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اليوم األول الثالثاء: 18 ديسمرب 2018 ) قاعة مجان ( 

تسجيل الوفود8:30 - 10:00

12:00 - 10:00

ËËالسالم السلطاين

ËË) فيلم بعنوان ) املرأة الُعمانية يف ظالل النهضة

ËËكلمة معايل الشيخة / عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية - رئيسة املجلس األعىل ملنظمة املرأة العربية

ËË الكلمات االفتتاحية

ËËتدشني طابع بريدي بمناسبة ترؤس سلطنة عمان ملنظمة املرأة العربية

ËËإطالق دليل تمكني املرأة العمانية

اسرتاحة 12:00 - 12:15

1:15 - 12:15

الجلسة األوىل: التمكني االقتصادي واالجتماعي وموقف املرأة العربية منه.

رئاسة الجلسة: األستاذة الدكتورة/ منى بنت أحمد السعدون، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية

بجامعة السلطان قابوس- سلطنة عمان.

عروض أوراق العمل

1:15 - 12:15 

ËË                                                                                                                                        تمكني املرأة العمانية اقتصادًيا: األهدف واملؤشرات والتحديات
)تقدمها كل من د. مليكة البوسعيدي، د.عايدة النبالوي جامعة السلطان قابوس. سلطنة عمان(

ËË                                     الحلقات املفقودة يف أنماط البحوث املعاصرة حول املشاركة االقتصادية للمرأة يف املنطقة العربية
)أ. مهريناز العويض. مديرة مركز املرأة باإلسكوا(.

ËË الســالم قيــم  تعزيــز  يف  ناجحــة  وخــرات  تجــارب  املــرأة:  تمكــني  تحقيــق  يف  ودورهــا  والرشــيدة  الصالحــة  املواطنــة 
مصــر(  . زايــد  أحمــد  واملواطنــة.)أ.د  والعدالــة 

ËË)املرأة يف العمل العائيل بني سندان الحق القانوين والواجب العائيل. )د. هانية حمودة- لبنان

ËË .)التمكني االقتصادي للنساء املقاوالت لرفع التحديات . )أ. عائشة العمراين- املغرب

مـــــنـــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات1:15 - 1:30

الغداء 1:30 - 2:30
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٤:30 - 2:30
الجلسة الثانية: تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العربية

رئاسة الجلسة: األستاذة الدكتورة/  سهام محمد أحمد بخيت، مدير جامعة الزعيم األزهري- جمهورية السودان

عروض أوراق العمل

5:15 - ٤:30

ËË.)املمارسات البحثية حول قضية التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة.) د. نسرين البغدادي – مصر 

ËË                                    . تصور مقرتح للتغلب عىل تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العمانية والرؤى املستقبلية لذلك
)د. حمدة بنت حمد بن هالل السعدية - سلطنة عمان(

ËË                                           .وثيقة متضمنة ملساهمة القطاع يف التمكني االقتصادي للمرأة من خالل ترتيب القرض املصغر
) د. مليكة موساوي - الجزائر ( .

ËË . ) يف أهمية االنفتاح عىل التجارب الجديدة الخاصة بتمكني الفتيات والنساء اقتصادي . )د. آمال قرامي – تونس

ËË                                                                                    .دور املرأة العمانية يف تنمية املشروعات الصغرية: مشروعات الرثوة السمكية نموذجا
) أ.خلفان بن محمد الراشدي - سلطنة عمان(.

مـــــنـــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات5:15 - 5:30

6:00 - 5:30UNDP إطالق دراسة اسرتشاديه إلدماج املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 بالتعاون مع

حفل العشاء8:00 مساًء



10

اليوم الثاين: األربعاء 19 ديسمرب 2018  ) قاعة قنتب ( 

10:٤5 - 9:00
الجلسة الثالثة: املواطنة الصالحة والرشيدة ودورها يف تحقيق تمكني املرأة.

رئاسة الجلسة:  سعادة األستاذة الدكتورة الشيخة/ مريم بنت حسن آل خليفة                                                                                                                 
نائبة رئيسة املجلس األعىل للمرأة - مملكة البحرين

عروض أوراق العمل

10:30 - 9:00

ËË                                                                       دور مؤسسات التعليم العايل يف تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة العمانية
)تقدمها كل من:- د. منى بكري، د. وفاء املعمري – سلطنة عمان(

ËË                                                                  .ًدور املعلومات واملتابعة والتقييم يف التمكني االقتصادي للمرأة: مرصد املرأة املصرية نموذجا
)د. ماجد عثمان- مصر( 

ËË                            .)املهددات الثقافية لقيم السالم والعدالة و املواطنة لدى للمرأة العربية )رؤية تأصيلية سوسيولوجية
)د. حسني محادين- األردن(

ËË)كيفية إدماج النوع االجتماعي يف سياسات وخطط وبرامج الدول العربية ) د.عفاف أحمد عبدالرحمن - السودان

ËË                                            .برامج الهيئات واملؤسسات اإلقليمية والدولية يف مجال العدلية االجتماعية : الحالة الفلسطينية
)أ. لونا سعادة- فلسطني(  

مـــــنـــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات10:30 - ٤5:10

اسرتاحة  ٤5:10 - 11:00
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1:00 - 11:00
الجلسة الرابعة: التمكني والعدالة االجتماعية ودورهما يف تعزيز قيم السالم واملواطنة

رئاسة الجلسة: األستاذة الدكتورة/ ياسمني البلوشية، عميدة كلية مسقط- سلطنة عمان 

عروض أوراق العمل

12:٤5 - 11:00

ËË                                                                                                                                      .جهود وزارة التنمية االجتماعية يف التمكني االقتصادي واالجتماعي
)د. هدى بنت سالم بن عيل الخاطرية- سلطنة عمان(   

ËË                                                                                                                                      .دور الثقافة املجتمعية يف تعزيز قيم العدالة االجتماعية والسالم واملواطنة
)أ. عطور حسني عىل - العراق(          

ËË                                                .ًبعض آليات التمكني االقتصادي للمرأة املوريتانية: منظمة نساء بنك - وموريتانيا ألفني نموذجا
)د. ينصرها محمد محمود- موريتانيا(

ËË دور مشاريع التنمية املستدامة لجمعية املستقبل للتنمية يف تعزيز معايري التمكني االقتصادي للمرأة أثناء األزمة
اإلنسانية يف اليمن. ) أ. ابتسام مبارك رمضان مسيعد- اليمن(

مـــــنـــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات                                                                ٤5:12 - 1:00

الجلسة الختامية

1:30 - 1:00
ËËتكريم الدراسات املتميزة يف مجال املرأة العربية
ËËاطالق اعالن مسقط

الغداء1:30 - 2:30





أوراق عمل 
المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية

مسقط - سلطنة ُعمان
18-19 ديسمبر 2018م
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الدولةاسم املتحدثعنوان أوراق العملرئاسة الجلسةالجلسات

الجلسة األوىل

)التمكني االقتصادي واالجتماعي

وموقف املرأة العربية منه(

د. منى بنت أحمد السعدون 

 عميدة كلية الطب والعلوم الصحية 

بجامعة السلطان قابوس

 بسلطنة عمان

1- تمكني املرة العمانية اقتصاديا: الهدف واملؤشرات والتحديات
د. مليكة  البوسعيدي

د. عايدة النبالوي
سلطنة عمان

2- الحلقات املفقودة يف أنماط البحوث املعاصرة

حول املشاركة االقتصادية للمرأة يف املنطقة العربية
أ . ماهريناز العويض

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

آسيا »اإلسكوا«

3-  املواطنة الصالحة والرشيدة ودورها يف تحقيق تمكني املرأة: تجارب وخرات 
ناجحة يف تعزيز قيم السالم والعدالة واملواطنة

مصرأ. د. أحمد زيد

لبناند. هانية حمودة٤-  املرأة يف العمل العائيل بني سندان الحق القانوين والواجب العائيل

املغربأ. عائشة العمراين5- التمكني االقتصادي للنساء املقاوالت لرفع التحديات

الجلسة الثانية 

)تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العربية(

أ. د . سهام محمد أحمد بخيت 

مدير جامعة الزعيم األزهري

جمهورية السودان 

مصرد. نسرين البغدادي 1- املمارسات البحثية حول قضية التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة.

2- تصور مقرتح للتغلب عىل تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العمانية

والرؤى املستقبلية لذلك
د. حمدة بنت حمد بن 

هالل السعدية 
سلطنة عمان 

3-  وثيقة متضمنة ملساهمة القطاع يف التمكني االقتصادي للمرأة من خالل 
ترتيب القرض املصغر. وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة

الجزائرد.مليكة موساوي

٤-  يف أهمية االنفتاح عىل التجارب الجديدة الخاصة

بتمكني الفتيات والنساء اقتصادي
تونسد. آمال قرامي 

5- دور املرأة العمانية يف تنمية املشروعات الصغرية:

مشروعات الرثوة السمكية نموذجا
سلطنة عمان أ . خلفان محمد الراشدي
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الدولةاسم املتحدثعنوان أوراق العملرئاسة الجلسةالجلسات

الجلسة األوىل

)التمكني االقتصادي واالجتماعي

وموقف املرأة العربية منه(

د. منى بنت أحمد السعدون 

 عميدة كلية الطب والعلوم الصحية 

بجامعة السلطان قابوس

 بسلطنة عمان

1- تمكني املرة العمانية اقتصاديا: الهدف واملؤشرات والتحديات
د. مليكة  البوسعيدي

د. عايدة النبالوي
سلطنة عمان

2- الحلقات املفقودة يف أنماط البحوث املعاصرة

حول املشاركة االقتصادية للمرأة يف املنطقة العربية
أ . ماهريناز العويض

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

آسيا »اإلسكوا«

3-  املواطنة الصالحة والرشيدة ودورها يف تحقيق تمكني املرأة: تجارب وخرات 
ناجحة يف تعزيز قيم السالم والعدالة واملواطنة

مصرأ. د. أحمد زيد

لبناند. هانية حمودة٤-  املرأة يف العمل العائيل بني سندان الحق القانوين والواجب العائيل

املغربأ. عائشة العمراين5- التمكني االقتصادي للنساء املقاوالت لرفع التحديات

الجلسة الثانية 

)تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العربية(

أ. د . سهام محمد أحمد بخيت 

مدير جامعة الزعيم األزهري

جمهورية السودان 

مصرد. نسرين البغدادي 1- املمارسات البحثية حول قضية التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة.

