
 

 
 منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتمكين 

 المرأة االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ، مدينة تونس، تونس2018تشرين الثاني / نوفمبر   13-14المؤتمر السنوي  

 استنتاجات الحدث 
 
 

  أفعال إلىترجمة الوعي 
 

هو  2017إن منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتمكين المرأة االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي أطلق في عام 

كان موضوع الحدث  األوسط وشمال أفريقيا. كناية عن شبكة إقليمية تعمل على تعزيز وصول المرأة إلى الفرص االقتصادية في منطقة الشرق

أفعال: إنجازات إلى ، الذي عقد تحت الرعاية السامية لمعالي السيد يوسف شهيد، رئيس الحكومة التونسية "ترجمة الوعي 2018السنوي لعام 

 وأولويات التمكين االقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ".
 

بلداً في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  11مشاركاً من  175أكثر من وقد ضم هذا الحدث 

بلدان أعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمنظمات الدولية واإلقليمية )هيئة  9و

األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم 
عية واالتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي واالتحاد من أجل المتوسط المتحدة للتنمية الصنا

ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( ومصرف التنمية األفريقي(. تم افتتاح 
الحدث من قبل السيدة غابرييال راموس، مديرة العاملين في منظمة التعاون والتنمية 

ومستشارة خاصة لألمين العام ومن قبل معالي  االقتصادية وشربا في مجموعة العشرين
، وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار الّسن، ومعالي السيد زياد يالسيدة نزيهة العبيد

العذاري، الوزير التونسي للتنمية واالستثمار والتعاون الدولي والرئيس المشارك لبرنامج 
شمال إفريقيا للتنافسية، وسعادة السيدة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط و

 ماري كلير سوارد كابرا )من اليسار إلى اليمين في الصورة(. 
 

 ةالرسائل الرئيسي 
 

  تُعتبر البيانات الموثوقة المصنفة جنسانياً  لجنسانية.وة الفجل افة لتقليدمستهوفعالية ر کثت أسياسال تشکيت الجنسانية لبيانال اتحليوجمع تيح سي 
ادي ضرورية لتصميم وتنفيذ ورصد السياسات واألطر القانونية بفعالية لدعم التمكين االقتصادي للمرأة. وهي توضح مدى ارتباط التمكين االقتص

 2030لعام  للمرأة بارتفاع الدخل الفردي والنمو االقتصادي األسرع وزيادة القدرة التنافسية. توفر متطلبات اإلبالغ بموجب خطة التنمية المستدامة

 ( فرصة للبلدان لمعالجة الفجوات في رصد مؤشرات المساواة بين الجنسين واإلبالغ عنها.2063وااللتزامات الدولية األخرى )مثل أجندة أفريقيا 

 

  في جميع أنحاء منطقة الشرق تتم حالياً بعض اإلصالحات القانونية المهمة واإلجراءات السياسية الداعمة في العديد من البلدان كما يزداد زخم التغيير
على الرغم من أن نسبة النساء المتعلمات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى من أي وقت مضى، ال تزال نسبة  األوسط وشمال أفريقيا.

طنية ال تتماشى مع الضمانات الدستورية مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة هي األدنى في العالم. وال تزال العديد من األطر القانونية الو
األحيان تفسيرها  المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وعند تواجد هذه األطر المؤاتية، تعّوق القواعد واألفكار النمطية االجتماعية في بعض

شكل قصص النجاح المتواجدة في كافة اقتصادات المنطقة بشكل صحيح وتنفيذها. لذا فإن التقدم في جميع أنحاء المنطقة متفاوت وهش ولكن قد ت
الي فإنه من مصدر إلهام. غالباً ما تعتبر اإلصالحات التي تطال النطاق الخاص هي األكثر صعوبة ولكنها في نفس الوقت تتمتع بالتأثير األكبر. وبالت

 أة ودعم المجتمع المدني للنهوض بحقوق المرأة.الضروري جداً التحلي بقيادة سياسية قوية في مجال التمكين االقتصادي للمر

 

  .إن  تعكف البلدان في المنطقة على تعميم المنظور الجنساني في مؤسساتها وسياساتها وبرامجها
تطبيق رؤية جنسانية على جميع المناهج أمر ضروري لضمان غياب السياسات التي تتجاهل 

ؤشرات واسعة لقياس النجاح بينما بدأت بلدان المنظور الجنساني. لقد وضعت بعض البلدان أطر وم
أخرى في التفكير في منهجياتها الخاصة. وحتى القطاعات التي لم تنظر بعد في القضايا المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين، فإنها تشارك اآلن في تعميم مراعاة المنظور الجنساني )على سبيل المثال 

ار(. يمكن لمجموعة أدوات منظمة التعاون والتنمية الجنسانية في التجارة وسياسات االستثم
المدراء  -االقتصادية حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني تحفيز وإلهام الناس عبر الحكومة 

إلدخال طرق جديدة ومبتكرة  -التنفيذيين السياسيين واإلدارات العامة والهيئات التشريعية والقضائية 
 لتعزيز المساواة بين الجنسين.

