreneurship Development in 

the MENA Region", MENA-OECD Investment Programme, Paris, 27-28 September. 

  
  



 

 

 

 الثالث الفصل

 

 األوسط و شمال أفريقيا الشرق في منطقة مشروعات المرأة  و العامة السياسة

 

 

بتنمية   المتعلقة الفصل المستوى القيادي لسياسة  حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا هذا يتفحص

لنشر  الحكومة و جهود  المتاحة السياسية العلنية البيانات على التركيز األعمال، مع ريادة مشاركة المرأة في

.و قد أظهرت  العام والخاص الحوارات السياسة بين القطاعين في سياق  الفكرة و آلياتها لدمج قضايا المرأة

و أمر أساسي في التعجيل المستويات ه أعلى في متسقة بسياسات الحكومة  التزام أن   التجارب  العالمية

 من اإلقتصادي للمرأة    للنشاط السياسي  الدعم األعمال. و يتفاوت مستوى مشاركة المرأة في ريادة  بتنمية

 للتنمية خططا  قومية   الحكومات األوسط و شمال أفريقيا. فقد نفذت  بعض الشرق منطقة في آخر إلى مكان

 تنشيط دور رائدات جهودها نحو في  اتجهت أخرى االجتماعي ؛ بينمااستراتيجيات وطنية بشأن النوع  أو

 الفصل  هذا ، ويحدد الجهود أن تدعم بشكل أكبر هذه لمثل .و مع ذلك يمكن انجازاتهن و إبراز  األعمال

 لتنفيذ ذلك. الممكنة الطرق بعض

  



 مقدمة

 الفصل في موضح هو الجنسين، و كما بينالمساواة  لتعزيز مهم بدور العالم أنحاء تقوم الحكومات في سائر  

  عن متأخرات األعمال  رائدات الشواهد  أن لمشروعات األعمال، و تبين  األول، المرأة هي مورد رئيسي محتمل

 ربحيتها. إنتاجية مشروعاتهن ودورة رأسمالها و حيث أيضا من و العدد حيث الرجال من

السياسات  وضع هي  المشروعات النسائية لدعم  -الوحيدة  إن لم تكن و -الواضحة  اإلجراءات واحدة من 

الحكومة و  استراتيجية، أقرتها عديدة، فقد توجد على شكل وثيقة السياسات أشكاال  الموجهة، و يمكن أن تتخذ هذه

قلة تركز تكون في وثيقة مست المرأة، و قد تملكها التي للمشروعات تعلن فيها عن التزامها بتحسين مناخ العمل بالنسبة

من أهداف الخطط   بجعل تنمية  مشروعات المرأة هدفا تتضمن التزاما قد مشروعات المرأة، أو تنمية فقط على

 ستراتيجيات النوع االجتماعي الوطنية.القومية للتنمية و داخل أطر سياسة المشاريع أو اال

 خالل الفترة  المقبلة  الرئيسية القتصاديةللتحديات االجتماعية و ا تبين "خطط التنمية الوطنية" الخطوط العريضة

  رؤية للتنمية تتضمن ما غالبا التحديات. هذه لهذه العريضة للتصدي االستراتيجيات السياسة و األولويات وتضع 

الصلة( لنمو إجمالي  الناتج المحلي و االستثمار األجنبي  لألهداف )ذات تحديدا االجتماعية في البلد و و االقتصادية

والفقر؛ و أيضا إدخال التحسينات على  البطالة و األمية معدل العمل و الحد من فرص توفير و المباشر و التصدير

 بنظام االتصاالت؛  و النهوض المعلومات و ، بما في ذلك  أنظمة النقل و الوصول لتكنولوجيا التحتية هيكل البنية

توسطة. وأصبحت هذه الخطط تتضمن بشكل متزايد  أهداف المشروعات الصغيرة والم  تنافسية التعليم؛ و تعزيز

 و في الحياة االقتصادية. الحياة العامة في تتعلق   بدمج المرأة يصورة أكبر

المناسبة   والتدابير  السياسات  على وضع الحكومات مساعدة في ذو أهمية الخاص و العام و يعتبرالحوار بين القطاع

 يساعد قد الخاص و العام الحوار بين القطاعين سيدات األعمال في لمجتمع ممثلين وضماالقتصاد.   لتوجيه الفعالة 

السياسات الرامية لمساندة   عند وضع بعين االعتبار مشروعاتهن تنمية تواجه التي القضايا تؤخذ ضمان أن على

 مشاريع القطاع الخاص.  تطور

 على التركيز مشروعات المرأة، مع تطوير فيما يتعلق  بموضوع  القيادة السياسية  مستويات الفصل يتفحص هذا

 الحوار الدعائية و آلياتها لوضع قضايا المرأة في سياق الحكومة و جهود  المتاحة السياسات المعلنة و البيانات العامة

 بين القطاعين العام و الخاص.  السياسي

 

   المساندة لرائدات األعمال السياسات

 العمل، والحد من الفقر، و األوسط و شمال أفريقيا، يكون عادة توفير  فرص الشرق منطقة النامية فياالقتصادات  في

 الشرق منطقة في االقتصادات المتقدمة في السياسات، و يضعون لمن األساسية األولويات من الخاص القطاع تنمية

 ، والتنويع االقتصادي، والسعي لضم المواطنين الوطنية التنافسية بشكل أكبر نحو األوسط )الخليج(، تتجه األولويات

 سوق العمل المحلي بشكل أكبر. إلى



مشاركة   لتنمية ودعم أفضل ظروف لتوفير الموضوعات التي يجب مناقشتها من الكثير هناك أن من على الرغم

 في  على أعلى المستويات األوسط و شمال أفريقيا   يبدو أن هناك التزام الشرق منطقة في   المرأة في ريادة األعمال

 االقتصادية. فرصها توسعة و للنهوض بوضع المرأة في المجتمع  الحكومة

 كل في الفرص في إتاحة المساواة و  مساواة المرأة في الحقوق أجل من أحكاما  الوطنية الدساتير تتضمن معظم

اقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد اتف على  الفلسطينية السلطة الدول ما عدا جوانب المجتمع. وقد صدقت  كل

 تتعرض التي فيما يتعلق بـبعض المواد التحفظات بعض لديها كان معظم البالد أن الرغم من ب،   (CEDAW)المرأة 

 على وافق من آخر هي سوريا و المتقدمة الخليجية القوانين الدستورية.  كانت االقتصادات أو مع الشريعة مع

  إعالنا حكومات المنطقة )قطر(. و قد اعتمدت    ٠٢٢٢ )السعودية( وعام  ٠٢٢٢ ما بين عام االتفاقية، و كان ذلك 

إطار االجتماع الوزاري لبرنامج االستثمار لمنظمة التعاون االقتصادي  والتنمية في الشرق األوسط و شمال  في

 منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. أفريقيا بشأن دعم مشاركة المرأة في ريادة األعمال في

  الخطط القومية للتنمية

 إلى األوسط و شمال أفريقيا الشرق حكومات ما تشير لخطط التنمية  الوطنية، غالبا  الوطنية الرؤية وثائق في 

واالقليمية و  المحليةلتحقيق العدالة في التنمية  في االقتصاد على أنه أمر ضروري دورها تنمية المرأة و أهمية تمكين

االقتصاد.على سبيل المثال  قطاعات مختلف وفي العاملة القوة في المرأة زيادة مشاركة بـالعمل على تتعهد ما عادة 

األعمال و ذلك من واقع   ريادة و في مجال التوظف  مثاال للبيانات السياسية المؤيدة للنهوض بالمرأة 2.0يبين المربع  

 ."  1127 -1122ية الوطنية  لدولة قطر للسنوات استراتيجية التنم "

 

البيانات المتعلقة بالسياسات الداعمة للنهوض بالمرأة في مجال التوظف -1.1المربع   

( 2112-2111و  ريادة األعمال في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر )   

  

 في النساء، لزيادة مشاركتهم و خاصة  الشباب ، األعمال " سوف يتم تشجيع تنمية القطريين في ريادة 

 (٦١الخاص" )ص.  القطاع

 في البنية دورها دون تقليص   الثقافة و اإلقتصاد عالم في   أكبر للمرأة لإلسهام إتاحة فرصة "...يجب 

 (٦١األسرية." )ص. 

 " الكاملة  مشاركةتمكينهن من ال النساء و قدرات على دعم  المتزايد  عزمها أيضا تبدي الحكومة سوف  

 (٦١االقتصادية" )ص.  و السياسية المجاالت في

 ص.  االلتحاق بالوظائف مدفوعة األجر القطريات  على عدد أكبر من النساء لتشجيع "... اتخاذ التدبير( "

٦٤١) 

 قطر. تعمل هذه المبادرة  في النساء و الشباب  تستهدف األعمال مبادرة لريادة  بإنشاء  " تقوم الحكومة– 



مسابقة  تنظم األعمال، و ريادة معوقات بناء على تجربة "مركز روضة"   و" قطر للمشاريع" على دراسة 

 (٦٥٦المحلية واإلقليمية والدولية" )ص.  المشروعات التدريب الداخلي في تشجيع ألفضل خطة عمل و

 خالل  منظمات المجتمع المدني المدافعة عن  من   المرأة لدور القطرية الثقافة من النابعة " يتم دعم النظرة

 كنماذج إيجابية حمالت التوعية و البرامج  التعليمية في اإلعالم التي تبرز النساء خالل من و  قضايا المرأة

لتشجيع عدد أكبر من  أيضا تطويرالتشريعات التي تراعي الفروق بين الجنسين   و  كمهنيات،  يحتذى بها و

 في التوظيف الجنسين بين بمراجعة شاملة للمساواة  ء على القيام بدور  عملي نشط في المجتمع، والقيامالنسا

 (٦١١حاليا." )ص.  اإلجتماعية القائمة و الثقافية إزالة المعوقات كخطوة أولى في يخدم سوف العام بالقطاع

 النمو  إلى نتائج إنمائية إيجابية ويدعم ييؤد   تمكينها و النهوض بالمرأة  في "  اتضح دوليا أن  االستثمار

 (٦١١االقتصادي" )ص. 

 الخاصة التي تخدم القطريات يتخذن موقفا مرحبا بإدارة مشروعاتهن النساء أن  الحديثة " تبين البيانات 

صالونات تصفيف الشعر و مخازن العطور و تجارة تجزئة االكسسوارات." )ص.  أخريات، مثل نساء

٦٨٤) 

 

 .، الدوحة، قطر٠٢٦١-٠٢٦٦استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  (، ٠٢٦٦المصدر: األمانة العامة للتخطيط التنموي )

 

 العاملة. على سبيل القوة إلى  النساء الحكومات أهداف محددة لضم عدد أكبر من الحاالت تدخل بعض في 

% ٥٢الى العاملة هدفا لها لزيادة نسبة مشاركة المرأة في  القوة  "٠٢٠٥ اإلستراتيجية اليمن المثال،  تحدد "رؤية

 لزيادة حصة المرأة في الوظائف إلى هدفا "  1121-1117، و تحدد "األجندة الوطنية األردنية ٠٢٠٥بحلول عام 

 مشاركة المرأة نسبة لزيادة تحدد هدف  ٠٢٦٠ لسنة ٠٢٢١ سنة .  و في الخطة الخمسية السادسة لمصر من%٠٢

مشاركة النساء  نسبة لرفع ٦١-٠٢٦٦و تهدف استراتيجية التنمية   الوطنية لدولة قطر   .%٠٥ إلى العاملة القوة في 

 التجارة العمل و في  في النساء لدور العامة تغيير النظرة طريق عن ٠٢٦١ بـحلول سنة %٤٠ إلى  العاملة القوة في

 القيادية. باألدوار على القيام النساء تشجيع ككل، و المجتمع في الصناعة، و و

المختصة.  و  الوزارات للقطاعات في  إلى استراتيجيات ذلك بعد خطط التنمية الوطنية و تترجم أهداف  

المشروعات. و على سبيل المثال،   نشاط في النساء مشاركة الوزارية أحكاما لزيادة االستراتيجيات يتضمن عدد من

 دور و يدعم ٠٢٦٢-٠٢٦٦الدولي األردنية برنامجا لتنمية المديرات  االتنفيذيات تدعم وزارة التخطيط و التعاون 

المهارات المهنية و مهارت المرأة في  إقامة  برفع مستوى   االهتمام إضافة  طريق عن االقتصاد في المرأة

دي للمرأة الكويت، أدخل   مشروع "التمكين االقتصا حصولهن على التمويل. و في تيسير المشروعات     و

 الشؤون االجتماعية، عنصرا للدعاية وزارة خالل من يدار الكويتية"، الذي يرعاه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

  مشاريعهن الخاصة، ولتحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية السعودية بدء على ة النساء لمساعد و األعمال لريادة

العمل الحر. من خالل العاملة القوة في المرأة بـمشاركة للنهوض  لوائح تهدف العمل وزير ، أصدر 1121-1121
٦ 

تقع مسئولية تصميم  و تنفيذ  االستراتيجيات و خطط العمل الالزمة لتحقيق هذه األهداف  على عاتق         

المستويات الوزارية المالئمة، و تعطي حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا  بعض العناية لتشجيع المرأة على 

ا بالتمويل األصغر)عادة مدعم من جهة ممولة(، و بدء مشروع  )عادة  مشروع صغير( و نشاط مدر للدخل و تسانده



تتم هذه األنشطة من الوزارات المعنية بشئون المرأة و التي ليس لها سوى صالت محدودة مع الوزارات ذات الطابع 

االقتصادي على الرغم من أن هناك شواهد متزايدة  على أن الوزارات اإلقتصادية  تقر بأن احتياجات رائدات 

تلزم اهتمام خاص،  و في نفس الوقت ال توجد شواهد على وجود أية سياسات  لمساندة المرأة في األعمال تس

المشروعات القابلة  للنمو، و بالتأكيد توجد رائدات أعمال في المنطقة إال أن عددهن قليل و ال يظهرن إلى حد كبير، 

 جوة سياسية هامة.إن غياب سياسات موجهة لدعم امكانات النمو لمشروعات المرأة يمثل ف

 

 لرائدات األعمال اإلطار السياسي للمشاريع  ا لداعمة

مشروعات  لدعم المتقدمة، يكون اإلطار العام لسياسة المشروعات هو  غالبا األداة الرئيسية االقتصادات في 

األوسط و  الشرق خارج منطقة بالد أخرى  تديرها بصفة عامة الوزارات ذات الطابع االقتصادي  ، وفي المرأة و

 لمثل يكون قد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبينما سياسات مظلة تحت غالبا رائدات األعمال شمال أفريقيا، تقع

 التأكيد يجب أنه  أكبر، إال ممثلة فيها  بـشكل رائدات األعمال تكون التي   أثرا مهما، بما أنها  الشريحة السياسات هذه

 النساء جميع أن يجب افتراض القوالب النمطية وتعزيزها.  ففي الواقع  ال  الستمرارراء اإلج هذا  أال  يؤدي على

 يردن ممن النساء من كبيرة  هناك مجموعة يكون فقط. قد الصغيرة الشركات إدارة على أو قدراتهن تنحصر رغبتهن

 تأسيس شركات قابلة  لمعدل نمو مرتفع.

قطاع المشروعات الصغيرة   تنمية إلى الرامية السياسات كفئة مستهدفة في  النساء الفصل مدى ضم يتناول هذا        

الحكومية  الجهات عن طريق لهذه السياسات يتم الفعلي األوسط و شمال أفريقيا )التنفيذ الشرق منطقة والمتوسطة في

األوسط و شمال  الشرق ةمنطق الخاص بموضوع "الدعم المؤسسي لسيدات األعمال في  الرابع الفصل في المذكورة

 سياسات  المشروعات  قصير في تاريخ  أفريقيا"(. و تاريخ حكومات المنطقة 

     __________________________ 

أحد األمثلة هي مبادرة وزارة العمل بتحديد عدد من الفرص المشروعات خصيصا للمرأة )مثل محال المالبس الداخلية و   .2

 العمل على الهاتف و االنتاج على نطاق صغير( مع خطة عمل لدعم االنتفاع بهذه الفرص.

 بينا اختالفا اقتصاد مع ذلك يختلف كل   . ولبداية األلفية الثانية األغلب  إذ يرجع في  –دعمها  الصغيرة والمتوسطة و

لمدى  إدراج  النساء  بـاإلضافة  إلى أنه بالنسبة  مجال هذه  السياسة ، اتساع الخبرة في حيث عمق و من اآلخر عن

  مستهدفة.  و  أحد عوامل تفسير ذلك كفئة معينة رائدات األعمال المنطقة بلد في أي يعرف مستهدفة، لم كمجموعة

  الصناعية، حيث تتغيب النساء القطاعات على أساسا سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة  قد ركزت هي أن

 عموما أوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـشكل سياسات تطبيق العقد، تم من األخير الجزء كبير، و في لحد

 االقتصادي. النشاط قطاعات كل على

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  قطاع تنمية سياسات على اهتمامها تركز  تونس الجزائر و  كانت حكومات        

للمشروعات  وزير  الجزائرية األوسط و شمال أفريقيا. و كان للحكومة الشرق منطقة حكومات كل من أطول لمدة

 الصناعات التونسية  جهاز خاص لمساعدة الحكومة ، وأنشأت٦٢٢٠الحرف اليدوية منذ  الصغيرة والمتوسطة و

 . أما الجزائرو مصرو المغرب و٦٢٢٨ في عام قدرتها التنافسية  التصنيع( لتحسين قطاع المتوسطة )في و الصغيرة



 في ، الجزائر٠٢٢٢ في المتوسطة )المغرب و الصغيرة للمشروعات قوانين اإلمارات العربية المتحدة فقد أصدرت 

أشكال  من شكل  لديها األوسط الشرق منطقة حكومات ( و معظم٠٢٦٦ ، و اإلمارات في٠٢٢٤ في ، مصر٠٢٢٦

 -البحرين -المثال في كل من الجزائر الصغيرة والمتوسطة ) على سبيل االستراتيجيات للمشروعات السياسات أو

 أو جعله القبيل هذا من شيء إنشاء في حديثا بدأت  اليمن( أو أنها -اإلمارات -تونس -قطر -المغرب -األردن -مصر

 قومية سياسة  مع ذلك  ال توجد سوريا(. و  -السلطة الفلسطينية  -لبنان -المثال في  كل من األردن )على سبيل  رسميا

الكويت  -ليبيا -لبنان –الفلسطينية  السلطة -العراق  -كل من جيبوتي    في المتوسطة و الصغيرة للمشروعات رسمية

 السعودية.  -عمان  –

 خاص ذكر نادرا ما يكون هناك المتوسطة،  و الصغيرة رسمية  للمشروعاتللحكومات سياسات  حيثما يكون 

تنمية المشروعات  على يشرف مستهدفة. إال أن الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن )الذي كجموعة النساء لرعاية

تمويل األصغر(، االنتفاع بال  طريق عن رائدات األعمال )غالبا لدعم استراتيجية متناهية الصغر والصغيرة( لديه

مثلما يتم في ظل سياسة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في الصندوق االجتماعي للتنمية في مصر. وقد حددت 

 الهيئة العامة لالستثمار بمصر عام  التي وضعتها المتوسطة، و الصغيرة استراتيجية المستثمرين في المشاريع أيضا

اليمن، أنشأت وزارة الصناعة و التجارة إدارة عامة  االستراتيجية. في أولوياتها كإحدى النسائية المشروعات ٠٢٢٨

 السياسات وضع المرأة ، و طاقات صياغة الخطط والبرامج و لتنمية في المرأة   من ضم للمرأة للتأكد

 نسبيا. حديث هذا التطور يعتبر  االقتصادي، و لكن المرأة بدور الخاصة واالستراتيجيات

الدولي، ألدخال اعتبارات  البنك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و في ذلك  منظمات الدولية، بماتدعو ال 

السياسات  برامج المشروعات الصغيرة و المتوسطة أو ريادة األعمال  و سياسات و  تصميم   النوع عند وضع 

منظمة التعاون  تذكر نشرة(. و OECD,2001,2004; World Bank, 2010التنظيمية ذات الصلة )أنظر 

 األعمال حول معظم سياسات ريادة أن، : قضايا وسياسات" مشروعات المرأة "  ٠٢٢٤ االقتصادي والتنمية في

بالنسبة للنوع االجتماعي )أي أنه يمكن لكل من المرأة والرجل  أنها محايدة على أساس االعالن عنها   العالم "يتم

عدم  و الرجل و المرأة بين عالقات التفضيل تستمر الواقع في المساواة( ، و لكنها على قدم دعماالنتفاع بها و ب

 و  بالتالي، فإنها بالفعل ال ترى النوع  المساواة  في الوصول إلى  فرصة المساهمة في صنع القرار أو للموارد، و

 (.OECD ,2004النوع" )المساواة السائد بسبب  بتعزيز عدم  -و إن كان ذلك إلى حد كبير بدون قصد  -تقوم 

تقوم  الحكومات باستحداث بعدا لمشاركة  المرأة  في  : قضايا وسياسات" بأن  مشروعات المرأةوتوصي نشرة   "

على أن يؤخذ  في  بالتأكيد المتوسطة و الصغيرة بـالمشروعات المرتبطة السياسات كل  ريادة األعمال  عند وضع 

 المرتبطة السياسات تصميمها؛ والتقييم الدوري لتأثير منذ مرحلة  المرأةتأثيرها على مشروعات  االعتبار

 هذه تستفيد مدى وإلى أي المرأة تملكها التي المشروعات على نجاح  المتوسطة  و الصغيرة بـالمشروعات

لفهم ستؤدي  األسس الواقعية والتحليلية التي تحسين المتوسطة؛ و و الصغيرة المشروعات برامج من المشروعات

 اقتصادات في حاليا  ال يظهر االقتصاد، و هذا النوع من االجراءات في رائدات األعمال تلعبه الذي للدور أفضل

 األوسط و شمال أفريقيا. الشرق منطقة

 

 



 الوطنية الخاصة بالنوع االجتماعي االستراتيجيات

 للنهوض بوضع  للحكومة االستراتيجية تلخص الخطة وثيقة هي  الوطنية الخاصة  بالنوع ستراتيجيةإن اال 

 وطنية استراتيجية تطبيق خطة و االقتصادية. و يعهد عادة  بوضع  و االجتماعية السياسية و المجاالت   في المرأة

المرأة  شئون عن أو للوزارات المسئولة المرأة للمجالس الوطنية المعنية بوضع المماثلة والوثائق الخاصة بالنوع

المرأة،  معوقات تنمية تحديد في مهما دورا  االستراتيجية الوزارات(.و قد تؤدي هذه الخطط هذه مثل )حيثما وجدت

إلى اتخاذ  االقتصادية، بـاإلضافة و السياسية للحياة المرأة  فيها الجوانب القانونية والتنظيمية التي تعوق انضمام بما

كرائدة  و كموظفة العاملة القوة في أكبر بـشكل المرأة بحيث تشارك   أجل بيئة  العمل من لتحسين الالزمة اإلجراءات

 أعمال.

 من عدة نواحي. وبغض النظر   ريادة األعمال مناقشة مساهمة المرأة في عند جوهرية إن قضايا النوع تعتبر 

 في عملها أو الخاص مشروعها بدء فرصة تحرم المرأة من غالبا ما العقبات االجتماعية والثقافية والدينية التي عن

الودية  حتى و إن كانت السياسات االقتصادية  بـبيئة  العمل غير المرأة  تتأثر ما االقتصاد، غالبا من معين قطاع

القواعد و اللوائح،  تطبيق كيفية علني، فإن القيود غير الرسمية، مثل متحيزة ضد المرأة بـشكل  والتنظيمية ال تبدو

 قد ذلك المرأة، كل المصرفيين إلى المعلومات، أو نظرة المسئولين الحكوميين والعمالء، أو الحصول على  وصعوبة

 (.Chamlou, 2008; IFC, 2011ككل. ) االقتصاد بـالتالي لتنمية و لتطورها العوائق الخطيرة يكون من

 ل أفريقيا، هناكاألوسط و شما الشرق منطقة اقتصادات كل في المنطقة، لكن عبر القيود  يتنوع حجم هذه  

 أنشطة في المشاركة من المرأة لتمكين أهمية األكثر ، فإن  الحقوق المرأة عن قضايا للدفاع و متابعةشديد لل احتياج

 هي: األعمال ريادة

 االقتصادية؛ باألنشطة الحق في القيام 

 حماية الحق في الملكية؛ 

 أوولي األمر؛ الزوج موافقة خاصة من بدون حق السفر 

  إذن من ولي األمر.  التعاقد التجاري بدون في الدخولحق 

 

 

 االقتصادية المرأة حقوق البحوث عن إلى المزيد من الحاجة. 1.0 المربع

 

 حيث من إن  تعقدها البالد، في قوائم بـشكل محدد يذكر لم ، فأنه القانونية للمرأة بالرغم من إثارة موضوع  الحقوق

اإلطار  التي تتناول الدراسة المتعمقة يستحق المزيد من  رائدة أعمال قد على أن تصبح المرأة قدرة على الخاص تأثيرها

 الالحقة. التحليالت في أن تستكشف يجب مشكلة تطبيقه ، فهذه القانوني و

 

 يؤثر سوف فإن ذلك الحقوق هذه حماية على قدرتها و المجاالت هذه في المرأة حقوق تحترم و تمنح إن لم 

 واألسواق.  للتمويل  الوصول وعلى  تسجيل مشروعها على قدرتها على



أو  للنوع االجتماعي  وطنية استراتيجيات بوضع األوسط وشمال أفريقيا   الشرق  الحكومات تقريبا في  قامت  جميع

 ر علىيتم العثو السعودية حيث لم و )يبدو أن االستثناءات هي  مصر و الكويت   المرأة لتنمية   وطنية استراتيجيات

تحقيق  على قادر غير  الموارد و تنقصه  هذه االستراتيجيات تطبيق يكون ما الوثائق( . و مع األسف غالبا هذه مثل

 المجتمع. في المرأة لـوضع التقاليد الثقافية المتشددة بالنسبة   التأثير األمثل و بصفة خاصة إزاء

المرأة  حقوق وبحماية بالـمساواة المتعلقة العديد من القضايا   للغاية إذ تغطي واسع االستراتيجيات هذه إن نطاق

  المثال، بالنسبة القوانين و اللوائح )على سبيل في الجنسين بين الجنسين، و التخلص من التمييز بين المساواة وتعزيز 

 القرار صنع في مواقع  المرأة تمثيل الزوج( و زيادة إذن من بدون التملك، و الحق في العمل حقوق و للميراث

العمل، و السعي لتحقيق المزيد  سوق في المرأة مهارات لتنمة   المرأة. و تدعو أيضا ضد العنف السياسي  والحد من

الحاجة للحصول  بدون بـاألنشطة التجارية الحق في القيام –الحاالت  في بعض -التعيين، و فرص من المساواة في

 من الحد هدفه هو  األعمال ريادة أنشطة في المرأة دور تشجيع على التأكيد  يكون كثيرا ما  الزوج، و على موافقة

األنشطة المدرة للدخل و  في لتمكين المرأة صاحبة  الدخل المنخفض من العمل  أكبر  بـشكل يهدف و المرأة فقر

 معظمها في نطاق المشروعات متناهية الصغر.

 األعمال الدعاية لرائدات

 نظرة نقلة إيجابيية في في يساهم رئيسيين: قد األقل في أمرين للمرأة كرائدة أعمال  قد يساعد   علىإن الدعاية  

كرائدة   الشرعية االجتماعية لدورها دعم للقوالب النمطية و التصدي طريق عن االقتصاد في المرأة لدور  المجتمع

 االختيارات. كأحد األعمال ريادة  المزيد من النساء للنظر إلى   في تقديم نماذج  يحتذى بها  تلهم  أعمال، و

إلثارة  كرائدة أعمال و للدعاية للمرأة  المبادرات في بعض اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا يجري عدد من

 قصص و تشمل هذه المبادرات  نشرات توضح  الوطني، لالقتصاد  تقدمها الوعي باإلسهامات  التي المزيد من

 ، و عدد قليل من للمشروعات المؤتمرات حول ريادة المرأة النجاح وأفالم  تسجيلية و برامج التكريم و الجوائز  و

الجهات المعنية  و  أعمال جمعيات سيدات تحرك نتاج هو الباقي الهيئات الحكومية، لكن تقوم به المبادرات هذه

 .األخرى

البحرين ومصر و المغرب واإلمارات و  في رائدات األعمال  و نشرات التعريف  بالنساء الناجحات

 قطر السعودية و

 المرأة، و إنجازات مجلة "المرأة البحرينية"، إللقاء الضوء على  البحرين في للمرأة األعلى المجلس يصدر 

 رائدات األعمال. مين حين آلخر عن إنجازات

 

 المصريات:  تجارب ناجحة". و قد تم منح  األعمال "سيدات  المصرية المالية ، نشرت وزارة٠٢٢١ في عام

  الوطني االقتصاد الوقت لمساهماتهن في ذلك في المذكورات شهادات تقدير من وزارة االستثمار نساء العشر

 العالمي. المرأة يوم في شخص ٠٢٢ حوالي حضرها في احتفالية و ذلك

 



 توضح دراسات حالة  كتيبات المغرب طة فيأصدرت الوكالة الوطنية لدعم المقاوالت الصغيرة والمتوس

 الريادة النسائية. الجمعيات لدعم مشروعات و التدريب مراكز ابتعاثهن إلى ناجحات تم لرائدات أعمال

 

  " نشرت حكومة اإلمارات العربية المتحدةWomen in the United Arab Emirates: A Portrait of Progress-النساء 

بعض األمثلة لرائدات  النشرة هذه تضمنتو، ٠٢٢٨ اإلمارات العربية المتحدة: صورة التقدم" في عام في

 األعمال.

 

 بين"  الشراكة خالل من -Arab News في األعمال لسيدات خويلد بنت خديجة مركز و "العربية األخبار 

 األعمال لسيدات شركة ٠٢ "أفضلسنوية عن  قائمة السعودية بتجميع غرفة جدة للتجارة والصناعة، تقوم 

الملحق السنوي عن سيدات األعمال، ووفقا  في تنشرها النساء( و تديرها أو تملكها السعوديات" )شركات

 النساء إبراز صورة  و تمثل  الخطوة األولى نحو  ٠٢٢١ عام  المبادرة لمحرر "أراب نيوز"، بدأت هذه

 السعوديات في مجال األعمال.

 

  القابضة القطرية تنشر الشركة T & D  - الدوحة  أسستها سيدة و توفر للنساء القطريات في شركة هي و

 األخبار تغطي األعمال لسيدات مجلة هي مجلة "القطريات"، و  -خبراتهن مهاراتهن و التدريب لتنمية

اعية، ومشاكل عراقيل العمل، والمساهمات االجتم انجازاتهن و األعمال، شاملة لسيدات االقليمية و المحلية

 العمل والقضايا ذات الصلة.

 

 اليمن اإلمارات وقطر  و في األعمال رائدات جوائز

 اإلمارات، وهذه  األعمال في  ترعاها الدولة لسيدات ـ جائزة  دبي أنشأت وزارة التنمية االقتصادية في

 (.٢.٢مربع   )انظر  عام ٠٢٢٢ منذ مستمرة الجائزة

 

 صاحبة  رعاية تحت ٠٢٢١ في عام األعمال لسيدات قطر جائزة األعمال القطريات  أطلقت جمعية سيدات

 االقتصاد وفي المجتمع في يساهمن القطريات الالتي على النساء السمو الشيخة موزة بنت ناصر للتعرف

 األعمال واإلشادة بهن. مشروعات في أو  إنجازاتهن  الهامة في  المجال المهني خالل القطري من

 

 أبرز سيدات األعمال تكافأ بها"   سنوية جائزة خصصت وزارة الصناعة و التجارة اليمنية  ، ٠٢٦٢ امفي ع

 اليمنيات"و ذلك بـالتعاون مع االتحاد العام للغرف التجارية.

 

  

 

 



 الفلسطينية السلطة وفي لبنان في األعمال رائدات عن التسجيلية األفالم

 في لبنان في   مشروعات رائدات  األعمال  عن تسجيليا فيلما   اللبنانياتاألعمال  أنتجت جمعية سيدات 

 األعمال. لسيدات الفرص بالنسبة و للتحديات أفضل فهم لتعزيز محاولة

 

 رايحين"، يستعرض  دقيقة بعنوان "واين عشرون مدته تسجيليا أنتجت جمعية سيدات األعمال الفلسطيني فيلما

على  المشاريع هذه تأثير و مشاريعهن صاحبات  المشاريع متناهية الصغر وفلسطينيات من  نساء أربع

 دورهن. وعلى  أسرهن

 

 أجلهن من األعمال و المنتديات والمؤتمرات عن رائدات

 األعمال ومن أجلهن في جميع أنحاء المنطقة المؤتمرات االقتصادية عن  رائدات و  المنتديات من الكثير تعقد 

النسائية، فإن  األعمال ريادة هدفها تعزيز جيد )في حد ذاته( لنشاطات مثال هذا أن من الرغممنتظم. على  بـشكل

السلوكية في  و الثقافية التغييرات في حتى تؤثر أقوي بـشكل تعزز أن يجب االقتصاد كمساهم في المرأة  صورة

 لرائدات االقليمية و الوطنية المنتديات نتائج ، ويحتاج األمر إلى نشر للمرأة االجتماعي المناسب الدور حول المجتمع

 هذا إن أفالم تسجيلية، كل أو مطبوعات شكل في كانت سواء -النجاح قصص و توزيع أوسع نطاق األعمال على

 إلى و فئات المجتمع األوسع إلى من صفوة شرائح المجتمع لتصل   تنتقل و الفوائد التنموية لها أن المعلومات كانت

المزيد  رائدات األعمال من الشابات الطموحات. مطلوب المشاريع متناهية الصغر  وإلى  صاحبات النشاط في النساء

 إلبراز تجاربهن و االقتصاد و أعمال في النساء كرائدات و الدعاية  لزيادة وضوح الرؤية الخاصة  بدور من التنشيط 

 شمال أفريقيا. األوسط و الشرق   في للشابات  قدوة يصبحن بحيث نجاحاتهن

 



 

 حالة اإلمارات العربية المتحدة -اإلمارات للسيدات  جائزة. ٢.٢ مربع

 الدولة تنفذها" مبادرة بـرعاية  األعمال( هي جائزة اإلمارات لسيدات أصال كانت جائزة اإلمارات للسيدات )

خدمات  دبي لتعزيز جودة االقتصادية فيللربح أسستها دائرة التنمية  هي منظمة ال تهدف مجموعة دبي للجودة"  و

اإلمارات  سواء من  األعمال المتميزات في سيدات لتكريم سنويا  تقدم الجائزة ٠٢٢٢ المنظمات األعضاء، و منذ عام

تشجيع  و إلهام في دورهن إلى المجتمع، بـاإلضافة مساهماتهن في المواطنات أوالمقيمات، كاعتراف بـنجاحاتهن و

 النجاح تحقيق و العالية للمناصب للوصول والتطلع االقتصادي في المجتمع التمكن الكتساب القادمة األجيال نساء 

 المهني.

 مؤهلة للترشح كصاحبة المرأة تكون للمهنيات، و لكي   الثانية لصاحبات األعمال، و  فئتان للجائزة: األولى هناك

تجارية،  رخصة لديه ، و االقل سنوات على ثالث عمره  يكون اإلمارات و في المشروع مقره يكون أن أعمال، يجب

 و أدائه. يتم اختيارالفائزات   ته إدارة عن في المقام األول  مسئولة األعمال)مالكة المشروع(  رائدة تكون أن   و

يكون الحكم من قبل لجنة من أصحاب االنجازات العملية  مجموعة من المعايير الصارمة و أساس على بـالجائزة 

 كبيرة. شركات منظمات أو يرأسن ومهنيات مشروعاتهن يدرن في ذلك سيدات المعروفة بما

 القيادة الحكيمة  وتحديد األهداف الناجحة مثل  سيدة  األعمال تصنع تعطي الجائزة تقديرا للعوامل المتنوعة التي

 من عملية فرز الطلبات مع، و كجزءالمجت في المساهمة و الوظيفية و اإلبتكار المهنية و المستقبلية و اإلنجازات

 تساعدها قد  التي المهمة االقتراحات تقريرا بالتقييم يتضمن  الرؤى و بطلب  تقدمت المقدمة للترشح،  تتلقى كل من 

 على التنمية الذاتية.

األعمال مجالس سيدات   بـمساعدة صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم و رعاية تحت الجائزة تتم مبادرة

 التي أنشئت في غرف التجارة والصناعة.

(، ٠٢٦٠جائزة اإلمارات للنساء ) و ٠٢٦٠ مارس في اليه الوصول ، تمwww.dqg.org(، ٠٢٦٠المصدر: مجموعة دبي للجودة )

www.ewa.ae٠٢٦٠ مارس في اليه الوصول ، تم . 

 

    بين القطاعين العام والخاصإدراج القضايا التي تؤثر على سيدات األعمال في حوار السياسات 

 القطاع احتياجات  لضمان أن تؤخذ له أهميته بالسياسات  لمتعلقالخاص ا و العام إن الحوار بين القطاع  

  العمل. لذلك بيئة في أخرى تنظيمية و عوائق قانونية  و   الخاص االعتبار. قد تواجه عضوات القطاع بعين  الخاص

 للمراة صوت وجود لضمان السياسة بـصناع المنتظم لإللتقاء األعمال سيدات مجتمع لممثلي المهم إتاحة الفرصة  فمن

 عند وضع االستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمناخ العمل.

 في ال تنشر آليات و ممارسات المشورة ذات القاعدة العريضة للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص كثيرا 

إلى أي مدى  تقييم   والمتاحة المعلومات المعلنة عامة، و أيضا من الصعب على ضوء بـصفة األوسط الشرق منطقة

 في تؤثر الحكومة. ومن العوامل التي قد  و األعمال مجتمع بين الحوار التي تؤثر على عمل المرأة  في  تثار القضايا 



 في فعال بدور شرية أوالمؤسسية(  في القيام)سواء الب األعمال لسيدات إمكانات الجمعيات الوطنية هو هذا الموضوع 

للهيئات االستشارية الحكومية   األعمال جمعيات سيدات ممثلي ضم المرأة. وعامل آخر هو حقوق عن الدفاع

 بعض بالسياسات، و في األساسية المتعلقة  حول المواضيع العام و الخاص القطاعين بين االستشارية ولالجتماعات

بـشكل منتظم،  ومن األمور  األعمال تنضم جمعيات سيدات ال األوسط و شمال أفريقيا  قد الشرق منطقة اقتصادات

مشروعات   تنمية بطلة   رانيا هي األردن نجد أن جاللة الملكة وجود ضغوط سياسية عليا ، ففي التي تساعد كثيرا

هيم آل خليفة، رئيسة المجلس األعلى للمرأة، صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبرا البحرين في ، و الريادة النسائية  

العمل  بـبيئة إبراز القضايا المتعلقة  في كبيرا دورا أول  لعبن سيدات   المرأة. و هناك أيضا لتمكين بـشدة تدعو

 بالنسبة للمشروعات  المملوكة للمرأة.