2- تصور مقرتح للتغلب عىل تحديات التمكني االقتصادي للمرأة العمانية

والرؤى املستقبلية لذلك
د. حمدة بنت حمد بن 

هالل السعدية 
سلطنة عمان 

3-  وثيقة متضمنة ملساهمة القطاع يف التمكني االقتصادي للمرأة من خالل 
ترتيب القرض املصغر. وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة

الجزائرد.مليكة موساوي

٤-  يف أهمية االنفتاح عىل التجارب الجديدة الخاصة

بتمكني الفتيات والنساء اقتصادي
تونسد. آمال قرامي 

5- دور املرأة العمانية يف تنمية املشروعات الصغرية:

مشروعات الرثوة السمكية نموذجا
سلطنة عمان أ . خلفان محمد الراشدي
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الجلسة الثالثة  

)املواطنة الصالحة والرشيدة

ودورها يف تحقيق تمكني املرأة(

الشيخة الدكتورة/ مريم بنت حسن  آل خليفة 

نائبة رئيسة املجلس األعىل للمرأة

مملكة البحرين

1-  دور مؤسسات التعليم العايل يف تعزيز تمكني 

االقتصادي واالجتماعي للمرأة الُعمانية

د. منى بكري

د. وفاء املعمري
سلطنة عمان

2- دور املعلومات واملتابعة والتقيم يف التمكني االقتصادي للمرأة:

مرصد املرأة املصرية نموذجاً.
مصرد. ماجد عثمان 

3- املهددات الثقافية لقيم السالم والعدالة و املواطنة لدى للمرأة العربية

)رؤية تأصيلية سوسيولوجية(
األردند. حسني محادين

٤- كيفية ادماج النوع االجتماعي يف سياسات وخطط وبرامج الدول العربية 
د. عفاف أحمد 

عبدالرحمن
السودان

5- برامج الهيئات واملؤسسات االقليمية والدولية يف مجال العدلية االجتماعية : 
الحالة الفلسطينية 

فلسطنيأ. لونا سعادة

الجلسة الرابعة  

)التمكني والعدالة االجتماعية

ودورها يف تعزيز قيم السالم واملواطنة(

الدكتورة / ياسمني البلوشية

عميد كلية مسقط

 سلطنة عمان

1-  جهود وزارة التنمية االجتماعية يف التمكني االقتصادي واالجتماعي
د. هدى بنت سالم بن 

عيل الخاطرية
سلطنة عمان

العراقأ. عطور حسني عيل 2- دور الثقافة املجتمعية يف تعزيز قيم العدالة االجتماعية والسالم واملواطنة

3-  بعض آليات التمكني االقتصادي للمرأة املوريتانية
منظمتا نساء بنك - وموريتانيا ألفني نموذجاً.

موريتانياد. ينصرها محمد محمود

٤-  دور مشاريع التنمية املستدامة لجمعية املستقبل للتنمية يف تعزيز معايري 
التمكني االقتصادي للمرأة أثناء األزمة اإلنسانية يف اليمن

اليمنأ-بتسام مسيعيد
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الدولةاسم املتحدثعنوان أوراق العملرئاسة الجلسةالجلسات

الجلسة الثالثة  

)املواطنة الصالحة والرشيدة

ودورها يف تحقيق تمكني املرأة(

الشيخة الدكتورة/ مريم بنت حسن  آل خليفة 

نائبة رئيسة املجلس األعىل للمرأة

مملكة البحرين

1-  دور مؤسسات التعليم العايل يف تعزيز تمكني 

االقتصادي واالجتماعي للمرأة الُعمانية

د. منى بكري

د. وفاء املعمري
سلطنة عمان

2- دور املعلومات واملتابعة والتقيم يف التمكني االقتصادي للمرأة:

مرصد املرأة املصرية نموذجاً.
مصرد. ماجد عثمان 

3- املهددات الثقافية لقيم السالم والعدالة و املواطنة لدى للمرأة العربية

)رؤية تأصيلية سوسيولوجية(
األردند. حسني محادين

٤- كيفية ادماج النوع االجتماعي يف سياسات وخطط وبرامج الدول العربية 
د. عفاف أحمد 

عبدالرحمن
السودان

5- برامج الهيئات واملؤسسات االقليمية والدولية يف مجال العدلية االجتماعية : 
الحالة الفلسطينية 

فلسطنيأ. لونا سعادة

الجلسة الرابعة  

)التمكني والعدالة االجتماعية

ودورها يف تعزيز قيم السالم واملواطنة(

الدكتورة / ياسمني البلوشية

عميد كلية مسقط

 سلطنة عمان

1-  جهود وزارة التنمية االجتماعية يف التمكني االقتصادي واالجتماعي
د. هدى بنت سالم بن 

عيل الخاطرية
سلطنة عمان

العراقأ. عطور حسني عيل 2- دور الثقافة املجتمعية يف تعزيز قيم العدالة االجتماعية والسالم واملواطنة

3-  بعض آليات التمكني االقتصادي للمرأة املوريتانية
منظمتا نساء بنك - وموريتانيا ألفني نموذجاً.

موريتانياد. ينصرها محمد محمود

٤-  دور مشاريع التنمية املستدامة لجمعية املستقبل للتنمية يف تعزيز معايري 
التمكني االقتصادي للمرأة أثناء األزمة اإلنسانية يف اليمن

اليمنأ-بتسام مسيعيد





الجلسة االولى
) التمكين االقتصادي واالجتماعي وموقف المرأة العربية منه (



20

1- تمكين المرأة العمانية اقتصاديا: الهدف والمؤشرات والتحديات

السيدة د. مليكة بنت المرداس البوسعيدي 
د. عايدة فؤاد النبالوي 

سلطنة ُعمان

ملخص الورقة  
االقتصاديــة  األوضــاع  بمعــزل عــن  ليســت  بأنهــا  الخصــوص  العربيــة عمومــا والعمانيــة عــىل وجــه  املــرأة  أوضــاع  إىل  النظــر  بمــكان  األهميــة  مــن 
االجتماعية والثقافية السائدة يف مجتمعها. فما تزال املرأة يف املجتمعات اإلسالمية عامة، تساهم بكل طاقاتها يف رعاية بيتها وأفراد أسرتها، 
فهــي األم التــي تقــع عــىل عاتقهــا مســؤولية تربيــة األجيــال القادمــة، وهــي الزوجــة التــي تديــر البيــت وتوجــه اقتصاداتــه، وهــي بنــت أو أخــت أو 
زوجــة، وهــذا يجعــل دور املــرأة يف بنــاء املجتمــع دوراً ال يمكــن إغفالــه أو التقليــل مــن أهميتــه. ومنــذ بدايــة العقــدان األخــريان مــن القــرن العشــرين 
ومــازال مســتمرا االهتمــام املتزايــد بدراســة املــرأة وقضايــاه يف الشــرق األوســط، بحيــث أصبــح ميدانــا فرعيــا مســتقال يف البحــث والدراســة. كمــا 
ظهــر مصطلــح التمكــني وخاصــة التمكــني االقتصــادي للمــرأة مــع مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض ، ومــع شــيوع مصطلــح التمكــني بــدأ النظــر 
للنســاء برؤيــة اســرتاتيجية تنمويــة، ترتكــز عــىل ضــرورة مشــاركة املــرأة يف عمليــة التنميــة بوصفهــا عنصــرا فاعــال ومنتجــا ال متلقيــا للمســاعدة يف 
املجتمــع. وهنــا تكــون غايــة التمكــني االقتصــادي للمــرأة املشــاركة الفاعلــة للمــرأة يف دوائــر صنــع القــرار عــن طريــق توســيع نطــاق الفــرص والخيــارات 
والبدائــل املتاحــة لهــا. كمــا أن املشــاركة الفاعلــة تســتلزم تنميــة املــرأة نفســها وتطويــر قدراتهــا وإمكاناتهــا لتمتلــك عناصــر القــوة التــي تمكنهــا مــن 
إحــداث التغيــري يف مجتمعهــا. حيــث أن الغايــة مــن التمكــني االقتصــادي للمــرأة يف تمتعهــا بالقــوة واملعرفــة والثقــة بالنفــس وقدراتهــا عــىل العمــل 
ضمــن إطــار جماعــة. فالتمكــني يعــد أداة ملســاعدة األفــراد والفئــات عــىل إطــالق قدراتهــم اإلبداعيــة واإلنتاجيــة لتحقيــق نمــو وتطــور مســتدام يف 
ظــروف معيشــتهم. وهنــا مفهــوم التمكــني يتجــاوز أي تصــور عــن الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان واملشــاركة ليشــمل تمكــني هــذه الفئــات لفهــم 

حقائــق عــن بيئتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وتمكنهــم مــن أخــذ الخطــوات الالزمــة لتحســني ظــروف معيشــتهم.