 

 



ةالخطوات المقبل

 .تعزيز قدرة البلدان على جمع البيانات وتحليلها لدعم التمكين االقتصادي للمرأة 
تبين البحوث التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن جمع البيانات وتحليلها 

من  8عن لدعم التمكين االقتصادي للمرأة أنه يمكن ل مصر والمغرب وتونس توفير بيانات 

بوابة البيانات  مؤشر لريادة األعمال الواردة في 18من أصل  9مؤشر للتوظيف و 15أصل 
. ستقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

نهج لدمج هذه البيانات في بوابة البيانات الجنسانية بالمتابعة مع هذه البلدان حول أفضل 
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. كما تلقت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية طلبات 

إلى بناء لعملية من المملكة العربية السعودية واألردن إلجراء تحليل مماثل.ستؤدي هذه ا
م عدتحليلها لت ولبيانادان فيما يتعلق بجمع ابللهذه المختلفة في الفاعلة ت الجهادرات اق

 طوة أساسية نحو تحسين اإلحصاءات.خالتمكين االقتصادي للمرأة، كما وتشكل 

 .شرعت منظمة  سيستمر منتدى تمكين المرأة االقتصادي في دعم اإلصالحات القانونية وإجراءات السياسة التكميلية لدعم التمكين االقتصادي للمرأة
التنمية االقتصادية بإجراء بحوث حول "اإلصالحات القانونية األخيرة وإجراءات السياسة التكميلية لدعم التمكين االقتصادي للمرأة في التعاون و

تصادي بلدان مختارة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"، وسيتم إكمال هذه البحوث خالل العام وسيتم إطالقها في منتدى تمكين المرأة االق

عدة جلسات حول هذا الموضوع، من خالل الحوار الرفيع المستوى وجلسة  2018.   استضاف منتدى تمكين المرأة االقتصادي لعام 2019عام ل
وعوامل عمل قدم خاللها المشاركون أهم اإلصالحات القانونية األخيرة وإجراءات السياسة التكميلية في بلدانهم لدعم التمكين االقتصادي للمرأة 

المجلس االستشاري لألعمال في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق جاح الرئيسية لهذه اإلصالحات وأولويات السياسات المستقبلية.  يضم الن
راً، ممثلين عن القطاع الخاص يدعون إلى التمكين االقتصادي للمرأة والذين سيضمنون إدراج مبادرات الذي تم إطالقه مؤخ ،األوسط وشمال إفريقيا

القطاع الخاص لدعم التمكين االقتصادي للمرأة في هذا البحث.

  .سيعزز برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق  بلورة المقاربات لتعميم الشواغل الجنسانية في السياسات المتعلقة بالقدرة التنافسية
األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية تعميم المنظور الجنساني في مجاالت التركيز المختلفة بما في 
ذلك االستثمار والتجارة؛ والمرونة في المواقف الهشة؛ ونزاهة األعمال؛ وحوكمة الشركات؛ 

ادة األعمال.في إطار هذه المجاالت ستتم مواصلة العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وري
التحليلي بشأن التمكين االقتصادي للمرأة في المجاالت المعنية وبناء قاعدة األدلة للسياسات 
التي يمكن أن تشمل االعتبارات الجنسانية بشكل كاف. سيتم التركيز بشكل خاص على التمكين 

 جموعات العمل القادمة من مجاالت التركيز هذه.االقتصادي للمرأة  في كل مجموعة من م

 .في  العمل مع الدول المختلفة حول االستعراضات الجنسانية من خالل نهج التعلم من األقران

، أعربت دول مختلفة عن اهتمامها باالستعراضات 2018منتدى تمكين المرأة االقتصادي لعام 

الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. تتبنى االستعراضات الجنسانية منهجية التعلم 
ل التبادل مع البلدان األخرى في المنطقة وكذلك مع من األقران التي تسمح للبلدان بتحليل سياساتها وأطرها المؤسسية من منظور جنساني من خال

وفر ضغوطاً بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. تقدم االستعراضات قاعدة األدلة للنهوض بجدول أعمال المساواة بين الجنسين في بلد معين وت
 ى تمكين المرأة االقتصادي آلية استعراض األقران هذه.إيجابية من جانب األقران للمضي قدماً. بناًء على طلب البلدان، سيقترح منتد

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: دعم التمكين االقتصادي للمرأة في
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي كافة أنحاء العالم

تؤثر مباشرة على النمو والقدرة التنافسية والرفاه االجتماعي. ويظل هذا تستفيد كافة البلدان من تمكين المرأة من استخدام إمكاناتها االقتصادية الكاملة: فهي 
 تحديا رئيسيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث أن مشاركة المرأة في القوة العاملة هي األدنى في العالم.
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ملنا حول الجنسانية في منطقة الشرق اكتشف المزيد عن ع
 األوسط وشمال أفريقيا:

www.oecd.org/mena/competitiveness/women-
empowerment.htm
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