 وطاقاتها ومواردها  نسبيا صغيرة الحجم، وعدد أعضائها قليل  األعمال جمعيات سيدات هناك عدد من 

محدودة. و مع ذلك هناك أمثلة لجمعيات سيدات أعمال قوية تقوم بدور في مجال الدعوة، وتمثل الغرفة الوطنية للنساء 

 تمثيل و وجود تعزز و والدولية المحلية أمام المنظمات  األعمال رائدات صاحبات المؤسسات  في تونس مصالح

الجزائر تمارس جمعية سيدات األعمال  ل وغرف التجارة الوطنية، و فيمنظمات أصحاب العم داخل   المرأة

 فيما يتعلق الحكومة في السياسات وصناع الخاصة الضغوط على المؤسسات العامة و( SEVEالجزائريات )

 لبنان تدعو  الجمعية اللبنانية لسيدات األعمال األعمال، و في ريادة طاقات المرأة في  تحد من بالقضايا التي

(LBWAالتخاذ السياسات ) بيئة العمل  والتجارة بالنسبة  للشركات التي تقودها  التي من شأنها تحسين والتشريعات

 (JFBPWمنتدى األردن للسيدات األعمال والمهنيات ) دعي فيما مضى قد األردن، كان الديوان الملكي النساء، و في

لضمها للخطة  ريادة األعمال  تحسين أوضاع مشاركة المرأة فيلتقديم المقترحات بشأن اإلجراءات التي من شأنها  

وضع وجهات نظر رائدات األعمال في  يتم  -بعد نكتشفها لم غيرها التي في ربما و -الحاالت هذه الوطنية للتنمية. في

 راسة .أصبح تقبل الحكومات  الجديدة لمواقف  الدعوة لسيدات األعمال يحتاج للد ٠٢٦٦ أحداث المقدمة. و بعد

غرف التجارة  تأسسيها داخل أكثر   نحو األعمالتتجه  سيدات الخليج، يبدو أن  جمعيات اقتصادات في 

 أن تثار يعني المفروض أن من المباشر بـالغرف والصناعة من أن تعمل كهيئات قائمة بذاتها، و نظريا فإن ارتباطها

ذلك و  تحقق الواقع ال يتضح مدى  الحكومة. وفي و الغرف الحوار بين في  األعمال رائدات على تؤثر التي القضايا

 يحتاج األمر إلى المزيد من الدراسة.

 

 الخالصة

لتحسين وضع  السياسات بـبعض بااللتزام األوسط و شمال أفريقيا  الشرق لقد وعدت عدة  حكومات في  

اقتصادي، ومن االستراتيجيات  كفاعل المرأة بأهمية البيانات المتعلقة يتبين من ، كما  االجتماعي المرأة االقتصادي و

القيام   يجب خطط التنمية الوطنية. ومع ذلك  في مستهدفة كفئة المرأة الوطنية المتعلقة بالنوع االجتماعي، وفي إدماج

منتظم عند وضع السياسات الخاصة  األعمال في الحسبان بـشكل سيدات مجتمع مشاغل لضمان أن  تؤخذ   بالمزيد

على ممارسة  لديها المقدرة  األعمال  سيدات لجمعيات أمثلة . و توجد المتوسطة و الصغيرة المشروعاتبتنمية 

  أن القرار. و على الرغم من  متخذي مع وللعالقات للموارد  يفتقر معظمها السياسات، لكن صانعي على الضغوط

األنشطة لدعم  مشروعات المرأة، إال أنه  مجموعة من اتخذت قد األوسط و شمال أفريقيا الشرق في حكومات عديدة 



النساء  من أكبر عدد لتشجيع و االقتصاد في المرأة دور تجاه النظر وجهات لتغيير أكبر مجهودات من المطلوب بذل

 للنظر إلى ريادة األعمال كأحد الخيارات المهنية.

 التوصيات الرئيسية

األوسط و  الشرق  اقتصادات  في الداعمة لتنمية مشاريع  المرأة"قوائم  السياسات والمؤسسات والبرامج  على بناءا

األوسط و شمال  الشرق  وزراء  عليها وافق  التي المبادئ االعتبار في ومع األخذ  شمال أفريقيا الثمانية عشر"

 في في "اإلعالن الخاص بتعزيز ريادة المرأة لألعمال في منطقة الشرق األوسط متكامل سط و شمال أفريقيا"  أفريقيا

 الشرق األوسط و شمال أفريقيا )انظرالملحقق –لمنظمة التعاون  االقتصادي والتنمية   1112االجتماع الوزاري عام 

خالل  للتنفيذ من تدعو التوصيات المنطقة، ومعظم اتبكل اقتصاد الصلة ذات عامة توصيات التقرير أ(، يطرح هذا

بالتعاون مع  المفاهيم والممارسات الجيدة  مع ذلك يجوز وضع الجهات الوطنية المعنية. و  الحكومات الوطنية و

 منتدى سيدات األعمال. المجتمع الدولي، بما في ذلك

 

 اإلجراءات  الجهات المنفذة

 السياسية القيادة  

 

 

الحكومات الوطنية 

بالتشاور مع الجهات 

 المعنية الرئيسية

بالتشاور  مشروعات المرأة   تنمية سياسي متكامل لمساندة   إطار عام تصميم .2

 الجهات المعنية. مع أهم

 آلية لتنسيق أألنشطة إلى بـاإلضافة السياسي اإلطارالعام لتطبيق عمل خطة تبني .1

 لمتابعة التنفيذ.الجهات المعنية   التي تقوم بها

 فريق عمل مشترك بين الوزارات لمشروعات المرأة )تـدعمه تأسيس .0

فرق عمل  و األعمال الرئيسية سيدات جمعيات  من ممثلين سكرتارية( يضم

والتأكيد على استمرار    أنشطة الجهات المعنية منتدى سيدات األعمال لتنسيق

 سياسية. كأولوية مشروعات المرأة  تنمية

 ريادة المرأة  أهمية على الضوء لتسليط  بـحمالت التوعية واسعة النطاق القيام .1

 ريادة النساء على اعتبار  لتشجيع المجتمع، و و لإلقتصاد قيمتها  و لألعمال 

 أحد الخيارات المهنية. األعمال 

الجهات  الدولية المعنية،   

منتدى سيدات بما في ذلك 

 األعمال

 و والعام الخاص القطاع بين الحوار ألهمية أفضل  فهم من أجل بـالبحوث القيام .1

الصناعة، و الجمعيات النوعية ومنظمات أصحاب  لدور غرف التجارة و

 العمل، وجمعيات سيدات األعمال في معالجة  تنمية مشروعات المرأة.
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 الفصل الرابع

 الدعم المؤسسي لسيدات األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا

 

لتنسيق المبادرات الرامية  لدعم رائدات األعمال لها فاعليتها، و تبين التجارب  أن الهياكل المؤسسية المخصصة 

ينظر هذا الباب في مثل هذه الهياكل في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا، فقد أنشأت معظم حكومات المنطقة 

يس وحدة مؤسسات مكلفة بالنهوض بوضع المرأة االقتصادي و االجتماعي، على الرغم من أنه لم تقم أي منها بتأس

حكومية متخصصة  لتنمية مشروعات المرأة، ونادرا ما يكون لدى جهات التسجيل و الترخيص آليات للوصول إلى 

صاحبات األعمال، و ليست لدى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة بصفة عامة خططا استراتيجية 

لجانا  –و ال سيما في بالد الخليج  –عدة غرف تجارية  واضحة أو برامج دعم موجهة لرائدات األعمال، و قد أنشأت

لسيدات األعمال لزيادة مشاركة المرأة في هذه الغرف و تقدم لرائدات األعمال فرصا للتواصل و اإلرشادات و 

 التدريب و في بعض الحاالت حاضنات لألعمال.

 

 

 

 

 

 



 تمهيد

يتعين أن تكون مؤسسات الدعم  في كل بلد متسقة من حيث المبدأ مع التزامها السياسي و مع استراتيجيتها في         

مساندة رائدات األعمال.  فقد تكون هذه الجهات المؤسسية مسئولة عن مساندة مشاريع المرأة وعن تنسيق الجهود 

ي ذلك تسجيل األعمال والترتيبات )و المواضيع( المتعلقة الرامية إلى تعزيز تنمية المشاريع النسائية، بما ف

بالتراخيص.  و عالوة على ذلك و الستكمال الترتيبات المؤسسية  ويمكن لجمعيات األعمال، بما في ذلك تلك 

 المخصصة للنساء فقط، يمكنها أن توفر الخدمات لدعم صاحبات المشاريع.

مال أفريقيا توجد مؤسسات رسمية للسير قدما بوضع المرأة اال في معظم اقتصادات الشرق األوسط و ش        

قتصادي و االجتماعي، و مع ذلك لم تقم أية حكومة في المنطقة بتأسيس جهة واحدة تكون مهمتها بصفة خاصة تنسيق 

ول على األنشطة الداعمة لتنمية أعمال الرياديات، و تواجه المرأة عوائق كبيرة عند تسجيل أعمالهن رسميا و الحص

تراخيص التشغيل، كما أن المرأة ال تمثل بالقدر الكافي في تجمعات األعمال الرئيسية )على سبيل المثال في غرف 

التجارة و الصناعة(، و تؤدي جمعيات سيدات األعمال دورا محوريا في توفير المساندة للرياديات بالرغم من نقص 

 االطاقات واالتصاالت والموارد.

ول هذا الفصل الترتيبات المؤسسية و التنظيمية القائمة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا لدعم و يتنا        

تنمية مشروعات المرأة في المنطقة، و يضم لمحة عامة عن المؤسسات الحكومية ونهجها، كما يوفرنظرة عامة على 

 عيات سيدات األعمال في المنطقة.مستوى تمثيل المرأة في التجمعات الرئيسية لألعمال و على تفوق  جم

 

 المؤسسات العامة للنهوض بوضع المرأة االقتصادي و االجتماعي

أنشأت معظم حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا مؤسسات مهمتها النهوض بوضع المرأة االقتصادي و 

و ال تعكس أي تغيرات  قد  1122تمثل الهياكل القائمة قبل أحداث  0(، ) البيانات في جدول 2.1االجتماعي )جدول 

هذه المؤسسات دورا هاما في الدفاع عن حقوق المرأة وعن   –تكون اإلدارات الجديدة أدخلتها(، وتؤدي/ أدت 

المساواة و قد تكون قد أثرت في حد ذاتها قد أثرت على تنمية  مشاركة المراة في ريادة األعمال، و مع ذلك فإن القليل 

 ا هو مكلف خصيصا بمساندة تنمية مشاركة المرأة في ريادة األعمال.فقط من هذه المؤسسات م

 

 

 

 

 

 



 المؤسسات المكلفة بالنهوض بوضع المرأة االقتصادي و االجتماعي 1.1الجدول 

المجلس الوطني المعني  االقتصاد

 بالمرأة

الوزارة المسئولة عن 

 تنمية المرأة

االستراتيجية الوطنية للنوع 

 االجتماعي

المجلس القومي للمرأة   الجزائر

هيئة  1112 –واألسرة 

 استشارية

وزارة األسرة ووضع 

 المرأة

اإلعالن الرسمي عن المساواة بين 

(، البرنامج 1117الرجل و المرأة )

العام للمساواة بين الجنسين و تمكين 

-(1122-1119المرأة في الجزائر )

)لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج 

ي لتعزيز قومي لإلصالح الهيكل

المساواة بين الجنسسين و تمكين المرأة 

مع التركيز على توفير فرص العمل 

 لها(

المجلس األعلى للمرأة  البحرين

(1112) 

استراتيجية وطنية لتمكين المرأة  

) تحسين وضع –( 1112البحرينية )

المرأة في كافة مواقع اتخاذ القرار( 

واحد من األهداف هو زيادة عدد 

األعمال والمنتفعات باالئتمان و سيدات 

استضافة ورش العمل التدريبية 

 لرائدات األعمال

 مجلس األعلى للمرأة جيبوتي

(2999) 

وزارة شئون المرأة، 

توفير مراكز اتصال 

للمرأة في الوزارات 

األساسية لتعزيز اتخاذ 

اسلوب يراعي النوع  

 االجتماعي

االستراتيجية الوطنية إلدماج المرأة في 

 (1111اعي التنمية )مس

المجلس القومي للمرأة   مصر

) يقوم بإدارة  -(1111)

مركز لتنمية مشاريع 

المرأة: مشروع متناهي 

 الصغر للمرأة المعيلة(

العامة لشئون  اإلدارة

المرأة في وزارة الشئون 

االجتماعية )مهمتها تنفيذ 

و متابعة الخطط و 

السياسات المتعلقة 

بالمرأة، وحدات للمساواة 

في الفرص في معظم 

الوزارات، مبادرة تمويل 

 المرأة   

 غير واضحة

وزارة الدولة لشئون   العراق

 (1110المرأة )

–( 1121البرنامج الوطني للمرأة )

هدف واحد هو توفير فرص عمل 

 للمرأة

المجلس الوطني األردني  األردن

 لشئون المرأة

اللجنة الوطنية األردنية 

 (2990لشئون المرأة )

برنامج عمل وطني للنهوض بالمرأة 

،االستراتيجية 1111-2992األردنية 



-1117الوطنية للمرأة في األردن  (2991)

( حد 1110)األولى كانت في  1121

أدني لذكر دور  المرأة في ريادة 

األعمال فيما يتعلق فقط بفرص العمل 

 الحر للنساء الفقيرات(

المجلس الكويتي لشئون  الكويت

المرأة )قسم من مجلس 

 (1110) -الوزراء(

قسم شئون األسرة و 

( وزارة 2992المرأة )

الشئون االجتماعية و 

 العمل

 غير واضحة

المجلس الوطني للمرأة  لبنان

 (2992اللبنانية )

الهيئة الوطنية لشئون 

( 2997المرأة اللبنانية )

مراكز اتصال في 

اإلدارات والمنظمات 

 الرسمية

الخطة االستراتيجية الوطنية العشرية 

 1112-1122لشئون المرأة في لبنان 

اللجنة العامة الشعبية   ليبيا

للشئون االجتماعية )نفذت 

ع زيادة فرص مشرو

التمكين االقتصادي للمرأة 

(1112-19) 

استراتيجية للمرأة في التنمية في 

-1119الجماهيرية العربية الليبية 

1129  

وزارة التنمية االجتماعية   المغرب

 و األسرة و التضامن

خطة العمل الوطنية لدمج المرأة 

( االستراتيجية الوطنية 2992)

تقرير  (،1117للمساواة بين الجنسين )

المرأة الملحق بالتقرير االقتصادي و 

 1117المالي في 

اإلدارة العامة لشئون   عمان

المرأة و الطفل في وزارة 

الشئون االجتماعية و 

 العمل والتدريب المهني

االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة 

  1111-1112العمانية 

وزارة شئون المرأة   السلطة الفلسطينية

المرأة في  ( مكتب1110)

وزارة التخطيط و وزارة 

 التعليم

الوطنية  1120-1122استراتيجية 

 للمرأة بين القطاعات

المجلس األعلى لشئون  قطر

 (2992األسرة )

لجنة شئون المرأة 

تتبع المجلس  -(2992)

 األعلى لشئون األسرة

االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة 

 القطرية

المملكة العربية 

 السعودية

اللجنة الوطنية للمرأة  

(، قرار مجلس 1111)

( بإنشاء 1111الوزراء )

أقسام للمرأة في 

 غير واضحة



المؤسسات الحكومية و 

تعزيز تشغيل المرأة و 

الحد من حاجة المرأة 

لكفيل من الذكور أثناء 

 العمل

المجلس السوري لشئون  سوريا

( مؤسسة 1110األسرة )

وطنية مسئولة عن 

 النهوض بالمرأة

اللجنة الوطنية لشئون 

( تقوم 2991المرأة )

بمتابعة وضع المرأة، و 

تسعى لتعديل القوانين التي 

تميز ضد المرأة، إدارة 

لتمكين المرأة في لجنة 

الدولة للتخطيط، إدارة 

تنمية المرأة الريفية في 

(، 1111وزارة الزراعة )

معظم الوزارات لديها 

 وحدة معنية بشئون المرأة

الوطنية للنهوض بالمرأة  االستراتيجية

(، أقسام   لتمكين المرأة في 1111)

الخطة الخمسية التاسعة و العاشرة، 

اعتماد استرتيجية النهوض بالمرأة 

 الريفية

الجلس الوطني للمرأة و  تونس

 (2992اآلسرة )

)هيئة استشارية ترأسها  

وزارة شئون المرأة و 

األسرة والطفل 

 والمسنين(،

للمرأة و المجلس الوطني 

 (2992التنمية )

وزارة شئون المرأة 

واألسرة و الطفل 

 (2992والمسنين )

استرتيجيات للمرأة و ضعت لتكون من 

 مدخالت خطط التنمية الوطنية

اإلمارات العربية 

 المتحدة

ال توجد وزارة محددة  

مسئولة. االتحاد النسائي 

العام )مسئول عن تنفيذ 

 استراتيجية تمكين المرأة(

ترتيجية الوطنية لتقدم المرأة االس

(1111) 

المجلس األعلى للمرأة  اليمن

(1111) 

اللجنة الوطنية للمرأة 

)مشتركة للوزارات( 

( و تقترح 2997)

السياسات للنهوض بوضع 

المرأة و تتابع 

 االستراتيجية الوطنية،

إدارة عامة لتنمية المرأة 

العاملة في وزارة العمل 

 والشئون االجتماعية

االسترتيجية الوطنية لتنمية المرأة 

(، االستراتيجية الوطنية 1117-1121)

 (1122-1112للمرأة العاملة )

 



 الهيئات المسئولة عن التنسيق  و تنمية مشروعات المرأة 

أفضل السبل لمساندة تنفيذ سياسات متجانسة هي تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التنسيق و تنظيم         

الجهود المتعلقة بتنمية مشروعات المرأة، ويمكن لهذه الجهة على سبيل المثال أن تكون جهازا مركزيا مثل مجلس 

ز تنمية المشروعات الصغيرو و المتوسطة، و يؤكد منشور وطني لمشروعات المرأة أو مكتب للمرأة مقره داخل جها

"مشروعات المرأة: قضايا و سياسات" أن  إنشاء مكاتب حكومية  1111منظمة التعاون االقتصادي و التنمية عام 

لصاحبات المشروعات هو أسلوب فعال لتنمية و تنفيذ السياسات و البرامج الموجهة لمشروعات المرأة و للوصول 

 (.- OECD 1111زيد من ارائدات األعمال  )  إلى الم

ال توجد حكومة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا لديها وحدة سياسيات تتعامل مع موضوع ريادة المرأة         

لألعمال بالتحديد، و على الرغم من أن بعض الخطط االستراتيجية الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و 

نشطة المشروعات الصغيرة و المتوسطة إال أنه نادرا متناهية الصغر تتضمن أهداف تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في أ

ما توجد تدابير سياسية واضحة لدعم هذا الهدف. و على حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا البحث عن تأسيس 

 جهة واحدة مزودة بالموارد البشرية و المالية الكافية و مكلفة بالتنسيق بين الجهود المبذولة في مجال تنمية مشاركة

 المرأة في ريادة األعمال.        

أمثلة للممارسات الجيدة في وضع و تنفيذ سياسات ريادة أعما ل المرأة من خالل أجهزة  2.1و يبين المربع         

محددة  في ألمانيا و النرويج و جنوب أفريقيا و السويد و الواليات المتحدة، و في كل من هذه األمثلة تقوم الوزارة أو 

ة المسئولة عن التنمية االقتصادية أو المشروعات الصغيرة إما أنها تقود أو تشارك مباشرة في وضع السياسات اإلدار

 و في التنفيذ.

 نماذج للممارسات الدولية الجيدة في مجال الدعم السياسي و المؤسسي لرائدات األعمال    2.1المربع 

ب الدعم السياسي و المؤسسي لرائدات األعمال زخما كبيرا،  و في بالد و مناطق عديدة حول العالم اكتس            

 السبب الرئيسي في  أن الحكومات تحركت في هذا االتجاه هو:

 الحد من قلة تمثيل المرأة في ملكية المشروعات بتنشيط معدالت أعلى لبدء و تنمية المشروعات المملوكة للمرأة  - 

 ه رائدة األعمال بسبب النظم القائمةالحد من  الحواجز والعقبات  التي تواج -

 دعم توفير فرص العمل -

 التشجيع على االندماج في المجتمع -

 ألمانيا

هو منظمة تعمل  1111( الذي تأسس عام BGAالجهاز الوطني األلماني لخدمات و أنشطة المرأة المبتدئة )          

على مستوى البلد كله لمساندة رائدة األعمال المبتدئة أو التي تفكر في بدء مشروع، و هي  مركز خدمة دائمة تتخذ 

الشكل المؤسسي و تقدم المشور المتخصصة و المعرفة و المعلومات لرائدات األعمال الناشئات و الجدد من خالل 



ء البلد. و إلى جانب الخدمات االستشارية يوفر الجهاز منتدى للتواصل و تبادل المعلومات من عدة فروع في أنحا

خالل مطبوعاته و الخط الساخن  والشبكات و المؤتمرات، و تموله الوزارة االتحادية األلمانية للتعليم و البحوث 

زارة االتحادية لالقتصاد و التكنولوجيا. و في والوزارة االتحادية لألسرة  و كبار المواطنين و المرأة و الشباب والو

منح الجهاز جائزة من المجلس األوروبي كأفضل نموذج للممارسة الناجحة )انظر:  1119عام 
www.gruenderinnenagentur.de) 

 النرويج

- 1112أطلقت الحكومة النرويجية  "خطة عمل خمسية لتعزيز ريادة األعمال بين النساء   1112في عام         

"، وكان هدف الحكومة هوأن توفر أعماال و صناعات أكثر إنصافا وتنوعا تؤدي إلى ابتكار يضيف قيمة في 1120

والصناعة النرويجية: " إن العمل اإليجابي لتعزيز النرويج، و كما هو مبين في الموقع االلكتروني لوزارة التجارة 

مشاركة المرأة في المشروعات  ال يعتبر ذو أهمية فقط لدعم المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع في مجال األعمال 

و التجارة ،إن النقص  في تمثيل اإلناث بين رواد األعمال يمثل أيضا طاقة غير مستغلة لالقتصاد النرويجي، و 

حسين الظروف بالنسبة لرائدات األعمال و جعل المرأة جزءا قويا من األعمال و التجارة نريد أن نساهم في دعم بت

التنوع االقتصادي و توفير المزيد من فرص العمل للمرأة و تحقيق النمو االقتصادي." إن هدف الحكومة هو زيادة 

% عام 00-01)بعد أن كانت  1120قل بحلول عام % على األ11حصة المرأة بالنسبة لمجموع رواد األعمال إلى 

 (، و خطة العمل هي التزام واسع من جانب الحكومة  تم توقيعه من سبع وزارات.1112

لقد وضعت التدابير من أجل زيادة وصول المرأة  للخبرة و لشبكات التواصل و لرأس المال، و تعزيز           

عمال ، و تحسين ظروف الجمع بين الحياة األسرية وريادة األعمال ، والتأكيد المواقف اإليجابية نحو المرأة كرائدة أ

على زيادة العناية برائدات األعمال في جميع األجهزة التي تدير التمويل وأدوات السياسة العامة األخرى، و تضمنت 

صدر  قانون  1112يو عام التدابير أيضا تشريعات جديدة  تزكي رائدة األعمال، وعلى  سبيل المثال و في شهر يول

استحدثت هيئة "االبتكار  1119جديد يقر حق المرأة صاحبة العمل الحر في استحقاقات الوضع واألمومة، و في عام 

" استراتيجية جديدة للمرأة رائدة األعمال كفئة مستهدفة ذات أولوية، و ما تركز Innovation Norway -النرويجية

ساسية هو أعطاء األولوية للمرأة في كل استرايجيات و برامج وخدمات الهيئة عليه هذه االستراتيجية بصفة أ

"االبتكارالنرويجية"، و تنظم هيئة االبتكار النرويجية أيضا مسابقة سنوية ألفضل مشروع تملكه المرأة و  قابل للنمو 

و بصفة  -المزيد من النساءو ذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة ، و الهدف من هذه المسابقة هو تشجيع 

 للسعي لتأسيس و تنمية المشروعات. -خاصة الشابات 

 انظر:

 (www.regjeringen.no/en/dep/nhd/selected-topics/innovation/promoting-entrepreneurship.html?id=582899,BDF,2011)  

 

 جنوب أفريقيا

http://www.gruenderinnenagentur.de/
http://www.gruenderinnenagentur.de/


في جنوب أفريقيا تعترف استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة باالحتياجات الخاصة للمرأة لتأسيس          

المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و قد أسست وزارة التجارة و الصناعة "وحدة النوع وتمكين المرأة" لوضع و 

لمرأة الراغبة في بدء مشروع و تنميته أو االستمرار تنفيذ برامج تمكين المرأة بمجموعة من المبادرات التي تستهدف ا

فيه، و الهدف هو توفير السياسة المواتية و مناخ األعمال الذي يتيح لمشروع المرأة أن  يزدهر و تزويده بالخدمات 

ساواة بين المساندة المتكاملة، و تعترف هذه المبادرات بأنه بينما  يعتبر إدماج المرأة  استراتيجية فعالة لتعزيز الم

الجنسين و تمكين المرأة اقتصاديا فإنه أحيانا ال يكون اإلدماج كافيا و في مثل هذه الحاالت يحتاجات األمر إلى برامج 

 محددة خاصة بالمرأة.

تعمل هذه الوحدة بارشادات من "اإلطار الوطني االستراتيجي  للنوع االجتماعي وتمكين المرأة" بوزارة         

جارة، و الدافع وراء هذه السياسات و أنشطة البرامج هو النقص في تمثيل صاحبات األعمال في القطاع الصناعة و الت

الرسمي و الزيادة في تمثيلهن كصاحبات مشروعات متناهية الصغر في القطاع غير الرسمي. و تشمل البرامج 

األعمال " و يهدف لسرعة معرفة  الرئيسية الموجهة لرائدات األعمال برنامج " التكنولوجيا للمرأة  في مجال

المشروعات المملوكة للمرأة  من خالل التكنولوجيا و الحلول المبتكرة، و برنامج المساندة لشبكة رائدات األعمال في 

جنوب أفريقيا الذي يوفر الخدمات لرائدات األعمال و يؤدي مهمة الدفاع عن السياسات، و برنامج صندوق المرأة " 

و يقوم بتوفير التمويل الميسر للشركات المسجلة رسميا و التي تملكها   " Isivande Women’s Fund -إيزيفاند

% و/أو تديرها و لديها سجل تجاري عمره سنتين على األقل. )أنظر: 71المرأة بنسبة 
www.dti.gov.za/dti_women.pdf;   و انظر أيضاDTI, 2011) 

 السويد

( بتعزيز ريادة المرأة لألعمال Tillvaxtverketفي السويد تقوم الوكالة السويدي للنمو االقتصادي و اإلقليمي )        

, و تدير الوكالة ثالثة برامج بدأتها الحكومة لمساندة المرأة في مجال ريادة األعمال: 2990كأولوية سياسية منذ عام 

دات األعمال، و برنامج تعزيز رائدات األعمال و البرنامج الوطني لتطوير مراكز الموارد سفراء الحكومة لرائ

% و دعم مساواة المرأة في الحصول 11اإلقليمية للمرأة، و يهدف لزيادة حصة المرأة في ملكية المشروعات إلى 

( زيادة فرص 2بعة أسس: على الفرص على أساس أن ذلك من األولويات السياسية للحكومة تضمنت خطة العمل أر

( الدعاية 1( المزيد من العمل في البرامج القائمة،0( توفير المعلومات و المشورة وتنمية المشروعات، 1التمويل، 

للنماذج التي تتخذ قدوة، و تدار هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص و العام مثل الهيئة السويدية 

ات االجتماعية و جهاز التوظيف السويدي و الهيئة السويدية لتسجيل الشركات و  للضرائب و هيئة التأمين

"VONNOVA :و هي وكالة حكومية سويدية للنظم المبتكرة، وأيضا من مجالس إدارة المقاطعات. )أنظر "

www.tillvaxtverket.se Swedish Agency for Economic and Regional Growth 2010K BDF,2011)  

 ات المتحدةالوالي

لدي  حكومة الواليات المتحدة   واحدة من أكثر السياسات تقدما لدعم وتطوير رائدات األعمال. تم إنشاء مكتب للنساء 

، مخصص فقط لدعم المشاريع النسائية، و ما يزال مستمرا  حتى 2929( في عام SBAصاحبات األعمال الصغيرة )

( التنبيه على جهاز اإلحصاء بأن 2صدر قانون ملكية المرأة لألعمال ترتب عليه ما يلي:  2922يومنا هذا، و في عام 

نون المساواة في ( التوسع في قا1يضم جميع الشركات المملوكة للمرأة في اإلحصاءات الخاصة بالمشروعات؛ 

http://www.dti.gov.za/dti_women.pdf
http://www.dti.gov.za/dti_women.pdf


الفرص االئتمانية ليشمل االئتمان للمشروعات، و السماح للنساء بالحصول على قروض للمشروعات  بأسماهن 

( أطالق حملة تعليمية  توسعت منذ ذلك الحين وتطورت 1( تأسيس مجلس األعمال الوطني للمرأة؛ و 0الشخصية، 

، وأصدر الكونجرس تشريعا إلنشاء لجنة مشتركة  مختصة 2992الى برنامج  "مركز المرأة  لألعمال". في عام 

بمشاريع المرأة لتعمل  عبر خطوط األجهزة الحكومية  لتعزيز نمو وتطور مشروعات المرأة، و كجزء من إطار 

( بتمويل SBAالسياسة العامة لتنمية ريادة األعمال بين النساء، تقوم صناديق مكتب مشروعات المرأة الصغيرة )

(  المنتشرة في جميع أنحاء البالد، وأطلقت صناديق رأس المال WBCsية من مراكز سيدات األعمال )شبكة وطن

االستثماري الممولة من مكتب مشروعات المرأة  لالستثمار في الشركات التي تقودها المرأة، باإلضافة إلى ذلك  نص 

لحكومة الفدرالية تمنح للشركات ٪ من جميع عقود ا1في قانون المشتريات الحكومية  على أن تخصص حصة 

المملوكة للنساء. و أخيرا تعد  مكاتب مشروعات المرأة التقارير اإلحصائية الشاملة عن وضع المشروعات المملوكة 

 .(www.sba.govللنساء في البالد. )انظر: 

 جهات تسجيل المشروعات و إصدار التراخيص  

شركات وإصدار تراخيصها ا بعبئ ال يداعي له على رواد األعمال   و قد تلقي اإلجراءات المعقدة لتسجيل ال        

بصفة خاصة من يرغبون في تاسيس مشروعات صغيرة أو متوسطة الحجم، كما أن صعوبات التسجيل قد ال تشجع 

المشروعات على ترك القطاع غير الرسمي، و لذلك فإنه من األهمية بمكان أن يعمل صناع السياسات على الحد من 

 لعوائق المرتبطة باالجراءات اإلدارية المعقدمة لتأسيس المشروعات.ا

و تبين البحوث الحديثة أن المشاركة  الضعيفة للمرأة  في القوة العاملة و العدد الكبير من المشروعات التي          

الشرق األوسط و تعمل بشكل غير رسمي  على أنها عوامل تسبب المعدالت المنخفضة ألنشطة المشاريع في منطقة 

( OECD-IDRC-2012شمال أفريقيا )
2 

              
يعمل عدد كبير من رائدات األعمال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في القطاع غير الرسمي   ، و هذا هو 

 الوضع أيضا بالنسبة لرواد األعمال من الرجال في اقتصادات المنطقة،

كيفية التسجيل الرسمي و نقص الوعي بفائدة التسجيل و عدم إمكانية  وقد تشمل أسباب ذلك نقص المعلومات عن

الوصول إلى المواقع إلنهاءعملية التسجيل على وجه السرعة و التكلفة و الوقت المرتبطان بالتعقيدات الخاصة 

فساد بالتسجيل الرسمي و الخوف من الخضوع للضرائب و سوء المعاملة من جانب مسئولي الضرائب و من أشكال ال

 األخري.

قد تحتاج ظاهرة وجود عدد كبير من النساء صاحبات المشاريع   يعملن في القطاع غير الرسمي إلى أن تعالج         

على وجه التحديد، وأن يبين لهن مزايا التسجيل إلدخال عدد أكبر من الشركات في الفطاع الرسمي، و في مصر 

حيان  أصحاب األعمال من النساء للبقاء في القطاع غير الرسمي  عدم والمغرب  نجد السبب الذي يذكره في معظم األ

(. قد تجد الحكومات أنه من المفيد تحديدحجم المشكلة ودراسة األسباب OECD ،2012توقع أية فائدة من التسجيل )

 الكامنة وراء المشاركة المحدودة للمرأة في سوق العمل الرسمي.

 



 ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنة 71-22من البالغين الذين تتراوح أعمارهم  بين  211تم القياس على أساس انتشار المشاريع أو عدد الشركات لكل  .2

 

اتخذت حكومات الشرق األوسط عددا من اإلصالحات لتبسيط عمليات تسجيل األعمال والحد من الوقت         

والتكلفة، مثال عن طريق إنشاء مراكز الشباك الواحد ، و خفص أو استبعاد المبالغ التي يلزم أن تدفع  كمتطلبات 

على االنترنت. ومع ذلك فإن الخطوات األساسية لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، وإمكانية التسجيل 

لتسجيل المنشآت هي ذاتها للرجال والنساء ولم  يتم سوى القليل  لضمان حصول النساء على المعلومات المالئمة حول 

تسجيل الشركات وعمليات إصدار الترخيص وفوائد إضفاء الطابع الرسمي على مشاريعهن ، و هناك بعض العوامل 

لنوع قد تجعل عملية التسجيل والترخيص أكثر صعوبة بالنسبة للنساء. على سبيل المثال، إذا لم يكن  مكتب المتعلقة با

التسجيل يقع في البلدة  أو القرية التي تقيم بها المرأة صاحبة المشروع،  فأن بعض القيود المفروضة على حركتها من 

لتسجيل، و في بعض اقتصادات المنطقة، تتخذ الحكومة  الممكن أن تجعل من الصعب عليها االنتقال لبدء عملية ا

إجراءات لتسهيل عملية تسجيل األعمال بالنسبة للنساء، لكن في حاالت أخرى تبقى  التحديات قائمة، أنشأت وزارة 

سجيل الصناعة و التجارة  اليمنية مؤخرا نافذة للمتقدمات بطلبات، ويعمل بها النساء للشرح  وإلرشادهن أثناء عملية ت

المشاريع، وقد وضعت وزارة الصناعة و التجارة أيضا خطة   للتواصل  للشرح لسيدات األعمال مزايا تسجيل 

المشروعات رسميا  وأسست مراكز الشباك الواحد بحيث يمكن للنساء من خاللها   الوصول إلى جميع خدمات وزارة 

أصحاب المشروعات الصغيرة من دفع   1121عام الصناعة و التجارة بسهولة.  و يعفي قانون تسجيل األعمال ل

 (.2011rرسوم التسجيل، مما سوف يبسط عملية  تسجيل األعمال  بالنسبة للنساء )منتدى سيدات األعمال 

في المملكة العربية السعودية إجراءات تسجيل األعمال موحدة سواء كان المشروع يملكه رجل أو إمرأة إال أنه         

يكون كل من يقدمون الخدمات من النساء في "قسم المرأة" )و له باب منفصل للدخول و الخروج(، و من المطلوب أن 

و يطلب من كل  1110جاءت هذه الخطوة وفقا لمرسوم ملكي لمجلس الوزراء السعودي الذي صدر في أوائل عام 

دمات الحكومية بالنسبة لسيدات الهيئات الحكومية فتح أقسام لإلناث، و  كان الهدف هو تيسير إنتفاع أفضل بالخ

قيل أن أقسام المرأة في  األعمال. و مع ذلك و بناء على دراسات استطالع الرأي مع رائدات أعمال سعوديات

اإلدارات الحكومية أقل كفاءة في إنهاء طلباتهن و أنهن في الواقع قد يضيفن المزيد من البيروقاطية بدال من تيسيرات 

(، ويوصي التركي و براسويل  1121-لحصول على الخدمات الحكومية )التركي و براسويل مراكز الشباك الواحد ل

بإجراء المزيد من الدراسات لكيفية تقديم خدمات أفضل لرائدات األعمال بما في ذلك أداء "أقسام المرأة " والتأكد من 

 ث.أن "أقسام الرجال" تتعامل بصورة أكثر فعالية مع الطلبات المقدمة من اإلنا

 التغيرات في إجراءات تسجيل مشروعات المرأة في السعودية 1.1المربع 

 1111حدثت تغيرات متعددة بالنسبة لتسجيل المرأة السعودية مشروعها إثناء الخمس سنوات األخيرة، فحتى عام 

كانت المرأة السعودية ال تستطيع أن تمتلك مشروعا تجاريا بدون أن يمثلها وكيل ذكر "كمدير" بما في ذلك التعامل 

ك نوعا ما بموجب القرار الوزاري الصادر في إبريل مع إجراءات تأسيس كيان قانوني في المملكة، وقد تغير ذل

و الذي ينص على أنه يمكن للمرأة امتالك و إدارة مشروعها التجاري إذا كان عملها يستخدم و يخدم النساء  1111

فقط، و مع ذلك إذا كان عملها يستهدف الرجال و النساء  )مفتوح للجمهور عامة(، يمكن للمرأة السعودية امتالك 



سة و لكن عليها أن تستخدم رجال إلدارة العمل. و بغض النظر عن االجراءات القانونية فمازالت المرأة المؤس

السعودية تذكر في التقارير أنه يطلب منها  تعيين وكيل ذكر لتمثيل مؤسساتها مما يرفع من تكلفة إدارة المشروع 

 ويثير عددا من قضايا "الثقة" و أيضا قضايا النوع.