التشــريعات  لهــا حضــور واضــح يف  هنــا كان  املــرأة، ومــن  بقضايــا  االهتمــام  تزايــد  إىل   2012 البشــرية عمــان  التنميــة  تقريــر  اشــار  الصــدد  هــذا  يف 
والسياســات االجتماعيــة الوطنيــة مواكبــا للمواثيــق اإلقليميــة والدوليــة. فضــال عــن العديــد مــن املؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة الدالــة عــىل 
االرتقــاء بأوضــاع املــرأة العمانيــة. كمــا تســتهدف السياســات التنمويــة يف الســلطنة تحقيــق التكافــؤ بــني الجنســني وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف التنميــة 
تقــدم  مــن  املتتاليــة  الوطنيــة  التقاريــر  إليــه  أشــارت  الرغــم ممــا  السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة. وعــىل  الحيــاة  أوجــه  الشــاملة يف مختلــف 
واضــح يف أوضــاع املــرأة العمانيــة، إال أن هنــاك فجــوة بــني الرجــال والنســاء، وخاصــة يف معــدل مشــاركتها يف ســوق العمــل فضــال عــن تزايــد نســبة 
الباحثــني عــن عمــل بــني اإلنــاث خاصــة الجامعيــات مقارنــة بالرجــال، ووضــع املــرأة يف مجــال ريــادة األعمــال. وهــذا يــدل عــىل أن هنــاك تحديــات 
مؤسســاتية ومجتمعيــة تواجــه املــرأة العمانيــة ، ويف ضــوء مــا تقــدم، تــأيت هــذه الدراســة محاولــة لالقــرتاب مــن أوضــاع املــرأة العمانيــة فيمــا يتعلــق 
بالتمكــني االقتصــادي بمعنــى تمكــني النســاء مــن الوصــول والتحكــم يف املــوارد االقتصاديــة. ويف ســبيل تحقيــق ذلــك، تــم االطــالع عــىل مــا توفــر مــن 
الــرتاث العلمــي االجتماعــي، واســتخالص مضامــني بعــض نصــوص النظــام األســايس للدولــة، وبعــض النصــوص التشــريعية. هــذا فضــال عــن نتائــج 
املســوح الوطنيــة، والتقاريــر الرســمية املنشــورة ســواء الدوليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة. ويف إطــار اســتقصاء الواقــع املعــاش، تــم إجــراء دراســة 

.Rapid Assessment Procedures )ميدانيــة تعتمــد عــيل املالحظــة واملقابلــة، وذلــك يف إطــار اســتخدام مدخــل )طــرق التقييــم الســريع
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السيرة الذاتية   

السيدة د. مليكة بنت املرداس البوسعيدي

ËË. الجنسية: عمانية

ËË. الدرجة العلمية: املاجستري / الدكتوراة

ËË. املهنة: برفيسور مساعد بجامعة السلطان قابوس

ËË. اللغات: عربي و إنجليزي

عايدة فؤاد عبد الفتاح النبالوي

ËË. الجنسية: مصرية

ËË . املهنة: عضو هيئة تدريس- بجامعة عني شمس وجامعة السلطان قابوس

ËË. الدرجة العلمية: أستاذ

ËË. التخصص العام: علم االجتماع واألنرثوبولوجيا االجتماعية

ËË. التخصص الدقيق: املشكالت االجتماعية
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2-  الحلقــات المفقــودة فــي أنمــاط البحــوث المعاصــر حــول المشــاركة االقتصاديــة 
للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية أ . مهريناز العوضي   
لغربي آسيا »اإلسكوا«

ملخص الورقة  

تشــكل النســبة  املتدنيــة ملشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة عقبــة أساســية يف وجــه التنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة .وتــرى ورقــة البحــث هــذه 
أنــة عــىل الرغــم مــن أن هــذه املســألة شــكلت تركيــز العديــد مــن الدراســات واألبحــاث إال أنــة غالبــاً مــا يتــم النظــر إليهــا بمعــزل عــن منظــور املســاواة 
بــني الجنســني أو النطــاق الجنــدرى األوســع يف املنطقــة العربيــة، دون األخــذ يف االعتبــار الديناميكيــات الجندريــة ذات الصلــة عــىل صعيــد األســرة 
واملجتمع ،نتيجة لذلك ،ومقارنة مع املناطق األخرى ،نادراً ما تقوم األبحاث  املعاصرة حول العوامل املؤدية إىل النسبة املتدنية ملشاركة املرأة 
االقتصاديــة بــإدراج مســائل العنــف ضــد املــرأة و التوزيــع  غــري املتكافــئ ألعمــال الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر ،و الوجــود املحــدود للمــرأة يف عمليــات 
صنــع القــرار وتســتعرض ورقــة البحــث هــذه بعــض تلــك الحلقــات املفقــودة وتقــرتح ســبل نحــو برنامــج بحــوث شــامل يدمــج هــذه املســائل املغفلــة 

حتــى أالن يف تحليــل املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة .
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 السيرة الذاتية   

أ . مهريناز العويض       

ËËمديرة مركز املرأة باإلسكوا
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3-  المواطنــة الصالحــة والرشــيدة ودورهــا فــي تحقيــق تمكيــن المــرأة: تجــارب 
وخبــرات ناجحــة فــي تعزيــز قيــم الســام والعدالــة والمواطنــة

مصر  أ.د. أحمد زايد     

ملخص الورقة  

ال شك أن تعزيز قيم السالم والعدالة واملواطنة يصب يف النهاية يف موقف إنساين يتساوى فيه األفراد يف ضوء مفهوم عام للمواطنة ليعمل 
أنــه كلمــا تعــززت هــذه القيــم، كلمــا تمكنــت الجماعــات الهشــة  بــداءة  الجميــع يف إطــار مجتمــع يســوده العــدل والســالم. ويمكــن أن نفــرتض 
والصغــرية واملهمشــة مــن احتــالل مــكان داخــل الجماعــة، ومــن التكامــل الخــالق معهــا. وينســحب ذلــك عــىل املــرأة التــي تتعضــد عمليــات تمكينهــا 
االقتصــادي والســيايس عــر تعزيــز هــذه القيــم اإلنســانية النبيلــة. مــن خــالل تحريــك املجتمعــات نحــو تحقيــق التنميــة املســتدامة التــي تســتند إىل 
منظومــة إنســانية للقيــم. وعــىل هــذه الخلفيــة تهــدف الورقــة إىل تحليــل التجــارب والخــرات الناجحــة حــول العالــم، ســواء نبعــت مــن منظمــات 
دوليــة أو مــن دول، أو مــن منظمــات ومؤسســات إقليميــة داخــل دول بعينهــا. ويتــم هــذا التحليــل بهــدف التعــرف عــىل املمارســات الجيــدة يف هــذا 
الصــدد، ومــدى االســتفادة منهــا يف عمليــات تحقيــق التكامــل االجتماعــي والثقــايف يف املجتمــع بشــكل عــام، ودمــج املــرأة يف الحيــاة االجتماعيــة 
والثقافيــة بشــكل خــاص. وال شــك أن مثــل هــذا الــدرس ســوف يمكننــا مــن أن نفهــم عــىل نحــو أفضــل الطــرق التــي يمكــن أن يتحقــق بهــا التواصــل 

االجتماعــي القائــم عــىل حقــوق املواطنــة ومــا تتطلبــه مــن شــيوع لقيــم الســالم والعــدل.
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 السيرة الذاتية   

أحمد عبد الله زايد     

ËË التخصــص: علم االجتماع- نظرية اجتماعية وسياسية- تنمية اجتماعية

ËË.الوظيفـــة : عميد كلية اآلداب جامعة القاهرة  سابقا

ËË  .مدير مركز البحوث والدراسات االجتماعية - كلية اآلداب جامعة القاهرة

ËË.مقرر مجلس العلوم االجتماعية والسكان – أكاديمية البحث العلمى

ËË.عضو املجلس القومي للمرأة

ËË.مقرر اللجنة االستشارية التخصصية لقطاع اآلداب )مراقبة عمل اللجان العلمية للرتقيات والنظر يف التظلمات( - املجلس العيل للجامعات

ËË.رئيس لجنة علم االجتماع واالنرثوبولوجيا- املجلس األعىل للثقافة

ËË. عضو مجلس أمناء األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

املؤهالت الدراسية :

ËË.درجة الليسانس يف اآلداب ـ قسم االجتماع ـ جامعة القاهرة 1972م

ËË. 1976 ماجستري يف علم االجتماع ـ جامعة القاهرة

ËË. 1981 دكتوراه يف علم االجتماع ـ جامعة القاهرة
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4-  المرأة في العمل العائلي بين سندان الحق القانوني و الواجب العائلي 

لبنان د. هانية حمودة    

ملخص الورقة

تشــّكل املؤسســات العائلیــة عصــب اإلقتصــاد الوطنــي، و ثــروة الــدول الحقیقیــة، والضمانــة األســاس لالســتقرار اإلجتماعــي فيهــا ؛ فهــي تمثــل مــا 
بیــن 65 إىل 80 ٪ مــن كافــة الشــركات واملشــاریع العاملــة يف العالــم، ونحــو70 إىل 90 باملئــة مــن الناتــج املحــيل اإلجمــايل العاملــي. إالّ أنــه عــىل الرغــم 
مــن انتشــار األعمــال العائلیــة، فإنــه ینظــر إلیهــا عــىل أنهــا االســتثناء ال األصــل. وقــد أجمــع الفقهــاء عــىل اختالفهــا عــن غیرهــا مــن األعمــال غیــر 
العائلیــة وتمّیزهــا؛ خاصــًة، لجهــة التحدیــات التــي تواجههــا بســبب الخلــط بیــن العالقــات العائلیــة والعالقــات املهنیــة، والتداخــل الحاصــل بیــن 
مصالــح العائلــة ومصالــح أفرادهــا ومصالــح املشــروع العائــيل نفســه عــىل املســتوى املــايل واإلداري وامللكیــة. ف الضبابیــة تكتنــف القواعــد واألحــكام 
التــي تنظمهــا، عــىل إختــالف أشــكالها، وأحجامهــا، وخاصــة تلــك املتعلقــة باملــرأة ودورهــا وحقوقهــا وواجباتهــا فیهــا وتجاههــا. فكمــا ال عائلــة مــن 
دون امــرأة، كذلــك ال مؤسســة عائلیــة مــن دون امــرأة. إذ تلعــب املــرأة دوراً هامــاً يف مشــاریع األعمــال العائلیــة، فهــي صانعــة القــرار فیهــا ولكــن يف 
الخفاء أو الظالم؛ ما یلحق الغنب بها لجهة تهمیش حقوقها وتغییب جهودها بشكل ملحوظ سواء عىل مستوى العمل أو امللكیة أو اإلدارة 
أو الحوكمــة. مــن هنــا، ال بــد مــن تحدیــد دور املــرأة ضمــن مشــروع األعمــال العائــيل، واألســباب الخفیــة وراء هــذا التجاهــل، والتحدیــات التــي 

