
 

عالن بشأن تشجيع المرأة على تنظيم المشاريع في 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تّم إعتماده بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة 
  ، القاهرة، مصر2007تشرين الثاني /نوفمبر 28التعاون والتنمية اإلقتصادية، في 
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 التمهيد
  

 منّظماتتشكل . تتوّسع الريادة للمرأة في جميع أنحاء العالم، سواء في االقتصادات الناشئة والمتقدمة
الصغيرة والمتوسطة، ويساهمن في إيجاد مجاالت  روعاتالمشاريع حصة متزايدة من أصحاب المش

األعمال  وتنمية ة في وجه إنشاءجديدة للنشاط في مجال الريادة، ولكن آثيرا ما تواجهن حواجز خاص
تعزيز نمو الريادة للمرأة هو استراتيجية فعالة لخلق فرص العمل، وحفز التنمية االقتصادية، . التجارية

لمرأة، وخاصة في منطقة الشرق األوسط ستحق الريادة لت. وتمكين المرأة وتعزيز التماسك االجتماعي
  .مستغلة وزيادة النمو االقتصادياللى الموارد غير وشمال أفريقيا، آل اهتمام من أجل الوصول إ

بدءًا من قاعدة منخفضة، فإن المنطقة العربية شهدت زيادة سريعة في حصة المرأة في النشاط اإلقتصادي 
بالمئة على  3بالمئة مقابل نسبة  19بنسبة  – 2003و 1990في جميع المناطق األخرى من العالم بين 

 فإن الذي يتم فيه تشجيع النساء على المشارآة في النشاط اإلقتصادي، وبالتاليفي الوقت . 1مستوى العالم
وشمال  لدى المرأة آان واحدا من أصعب التحديات في منطقة الشرق األوسطللريادة تحسين اإلطار 

ق متزايدًا من قبل حكومات بلدان منطقة الشر ًاإنتباه يولى لهاالتي  األمورأفريقيا، آما أنها واحدة من 
يعيد اإلعالن الحالي التأآيد على مبادئ أساسية لرفع معدالت الريادة لدى المرأة . وشمال أفريقيا األوسط
 .والمشارآة االقتصادية في اقتصادات الشرق األوسط أآثر
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القطاع الخاص، باإلضافة إلى  وغرف ياتعالوزراء، ممثلو الحكومات، جمعيات سيدات األعمال، جم
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة  النساء خرين في منتدى قادة األعمالمشارآين آ

  ،2007نوفمبر  27مصر في  –التعاون والتنمية إلقتصادية، المنعقد في القاهرة 
  

  :إدراآًا أن 

الريادة هي المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي والتنويع في إقتصادات الدول األعضاء وغير  ♦
  منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية؛األعضاء في 

إقدام الريادة للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمثل خزانًا غير مستغل لخلق •  ♦
  فرص العمل والنمو االقتصادي والتماسك االجتماعي ؛

النهج المتكامل والهادف والدعم مطلوب لتسريع معدل بدء النساء في منطقة الشرق األوسط  ♦
أفريقيا بإنشاء أعمال جديدة، تنمية مشروعاتها، إيجاد فرص عمل، والمشارآة الكاملة في وشمال 

  نشاط التنمية االقتصادية؛

  :مشيرًا إلى 

دولة من أعضاء منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ومن غير  50إقرار وزراء من حوالي  ♦
/ في حزيران " المتوسطةميثاق بولونيا حول سياسات المشروعات الصغيرة و"األعضاء على 

األعمال في التنمية االقتصادية والتماسك  منّظماتوالذي أآد على أهمية مساهمة  2000يونيو 
  االجتماعي؛

الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والقادرة  المشروعات إعالن اسطنبول الوزاري حول تشجيع نمو"  ♦
 73حيث شارك فيه وزراء من  ،2004يونيو / الذي اعتمد في حزيران " على المنافسة دوليا

والذي أشار إلى أن  ،دولة من األعضاء وغير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
شدد . من أجل تعزيز الريادةالريادة للمرأة تشكل عنصرا أساسيا في حملة تعبئة الموارد البشرية 

الحواجز التي تعترض إقامة تشجيع الريادة لدى المرأة من خالل إزالة : "اإلعالن على أن
المشاريع والنمو، مثل العقبات التي تحول دون أن يكون لها حق الملكية أو حق توقيع العقود، 
حيث توجد مثل هذه العقبات، وآخذا في االعتبار في مرحلة التصميم أثر السياسات المتعلقة 

  ".الريادة للمرأة الصغيرة والمتوسطة على مشروعاتبال
إستقطاب " من منطقة الشرق األوسط ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية حول إعالن وزراء  ♦

" المبادئ المشترآة والممارسات الجيدة – وشمال أفريقيا اإلستثمارات إلى بلدان الشرق األوسط
الذي اعترف بأن تعزيز الريادة لدى المرأة يشكل إستراتيجية فعالة إيجاد  2006فبراير /في شباط

فز التنمية اإلقتصادية والتنويع، تمكين المرأة، جعل المجتمع أآثر ديمقراطية، فرص عمل، ح
  وتعزيز التماسك اإلجتماعي؛ 

  :إقرارًا بأن
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العمل الهام األخير لمبادرة اإلدارة الرشيدة واإلستثمار لخدمة التنمية في الشرق األوسط وشمال  ♦
لك العمل على تشجيع الريادة للمرأة في أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، بما في ذ