هناك صعوبة أخرى تواجهها رائدات األعمال السعوديات وهي أن بعض فئات  األعمال  وما يخصها من و         

تراخيص  ال يوجد تسجيل  لها و ذلك بالنسبة للعديد من األنشطة التجارية التي تبغى رائدات األعمال القيام بها )مثال 

 &Alturki) (  1121تركي و براسويل )ال(ذلك مراكز الرعاية النهارية و مراكز التجميل(، و قد أوصى 

Braswekkفئات التسجيل و أن يضاف إليها الفئات التي تعكس  المشروعات التي تبغى المرأة القيام بها مما   عديلبت

 سيكون له فوائد اجتماعية واقتصادية.

خديجة بنت خويلد  و هناك مبادرة أخرى في السعودية لتيسير تسجيل مشاريع رائدات األعمال و هي مركز       

لسيدات األعمال في غرفة التجارة و الصناعة بجدة، و يساعد النساء   التمام معامالتهن في الغرفة التجارية و 

 اإلدارات الحكومية و تطلع النساء على القوانين و اللوائح التي يجب عليهن مراعاتها كما تتلقى  منهن الشكاوى .

متحدة يعمل عدد كبير من النساء انطالقا من بيوتهن و ال يستطعن الحصول على و في اإلمارات العربية ال        

التراخيص التجارية، و لتلبية هذه الحاجة بدأت وزارة التنمية االقتصادية في دبي برنامج "إنطالق" لمساندة 

تبر مسألة تسجيل و تعالمشروعات متناهية الصغر التي تتم في المنزل و توفير تراخيص خاصة لها بأسعار مخفضة، 

المشروعات التي تؤدى من المنزل و إصدار التراخيص الخاصة بهارواحدة من القضايا أيضا في األردن حيث أنه  

لتسجيل مشروع على رائد األعمال أن يكون له عنوان عمل رسمي )مع بعض االستثناءات المحدودة( و بالتالي 

اتخذت حكومة األردن و  1121بشكل غير رسمي، و في عام  تضطر المرأة التي تدير عملها من منزلها أن تعمل

بلدية عمان الكبرى نوعا من اإلجراء لمعالجة الموقف بأن سمحت للمرأة في بعض القطاعات أن تسجل مشروعها 

 الذي يتخذ منزلها مقرا له بتكلفة مخفضة إال أنه لم يتم بعد قياس   تأثير هذا اإلجراء . 

القيود و الممارسات المتبعة في التسجيل و الترخيص والمرتبطة بالنوع االجتماعي تفسر جزئيا على ما يبدو أن         

العدد الكبير من النساء الالتي يدرن أعمالهن في القطاع غير الرسمي، و مثل هذه األعمال ليس لديها سوى أفاق 

 نخراط في أنشطة التصدير.محدودة لتنمية نشاطها إلى مستوى أعلى من المشروعات متناهية الصغر أو لال

 

   رسوم للتشجيع على تسجيل المشروعات رسميا  ض الخف – 0.1 المربع

اتخذت العديد من الحكومات حول العالم إجراءات لتشجيع أصحاب األعمال على تسجيل     مشروعاتهم         

لها تأثير إيجابي على    رسميا، أساسا بتخفيض  التكاليف المرتبطة بالتسجيل، و يبدو أن  برامج التوثيق الرسمي

احبات المشروعات الصغيرة حيث أن غالبيتها مملوكة المرأة حيث أن عبء االمتثال للوائح الحكومية   يثقل على ص

الذي تم بموجبه تبسيط اللوائح بالنسبة للشركات الصغيرة  " SIMPLES"للنساء. و قد أدخلت  البرازيل برنامج 

ومتناهية الصغر، بهدف زيادة معدالت تسجيلها.  و قد أدى هذا البرنامج   إلى زيادة كبيرة في معدالت التسجيل، وهذا 

 Maloney)1121     التالي أدى إلى عائدات أكبر و بفرص التشغيل وبأرباح أعلى بكثير للشركات المسجلة حديثا ب



et al. نظام( ، و في المكسيك أدى "SARE   خدمات النافذة الواحدة  للحد من عدد من اإلجراءات " الذي أدخل

 ( ,OECD 1119) .الالزمة لتسجيل األعمال

تكلفة التسجيل و تحسين مناخ األعمال من شأنه أن يحول ماليين المشروعات متناهية الصغر غير  إن الحد من        

 الرسمية إلى مشروعات تنافسية صغيرة و متوسطة الحجم في القطاع الرسمي.

 

 الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة

الحكومات مجموعة من األهداف الخاصة بالمرأة   في إطار سياساتها المعنية  كما جاء من قبل، قد  تحدد         

للحصول على أمثلة للممارسات الدولية الجيدة في مجال  2.1بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة )انظر المربع  

يئات المسئولة عن السياسات والدعم المؤسسي لتنمية المشاريع النسائية(، والستكمال هذا، قد تقوم الوزارات أو اله

دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحديد رائدات األعمال كفئة مستهدفة وتحديد األهداف للوصول إليهن، 

مع توفير الدعم لصاحبات المشاريع الموجهة خصيصا لتلبية احتياجات مشروعاتهن في بدايتها وعند    تحديثها وعند 

 االتوسع فيها .

من أنها حديثة العهد   توجد مجموعة متنوعة من  المؤسسات  في اقتصادات منطقة الشرق  و على الرغم        

األوسط و شمال أفريقيا  لوضع السياسات  وتنفيذ البرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أنشأت 

تصة لتلك المشروعات بعض الحكومات وزارات أو إدارات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة   أو وحدات مخ

في وزارات األخرى )على سبيل المثال  في الجزائر و البحرين و مصر و األردن و لبنان و المغرب وعمان و 

سوريا و تونس واليمن(، كما أقامت بعضها هيئات مختصة بالمشروعات   الصغيرة والمتوسطة   )على سبيل المثال 

إلمارات العربية المتحدة في دبي(، وقد شكلت بعض  الحكومات في الجزائر و األردن والمغرب وقطر وتونس وا

أليات مشتركة بين  الوزارات لتنسيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة   )على سبيل المثال في المملكة العربية 

السعودية و سوريا(، وأسست بعضها اآلخر مجالس استشارية من القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة   

 قديم المشورة والمساهمات )على سبيل المثال في الجزائر ولبنان و سوريا(.لت

على مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية، قطعت الحكومات و الجهات المعنية األخري في الشرق األوسط         

متوسطة ، وتمويل و شمال أفريقيا خطوات واسعة في تنفيذ برامج عامة لمساندة و تمويل المشروعات  الصغيرة وال

بسرد  مجموعة من هذه البرامج والمبادرات في    Stevenson)1121عام  ستيفنسون(البرامج. و قد قامت 

   هرتوج عام"اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي  . و قام 

1121(Hertog -  بإجراء دراسة مقارنة  لسياسات وبرامج المشروعات  الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس

التعاون الخليجي. و قد  توصال إلي  أن البنية التحتية المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في  الشرق األوسط 

ت تسجيل الشركات وبرامج بما في ذلك آليات تحسين الوصول إلى المعلومات حول إجراءا -و شمال أفريقيا  

متخلفة بوجه عام، مع وجود فروق في الحجم   -المساعدة لتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغرةالقائمة 

 والنطاق عبر المنطقة.



ال يستهدف سوى عدد قليل من األجهزة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط           

الوكالة الوطنية لتشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في المغرب  و تستهدف أفريقيا  العميالت اإلناث، و شمال 

تطوير رائدات األعمال  كأحد أولوياتها االستراتيجية وتنفذ مشروع خاص )ممول من الجهات المانحة( "دعم رائدات 

دارية و الوصول للتمويل، وتحسين فرصهن في األعمال " و هومشروع  يساعد النساء على تطوير مهاراتهن اإل

الوصول  لشبكات األعمال . كما أنشأت وزارة التجارة و الصناعة في اليمن إدارة عامة للمرأة إلدخال المرأة   في 

سياق خطط الوزارة وفي الميزانيات، لضمان إدماج المرأة في صياغة الخطط والبرامج، و تنمية قدرات المرأة، و 

سات واالستراتيجيات المتعلقة بدور المرأة االقتصادي. كما خصصت نظام الشباك الواحد   للنساء لتسهيل وضع السيا

حصولهن على كافة خدمات وزارة التجارة و الصناعة، أما مؤسسة  "جيدكو" لتطوير المشاريع  في األردن  فإنها   

خططات المنح الخاصة بالمشاريع وتنمية تطبق معاملة تفضيلية للمشروعات التي  تقودها المرأة في إطار م

الصادرات. كما تدعم بعض األجهزة األخرى المسئولة عن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفعاليات   التي 

تستهدف المرأة. وعلى سبيل المثال استضافت الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة  المنتدى االقتصادي 

 .1121للمرأة في عام 

وعلى الرغم أن المرأة يمكنها الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية للمشروعات الصغيرة         

والمتوسطة، فإنه يلزم إجراء دراسة عن المستفيدين منها بحسب النوع     للكشف عن مدى  تقديم الخدمات لعمالئها 

لومات مفيدة للجهات المعنية وربما تؤدي إلى إجراء إصالحات من النساء. و قد يوفر تطبيق نظم للمتابعة والرصد  مع

 هيكلية وتسويقية.

و تظهر خيارات للحكومات للوصول إلى رائدات األعمال واضحة في اقتصادات أخرى. على سبيل المثال،         

رأة   وللقيام بتطوير  أنشأت هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في باكستان وحدة للمرأة لتنمية مشروعات الم

 (. 1.1وتقديم الخدمات لرائدات األعمال )انظر المربع 

 

 وحدة تنمية مشروعات المرأة –هيئة تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة في باكستان  1.1المربع

أنشأت التي ، 2992( في عام SMEDAتأسيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في باكستان )تم          

٪ فقط من 0(  . وكان هذا اإلجراء ردا على  أنه  ال يوجد سوى  WEDوحدة  تنمية مشروعات المرأة ) 1111عام 

مجموع  الشركات مملوكة   للنساء، و معظمها يمارس من  المنزل وهي متناهية الصغر من حيث إيرادات المبيعات 

هن العديد من العقبات بسبب مركزهن المتدني في المجتمع واالستثمارات. ولما كانت النساء صاحبات المشاريع يواج

و بسبب عدد من التقاليد والقيم االجتماعية والثقافية المجحفة وعميقة الجذور  فلم يكن لهن نفس الفرص المتاحة 

ومما يحد من القدرة االقتصادية لرائدات األعمال النقص في فرص الحصول على   رأس المال وعلى   للرجال.

ض أو المقر التجاري وتكنولوجيا المعلومات والتدريب و مساعدات الهيئة. كذلك تعرضت المرأة لعدم التشجيع األر

من جانب بعض أفراد األسرة من الذكور، مما أدى إلى أن يكون تنقلها الجغرافي محدودا و رأس مالها قليل . كان 

هي زيادة  1112للشركات الصغيرة والمتوسطة عام  واحدا من األهداف التي تسعى سياسة الهيئة لتحقيقها بالنسبة

 .1121٪ بحلول عام 7نسبة ملكية المرأة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 



 و أهداف وحدة المرأة لتنمية مشروعات المرأة هي:        

 تقييم احتياجات رائدات األعماال من خالل دعم البحوث واالستشارات•         

 الروابط مع رائدات األعمال  و المؤسسات والغرف والجمعيات والحفاظ عليهاإنشاء •         

 التأكيد على تنسيق األنشطة•         

 التعرف على اإلجراءات و المشروعات         

 توفير المشاريع والتدريب على إدارة األعمال لتنمية المهارات•         

 وضع خطط األعمال تقديم المساعدة في          

 تعزيز الروابط لتحسين انتفاع المرأة  بالمقار التجارية والتمويل واألسواق•         

تدعم الوحدة نشاط  المرأة في ريادة األعمال من خالل وضع مشاريع الدعم االستراتيجي، وتوفير                 

داد دراسات ما قبل الجدوى عن فكرة المشروع، وتشجيع خدمات إدارة األعمال، وتشجيع  المبتدئات  بالمساعدة في إع

المشروعات  الفعالة والمبتكرة والموجهة نحو التصدير، وتوفير الفرص للمرأة للترويج لمنتجاتها في األسواق 

والمعارض التجارية، وإنشاء شبكة لتبادل الخبرات،  و الوحدة مسئولة أيضا عن "مركز حاضنات مشروعات المرأة 

يستهدف المرأة التي تعمل من   المنزل و تحتاج إلى مقر تجاري مشرف بأقل تكلفة، و المرأة الحريصة على  "  الذي

بدء مشروعها  و تحتاج إلى نظام مرن الختبار جدوى مشروعها ، وصاحبات المشاريع المحتمالت ممن يحتجن إلى 

-www.smeda.org/project/WBIC- women- business-incubationالتوجيه بشأن فكرة  مشروعهن.)انظر: 

center.html ) 

شبكة معلومات لرائدات األعمال، وهي بوابة معلومات  (SMEDAكما أنشأت هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في باكستان )

 (.www.win.org.pkعلى شبكة اإلنترنت من أجل سد فجوة موارد المعلومات بالنسبة لسيدات األعمال )

 

 عضوية  اإلناث في جمعيات األعمال الرئيسية 

إن وجود جمعيات قوية في القطاع الخاص و حوار منتظم   بين القطاعين العام والخاص   هي أمور  لها          

أهميتها  للتأكد من أن صانعي السياسات يأخذون في االعتبار آثار السياسات واللوائح المقترحة على المشاريع 

ثما تلعب جمعيات األعمال دورا استشاريا هاما  ، فمن المهم أن تكون رائدات األعمال ممثالت   تمثيال الخاصة. و حي

 كافيا في عضويتها لضمان سماع صوتها في الحوار   بين القطاعين العام و الخاص المتعلق بالسياسات.

يبدو أن سيدات األعمال ال يشكلن سوى نسبة مئوية ضئيلة من األعضاء في غرف التجارة والصناعة           

وجمعيات  األعمال الرئيسية. هذا هو الوضع في العراق و لبنان و ليبيا و األردن والكويت  واليمن. وعلى سبيل 

(؛ في r WBF, 2011ية النقابات المهنية  والقطاعية )٪ من عضو21المثال  في اليمن أفادت التقارير ان المرأة تمثل 

(، و في لبنان i 2011-WBFعضوية غرف التجارة والصناعة )  في٪ 1السلطة الفلسطينية تشكل النساء أقل من 



عضو منضم  لغرفة التجارة والصناعة  1111فقط من النساء بين عدد  22هناك  ( كان1112)وفقا لبيانات عام 

من   21 111من سيدات األعمال من بين  11بلس وشمال لبنان  ، وكان عدد النساء ال يتعدى والزراعة في طرا

(. هذا بالطبع له آثاره WBF, 2011 fاألعضاء   في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان )

االتصاالت  تنميةوعلى على قدرتهن على التواصل مع أصحاب األعمال اآلخرين و على الوصول إلى المعلومات 

 التجارية.

وثمة تطور منذ أوائل األلفية الثانية و هو إنشاء لجان لسيدات األعمال في غرف التجارة والصناعة لتشجيع           

المرأة  على االلتحاق  بالعضوية. ويتضح هذا بشكل خاص  في اقتصادات منطقة الخليج المتقدمة  البحرين و عمان و 

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، ولكن هذا  يمارس أيضا في العراق وسوريا واليمن. في  قطر و المملكة

صدر  1121، طلبت الحكومة من الغرف التجارية إنشاء لجان لسيدات األعمال، و في عام 1112سوريا في عام 

إدارة الغرف، مما يعني أن تصبح النساء  المزيد من التشريعات التي تتطلب أن تكون جميع اللجان  ممثلة في مجالس 

  المنتدى األردني لصاحبات األعمال و المهنياتالعضوات ممثالت تمثيال أكبر على مستوى مجلس اإلدارة.  وقد قام 

بدور نشط في تحديد وتعزيز وتشجيع انتخاب النساء في مجالس ادارة غرف الصناعة و / أو التجارة في االنتخابات 

، و في العراق، أنشئت أول  لجنة لسيدات األعمال   في اتحاد الغرف التجارية 1121أجريت في عام  الوطنية التي

. وكان هذا استجابة لتوصية أصدرها مجلس االتحاد العربي للغرف التجارية الذي دعى كافة 1122العراقية في عام 

 (.,2011e  WBFالغرف التجارية لتشكيل لجان لسيدات األعمال تتبع الغرف )

 

 جمعيات سيدات األعمال

بمشاركة  النهوضجمعيات سيدات األعمال )التي يشار إليها أحيانا باسم "جمعيات رائدات األعمال"( لها دور هام في 

فأنها توفر لرائدات األعمال فرص التواصل بين صاحبات المشاريع وتقدم خدمات  المرأة في ريادة األعمال. أوال

اإلرشاد والمشورة والتدريب باإلضافة إلى خدمات واسعة لتنمية المشروعات. ثانيا أنها تلعب دورا في المشورة على 

نين  واللوائح على رائدات مستوى السياسات، وتؤثر على صناع السياسة  ليأخذوا في االعتبار أثر السياسات والقوا

األعمال وعلى مشروعاتهن ، وتؤسس رائدات األعمال  في جميع أنحاء العالم بصورة منتظمة  جمعيات محلية أو 

إقليمية أو وطنية  الغرض األساسي منها الدعم المتبادل وتبادل الخبرات ومن ثم وفقا  لحجم العضوية وللموارد تقدم  

ضائها وربما في وقت الحق تقوم بتقديم المشورة ، وعلى سبيل المثال فقد كان لوجود أشكال أخرى من الخدمات ألع

العديد من جمعيات صاحبات األعمال القوية في الواليات المتحدة  دور أساسي في ممارسة الضغوط الناجحة  من أجل 

ل على مدى العقدين أو العقود الثالثة إجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية الداعمة  لمشاركة المرأة في ريادة األعما

 الماضية.

توجد جمعيات سيدات األعمال تقريبا في  اقتصادات المنطقة الثمانية عشر، و قد أدرج عدد من هذه الجمعيات          

مثلما  هو في مصر، هناك عدة جمعيات لسيدات  -مع وصف موجز لها، و في بعض االقتصادات  1.1في الجدول 

ات وإن لم يكن  لها دائما الموارد الجيدة إال أنها تقوم  األعمال بمعدل واحدة أو أكثر في كل محافظة. و هذه  الجمعي

بدور نشط في إبراز احتياجات رائدات األعمال، وتنظيم الندوات وورش العمل التدريبية، و تقديم اإلرشاد لصاحبات 

يادة المشاريع و تنظيم المؤتمرات، مما يساعد رائدات األعمال  على المشاركة في المعارض التجارية و تنشيط  ر



األعمال كأحد الخيارات للشابات والطالبات. وفي بعض الحاالت، توفر أنواع من القروض متناهية الصغر وتقوم 

بإدارة مراكز لتنمية المشروعات   أو حاضنات لمشروعات للمرأة. و يظهر  عدد من هذه المبادرات والتجارب في 

 الفصل السادس.

نضمة  لجمعيات إقليمية أو دولية أكبر. فهناك عشر جمعيات سيدات أعمال  هناك عدة جمعيات سيدات األعمال م       

بمعرفة  1111في المنطقة    أعضاء في "شبكة سيدات األعمال للشرق األوسط و شمال أفريقيا" التي تأسست عام 

 Vital –مبادرة الواليات المتحدة للشراكة مع الشرق األوسط  والمنظمة غير الحكومية "األصوات الحيوية 

Voices"  مشروعاتو هناك أيضا عدد آخر منها  يشارك في "الجمعية العالمية لصاحبات ال"  FCEM ) و هناك )

في أنشطة  "منتدى سيدات األعمال" في الشرق  عدد كبير من جمعيات رائدات األعمال في المنطقة أيضا التي تشارك

 األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية.   

المنتدى األردني لصاحبات األعمال و المهنيات  ( وAFEMإن كل من جمعية  صاحبات األعمال في المغرب )        

(JFBPW النبذة الخاصة بمشروع حاضنات  جمعية ( في األردن تعمل كحاضنات لمشروعات المرأة )انظر

في الفصل السادس(.قام منتدى سيدات األعمال الفلسطيني بتأسيس  1.7صاحبات األعمال في المغرب في المربع 

لتقديم المعونة والخدمات لمساعدة النساء على تحويل أفكارهن  إلى  1119مركز تنمية مشروعات للسيدات في عام 

بناء قدرتهن التنافسية في األسواق المحلية والخارجية. و توفر الجمعية الفلسطينية مشروعات صغيرة ومتوسطة و

لصاحبات األعمال  الفلسطينيات)أصالة(   لسيدات األعمال الفلسطينيات  مجموعة شاملة من الدعم بما في ذلك 

في  1.7عنها في المربع التوجيه واإلرشاد، والتدريب، والتمويل األصغر والمتابعة على نطاق واسع )توجد نبذة 

 الفصل السادس(. 

و تخطط سكرتارية  منظمة التعاون االقتصادي و التنمية لتوفير المعلومات الخاصة  بجمعيات سيدات األعمال         

في الشرق األوسط و شمال أفريقيا على موقع منتدى سيدات األعمال على الشبكة الدولية، و سوف يتيح هذا  أوسع 

 و األساليب المختلفة لدعم تنمية مشروعات المرأة. نشر للنماذج

هنك عدد من المبادرات و البرامج الجيدة لجمعيات سيدات األعمال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و مع         

ذلك  فإنه بعد  محاولة  منتدى سيدات األعمال عرض قائمة لبعض أنشطتها يكون من األفضل القيام باختبار موسع 

اربها  و تقييمها  و دراسة   العوامل الرئيسية للنجاح، و يمكن القيام بتنفيذ ذلك من خالل مجموعة من المسوح و لتج

دراسات الحالة للتعرف على النماذج التي تحتمل التوسع والنقل إلى اقتصادات أخري في المنطقة، وقد يكون من 

 ات األعمال في مناطق أخرى مثل آسيا و أمريكا الالتينية.المفيد أيضا تجميع نماذج ألفضل الممارسات لجمعيات سيد

 

 

 

 

 



 جمعيات سيدات األعمال الرئيسية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا -1.1الجدول 

 االقتصاد                                                  جمعيات سيدات األعمال ونبذة عنها   

شبكة لسيدات ( هي 1111) –( AMEلمديرات  ورئيسات المشروعات)الجمعية الجزائرية  الجزائر

األعمال والمديرات تهدف  لتشجيع المشروعات التي تقودها المرأة، وتعزيز دور رائدات 

األعمال في المجتمع العصري، وفتح األفاق والفرص للنساء صاحبات المشاريع القائمة، و 

 ريات الشابات.تعزيز روح ريادة األعمال بين النساء الجزائ

 

 هي   Entreprendre   - Savoir et   (SEVE) جمعية المعرفة و الرغبة في التنفيذ

( تشجع المبادرات الريادية للمرأة 2990في عام  تأسست الجمعية الجزائرية لرائدات األعمال

وتدعم الجمعيات الوطنية للنساء صاحبات األعمال من خالل: نشر الوعي وتعزيز رؤية   

النساء صاحبات األعمال؛ و ممارسة الضغوط والدعوة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص  

مرأة على ريادية األعمال و تقوم وصناع القرار والحكومات بشأن القضايا التي تعوق قدرة ال

بتسهيل تنمية األعمال والشراكة والتجارة، وتعزيز النمو المهني، وتحسين مهارات العمل 

 وتشجيع المرأة على تأسيس المشروعات.

 

فإنها    2992(AFCARE)أما جمعية اإلطارات النسوية االجزائرية إلعادة التقييم و التوسع  

كل من القطاعين  العام والخاص و تعمل على تمكين المرأة لتصبح من تدعم المرأة المهنية في 

صناع السياسات والقرارات، وتوفر أيضا الدعم لتحسين ظروف عمل المرأة وتسهم في 

 البحوث المتعلقة بقضايا النوع.

 

عية لتطوير وتعزيز العالقات االجتما 1111جمعية سيدات األعمال البحرينية ، أنشئت في عام  البحرين

واالقتصادية بين سيدات األعمال في البحرين، وتسعى إلى تحقيق هذه األهداف من خالل 

المشاركة في المؤتمرات الدولية والوطنية، وتوفير الموارد الدولية عبر اإلنترنت، وتشجيع 

 مشاركة المرأة في المجالس التنفيذية للغرف الحكومية والشركات الخاصة. 

( تقوم (AFEMتعرف بها جمعية لسيدات األعمال إال أن جمعة سيدات األعمال المغربيات  لم جيبوتي

 بتنفيذ برنامج لرائدات األعمال في جيبوتي

( هي جمعية رائدات األعمال الوحيدة المسجلة EBWAالجمعية المصرية لسيدات األعمال ) مصر

و  12سيدات أعمال مصر على المستوى الوطني و لكن هناك جمعيات أخرى مثل جمعية 

جمعية تنمية صادرات سيدات األعمال و جمعية سيدات أعمال مصر كما توجد عدة جمعيات 

 منهاعلى األقل(. 11أصغر لسيدات األعمال على مستوى المحافظات )

بمساندة المشروعات الصغيرة    1111( التي تأسست عام AWEتقوم جمعية رائدات األعمال ) العراق

تدريب و األنشطة الرامية لتحسين المهارات و تنظم ورش العمل و الدورات من خالل ال

 عضو. 211التدريبية على الحرف والصناعات اليدوية للنساء العراقيات وعدد المنضمين لها 

و هدفها تمكين المرأة ماليا و  1111( تأسست عام IBWAجمعية سيدات األعمال العراقيات )

 ة دخل أسرتها.اجتماعيا مما يتيح لها زياد

  

و اآلن و بعد أن سمحت الحكومة بتشكيل لجان للمرأة في غرف التجارة والصناعة أصبح هناك 

عضوة( و لجنة للمرأة في اتحاد  10لجنة لسيدات األعمال في الغرفة التجارية في  بغداد )



و إستعادة الغرف التجارية العراقية، و أحد   أهداف الغرف العراقية من وجود هذه المبادرة ه

ثقة المرأة بخدماتها و تشجيع رائدات ااألعمال على االلتحاق بعضويتها، و الهدف األساسي 

 للجنة سيدات األعمال هو القضاء على الفقر و األمية و التخلف بين النساء في المجتمع.

( JFBPW)الجمعية الرئيسية في األردن هي المنتدى األردني لسيدات األعمال و المهنيات  األردن

في مجال المشروعات الصغيرة و  ـ و يقدم المنتدى الدعم الفني للنساء2927تأسس عام 

المتوسطة من خالل التدريب المتخصص و تبادل المعلومات و تكوين الشبكات إلمكان 

الوصول لألسواق الدولية و المشورة القانونية و تدريب الريفيات على أعمال غير تقليدية و 

هوم ريادة الحاضنات التي تركز على مشروعات المرأة، كما أنه يدعو الشابات لتعزيز مف

األعمال و تدافع لدي الحكومة عن القضايا المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشروعات المرأة. 

وللمنتدى األردني فروع في خمس مدن رئيسية ويركز بشكل كبير على زيادة مشاركة  المرأة 

 في سوق العمل.

 

عما ذي قيمة و هناك جمعية ثانية تأسست حديثا و تكتسب أرضية و تقدم للمشروعات د

وخدمات التدريب لسيدات األعمال في األردن و هي جمعية  صاحبات األعمال و المهن في 

(  وهذه جمعية أعمال تزخر بالنشاط وتضم  المهنيات المتحمسات  و تعمل BPW-  Aعمان )

على  زيادة مشاركة المرأة في االقتصاد في األردن من خالل حشد طاقات المرأة االقتصادية و 

جتماعية غير المستغلة  باالستعانة بخبرات عضواتها البارعات و مواردها وشبكاتها و تقديم اال

 الخدمات الفعالة لتلبية احتياجات عضواتها من المهنيات و صاحبات المشروعات.

وتركز هذه الجمعية على التعرف على   الدور االنتاجي والمستقل للمرأة في المجتمع العربي 

ازه. أنها توفر منبرا لعضواتها وللنساء المتطلعات إلى تشجيع وتسهيل التغيير واإلسالمي و إبر

 والقيام  بدور مجتمعي استباقي.

 

و الجمعية النسائية الثالثة  التي تركز على دعم المشروعات هي المنتدى الدولي للمرأة:  فرع  

ير مهاراتهن القيادية األردن ، و يجمع بين القيادات النسائية  من جميع انحاء البالد لتطو

 والدعوة للنهوض  ببيئة مشروعات المرأة في األردن.

،  تحت 1119 (  تاسس عام BPW- Kuwaitالكويت ) –منتدى صاحبا ت األعمال و المهن  الكويت

(، و يتبع  االتحاد الدولي لصاحبات األعمال والمهن، KESمظلة الجمعية االقتصادية الكويتية )

وكان لها وضع  استشاري لدى األمم المتحدة  2901مية   تأسست عام وهو منظمة غير حكو

، و هدف المنتدى  2912( منذ عام ECOSOCمن خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي )

المرأة و الشبكات  التجارية  حتى تتمكن من إطالق مشاريعها  بالكويت هو تعزيز مهارات

 الخاصة.

 

( فهي  منظمة اجتماعية اقتصادية مستقلة غير KBWC) أما لجنة سيدات األعمال الكويتيات

هادفة للربح تتكون من سيدات األعمال الكويتيات   و أهدافها : تعزيز وتطوير العالقات 

االقتصادية والروابط التجارية بين سيدات األعمال الكويتيات داخل البلد ونظرائهن في البلدان 

الكويتية في صنع القرار االقتصادي، وتشجيع النساء  األخرى؛ تعزيز الدور الذي تقوم به المرأة

على المساهمة الفعالة في تأسيس مشروعات الصناعات الصغيرة واألعمال القائمة على 

الحرف، والتعرف على خبرة المرأة وقدراتها وتطويعها ألغراض التنمية، والنشاط التجاري 

القانونية التي تقوم عليها األنشطة واالقتصادي والعلمي والثقافي ، وتعزيز الوعي باألسس 

التجارية واالقتصادية التي تساهم فيها المرأة الكويتية، وتمثيل سيدة األعمال الكويتية في 



 المؤتمرات االقتصادية اإلقليمية والدولية.

للتشجيع على  تمكين    1117( تأسست عام   (LLWBالرابطة اللبنانية لسيدات األعمال     لبنان

المرأة اللبنانية إقتصاديا من خالل توفير منتدى منظم للنساء لتحقيق إمكاناتهن في ريادة 

األعمال. و تضم مجموعة من صاحبات األعمال التجارية المحلية والنساء من مختلف مناحي 

القتصادي  . وتنظيم دورات تدريبية الحياة لتكوين شبكة وطنية تعزز مكانة المرأة في النمو ا

ومؤتمرات وندوات لتعزيز دور المرأة في المجتمع اللبناني ومساعدة   المهنيات  في تطوير 

الجامعات لتنفيذ المشاريع والشركات التي تؤثر بشكل مباشر على مهاراتهن، وتدعم خريجات 

عامة والشابات بصفة خاصة    تنمية االقتصاد اللبناني وتقوم بتثققف وتوجيه الشباب بصفة 

بأهمية مشاركة المرأة في عالم األعمال و ذلك من خالل الدورات التدريبية والحلقات الدراسية، 

و تقدم البرامج  لطالب المدارس والجامعات التي تتناول  عالم األعمال ودوره في تعزيز 

ات واالقتصاد، وتسعى إلى االقتصاد الوطني، وال سيما دور المرأة العاملة في مجال المشروع

ايجاد فرص للمنفعة  المتبادلة بين سيدات األعمال على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، وال 

سيما في نطاق العالم العربي من خالل المواطنين المقيمين بالخارج. والرابطة أيضا شريك في 

 األسبوع العالمي لريادة األعمال في لبنان.

 

تدعو للسياسات  1112التي تأسست عام  ( LBWAعمال اللبنانيات  )جمعية  سيدات األ 

 والتشريعات التي من شأنها تحسين بيئة  تنفيذ األعمال بالنسبة للمشروعات التي تقودها المرأة

ال توجد منظمات مستقلة بالفعل للمرأة في ليبيا، وكان على من يسمح له بالعمل نيابة عن حقوق  ليبيا

ذلك في إطار الدولة وفقا لشروط "تقدم الثورة". وترتبط الجماعات النسائية المرأة أن يفعل 

بالدولة ارتباطا و ثيقا، ويسمح لهما فقط بالتعاون مع المنظمات النسائية الدولية التي  تجيزها 

 الحكومة.

 

ومع ذلك، فإن المجلس الثقافي البريطاني  دعم مجموعة "المرأة في األعمال" وهي مجموعة 

ا عدد من سيدات األعمال الليبيات بهدف تعزيز مهارات سيدات األعمال وتوفير منتدى أنشأه

 لتبادل اآلراء واألفكار.

 111و عدد أعضائها   1111(  تأسست عام AFEMجمعية سيدات األعمال المغربيات ) المغرب

العضوات من تحقيق و تقدم الموارد و الخدمات لألعضاء و تقوم بالدعوة العامة لتمكين  تقريبا 

الرخاء االقتصادي، و تشارك بانتظام مع الوزارات المعنية لعقد الحوار البناء عن القضايا  التي 

 تواجه رائدات األعمال في المغرب وتقوم بتشغيل حاضنتين  لمشروعات المرأة.

 

فإنها تدعو لتمكين المرأة و  2992عام  (  تأسستESPODجمعية تعزيز مشروعات المرأة )  

كذلك لدعم نمو رائدات األعمال الشابات و تتجه فقط الستهداف قطاع المشروعات متناهية 

 الصغر والمشروعات البادئة.

 

أما الجمعية المغربية للنساء المقاوالت   للتنمية االقتصادية و االجتماعية للشمال والجنوب 

(AMFEDES فأنها إلى جانب ) عدد من األهداف االجتماعية تهدف و إلى إدماج المرأة

الريفية األقل حظا في الحياة العملية بمساعدتها   لتأسيس التعاونيات و تعلم الحرف و تجميع 

الشركات التي تقودها المرأة في قطاع النشاط ذاته و تشجيع و مساندة المرأة الراغبة في بدء 

و مساعدة و إرشاد المرأة و رائدات األعمال الشابات ،  نشاط وتشجيع و تنمية ريادة األعمال

وتعزيز صورة المرأة رائدة األعمال في المغرب و خارجها، و تمثيل رائدات األعمال لدى 



المؤسسات المختلفة و  الهيئات العامة و شبة العامة والخاصة و االتحادات والمنظمات غير 

 الحكومية في المغرب و خارجها.

 

ة رائدات األعمال وصاحبات المشروعات المساندة في طنجة لتأمين  المناخ و تهدف جمعي

الموات للمرأة و التعريف باهتمامات سيدات األعمال في شمال المغرب على المستوي الو طني 

 و الدولي.

 

و تجمع  1122( التي تأسست عام MWMالجمعية النسائية المغربية لإلرشاد/ و التواصل )  

ر الحكومية و الجمعيات المهنية االجتماعية لدعم طاقة المرأة من أجل تمثيل بين المنظمات غي

أفضل و مشاركة أكبر في تنمية البلد والمساهمة في تمكين المرأة المغربية من خالل اإلرشاد و 

التواصل، وتهدف إلى توعية المرأة بأهمية مفهوم اإلرشاد و التواصل من خالل قوافل اإلرشاد 

الريف، وكذلك دعم كفاءة المرأة وتعزيزتبادل الخبرات بين المرشدين و من في المدن وفي 

يرشدونهم، و تزكية الروح القيادية للنساء من خالل المعرفة و تبادل الخبرات، وبناء الشبكات 

المهنية و تنميتها داخليا في المغرب و دوليا لبناء تعاون إيجابي يكون في خدمة دعم طاقات 

لمثال للمرأة الناجحة على المستوى الشخصى و المهني. و تهدف الجمعية المرأة، وتعزيز ا

 .1120من النساء بحلول شهر يونيو  711لتدريب 

، لتطوير 1121شكلت لجنة منتدى سيدات األعمال في غرفة عمان للتجارة والصناعة  عام  عمان

لقيود التي تعترضها، و بيئة العمل المناسبة وتشجيع المرأة على ريادة األعمال    ومواجهة ا

أهداف لجنة منتدى سيدات األعمال هي: نشر ثقافة ريادة األعمال بين النساء وتشجيع المبادرة 

واإلبداع، ودعم عمل المؤسسات الفردية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أقامتها 

إرشادات لكل من  رائدات األعمال، وتوفير المناخ المشجع للمشاريع الفردية والجماعية وتقديم

أصحابها، والنهوض بثقافة إدارة األعمال بين سيدات األعمال، وتوفير شبكة   للتواصل بين 

العضوات و فتح قنوات االتصال  مع السلطات و المساعدة في الحصول على البيانات 

والمعلومات عن فرص االستثمار والمشاريع وعن األسواق الجديدة من أجل مساعدة العضوات 

اتخاذ قراراتهن بناء  على قاعدة من المعلومات الدقيقة، وتوفير برامج التدريب واإلصالح  على

في مختلف المجاالت؛ وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات اإلقليمية والدولية، وعقد  

الندوات واللقاءات بين سيدات األعمال والجهات المعنية لمناقشة أفضل السبل لتطوير سيدات 

 ل وتحسين قدراتهن التنافسية.األعما

 

بهدف  1111منتدى النساء في دائرة االهتمام هو منتدى تطوعي لسيدات األعمال تأسس عام 

توفير منصة النطالق المرأة العمانية للمشاركة في المجتمع والتأكيد على دور المرأة كشريكة و 

بين النساء مما يساعد على كقائدة في قطاع األعمال والمهن و ذلك من خالل  شبكات التواصل 

 تبادل المعلومات و الخبرات واإلرشاد و التدريب و البحوث.

 

لها عشرة مكاتب   2992التي تأسست عام  ASALA)ت )جمعية سيدات األعمال الفلسطينيا السلطة الفلسطينية

فرعية في الضفة الغربية و قطاع غزة و هدفها هو استهداف المرأة الفلسطينية المستبعدة و 

الفقيرة لتمكينها من تحقيق االستقالل المالي واالستقرار، و تقدم المشورة بشأن المشروعات و 

اعدتهن على بدء مشروع متناهي الصغر التدريب و التمويل األصغر لهذه الفئة من النساء لمس

أو صغير وإدارته و كذلك توفير الفرص لهن للمشاركة في األسواق التجارية اإلقليمية 

 والمحلية.