تواجههــا، فاآلثــار القانونیــة املرتتبــة عنهــا ومــدى انعــكاس ذلــك عــىل املســتوى اإلجتماعــي واإلقتصــادي والتنمــوي والوطنــي بشــكل عــام.
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السيرة الذاتية   

د. هانية مصطفي حمود     

ËË .محامية ومستشارة معتمدة للشركات والرثوات العائلية – مكتب حمود للمحاماة واالستشارات

ËË .عضو مكتب تنفيذي وأمينة صندوق الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية

الشهادات العلمية:

ËË .دكتوراه يف القانون املقارن

ËË.ماجستري يف قانون االعمال
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5 - الممارسات البحثية حول قضية التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة 

مصر أ.د.نسرين بغدادي  

ملخص الورقة  
ال يكتمــل أي جهــد حقيقــى يف مجــال التنميــة دون تمكــني حقيقــي يتيــح للمــرأة فرصــة تحقيــق ذاتهــا، ومــن ثــم يحــرر طاقاتهــا للعطــاء ويدعــم 
مشاركتها بيسر وأمان. لذا أتت اسرتاتيجية املرأة املصرية 2030 لترتجم عىل أرض الواقع دستور توافق املصريون حوله حيث حرص عىل ترسيخ 
املســاواة يف الحقــوق والتكافــؤ يف الفــرص كأســاس لبنــاء املجتمــع ، وشــملت االســرتاتيجية أربعــة محــاور وهــي التمكــني الســيايس واالقتصــادي 
واالجتماعــي والحمايــة فضــال عــىل تغيــري ثقافــة املجتمــع نحــو املــرأة، ولقــد تبنــت االســرتاتيجية منهجــا علميــا يقــوم عــىل أســس البحــث العلمــي 
االجتماعــي الــذي يأخــذ يف اعتبــاره كل الخطــوات املنهجيــة، حيــث هدفــت مــن إجــراء بحــث حــول أولويــات واحتياجــات املــرأة املصريــة إيل ســماع 
صــوت املــرأة مــن كل الشــرائح االجتماعيــة والفئــات العمريــة بمختلــف خلفياتهــم الثقافيــة واالجتماعيــة، حيــث يكــون التخطيــط الــذي يعمــل عــىل 

تلبيــة كل طموحــات الشــرائح والفئــات االجتماعيــة للمــرأة املصريــة. 
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السيرة الذاتية   

نسرين إبراهيم محمد البغدادي  

ËË درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات االنســانية – جامعــة االزهــر بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف  االوىل عــن موضــوع الحركــة االبداعيــة
والبنــاء االجتماعــي الســيايس ملصــر  مــن 1981/1952  دراســة املســرح املصــري .

ËË. درجة املاجستري من كلية االداب – جامعة عني شمس  بتقدير امتياز عن موضوع التعليم والتنشئة السياسية يف مصر

الوظيفة الحالية:

ËË . أستاذ علم االجتماع املتفرغ باملركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

ËË . عضو املجلس القومي للمرأة ضمن االعضاء الثالثني العينني من قبل رئيس الجمهورية

ËË. عضو لجنة املهرجان املسرحي العربي

ËË . عضو مجلس أمناء وحدة الوثائق االسرتاتيجية بمركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الجمهورية

ËË. عضو لجنة تعيني القادات العليا بالهيئة العامة لالستعالمات

ËË. sos نائب رئيس مجلس أمناء قرى

ËË . عضو مجلس العلوم االجتماعية واالنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي

ËË. عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية





الجلسة الثانية
) تحديات التمكين االقتصادي للمراة العربية (
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1- تصــور مقتــرح للتغلــب علــى تحديــات التمكيــن االقتصــادي للمــرأة العمانيــة 
لذلــك  المســتقبلية  والــرؤى 

سلطنة عمان د. حمدة بنت حمد بن هالل السعدية    

ملخص الورقة  
التمكــني  تحديــات  عــىل  للتغلــب  مقــرتح  تصــور  وضــع  مــن خــالل  العمانيــة  للمــرأة  االقتصــادي  التمكــني  واقــع  معرفــة  إىل  الدراســة  ســتهدف   
األدبيــات  إىل  بالتطــرق  الباحثــة ســواء  بهــا  التــي ســتقوم  امليدانيــة  الدراســة  لذلــك، مــن خــالل  املســتقبلية  العمانيــة والــرؤي  للمــرأة  االقتصــادي 
النظريــة التــي بحثــت يف مجــال تمكــني املــرأة اقتصاديــا يف الــدول العربيــة بشــكل عــام وســلطنة عمــان بشــكل خــاص، أو ومــن خــالل املقابــالت التــي 
ســوف تقــوم بإجرائهــا الباحثــة مــع ســيدات األعمــال وصاحبــات املؤسســات الصغــرية واملتوســطة يف بعــض محافظــات الســلطنة ومنهــا )محافظــة 
جنوب الباطنة، ومحافظة شمال الباطنة، والداخلية( للتعرف عىل أهم التحديات التي تواجهن وأهم املقرتحات والرؤي للحد من التحديات 
أثناء إعداد ورقة العمل، وقد انطلقت الدراسة يف ضوء التغريات والتحديات التي يشهدها القرن الواحد والعشرين يف ظل اقتصاد املعرفة، 
والتســارع يف مجــال االتصــاالت، والتوجــه نحــو الرتكيــز عــىل املــوارد البشــرية ورأس املــال الفكــري كأهــم مقومــات التنميــة االقتصاديــة املســتدامه، 
فــإن املجتمعــات العربيــة بشــكل عــام، واملجتمــع العمــاين بشــكل خــاص بحاجــة الســتثمار طاقــات املــرأة يف جميــع القطاعــات، ملــا للمــرأة دور كبــري 
يف شــتى املجــاالت الحياتيــة، فهــي تمثــل نصــف املجتمــع ولديهــا طاقــات وقــدرات مثلهــا مثــل الرجــل وبالتــايل حرمــان املجتمــع مــن تمكينهــا يعتــر 
هــدر للطاقــات والقــدرات التــي تمتلكهــا، وأن اندمــاج املــرأة يف النشــاط االقتصــادي وارتفــاع نســبة مشــاركتها يف ســوق العمــل يــؤدي إىل تحقيــق 
العديــد مــن املكاســب االقتصاديــة ومنهــا الحصــول عــىل فــرص التوظيــف، ورفــع القــدرة التنافســية للمــرأة يف ظــل اقتصاديــات الســوق والخصصــه 
والعوملــة، ويعتــر املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة الركيــزة األساســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة، أن املــرأة العربيــة تســهم يف تطويــر بلدهــا رغــم أن 
نشــاطها االقتصــادي أقــل مــن نشــاط النســاء يف البلــدان املتقدمــة وذلــك ألن االحصــاءات الرســمية للبلــدان العربيــة ال تعكــس إســهام املــرأة الفعــيل 
املــرأة يف النشــاط االقتصــادي وخاصــة يف املجــال الزراعــي والرعــوي  نظــرا الســتناد هــذه االحصائيــات إىل تقديــرات وال تأخــذ يف اعتبارهــا اســهام 

والحــريف وذلــك كمــا بينتــه إحصائيــات البنــك الــدويل الصــادرة بتاريــخ 2005.

ويعــد تمكــني املــرأة العمانيــة اقتصاديــا اســرتاتيجية جيــدة لجعلهــن يقدمــن أفضــل مــا  لديهــن ملــا يتمتعــن مــن قــدرات ومهــارات عاليــة ورضــا عــال 
تجــاه النســاء االخريــات واملجتمــع بشــكل عــام، والســماح لهــن بحريــة العمــل واملشــاركة يف القــرار االقتصــادي للدولــة، وال مجــال للمفاضلــة بــني 
تمكني الرجل االقتصادي وتمكني املرأة اقتصادياً ألن كل منهما له دوره بغض النظر عن جنسه وطبيعته. ترى الباحثة أن تناول قضية تمكني 

املــرأة ومــدى مشــاركتها يف الحيــاة االقتصاديــة يف املجتمــع العمــاين مشــكلة بحثيــة تســتحق الدراســة. ومــن ذلــك ســتنطلق الدراســة الحاليــة.
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 الدكتورة حمدة بنت حمد بن هالل السعدية 

ËË. ) استاذ اإلدارة الرتبوية املشارك  ) كلية الرتبية بالرستاق / قسم الدراسات الرتبوية

ËË. مساعدة العميد للشؤون األكاديمية املساندة



3٤

2- أهمية دور المرأة في تعزيز قيم المواطنة الصالحة 

الجزائر   أ. مليكة الموساوي  

ملخص الورقة  

تتمثل أول ركيزة يف نجاح أي مشروع يف متانة اإلطار القانوين الذي يضبطه، السيما إذا تعلق األمر باملشروعات املسرية من طرف النساء الاليئ 
قــد يحتجــن يف هــذا املجــال لضمــان تكافــؤ الفــرص بينهــن وبــني الرجــال حامــيل املشــاريع وملــا ال إرســاء بعــض إجــراءات التمييــز اإليجابــي لصالحهــن 
كمــا تنــص عليــه املواثيــق الدوليــة وعــىل رأســها إتفاقيــة القضــاء عــىل كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ›ســيداو‹. مــن هــذا املنظــور، تجــدر اإلشــارة لكــون 
املشــرع الجزائــري يف القانــون املتضمــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016 مــن خــالل مــواده 3٤و36 و63 و 69، يكــرس مبــدأ عــدم التمييــز واملســاواة 
بــني الجنســني؛ وجــاءت املــادة 36 لتأكيــد ضــرورة ضمــان التناصــف بــني الرجــل واملــرأة يف ســوق الشــغل وتشــجيع تبــوء النســاء ملناصــب املســؤولية. 