 ؛ وشمال افريقيا منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا لمشاريع النسائية في ستة من بلدان الشرق األوسط تنظيم رسم الخرائط األولي ل ♦
من مرآز منظمة التعاون ) مصر، األردن، لبنان، المغرب، تونس والمملكة العربية السعودية(

الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية يظهر أن  مشروعاتادية للرايدة والوالتنمية اإلقتص
بعض . ال تزال منخفضة، على الرغم من أنها في تقدم الريادة للمرأة مستويات النشاط في مجال

الصغر واالئتمان  المتناهيالحواجز والمعوقات الرئيسية التي تم تحديدها تتعلق بالتمويل 
 .فتقار إلى البحوث والبيانات إلبالغ استراتيجية حشد تأييد فعالةالتجاري، إضافة إلى اال

  :ترحيبًا بـِ
 مشروعاتورش العمل التي ينظمها مرآز منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية للرايدة وال ♦

بناء وعي الريادة للمرأة في منطقة "الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية في اسطنبول حول 
في منطقة الشرق الريادة للمرأة  تشجيع"و حول  2005في عام " وشمال أفريقيا الشرق األوسط

 :، التي حددت أربعة مجاالت رئيسية للعمل2006في عام " األوسط وشمال أفريقيا

 بناء المعرفة والوعي، ♦

 بناء القدرات في مجال حشد التأييد، ♦

المعلومات بما في ذلك تكنولوجيا (بناء قدرات المرأة للريادة والمهارات  ♦
 ،)واإلتصاالت

  .الشراآات والروابط التجارية، بناء الشبكات ♦

عمال األسهم في إيجاد بيئة تجارية مؤاتية لمباشرة يإطار مؤسسي من شأنه أن  الحاجة إلى إعادة تأآيد
  النمو، ونقل الملكية والخروج السلس للمؤسسات، ،وتيّسر الدخول

ل يدعون الحكومات لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال قادة االعماالنساء المشارآون في منتدى 
  :أفريقيا إلى

  :في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر للمرأةسياسات هادفة لدعم الريادة  تطوير
، بلدان منظمة وشمال افريقيا بين بلدان منطقة الشرق األوسط األفضل تسهيل تبادل الممارسات ♦

وغير ذلك من االقتصادات غير االعضاء على تشجيع الريادة للمرأة التعاون والتنمية اإلقتصادية، 
  الصغيرة والمتوسطة المملوآة من النساء؛  شروعاتونمو الم

تشجيع المزيد من الوعي حول فوائد تنظيم المشاريع بين النساء، ووضع أعلى قيمة على دور  ♦
 المرأة في االقتصاد والمجتمع؛
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خالل إزالة العقبات المتصلة بالنوع اإلجتماعي في األعمال  األعمال منتنظيم تحسين إجراءات   ♦
الحرة، وتسهيل حصول المرأة على التدريب اإلداري والتقني، وخدمات الدعم، والحصول على 

  التمويل؛ 
مساعدة صاحبات المشاريع على اإلستفادة من الفرص للمشارآة النشطة في الشبكات القائمة  ♦

اتها التقليدية أو االفتراضية الخاصة بها، على المستوى المحلي لرجال األعمال، أو إلنشاء شبك
  التكنولوجيات الجديدة تتيح فرصا لتعزيز وتوسيع هذه الشبكات ؛. والمستويين الوطني والدولي

تعزيز االستدامة، وضمان أن الشرآات التي تملكها أو تديرها النساء تشارك مشارآة آاملة في  ♦
  .تنمية النشاط االقتصادي

آما تدعو منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية والحكومات األعضاء وآذلك المنظمات الدولية األخرى 
  :إلى ما يلي 

إعطاء أولوية عالية في برامجها اإلنمائية لتشجيع المرأة على الريادة، وتعزيز مشارآة المرأة في  ♦
 االقتصاد؛ 

لمرأة في األعمال الحرة في منطقة الشرق تطوير أدوات لتحسين المعلومات وفهم الحالة الراهنة ل ♦
  ، واألنشطة الرامية إلى تشجيع ذلك ؛ وشمال أفريقيا األوسط

تقديم الدعم للمبادرات اإلقليمية والوطنية من قبل بلدان المنطقة للبحث والتدريب وأنشطة الدعوة في  ♦
 هذا المجال؛

 المشروعات في ملكية المساعدة على وضع برامج مصممة خصيصا لدعم المرأة ومشارآتها ♦
 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم؛

تنفيذ، بالتعاون مع جمعيات وطنية وإقليمية لسيدات األعمال، برنامج تدريب المدربين على اإلرشاد  ♦
 ؛ وشمال أفريقيا الناشئة في منطقة الشرق األوسطالمحتملين واألعمال  وسيدات لرجال

، بلدان منظمة وشمال أفريقيا بين بلدان منطقة الشرق األوسطفضل األتسهيل تبادل الممارسات  ♦
الصغيرة  المشروعاتاالعضاء على  الدول غيرة، وغير ذلك من اإلقتصاديالتعاون والتنمية 

من المملوآة  الشرآات الصغيرة المتوسطة الحجم والمتوسطة وتعزيز الريادة لدى المرأة ونمو
  . لنساءا

  
 ، ويدعونللمرأةمنتدى إقليمي للريادة التي تّم طرحها خالل االجتماع إلنشاء  بالمقترحاتيرحبون  آما

منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية على تقديم الدعم و وشمال أفريقيافي الشرق األوسط  برنامج اإلستثمار
  . ألنشطة المنتدى

 
 

 
 
 