 

( هو منظمة تضم في عضويتها المشروعات BWFمنتدي سيدات األعمال الفلسطينيات )

دور سيدة األعمال  كقائدة في  المسجلة التي تملكها و تديرها المرأة و كذلك المهنيات، هدفه دعم

االقتصاد الفلسطيني من خالل التوعية و شبكات التواصل و توفير خدمات للمشروعات،  و 

يخدم المنتدي أعضائه و يقدم البرامج و الخدمات للرياديات المتطلعات لتأسيس مشروعاتهن أو 

االنضمام لقطاع تنميتها، و ينظم المنتدى دورات تدريبية منخصصة لتشجيع المرأة على 

األعمال وعلى تطوير كفاءتها في إدارة الشركات، و يدعم شبكات التواصل بين سيدات 

األعمال الفلسطينيات و نظراءهن في الخارج ويمثل أعضائه و يدافع عن مصالحهن لدى 

السلطات الختصة و يستضيف الندوات و ورش العمل عن موضوعات متنوعة مثل التعامل في 

 BiDNetwork –يمي و القانوني، و يتعاون المنتدى أيضا مع المشروع العالمي المجال التنظ

في تنفيذ " مسابقة أفضل خطة عمل للرياديات في األسواق الناشئة" ومع السلطة الفلسطينية  –

و ذلك بتوفير التدريب للفلسطينيات في مجال إعداد خطط العمل بحيث يتمكن من المنافسة، و 

 عن مسابقة أفضل خطة عمل للرياديات في األسواق الناشئة انظر:لمزيد من التفاصيل 

)www.bidnetwork.org/en/competition/women( 

 

لتنمية طاقات  1112لجنة سيدات األعمال في غرفة التجارة و الصناعة في بيت لحم تشكلت عام

 عمال و دعم حضورهن كعضوات فاعالت في الغرفة.سيدات األ

 

مجموعة من رائدات  1111( أسستها عام QBWAجمعية سيدات األعمال القطريات ) قطر

األعمال لتكوين شبكات تواصل بين سيدات األعمال لتوجيه النساء القطريات لإليمان 

الشخصي و تنمية الوعي بالدور بامكانياتهن و السعى لتحقيق االمتياز على المستوى المهني و 

الثمين المتزايد الذي تقوم به المرأة القطرية في تطوير المجتمع و في النمو االقتصادي في البلد، 

و تعقد الجمعية المؤتمرات والمنتديات و قد أطلقت جائزة سيدات األعمال القطريات في عام 

في االقتصاد من خالل إنجازاتها في للتعريف بالمرأة القطرية التي تساهم في المجتمع و  1112

المجال المهني وفي ريادة األعمال، و قد أعلنت الجمعية شراكتها مع جمعية رجال األعمال 

و هي شراكة تهدف لتوسعة مساحتها بحيث تشمل قطاعات مختلفة و  1121القطريين في عام 

 إنجاز أهدافها. إقامة العالقات مع المنظمات القطرية لمساندة رؤيتها و المساعدة في

 

في الغرفة القطرية للتجارة و  1111( تشكل عام QBWFمنتدى سيدات األعمال القطريات )

الصناعة لتوفير شبكة تواصل لسيدات األعمال القطريات وتعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ 

شجيع قرارها بشأن ممارسة أنشطتها التجارية واالقتصادية، و األهداف الرئيسية لها هي ت

المرأة القطرية على تأسيس المشروعات صغيرة الحجم و األنشطة الحرفية ، و إبراز الدور 

الذي يؤديه القطاع الخاص و المرأة القطرية  في المساهمة في المشروعات و االستثمارات 

والمهارات، و المساعدة في رفع مستوى كفاءة و مهارة سيدات األعمال  القطريات من خالل 

و توفير المعلومات و الدعم للتعامل مع القوانين واللوئح االقتصادية، و تناول القيود  الندوات،

التي تواجه سيدة األعمال القطرية و عرض هذه القيود على السلطات المختصة للمساعدة على 

العثور على الحلول المناسبة، وتمثيل المرأة القطرية في الفعاليات االقتصادية الدولية و 

ة  و استقبال الوفود النظيرة و دعم التعاون بين سيدات األعمال القطريات و نظيراتهن اإلقليمي

 األجنبيات.  

 

http://www.bidnetwork.org/en/competition/women


 عدة لجان لسيدات األعمال   في غرف التجارة و الصناعة:  السعودية

 

(، منتدى سيدات األعمال في 2999الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية) -لجنة سيدات األعمال

غرفة  –(، مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات األعمال 1111الدمام ) -المنطقة الشرقية

للغرف السعودية للتجارة و الصناعة،  (، لجنة السيدات1111)    التجارة و الصناعة بجدة

مجلس  -( اللجنة الوطنية النسائية  1111القسم النسائي بالغرفة التجارية  الصناعية بالرياض )

كل هذه اللجان الدعم للمشروعات القائمة و تساعد على تأسيس الغرف السعودية، توفر 

المشروعات الجديدة و تحدد العوائق التي تواجة تنمية مشروعات المرأة و الضغط إلزالة هذه 

العوائق و ذلك لتمكين المرأة من الناحية االقتصادية و االجتماعية، و تسعى إلصالح 

مة لتقدم المرأة و توفر شبكات التواصل و الفرص التشريعات و السياسات الحالية لتصبح داع

 الثقافية لرائدات األعمال و المرأة العاملة و الرياديات المحتمالت.

 

(، بعدها تأسست لجان 2999اللجنة األولى الصناعية لسيدات األعمال في غرفة الصناعة ) سوريا

للصناعة و الغرفة التجارية (، وفي غرفة حلب 1111سيدات األعمال في غرفة حلب للتجارة )

( و غرفة حماه للتجارة و الصناعة 2999( و في عرفة دمشق للصناعة )1111بدمشق)

(، و 1111( و غرفة حمص للتجارة و الصناعة و غرفة الالذقية للتجارة و الصناعة )1111)

أسيس مهمة هذه اللجان هي دعم دور سيدات األعمال و تنمية المهارات و مساعدة المرأة في ت

 مشروعاتها الخاصة.

 

و هي عضو في  2991( تاسست عام CNFCEالغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال ) تونس

و الجمعية العالمية لرائدات األعمال   للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية التونسي ااالتحاد

و مجلس سيدات األعمال العرب، و تهدف لتمثيل مصالح رائدات األعمال أمام المنظمات و 

المؤسسات الوطنية و الدولية، و دعم تواجد و تمثيل المرأة في منظمات أصحاب العمل و 

التي تملكها المرأة بتوفير الغرف الوطنية و تعزيز ريادة المرأة لألعمال و تنمية المشروعات 

اإلطار المساند و الذي يستجيب لالحتياجات الخاصة للمساعدة و التدريب و المعلومات لرائدات 

األعمال، كما تعرض إنجارات رائدات األعمال و تشجيع المرأة على النظر لريادة األعمال 

لتي تملكها المرأة و كأحد الخيارات للعمل، و من األساليب المبتكرة للترويج للمشروعات ا

لمنتجاتها مبادرة الغرفة الوطنية للعالمة التجارية لتشجيع صاحبات األعمال على استخدام 

 عالمة " صنع في تونس بمعرفة رائدات األعمال".

 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

النساء يوجد باآلمارات العربية المتحدة جمعيات و شبكات عديدة لمساندة رائدات األعمال و 

 العامالت.

 

اتحاد غرف التجارة و  1111( أنشأه عام EBWCمجلس اإلمارات لسيدات األعمال )

الصناعة لإلمارات لحث المرأة على النهوض بأنشطتها وإنعاش دورها في التنمية االقتصادية و 

االجتماعية، و بعد إنشاء المجلس بقليل تشجعت الغرف التجارية المحلية داخل اإلمارات 

على تأسيس لجانها لسيدات األعمال، و هناك  –بما في ذلك دبي وأبوظبي  –العربية المتحدة 

فروع محلية لمجلس اإلمارات لسيدات األعمال تعمل في كل من أبو ظبي و دبي و الشارقة 

 )مجلس

(، و يعتبرالمجلس رائدات األعمال في اإلمارات و بصفة 1111الشارقة لسيدات األعمال  



ات األعمال من الشباب على أنها أول فئة تستهدفها، و األهداف الرئيسية للمجلس خاصة رائد

هي ممارسة الضغط نيابة عن رائدات األعمال في اإلمارات و تيسير البحوث عن مشاكل 

الرياديات و العمل كمنتدى مع المنظمات الوطنية و الدولية المهتمة بمساندة رائدات األعمال في 

 اإلمارات.

 

 و تشكل في إطار غرفة تجارة وصناعة دبي.  1111بي لسيدات األعمال تأسس عام مجلس د

بهدف التوسع في  1112( تأسس عام ADNBC)مجلس أبو ظبي الوطني لسيدات األعمال 

نطاق مشاركة المرأة في مجاالت مختلفة للمهن والتجارة و الصناعة ، و يوفر المجلس كذلك 

وسعة نطاق مشاركتها في مجال األعمال و المهن الفرص للمرأة للتدرب و التأهل لت

المشروعات و التعاون مع المؤسسات المحلية و العربية و األجنبية و االنتفاع ببرامجه و رفع 

 مستوى مساهمة المرأة في عملية النمو والتطوير.

 

و يساند  2920( لها فرع في دبي تأسس عام IBWGالمجموعة الدولية لسيدات األعمال )

األعمال في دبي و اإلمارات الشمالية بأن يوفرألعضائه منتدى للتواصل و فرص للنمو  سيدات

و التطور المهني من خالل سلسلة من ورش العمل التعليمية و جموعات اإلرشاد و االنتفاع 

 بحاضنات المشروعات الصغيرة.

 

الصناعية اليمنية عام  تم تأسيس إدارة سيدات األعمال في االتحاد العام للغرف التجارية و اليمن

، و الغرض منها ضم سيدات األعمال في القطاعين الرسمي و غير الرسمي و توفير 1112

الدعم و المشورة و اقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه سيدات األعمال في القطاع الخاص، و 

-BWDية )إلدارة سيدات األعمال التابعة لالتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية اليمن

FYCCI.سبعة فروع في المحافظات  ) 

 

 الخالصة

معظم حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا مؤسسات كلفتها بالنهوض بالوضع االقتصادي و  أنشأت        

االجتماعي للمرأة ومع ذلك فهذه المؤسسات   في كثير من األحيان تعاني من نقص الموارد وعدم وجود التنسيق مع 

طقة  وحدة كمكتب للمشروعات الوزارات المسئولة عن التنمية االقتصادية والمشاريع. ولم  تنشئ حكومات المن

المملوكة للمرأة ، للقيام بالجهود   المتصلة بتنمية مشروعات المراة . و بينما توجد بعض األمثلة من هيئات 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف النساء صاحبات المشاريع إال أنها ليست منتشرة على نطاق واسع، و 

ن األبحاث لتحديد مدى استفادة النساء من البرامج   العامة لتنمية المشروعات ستكون هناك حاجة إلى المزيد م

الصغيرة و المتوسطة، وإذا كانت النساء يواجهن عقبات في تسجيل مشروعاتهن، و جمعيات سيدات األعمال هي 

واإلرشاد السائدة في المنطقة وتلعب دورا رئيسيا في توفير خدمات تنمية المشروعات،  وتوفرفرص التواصل 

 لصاحبات المشاريع.

 

 



 التوصيات الرئيسية

دولة في  22بناء على   قائمة السياسات و المؤسسات و البرامج التي تساند تنمية مشروعات المرأة في اقتصادات 

الشرق اآلوسط و شمال أفريقيا، و مع األخذ في االعتبار المبادئ التي وافق عليها وزراء المنطقة في اإلعالن الخاص 

بتعزيز ريادة المرأة لألعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا أثناء االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون 

)انظر الملحق أ(، يقترح هذا التقرير توصيات عامة مناسبة لجميع اقتصادات  1112االقتصادي و التنمية لعام 

ت المحلية أو الجهات  المحلية المعنية. بيد أنه يمكن وضع المنطقة. معظم التوصيات تدعو إلى التنفيذ بمعرفة الحكوما

 المفاهيم والممارسات الجيدة  بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منتدى سيدات األعمال.

 الجهة المنفذة اإلجراءات
  الدعم المؤسسي لسيدات األعمال

الهيئة المسئولة إنشاء مكتب لرائدات األعمال، ويفضل أن يكون في الوزارة أو   .2

عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن مع عقد الصالت مع   الوزارة 

المسئولة عن شئون المرأة. و يختص باآلتي : تقييم احتياجات   صاحبات 

المشاريع من خالل البحوث و التشاور مع أصحاب الشأن، القيام  باإلجراءات 

نتفاع المرأة  بالتمويل، واألسواق، والمشاريع وتنسيقها؛ تعزيز الروابط لتحسين ا

وخدمات تطوير األعمال والمعلومات، والدفاع عن مصالح سيدات األعمال على 

مستوى السياسات. وينبغي للمكتب ضمان أن تدمج المرأة في  سياق برامج الدعم 

 واسعة النطاق.

 

فحص و تقدير حجم األسباب الكامنة وراء المشاركة الضعيفة للمرأة في سوق  .1

 العمل الرسمي.

 

جعل إجراءات تسجيل األعمال أكثر شفافية ويسرا و تقديم الرعا ية الخاصة  .0

لرائدات األعمال بما في ذلك الالتي يعملن منهن في القطاع غير الرسمي. و 

يمكن أن يشمل ذلك: تحديد متطلبات و إجراءات التسجيل ذات التأثير الضار 

 راعي النوع.على الرياديات و وضع اإلجراءات التي ت

 

 

 

 

 

 الحكومات الوطنية

توفير التدريب الموجه للعاملين المسئولين عن البرامج الموضوعة خصيصا  .1

 لرائدات األعمال بناء على الممارسات الناجحة.

الحكومات الوطنية 

بالتشاور مع المجتمع 

 الدولي

دراسة مكثفة للممارسات و تأثيرها و عوامل النجاح الرئيسية لجمعيات  إجراء .1

 سيدات األعمال.

 

مساعدة جمعيات سيدات األعمال على الدخول في عملية تبادل منتظمة  .7

للمعلومات و التجارب على المستوى الوطني و اإلقليمي والدولي، و هذا من 

دي االزدواج كما يتيح استخداما شأنه تيسير التنسيق و التعاون والمساعدة على تفا

 أكثر فاعلية للموارد المحدودة.

الجهات الدولية المعنية 

بما في ذلك منتدى سيدات 

 األعمال
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 الفصل الخامس

 

 إمكانية حصول رائدات األعمال فى المنطقة

 االئتمان و الخدمات  المالية على 
 

    
الشدرق األوسدط وشدمال أفريقيدا  يتناول هذا الفصل   أمكانية حصول رائددات األعمدال علدى التمويدل فدى منطقدة       

ة  التى تواجههن، والمرأة في الشرق األوسط أكثر من أي منطقة أخرى في العالم مثلهدا مثدل عينوصعوبات التمويل الم

رها مدن الرجدال تقدوم بتمويدل أنشدطة مشدروعاتها  عدن طريدق المددخرات الشخصدية أو عدن طريدق أفدراد العائلدة ينظ

ق المال   فى المنطقة   تكون حرية االختيار محدودة بالنسبة لرجال وسيدات األعمدال واألصدقاء و بسبب تخلف  أسوا

على حد سواء،  إال أن رائدات األعمال يواجهن أيضا عوائق خاصة بسبب النوع مثل عدم كفايدة  الضدمانات وضدعف  

التمويل األصغر . المرأة تقدع أيضدا الثقافة المالية   و االفتقارالى وجود تمويل للمشروعات النسائية التى تعدت مرحلة 

عادة خارج نطاق العمالء الذين تسدعى إلديهم البندوك التجاريدة و  بدرامج ضدمان االئتمدان  ومشدروعات شدركات رأس 

المال االستثماري   وشبكات التمويدل الميسدر للمشدروعات وربمدا يرجدع ذلدك الدى الدنقص فدى مكاتدب االئتمدان العامدة 

 أوالخاصة فى المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

 
تشيرمجموعة  الكتابات فى هذا الموضوع إلى أن هنداك عالقدة طرديدة قويدة  بدين اتسداع القطداع المدالي والنمدو         

االقتصادي والتنمية . ونظريا يسهم نمو قطاع الخدمات المالية   فى نتائج اقتصادية أفضل و ذلك  بتوجيه الموارد الدى 

سدتثمار وبخفدض تكلفدة المعدامالت التجاريدة و ذلدك مدن بدين  أمدور المشروعات المناسدبة   والحدث علدى االدخدار واال

أخرى . وتشمل الموارد الرئيسية للتمويل الخارجي تمويل الديون عن طريق القروض المصرفية والسدندات أو تمويدل 

 أسهم رأس المال حيثما يبيع صاحب المشروع جزءا من الشركة لمستثمر الخارجي.

  

ى التمويل جزئيا على أسلوب صناعة التمويل   تجاه المقترضين إال أن الموقف الدذي يتخدذ يتوقف الحصول عل         

نحو صناعة التمويل   يدؤثر أيضدا   علدى طلبدات   الددعم التمدويلي و يقدرر حددود نمدو المشدروعات، ان البيئدة العامدة 

التمويدل بالددين والدى حدد مدا  كسدوق  المحيطة باالئتمان ككل فى الشرق األوسط وشمال افريقيا تتسدم بنسدبة عاليدة مدن 

تمويددل بأسددهم رأس المددال، و تحتددل المنطقددة المرتبددة الثانيددة ضددمن أقددل أسددواق رأس المددال تقدددما بددين    المجموعددات 

اإلقليمية وخيارات  التمويدل الخدارجي فيهدا محددودة نسدبيا ، وبالمقارندة باالقتصدادات المتقدمدة  نجدد أن صدناعة رأس  

متخلفددة مددع وجددود بضددعة شددبكات متخصصددة فددي التمويددل الميسددر و نسددبة  قليلددة مددن صددناديق   المددال االسددتثماري

 االستثمار.

     

إن رائدات األعمال فى منطقدة الشدرق األوسدط وشدمال أفريقيدا مدثلهن مثدل النسداء فدى أجدزاء أخدرى مدن العدالم         

لدبن تمدويال خارجيدا يلجدأن أوال إلدى االسدتفادة يعتمدن بصورة أقل من الرجدال علدى التمويدل الخدارجي . و  الالتدي يط

بالتمويل األصغر ، ويعرض عدد من برامج التمويل األصغر فى المنطقة  منتجات مخصصة لرائددات األعمدال ولكدن 

التوعية من جانب  البنوك التجارية ومؤسسات التمويل األخرى محدودة . ال تملك المؤسسات التمويلية سوى معلومات 

لتاريخ االئتماني للعمالء و يرجع  ذلك إلى أن جزء كبير من الجمهور البالغ ال يتعامل أصال مع البنوك ) محدودة عن ا

 أي ليس له حسابات بنكية( وأيضا إلى  أن مكاتب االئتمان ليست متقدمة.

 

تمويليددة فددى و يتنداول هددذا الفصددل المشدكلة الحرجددة الخاصددة بوصدول رائدددات  األعمددال  للخددمات و المنتجددات ال      

اقتصددادات الشددرق األوسددط وشددمال افريقيددا، كمددا  يدددرس اذا كانددت بددرامج ومبددادرات الهيئددات الحكوميددة ومؤسسددات 

التمويدل األصدغر والبندوك التجاريددة علدى صدلة برائددات األعمددال، و يشدتمل  هدذا الفصدل علددى أمثلدة مدن الممارسددات 

لصغيرة والمتوسدطة  التدي تقودهدا المدرأة كمدا ينداقش مسدتوى الدولية الجيدة لتحسين التمويل المصرفي  للمشروعات ا

 تطور مكاتب االئتمان فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . 

           

 

 

 

 



 المبادرات و التسهيالت المالية الداعمة لرائدات األعمال 

 

 

طبقا لألبحاث المتاحة معظم رائدات األعمال فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال يطلبن الحصدول علدى         

مصددادر تمويددل  خارجيددة رسددمية لتمويددل أنشددطة مشددروعاتهن . ومعظمهددن يقمددن بتمويددل أنشددطة مشددروعاتهن مددن 

 مدخراتهن الشخصية  و كذلك التمويل من أفراد العائلة واالصدقاء .

 

والنسدداء الالتددى يسددعين للحصددول علددى تمويددل خددارجى رسددمى لددديهن اختيددارات محدددودة ومددن بينهددا مؤسسددات         

ألقدت  1122وفى بعض الحاالت القروض الحكومية أو منح التأسديس.  وفدى عدام  البنوك التجارية،  التمويل األصغر

على التمويل فدى الشدرق األوسدط وشدمال أفريقيدا"  دراسة لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية  حول  "حصول المرأة

الضوء على بعض التحديات الرئيسية التى تواجه المرأة فى االمنطقدة  للوصدول إلدى التمويدل بمدا فدي ذلدك عددم وجدود 

  الضمانات اآلمنة  الكافية لتلبية متطلبات البنوك لإلقراض ، النمو المحدود لمصادر التمويل البديلة وعددم خبدرة المدرأة

 . OECD -2011b ) فى التعامل مع البنوك والتقدم بعروض للمشروعات تكون قابلة للتمويل المصرفي)

 
 -يبدددو أن سددبل حصددول المددرأة  علددى التمويددل فددى الشددرق األوسددط وشددمال أفريقيددا محدددودة بسددبب أن النسدداء         

مددخرات أقدل و قدد تكدون ممتلكداتهن أقدل يكون ما يمتلكن من   -وفرصهن أقل في الحصول على   عمل مدفوع األجر

ألن نصدبهن فددي الميددرات أقدل مددن أقددرانهن مددن الرجدال وسددواء بسددبب القددانون أو العدادات ال يمكنهددا رهددن  ممتلكاتهددا 

كضددمان للقددرض، وباالضددافة الددى ذلددك فددأن المددرأة عددادة  تدددير  مشددروعات صددغيرة   قددد ال تتطلددب سددوى دعددم مددالي 

و بصددفة خاصدة التددي  تعمدل فدى القطدداع غيدر الرسددمية   –لدك   مشددروع صدغير أومتوسدط محددود. إن المدرأة التددي تمت

و   -غالبا ما تكون   مهاراتها المالية   محدودة،  وتنقصها عادة الخبرة والمعرفة في كيفية كتابة وتقديم طلبات التمويدل 

 يمهن منخفض.هي طلبات  معقدة أصال ويصعب استكمالها با لنسبة لنساء مستوى درايتهن وتعل

 

وفددى مددؤتمر منتدددى  سدديدات األعمددال حددول موضددوع " تعزيددز البيئددة  المواتيددة لتمكددين مشددروعات المددرأة فددي         

خلدص المشداركون فدي المدؤتمر الدى أنده بينمدا  1121االقتصادات العربية" الذي انعقد فى بيروت  )لبنان( فى نوفمبر 

هو عقبة يواجهها كل من الرجال والنساء فى منطقة الشرق األوسط وشمال  مشكلة عدم االنتفاع بالقدر الكافي بالتمويل

أفريقيدا  هنداك حاجدة الدى اتخداذ أسدلوب هدادف  يدتم تصدميمه حسدب الحاجدة   لتحسدين عمليدة تدوفير التمويدل لرائدددات 

ليسدت  األعمال وخصوصا  لصاحبات المشروعات الصغيرة التى تعتبر أكبر مدن التمويدل األصدغر وفدى الوقدت نفسده

وفدى الوقدت نفسده انتهدى المدؤتمر إلدى أن هنداك ،( ,OECD 1121كبيرة بالقدر الكافي لتهتم بها  البنوك التجاريدة. )  

احتياج لتفديم المساعدة الفنية و التدريب   لتوعية المؤسسات المالية  بأهميدة  تدوفيرالقروض للمشدروعات الصدغيرة و 

 .  النساء  كيفية اعداد  طلب القرض الذي يقدم  للبنوك التجارية المتوسطة المملوكة للمرأة وأيضا لتعليم 

 

 

 



 دعم رائدات األعمال من خالل التمويل األصغر

 
ما تزال المبادرات  الرامية لتحسين حصول رائدات األعمال على التمويدل مبعثدرة وتركدز غالبدا علدى التمويدل          

األصغر و قد إزداد التمويل األصغر   وزنا خالل العقد األخير والدبعض يعتقدد أنده حدل محدل البدرامج الحكوميدة كدأداه 

 بالد التى   تدعم   التمويل األصغر دعما كبيرا. رئيسية لبدء وتدعيم األنشطة المدرة للدخل فى ال

  

وفددى منطقددة الشددرق األوسددط وشددمال أفريقيددا  يجددري عددرض التمويددل األصددغر عددن طريددق مؤسسددات التمويددل         

األصغر واألجهزة الحكومية و مثال ذلك عن طريق الصندوق   االجتماعي للتنمية فى اليمن و في مصر أو من خدالل 

الحكومية )و يمول معظمها مدن الجهدات المانحدة(. تحصدل مؤسسدة التمويدل األصدغر علدى تمويدل فدى المنظمات غير 

المقدام األول مدن البندوك المحليددة والدى حدد مدا مددن  الحكومدات ومؤسسدات التمويدل اإلنمددائي. أمدا صدناديق  االسددتثمار 

أكثدر مؤسسدات التمويدل األصدغر  الموجهة للتمويل األصغر فإنها تخددم فدى نطداق محددود للغايدة كجهدات مقرضدة ، و

 تقدما نجدها لدى  المغرب ومصر و السلطة الفلسطينية . 

 

و تشكل المرأة  نسبة كبيرة  من مجموع عمالء  برامج التمويل األصغر، ووفقا لتقارير مركز تبادل المعلومدات         

التمويدل األصدغر فدى اقتصدادات  % في المتوسط مدن عمدالء 71مثلت النساء (  MIX –عن التمويل األصغر)ميكس 

،  و تمددت خدمددة أكثددر مددن الثلثددين    مددنهن مددن خددالل  اإلقددراض 1112/1119الشددرق األوسددط وشددمال أفريقيددا فددي 

ذلك ال يحصدلن بد( ، ومع ذلك فان حجم قروضهن يقل كثيرا عن قروض العمالء من الذكور MIX 1121الجماعي  )

%  فقط من مؤسسات التمويل األصدغر   تقدارير  02ض . و لم تقدم سوى  على نسبة متساوية  من الحجم الكلي للقرو

عن عدد العميالت الالتي إنتقلن من االقراض الجماعي الدى االقدراض الشخصدي،  ولكدن متوسدط النسدبة المئويدة لهدذه 

ا للدرحدة % فقط ، وهذا يوحي بأن المدرأة ال تسدعى لتوسدعة  نطداق مشدروعه 1الفئة كانت منخفضة للغاية وتقف عند 

 التى تصبح فيها القروض الفردية هي الخيار المجدي.

 

% من مؤسسات التمويدل األصدغر  21و قد جاء أيضا في تقرير مركز  معلومات التمويل األصغر أن اكثر من         

ر تخدم قد أرست قاعدة  تمكين المرأة و المساوة بين الجنسين كهدف إنمائي ، ويوجد عدد من مؤسسات التمويل األصغ

فقط  رائدات األعمال على الرغم من أن هذا   حقيقي بقدر أقل فى بدالد الخلديج حيدث ال يوجدد  التمويدل األصدغر علدى 

نطداق واسددع كددأداة للتمويدل ، و بصددفة عامددة   تركدز  جهددات التمويددل األصدغر المعنيددة برائدددات األعمدال علددى المددرأة  

األصغر" فى اليمن  و  جمعية "أصالة" لدى السلطة الفلسطينية، و قدد محدودة  الدخل مثل "المؤسسة الوطنية للتمويل 

أدى طلب الضمانات وكذلك االدراك الحسى   للشكل المناسب من القدروض للمدرأة   قدد أدت إلدى أن يقتصدر اقتدراض  

 معظم النساء  على القروض الجماعى بدال  من تأهيلهن   للقروض الفردية.

 

 -و هو مؤسسة تابعة للبنك العالمي للمرأة فدى نيويدورك   -مويل األصغر للنساء فى األردن و يعتبر صندوق الت        

مثال جيد لتوفير التمويل األصغر لرائدات األعمال، ورسالته هي  توفير الخدمات التمويليده وغيدر التمويليده المسدتمرة 

عيا واقتصاديا وتمكينها من تحقيدق مسدتوى ألصحاب المشروعات من الفقراء  و بصفة خاصة للمرأة  لتمكينها   اجتما

 211قدرض باجمدالي  111111وفر الصدندوق    اكثدر مدن  2991معيشي أفضل . ومنذ بدء التمويل األصغر فى عام



مليدون دوالر أمريكدي(  وقدام بتطدوير منتجدات للتمويدل األصدغر بمدا فيهدا التدأمين األصدغر  1.2مليون دنيار أردني ) 

( كمددا أضدداف 2.1الدددخل المددنخفض علددى تنميددة مشددروعاتهن )انظددر نبددذه عندده فددي مربددع  لمسدداعدة النسدداء صدداحبات

الصندوق أحد مكونات تنمية المشدروعات لمدا يقدمده  مدن عدروض لعمالئده كمدا اسدتحدث  مشدروعات مطدبخ تجداري 

عة فدى لرفع مستوى مهارات ومعلومدات رائددات األعمدال بالنسدبة للمشدروعات متناهيدة الصدغر النتداج اغذيدة مصدنو

المندزل . وهددذا المشددروع  قابددل للتوسددع و التكددرار فددى أجدزاء اخددرى مددن األردن و فددي اقتصددادات أخددرى فددي الشددرق 

 األوسط وشمال أفريقيا . 

 

 

 

 صندوق التمويل األصغر للمرأة ـــ  تجربة جيدة من األردن 1.1المربع 

 

تمكين كل امدرأة طموحده". وقدد تدم تأسديس صدندوق  " ( هو MFWإن شعار صندوق التمويل األصغر للمرأة )       

وقدد حقدق الصدندوق االكتفداء الدذاتي واشدتهر بأنده مؤسسدة التمويدل األصدغر  2991التمويل األصغر للمرأة  فى  عدام 

األولددى فددى االردن . ويسددتهدف الصددندوق األصددغر رائدددات األعمددال صدداحبات أقددل الدددخول  غيددر القددادرات علددى 

ن البنددوك التجاريددة والمسددتبعدات مددن قددروض المؤسسددات التمويليددة التقليديددة التددى تتطلددب الحصددول علددى ائتمددان مدد

 الضمانات ، و يعمل الصندوق  على تحقيق أربعة أهداف : 

 

ـ تددوفير  الخدددمات الماليددة المسددتمرة وفقددا ألفضددل الممارسددات لصدداحبات المشددروعات متناهيددة الصددغر مددن  2     

                  صاحبات الدخل المنخفض .      

 ـ تمكين المرأة من أن تصبح قادرة على تحقيق دخل وصنع القرار فى بيوتهن ومجتمعاتهن .  1     

 ـ المساهمة فى الحد من البطالة بزيادة الفرص االقتصادية وتوفير الدعم للمشروعات متناهية الصغر .  0     

 العموم   ولعائالتهن من خالل الحصول على   االئتمان .ـ النهوض بالوضع االقتصادى للمرأة على وجه  1     

 

فرعدا منتشدرا فدى عددة  01فدردا فدى  011أصبح صندوق التمويل األصدغر للمدراة يعمدل بده    1122وفى عام          

من العمالء  النشطاء . و يقوم كثيدر مدن عمديالت الصدندوق بدإدارة  وتشدغيل  21.111محافظات ويقدم الخدمات لنحو 

وعات من منازلهن ويعملن  فى بيع وشراء السلع بالتجزئة، والبعض االخدر يددخلن فدى عمليدة تصدنيع األغذيدة و مشر

فددي الحددرف اليدويددة والحياكددة والتطريددز أو يعملددن فددى قطدداع الخدددمات مثددل القيددام بددادارة محددال البقالددة الصددغيرة 

 والصالونات و دور الحضانة. 

 

 القروض متناهية الصغر

ق صددندوق التمويددل األصددغر  للمددرأة  كددل مددن منهجيددة المجموعددة المتضددامنة   والقددروض الفرديددة، و يبدددأ يطبدد        

دوالرا  21.111دينددارا أردنيددا )  21.111دوالرا أمريكيددا ( ويصددل إلددى  121دينددارا أردنيددا )  111القددرض بمبلددغ  

حجدم القدرض صدغير الفعلدي هدو   أمريكيا (، ولما كانت معظم قروض الصندوق  هي قروض لمجموعات فأن متوسدط

% ، و تددفع المقترضدات   92إال أن معددل سدداد الدديون يزيدد عدن  –دوالرا أمريكيدا(   011ديندارا أردنيدا ) 110فقط 

أسعار فائدة معقولة  وتتحدد  فترة رد الديون على أساس من إمكانيداتهن . وعندد نجداح مشدروعاتهن وتسدديد القدروض 



في الصدندوق  مدرة أخدرى لتدوفير فدرص  لغيدرهن مدن رائددات األعمدال صداحبات الددخل  يعاد تدوير المبالغ و تصب

 المنخفض . 

 

وهناك نوعان رئيسيان من القروض الجماعية، قرض " تضامن"  و يقددم للنسداء صداحبات المشدروعات القائمدة       

 7الدى  1لتضامنة التي تتكون مدن في المنزل  و يعمل على األقل منذ ستة شهور . و تدير كل مقترضة فى المجموعة ا

نسددداء  مشدددروعا منزليدددا منفدددردا . و تسدددتخدم المقترضدددات قدددروض التضدددامن لشدددراء سدددلع ومدددواد يحتاجونهدددا الدارة 

دينددارا أردنيددا  911مشددروعاتهن أو توسددعتها ، وكددل قددرض فددردي تضددمنه   المجموعددة . و يصددل حجددم القددرض إلددى 

شددهرا . ويوجددد قددرض موسددمي متدداح للعمدديالت ممددن لددديهن  22إلددى  دوالرا أمريكيددا ( مددع فتددرة سددداد تصددل 2011)

مشروعات موسمية مثل صنع وبيدع زيدت الزيتدون بعدد الحصداد أو صدناعة المنتجدات التقليديدة واألغذيدة  الخاصدة بدا 

لمواسم السنوية مثل شهر رمضان أو العيد . والقرض الموسمي متاح للمجموعات النسائية وكل منهن تدير مشدروعها 

 دوالرا أمريكيا ( يسدد على فترة  ثمانية شهور .  121دينارا أردنيا ) 111ويصل حجم القرض إلى  .

 

أما القروض الفرديدة فإنهدا تركدز بصدفة مبدئيدة علدى المشدروعات متناهيدة الصدغر و الصدغيرة التدي ترغدب فدي        

ائمددة منددذ سددتة أشددهر علددى األقددل . التوسددع، و يتدداح قددرض "تطددوير"   للرجددال والنسدداء  ممددن يددديرون مشددروعات ق

ديندارا  21.111ويستعمل المقترضون  قروضهم في شراء أصول ثابتة أو رأسمال عامل . و قدد يصدل القدرض لمبلدغ 

 شهرا.  07دوالرا أمريكيا( ويسدد على فترة  21.111أردنيا )

 

 التأمين األصغر

 

للحمايدة فدي حالدة التخلدف عدن سدداد القدرض بسدبب  اإلعاقدة برنامج  "حماية " هو نظام إجباري للتدأمين علدي الحيداة 

الجز ئية أو الكلية أوالوفاة. و يدفع المقترض  قسطا رمزيا  ولكن أسرهم تحصل على مبلغ نقدي من التأميندات يدوازي 

ضعف قيمدة القدرض األصدلي عددة مدرات لمسداعدتها فدي مواجهدة نفقدات الددفن ومصداريف الجنداز. و بخدالف معظدم 

لتأمين علدى الحيداة التدي تقددمها مؤسسدات التمويدل األصدغر فدان  برنامج"حمايدة" يدوفر تغطيدة شداملة مجانيدة برامج ا

 في حالة وفاة الزوج.   لزوجة العميل لحمايتها

 

 

 

 خدمات تنمية المشروعات و بناء الطاقات

 

مرارية مشدروعاتهم متناهيدة و اعترافا بحاجة عمدالء القدروض للمزيدد مدن المهدارات و المعدارف  لضدمان اسدت        

فدي تقدديم خددمات غيدر ماليدة لتنميدة  المشدروعات لعمدالء  1112الصغر ، بدأ صندوق التمويل األصغر للمرأة   عدام 

التمويل األصغر و تدريبهم. هذا األسلوب المتكامل يمكن  المرأة من استخدام قرضها بطريقة أفضل و تنمية مشروعها 

بت لها ومن  تحسين معيشة أسرتها و فدي الوقدت نفسده  تمكدين الحاصدلة علدى القدرض بحيث يصبح مصدرا  لدخل  ثا

 من اكتساب الثقة و تحسين قدرتها على اتخاذ القرار داخل بيتها و  في مجتمعها.

 



و مددن خددالل مهمددة التدددريب و بندداء الطاقددات تددتعلم المقترضددة أسددس ادارة المشددروعات و وضددع اسددتراجيات         

ويق منتجاتها أو خدماتها و متابعة اإليرادات و المصروفات و تقيديم المنافسدة. و يقدوم صدندوق  التمويدل التسعير و تس

األصغر للمرأة  بتنظيم األسواق و المعارض عبر األردن  و يترك  فيها لربط العميالت باألسواق القائمدة و الجديددة و 

 توسيع قاعدة عمالئهن والعمل على استقرار دخلهن.