وبهــدف التجســيد امليــداين لفحــوى هــذه املــواد، عملــت الدولــة عــىل وضــع سياســات الســتحداث مناصــب للشــغل دون تمييــز بــني الرجــل واملــرأة 
ســواء يف شــروط التوظيــف أو األجــور وفقــا للتشــريعات والنصــوص التنظيميــة يف الجزائــر. ففــي املجــال االجتماعــي وعالقــات العمــل والضمــان 
االجتماعــي، يخضــع جميــع العمــال دون تمييــز للقوانــني واللوائــح املعمــول بهــا، يف حــني توجــد إجــراءات للتمييــز اإليجابــي خاصــة باملــرأة يف 
حــاالت الــوالدة والرضاعــة والعمــل الليــيل يف بعــض املهــن. كمــا تعــززت املبــادئ الدســتورية وفحــوى القوانــني والتشــريعات التــي تكــرس مبــدأ عــدم 
التمييــز القائــم عــىل الجنــس يف الحصــول عــىل وظيفــة أو عمــل أو تــويل مناصــب املســؤولية وتقــايض نفــس األجــر آلداء نفــس املهــام مــن طــرف كال 
الجنســني، برامــج قطاعيــة لدعــم التشــغيل واإلدمــاج املهنــي للمواطنــني والنســاء عــىل وجــه الخصــوص، ممــا ســمح بتســجيل تزايــد تواجــد املــرأة 

يف عالــم الشــغل عــىل مــدى الســنوات األخــرية.
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3- ررؤى مستقبلية للتعامل مع تحديات تمكين المرأة 

تونس  د.آمال قرامي  

ملخص الورقة  

يتنّزل مقرتحنا يف إطار املحور الثالث الخاّص بتبادل الخرات والتجارب ، وهو موضوع  نرى أّنه حرّي بالدرس السيما وأّن الدراسات النسائية 
ودراســات النــوع االجتماعــي والدراســات النســوية االستشــرافية تلــّح عــىل أّن بنــاء املعرفــة  ال يقــوم عــىل االطــالع املعّمــق عــىل النظريــات واملقاربــات  
فقــط بــل إّنــه يقتــي االنفتــاح عــىل الخــرات املفيــدة وتبــادل املمارســات الجّيــدة والتجــارب املتمّيــزة. فعــن طريــق معاينــة بعــض التجــارب واالســتماع  
إىل شــهادات النســاء اللــوايت أفــدن مــن برامــج التمكــني الجديــدة يمكــن تحفيــز  مختلــف الفئــات )ذوات االحتياجــات الخاصــة، ضحايــا العنــف 
، األرامــل واملطلقات...(عــىل ابتــكار أشــكال مــن الحضــور والفاعليــة يف املجتمــع، وإقنــاع  الرافضــات لرامــج  التمكــني بدعــوى أّنهــا مفروضــة مــن 
الغــرب وتتعــارض مــع التقاليــد والعــادات  بأهمّيــة التمكــني ودوره يف  تحســني واقــع النســاء وتحقيــق التنميــة ، وننطلــق يف بحثنــا هــذا مــن فرضّيــة 
مفادهــا أّن النســاء يختلفــن يف مــا بينهــن بحكــم انتمائهــن إىل ثقافــات مختلفــة وخضوعهــن ملجموعــة مــن اإلكراهــات ولكّنهــن يلتقــني يف اإلصــرار 
عىل املقاومة،  وهو أمر مخر عن وجود تقاطع بني مختلف التجارب واملمارسات .وهذا التقاطع يعّر يف نظرنا، عن وجود إرادة نسائية كونية  
هدفهــا تغيــري الواقــع املجتمعــي واالقتصــادي والثقــايف. ونــروم مــن خــالل هــذه الورقــة تقديــم عّينــات ممثّلــة عــن  التجــارب الجديــدة يف مجــال 
تمكــني النســاء اجتماعيــا واقتصاديــا يف عــدد مــن البلــدان العربيــة واإلفريقيــة واآلســوية نســوق عــىل ســبيل املثــال ال الحصــر) تونــس، مصر،جنــوب 
أفريقيا، الهند...( . وتكمن غايتنا من وراء عرض هذه التجارب وتقييمها إبراز الديناميكية املسّجلة يف مستوى ابتكار األفكار، من جهة، وتنّوع 
املقاربات، من جهة أخرى، هذا دون التغايض عن بيان املسار التطوري الذي قطعه املبحث: من »تمكني املرأة« إىل »تمكني الفتيات والنساء« . 
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د.آمال قرامي  

ËË .أستاذة تعليم عال بقسم العربية، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، جامعة منوبة، الجمهورية التونسية

 متحصلة عىل:

ËË1989،»شهادة الكفاءة يف البحث،ببحث عنوانه: »تحديد مصطلح النهضة يف الفكر العربي

ËË 1993،»شهادة دكتورا الحلقة الثالثة، بأطروحة حول الدراسات اإلسالمية تحت عنوان: »قضّية الرّدة يف الفكر اإلسالمي: قديما وحديثا

ËË. 200شهادة دكتورا الدولة، بأطروحة عنوانها: »ظاهرة االختالف يف الحضارة العربية اإلسالمية: األسباب والدالالت« منوبة،٤
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4- الخبرات والتجارب المحلية والعربية والعالمية في مجال تمكين المرأة

المغرب أ.عائشة العمراني   

ملخص الورقة  

إن الوصول إىل تمكني اقتصادي للمرأة ال يتم إال باملساواة يف ظروف العمل، وإعادة صياغة األدوار القائمة عىل نوع الجنس، فضالً عن تطبيق 
األجــر املتســاوي بــني الجنســني، و الحــد مــن التمييــز ووقــف العنــف والتحــرش ضــد املــرأة. و البــد تهيئــة املنــاخ املالئــم لتعزيــز التمكــني االقتصــادي 
للمرأة. ويمكن القول إن إدماج املرأة يف كل مناحي الحياة السياســية واالقتصادية واالجتماعية، ال يرتبط فقط بفتح باب مشــاركتها وولوجها 
إىل الرملــان واملجالــس املنتخبــة، بقــدر مــا يرتبــط بتمكينهــا الفعــيل مــن اتخــاذ القــرارات الحيويــة داخــل الدولــة ويف كل املجــاالت، وهــو مــا يصطــدم 
بــدوره بعــدد مــن اإلكراهــات التــي تعيــق هــذه املشــاركة. و هــذه العوائــق مــن بــني التحديــات التــي نســعى إىل رفعهــا . و ال يجــب ان ننــى ان تعزيــز 
تمكــني املــرأة اقتصاديــا يقتــي توفــري املنــاخ املالئــم لرفــع كل التحديــات. مثــال يف إطــار تمكــني املــرأة اقتصاديــا تســعى دائمــا جمعيــة النســاء املقــاوالت 

اىل توفــري كل اإلمكانيــات املتاحــة و املســتقبلية مــن تكويــن و تأطــري و متابعــة و تشــجيع خلــق املقــاوالت و إحــداث مشــاريع...
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أ. عائشة العمراين   

ËË.1980 مقاولة متخصصة يف اإلرشاد و تسيري التأمني لشركة ساداس التي أسستها يف سنة

ËË.عضوة مؤسسة لفدرالية هيئة الجامعة الوطنية ووكالء ووسطاء التأمني

ËË.عضوة مؤسسة جمعية النساء املقاوالت باملغرب انتخبت  مؤخرا  رئيسة للجمعية   2018م – 2021م

ËË.2021-2018 CGEM انتخبت مؤخرا  عضوا باملجلس اإلداري الوطني الكونفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب

ËË.عضوة بعدة غرف مهنية

ËË.ساهمت يف عدة لقاءات وندوات وطنية و دولية



٤0

الثــروة  مشــروعات  الصغيــرة:  المشــروعات  تنميــة  فــي  العمانيــة  المــرأة  دور   -5
نموذجــا الســمكية 

سلطنة عمان أ. خلفان محمد الراشدي 

ملخص الورقة  
املــرأة يف املصايــد الســمكية عــام 2001م بالعاصمــة التايوانيــة تايبــي، وقــد تضمنــت النــدوة ثــالث محــاور  إن إنعقــدت أول نــدوة عامليــة حــول دور 
رئيســية والتــي خصصــت حــول وضــع املــرأة يف املصايــد الســمكية يف كل مــن القــارات الثــالث آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، ورغــم خالصــة النــدوة باتفــاق 
كامل أن املرأة األسيوية أكرث نشاطا وتفرعا يف أنشطة املصايد السمكية إال أن تقرير القارة األسيوية إستثنى املرأة العربية من هذا النشاط وأن 
املــرأة العربيــة ال تخــرج مــن بيتهــا إال بــأذن وليهــا فكيــف بخروجهــا للصيــد كل ذلــك بســبب التحفظــات الدينيــة واالجتماعيــة والعــادات التقليديــة 

للمجتمعــات العربيــة، وبذلــك يمكــن القــول بأنــه تــم اســتقصاء أنشــطة املــرأة العربيــة الســاحلية مــن منظومــة القطــاع الســميك دوليــا.

أما يف ما يخص املستوى العربي نجد ما ندر حول الحديث عن املرأة العربية الساحلية وتنميتها علميا وإعالميا رغم أن املرأة الريفية يف مجايل 
الزراعــي والحيــواين قــد حظيــت ببعــض االهتمــام واألنشــطة مقارنــة باملــرأة الســاحلية، بذلــك تــم تعتيــم واســتقصاء دور املــرأة العربيــة الســاحلية 

يف منظومــة القطــاع الســميك.