 

بفتح العديد من الفروع الجديدة لده عبدر  1122ويواصل الصندوق  عالقاته   مع رائدات األعمال ، وقد قام عام         

بدددعم مددالي مددن الوكالددة  1119األردن كمددا اسددتكمل المرحلددة النهائيددة مددن برنددامج ) الغددذاء للفكددر( الددذي بدددأ فددي عددام 

دخل العميالت ممن يعملن في صناعات  األغذية مدن المندزل . و  األمريكية للتنمية الدولية بهدف بناء الطاقات و زيادة

هددذا البرنددامج  مددن كبددرى البددرامج لتحقيددق  الدددخل وتنميددة المشددروعات   ، و يدددرب الصددندوق عميالتدده علددى إدارة 

و حفظ  مشروعات انتاج األغذية من المنزل ، ويتناول التدريب  األساليب األساسية للمشروع  بما فيها التسويق الفعال

الدفاتر و المحاسدبة وكدذلك أساسديات سدالمة األغذيدة و المناولدة  وممارسدات النظافدة فدي المطدابخ   التجاريدة وأهميدة 

التوحيد القياسي و كيفيدة الطهدي بكميدات كبيدرة،  و قدد بددأ التددريب ألول مدرة فدي مديندة إربدد  حيدث افتدتح الصدندوق  

نيدة" تدديره النسداء الالتدي تخدرجن مدن المراحدل الدثالث  فدي مراكدز مطبخا مجهزا بالكامدل و مرخصدا سدمي "لقمدة ه

التدريب في شمال المحافظة. و يتوقع الصندوق  لهذا المشروع أن يأتي بتأثير إيجابي على النساء الالتدي يعملدن فدي " 

ر. و يتشدارك لقمة هنية" مما يؤدي لزيادة مكاسبهن و اعتمادهن على أنفسهن ويساعدهن على الخدروج مدن دائدرة الفقد

الصندوق  مع االدارة األردنية للغذاء والدواء و جمعية شباب األعمال   لوضع  وحدات  و مواد التدريب ومدع  مركدز 

 إربد للتدريب المهني إلعداد و تقديم ورش العمل عن فن الطبخ.  

 
 www.microfund.org.joالمصدر: موقع الصندوق :

 

لقروض متناهية الصغر لرائدات األعمال، مثال مجلدس سديدات اومن وقت آلخر تقدم جمعيات سيدات األعمال برامج 

األعمال في أبو ظبي و أول جمعية نسائية في البحرين )برنامج بداية  القدرض األصدغر( وجمعيدة " أصدالة"  لسديدات 

وفر هذه الخدمه  بشكل متكامدل، فقدد ظلدت تمدنح قروضدا األعمال الفلسطينيات، و جمعية  أصاله  هي أكثر    جمعيه ت

 22111.  و أصددرت مدا يقدرب مدن 1121عدام وحتدى آخدر 2992متناهية الصغر  لصداحبات الددخل المدنخفض مندذ 

مليددون دوالر مددن خددالل   ثالثددة بددرامج:  برنددامج اإلقددراض األصددغر و برنددامج  االقددراض  22.1قرضددا تبلددغ قيمتهددا 

مويل االسالمي ، و برنامج االقراض األصغر مكون من جدزئين أحددهما يتبدع نمدوذج القدروض الصغير  و برنامج الت

دوالر أمريكددي،  واآلخددر يتبددع نظددام القددروض  2111الددى   011الجماعيددة و يقدددم قروضددا بالدددوالر األمريكددي مددن   

تخدامها لتغطيدة الطلدب دوالر أمريكي. وهذه القدروض الفرديدة  يمكدن اسد  2111إلى 111الفردية و قيمة القرض من 

على رأس المال الموسمي أو لمناسبات أخرى أو شراء معدات  . أما برنامج األقراض الصغير فإنده يقدوم علدى أسداس 

دوالر امريكي.  و عميالت  هذه القدروض     11111دوالر امريكي الى  1111نموذج القروض الفردية  بقروض من  

رهن . وبرنامج التمويل اإلسالمى يقدم تمويال يتراوح بين  دوالر امريكدي  بصفة عامة هن مصدر الدخل الرئيسي ألس

والزبائن لهذا القرض عامة هن الالتى يوفرن الدخل الرئيسى العادى المنزلى . وبرنامج التمويل االسالمى يقدم تمويال 

 دوالر أمريكى.  21111دوالر أمريكى و  2111يترواح ما  بين 

 

 



 

 التمويل المصرفي

 

تعمل البنوك التجارية فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  فى بيئة غير  تنافسية . و قدد تأسدس معظدم هدذه         

البنوك   فى المناطق الحضريه و تندر فروعها   فى المناطق الريفية . ولما كان القطاع التمويلى يتجنب المخاطرة فان 

أو متناهية الصغر )أنظر أعاله(. و مثل هذا التمويل يقدم مع  الدقه الشديدة  التمويل يركز    على المشروعات  الكبيرة 

فى االختيار و بسعر فائدة مرتفع و/أو  تدوفر الضدمانات . و ال تقدوم البندوك  بددور نشدط فدى دعدم تنميدة  المشدروعات 

محدددودة و  تكلفددة  الصددغيره ومتوسددطة الحجددم. فخبددرة البنددوك فددى اقددراض المشددروعات الصددغيره والمتوسددطة الحجددم 

التمويل لدديها والضدمانات التدي تطلبهدا عاليدة . و مدن الصدعب  علدى جدزء كبيدر مدن الجمهدور االنتفداع   بالمؤسسدات 

المصدرفية  ، و تدرى   البندوك  أن الحدافز ضدعيف لتصدميم منتجدات وخددمات وفدق طلدب النسداء . و لدذلك فدإن جهدود 

 ميالت وتعيين المتخصصات في تمويل المرأة محدودة للغاية . المؤسسات المصرفية للقيام  بإدخال خدمة الع

 

وكما لوحظ  من البحث الموضوعي   لمنظمه التعاون االقتصادي والتنمية حول "حصدول المدرأة علدى التمويدل         

 فددى منطقددة الشددرق االوسددط وشددمال افريقيددا" فددان بعددض المؤسسددات المصددرفية قددد بددذلت جهددودا لتوعيددة المددرأة أ ثندداء

( فقددد قامددت بعددض b-1122 OECD)   فعاليددات التواصددل   فددي الشددبكات    وخدددمات التدددريب  علددى المشددروعات

البنوك فى دول الخليج بفتح فروع لها للنساء فقط مثل "مصارف جوهرة التابعة لبنك دبي اإلسالمى  و بنك  اإلمارات 

اإلسدالمي "بندك الدريم للسديدات"
2
اء فدي المقدام األول وفدي بعدض الحداالت تستضديف وهدذه البندوك تعمدل بهدا النسد   .

فعاليات التواصل مع رائدات األعمال،  وفى المملكة العربية السعودية تقوم فروع منفصلة بتقدديم  االئتماندات للمدرأة ، 

ك و هي سياسة تترتب عليها أثار متباينة،  وبالرغم من أن المرأة يمكنها  دخدول أي بندك فدان فكدرة إنشداء فدروع البندو

المخصصة للنساء كانت الجتذاب العميالت   الالتى يفضلن الخدمات  المخصصة لهن . و هناك أيضا مؤسسات ماليدة 

 عديدة فى اليمن تفتح فروعا لها خصيصا لخدمه النساء.

وهددو تجمددع  لددبعض  و يعمددل "سددتاندرد تشددارترد بنددك "  العضددو فددى "التحددالف المصددرفي العددالمي للمددرأة"        

المالية  التي تسعى لدعم تنمية مشروعات المرأة في ستة من   اقصادات الشرق األوسدط وشدمال أفريقيدا  )  المؤسسات

االمارات العربيدة المتحدده( ، وقدد أنشدا البندك موقعدا علدى شدبكة االنترنيدت  -البحرين ـ  لبنان ـ األردن ـ عمان ـ  قطر 

يدده باللغددة العربيددة،باسددم "مركددز المددوارد لسدديدات األعمددال" ويمكددن الوصددول ال
1 

ويددوفر هددذا المركددز وحدددات تدريبيددة  

وتمددارين بغددرض مسدداعده المددرأة  علددى  بدددء مشددروعها و تنميتدده ، و قددد أنشددأ بنددك االتحدداد األردنددي حسددابات بنكيددة 

خددمات  ) BLCيصمم البنك التجاري اللبناني )  والخدمات المصاحبة لها المخصصة لرائدات  األعمال،  وفى لبنا ن 

الدى   (BLCتمويليدة و مصدرفية تهددف لمسداعدة صداحبات المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة. وقدد أنضدم مدؤخرا )

 التحالف المصرفي العالمي للمرأة .

 

وهناك بعض التجارب الدولية فى تعديل التمويل المصرفي لتلبية  احتياجات رائدات األعمدال تسدتحق الدذكر، و         

الضددوء علددى سددبع مددن هددذه التجددارب المبتكددرة فددي كددل مددن بددنجالديش والهنددد و كينيددا و ماليزيددا  يلقددى  1.1 المربددع 

وباكستان وتركيا، و تبين هذه االمثلة  أنه يمكن جعل التمويل المصرفي  يصل لرائدات األعمال بصدورة أكبدر بوجدود 

ن الددعم الحكدومي. ففدى بدنجالديش والهندد   االلتزام الكافي والدافع القوى والحوافز . و قد استفادت بعض المبادرات  مد

أصدرت البنوك المركزية تعليمات للبنوك   ) فى حالة بنجالديش لكل البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة ، وفى الهندد 



لكل بنوك  القطاع العام( بضرورة  تحديد حصدة للمشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة مدن قيمدة حافظدة القدروض لدديها 

ات الصددغيرة و المتوسددطة المملوكددة للمددرأة. وفددى كددل  مددن ماليزيددا وتركيددا  وضددعت البنددوك ذات تخصددص للمشددروع

الصلة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة حزم إقراض خاصة للمشروعات المملوكة للمرأة.  وأمدا فدى باكسدتان فهدي 

قرضا خاصا لرائددات   (KCBي ) حالة فريدة ألن لديها بنك مخصص لخدمه النساء، وفى كينيا يقدم بنك كينيا التجار

األعمال بضمان جزئي مدن هيئدة تنميدة االئتمدان التابعدة للوكالدة االمريكيدة للتنميدة الدوليدة . و قدد توسدع بندك الضدمان 

 مؤسسة  عبر البحار لالستثمارات الخاصة.   التركي في ملفه الخاص بالقروض للمشروعات المملوكة للنساء بدعم من

 

 

 ت دولية جيدة في مجال التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة : ممارسا2.1مربع 

 بنجاالديش

جميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة ، أصدر بنك بنجاالديش )البنك المركزي( نشرة دورية ل1112في عام 

والمتوسطة". وقد حددت هذه النشرة عدة شروط إلشرافه؛ تحت عنوان "خطة إعادة تمويل مشروعات المرأة الصغيرة 

هامة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة، أهمها بالتحديد أن تخصص جميع هذه البنوك 

 2,1ة والمتوسطة )حتى ٪ من إجمالي القروض المخصصة للمشروعات الصغير 21والمؤسسات المالية حصة قدرها 

٪ على أساس خالي 21:1لك المشروعات المملوكة منها للمرأة، بسعر فائدة يتراوح ما بين  مليون تاكا بنجاالديشي( لت

من الضمانات. وكانت هذه بمثابة مبادرة هامة للبنك المركزي البنجاالديشي للتيسير على رائدات األعمال فرص 

 (BWCCI 1112–ش الحصول على التمويل الالزم  )المصدر:غرفة المرأة للتجارة و الصناعة في بنجالدي

 الهند

في الهند، وضعت الحكومة خطة عمل ألزمت بها بنوك القطاع العام زيادة فرص المرأة في الحصول على التمويل 

المصرفي، بما في ذلك تمويل مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة. وصدرت التعليمات لبنوك القطاع العام أن تخصص 

، كانت النساء تحصل فقط على 1112وض للنساء المقترضات )في عام ٪ من إجمالي ما تقدمه من قر 1حصة قدرها  

٪ من إجمالي حجم القروض(.واصدر البنك المركزي الهندي تعليماته باالحتفاظ بقاعدة بيانات لمتابعة اإلنجاز  1,07

ندي" من بنوك ، طلب "بنك االحتياطي اله1111الفعلي ومقارنته بالخطة المستهدفة. وبناء على توجيهات الحكومة عام 

القطاع العام القيام بكتابة تفاصيل البيانات الخاصة  بالنسبة المئوية من االئتمانات المخصصة للمرأة من إجمالي القروض 

التي تقدمها وأن تقدم التقارير عنها. ويفترض أن تدرج هذه التقارير ضمن "التقرير السنوي لالتجاهات والتقّدم " الذي 

 7,0، زاد صافي مجموع االئتمانات المصرفية المخصصة للنساء إلى 1119الهندي. وفي عام يصدره بنك االحتياطي 

 (     IFC 2011 -مؤسسة التمويل الدولي بنكا من بنوك القطاع العام للخطة المستهدفة. )المصدر:   11٪، مع تحقيق 

 كينيا

بموجب شراكة مع برنامج الضمان الجزئي لهيئة ائتمانات التنمية التابعة لهيئة المعونة األمريكية استحدث البنك 

المركزي الكيني ما سمي "قرض السماح"، الذي تم تصميمه حسب الطلب لرائدات األعمال  األفراد لتلبية احتياجاتهن 



مشروعاتهن. فمن خالل قرض السماح، الذي يتضمن عنصرا  من رأس المال العامل أو األموال الالزمة للتوسع في

دوال أمريكي، ويمكن  71 111 تدريبيا هاما، صارت  المرأة الكينية  تستطيع أن تتقدم بطلب القتراض مبلغ يصل إلى 

" التابع للبنك Biasharaشهر. ويمكن لرائدات  األعمال االنضمام لنادي "بياشارا  07سداده خالل مدة تصل إلى 

المركزي الكيني حيث تتاح لهن فرص الدخول إلى عالم ريادة األعمال و حضور ورش العمل عن بناء الطاقة  وعن 

كيفية الحصول على الخدمات االستشارية للمشروعات وحضور الندوات وورش العمل عن إدارة المشروعات الصغيرة 

من  011مليون دوالر أمريكي لعدد  2,7ا  على والمتوسطة. ومنذ طرح  قرض السماح، قدم البنك قروضا تزيد قيمته

 (.     IFC 2011)المصدر: مؤسسة التمويل الدوليةرائدات األعمال.  

 ماليزيا

لتعزيز قدرة رائدات األعمال على إدارة مشروعات أكبر، ابتكر بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا نظام 

سهيالت التمويلية واإلرشادات الخاصة بالمشروعات، والتدريب ويساعدهن في حاضنات لرائدات األعمال ؛ يقّدم لهن الت

التسويق والترويج لمنتجاتهن. ولدى المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ماليزيا مجموعة من حزم اإلقراض المتنوعة   

تخدم البنك الحاضنة التابعة لرائدات األعمال تتوقف على حجم المشروع ومستوى نموه والقطاع الذي يننتمي إليه.و قد اس

له  في تشجيع النساء ممن لديهن روح المبادرة على صقل مهاراتهن في مجال األعمال وعلى تنمية مشروعاتهن  

 (.   IFC 2011)المصدر: مؤسسة التمويل الدولي 

 باكستان 

في ظل قيادة ورؤية  2929كبنك تجاري في باكستان  عام (  FWBLتأسس "البنك األول للمرأة  المحدود" )        

رئيسة الوزراء  بنازير بوتو، باعتباره مؤسسة مالية إنمائية لمساند تمكين المرأة  االجتماعي واالقتصادي و تلبية 

٪ من رأس المال األساسي  المدفوع وشاركت  91احتياجاتها  المصرفية. وقد شاركت خمسة بنوك قطاع عام في 

كومة االتحادية بالنسبة الباقية. ورسالته  هي أن يكون بمثابة بنك مالي مستدام يركز على النهوض بالرفاهية الح

االقتصادية ومساندة اعتماد المرأة على نفسها   في المناطق الحضرية والريفية وذلك  بوضع سياسات ائتمانية فريدة و 

واكتساب المهارات اإلدارية من خالل مراكز تنمية المشروعات  تنمية مهاراتها في ريادة األعمال و تطوير المنتج 

 والمراكز التدريبية، وتقديم المشورة  للنساء في الجوانب القانونية والضريبية والتسويقية.      

 ومن األهداف الرئيسية لبرامج بناء الطاقات والتدريب التي يتبناها البنك تمكين المرأة بصفة عامة  من خوض        

العمل في جميع القطاعات االقتصادية بحيث  تصبح جزءا واضحا ومنتجا في االقتصاد الباكستاني. ففي باكستان، تجي 

معدالت المشاركة النسائية في االقتصاد والمشروعات ضمن أكثر المعدالت انخفاضا في العالم؛ حيث تقل النسبة المئوية 

نك التجاري الوحيد الذي يستهدف تمويل احتياجات صاحبات ٪. وهذا البنك هو الب 2لصاحبات المشروعات عن 

المشروعات، حيث يمثلن حصة من السوق  غالبا ما ينظر إليها بشكل غير صحيح على أنها ال تستحق االستهداف. وفي 

 مدينة. 10فرعا له منتشرة في  02أصبح  البنك األول للمرأة المحدود يعمل  من خالل  1122عام 

-1111قراض في البنك   احتياجات صاحبات المشروعات متناهية الصغر)التي يتراوح إيرادها من وتلبي منتجات اإل

 011روبية(، و صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة )المشروعات التي ال يزيد صافي مبيعاتها عن  211111

عامل بالنسبة  111د   عن عامال إذا كان  مشروعا تجاريا وال يزي 11مليون روبية وال يزيد عدد عمالها عن 

 2للمشروعات الصناعية أو الخدمية(، ومشروعات الشركات والمؤسسات )التي تعرف بأن مبيعاتها السنوية ال تقل عن 



مليون روبية، وأن لها مدة   في العمل ال تقل عن ثالث سنوات مع سجل عمل ناجح و  تخضع ماليته للمراجعة 

لى العمالء من المقترضين أصحاب المشروعات متناهية الصغر  باعتبارأنهم عمالئه المحاسبية (      . وينظر البنك إ

إلى  2929المرتقبين  كأصحاب مشروعات صغيرة و متوسطة أو كأصحاب الشركات في المستقبل. وخالل الفترة من 

صغر،ممن قمن كل عميلة استفادت من   التمويل األ 111111، خدم  "بنك المرأة األول المحدود" ما يقرب من 1112

واحدة منهن بتوفير  أربعة  فرص عمل جديدة في المتوسط. وتشّجع السياسات االئتمانية للبنك المرأة على ملكية   

٪، أو التي تتولي فيها المرأة منصب المدير العام، أو  11األصول ويمّول المشروعات التي ال تقل ملكية المرأة فيها عن 

 العدد اإلجمالي للوظائف على األقل.      التي تشغل فيها المرأة نصف

وتتيح الحزم المقدمة للشركات النسائية  قروضا لرائدات األعمال  لتأسيس شركات جديدة    أولتطويرمشروعات قائمة 

دوالر  2111روبية )حوالي  211111وللحصول على رأس المال العامل ذلك  من خالل قروض تتراوح قيمتها من 

 (www.fwbl.com.pkدوالر أمريكي(. )المصدر: موقع   11111يون روبية )حوالي مل 1أمريكي( إلى 

 تركيا

"ـ و هوعضو التحالف المصرفي العالمي للمرأة ـ ثاني أكبر  Turkey GarantiBank -يعد "بنك جارانتي التركي 

ت الصغيرة فرعا محليا( وهو متخصص  في إقراض المشروعا 922بنك تجاري مملوك ملكية خاصة في تركيا )

والمتوسطة  و له أعلى نسبة إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حافظة اإلقراض لجميع البنوك  في 

 2,1، كان للبنك  عمالء حاصلين على قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة يبلغ  عددهم 1122تركيا. وفي عام 

 مريكي تقريبا. مليار دوالر أ 22,2مليون عميل، حصلوا على قروض قيمتها 

وحرصا من البنك على إظهار التزامه ودعمه لزيادة  مساهمات رائدات األعمال التركيات     في االقتصاد، بادرت 

بتقديم تمويل  ، بتقديم حزمة لدعم رائدات األعمال  إدارة األعمال المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك 

فترات  دعم  رائدات األعمال"   طويل األجل للمشروعات المستقرة المملوكة للنساء و تسعى للتوسع. ويتيح "قرض

شهرا وأسعار فائدة خاصة وقروضا يمكن أن تستخدم لتمويل احتياجات رأس المال العامل  71سداد ممتدة تصل إلى 

دمة. وكجزء من حزمة الدعم   يمكن لصاحبات األعمال الحصول على بطاقة لزيادة الطاقة اإلنتاجية أو تحسين جودة الخ

 ائتمان خاصة للشركة.  

 211بنك "جارانتي" قيمته قرضا لOPIC) ، اصدرت مؤسسة عبر البحار لالستثمارات الخاصة )1119وفي عام 

قرضا أصدرها البنك،  9011مليون دوالر أمريكي لدعم القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين 

٪ منها تقريبا للنساء. و على إثر هذا القرض التجريبي الناجح، اعتمدت مؤسسة عبر البحار لالستثمارات  21ذهب 

مليون دوالر أمريكي لتمويل بنك ""جارانتي لدعمه المزيد من القروض  111مبلغ  1121الخاصة في أبريل 

خاص على التوسع في تقديم االئتمانات للمشروعات المملوكة للنساء في  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تركيز

 ظل برنامج جارانتي لمشروعات المرأة.

ويعمل بنك جارانتي بالتعاون مع جمعية سيدات األعمال التركية  لتنظيم فعاليات لبناء مهارات المرأة. ويقوم أيضا 

جوائز لرائدات األعمال( و ذلك بالتعاون مع مجلة "إيكونوميست  بتنظيم مسابقة رائدات األعمال )و هو برنامج يمنح 

التي تقوم  بنشر قصص نجاح الفائزات بالجوائز. وتساهم جمعية سيدات األعمال التركية في هذه المبادرة بالترويج 

عمال:   للمسابقة بين عضواتها والمساعدة في التحكيم في المسابقة. )مصدر المعلومات عن حزمة دعم رائدات األ



www.garantikadingirisimci.com/index_en.htm)  

 

    

 الشرق األوسط وشمال إفريقياالمزيد من التدابير لرامية لزيادة فرص المرأة في  الحصول على التمويل في 

 

تكون األساليب والطرق التي يتم تفصيلها حسب الطلب فعالة في التغلب على مشكلة التمويل المحدود  قد        

وتحسين شروط التمويل بصفة خاصة بالنسبة لرائدات األعمال، ويمكن أن تعمل السلطات والمؤسسات المالية المحلية 

تدير المؤسسات المالية العامة والخاصة سويا لتحسين وزيادة فرص المرأة في الحصول على التمويل. ويمكن أن 

معلنة مدعومة لرائدات األعمال، أو أن تتفق على مبلغ محدد تستهدفه أو نسبة مئوية من حجم  بوجه عام برامج 

 اإلقراض السنوي تصرف على المشروعات التي تملكها وتديرها المرأة.    

لبا حكومات الشرق األوسط  وشمال إفريقيا، و وهذه بعض اإلجراءات التي تمت حديثا و دعمتها غا        

 تسعي لتحسين فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة:

  يمنح المعهد الفني العالي للنساء في اإلمارات العربية المتحدة، التابع لمؤسسة التدريب الفني

ررن بدء مشروعات صغيرة لاير سعودي لخريجاته الالتي يق 111111والمهني، قروضا حتى 

خاصة. ويعد هذا جزءا تكميليا للبرنامج التعليمي الذي يقدم دورات دراسية عن المشروعات 

 لتشجيع الخريجات الجدد على أن يصبحن رائدات أعمال.

  اقنعت وزارة شئون المرآة مجلس الوزراء العراقي بمنح قروض لتمويل 1122في عام ،

 األولوية للمرأة المعيلة. المشروعات الصغيرة، مع اعطاء 

  في المغرب قامت الوكالة الوطنية لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة(ANPME)  بتنفيذ

برنامج "تمويل المشروعات النسائية" الذي بذل جهودا كبيرة لتوعية المؤسسات المالية  

باحتياجات عمالئها من النساء وأوصى بأن تتعهد البنوك بتدريب موظفي مكاتبها األمامية على 

. واليزال الحصول على ائتمانات البنوك التجارية عمالء بحسب النوعالتعرف على احتياجات ال

 أمرا صعبا،  ومع ذلك بدأت بعض البنوك   حمالت تسويقية تستهدف الوصول إلى سوق المرأة.

  منتجات  -و هو البنك الرائد في تقديم الخدمات المالية في سلطنة عمان –لقد ابتكر بنك مسقط

متميزة للمرأة، وتدعم إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك برامج عديدة لبناء 

سيدات األعمال في جميع قطاعات األعمال. ويمول البنك أيضا الحاضنات لمشروعات  مهارات

 سيدات األعمال.

   أبرمت جمعية المديرات ورائدات األعمال  الجزائرية عقد اتفاق مع مؤسسة 1122في عام ،

األسبانية و "بنك البركة" في الجزائر لبدء مشروع للتمويل األصغر  "CIDEAL"سايديل 

 لعضوات الجمعية  بشروط سداد مرنة على  فترة خمس سنوات. وتقوم مؤسسة "سايديل" 

في  بتمويل المشروع، بينما تكون الجمعية ضامنة لحافظة المشروعات وتقدم المساعدة للعميالت

البركة بتسليم القروض. والهدف األكبر للمشروع هو  وضع وإنجاز خطط أعمالهن، ويقوم بنك

 زيادة مشاركة النساء الجزائريات في التنمية والتنوع االقتصاديين. 

 ( طرحت مؤسسة تنمية المشروعات األردنية (JEDCO  برنامجا لمنح التمويل للمشروعات

تكاليف المشروع ٪ من  91الصغيرة، يتم بمقتضاه زيادة مبالغ القروض لرائدات األعمال إلى 



)نظرا  للصعوبة  البالغة بالنسبة لهن في تقديم الضمانات بالنسبة للقروض التقليدية(، بينما لن  

 تكاليف المشروعات بالنسبة لرواد األعمال من الذكور.  ٪ من   21-71تغطي القروض سوى 

 المشروعات ،  وقّدم صندوق تنمية المشروعات الصغيرة في اليمن برنامجا ائتمانيا  لصاحبات

 صمم خصيصا لتلبية  احتياجات التمويل األصغر لإلنتاج المنزلي.  

صاحبات األعمال ممن  يتجهن   لتنمية مشروعاتهن يمثل فجوة حرجة. وباإلضافة إلى يظل الدعم المالي ل             

بوجه عام على التمويل الخارجي لمشروعاتهن،  الجهود األكثر تنظيما وانتشارا لتحسين وزيادة فرص حصول االمرأة

يجب توجيه المزيد من االهتمام بتصميم منتجات تمويلية لتلبية احتياجات رائدات األعمال الالتي يسعين  للتوسع في 

 أعمالهن.  

 

ل وقد تكون الخطط الموجهة نحو ضمان االئتمان   طريقة مفيدة أيضا لتسهيل حصول المرأة على التموي       

لمشروعاتها. وضمان االئتمان هو التزام من قبل الجهة الضامنة لتعويض الدائن كليا أو جزئيا عن مبلغ 

القرض في حالة عجز المدين عن السداد. ويمكن أن تؤدي نظم   ضمان االئتمان بشكل ملموس إلى تحسين 

ن وضع نماذج لهذه فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القروض، ويمك

الضمانات تناسب المكان الذي توجد فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة  والمملوكة للمرأة. 

وتختلف معايير األهلية للضمان حسب أهداف الجهة الضامنة. وتحصل الشركة المقترضة على الضمان مقابل 

ارة أجهزة لضمان االئتمان. وتعطي مؤسسة رسوم . ويمكن أن يقوم القطاع العام أو القطاع الخاص بإد

مثاال مفيدا يمكن االقتداء به في هذا الصدد.  -و هي الجهة الرئيسية لتقديم ضمان االئتمان في لبنان -"كفاالت"

و قد بدأت مؤسسة "كفاالت" في األصل كهيئة حكومية، ولكنها تدار اآلن بواسطة القطاع الخاص. ويمكن 

لمعلومات عن خطط ضمان االئتمان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من الحصول على المزيد من ا

عن "خطط ضمان االئتمان:  1122لعام  ورقة العمل  لبرنامج االستثمار لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أداة لتنشيط نمو و تجديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

(OECD -2011a ) 

 

 التوعية و الثقافة المالية 

عالوة على ذلك، يمكن لحكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومؤسساتها المالية أن تستكشف طرقا    

لبعض اإلجراءات الجانبية المناسبة، ففي الواقع  تواجه صاحبات المشروعات، الالتي على قدر محدود من التعليم 

ستثمارية على المصرفيين أو المستثمرين. وقد التسويقي والمالي، صعوبات معينة في تقديم وعرض مشروعاتهن اال

تحتاج قاعدة معارفهن إلى مزيد من التطوير من خالل التدريب على اإلدارة المالية. ويمكن أن يساهم التعليم والتدريب 

نساء في بناء قاعدة من الثقة لدى النساء في التعامل مع السلطات والمؤسسات المالية.  فقد يساعد التثقيف والتدريب ال

في طرح مقترحات مشروعاتهن  والحصول لها على التمويل  حيث سيصبحن أكثر مقدرة على تقدير احتياجاتهم 

 التمويلية بدقة و على وضع خطط عمل مقنعة ويقمن بطرح عرض مقنع  للمستثمرين أو للجهات المقرضة المحتملة.  

إن االرتقاء  د الفجوة بين الجنسين : لنعمل اآلن""س 1121وفقا لنشرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 

إعداد الميزانية  بحرص جعل األفراد يكتسبون    سلوكيات إيجابية، منها كيفية "بمستوى الثقافة المالية ي



وعناية، والتحكم في اإلنفاق  والتخطيط للتقاعد وتراكم الثروة، والقدرة على فهم مزايا المشاركة في األسواق 

ونتيجة لذلك، صارت الثقافة المالية بمثابة أولوية لدي صناع السياسات سواء  في البالد النامية   المالية".

 (OECD -2012أوالمتقدمة. )

 معلومات مكاتب االئتمان

يمكن أن تساعد المعلومات الخاصة باالئتمانات في وضع المعايير  الموضوعية  و توفير المعلومات لدعم 

اتخاذ القرارات المتصلة بالقروض و ذلك من خالل تجميع التاريخ االئتماني. وفي بالد منظمة التعاون 

على التمويل للمشروعات االقتصادي والتنمية، كان إنشاء مكاتب االئتمان هو األساس لتسهيل الحصول 

الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ األعمال. وتعد مكاتب االئتمان أساسية في الحد من  تضارب المعلومات 

بين الحاصلين على االئتمان والجهات مانحة القرض للتأكد من  حصول األفراد والمشروعات الصغيرة 

أن تضع أسسا لقراراتها الخاصة باإلقراض ــ  والمتوسطة على القروض. ووجود هذه المكاتب يتيح للبنوك

. وتحديد  عالوة المخاطر التي تتقاضاها ــ  وفقا   للجدارة االئتمانية اللشركات أو األفراد المتقدمين للحصول

وتساعد أيضا على الحد من مخاوف المقرض من المخاطر من خالل بتوفير صورة دقيقة للجدارة االئتمانية 

    للعميل.  

يكون التأكيد على قيام مكاتب االئتمان على جمع المعلومات االئتمانية من مؤسسات التمويل  و قد

للمرأة لبناء تاريخها االئتماني و الحصول على قروق أكبر في وقت الحق، ويحتمل أن   األصغرعامال مساعدا

سوى  قدر قليل من يكون ذلك من البنوك التجارية. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال يوجد 

المعلومات المتاحة علنا عن الجهود التي تبذلها مكاتب االئتمان لجمع المعلومات عن عمالء التمويل األصغر. 

وكما هو معروف جيدا، فإن اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفريقيا غير متقدمة في تأسيس مكاتب االئتمان 

عن  نسبة ضئيلة من الجمهور. وكما تكشف تقارير البنك  الخاصة، وال تحتفظ  مكاتب االئتمان العامة سوى

"، فإن اقتصادات المنطقة ال تصنف على مستوى مرتفع في Doing Business –الدولي "ممارسة األعمال 

مؤشرات  "الحصول على االئتمانات". وأداء االقتصادات المتقدمة في المنطقة )الخليج(  أفضل منه في 

المنطقة من حيث تغطية مكاتب االئتمان. ولكن حتى مع أفضل أداء )في البحرين(، االقتصادات  النامية في 

٪ فقط  من الجمهور، مقارنة بها في قمة األداء في االقتصادات  11تبلغ نسبة تغطية المعلومات االئتمانية 

طقة، ال تصل ٪. وفي ثمانية اقتصادات فقط من بين ثالثة عشر اقتصاد نامي في المن 211المتقدمة حيث تبلغ 

٪ من الجمهور. وفي تقرير البنك الدولي "ممارسة األعمال" لعام  21تغطية مكاتب االئتمان سوى ألقل من 

، حصلت ربع اقتصادات المنطقة  في بند "عمق معلومات االئتمان" على ثالث درجات فقط أو أقل من 1121

 ست درجات. 

حكومي(، بدأت خمس أو ست مؤسسات في األردن  وفي تقرير صندوق التنمية والتوظيف األردني )جهاز

للتمويل األصغر في إنشاء مكاتب االئتمان الخاصة  بها   إلمدادها بالمعلومات االئتمانية، وقد   تكون هناك 

مبادرات أخرى صغيرة مماثلة في أماكن أخرى من المنطقة. ويجب التحري عن ذلك بصورة أكبر في دراسة 

، التشريع الرسمي إلنشاء المكتب  الوطني لالئتمان في 1122األردني في عام  الحقة. وقد أقر البرلمان

 .     1121األردن واللوائح المتصلة به ، وتتخذ الخطوات إلنشاء مكتب لالئتمان في عام 



 الخالصة

و يشكل ذلك    غير متقدمةتتسم معظم اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنظم إقراض وأسواق المال  

أحدى التحديات التي تؤثر على كل أصحاب المشروعات بصرف النظر عن النوع )ذكور أو أناث(. و يعتبر 

تنمية المزيد من أسواق المال ـــ من خالل دعم حقوق كل من الدائنين والمدينين وتأسيس مكاتب لالئتمان 

دة فرص الحصول على وخلق مناخ  أفضل للمنافسة في القطاع المصرفي ـــ أمور حاسمة لتحسين وزيا

 التمويل بالنسبة  لجميع رواد األعمال العاملين في المنطقة. 

وباإلضافة إلى عوائق العامة للتمويل، تواجه رائدات األعمال أيضا عوائق خاصة تتصل بالنوع مثل عدم 

المالية المحدودة وعدم الخبرة بكيفية التقدم للمؤسسات المالية  كفاية الضمانات للحصول على االئتمان  والثقافة

بمقترحات المشاريع القابلة للتمويل المصرفي. ومع أنه يمكن للمرأة الوصول لبرامج التمويل الحكومية العامة 

ح أن والتقدم إلى مؤسسات اإلقراض التقليدية في منطقة  الشرق الوسط وشمال أفريقيا، إال أن البيانات توضّ 

النسبة المئوية لرائدات األعمال في قاعدة العمالء في الشرائح المالية  بخالف المشروعات متناهية الصغر 

تظل ضئيلة جدا. ويبدو أن التدابير الموجهة نحو تحسين   فرص التمويل للمشروعات التي تقودها المرأة، 

موجودة على نطاق واسع. و قد وبخاصة تلك المشروعات التي تجاوزت مرحلة التمويل األصغر غير 

والمتعلقة بسد الفجوة في الفرص المتاحة  -توفرممارسات عدد من  االقتصادات  األخرى خارج المنطقة 

 أمثلة ذات فائدة يمكن أن تطلع عليها حكومات المنطقة.   -للمرأة للحصول على التمويل المصرفي

 التوصيات الرئيسية

سات والبرامج الداعمة لتنمية مشروعات المرأة في  االقتصادات الثمانية بناءو على قوائم السياسات والمؤس

عشر في  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومع  النظر بعين االعتبار للمبادئ التي اتفق عليها وزراء دول 

عن  1112المنطقة في "إعالن دعم مشروعات المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" الصادر عام 

ع الوزاري الذي نظمته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )انظر االجتما

الملحق أ(، يطرح هذا التقرير توصيات عامة تناسب جميع اقتصادات المنطقة. وتدعو معظم هذه التوصيات 

كن مع ذلك وضع المفاهيم للقيام بتنفيذها بمعرفة الحكومات أو المؤسسات والجهات الوطنية المعنية. ويم

 .والممارسات الجيدة بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منتدى سيدات األعمال

 

 القائمون بها اإلجراءات

  الوصول للخدمات االئتمانية و المالية

وضع الخطط إلتاحة فرص التمويل بشكل أكبر  لصاحبات  .2

المشروعات المشروعات الناشئة ممن تخطت مشروعاتهن مرحلة 

متناهية الصغر، وقد يشمل ذلك إدخال نظام حوافزللبنوك لتجربة 

 برامج إقراض لرائدات األعمال و الخطط الهادفة لضمان االئتمان

 

الجهات المعنية 

 الوطنية والدولية

التعريف بالممارسات الدولية الجيدة في المنتج و الخدمة المالية لتلبية  .1

احتياجات رائدات األعمال بما في ذلك استضافة منتدى حول التمويل 

والمشروعات المملوكة للمرأة يضم المصرفيين من المنطقة، و يمكن 

لهذا المنتدى أن ينظر في  إجراءات من جانب العرض مثل : توسيع 

األصغر والحلول التي من شأنها التغلب على اختناقات التمويل 

 

 

الجهات الدولية 

المعنية بما في ذلك 



التمويل التي تواجهها عادة المشروعات الصغيرة و المتوسطة عندما 

"تتخرج" و تبلغ مرحلة التقدم للبنوك التجارية و النظر أيضا في 

 تحسين نظام المعلومات الخاصة باالئتمان.

 األعمال منتدى سيدات

وضع البرامج التدريبية عن مراعاة النوع االجتماعي تقدم للبنوك و  .0

البدء بالبنوك التي تبدي استعدادها مقدما إلقراض المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة.

الجهات المعنية 

الوطنية و الدولية بما 

في ذلك البنوك   

 جمعيات األعمال

القيام بالبحوث الكتساب رؤية أعمق للفروق بين الجنسين فيما يتعلق  .1

بجوانب المعرفة المالية وتنظيم برامج ثقافة مالية تصمم حسب 

 الطلب.

توفير اآلليات التي تجعل المرأة أكثر معرفة بمصادر التمويل  .1

الخارجية و االنتفاع بالتدريب التمرين الخاص بمحو األمية المالية و 

 ضع و تقديم طلبات االقتراض للجهات المقرضة.كيفية و

الحكومات الوطنية 

بمساندة مؤسسات 

األعمال والمجتمع 

 الدولي

  

 مالحظات

2. www.dib.ae/en/joharabanking.htm 

1. www.standardshartered.com/sme/resourcecentre/en 

أول بنك في لبنان وفي المنطقة يطلق مبادرة تمكين المرأة بحضور و مشاركة مؤسسة  -  BLC Bank"سحناوي: .0

)الموقع  -لبنان -  -BLC Bank -1121مارس  01 – بيان صحفي -التمويل الدولي و مؤسسة شيري بلير"

   www.blcbank.com/sites/default/files/We%20Conference%20Press%20Releases.pdfاالليكتروني:
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 الفصل السادس

 معلومات و خدمات   تنمية المشروعات 

 

  

معلومات اليبحث هذا الفصل في التدابير الرامية إلى تحسين فرص حصول المرأة على خدمات تنمية األعمال وعلى  

عن المشروعات واألسواق في  الشرق األوسط وشمال أفريقيا. قد  يكون مقدمي خدمات تنمية المشروعات لرائدات 

المرأة أو مراكز لموارد مشروعات المرأة أو  األعمال مؤسسات عامة أو خاصة، وقد تتخذ شكل مراكز لمشروعات

حاضنات للمشروعات  التى تقودها المرأة. و تقوم بتوفير الخدمات لرائدات األعمال مثل المقار المشتركة والخدمات 

إلى القنوات الرسمية رائدات األعمال ويعد وصول التقنية والتدريب  لتنمية المهارات والمساعدات االستراتيجية. 

، وقد تواجه عوائق أكبر فى الوصول   للمعلومات بسبب وشمال أفريقياومات محدودا في منطقة الشرق األوسط للمعل

تقدم عدم  انضمامهم دائما للشبكات غير الرسمية حيث يتم تقاسم المعلومات المفيدة، أو ربما بسبب أن الجهات التي 

 ومنتجاتها بما يناسب عميالتها.  خدماتها  جهود محدودة لتكييف خدمات تنمية المشروعات ال تبذل  سوى

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

تعد خدمات تنمية المشروعات ذات أهمية حاسمة لتنمية الشركات من جميع األحجام، والوصول إلى تلك         

الخدمات هو أمر أساسي لجميع رواد األعمال، بما في ذلك رائدات األعمال، وتتراوح خدمات تنمية المشروعات 

اتف( إلى  خدمات  أكثر تخصصا )مثل بين المرافق المشتركة )مثل خدمات نسخ مستندات، واالستقبال واله

الحسابات، و دعمتكنولوجيا المعلومات(، و تنمية المهارات )التدريب والتوجيه( والمساعدات االستراتيجية 

 (. كما   أنها قد تشمل الخدمات القانونية والمحاسبية.,1112EC&OECD)النصح والمشورة( )

لها  –سواء كانت اقتصادية أو تشريعية أو تنظيمية  –عات إن التوصل   للمعلومات الخاصة بالمشرو        

أهمية كبيرة بالنسبة لرواد األعمال. وقد تنطوي المعلومات المتصلة بالمشروعات على مواضيع مثل اللوائح 

الضريبية، ونظم التصدير واإلجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وما إلى ذلك.  كما أن الوصول إلى األسواق 

الوطنية والدولية يعد أمر أساسي لتمكين المرأة من التوسع في أعمالها، سواء من خالل تحسين فرص المحلية و

الوصول إلى المعلومات عن األسواق وفرص التوريد أو المبادرات الرامية إلى زيادة ظهورها في السوق من 

إدارة المشروعات له فعالية  خالل المعارض و األسواق التجارية، وقد   يكون التدريب على ريادة األعمال و

كبيرة   في بناء مقدرة المرأة على تأسيس  مشروعاتهن وتنميتها ، و باإلضافة إلى التدريب األساسي على ريادة 

األعمال ، يمكن أيضا أن يوجه التدريب  بصورة أكبر نحو تعليم المرأة  كيفية التوسع في مشروعها و فتح أسواق 

  تخدام  التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء.جديدة للتصدير، وكيفية  اس

، و ال الشرق األوسط وشمال أفريقياتعد خدمات تنمية المشروعات إلى حد كبير غير متطورة في منطقة         

يستفيد رواد األعمال سوى استفادة محدودة من خدمات الجهات المتخصصة في النصح و المشورة  

(1121Stevenson,  ،إن االستعانة المحدودة بمثل هذه الخدمات قد يؤثر سلبا على إنشاء الشركات وتوسعها  .)

و مما يعرقل الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل لتنمية المشروعات وجود  عدد كبير من الشركات تعمل في  

طاع غير الرسمي للجهات   الرسمية  ظل القطاع االقتصادي غير الرسمي.  و ال تصل صاحبات األعمال  في الق

سوى بقدر مراكز مشروعات المرأة أو مراكز موارد  المرأة أو حاضنات المشروعات التي توفر الخدمات مثل 

 .محدود

التي قام بها المرصد العالمي  وشمال أفريقياوجدت الدراسات االستقصائية القتصادات الشرق األوسط         

% من رواد األعمال ممن في مراحل العمل المبكرة ينتفعون بالخدمات 1ن أقل من ( أGEMلريادة األعمال )

وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في  –المهنية مثل المحاسبين والمحامين ومقدمي خدمات تنمية المشروعات  

شمال أفريقيا واالقتصادات األخرى المشاركة في المرصد العالمي.  و يستخدم رواد األعمال في الشرق األوسط 

أساسي دوائر اتصالهم الشخصية من أفراد العائلة واألصدقاء لطلب المشورة بشأن األعمال، ويزداد ذلك  بشكل

بالنسبة لرائدات األعمال في مراحل العمل المبكرة حيث يستخدمن المصادر الشخصية، مثل األزواج أو أفراد 

%  من 1ضافة إلى ذلك، يطلع أقل من إل(.  وباIDRC 2010 -األسرة اآلخرين )مركز بحوث التنمية الدولية 

نظام  التعليم األساسي ونسبة أقل  على مضمون ريادة األعمال في ظل وشمال أفريقيا البالغين في الشرق األوسط

(. وهذا يعني  أن النسبة المئوية المنخفضة من النساء في الشرق IDRC 2010% بعد التعليم األساسي )21من 



ممن  يبدأن المشروعات )بالنسبة للمتوسط  العام في اقتصادات البالد المشاركة في  أفريقيا وشمالاألوسط 

أوبالمعلومات أو  ريادة األعمال( يبدأن مشروعاتهن   بدون االنتفاع  بالتدريب على GEMالمرصد العالمي   )

 المشورة المتخصصةة التي من شأنها زيادة خبراتهم.

إلى الخدمات غير المالية لتنمية رائدات األعمال موضوعا هاما وهو وصول   ويتناول هذا الفصل        

بما في   -، ويدرس ما إذا كانت البرامج والمبادرات وشمال أفريقياالمشروعات في اقتصادات الشرق األوسط 

تساعد المرأة في  -ذلك مؤسسات الدعم المحددة التي أنشأتها الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية 

الحصول على المعلومات األساسية االقتصادية والتنظيمية أو المتعلقة   بالسوق بحيث تساعدها   على اتخاذ 

لرائدات ة طوال مراحل إنشاء المشروع والتوسع فيه. كما يناقش أشكال أخرى من الدعم قرارات مستنير

ريادة األعمال و ، مثل التدابير الرامية إلى  وصول المرأة إلى األسواق و االنتفاع بالتدريب   على األعمال

 إدارتها  بصورة أفضل.

 

  



 وريادة المرأة لألعمالمقدمي خدمات تنمية المشروعات في القطاعين العام والخاص 
 

وشمال أفريقيا حديث في الشرق األوسط  لرائدات األعمالأساسا يعد تقديم خدمات تنمية المشروعات          

ومحدود من حيث التوزيع الجغرافي حيث يصل إلى عدد صغير فقط من المنتفعات. و تقوم الجهات  العهد نسبياُ 

الحكومية و المنظمات غير الحكومية  بتقديم الخدمات و كذلك جمعيات األعمال. وتقوم جمعيات سيدات األعمال 

رائدات جوة في تلبية احتياجات  وبعض المنظمات غير الحكومية )غالباو ما  ترأسها إمرأة( إلى حد كبير بسد الف

بالنسبة لخدمات تنمية المشروعات، وفي كثير من األحيان بتمويل من جهات مانحة. وهي فجوة تقوم  األعمال

بملئها  من خالل مراكز مشروعات وشمال أفريقيا الحكومات في البلدان المتقدمة خارج  منطقة الشرق األوسط 

 .1.7و موضح في الممارسات الدولية الجيدة في المربع المرأة وغيرها من المبادرات كما ه

مع المنظمات  وشمال أفريقيابصفة عامة ال يتشاور مقدمي خدمات تنمية المشروعات في الشرق األوسط         

المماثلة ومن ثم ال يتم التنسيق لتقديم الخدمات. ونتيجة لذلك قد يحدث أحيانا إزدواج في تقديم  بعض الخدمات، و 

عجز في عرض خدمات أخرى  . و أيضا قد يتم استهداف بعض المجموعات بشكل زائد في حين تعاني 

 . و في اقتصادات الشرق األوسطت األعمالرائدامجموعات أخرى من قلة الخدمات، بما في ذلك مجموعات 

ال يوجد سوى القليل مما يدل على أن مقدمي خدمات تنمية المشروعات تتم دعوتهم للحضور في  وشمال أفريقيا

شبكات التواصل لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة. ولعله من المفيد تكرار الممارسات الجيدة الحالية  في 

المشروعات وجعلها متاحة للمرأة بشكل أفضل في كافة اقتصادات الشرق األوسط  مجال توفير خدمات تنمية

،  سواء  في المراكز الريفية أو الحضرية، و ذلك بالنسبة للمشروعات بأحجامها المختلفة ، وفي وشمال أفريقيا

 مراحل نموها المختلفة.

  

 رائدات األعمال ت تنمية المشروعات  لخدما وشمال أفريقياالكيفية التي توفر بها حكومات الشرق األوسط 

جانب الحكومات لتحقيق منافذ خاصة بالمرأة في الشرق األوسط  ال يوجد سوى ضغوط  سياسية قليلة من         

للوصول إلى خدمات تنمية المشروعات. و هناك استثناء واحد هو "المجلس القومي للمرأة" في  وشمال أفريقيا

ير مشروعات المرأة " منذ بضعة سنوات لتوفير التدريب والمشورة للنساء الالتي مصر، الذي أنشأ "مركز تطو

يرغبن في بدء مشروع خاص أو التوسع فيه ، وعلى الرغم من كثرة التصريحات السياسية حول أهمية تشجيع 

فة خاصة المرأة على االنخراط في األنشطة المدرة للدخل، فإن معظم الجهود قادها القطاع غير الحكومي، وبص

جمعيات سيدات األعمال. وغالباو ما تقوم الجهات المانحة  بتمويل هذه البرامج الخاصة بدعم المشروعات وتوفر 

، مثل   برنامج مؤسسة التمويل ريادة األعماللها المواد التي يمكن أن تستخدم  في تدريب المرأة على مهارات 

المواد التدريبية الخاصة   " في اليمن،  و Women get the Business Edge( و اسمه" IFCالدولية )

برامج  منظمة العمل الدولية  "إبدأ مشروعك الخاص" ، و  "توسع في أعمالك" ، و "تعرف على عالم األعمال" 

 . وشمال أفريقياو ذلك في عدد من اقتصادات الشرق األوسط 

سية كلما توفرت مثل هذه الخدمات. إال أن يمكن للمرأة أن تحصل على خدمات تنمية المشروعات الرئي        

، ال سيما في وشمال أفريقياخدمات تنمية المشروعات ليست متاحة بشكل منتظم في منطقة الشرق األوسط 

المناطق الريفية. وتشير الدالئل  إلى أن المرأة  تمثل نسبة منخفضة للغاية من عمالء  هذه الخدمات. وعلى 



 mise à“ن المراكز  مثل: "مراكز تحديث الصناعة" وبرامج"االرتفاع بالمستوىالمستوى الوطني، يوجد عدد م

niveau -   التي تستهدف الشركات في قطاعات الصناعة على أن يكون  التكنولوجيا واالبتكار"و هكذا“ومراكز

تكون تعمل في   أو أكثر( أو 21عملها قد بدأ منذ  سنتين على األقل ، و يعمل بها حد أدنى لعدد الموظفين )ربما 

 قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. و الغالبية العظمى من المشروعات المملوكة للنساء ال تفي بهذه المعايير. 

 

بدأ يظهر اهتمام على مستوى السياسي   بتوفير الخدمات لرواد األعمال الجدد، و  1111منذ حوالي عام          

وشمال خاصة تلك الموجهة للشباب حيث ارتفعت معدالت بطالتهم بشكل متفاوت في منطقة الشرق األوسط 

لرواداألعمال الشبان لتوفير التدريب  في هذا الوقت، أنشأت حكومات الجزائر والمغرب وتونس برامج أفريقيا. 

على بدء المشاريع و المشورة  والمساعدة في إعداد خطة العمل ، وحاضنات األعمال، وتوفير رأس المال 

األساسي للعاطلين عن العمل من خريجي المعاهد الفنية والجامعات. و قد كشف تقرير عن نتائج البرنامج 

% من الشركات التي تم إنشاؤها خالل 22( عن أن ANSEJيل الشباب )الجزائري، قدمه الجهاز الوطني لتشغ

  (.MPMEA 2009كانت تقودها الشابات ) 1112إلى  1111السنوات من 

 

 المسار الرئيسي أم "المسار الجانبي": نهجين لخدمات تنمية مشروعات رائدات األعمال

  

جرى نقاش كثير في األدبيات البحثية حول ما إذا كان من أفضل تيسير حصول المرأة على خدمات تنمية          

لآلليات القائمة حاليا لخدمات تنمية المشروعات ،   المشروعات من خالل إدخال اعتبارات النوع في المسار الرئيسي 

" لدعم مسار جانبيإنشاء" -  Peterson and Hedin 2010 –كما تصفها بيترسون وهيدين  -أم أنه من األفضل 

رائدات األعمال من خالل هياكل موازية مكرسة خصيصا لخدمة المرأة. والدعوة ألفضلية تعميم منظور النوع 

يضمن أن يكون مقدمي خدمات تنمية المشروعات لديهم الوعي  -من حيث االستفادة من الموارد -االجتماعى أنه 

وشمال المرأة لتجنب االزدواجية. على الرغم من أن هناك بعض األمثلة في منطقة الشرق األوسط  الكافي باحتياجات

لمنظمات رئيسية لتنمية المشروعات التي جعلت أولويتها هي إدماج المرأة في قاعدة عمالئها )مثال مركز   أفريقيا

الصغيرة والمتوسطة ما تزال غير متقدمة    تطوير األعمال في األردن(، وتعد البنية التحتية لمنظمات دعم المنشآت

بشكل عام.
 1

ضافة إلى ذلك، ونظرا للتحيز الثقافي الراسخ المتعلق بالنوع اإلجتماعي، سوف يستغرق توعية إلوبا

                                                           
توفير طائفة واسعة من ل( في األردن هو منظمة غير حكومية تعتمد على الجهات المانحة BDC) مشروعاتال نميةمركز ت .1

الخدمات التدريبية واالستشارية ألصحاب المشاريع القائمة والمحتملة )المشاريع الصغيرة والمتوسطة(. لضمان أن يتم إدماج المرأة في 

تلبية احتياجات المرأة من حيث بناء خصيصا ل ةصممم برامجوتوفر خاصة.  يةجهود تسويق ن خاللم نهليتصل إو قاعدة عمالئه، 

 اتتحدي رائدات األعمال، "المرأة فيلخطة أعمال  ألفضل القدرات واإلرشاد، وتنمية المهارات القيادية واإلدارية. كما ترعى مسابقة 

. ط المشروعاتعلى كيفية وضع خط وجيهتلقى التدريب والتبجديدة و لمشروعاتوضع أفكار بالمرأة  التى تثير اهتمامالمشروعات" 

 ( .www.bdc.org.jo)انظر

 

 

 

 



مقدمي الخدمات والمستشارين والمدربين بخدمات تنمية المشروعات قدرا كبيرا من الوقت والجهد. وينبغي البدء في 

على الرغم من عدم كفايته في حد ذاته للتغلب على اإلخفاقات المنتظمة للسوق في اقتصادات منطقة هذا العمل، 

.الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بتوفير خدمات تنمية  المشروعات  لرائدات األعمال
 

صممة خصيصا بحيث تتيح تحتاج المرأة إلى مؤسسات تدعم ريادة األعمال/المشاريع الصغيرة والمتوسطة الم        

بيئة مواتية للمرأة. وهناك أمثلة عديدة لمثل هذه المبادرات في البلدان المتقدمة  أثبتت فعاليتها. و قد اتفق على هذه 

النتائج المشاركون في مؤتمر منتدى سيدات األعمال حول" تعزيز بيئة األعمال التي تمكن المرأة في االقتصادات 

( وفي االجتماع حول"سياسات وخدمات (OECD -2010b  -  االقتصادي والتنمية    1121العربية"  في نوفمبر 

. 1122الدعم لمساندة المرأة في ريادة المشروعات   في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  في سبتمبر

لإلناث فقط، مثل مراكز  وقد أكد األعضاء  المشاركون في منتدي سيدات األعمال   على قيمة المبادرات الموجهة

مشروعات المرأة، وحاضنات األعمال وخدمات التوجيه واإلرشاد لتقديم الخدمات االستشارية التي توضع خصيصا  

من منتدى سيدات األعمال الحاجة إلى التأكيد على  (. وقد الحظ عدة أعضاء ,1122OECDلرائدات األعمال )

تخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان وصول النساء  لخدمات الدعم  في استكمال المبادرات الموجهه لإلناث فقط با

 المسارالرئيسي  أيضاو.

في مصر لبحث أسباب اإلقبال  (BDSSP)دعم خدمات تنمية المشروعات  كشفت دراسة أجراها برنامج        

 –الضعيف على خدمات تنمية المشروعات من جانب رائدات األعمال و صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

كشفت عن وجود فارق بسيط بين خدمات تنمية المشروعات التي طلبها أصحاب و مشغلي المشروعات الصغيرة 

مع  لمعلوماتالمرأة والرجل بشكل مكثف على خدمات التسويق وا والمتوسطة من الذكور واإلناث. فقد ركز كل من

ومع ذلك، وجدت فروق كبيرة بين  المطالبات المشددة  لخدمات االرتفاع  بمستوى  التكنولوجيا وتحسين جودة المنتج،

عات. إن كل من الجنسين في عمق االحتياجات التي تم التعرف عليها و عن كيفية  تقديم الخدمات الفعالة لتنمية المشرو

عوامل الوقت والقدرة على التنقل والقيود االجتماعية والثقافية على المرأة هي التي تحدد محور االهتمام  والمحتوى 

مربع(. و نبين  7.2والخدمات اللوجستية التي تعتبر أساسية لتوفير الخدمات الناجحة لتنمية مشروعات المرأة )

 .في االعتبار عند تصميم خدمات الدعم لتنمية المشروعات وتسويقها  وتقديمها احتياجات المرأة  التي يتعين أخذها

 

 الدروس المستفادة من بحث إمكانية حصول المرأة  - 2.7مربع 

 على "خدمات تنمية المشروعات" في مصر

في مصر إلى أنه على   1111(عام  BDSSP  (يشير بحث  مشروع خدمات الدعم لتنمية المشروعات         

الجهات المعنية  بتوفير "الدعم لتنمية المشروعات" في مصر   أن تراعي القضايا التالية في عملية  خدمات الدعم 

 لتنمية المشروعات ومنهاجها:

 دراسة إمكانية تنويع السوق، للتأكد من أن الخدمات الداعمة لتنمية المشروعات تستجيب  تنويع السوق :

الحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة و مشغليها سواء من الذكور أواإلناث ، واستخدام 

أساليب التوعية المناسبة إلشراك كل من المرأة والرجل، مع التركيز بصفة خاصة على المعلومات و على 

 .الرسوم



 ذلك االحتياجات الخاصة لكل من النساء : اتخاذ نهج لخدمة العمالء  أوال يراعي التنوع، بما في خدمة العمالء

 .والرجال، ثانيا يحض على االلتزام باللوائح  التنظيمية؛ و ثالثا يركز على انتفاع العميل

 هناك حاجة لفريق من  العاملين بالمشروع ومن المساعدين الفنيين يراعي اعتبارات النوع التوجيه واإلرشاد :

ت تنمية المشروعات  على االستجابة لالحتياجات الخاصة  اإلجتماعي لتدريب و إرشاد  مديري خدما

بأصحاب المشروعات و مدرائها من الذكور واإلناث،  و تبين مجموعة متزايدة من التجارب في  كل من 

بصفة  –قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر الحاجة الماسة للتدريب 

شروعات الصغيرة والمتوسطة و رواد األعمال من الخريجات و الخريجين  لصاحبات ومديرات الم –خاصة 

 و  أيضا المبتدئين منهم.

  قد يفيد كل من نشر الوعي المسبق من الجنسين لتقديم خدمات تنمية المشروعاتكوادر متخصصة تكوين :

روعات و اإلبداع  حشد المتخصصين و المتخصصات  للعمل    كأخصائيين  في خدمات تنمية المش

كمدربين/ميسرين وأيضا كمستفيدين لسد الحاجة    إلى مجموعة من الجنسين تعمل في خدمات تنمية 

المشروعات سواء كميسرين أومقدمي خدمات أومدربين. ولهذا أهمية خاصة  لمستوى الشعور بالراحة   لدى 

  .فقطبعض سيدات األعمال ممن يصعب عليهن التعامل مع الميسرين والمدربين الرجال 

  :المساواة بين الجنسين في المجتمع معناها تقدير الرجال والنساء على حد سواء. وقد يتم الحوار بين الجنسين

هذا  من خالل الحوار وإيجاد الحلول المشتركة معا وتقاسم الخبرات وستقوم  خدمات تنمية المشروعات 

 .جمعياتهم من أجل المنفعة المشتركةالناجحة بتكوين الروابط  بين سيدات األعمال ورجال األعمال و

 تصميم الخدمات بحيث تقدم خالل فترة  :   لكي تكون الخدمات تراعي احتياجات العميالت  ينبغيالتوقيت

زمنية قصيرة )أقل من يوم، ويفضل أال تمتد على مدى عدة  أيام متتالية(. وينبغي تجنب تقديم خدمات تنمية 

المشروعات خالل شهر رمضان وأثناء فترات االمتحانات المدرسية حيث تركز المرأة في المسؤوليات 

 .األسرية

 : او، ينبغي أن تكون خدمات تنمية المشروعات قريبة من منازل العمالء أو حيثما كان ذلك ممكنالوصول

مشروعاتهم، و هذا له قيمته بالنسبة للمرأة نظرا لقدرتها المحدودة على التنقل. و من المهم أيضا إدخال  

 .خدمات تنمية المشروعات في الفعاليات المحلية وتنشيط الخدمات محلياو 

 يجب أن يتم تحليل الفوارق بين الجنسين داخل بيئة المشاريع الصغيرة  :تحليل الفوارق بين الجنسين

والمتوسطة المستهدفة نظرا لوجود معايير اجتماعية وثقافية  و كذلك ممارسات  عمل محلية،  كما ينبغي 

ل أيضا مراجعتها بشكل منتظم للتعرف على الفرص الجديدة و الطرق  المبتكرة لتلبية االحتياجات المختلفة لك

من  النساء والرجال، فإن  قضايا النوع اإلجتماعي تتطورمع مرور الوقت وتتأثر بالتحوالت االجتماعية 

 .واالقتصادية

 إجراء عمليات تقييم االحتياجات التي تقوم على المشاركة، و يعتبر تنظيم جلسات  التدريب والتقييم   التمكين :

ل يستطيع أن يصبح متمكنا من خالل خدمات تنمية مسألة ضرورية للتأكد من أن كل من المرأة والرج

  المشروعات.

 تحتاج خدمات تنمية المشروعات الناجحة لصاحبات و مديرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة الدعوة :

ألن تساندها  حمالت الدعوة المنظمة و مع المسئولين الحكوميين والمصرفيين والتي تقوم بها المرأة من أجل 

 .المرأة

 من المهم أن يتم  توثيق واستخدام دراسات الحالة التي تبين النماذج الناجحة  المشاريع الصغيرة  ماذج:الن



 والمتوسطة  للمرأة والرجل و تؤدي  دورا سواء كان تقليديا أوغير تقليدي في االقتصاد.

المنخفضة للمرأة في قطاع المنشآت (، "دراسة المشاركة 1111مصر )  BDSSP: مشروع دعم خدمات تنمية المشروعاتالمصدر

 .القاهرة -الصغيرة والمتوسطة: اآلثار المترتبة على خدمات تنمية المشروعات"، الوكالة الكندية للتنمية الدولية

 

 

 مراكز مشروعات المرأة  وموارد األعمال كأحد الخيارات الفعالة

أحد الطرق   الفعالة لوصول خدمات تنمية المشروعات  لرائدات األعمال الحاليات والمحتمالت هي         

التوجه لهن من خالل مراكز مشاريع المرأة. وقد وجدت أمثلة  لهذا في كثير من البلدان التي تعد أكثر تقدما 

في الواليات المتحدة وكندا حيث دعمت الضوء على أمثلة  1.7في خدمة سوق رائدات األعمال. و يسلط مربع 

الحكومات شبكات مراكز مشروعات المرأة، وكذلك سائر الممارسات الجيدة لدعم المشروعات التي تقودها 

  .الحكومة في كل من ألمانيا والسويد وتركيا

ء أظهرت دراسات أجريت لتقييم أثر مراكز مشروعات المرأة في كندا مستويات عالية من رضا        

 & Orser and Riding, 2006; Ference Weickerالعميالت  و أشارت إلى مزايا  إيجابية أخرى  ، )

Co., 2008; CWB, 2010; Orser, 20111122 و أفادت العميالت  أن هذه المراكز توفرلهن بيئة ،)

"منظور نسائي"؛ كما أكدن أن المستشارين يقدمون لهن المشورة من .ن والدفئ و الرعاية اتتسم باألم

ويأخذون أفكارهن واهتماماتهن مأخذ الجد؛ ولديهم اإلحساس و الدراية  بالتحديات الخاصة بامتالك 

المشروعات التي تواجه المرأة والمرتبطة بالنوع ؛ و يبدون التفهم واالحترام للتحديات التي تواجهها  رائدات 

(. استمرار Orser, 2011اجباتها األسرية والعمل )األعمال، بما في ذلك احتياجات المرأة للتوفيق بين و

العالقات بين المستشارين والعميالت   أدى لبناء عالقات قوية وتعزيز الثقة بينهم. كما وفر الدعم النفسي وأمد 

المرأة بالثقة و االعتداد بالنفس.  كما أشادت العميالت باتاحة الفرصة لهن  للتواصل والتعلم من رائدات 

 األخريات.األعمال 

 

وهناك العديد من األمثلة لمبادرات دعم المشروعات التي تركز على المرأة في اقتصادات منطقة         

في )ملحق ج( قائمة  المصفوفةالشرق األوسط وشمال أفريقيا الثمانية عشر )ملحق ج(، و مع ذلك ال تعرض  

االقتصادات. وتشمل هذه  مراكز تنمية شاملة بل لمحة فقط عن اآلليات  الدعم المتوفرة في عدد من 

مشروعات وموارد المرأة وحاضنات   مشروعات المرأة و مشاريع دعم رائدات األعمال و مراكز خدمات 

 المشورة والتدريب، ومبادرات التسويق.



الممارسات الدولية الجيدة في خدمات تنمية مشروعات رائدات األعمال - 1.7مربع    

 كندا

، بما في ذلك القيام بتمويل شبكات رائدات األعمالالكندية عدة مبادرات سياسية لمساندة زيادة مشاركة للحكومة         

رائدات ( في كافة المناطق في كندا من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها WECs"مراكز مشروعات المرأة" )

لتشجيع إنشاء وتنمية المشروعات المملوكة للنساء، وتشجيع العمل الحر،  2991عام  في   أطلقت الشبكة .األعمال

وتعزيز المساواة االقتصادية بين الرجل والمرأة. يساند هذه المهمة عدد من التدابير لتعزيز مفهوم ريادة األعمال 

ب الخبرة و التجربة  للمرأة وزيادة فرص حصولها على رأس المال؛ وتوفير الخدمات لمساعدتهن على اكتسا

والحصول على األصول وعلى  تاريخ ائتماني. و تعتبر الحكومة الكندية هذه المراكز   المجمعة  في خدمات الشباك 

الحاليات والمحتمالت مسألة أساسية لزيادة إقبال النساء على خدمات الدعم الحكومية والتأكد  ائدات األعمالالواحد لر

 بشكل أفضل. من وصول  خدمات الدعم لهن

بمعرفة   منظمات ال  -في كل مقاطعة من المقاطعات الغربية الكندية األربعة - مراكز مشروعات المرأةتدار         

لتقديم المشورة إلى النساء والمساعدة في تخطيط المشروعات  -تمنح عقود تجدد كل خمس سنوات - تهدف للربح

ص االنضمام  لشبكات التواصل واإلمداد  بالمعلومات وترشيح واإلرشاد والتوفيق بين الشركات و إتاحة  فر

مليون دوالر كندي( توجه  1المحاسبين والمحامين لهن. كما أنها تقدم صناديق القروض )تجمعات تصل قيمتها إلى 

ال  -ألف  دوالر كندي، وتعتبر القروض 211للمشروعات الجديدة أو القائمة   التي تمتلكها المرأة  بقروض تصل إلى 

 أفضل خدمة يتلقاها العمالء.   -سيما تلك المقترنة  بتقديم المشورة للمشروع والمساعدة في تخطيطه

ألف خدمة من الخدمات االستشارية  12 مراكز مشروعات المرأة، قدمت شبكة  1112و حتى  1110من عام         

عات جديدة والحصول على فرص عمل ألف  فرصة تدريب للسيدات. أدت هذه المساعدات إلى تأسيس مشرو 12و

جديدة في شركات قائمة وزيادة العائدات وإلى معدالت أعلى في استمرار المشاريع الكندية الصغيرة والمتوسطة 

(Ference Weicker & Co., 2008 كما منحت هذه المراكز خالل نفس الفترة .)قرضاو للمشروعات  121

مليون دوالر كندي. وكانت أهم اآلثار التي ترتبت بالنسبة لرائدات  11.9 المملوكة للمرأة تبلغ  في مجموعها حوالي

األعمال: التحسن في نمو مشروعاتهن    و مهاراتهن  اإلدارية والشخصية و زيادة فرص االنتفاع بالبرامج والخدمات 

صنع القرار وتلقى األخرى و التواصل مع رائدات األعمال األخريات و الوصول إلى المعلومات  الالزمة لعملية 

التشجيع لبدء أو مواصلة تطوير مشاريعهن الخاصة. وقد أثبتت هذه األدآة فعاليتها لتنمية مشروعات المرأة مع آثار 

 كبيرة و مضاعفة  على االستثمار الحكومي.

 ألمانيا 

( بتوفيرؤ خدمات  الدعم 1111تقوم الوكالة الوطنية  لخدمات و أنشطة النساء المبتدئات )التي تأسست عام         

لرائدات األعمال الجدد و الطموحات.  وتقدم برنامجا دراسيا على شبكة اإلنترنت لتعليم النساء كيفية بدء المشروعات 

توجيه ومساندة المبتدئين، والمعارض التجارية. و قد نظمت الوكالة ، فضال عن  الندوات  و التدريب و االرشاد وال

خبير في مجال  2 111أكثر من   خمسة اآلف جلسة استشارية مع رائدات األعمال وأنشأت شبكة تضم أكثر من 

ريادة المرأة لألعمال. أهداف الوكالة  هب حشد طاقات المرأة في مجال الصناعة و  المشروعات  وزيادة عدد 

لمشاريع التي تؤسسها المرأة في ألمانيا  وتوفير  بيئة عمل صديقة للمرأة لراحة صاحبات األعمال. ا



 (www.gruenderinnenagentur.de)انظر:

 السويد

كانت الوكالة السويدية للنمو االقتصادي واإلقليمي مسئولة عن إدارة مبادرة السياسة اإلقليمية لمراكز موارد         

تصف التسعينات. وكانت هذه المراكز  قد نشأت من رحم حركة ريفية سويدية  لفتت االنتباه إلى اختالف المرأة منذ من

مركز من المراكز  211مشاركة الرجل عن المرأة ومدى مشاركتها و ظهورها في التنمية اإلقليمية. وهناك أكثر من 

ة من الخبرة الفنية للمرأة في المجتمع لتحقيق نمو للموارد المحلية للمرأة في جميع أنحاء البالد تسعى إلى االستفاد

مركزا  إقليميا لموارد  11مستدام وطويل األجل على قدم المساواة مع الرجل. وباإلضافة إلى ذلك، هناك أكثر من  

 المرأة تتحمل مسؤولية التنسيق الخاص في مناطقها. أما البرنامج الوطني للنهوض بمشاركة المرأة في ريادة المرأة

، أوحت 1119( فإنه يوفر خدمات الدعم واإلرشاد للمشروعات المبتدئة التي تديرها النساء. وفي عام 1112األعمال )

الشبكة الوطنية للسفيرات التابعة للبرنامج بإنشاء "الشبكة األوروبية لسفيرات ريادة األعمال )انظر: 

www.tillvaxtverket.se 1121واإلقليمي، ؛ الوكالة السويدية للنمو االقتصادي.) 

  تركيا

انتفاع مشروعات المرأة بالخدمات االستشارية والدورات التدريبية بصورة أفضل تقدم العديد من  بهدف        

 المنظمات الخاصة بخدمات تنمية مشروعات رائدات األعمال في تركيا ، وفيما يلي ثالث تجارب محددة: 

ألف من رائدات األعمال بين أعضائه، ويقدرن  211( و يضم حوالي TESK)اتحاد التجار والحرفيين األتراك         

% من اجمالى رائدات األعمال في البلد. و االتحاد ملتزم بالمساهمة  في السعي  لزيادة عدد النساء رائدات  11بنحو 

دعم رائدات األعمال األعمال ودعم أولئك الالتي يرغبن في توسيع مشروعاتهن الخاصة. بدأ االتحاد أوالو بمشروع ل

، ثم  مشروع لزيادة انشاء مراكز تجريبية لتدريب رائدات األعمال الجدد والقائمة في خمس مناطق في 1111في عام 

مليون يورو من االتحاد  1.1، أطلق االتحاد "مشروع دعم المرأة رائدة األعمال  " بدعم يبلغ 1112تركيا. في يناير 

مقاطعة، يقع مقر معظمها في االتحادات المحلية لغرف  11روعات المرأة " في األوروبي وإنشأ "مراكز دعم مش

( تنفيذ وتطوير "نموذج مستدام لدعم   2التجار والحرفيين. اشتملت أهداف "االتحاد األوروبي" للمشروع على شقين: 

( توفير 1الغرف المحلية؛ و المرأة  رائدة األعمال" يدمج في الهياكل المؤسسية التحاد التجار والحرفيين األتراك و

التدريب على ريادة األعمال والخدمات االستشارية لرائدات األعمال الطموحات وكذلك خدمات التدريب على تطوير 

 المرأة.  قودهااألعمال والخدمات االستشارية للمشاريع متناهية الصغر التي ت

، وتقديم الخدمات 1112إمرأة كرائدات أعمال قبل نهاية عام  1111كانت أهداف هذا المشروع تدريب          

. وقد تم تجاوز هذه األهداف خالل األشهر الثالث األولى، مما يشير إلى وجود طلب زائد.  2111االستشارية إلى 

سيدة  111خدمات االستشارية و  أسست من ال 1211إمرأة؛   واستفادت   7192تم تدريب  1112وفي عام 

 (. WES 2009-مشروعات جديدة )خدمات رائدات األعمال 

أنشأ اتحاد التجار والحرفيين األتراك والغرف األعضاء "شبكة صاحبات المشاريع الحرفية والمهنية" لتمكين          

المشروعات، والتأثير في السياسات لصالح  النساء من تبادل الخبرات وإرشاد المشاريع البادئة وتنمية الروابط بين

 مشروعات المرأة. 

(  تمويالو من االتحاد األوروبي في (KOSGEBو قد  تلقت منظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة          



ندة رائدات األعمال ". وأدي هذا إلى إنشاء أربع حاضنات التنفيذ مشروع "إنشاء مراكز حاضنات لمس 1112عام 

 مشروعا في وقت واحد.  11متسعة لمشروعات المرأة بحيث يستوعب كل منها حضانة 

الحاضنات واإلرشاد وبرامج التدريب للمتطلعات  (KAGIDER) توفر الجمعية التركية لرائدات األعمال         

قامت ، 1111لريادة األعمال ، فضال عن إثارة الوعي  بريادة األعمال بين الفتيات الصغيرات. منذ تأسيسها في عام 

إمرأة بمهارات ريادة األعمال   وتزويد  2011مقترح لمشروعات المرأة    وتزويد  1111بتقييم أكثر من الجمعية 

، 1119ين الناجحين بحاضنة مصممة حسب الطلب، و تقديم اإلرشاد والخدمات االستشارية. في مارس المرشح

( كمكان إلضفاء الشكل الرسمي على تدريباتها للمرأة على ريادة األعمال Biz-افتتحت الجمعية مركزا لتنمية المرأة )

االستشارات المالية والمصرفية، ومكانا و خدمات المشروعات   وحاضنات األعمال. وتوفر  الجمعية كذلك خدمة 

لدوائر اتصال رائدات األعمال، و منبرا للمناقشة ولتطوير المنظمات المهتمة بموضوع تنمية مشاركة المرأة في ريادة  

 األعمال.  