إن تعتيــم وإقصــاء دور املــرأة الســاحلية يف املصايــد الســمكية نتــج عنــه تقليــص والحــد مــن ابــراز التنــوع الســميك والبيئــي باملصايــد الســمكية بمعنــى 
أنه من جهة تم ابراز وتسجيل االنواع املمصطادة من قبل الرجال ومن جهة أخرى إخفاء االنواع التي تصطادها املرأة الساحلية، وليس فقط 
يف األنواع وإنما شــمل إخفاء البيئات البحرية والتقنيات املســتغلة يف مصايد املرأة الســاحلية، كما أن للمرأة العربية الســاحلية منذ القدم دور 
هــام يف التصنيــع الســميك وتســويقه بشــكل تقليــدي مــوروث إال ان هــذا النشــاط لــم يتــم إبــرازه كمــا ينبغــي ولــم يحــظ باهتمــام عربــي، فهــو إرث 

حيــوي تداولتــه األجيــال عــر التاريــخ.

القطــاع  القــدم دورا هامــا يف تنميــة  الســاحلية عامــة والعمانيــة خاصــة ومنــذ  العربيــة  املــرأة  البيــت فقــد لعبــت  الحيــوي كربــة  وبجانــب دورهــا 
الســميك الحريف أو التقليدي وتعدد نشــاطها بدء بحياكة الشــباك وصيد األســماك وتقطيعها من ثم تســويقها، فحني يكون الرجل يف رحالت 
صيــد بعيــدة تقــوم املــرأة الســاحلية ببيــع املحصــول يف األســواق وتقــوم أحيانــا بصيــد الســمك مــن أجــل قــوت يومهــا وتســاعد الرجــل عنــد العــودة يف 

جميــع أنشــطة الصيــد فقــد كان ومــازال الشــعار الســائد يف ســلطنة عمــان آنــذاك »وراء كل قــارب صيــد إمــرأة عظيمــة«

ورغــم تعــدد وتنــوع املصايــد الســمكية يف الــدول العربيــة فــان مــا تقــوم بــه املــرأة الســاحلية مــن أنشــطة صيــد ال تنــدرج تحــت هــذه املصايــد فعــىل 
ســبيل املثــال ال الحصــر يعتمــد الصيــد الحــريف بتعريفــه الحــايل عــىل اســتخدام قــوارب الصيــد التقليديــة والحديثــة منهــا وبأحجــام معينــة وعــىل 
اســتخدام شــباك صيــد مختلفــة حســب الشــروط وضوابــط، وأحيانــا عــىل تحديــد مواقــع ومواســم معينــة للصيــد وبالتــايل فــان الصيــد الحــريف 

يســتهدف الرجــال فقــط، وليــس للمــرأة الســاحلية هويــة صيــد محــددة.
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مّن الله الكريم سلطنة عمان عىل مستوى الدول العربية بموقع جغرايف بحري مميز فهي البوابة البحرية الرئيسية للشرق األوسط وبسبب 
تعــدد البحــار فيهــا نتــج عنــه تعــدد الكائنــات والبيئــات البحريــة، وقــد حظيــت املــرأة العمانيــة الســاحلية بخصوصيــة يف منظومــة القطــاع الســميك 
فقــد لعبــت دورا هامــا يف جمــع الصدفيــات والقواقــع البحريــة وبعــض األنــواع ذات القيمــة االقتصاديــة العاليــة كالصفيلــح وخيــار البحــر، بــل عــىل 
لســان الرجــل الصيــاد نفســه أن بعــض االنــواع الســمكية ال يقــوم الرجــال بصيدهــا فهــو عمــل ونشــاط للمــرأة الســاحلية. ومــن هنــا بــدأت وزارة 
الزراعة والرثوة السمكية ببذل الجهود وعمل الدراسات ووضع االسرتاتيجيات بهدف تمكني املرأة الساحلية إقتصاديا وإبراز دورها وأنشطتها 

للمجتمــع العمــاين والعربــي والــدويل.

الخاصة:

املــرأة  تحــدد هويــة  التــي  األوىل  املشــاريع  مــن  بشــكل خــاص، وهــي  بشــكل عــام والســاحلية  املــرأة  تدعــم  الدراســات مميــزة يف كونهــا  هــذه  تعــد 
الساحلية والتعريف بأنشطتها يف القطاع السمكية كما تعمل هذه الدراسات عىل تحويل وتطوير الصناعات التقليدية السمكية اىل منتجات 

ذات قيمــة تنافســية بحيــث تكــون مؤهلــة لدخــول االســواق املحليــة والعامليــة.

السيرة الذاتية   

أ. خلفان محمد الراشدي 

ËË.بكالوريوس علوم بحرية – جامعة السلطان قابوس

الوظيفة الحالية:

ËË.باحث علوم بحرية واالستزراع السميك -  رئيس قسم الفرخات السمكية – املديرية العامة 

ËË.للبحوث السمكية – مركز االستزراع السميك 





الجلسة الثالثة
) المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة (



٤٤

1- دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز تمكين االقتصادي واالجتماعي     
    للمــرأة العمانيــة

د. وفاء بنت سعيد المعمري 
د. منى بكري عبدالمجيد عبد العال 

سلطنة ُعمان
مصر

ملخص الورقة  
تشــكل املــرأة بصفــة عامــة قــدر كبــري مــن إجمــايل القـــوى البـــشرية والتــي لــو أحســن اســتثمارها فإنهــا ســوف تلعــب دوراً فعــاالً يف تنميــة املجتمــع، 
األمــر الــذي أدى إلـــى االقتنــاع بحتميــة إشــراكها يف شــئون املجتمــع بجانــب الرجــل لالســـتفادة مـــن طاقاتهـــا فـــي املشــروعات والرامــج التنمويــة. 
الكفــاءة، ومدخــل  املســاواة والعدالــة، ومدخــل  املــرأة والرفاهيـــة، ومـــدخل  مــن خــالل عــدة مداخــل: وهــي مدخــل  املــرأة  ويمكــن تفعيــل دور 
مكافحــة الفقــر، ومدخــل املشــاركة، ومدخــل التمكــني. ومــن هــذا املنطلــق وضعــت ســلطنة عمــان اســرتاتيجية وطنيــة لتمكــني املــرأة نحــو التقــدم 

والرقــي للمســاهمة يف تنميــة و تقــدم البلــد.

و يف املجال التعليمي رفعت سلطنة عمان شعار »التعليم للجميع« مع تحسني نوعية التعليم لكال الجنسني، و قد ساعد التعليم الجامعي 
للمــرأة عــىل تشــجيع دخولهــا ســوق العمــل، فقــد شــهد ســوق العمــل العمــاين اســهاماً متزايــداً للمــرأة يف كافــة املجــاالت. و ال يمكــن إغفــال أهميــة 
الــدور الــذي يمكــن ان تقــوم بــه املؤسســات التعليميــة يف املجتمــع يف تعزيــز تمكــني املــرأة اجتماعيــاً و اقتصاديــاً. و بالرتكيــز عــىل مؤسســات التعليــم 
العــايل تســعى هــذه الدراســة اىل التعــرف عــىل الرامــج و األنشــطة و الخدمــات التــي تقدمهــا جامعــة الســلطان قابــوس – كنمــوذج ملؤسســات 

التعليــم العــايل يف ســلطنة عمــان- و التــي تســتهدف تمكــني املــرأة.
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السيرة الذاتية   

د. وفاء بنت سعيد املعمري                           

ËË.الدرجة العلمية: أستاذ مساعد

ËË.التخصص:العمل االجتماعي

ËË.القسم: علم االجتماع والعمل االجتماعي

ËË.التخصص الدقيق: األسرة

ËË.العنوان: جامعة السلطان قابوس، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ص.ب ٤2. الرمز الريدي 123. مسقط-الخوض. سلطنة عمان

منى بكري عبد املجيد عبد العال

ËË.الوظيفة الحالية: أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

املؤهالت

ËË املتحــدة األمريكيــة-  تخصــص دقيــق بالواليــات  أوهايــو  الخدمــة االجتماعيــة- جامعــة واليــة  الخدمــة االجتماعيــة 2006- كليــة  دكتــوراه يف 
البشــرية.  املــوارد  البحــث يف تنميــة  الدكتــوراه يف: مناهــج  بجانــب 

ËË.ماجستري الخدمة االجتماعية 1998 كلية الخدمة االجتماعية- جامعة القاهرة- فرع الفيوم بتقدير امتياز

ËË.بكالوريوس الخدمة االجتماعية املعهد العايل للخدمة االجتماعية بالقاهرة بتقدير عام جيد جدا
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2- دور المعلومــات والمتابعــة والتقيــم فــي التمكيــن االقتصــادي للمــرأة: مرصــد 
المــرأة المصريــة نموذجــًا.

مصر د. ماجد عثمان  

ملخص الورقة  
تتنــاول هــذه الورقــة اإلطــار النظــري ألهميــة املعلومــات واملتابعــة والتقييــم يف تحقيــق األهــداف التنمويــة بالتطبيــق عــىل التمكــني االقتصــادي للمــرأة 
مــن خــالل مرصــد املــرأة املصريــة كنمــوذج عمــيل. وتعــرض الورقــة فلســفة إنشــاء مرصــد املــرأة املصريــة كآليــة مكملــة لالســرتاتيجية الوطنيــة لتمكــني 
املــرأة وكآليــة ملتابعــة االلتــزام بأهــداف التنميــة املســتدامة الخاصــة بتمكــني املــرأة واملســاواة بــني الجنســني ســواء تلــك التــي جــاءت تحــت الهــدف 

الخامــس أو الغايــات التــي وردت تحــت األهــداف األخــرى للتنميــة املســتدامة.  

وتوضــح الورقــة نطــاق عمــل املرصــد ونوعيــة البيانــات التــي يوفرهــا ومســتوى تحليــل هــذه البيانــات والتعريــف بمفاهيــم املؤشــرات املســتخدمة ومــا 
يحققــه مــن تطويــر لحوكمــة منظومــة تمكــني املــرأة مــن خــالل مــا يتســم بــه مــن شــفافية يف إتاحــة مؤشــرات األداء لــكل شــركاء التنميــة. وال تقتصــر 
مخرجــات املرصــد عــىل توفــري املؤشــرات عــىل املســتوى الوطنــي واملحــيل فقــط وإنمــا يتجــاوز ذلــك لتقديــم تقاريــر معلوماتيــة تصــب يف السياســات 
العامــة الخاصــة بتمكــني املــرأة، ويف إعــادة صياغــة بعــض املفاهيــم الخاطئــة اســتنادا عــىل معلومــات موثقــة ، وتختتــم الورقــة بعــرض النجاحــات 

التــي حققهــا املرصــد كمــا تتنــاول التحديــات التــي تواجــه التنفيــذ.   
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السيرة الذاتية   

ماجد عثمان 

ËË الرئيــس التنفيــذي للمركــز املصــري لبحــوث الــرأي العــام »بصــرية« واســتاذ اإلحصــاء، بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة
ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة املصريــة لالتصــاالت. 

ËË .وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عام 2011 يف حكومة تسيري األعمال

ËË .2011 رئيس مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء املصري من 2005 إىل

ËË.200مدير املركز الديموجرايف بالقاهرة ٤

ËË أســتاذ جامعــي حاصــل عــىل املاجســتري )عــام 198٤( والدكتــوراه )عــام 1987( مــن جامعــة كيــس يف الواليــات املتحــدة وعمــل بالتدريــس يف
فيصــل  امللــك  املتحــدة وجامعــة  العربيــة  االمــارات  بالبحريــن وجامعــة  الخليــج  بالقاهــرة وجامعــة  األمريكيــة  والجامعــة  القاهــرة  جامعــة 

بالســعودية.

ËË عضــو املجلــس القومــي للمــرأة ونائــب رئيــس اتحــاد اإلحصائيــني العــرب ورئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة »نــداء« للتنميــة املتكاملــة للصعيــد
ونائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة تكاتــف. 
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2- المهــددات الثقافيــة لقيــم الســام والعدالــة و المواطنــة لــدى للمــرأة العربيــة 
)رؤيــة تأصيليــة سوســيولوجية(

األردنأ.د حسين طه إبراهيم سليم  المحادين   

ملخص الورقة  

أوال تســعي هــذه الورقــة العلميــة الراشــحة مــن املالحظــة واملعايشــة أيضــا إىل رصــد وتحليــل اثــر البنيــات الثقافيــة الذكوريــة والجغرافيــة غالبــا 
بمؤسســاتها املرجعيــة املتنوعــة التــي تحــول لــالن دون تمتــع املــرأة العربيــة كجــزء أســاس مــن الرأســمال االجتماعــي بالعدالــة ولــو بصــورة متدرجــة 

كضــرورة ملحــة باملعنــي اإلنســاين واالقتصــادي املعولــم معــا .

ثانيا : إشكالية الورقة : وتتجيل يف سعيها إلزالة الغموض املعريف –علما ومعايشة – القائم بني ارتفاع مستوي وأعداد املتعلمني من الجنسني 
االقتصــادي  التشــاركية واإلنتــاج  أســاس جــذري يف قضايــا  العربيــة عــىل  املــرأة  تــدين حضــور ونســب مســاهمة  اســتمرار  الجامعــات مــع  وكذلــك 
والســيايس وبالتــايل ضعــف معــاين وواقــع حقــوق املواطنــة لديهــا ترابطــا مــع رصــد وتحليــل مــررات اســتمرار التأثــري الثقــايف املتبــادل لــكل مــا ســبق ) 
ذهنية وسلوكيات وطبائع ( يف إتمام عمليات االستبعاد االجتماعي )  socil exchusion ( والحقوقي الذي ما زالت تعاين منه املرأة العربية 



٤9

 السيرة الذاتية   

أ.د حسني طه إبراهيم سليم املحادين      

ËË.أستاذ  علم االجتماع

ËË. »عضو مجلس محافظة الكرك »الالمركزية

ËË. )TOT( مدرب دويل معتمد

ËË.»تخصص الدكتوراه –علم اجتماع التنمية »قيم »العمل
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3- كيفية ادماج النوع االجتماعي في سياسات وخطط وبرامج الدول العربية 

السودان د. عفاف أحمد  عبدالرحمن  

ملخص الورقة  

يعتــر إعــالن مؤتمــر بكــني) 1995(  مــن املرجعيــات املؤسســة لتمكــني املــرأة إذ أكــد التــزام الــدول  بمنــح املــرأة حقهــا يف املشــاركة يف جميــع مجــاالت 
الحيــاة عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــل ، بمــا يف ذلــك األســهام العــادل يف املجــال االقتصــادي.  منهــاج عمــل بيجــني يحــدد دور املــرأة يف االقتصــاد 
ويلفت االنتباه إىل ضرورة تشجيع وتيسري حق املرأة املتساوي يف العمل واملوارد، وكذلك املواءمة بني مسؤوليات العمل واألسرة للنساء  . وقد 
أكــدت عــدد مــن الحكومــات  االــدول العربيــة اإللتــزام تجــاه هــذا االمــر عكفــت الجهــات الرســمية عــىل اعــداد اســرتاتيجيات للنهــوض باملــرأة و وضــع 
خطــط الدمــاج قضايــا املــرأة ضمــن التيــار العــام للتنميــة بمــا يحقــق تمكــني املــرأة وتجســري الفجــوات النوعيــة يف مختلــف املجــاالت ذات االهتمــام. 

وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن األهــداف االتنميــة املســتدامة ومــن قبلهــا اهــداف االلفيــة اإلنمائيــة، إســتهدفت توفــري فــرص العمــل املتســاوية واملنتجــة 
والعمــل الالئــق للجميــع، بمــا يف ذلــك النســاء والشــباب، وذلــك كجــزء مــن الســعي لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة خاصــة الهــدف اآلول 
:القضــاء عــىل الفقــر املدقــع والجــوع. وبالحصــول عــيل وســائل الوصــول إىل والســيطرة عــىل املــوارد واألنشــطة اإلنتاجيــة التــي  تزيــد قــدرة االفــراد 

خاصــة النســاء، يف التغلــب عــىل الظــروف غــري املواتيــة التــي تــؤدي إىل الفقــر )تقريراألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، 2010(. 
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السيرة الذاتية   

عفاف أحمد عبد الرحمن محمد  

ËË. 2020-2015 عضو الرملان السوداين

ËË. وزيرة التنمية االجتماعية والية الخرطوم

ËË.مدير األكاديمية الوطنية للتدريب

ËË2013 خبرية بمنظمة املرأة العربية

ËË.مدير مركز املرأة للسالم والتنمية 2003-2005م

ËË. مدير مركز املرأة لحقوق اإلنسان 2005م

الشهادات العلمية:

ËË .درجة الدكتوراة يف العلوم السياسية- األكاديمية العليا للدراسات اإلسرتاتيجية 2018م

ËË.ماجستري الدراسات الدبلوماسية جامعة الخرطوم 1990م

ËË.خريجة اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الخرطوم 1987م
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3-  أثر البرامج والخطط في تدعيم قيم العدالة والمواطنة العربية 

فلسطين أ. لونا سعادة    

ملخص الورقة  

العدالــة االجتماعيــة مفهــوم يحــدد نهــج آليــات العمــل يف احــداث عمليــة التغيــري االجتماعــي، حيــث يعالــج األســباب الجذريــة التــي يمكــن تجنبهــا 
لعــدم املســاواة ألولئــك الذيــن يعانــون مــن الحرمــان املنظــم واملؤســي بســبب عرقهــم أو النــوع االجتماعــي أو وضعهــم االقتصــادي أو جنســيتهم 
التخطيــط  أفضــل يف عمليــة  إىل مشــاركة  تهــدف  دينهــم. كمــا  أو  الجنســية  أو ميولهــم  أو عمرهــم  الجنــس  عــن  تعبريهــم  أو  نــوع جنســهم  أو 
االســرتاتيجي عــىل املســتوى الوطنــي بحيــث تضمــن االتســاق مــع املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان وااللتــزام بهــا. العمــل عــىل تحقيــق العدالــة 

االجتماعيــة يتطلــب االلتــزام بمكوناتهــا األساســية التــي تقــوم عــىل املســاواة، عــدم التمييــز، وااللتــزام الحكومــي. 

عىل املستوى الدويل، تم الرتكيز منذ عام 2005 عىل تحقيق األهداف اإلنمائية ومن ثم استكمل العمل يف عام 2017 بالرتكيز عىل أجندة التنمية 
املســتدامة 2030 تحــت شــعار« عــدم تــرك احــد بالخلــف«. وتعتــر األجنــدة التنمويــة ترجمــة عمليــة لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة ، ويف ظــل الواقــع 
الســيايس واالجتماعــي واالقتصــادي الســائد يف الوطــن العربــي، يبقــى الســؤال إىل أي مــدى يمكــن تحقيــق العدالــة االجتماعيــة مــن خــالل تدخــل 
الهيئــات واملؤسســات الدوليــة واإلقليميــة ؟ وهــل رؤيــة ومنهــاج عمــل هــذه الهيئــات تســتند عــىل رؤيــة حقوقيــة متســاوية أم هــي رؤيــة املانــح للــدول 
الفقــرية ؟ هــل اآلليــات املســتخدمة كفيلــة يف تحقيــق العدالــة االجتماعيــة مــن خــالل تحقيــق األجنــدة التنمويــة 2030؟ ومــا هــي املتطلبــات الضروريــة 

إلنجــاح عمــل املؤسســات والهيئــات للوصــول إىل العدالــة االجتماعيــة؟ 







الجلسة الرابعة
) التمكين والعدالة االجتماعية ودورها في

تعزيز قيم السالم والمواطنة (
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1-  جهود وزارة التنمية االجتماعية في التمكين االقتصادي واالجتماعي

سلطنة عمان  د.هدى بنت سالم بن على الخاطرية   

ملخص الورقة  

إن اهتمام الســلطنة باألســرة يســتمد من أبعاده الدينية والقيمية املختلفة، حيث أن الشــريعة اإلســالمية الســمحاء والثقافة العربية والتقاليد 
الوطنية التي تجسد التماسك األسري، ورؤية النظام األسايس للدولة يف املبادئ االجتماعية باملادة ) 12 ( وحزمة القوانني والتشريعات املعنية 
باألســرة، كفلــت لإلنســان العمــاين الحــق يف العيــش الكريــم، ويف هــذا الســياق عملــت وزارة التنميــة االجتماعيــة عــىل التحــول النوعــي يف منهــج 
العمــل االجتماعــي.  وانتقلــت سياســتها وأدائهــا مــن املفهــوم الرعــايئ اىل املفهــوم التنمــوي املعتمــد عــىل الشــراكة والتمكــني واملســاواة عــن طريــق 
املشــاركة يف عمليــة تكويــن القــدرات وبنــاء الطاقــات وإكســاب املهــارات والعمــل عــىل توفــري املنــاخ املالئــم لألفــراد لتمكينهــم مــن املشــاركة الفعالــة 
يف الجهــود التنمويــة وإنتاجيــة العمــل مــن خــالل برامــج الــوزارة العديــدة وتقديــم الخدمــات والتأهيــل والتدريــب وبرامــج التوعيــة لتمكــني الفئــات 

املحتاجــة كافــة.