 متنوعة ؛ وثائقwww.kadindestek. www.kadindestek.org/; www.kagider.org/; WES, 2009)مصادر المعلومات عن تركيا: 

  لمشروع االتحاد األوروبي(

 

 الواليات المتحدة

بتمول مراكز مشروعات المرأة  (SBAإدارة للمشروعات الصغيرة ) 221قامت شبكة مكونة من أكثر من          

(WBCs في الواليات المتحدة، وتوفير التدريب على المهارات األساسية  لريادة األعمال والمواضيع التجارية )

المتقدمة، وكذلك المشورة الفردية والجماعية، وعرض حزم القروض، واإلرشاد من جانب أصحاب المشروعات 

بتوفير مساحة  في الحاضنة لرائدات   النظيرة، والتوصية لدى الجهات األخرى التي تقدم الدعم، وفي بعض الحاالت

ألف عميلة )بزيادة قدرها  111قامت مراكز مشروعات المرأة بمساعدة ما يقرب من  1121األعمال المرتقبات. في 

وظيفة جديدة. و قد  07111مشروع أعمال جديد أتاح  20011(، كما ساعدت في إطالق 1119% مقارنة بعام 21

مليار دوالر.   2.0من مراكز مشروعات المرأة في االقتصاد األمريكي بما بقدر بمبلغ ساهمت هذه الشركات المدعومة 

وباإلضافة إلى ذلك، ثبت أن معدل  استمرار مشروع المرأة التي تحصل على   المشورة والمساعدة التقنية   أعلى بكثير 

 (.www.awbc.bizفي:     من تلك  التي لم تتلقى دعما مماثال )انظر  "رابطة  مراكز مشروعات المرأة"

 

 مراكز تنمية مشروعات المرأة في الشرق األوسط و شمال أفريقيا

في مصر، عمان، السلطة الفلسطينية، قطر، المملكة العربية مشروعات المرأة وجد أشكال مختلفة لمراكز ت        

. وفي معظم يالقانوني والتنظيمالسعودية وسوريا، على الرغم من أنها تختلف في مستوها  من حيث الشكل 

الحاالت ال تكون أداة لسياسة الحكومة. و هناك عدد قليل من االستثناءات وتشمل: مركز تنمية أعمال المرأة 

((WBDC  في مصر )و هو أسبق  مراكز مشروعات المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وتوجد

الحرفيات المدعوم من وزارة الشئون االجتماعية لدى السلطة ( ومراكز مشروعات  0.7نبذة عنه في مربع 

الفلسطينية. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، من 



خالل مشروع "دعم رائدات األعمال"، وتقوم " وزارة الصناعة و التجارة اليمنية"، من خالل اإلدارة العامة 

 أة،   بتقديم خدمات خاصة  لرائدات األعمال.للمر

تديرها منظمات غير حكومية أو جمعيات سيدات األعمال أو  مشروعات المرأة األخرىوباقي مراكز          

 لجان سيدات األعمال في غرف التجارة والصناعة و على سبيل المثال:

، ويقدم خدمات 2992بدأ في عام   JFBPWفي األردن : المنتدى األردني لصاحبات األعمال و المهنيات • 

 تنمية المشروعات للمرأة؛

تحت مسمى "حاضنة   1111أيضا في األردن:  " حاضنة تنمية مشروعات المرأة " في إربد، بدأت في عام • 

قرية في شمال األردن، مع  12بال جدران"  توفر الخدمات  للمبتدئات و لتنمية  مشروعات المرأة في 

 أساسا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛التركيز 

بالكويت ولديها  -(BPW(، التي تستضيف سيدات األعمال و المهنيات )KESالجمعية االقتصادية الكويتية )• 

 مركز أعما ل للنساء  ؛

؛ وهناك حاليا  ثالثة 1121في عمان، بدأ طرح مراكز سيدات األعمال، التي يدعمها بنك مسقط  في عام • 

 منها على األقل؛

بدعم من "مؤسسة شيري  1119أسس منتدى سيدات األعمال الفلسطيني مركز تنمية مشروعات المرأة  عام • 

 بلير"؛

في قطر، مركز  المرأة لريادة األعمال واالبتكار " الروضة "،هو منظمة غير حكومية تأسست على يد • 

 1122على ريادة األعمال  ، بدأت عملها  عام  مجموعة من القطريات من سيدات األعمال لتشجيع المرأة

 " والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد؛   Silatechبدعم من مبادرة "

 في المملكة العربية السعودية   تم إنشاء مركز سيدات األعمال "خديجة بنت خويلد " في غرفة تجارة جدة؛• 

( وهي منظمة MAWRED -االقتصادية )موردفي سوريا، منظمة "تحديث وتفعيل دور المرأة في التنمية • 

 ، و تقدم االستشارات  والنصح وخدمات اإلحالة  لرائدات األعمال.1110غير حكومية، أنشئت عام 

 حالة مصر –الممارسة الجيدة في "مراكز تنمية مشروعات المرأة"  1.2مربع 

المجلس القومي للمرأة بوصفه مركز " في مصر تحت مظلة WBDC أنشئ "مركز تنمية مشروعات المرأة        

خدمي متكامل ومكتفي ذاتيا وغير هادف للربح و ذلك لتوفير الدعم الفني والتسويقي واإلداري للمرأة التي تسعى 

إلقامة مشروع صغير. وقد ساعد التدريب على إعداد المرأة لالضمام للقوة العاملة  المصرية و على صقل المهارات 

 ملة.المهنية للمرأة العا

 خدمات مثل:  قدم مركز تنمية مشروعات المرأة        

 عمل والتدريب ية وورش الحلقات دراس• 

 اتاحة المعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة على اإلنترنت• 



 المساعدة في تطوير المؤسسات الصغيرة من خالل مواقع التسويق اإللكتروني • 

 مركز معلومات المشروعات • 

 تقديم المشورة للمشروعات • 

 معلومات )لمساعدة المرأة على تطوير مواد الدعاية المستخدمة في تسويق منتجاتها( تكنولوجيا الوحدة • 

 المشروعات(  مساندةإلكتروني ل وقع)مCleostore مخزن كليو  • 

 أفكار جديدة )بوابة إلكترونية للمعلومات وفرص االستثمار(• 

 

العديد من الفعاليات وحلقات العمل التي تهدف إلى إثارة وعي   WBDC تنمية مشروعات المرأة مركزأجرى         

فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حول مواضيع مثل القيادة واإلدارة، ،العالمات التجارية، والتصدير،  المرأة

 إمرأة. 2711إمرأة من رائدات األعمال،  وقدم المشورة  إلى  111قانون الضرائب. وقد قام ببناء قاعدة بيانات عن 

، في مجاالت مثل: 1110سيدة منذ عام  0111لتدريبية لحوالي الدورات ا    مركز تنمية مشروعات المرأةقدم  كما  

مهارات "ميكروسوفت أوفيس" األساسية والمتقدمة؛ المحررات التجارية والتقنية باللغة اإلنجليزية؛  مهارات البيع 

روعات األساسية و البيع الفعال على اإلنترنت و عن كيفية إدارة المشروعات الصغيرة و المهارات القيادية للمش

الصغيرة؛ مهارات االتصال الفعال؛ إدارة الموارد البشرية؛ تقنيات قياس وتحسين الجودة؛ إدارة الوقت؛ إدارة الضغوط 

  العصبية؛ ومراقبة الجودة.

بوابة على وهي   Cleostore“ –(، "كليوستور www.Cleostore.com)المركز اإللكتروني لدعم المشروعات 

اإلنترنت توفر معلومات حول المشروعات  الصغيرة التي تديرها رائدات األعمال في مصر، وتهدف إلى دعم جهود 

 التسويق في األسواق المحلية واألجنبية.  

به معلومات حول أفكار جديدة   www.afkargadida.orgموقعا إليكترونيا  مركز تنمية مشروعات المرأةكما بني 

ت في قطاعات الخدمات، والتجارة،  الصناعة و أمثلة من دراسات الجدوى، وفرص االستثمار، وتفاصيل عن للمشروعا

الخطوات القانونية الالزمة لتأسيس المشروعات الخاصة. و يوفر الموقع أيضا  المعلومات عن إجراءات وشروط 

 ي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.التصدير، وعن المنظمات غيرالحكومية والجمعيات والمؤسسات المالية الت

 WBDC مركز تنمية مشروعات المرأة(، 1121: مستخرج من: "المجلس القومي" للمرأة )المصدر

view=article&id=85www.ncwegypt.com/index.php?option=com_content& 

&Itemid=38&lang=en,  -  1121في مارس. 

 

 يمكن لحاضنات األلعما أن تساعد على إنطالق المشروعات المملوكة للمرأة 

تنتشر ممارسة  تأسيس حاضنات للمشروعات لرعاية المشاريع الجديدة   في معظم أنحاء العالم. و المشروعات        

استمرارها أعلى من متوسط المنشأت البادئة، وتوفر فرص العمل بمعدل أسرع. ومع التي احتضنت   يكون  معدل 

ذلك، فإن ظاهرة الحاضنات لمشروعات المرأة تعتبر أحدث، على الرغم من أنها تكتسب شعبية  سواء في البالد 

(. و قد  -a) 1121 OECDفي المنظمة  أو البالد غير األعضاء   األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تعرفت دراسة أجريت عن حاضنات مشاريع المرأة في خمس مناطق ) هي الشرق األوسط و شمال أفريقيا وأمريكا 

http://www.ncwegypt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85
http://www.ncwegypt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85


حاضنة لمشروعات   المرأة   في  11على وجود     1121الالتينية والكاريبي وأوروبا ووسط آسيا وأفريقيا( عام 

حاضنة في الصين(، و عدد  2111وبية وواحدة فقط من بين أكثر من منها في كوريا الجن 21االقتصادات اآلسيوية ) 

  InfoDev - 2010) أقل من ذلك أيضا في المناطق األخرى )

" إلى أنه نظراو ألن المرأة  تواجه صعوبات أكبر من الرجل عندما تبدأ InfoDevهيئة "  و قد خلصت دراسة        

النسائية  كوسيلة للتيسير على المرأة صاحبة المشروع بدايته وذلك مشروعها ، ينبغي النظر لحاضنات المشروعات 

المرأة تجربة جيدة، الحظوا أهمية توفير حاضنات مشروعات ال سيما في أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط، و لما كانت 

للمرأة( وأن إلى  رياض األطفال و مرافق الرعاية النهارية )التي يمكن  في الواقع إدارتها كأحد المؤسسات المملوكة

تتسم نظم الحاضنات بالمرونة تبعاو لظروف المجموعات المستهدفة التي يتم التعرف عليها بالنسبة لكل حاضنة    كما 

أشاروا أيضا إلى ضرورة اتباع المرونة  في برامج الحاضنات الستهداف فئات مختلفة من النساء، و مدى مناسبة 

لى االستثمار في القطاعات غير التقليدية والمبتكرة القابلة للنمو بصورة أكبر حاضنات المشروعات لتشجيع المر أة ع

. 

مشروعات المرأة المساندة لرائدات األعمال. ويبدو أنه، استناداو إلى دراسات استقصائية أولية و  توفر حاضنات         

ما تشير إليه الروايات، أن هناك بعض التطورات الواعدة، وأنها أصبحت أيضا أكثر شيوعاو في منطقة الشرق األوسط 

( و سوريا 2992ات للمرأة في األردن )منذ عام وجود حاضن  منتدى سيدات األعمال .و قد بينت قوائم وشمال افريقيا

( )انظر الملحق ج( ، وفي األردن والمغرب 1121(، وعمان )منذ 1117( و في المغرب )منذ عام 1110)منذ عام 

و "جمعية  سيدات  تقوم جمعيات لسيدات األعمال بإدارة الحاضنات " منتدى األردن  لسيدات األعمال والمهنيات" 

يات "على التوالي. )راجع الممارسة الجيدة لحاضنات  جمعية سيدات األعمال المغربيات المبينة في األعمال المغرب

(. و بالنسبة للوضع في األردن فإن حاضنة مشروعات المرأة هى عضو في شبكة مراكز االبتكار التي 1.7مربع 

يل األساسي والمساعدة التقنية والمساندة تديرها "المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع" وعلى هذا فإنها تتلقى  التمو

السياسية  للدعوة من هذا الجهاز الحكومي. و في سوريا  تدير حاضنة مشروعات المرأة منظمة غير حكومية هي 

 ." MAWRED -تحديث و تنشيط دور المرأة في التنمية االقتصادية جمعية "

، ثالثة منها في مدن 1121سها بنك مسقط منذ عام في عمان توجد  أربع حاضنات لمشروعات المرأة أس         

مسقط و مرباط وبركة.  ويعد برنامج حاضنة المشروعات في البنك ذاته جزء من مبادرته الخاصة  بالمسئولية 

( إلنشاء مشروعات مستقلة و قابلة لالستمرار  ماليا تديرها النساء. تقدم خدمات CSRاالجتماعية للشركات )

العمانية التى تمتلك المهارات األساسية ذات الصلة بفكرة مشروعها، ولكنها تحتاج للتدريب والدعم الحاضنات للمرأة 

لتعزيز بداية مشروعها. وتقدم الحاضنة الخدمات المشتركة لألعمال والمعدات والمشورة، وفقا لخبرة المستفيدة في 

ها مشروعات متعلقة بالحرف اليدوية وخدمات المجال المستهدف تستوعب حاضنات مشاريع المرأة العمانية التي لدي

التصوير الفوتوغرافي والتجميل. ويتم تنفيذ كل مشروع حاضنة من خالل جمعية المرأة العمانية و الشركاء 

 االجتماعيين و بنك مسقط.

   

 ممارسة جيدة من المغرب     –حاضنات مشروعات رائدات األعمال  - 1.7لمربع ا

المرأة في منطقة الشرق  تأول حاضنة لمشروعا 1117عام   AFEM)األعمال المغربيات )أطلقت جمعية سيدات 



" في الدار البيضاء. تمنح المرأة التى تختار اللجنة Casa Pionnières -األوسط وشمال أفريقيا ، سميت " رائدات الدار

من فترة حضانة المشروع. ويساعد مشروع الحيز المكتبي واإلرشاد الوظيفي طوال السنتين األولتين الحرجتين  -طلبها  

الحاضنة النساء على دخول عالم األعمال المغربي من خالل مشاريعهن الخاصة . ويهدف إلى تأسيس المشروعات  

التي سبق أن  قدمت تمويالو  –المكتفية ذاتيا في نهاية فترة الحضانة. و قد جددت الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي 

 مساعدتها المالية واللوجستية مرتين بعد تقييم المشروع.  -البيضاءلحاضنة الدار 

، أطلقت جمعية سيدات األعمال المغربيات حاضنة ثانية 1119و نظرا لنجاح حاضنة الدار البيضاء، في عام        

مليون درهم  2.2. بميزانية أولية قدرها   Rabat Pionnières ) -الرباط   اتلمشروعات المرأة في الرباط )رائد

ألف دوالر أمريكي(، وتقدم الحاضنة الدعم الفني والمالي للشابات صاحبات أفكار للمشروعات. وقد تلقى العديد  210)

 من النساء في العاصمة االقتصادية للمغرب التدريب والدعم نتيجة لهذه المبادرة.

و تقوم  الحاضنات بتزويد المرأة بمساحة للمكتب وبالخدمات بتكلفة مخفضة وكذلك المساعدة في العمل و اإلرشاد         

والتدريب والمتابعة بمعرفة المستشارين، وتؤمن لها الوصول إلى األسواق والشبكات   الوطنية و الدولية للمشروعات .  

معية سيدات األعمال المغرببيات في الدار البيضاء وفي الرباط في  ، و قد ساهمت حاضنات ج1121إلى  1117من 

شركة في مجاالت متنوعة، بما في ذلك السياحة والتدريب و االتصاالت، المحاسبة، تصميم المواقع  11تأسيس حوالي 

دف الجمعية على شبكة اإلنترنت، وتصميم و تصنيع األزياء، ورعاية الطفل والحصول على االمتيازات التجارية. ته

إلى توسيع شبكتها لحاضنات األعمال في جميع أنحاء المغرب. كما تقوم بحملة تشمل  الجامعات و كليات التجارة 

 واإلدارة لنشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب. 

 March 2012; and Ali, Siham (2009) du ,(.n.d)جمعية صاحبات األعمالAsso :المصادر: جمعية سيدات األعمال المغربيات:

Maroc (n.d.) ،www.afem.ma حاضنات األعمال الجديدة  تشجع رائدات األعمال في  (1119؛ وعلى، سهام )1121، مارس" ،

 ، الرباط29/12/1119الرباط ،" مغربية, 

 

 خدمات النصح و المشورة لتنمية المشروعات فعالة ولكن وصولها  حاليا   لرائدات األعمال محدود قد تكون

عادة ما تقوم جمعيات سيدات األعمال بتوفير النصح و اإلرشاد  الخاص بريادة األعمال وتطوير         

المشروعات لرائدات األعمال في اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا،   ومع ذلك فإن مداها وسهولة 

ة المشروعات لرائدات األعمال نجد الوصول إليها محدود نوعا ما.  و من األمثلة الجيدة في توفير خدمات تنمي

. ويوضح النهج الذي تتبعه 1.7( وتوجد نبذة عنها في المربع ASALAجمعية سيدات األعمال الفلسطينيات )

(  BDSSP )  جمعية أصالة  العديد من الدروس التي استفادت  بها من   مشروع دعم خدمات تنمية األعمال

التحديد أهمية توظيف النساء كمدربات ومستشارات وميسرات،  أعاله(، وعلى وجه2.7في مصر )  المربع 

والوصول للعميالت بالقرب من منازلهن أو مشروعاتهن؛ وتوفير جلسات عن تقييم النتائج؛ ودعم جهود 

 من خالل البرامج التلفزيونية واألفالم الوثائقية. -وفي حالة أصالة  -الدعوة

 

 

 



 ة بالمشروعاتقنوات أفضل للوصول للمعلومات المتعلق

له أهمية  –والتنظيمية  االقتصادية والتشريعية –إن الوصول إلى المعلومات المتصلة باألعمال التجارية         

خاصة بالنسبة لرواد األعمال. فقد تنطوي المعلومات المتعلقة بالمشروعات على مواضيع مثل اللوائح 

 الضريبية، و قوانين  التصدير واجراءات الترخيص وما إلى ذلك. 

المتعلقة بالموردين  إن القنوات الرسمية للمعلومات المتعلقة باألعمال التجارية وباألسواق، مثل المعلومات   

واتجاهات السوق والفرص، والفرص التجارية المتاحة، ومقدمي الخدمات التجارية وبرامج التدريب على 

ريادة األعمال، غير متاحة على نطاق واسع لرواد األعمال في اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا، 

لى المعلومات نظراو ألنها نادراو ما تشارك في وغالبا ما تكون المرأة أقل حظا  من الرجل في الوصول إ

شبكات  األعمال التي يهيمن عليها الذكور وحيث يتم تبادل المعلومات. وال تتاح المعلومات ذات الصلة 

بالسوق وبالمشروعات بشكل مركزي فى بوابات المعلومات االلكترونية على شبكة االنترنت.  وعندما توجد 

ة للمعلومات ، فإن النساء األقل تعليما والريفيات على ما يبدو ال يصلن  إليها بسبب بالفعل بوابات االلكتروني

 النسبة  المنخفضة للدخول على شبكة اإلنترنت. 

ممارسة جيدة في مجال خدمات تنمية المشروعات المرأة  –جمعية سيدات األعمال الفلسطينيات  1.7المربع 

 غزةمتناهية الصغر في الضفة الغربية و قطاع 

تقدم جمعية سيدات األعمال الفلسطينيات" أصالة" اإلرشاد و المشورة و التدريب والمتابعة المكثفة من         

خالل مشروعها لتنمية المرأة إقتصاديا "إرادة"، و باعتبار أن خدمات تنمية المشروعات ال تقل أهمية عن 

ت مانحة، و يقدم مشروع "إرادة" بدعم من جها 1112رأس المال أطلقت الجمعية مشروع "إرادة" عام 

المساعدات للنساء صاحبات المشروعات متناهية الصغر إلدارة مشروعاتهن المدرة للدخل بأسلوب ناجح و 

مستمر، كما يوفر تدريب من األقران في المجتمع المحلي في مجاالت التسويق و اإلدارة و الشئون المالية و 

وفرت جمعية  1121ة لالرتقاء بمستوى جودة منتجاتهن. و في عام كذلك التدريب الفني و المهني و المشور

زيارة  22111ساعة من خدمات المشورة لسيدات األعمال و قامت بما يقرب من  1111أصالة أكثر من 

 ميدانية.

و يقدم التدريب الذي يناسب االحتياجات بمعرفة مدربات فلسطينيات متخصصات وباللغة العربية و في         

مكان ممكن لمنازل المتدربات، و يقوم مشروع "إرادة" أيضا بالتعاقد مع الخبراء الفنيين المحليين  أقرب

لتوفير المساندة المستمرة و المشورة للنساء، و تمشيا مع السياسة اإلنمائية لجمعية "أصالة" لتمكين  و تنظيم 

اريع في مجتمعاتهن المحلية ليتمكن من المرأة يقوم مشروع "إرادة" بتشجيع المرأة على إنشاء  أندية المش

 تبادل الخبرات عن المشروعات و يتعلمن المساومة والتفاوض الجماعي.

يتم تدريب كافة مدربي و مستشاري  جمعية " إرادة" على نحو مهني محترف قبل النزول إلى ميدان      

لعمبالتهم. و يعقد مشروع "إرادة"  العمل، و يتم رصد أدائهم للتأكد من أنهم يقدمون الخدمات بجودة عالية

اجتماعات منتظمة مع المدربين في الضفة الغربية ويستعينون بتقنية  مؤتمرات  الفيديو للتواصل مع المدربين 

في قطاع غزة.، كما يتابع برنامج "إرادة" المستفيدات من التدريب لمدة ستة أشهر بعد مشاركتهن في أي 

تابعة يقوم العاملون في برنامج إرادة بمراجعة احتياجات المتدربات و تدريب فني، و أثناء مشورات الم

بالمائة من النساء  21بين رصد المتابعة أن  1119يستوفون استمارات التقييم لقياس تأثير التدريب. و في عام 

% منهن 21الالتي تلقين التدريب لم يبدأن مشروعاتهن بعد التدريب إال أنه من بين من تلقين التدريب ذكرت 



% ذكرن أن 71% أن متوسط دخلهن قد ارتفع و 20أن أحوال مشروعاتهن تحسنت كنتيجة للتدريب: ذكرت 

% أن قاعدة 91% ذكرن أن عدد العاملين لدي مشروعاتهن إرتفع، ذكرت 22حجم مشروعاتهن قد زاد و 

 ر  تحسنت.% أن قدرتهن  على االستمرا71% أتين بمنتجات جديدة و قالت  12عمالئهن زادت و 

"نص المجتمع" وهو  –انتجت "أصالة"  1121و تخوض جمعية "أصالة" أنشطة الدعاية، ففي عام         

حلقة أذيع على أكثر قناة لها شعبية عند المشاهدين  إلثارة الوعي لدى النساء  21برنامج تليفزيوني من 

لة السويسرية للتنمية و التعاون و الوكالة بحقوقهن االجتماعية و االقتصادية ) وذلك بتمويل مشترك من الوكا

الكندية للتنمية الدولية(، و قد ناقش البرنامج عددا من القضايا االقتصادية المتعلقة بالمرأة مع المتخصصين في 

قضايا المرأة و متخذي القرار و أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و  أعيد بث حلقات البرنامج  على 

دقيقة بعنوان "واين  11. كما انتجت جمعية أصالة فيلما تسجيليا من 1122الفلسطينية عام القناة الفضائية 

 رايحين" يبين أربعة من رائدات األعمال الفلسطينيات و مشروعاتهن  متناهية الصغر.
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قد تكون جمعيات سيدات األعمال مصدرا أساسيا للمعلومات ألعضائها إال أن غير األعضاء لن          

ادة، و سوف تتوقف  المعلومات المتوفرة في جمعيات سيدات األعمال كما و كيفا على الموارد يمكنهم االستف

 المتاحة للجمعية إلمكان تجميع المعلومات النافعة و على مدى صلتها بمصادر المعلومات.

في و قد بينت الدراسات أن أحد أسباب عمل رائدات األعمال في الشرق األوسط و شمال أفريقيا          

القطاع غير الرسمي هو نقص المعلومات عن كيفية تسجيل مشروعاتهن رسميا، و يوحي هذا بأنه على 

الحكومات اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذه المعلومات متاحة للمرأة. و يمكن للحكومات استخدام جمعيات 

 سيدات األعمال لتوصيل المعلومات المتاحة لعدد أكبر من رائدات األعمال.

 

 الجهود الرامية لوصول المرأة لألسواق بصورة أفضل  

إن الوصول للسوق المحلي أو الوطني أو الدولي أمر أساسي يمكن المرأة من التوسع في مشروعها         

سواء من خالل الوصول بصورة أفضل لمعلومات السوق و فرص التوريد أو  كمبادرة هدفها زايدة   

 لمعارض التجارية.التعريف بها في األسواق  و ا

في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا هناك عدة عوامل تحد من وصول المرأة لألسواق و تشمل        

النقص في مهارات التسويق و في المعلومات عن السوق، كما تشكل القيود على تنقلها عائقا رئيسيا حيث أن 

د يحد من مقدرتها على تنمية قاعدة عمالئها ضرورة الحصول على إذن من زوجها أو ولي أمرها للسفر ق

ألبعد من مجتمعها المحلي، و هناك حاجة للقيام بالمزيد من البحث على مستوى البلد حول القيود على الحركة 

 و عن تأثير قوانين األحوال الشخصية على مقدرة المرأة على االنخراط في أنشطة التجارة و المشروعات.



سيدات األعمال بدور في مساعدة النساء على تعلم مهارات التسويق وتعرض عليهن  و تقوم جمعيات         

الفرص من خالل تنظيم المعارض و األسواق، و في بعض الحاالت القليلة قامت جمعيات سيدات األعمال 

بإنشاء مخازن على االنترنيت حيث تستطيع رائدات األعمال عرض منتجاتهن و الوصول إلى األسواق 

" التي قام بها مركز تنمية  -Cleostoreة و الدولية و اإلقليمية ، ومن األمثلة الجيدة مبادرة "كليوستور الوطني

أعاله، و تقوم الغرفة الوطنية التونسية   0.7سيدات األعمال المصري والذي ألقينا الضوء عليه في المربع 

لرائدات األعمال بتنفيذ مبادرة عن العالمات التجارية لتشجيع رائدات األعمال على لصق بطاقة بشعار "صنع 

 في تونس بيد رائدات األعمال".

 

 تجربة جيدة من باكستان –شبكة  النساء المصدرات  - 7.7المربع 

ومة الباكستانية تعليمات لكافة الوزارات باستحداث برامج للنهوض بدور أصدرت الحك 1112في عام         

" كاستجابة من مكتب تنمية  WEXNET -المرأة في التنمية، و جاء تأسيس "شبكة النساء المصدرات

(، و الهدف الرئيسي من الشبكة هو زيادة TDAPالصادرات )أصبح اآلن هيئة باكستان لتنمية التجارة 

في التصدير وإدراج منتجات المرأة المنتجة ضمن فئات التصدير إللقاء الضوء عليها في  إمكانات المرأة

 األسواق الدولية. 

و كانت األهداف األساسية لشبكة النساء المصدرات هي تطوير قاعدة بيانات )دليل( للنساء المصدرات        

خرى دعم مهارات رائدات و صيانته و إتاحة الفرصة لهن لعرض منتجاتهن.و شملت األهداف األ

األعمال/المصدرات من خالل التدريب و صياغة الخطط االستراتيجية لتطوير العالمة التجارية و اإلرشادات 

بشأن االرتقاء بجودة المنتج، و عقد الصالت بين المرأة المنتجة و تجار التجزئة و دور التجارة و المشترين 

يف المرأة  باألسواق الجديدة من  خالل إشراكهن في األسواق من تجار الجملة والهيئات التجارية و تعر

 الدولية.

و توفر الشبكة الفرصة لرائدات األعمال لعرض منتجاتهن في معارض رائدات األعمال التي تنظمها         

 عرضت 1121سنويا الهيئة الباكستانية لتنمية التجارة و االشتراك في الوفود الدولية التجارية، وفي عام 

جناحا و لمدة ثالثة أيام في معرض شبكة النساء المصدرات في "مركز كراتشي  171النساء منتجاتهن في 

ألف زائر )منهم على سبيل المثال التجار و المصدرين و أعضاء  71للصادرات"، و قد زار المعرض 

 .1121الجمعيات و المشترين(، وتشارك الشبكة في معرض دولي في دبي عام 

مكتبا للمساعدة و موقعا خاصا على االنترنيت حيث تستطيع  -TDAP –توفر هيئة تنمية التجارة و         

النساء عرض المنتجات التي يصنعنها أو يسوقنها وفقا للصنف، و توفر  الشبكة االلكترونية أيضا منتدى 

 للنساء لتبادل المعلومات و تقاسم التجارب و تنمية العالقات التجارية.

  ,About Wexnet ،"wexnet.php-www.tdap.gov.pk/about" –( 1121هيئة الباكستانية لتنمية التجارة )المصدر: ال

 1121مارس  -

 

http://www.tdap.gov.pk/about-wexnet.php


باستثناء هذه األمثلة المتواضعة ليست هناك مؤشرات تدل على وجود برامج ذات قاعدة عريضة في         

الشرق األوسط و شمال أفريقيا لدعم الطاقات السوقية لمشروعات المرأة، و قد كشفت تجارب  في اقتصادات 

مرأة في جهودها للتسويق، و أخرى أنه من الممكن وضع سياسات و مبادرات لبرامج أكثر جرأة لمساعدة ال

 7.7الممارسة الجيدة في باكستان لمساندة النساء المصدرات مبينة في المربع 

لزيادة وصول المرأة لألسواق المحلية و الدولية أكد أعضاء منتدى سيدات األعمال على الحاجة إلجراء         

 1122دير و  الفرص المتاحة في السوق )التحسينات إلمدادها بالمعلومات الخاصة باللوائح المنظمة للتص

(OECD, المشروعات الصغيرة و المتوسطة و  تالتجمعات صاحبا  ، كما أكدوا على أهمية التوسع في

ضمهن لمبادرات التقييم و التوريد، و هناك حاجة أيضا لبرامج االستعداد للتصدير لمساعدة المرأة على 

 ليات االنتاج و إعداد دراسات السوق.االرتفاع بمستوى جودة المنتج والنهوض بعم

 

 التدريب على ريادة األعمال و على اإلدارة

من الممكن أن يصبح التدريب على ريادة األعمال و على اإلدارة له فعالية كبيرة للغاية  في بناء طاقات         

األعمال قد يكون المرأة لتأسيس مشروعها الخاص و تنميته. و عالوة على التدريب األساسي على ريادة 

التدريب الموجه ذو فائدة في تعليم المرأة كيفية التصدير ألسواق جديدة و كيفية استخدام التكنولوجيا الجديدة 

بصورة فعالة للوصول إلى قاعدة أكبر من العمالء، فمن الصعب الفصل بين ريادة األعمال و إدارة 

 لمشورة ألن مثل هذه الخدمات تقدم جنبا إلى جنب.المشروعات و بين توفير خدمات تنمية المشروعات مثل ا

و مرة أخرى يتم توفير معظم التدريب من خالل جمعيات سيدات األعمال، و أحيانا تقوم مؤسسات         

في الفصل الخامس( بتوفير  2.1التمويل األصغر مثل صندوق التمويل األصغر في األردن )راجع المربع 

 ميالته.بعض التدريب على اإلدارة لع

و قد حدثت طفرة كبيرة في برامج التدريب على ريادة األعمال التي تستهدف الشباب خالل السنوات         

القليلة الماضية، و يظهر ذلك بوضوح في مقدمة مشروع منظمة العمل الدولية "تعرف على عالم األعمال" و 

ن و في بعض اقتصادات الخليح، وحداته التدريبية للمدارس و الجامعات في مصر ولبنان و سوريا و األرد

كما يظهر في تنفيذ منظمة العمل الدولية لبرنامجي "إبدأ مشروعك الخاص" و "توسع في مشروعك" ، و في 

برنامجي "شباب" و "بداية" في سوريا، و في برنامج "بادر" الموجه للشباب في لبنان، و في التوسع في 

ألوسط و شمال أفريقيا. و تشارك الشابات في هذه البرامج مما برنامج "إنجاز" في كافة أنحاء منطقة الشرق ا

 قد يؤدي لتوجيههن و تزويدهن بالمهارات و المعارف ليصبحن من رائدات األعمال.

هناك أيضا عدد من األمثلة المتفرقة في أنحاء منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا لبرامج التدريب         

نظمها المنظمات غير الحكومية، و تستهدف هذه عادة المرأة الريفية ذات الدخل على ريادة األعمال للنساء ت

المنخفض و تشمل التدريب على المهارات الفنية حول الحرف و انتاج األغذية الزراعية، و يعتبر كل من 

 مشروع الحاضنات للمرأة الريفية الذي تديره "األمانة السورية للتنمية" من خالل "فردوس"، و مشروع

"الغذاء للفكر" الذي أطلقه صندوق التمويل األصغر في األردن ، و المشروع المقدم في ظل االستراتيجية 

الوطنية لتنمية المرأة في المناطق الريفية كلها أمثلة جيدة لذلك، و أيضا في اليمن عملت إدارة النهوض 



لتدريب  "النساء يصلن لحافة األعمال بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم ا

– Women get the Business Edge." 

على الرغم من حداثة عهده و صغر نطاقه يعتبر "صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة         

لرائدات  في الدمام   جدير بالذكر، و يقدم هذا الصندوق تدريبا متكامال و دعما فنيا 1112" الذي تأسس عام 

األعمال حتى يتمكن من تأسيس مشروعات صغيرة مبتكرة للحرف اليدوية و للخدمات، كما يوفر تدريبا  على 

مهارات خاصة للمرأة لتأهليهن لسوق العمل، و واحد من البرامج التدريبية الهامة  "إنطالقتي" و هو برنامج 

مجال إدارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة تقدمه نخبة من المدربين و المستشارين في  لمدة عشرة ايام

وتطوير المشروعات. و يغطي برنامج "إنطالقتي" موضوعات التنمية البشرية و التنمية والمحاسبة و المالية 

و التسويق و إدارة األموال النقدية و تخطيط المشروعات و كل المواضيع المتصلة ببناء المشروعات. و تقوم 

لدورة التدريبية بنجاح بتقديم دراسات الجدوى و خطة العمل لمجموعة من الرعاة النساء الالتي أكملن ا

شابة البرامج التدريبية الكتساب  2111كانت قد حضر ما يزيد على  1122المحتملين، و في نهاية عام 

م في ظل برنامج "إطالقتي" وتم دع 011المهارات المختلفة  و ورش العمل و االجتماعات، و قد تم تدريب 

مشروعا صغيرا و متوسط الحجم ) سواء كان مشروعا جديدا  أسسته المرأة أو توسع في مشروع صغير  21

 أو متوسط(.

في المملكة العربية السعودية يقدم المعهد العالي النسائي برامج تدريبيه عن ريادة األعمال لطالباته         

من المنظمات غير الحكومية التدريب لرائدات لتشجيعهن على بدء مشاريعهن الخاصة، و يقدم أيضا عدد 

 األعمال من خالل مشروعات ممولة إال أنها مرتبطة بوقت محدد و تتاح عادة في بعض المناطق فقط.

" مثاال للتجربة الجيدة في التدريب على إدارة  Golden Sachs -و تعتبرمبادرة "جولدن ساكس        

طقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا شاركت في المبادرة كل من مصر (،  و في من2.7األعمال )انظر المربع 

و لبنان من خالل الجامعة األمريكية بالقاهرة و الجامعة األمريكية في بيروت. و لكي ينطلق البرنامج في 

مصر أسست الجامعة األمريكية في القاهرة برنامج ريادة األعمال و القيادة ليخدم كمرفأ إقليمي للتعليم و 

 101خرجت الجامعة األمريكية بالقاهرة  1112لبحوث المتعلقة بالقيادات النسائية في المنطقة العربية، و منذ ا

 من رائدات األعمال من متدربات برنامج "جولدن ساكس".

 

تحربة جيدة في التعليم والتدريب على إدارة  –مبادرة "جولدن ساكس" لعشرة اآلف إمراة  2.7المربع 

 دات األعمالاألعمال  لرائ

مليون دوالر أمريكي 211إمرأة هي مبادرة ممولة بمبلغ 21111إن مبادرة "جولدن ساكس" من أجل         

اآلف  رائدة أعمال في االقتصادات  21لتوفير التدريب على األعمال و إدارتها لعدد  1112اطلقت عام 

ي مهارة ريادة األعمال و التجمع اإلداري في النامية، و الفرضية التي تقوم عليها المبادرة  هي أن التوسع ف

يمكن هذه االقتصادات من الحد من عدم المساواة  –بصفة خاصة بين النساء  –االقتصادات النامية و الناشئة 

وتأمين نمو اقتصادي شامل، وأن الوصول لثقافة المشروعات و اإلدارة سوف يمكن القتصادات من االستفادة 

نساء كرائدات أعمال ومديرات"  ". ومن خالل شراكات بين جامعات في أوروبا و في من " القوة الهائلة لل

 11الواليات المتحدة و كليات األعمال في االقتصادات الناشئة و النامية بنشط البرنامج في ظل أكثر من 



القتصادات اقتصاد، و تسعى المبادرة ألن يكون لها تأثير مستدام على جودة و طاقة تعليم المشروعات في ا

 التي نشطت فيها.

و المعيار األساسي لالختيار هو أن تكون المرشحة للتدريب تدير بالفعل مشروعا تجاريا   قابل للنمو و         

يشير إلى القدرة على توفير وظائف،  و تلتحق النساء المختارات بالبرامج التدريبية التي تعطي شهادة في 

إلى ستة أشهر. وتشمل الموضوعات التي تغطيها التسويق و المحاسبة و نهايتها ومدتها من خمسة أسابيع 

كتابة خطة العمل و الوصول للتمويل، و تقدم اإلرشادات   للدارسات   أثناء البرنامج و بعد االنتهاء من 

 الدراسة و تقدمها لهن المؤسسات المشاركة و الشركات المحلية و أفراد  "جولدمان ساكس".

قييم مبدئي للمتدربات العشرة أالف من الهند أفاد نصف الخريجات أنهن حققن زيادة في و في ت        

شهرا بعد نهاية التدريب و هي فترة زاد فيها  22اإليرادات تصل للضعف على األقل في فترة زمنية تبلغ 

ع بشكل متوسط عدد العاملين في مشروعاتهن من ستة إلى عشرة أفراد، و أن االشتراك في البرنامج رف

مستمرمستوى تخطيطهن للعمل و من مهاراتهن في اإلدارة و في التفاوض و أدى إلى النهوض بمستوى جودة 

انتاجهن، و بالنسبة لعدد كبير منهن أعطاهن الثقة لخوض مجاالت كانت حكرا على الرجل و للتوسع في 

 (.ICRW -1121-مرأة مشروعاتهن بما في ذلك مخاطبة مؤسسات التمويل )المركز الدولي لبحوث ال

وهذه المبادراة مستوحاة من البحث االقتصادي  لمؤسسة جولدمان ساكس التي بينت األثار الشديدة         

 الشتراك المزيد من النساء في القوة العاملة على االقتصادات و المجتمعات.

 -إمرأة" 21111"  – 1121المصدر: جولدمان ساكس 

-www.goldmansachs.com/citizeship/10000women/index.html,  -  1121مارس 

 

 

اء وقد يؤدي بذل المزيد من الجهود المترابطة و المنظمة إلى توفير التدريب على ريادة األعمال و إدارتها للنس        

من صاحبات المشروعات الحاليات و المرتقبات قد يكون له أثر كبير على معدالت نجاح مشروعاتهن، و الواقع أن 

تحسين فرص وصول المرأة للتدريب الكافي و للمعلومات له أهمية كبيرة في زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة 

 وفي الوظائف المرموقة و في أنشطة  ريادة المشروعات.

و الجمع بين الدروس عن ريادة األعمال وبين التعليم و التدريب  الفني في المدارس والجامعات  يوفر قاعدة         

أساسية الطالع الشابات  على فكرة القيام ببدء مشروع كأحد خيارات العمل  كما يوفر لهن المعرفة األساسية، و 

و بالنسبة لمن يمتلكن مشروع وليد يكون وصولهن بصورة أفضل بالنسبة للنساء المنضمات بالفعل للقوة العاملة  

 لخدمات التدريب المستمر على ريادة و إدارة األعمال  مفيدا لزيادة معدل طاقة المرأة المبتدئة و لنمو المشروع.

 

 

 

 

 

http://www.goldmansachs.com/citizeship/10000women/index.html,-
http://www.goldmansachs.com/citizeship/10000women/index.html,-


 

 

 الخالصة

إن توفير خدمات تنمية مشروعات المرأة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا ما يزال محدودا للغاية أوال         

بسبب أن البنية التحتية الداعمة للمشروعات بشكل عام غير متقدمة و ثانيا ألن مقدمي الخدمات ال يبذلون جهدا كافيا 

مثل مراكز مشروعات  –م من النساء، و قد أنشئ عدد من المؤسسات لتكييف خدماتهم و دعوتهم بما يناسب عمالئه

المرأة و حاضنات مشروعات المرأة في اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا إال أنه لم تجرى دراسات  لمعرفة 

 أثرها أو العوامل الرئيسية التي تؤدي لنجاحها أو إمكانية تكرارها.

مج لتحسين فرص وصول رائدات األعمال ألشكال أخرى من الدعم مثل برامج و قد وضعت أيضا بعض البرا       

التأهيل للتصدير والتدريب على ريادة األعمال إال أنها ظلت متناثرة و على نطاق ضيق، و بصفة عامة هناك حاجة 

المساندة بصورة لبذل جهود على نطاق أوسع بحيث توجه للتعرف على جوانب النقص و اتخاذ التدابير الرامية لتوفير 

 أفضل لرائدات األعمال.

 

 التوصيات الرئيسية

بناء على قوائم السياسات و المؤسسات و البرامج المساندة لتنمية مشروعات المرأة في االقتصادات الثمانية         

عشر في الشرق األوسط و شمال أفريقيا و مع األخذ في االعتبار المبادئ التي وافق عليها وزراء الشرق األوسط و 

رأة  في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا شمال أفريقيا في اإلعالن الخاص بتعزيزمشاركة الم

)انظر الملحق أ( يطرح هذا التقرير  1112أثناء االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية عام 

محلية أو التوصيات العامة المتعلقة بكافة اقتصادات المنطقة، و معظم التوصيات تدعو لتنفيذها بمعرفة الحكومات ال

الجهات المحلية المعنية، و مع ذلك يجوز وضع المفاهيم و الممارسات الجيدة بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك 

 منتدى سيدات األعمال.

 



 القائمون بها اإلجراءات

  ومعلومات تنمية المشروعات خدمات

لتقييم مستوى إقبال رائدات األعمال على الخدمات الحكومية و  جمع البيانات .2

 غير الحكومية الحالية وخدمات تنمية المشروعات.

الجمع بين دورات ريادة األعمال و التدريب الفني  في المدارس والجامعات  .1

)بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي(. تحسين الوصول 

على ريادة األعمال وإدارة المشروعات بالنسبة للمرأة   لخدمات  التدريب

 المنضمة  للقوة العاملة بالفعل وللمرأة التي لديها مشروع.

 الوطنية الحكومات

إجراء تقييم لخدمات تنمية المشروعات و احتياجات رائدات األعمال     .0

تعترض البداية والنمو واحتياجات الفئات المختلفة من  )لمواجهة العوائق  التي

النساء(. ينبغي أن يراعي هذا التقييم   خصائص العديد من القطاعات التي 

 تعمل فيها الشركات التي ترأسها النساء.

كتابة نبذة عن الممارسات الجيدة في خدمات تنمية مشروعات المرأة في  منطقة  .1

والدعاية لها )و تختار على أساس مدى تأثيرها  الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

 االقتصادي و اإلنمائي(.

إنتاج دليل عن  إنشاء وإدارة حاضنة لمشروعات المرأة استناداو إلى تقييم  .1
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 الفصل السابع

 عن رائدات األعمالبحث وتجميع المعلومات 

 فى اقتصادات  الشرق األوسط

   وشمال أفريقيا

 

يعرض هدذا الفصدل " وضدع  التشدغيل" و هدي حصديلة لتجميدع البياندات والبحدوث حدول رائددات األعمدال فدى منطقدة 

مة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، و ال توجد بيانات عامة ممنهجة عن قطاع المشروعات. ويالحظ أن البيانات المقسد

وفقا للنوع االجتماعي المتاحة  والصادرة عن أجهزة االحصاء القومية حدول عددد مدن المشدروعات األساسدية تتفداوت 

اسدتعداد حكومدات الشدرق األوسدط و شدمال أفريقيدا  لوضدع   مددى  فدى المنطقدة. ومثدل هدذه البياندات أساسدية لتحديدد  

وباإلضدافة إلدى تجميدع البياندات بمعرفدة الحكومدات الوطنيدة ، السياسات والبرامج السليمة  لتنمية مشروعات  المدرأة. 

فإن  الدراسات   المسحية  بواسطة الحكومات و األطراف الفاعلة غير الحكومية ،  يمكنها أيضا أن تقدم تحلديالو عميقداو 

 عن خصائص رائدات األعمال واحتياجاتهن.

 



 مقدمة 

تجميع البيانات وإجراء البحوث مسألة أساسية للتأكد من أن السياسات والبرامج يمكنها أن تفي باحتياجات  يعد

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقدر الكافي. وال شك أن البيانات األساسية  حول تكوين مشروعات القطاع 

والتي تبين ما إذا كان المشروع متناهي الصغر أم الخاص وفقا لحجمها )أي مقسمة إلى فئات وفقا لحجم العمالة لديها 

صغير  أم متوسط أم كبير(، و حصة العمالة و القطاع )بناء على حجم المشروع(   وكذلك  البيانات المتعلقة  ببداية 

المشروعات ، ومعدل نموها و إنتهائها  مما يتيح متابعة أفضل لتأثير سياسات وتدابير الدعم على فترة زمنية  . 

يمكن للبحوث  المسحية أن تعوض نوعا ما النقص في اإلحصاءات المفصلة وأن تعطي صورة لنوعية  احتياجات و

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها ال تمثل   بديالو عن قيام األجهزة القومية لإلحصاء بالتجميع المنتظم 

رائدات األعمال والتى تتيح فهما أفضل أينما وجدت للبيانات، ثم يأتى بعد ذلك تجميع البيانات والبحوث الخاصة عن 

 للتحديات واالحتياجات  المحددة.

 

من األمور األساسية أن يكون هناك فهم عميق لخصائص المشروعات التي تمتلكها وتديرها المرأة ) على 

ذلك  أن  الفكر  سبيل المثال من حيث حجم المشروع و القطاع الذي ينتمي إليه و عمره   ومعدل نموه ( إذ يؤكد

السياسي المتبع وتدابير توفير البرامج قادرة على مواجهة التحديات التى تقابل رائدات األعمال. و قد يشكل ذلك أيضا 

الركيزة  الفكرية التي يقوم على أساسها تحسين  البيئة التنظيمية و التشريعية و مناخ دعم المشروعات، وذلك بتحديد 

مال في توفير فرص العمل و في النمو االقتصادى وإلقاء الضوء عليها، و من المهم أن حجم إسهامات رائدات األع

تكون جهات وضع السياسات على دراية منتظمة  بالبيانات الكافية عن المشروعات والمصنفة حسب النوع االجتماعي 

. 

قسمة حسب  النوع  في  ويلقي هذا الفصل نظرة عامة و يقدم بيانات عن الوضع القائم لتجميع البيانات الم

اقتصادات  الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ، ويسرد  قوائم  البحوث عن رائدات األعمال فى اقتصادات الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. وتبين هذه الدراسة أن هناك زيادة فى البحوث المسحية عن رائدات األعمال فى منطقة الشرق 

فهم أفضل لخصائصهن وما يقابلنه من تحديات،على كل حال يستطيع  البحث أن  األوسط وشمال أفريقيا مما يسهم فى 

و بصفة  –يلعب دوراو محوريا أكبر فى  الحوارالسياسي، ويمكن أن يستكمل ببيانات أفضل عن قطاع المشروعات 

 مج.للمساعدة فى وضع السياسة الفعالة الرشيدة وتنفيذ البرنا –خاصة  البيانات المصنفة بحسب النوع 

 

 الوضع القائم في تجميع البيانات المقسمة حسب النوع فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

في منطقة الشرق األوسط تتوفر البيانات المقسمة بحسب النوع عن بعض  المؤشرات السكانية واالقتصادية، 

ت االشتغال بالعمل الحر، و مصدر هذه مثل مستويات التحصيل التعليمي ومعدالت المشاركة في القوة العاملة و معدال

 البيانات هو مسوحات التعداد القومي  والقوة العاملة.     

( تحليالو مقارناو ومقسما حسب النوع من واقع البيانات القومية   ,1122Stevensonوقد قدمت ستيفنس )

القوة العاملة والبطالة ، ومعدالت القتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا  الثمانية عشر ، شامال المشاركة في 

التوظف و العمل الحر  ) وال يشمل التحصيل التعليمي( . وعلى أى حال فإن هناك نقص فى االنتاج المننتظم للبيانات 



ذات الجودة  العالية عن ديناميات النوع االجتماعي االتى تجمع بواسطة الحكومات والتى يمكن أن تدعم تقييم 

 ت المبنية على الدالئل.السياسات والتوصيا

 

انتجت بعض حكومات المنطقة تقارير حول احصاءات النوع  المتعلقة بالتعليم األساسي  والتعليم العالى 

والصحة  و غيرها من الجوانب  االجتماعية و  االقتصادية  األخرى. وتصدر دائرة االحصاءات العامة  األردنية 

المكتب المركزى لإلحصاءات في السلطة الفلسطينية " النساء والرجل  فى  تشرة "مؤشرات المرأة األردنية" ، وينشر

فلسطين : قضايا وإحصاءات"، و ينشر المكتب الجزائرى لإلحصاء " النساء والرجال فى الجزائر : صورة 

ع المرأة إحصائية"، وتصدر الهيئة الوطنية الليبية للمعلومات والتوثيق كتيبا سنوياو يتضمن معلومات أساسية عن وض

فى الجماهيرية الليبية ، ونشرت وزارة االقتصاد الوطني فى عمان " نساء ورجال  سلطنة عمان  باألرقام" عام 

؛ وينشر جهاز اإلحصاء القطري تقريراو بعنوان " النساء والرجال فى دولة قطر : لمحة احصائية"   ويصدر 1117

على قرار االنضمام لمشروع  البرنامج  1111لكويت فى . وقد وافقت حكومة ا1111كل سنتين اعتبارا من عام 

القومي االحصائي للنوع فى الدول العربية )وهو إحدى مشروعات األمم المتحدة تقوم بتتنفيذه  اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغرب آسيا( ويهدف  لبناء القدرات الوطنية النتاج  واستخدام ونشر البيانات االحصائية الخاصة 

 ولويات المتعلقة بالنوع و ذلك للتأثير على السياسات التى تحقق مصلحة المرأة .باأل

وفي أحيان كثيرة  بمساعدة  –وبناء على إصرار المؤسسات الوطنية المسئولة عن النهوض بوضع المرأة 

توثيق بتأسيس مراكز خاصة للبحوث وال قامت بعض حكومات الشرق األوسط و شمال أفريقيا -الجهات المانحة 

لتجميع  اإلحصائيات عن النوع  وتقديم التقارير عنها. وفى تونس على سبيل المثال  أنشأت وزارة المرأة  واألسرة 

( الذى ينشر البحوث المتعلقة  بالنشاط CREDIFوالطفل "مركز البحوث و الدراسات والتوثيق عن المرأة )

(، وفى مصر ، أنشأ المجلس CREDIF 2010االقتصادى للمرأة ، متضمناو دورها فى القطاع الخاص ) مثل دراسة 

القومي للمرأة  مركزا للتوثيق لتجميع المعلومات والبيانات  والدراسات والبحوث عن المرأة ، وفى اإلدارة الفلسطينية 

، إلجراء البحوث عن 1117ة شئون المرأة مركز البحوث والتوثيق عن المرأة الفلسطينية فى عام ، أنشأت وزار

المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، و مع ذلك فإن وجود هذه المراكز لم يثبت أنه قادر على مواجهة مشكلة 

 عتماد عليها.الحصول على بيانات   تصدر بانتظام  وب على مستوى من الجودة   يمكن من اال

هناك حاجة ماسة لبيانات قوية عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يمكن تحديد الفروق بين 

الجنسين فى نشاط قطاع األعمال ومعدالت ملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  و في الوصول إلى الموارد 

لشركات، ال يوجد حاليا مثل هذه البيانات  في اقتصادات المطلوبة ) مثالو التمويل و المعلومات والمعرفة( وعن أداء ا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. والبيانات الشاملة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة   غير متاحة على نطاق 

ن واسع  في الغالبية العظمى من اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتتوفر بيانات احصائية رسمية محدودة ع

( وال تتوفرعلى اإلطالق سواء البيانات عن  ,1121Stevensonملكية المرأة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة )

 المشروعات وفقا للحجم  أو البيانات المقسمة حسب النوع عن مالك المشروعات أو ربما أنه ال تصدر تقارير بها.

كية المشروعات فى معظم اقتصادات  الشرق األوسط ال توجد  سوى أدلة شفهية فقط عن حصة المرأة فى مل        

وشمال أفريقيا ، و تشير بوجه عام إلى أنها صغيرة ومحدودة للغاية ،  وكلما زاد حجم المشروع كلما كانت ملكية 

له أقل . و هذا تؤيده إلى حد ما بحوث المشروعات التى تقوم بها المنظمات الدولية ) مثل بحوث المشروعات  المرأة

لتي يقوم بها البنك الدولي( أو شركات البحوث الكبيرة المستقلة .على أن حال فإن حجم عينات البحث فى معظم ا

البحوث  صغير ونادراو ما تكون  البحوث مبنية على أساس عينة تمثل  المستوى القومي  لكل المشروعات ، وكثيرا ما 



لرسمى ) حيث يعمل عدد كبير من المشروعات  المملوكة تستبعد منها المشروعات متناهية الصغر فى القطاع غير ا

للمرأة في هذا القطاع( . ولذلك فإن النتائج ال تعطي سوى صورة مشوهة عن الوضع الفعلي . وللحصول على 

يتطلب دعم اإلمكانات  فإن األمرتقاريرأفضل  عن وضع المرأة بالنسبة لملكية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

جهزة اإلحصاء الوطنية بحيث تقوم بإجراء التحاليل المتعلقة بالنوع االجتماعي والدراسات الممتدة عن اإلحصائية أل

تأثير برامج و سياسات التنمية ، و يجب اعتبار ذلك من األمور ذات األولوية فى اقتصادات الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا.

في إحدى عشر من اقتصادات الشرق األوسط  ( بياناتGEMوقد جمع المرصد العالمي لريادة األعمال ) 

وشمال أفريقيا  من بين الثمانية عشر عضو   المشارك فى برنامج االستثمارات فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وقدمت دراسات المرصد العالمي لريادة األعمال البيانات عبر الوطنية عن  لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية، 

( في ثالث من مراحل نشاط  ريادة األعمال :  البالغون الناشطون في اتخاذ 71: 22ن )من سن مشاركة البالغي

شهراو )  11الخطوات نحو بدء مشروع  ) المستثمر الناشئ( ، والبالغون ممن   يتملكون مشروعا عمره أقل من 

أصحاب المشروعات شهراو ) 11صغارأصحاب المشروعات( ، والبالغون ممن يملكون مشروعا عمره أكثر من 

المستقرة(
2

. وقد سلط تقرير "ستيفنسون " الضوء على النتائج الرئيسية المقارنة في تقريرالمرصد العالمى لريادة 

 اقتصاد من اقتصادات  الشرق األوسط وشمال أفريقيا  22األعمال فى 

 (1122Stevenson, .) 

جمعها المرصد العالمي لريادة األعمال بصورة أكبر، و يكون من المفيد للغاية القيام   بتقسيم البيانات التى 

وقد قامت مجموعات بحثية في عدد قليل من اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإعداد مثل هذا التحليل بحسب 

فى دول  "  Erogul and McCrohan( 1112النوع االجتماعي، مثال ذ لك  بحث "أروجول وماكروهان )

في سوريا، إال أن إمكانية إجراء تحليل  " Haddad et Al( 1121متحدة ، و"حداد و آخرون   )اإلمارات العربية ال

كامل بحسب النوع االجتماعي لكافة البيانات الوطنية فإنها لم تستغل، و عالوة على ذلك   فإن توفر الموارد للمرصد 

ن  رصد معدالت نشاط ريادة األعمال على مر العالمي لريادة األعمال   إلجراء دراسات  سنوية من شأنه أن يمكننا م

على المستوى الوطني ،   الزمن. و في بعض البالد تقوم الحكومات برعاية دراسات المرصد العالمي لريادة األعمال

باإلضافة إلى أن هناك حاجة إلى    و هذا إجراء يتعين  على حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا النظر فيه،  

وجود أجهزة إحصاء وطنية لتجميع البيانات بصورة منتظمة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة   وتقديم التقارير 

 عن النتائج في حينه.

 

 الوضع بالنسبة للبحوث عن رائدات األعمال 

صدانعي السياسدات  بالمعلومدات  -األعمدالو خاصة  تلك العقبات التى تواجه رائددات -تمد البحوث  المسحية  

عن االحتياجات المحددة  لصاحبات األعمال وتوفر  أساسا لتلبيتها بالتدابير السياسية  والبرامج المناسدبة . وقدد تسداعد  

  أيضا فى إثارة الوعى بالمساهمة االقتصادية للمشروعات التي تملكها و تديرها المرأة، وهذا له أهمية كبيرة فدي تدوفير

بيئددة مواتيددة لمشددروعات المددرأة . ويمكددن إجددراء البحددوث بتمويددل  مددن مجموعددة متنوعددة مددن ممثلددى القطدداع العددام أو 

 الخاص ، ومراكز البحوث أو المنظمات غير الحكومية.

وتتوفر مجموعة من الدراسات عن خصائص رائدات األعمال فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا   والتحديات 

بينما تقوم معظم هذه الدراسات علدى عيندات محددودة وال تمثدل عيندات علدى المسدتوى الدوطني ، إال  التى تواجههن، و

أنها توفر معلومات هامة . وثمة واحدة من أهم الدراسات المسحية المعروفة التى استعانت ببيانات بحوث البنك الدولي 



لبنان ، المغرب ، المملكدة العربيدة السدعودية ،  ) مصر ، األردن ، اقتصادات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  2فى 

سوريا ، الضفة الغربية  وغزة ، واليمن ( هي دراسة "مناخ مشروعات المرأة    فى  منطقة الشدرق وشدمال أفريقيدا " 

وقد اعتمدت هذه  الدراسدة علدى   (Chamlou, 2008)، وقد نشرها "شاملو"  1112التي أصدرها البنك الدولي عام 

 رجل وامرأة  من أصحاب المشروعات . 1111ن نحو بيانات ع

وقددد أصدددرت مؤسسددة التمويددل الدوليددة تقريددرين إضددافيين عددن خصددائص  ومسدداهمات  وتحددديات  رائدددات 

األعمال . وتغطي واحدة من الدراستين البحرين ، األردن ، لبنان ، تونس ، دولة اإلمارات العربيدة المتحددة ) مؤسسدة 

( ، بينمدا تقددم الدراسدة IFC & CAWTAR, 2007aالمدرأة العربيدة للتددريب والبحدوث )  التمويدل الدوليدة ومركدز

الثانية مقارنة بين عدد من اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) مؤسسة التمويدل الدوليدة ومركدز المدرأة العربيدة 

ألعمال التدابع لمؤسسدة وقبل ذلك نشر فرع سوق رائدات ا  ا (، IFC & CAWTAR, 2007b)  للتدريب والبحوث

التمويل الدولية بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث سلسلة من التقارير الموجزة عن كل بلد عدن ريداد 

، في البحدرين  1117عام  ، في تونس  وفي اليمن عام 1111المرأة لألعمال  )من أمثلة ذلك  في المغرب وفي عمان 

 (. 1112عام   و في مصر  واألردن  ولبنان

وباإلضافة إلى ذلك قدمت مراكز بحثية و أيضدا بداحثون مسدتقلون دراسدات عدن رائددات األعمدال فدى الشدرق 

إال أنهدا تعطدي مؤشدرات  لالهتمدام  -علدى  الدرغم  مدن أنهدا ليسدت شداملة   -األوسط وشمال أفريقيا . و القائمة التاليدة 

 فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا .المتزايد بالبحوث المتعلقة  برائدات األعمال 
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و باختصار هناك حجم متزايد من المعرفة البحثية حول جوانب ريادة المرأة لألعمال في اقتصادات الشرق األوسط   

و شمال أفريقيا مما يشير إلى اهتمام متصاعد بهذا الموضوع، ألم يكن ظاهرا في مدى االهتمام بنتائج هذه البحوث و 

و إجراءات تمت التوصية بها من أجل استجابة الحكومات و نشرها على نطاق واسع و ترجمتها إلى سياسات ذات أثر 

الجهات األخرى المعنية. ال تجد   البحوث المنشورة في الصحف األكاديمية  قراء كثيرين من جانب صناع السياسات 

 و الممارسين و بذلك تذهب بعض من قيمة إيضاحاتها هباء.

  

 رسة الدراسات الخاصة بريادة المرأة لألعمالالحاجة لمركز لتبادل المعلومات  و فه  2.2المربع 

 
هناك حاجة لمركز لتبادل المعلومات لتجميع الدراسات المتعلقة بريادة المرأة لألعمال في اقتصادات الشرق         

األوسط و شمال أفريقيا و لرصد ما يستجد من أبحاث، و لتحقيق انتشار أوسع الكتشافات ونتائج البحوث، و يمكن لهذا 

ملية( و إعداد مخلصات عن السياسة العامة للتوزيع على صناع المركز أن يقوم بدور تلخيص النتائج ) في لغة ع

القرار و المنظمات المساندة للمشروعات و الجهات المانحة و غيرها من الجهات المعنية. و ربما كانت هذه مهمة 

 ألمانة منتدى سيدات األعمال.

 
ومن العوامل الرئيسية  لجودة البحث العلمي   هو جودة البيانات  و هذا يعود بالمناقشة مرة أخرى إلى دور         

الحكومات وأجهزة اإلحصاء الوطنية في وضع أولوية لتجميع و نشر البيانات السليمة عن دينامية النوع االجتماعي 

 في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و نشرها.

 

 الخالصة 

يؤدي نقص البيانات المنتظمة و المقسمة وفقا للنوع االجتماعي عن قطاع المشروعات إلى الحد من قدرة         

حكومات منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا على وضع السياسات و البرامج الفعالة و المبنية على أساس الشواهد 

ل للبيانات الموجودة و المقسمة حسب النوع االجتماعي في منطقة لمساندة رائدات األعمال. سيكون  الحصر المفص

 الشرق األوسط و شمال أفريقيا ذو قيمة كبيرة في مساعدة الحكومات على التعرف على أولويات تجميع البيانات.

 

ية قد ساعدت في إن زيادة البحوث المسحية التي تقوم بها   أساسا المراكز البحثية اإلقليمية و المنظمات الدول        

تضييق الفجوة المعرفية حول خصائص رائدات األعمال و التحديات التي يواجهنها في منطقة الشرق األسط وشمال 

أفريقيا، و مع ذلك يمكن للبحوث أن تقوم بدور مركزي أكبر في الحوار الخاص بالسياست و أن تستكمل بتجميع 

تشمل البيانات المقسمة وفقا للنوع  االجتماعي. ويمكن القيام  البيانات الخاصة بقطاع األعمال بشكل أفضل بحيث

بالمزيد للتأكد من أن نتائج البحوث تستخدم بانتظام لوضع السياسات و أنها تناقش في الحوار الخاص بالسياسا ت  بين 

 القطاعين العام و الخاص.

 

 



 

 التوصيات الرئيسية
البرامج المساندة لتنمية مشروعات المرأة في االقتصادات الثمانية  بناء على قوائم السياسات و المؤسسات و        

عشر في الشرق األوسط و شمال أفريقيا و مع األخذ في االعتبار المبادئ التي وافق عليها وزراء الشرق األوسط و 

يقيا أثناء شمال أفريقيا في اإلعالن الخاص بتعزيز ريادة المرأة لألعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفر

)انظر الملحق أ( يطرح هذا التقرير التوصيات  1112االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية عام 

العامة المتعلقة بكافة اقتصادات الممنطقة، و معظم التوصيات تدعولبتنفيذها بمعرفة الحكومات المحلية أو الجهات 

مفاهيم و الممارسات الجيدة بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك منتدى المحلية المعنية، و مع ذلك يجوز وضع ال

 سيدات األعمال.

 

 الجهة المنفذة اإلجراءات

  البحث و تجميع البيانات 

القيام بحصر  لإلحصاءات الوطنية الموجودة و المقسمة حسب النوع  .2

على االجتماعي في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا مع التركيز 

البيانات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، فهذه هي أكثرها 

نقصا و الحاجة لها ماسة الطالع السياسات الرامية لتنمية مشاركة  المرأة 

 في ريادة األعمال عليها بصورة أفضل

األجهزة الوطنية لإلحصاء 

بالتعاون مع منظمة التعاون 

 االقتصادي و التنمية

لنوع يؤخذ في االعتبار عند تصميم تعداد المؤسسات و/أو التأكد من أن ا .1

المسح بالعينة للمشروعات الصغيرو و المتوسطة التي تقوم بها األجهزة 

الوطنية لإلحصاء و أن توضح البيانات المقسمة حسب النوع بانتظام في 

 التقارير

نظام لتوفير البيانات المقسمة حسب النوع عن المستفيدين من برامج  وضع .0

دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تقدمها مؤسسات المشروعات 

 الصغيرة و المتوسطة.

 

 

 

 األجهزة الوطنية لإلحصاء

القيام بدراسات حالة متعمقة للمشروعات القابلة للنمو المملوكة للمرأة  .1

لرئيسية التي تحول دون نموها و كذلك العوامل الرئيسية  لمعرفة العوائق ا

لنجاحها، و معرفة نتائج هذه الدراسات يترتب عليه تصميم السياسات و 

اإلجراءات و البرامج  الرشيدة التي تساند زيادة معدالت نمو المشروعات 

 المملوكة للمرأة في المنطقة.

عات االقتصادية التي تؤثر القام بالمزيد ممن البحوث و التحليالت عن التب .1

في مقدرة المراة  على المشاركة في أنشطة ريادة األعمال والمشروعات و 

التجارة الدولية )مثل قوانين الملكية و قوانين الميراث و قوانين األحوال 

 الشخصية ألخ..(

إنشاء مركز لتبادل المعلومات لتجميع الدراسات المتعلقة بريادة المرأة  .7

 

 

 

 

 

الجهات الدولية المعنية بما في 

 ذلك منتدى سيدات األعمال



شرق األوسط و شمال أفريقيا، و يمكن للمركز أن يقوم برصد لألعمال في ال

التطورات البحثية و التأكد من نشر نتائج البحوث و الممارسات والنماذج 

 الجيدة التي يمكن االستفادة من تكرارها في المنطقة.
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سيدات األعمال لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية للشرق  وثائق تأسيس منتدى

 األوسط و شمال أفريقيا 

 يعمل منتدى سيدات األعمال وفقا لمبادئ سياسية متضمنة في وثيقتين من وثائق تأسيسه:  

اإلعالن الخاص بتشجيع   المرأة  على ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا وقد أعتمده    

في فها  توظيمشروعات المراة و بتشجيع  الذي عقد بالقاهرة،  و خطة العمل الخاصة 1112االجتماع الوزاري عام 

الوزاري لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية لمنطقة و التي اعتمدها المؤتمر فريقيا ل أشماوسط وألق الشرامنطقة 

 .1119الشرق األوسط و شمال أفريقيا الذي انعقد في مراكش عام 

و من خالل هاتين الوثيقتين اعتمد وزراء الشرق األوسط و شمال أفريقيا و ممثلي مجتمع سيدات األعمال و القطاع 

المعنية استخدام السياسات الموجهة و التدابير الداعمة لإلسراع الخاص و المجتمع الدولي و غيرهم من الجهات 

 بمشاركة المرأة في ريادة األعمال و األنشطة االقتصادية و بصفة خاصة من خالل:

  تيسير تبادل أفضل للممارسات بين بالد منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا و منظمة التعاون االقتصادي "

خرى غير  األعضاء الخاصة بدعم ريادة المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة و التنمية واالقتصادات األ

 والمتوسطة المملوكة للمرأة؛

 إثارة وعي أكبر بمزايا ريادة األعمال بين النساء مع وضع دور المرأة في االقتصاد و المجتمع في مقام أعلى؛ 

 ع االجتماعي في مجال ريادة األعمال زيادة معدالت إنشاء المشروعات   بإزالة العوائق المرتبطة بالنو

 وتيسير حصول المرأة على التدريب الفني و اإلداري و خدمات الدعم و الوصول للتمويل؛

  مساعدة رائدات األعمال على االنتفاع بفرص المشاركة بنشاط في شبكات التواصل القائمة ألصحاب األعمال

فتراضية   على المستويات  المحلية أو اإلقليمية أو الدولية، وتكوين الشبكات سواء التقليدية أو االلكترونية اال

 و قد أصبحت التكنولوجيا الحديثة تتيح الفرص لتعزيز مثل هذه الشبكات و التوسع فيها.]...["

 

و قد ناشدت الوثيقتان أيضا حكومات منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا و المجتمع الدولي القيام باإلجراءات 

 التالية:الملموسة 

  اإلجراء األول: تشجيع المرأة على ريادة األعمال و التوظف بتوفير مناخ العمل الذي يمكنها من

 ذلك]...[

  اإلجراء الثاني: تيسير عملية تسجيل و تنمية المشروعات من خالل مساندة الوصول للتمويل و بصفة

 خاصة للمشروعات المملوكة للمرأة ]...[

 سياسة االقتصادية من خالل توفير إحصاءات و مؤشرات أفضل مصنفة اإلجراء الثالث: تحسين ال

 حسب النوع االجتماعي]...[



  اإلجراء الرابع: تيسير االشتراك في منتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون االقصادي و التنمية في

الشرق ألوسط و شمال أفريقيا و التأكيد على زيادة التواصل بين شبكات األعمال."
2

 

و للسير قدما قد يقوم منتدى سيدات األعمال بإعادة النظر في هذه المبادئ و  بالمزيد من التنقيح   بحيث تلبي            

 األولويات  السياسية الناشئة والمشهد السياسي و االقتصادي سريع التطور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . يمكن االطالع على النص الكامل لإلعالن الخاص بدعم المرأة في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا و أيضا 2

خطة العمل الخاصة بدعم المرأة في ريادة األعمال  و التوظف في منطقة الشرق األوسط و شمال  أفريقيا في الموقع:  

www.oecd.org/dataoecd/14/1/44092571.pdf 
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 معدالت اشتراك المرأة و الرجل في القوة العاملة و التوظف و العمل الحر 

 واألنشطة الريادية في اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا

 

 معدالت المشاركة في القوة العاملة

  مشاركة اإلناث في القوة العاملة في أنحاء منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا هي األدنى من أي معدالت

% في البحرين و جيبوتي و الكويت و 01%(؛ و تتراوح المرتفعى منها ما بين 17منطقة أخرى في العالم )

% في اليمن.9.9% في السعودية و  22.1قطر والمنخفضة   
2 

 

  معدل مشاركة الرجل في القوة العاملة ثالثة أضعاف مشاركة المرأة مع وجود أكبر في المتوسط يبلغ

الفجوات بسبب النوع في اليمن )ما يزيد على سبعة أضعاف( و في السعودية )خمسة أضعاف( و في كل من 

العراق  و السلطة الفلسطينية و األردن و الجزائر )ما يزيد على أربعة أضعاف(.
1 

 
 

 التوظف و البطالة معدالت

  معدل التوظف للنساء البالغات أقل باستمرار منه بالنسبة للرجل الثلثين وهو في المتوسط يمثل الثلث فقط

% فقط من معدل 20بالنسبة لمعدل الذكور )إال أنه يتراوح ما بين الثلثين  من معدل الذكور في الكويت إلى 

الذكور في اليمن(.
0

 

 ء البالغات يمثلن ضعف عدد الرجال العاطلين مع وجود معدالت بطالة  بين اإلناث في المتوسط يبدو أن النسا

تصل لخمسة أضعاف الذكور في مصر و ثالثة أضعاف و نصف معدل الذكور في كل من اإلمارات العربية 

 المتحدة و السعودية و سوريا و اليمن و أكثر من الضعف في كل نت قطر و األردن و الجزائر، و باستثناء

الوضع في السعودية يبدو أن نسبة بطالة المرأة في اقتصادات الخليج أعلى منها في اقتصادات الشرق األوسط 

 % من مجموع العاطلين.21و شمال أفرييقيا األخرى، و في البحرين تمثل المرأة 

    مقارنا  %11و في القطاع الخاص ينخفض نصيب المرأة في التوظف بشكل كبير إذ أن نسبته في  المتوسط

% في 21% في القطاع العام، و مع ذلك فإن نصيب المرأة من التوظف في القطاع الخاص أقل من 12بنسبة 

السعودية و سوريا و السلطة الفلسطينية و اليمن مما يشير إلى تفرقة أكبر بين الجنسين في القوة العاملة.
1

 

 

 معدالت العمل الحر



 أة عبر المنطقة إال أنها منخفضة  بصفة خاصة في اقتصادات الخليج، تتفاوت معدالت العمل الحر بالنسبة للمر

للرجال، و مع ذلك ففي قطر  12.7% للنساء مقارنا بنسبة 21.2و يبلغ متوسط هذا المعدل بين البالد  

والكويت و السعودية و البحرين و اإلمارات العربية المتحدة )االقتصادات المتقدمة في الخليح( تنخرط أقل 

% في لبنان و تونس و سوريا 21% من النساء العامالت في أنشطة العمل الحر مقارنة بمتوسط 1من 

% في الجزائر. )والبد من مالحظة أن معدالت 01والمغرب و السلطة الفلسطينية ، و  ترتفع هذه النسبة إلى 

ي أيضا نسبيا عنها في في االقتصادات المتقدمة في الخليج منخفضة ه –من المواطنين  –العمل الحر للذكور 

 االقتصادات النامية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا(.

   في المتوسط يشكل الرجال العاملون أكثر من ضعف عدد النساء العامالت  من حيث الرغبة في العمل الحر؛

 ضعفا، و النتيجة هي حصة ضئيلة للمرأة من مجموع أنشطة العمل الحر ) بمتوسط أقل من 11وفي قطر 

% من المشتغلين بالعمل الحر في جيبوتي ليصل إلى  ما ال يزيد عن  09% و لكن بمعدل يتراوح  ما بين 21

 % في السعودية و عمان(.1

   يبدو أن  المرأة المشتغلة بالعمل الحر أقل توظيفا آلخرين لديها عن الرجل فإن واحد من بين كل أربعة رجال

 كل عشرة نساء يعملن بالعمل الحر توظف غيرها. يقوم بتوظيف غيره بينما واحدة فقط من

  تتجمع معظم النساء في العمل الحر لحسابهن أو في مشروعات متناهية الصغر و كلما زاد حجم المشروع

 كلما قل عدد  من يمتلكنه من النساء.

 معدالت األنشطة الريادية

  في األنشطة الريادية بمستويات أقل وفقا لنتائج دراسات المرصد العالمي لريادة األعمال تشارك المرأة

من  اقتصادات الشرق األوسط و شمال أفريقيا تحاول  22% من النساء في 2.2من الرجل، ففي المتوسط 

شهرا) تتراوح  11بالفعل تأسيس مشروع )رائدات أعمال  ناشئات( أو يمتلكن مشروعا عمره أقل من 

% للرجال 27.2% في سوريا( مقارنة بمتوسط 0.2%  للنساء البالغات في اليمن إلى 22النسبة  من 

% في تونس(.2.1% في اليمن و19)النسبة  
1 

 

  في 22% تبدأ من 02.2يبلغ متوسط حصة المرأة من أنشطة ريادة األعمال في مرحلتها المبكرة %

( ,1122Stevenson% تقريبا في الجزائر ) 11سوريا إلى 
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 د العالمي لريادة األعمال هناك دراسة مقبلة عن المشروعات في دراسات المرص وردت  بناء على بيانات

الحديثة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا يبين أن المشروعات المملوكة للمرأة أحدث من 

مشروعات الرجل و أن مستوى تعليمهن أدنى و خبرتهن السابقة في العمل أقل و يفضلن أن تعمل 

بالسلع االستهالكية مثل تجارة التجزئة و الخدمات الشخصية )ما يزيد  مشروعاتهن في القطاعات المتعلقة

)منظمة التعاون االقتصادي و التتنمية  –على ثلثي النساء مقارنا بما يزيد قليال فقط عن نصف الرجال( 

 يصدر قريبا(. –والمركز الدولي لبحوث التنمية 

 

 :لمزيد من التحليالت المفصلة أنظر   
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 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

إن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية محفل فريد من نوعه حيث يعمل أعضاؤه سويا لمعالجة التحديات 

ومساعدة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعولمة. ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضا تتصدر الجهود لفهم 

المعلوماتي وتحديات  واالقتصادحوكمة الشركات،  الحكومات في معالجة القضايا الناشئة التي تتعلق بالسياسات مثل

وتهيء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بيئة مناسبة يمكن فيها للحكومات مقارنة تجارب  شيخوخة السكان.

المشتركة والتعرف على الممارسات الجيدة والعمل على تنسيق السياسات السياسات والسعي إلى أجوبة على المشاكل 

 الداخلية

هي: استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي،  االقتصاديةالبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية 

يرلندا، اسرائيل، ايطاليا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، ا

اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيوزلندا، بولندا، البرتغال، جمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، 

السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة والواليات المتحدة. ويشارك االتحاد األوروبي في أعمال منظمة التعاون 

  .ديةاالقتصاوالتنمية 

والبحوث بشأن القضايا االقتصادية واالجتماعية  اإحصاءاتهتنشر المنظمة على نطاق واسع نتائج جمع   

 والبيئية، فضال عن االتفاقيات والمبادئ التوجيهية والمعايير المتفق عليها من قبل أعضائها.
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  اقتصادات  المنطقة في رائدات األعمال نع البيانات وإجراء البحوث عيجمتالفصل السابع : 
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  ترجمة غير رسمية


	frontcover.pdf
	Women in Business_FINAL VERSION
	backcover