ويف هــذا اإلطــار تســتعرض لكــم ورقــة العمــل قــراءة يف جهــود وزارة التنميــة االجتماعيــة لكفالــة الحمايــة االجتماعيــة وتمكــني الفئــات املحتاجــة 
املتمثلــة يف:

ËË.تفعيل التمكني وفق االختصاصات واملستويات

ËË. الدراسات والبحوث

ËË.مجاالت التمكني يف وزارة التنمية االجتماعية

ËË.تجربة شمال الباطنة)صحار( مع البنك الدويل

ËË.االستثمار والدعم االجتماعي

تىل ذلك مناقشة الشراكة بني الوزارة والجهات األخرى كالجهات الحكومية  والشركات ومؤسسات األعمال كذلك الجمعيات األهلية ، كما 
ناقشت ورقة العمل أبرز التحديات التي تواجه برامج التمكني يف وزارة التنمية االجتماعية والحلول ملعالجتها املتمثلة يف :

ËËقلة الوعي بفرص التعليم والتدريب املتوفرة

ËËالعوائق االجتماعية والثقافية
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ËËتحديات سلوكية ونفسية

ËËالعوامل الخارجية

ËËالصعوبات املالية

ثــم تناولــت ورقــة العمــل تصــورات لتعزيــز حمايــة األســرة وتمكينهــا عــىل مســتوى الهيكلــة اإلداريــة للــوزارة كذلــك عــىل مســتوى الرامــج املقدمــة 
الُعمانيــة  أولــت أهميــة كبــرية لألســرة  العمــل االجتماعــي )2016 – 2025(  اســرتاتيجية  بــأن  العمــل  الضمــان االجتماعــي، كمــا تؤكــد ورقــة  ألســر 
ووضعتهــا يف قلــب السياســات االجتماعيــة،  وتتصــدى هــذه االســرتاتيجية لتحديــات املرحلــة املقبلــة مــن خــالل وضــع األســس املتينــة لبنــاء نظــام 
التدخــالت وتكاملهــا وارتباطهــا بصــورة وثيقــة  بتناســق  إطــار يســمح  القطاعــات االجتماعيــة األخــرى يف  حمايــة اجتماعيــة شــامل يتفاعــل مــع 
باالقتصــاد الوطنــي يف ســلطنة ُعمــان.  كمــا تؤســس الســنوات العشــر القادمــة لتحويــل دور وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن الرتكيــز عــىل الــدور 
الحمــايئ بالدرجــة األكــر لتلعــب دوًرا أساســًيا يف الحمايــة والتغيــري االجتماعــي وتوفــري املنــاخ الداعــم لإلنتــاج. وســيتطلب ذلــك اســتثماًرا يف بنــاء 
قــدرات الكــوادر وتأســيس شــراكات جديــدة لتتمكــن الــوزارة مــن تحفيــز التغيــري االجتماعــي املطلــوب يف الســلطنة خــالل املرحلــة القادمــة بشــكل 

اســتباقي وقيــادي ومتطلــع للمســتقبل.

السيرة الذاتية   

هدى بنت سالم بن على الخاطرية     

ËË البكالوريوس اقتصاد املوارد الطبيعية ( جامعة  السلطان قابوس( 

ËËثالث سنوات من الخرة العملية بوزارة التنمية االجتماعية كباحثة إقتصادية

ËË.1 - العمل يف تحليل البيانات األحصائية ألفراد أسر الضمان االجتماعي يف برنامج نظام املؤشرات

ËË.2 - أحد مؤسي برنامج تمكني

ËË.3 - العمل يف إستمارة حصر االسر املنتجة االلكرتونية

ËË.٤ - العمل يف مشروع صفحة تمكني االلكرتونية للرتويج والتسويق

ËË5 - العمل يف التنسيق الفني لدورة مهارات التمكني وقياس أداء املوظفني العضوية
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2- دور الثقافة المجتمعية في تعزيز قيم العدالة االجتماعية والسام والمواطنة 

العراق  د. عطور حسين علي    

ملخص الورقة  
تمهيد وتعريف املصطلحات :

املبحث األول : آليات تحقيق العدل االجتماعية يف املجتمعات العربية 

ËË. أوال : التمكني االقتصادي للمرأة

ËË .ثانيا : التنمية البشرية

ËË .ثالثا : تقليل الفجوة الجندرية

ËË .رابعا : التمكني السيايس للمرأة

املبحث الثاين: دور الثقافة املجتمعية يف تعزيز التمكني االقتصادي وقيم السالم واملواطنة 

ËË.أوال: العمل التطوعي

ËË .ثانيا : التكافل االجتماعي

ËË  .) ثالثا :  الوعي الثقايف للمجتمع ) التنشئة االجتماعية والسياسية

ËË .رابعا: التشجيع عىل العمل الجماعي

املبحث الثالث : أثر الربامج والخطط تدعم قيم العدالة 

ËË .أوال : سياسات عامة مستجيبة للنوع االجتماعي

ËË .ثانيا : التعليم اإللزامي وللمراحلة الجامعية

ËË .ثالثا : الكوتا النسوية يف السلطات الثالث

ËË .رابعا : تشريعات منصفة للمرأة

ËË .خامسا : فرص عمل للمرأة املعيلة وتشجيع القطاع الخاص النسوي

ËË .سادسا : تقليل الفجوة بني الريف واملدينة
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السيرة الذاتية   

عطور حسني عيل املوسوي  

ËË.  دكتوراه يف العدالة االنتقالية يف العراق / جامعة النهرين

ËËماجستري يف الحقوق السياسية  لإلنسان / جامعة النهرين

الصفة الوظيفية الحالية:

ËË. مدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة / هيئة الحماية االجتماعية / وزارة العمل والشؤون االجتماعية

ËË مرشــحة العــراق عــن اآلليــة الوطنيــة للنهــوض باملــرأة العربيــة يف جامعــة الــدول العربيــة مــن قبــل الســيدة بغــداد عضــو املجلــس التنفيــذي
ملنظمــة املــرأة العربيــة .

ËË  .عضو اللجنة الدائمة العليا الدائمة للنهوض بواقع املرأة العراقية

ËË.عضو اللجنة العليا لتمكني املرأة الريفية

ËË.عضو يف لجنة الوطنية الدائمة للقانون الدويل اإلنساين

ËË .مرشحة وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف اللجنة العليا ألغاثه وإيواء العوائل النازحة



60

3 -  بعض آليات التمكين االقتصادي للمرأة الموريتانية: منظمتا نساء بنك - وموريتانيا 
ألفين نموذجًا.

موريتانيا  د. ينصرها محمد محمود  

ملخص الورقة  

تحملت املرأة  يف موريتانيا، كغريها من البالد العربية، منذ زمن بعيد أعباء حياة تكتنفها صنوف من الغنب واالستغالل والتهميش ال تعيها 
إال من عاشتها جسدا وروحا، ويف محاولة للحد من غياب املرأة أو تغييبها والتخفيف من معاناتها سعت موريتانيا  إىل املساهمة يف«التمكني 
املــرأة، ضمــن  تنميــة  إدمــاج  بضــرورة  توصيــات   ، املتحــدة  األمــم  أصــدرت هيئــات  أن  بعــد  املــايض،  القــرن  تســعينات  منــذ   « للمــرأة  االقتصــادي 
برامــج وخطــط التنميــة الوطنيــة للحكومــات، وذلــك مــن خــالل إقامــة العديــد مــن املشــاريع االقتصاديــة واالجتماعيــة غايتها:«توزيــع الســلطة غــري 
املتكافئــة بــني الرجــل واملــرأة ، مــن خــالل دعــم اعتمادهــا عــىل ذاتهــا وتعزيــز قدراتهــا، مــن أجــل مشــاركة أفضــل يف دوائــر صنــع القــرار املختلفــة«. 
واعتمــدت موريتانيــا للوصــول إىل هــذا الهــدف عــدة مقاربــات ، بــدءا بالعمــل مــن أجــل املســاواة ومحاربــة الفقــر يف صفــوف النســاء، ثــم التمكــني 

االقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة، وانتهــاء بدمــج اســرتاتيجية التمكــني االقتصــادي للمــرأة يف خطــط وبرامــج القطاعــات الحكوميــة. 

ولكن هل مكنت هذه الجهود من الوصول إىل الهدف املطلوب؟ وما هي التحديات التي ما زالت تواجه تمكني املرأة؟
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 السيرة الذاتية   

ينصرها بنت محمد محمود      

ËË.)املهنة حاليا: أستاذة باملعهد الجامعي العايل التابع لجامعة انواكشوط ، )مادة النوع االجتماعي

ËË.) التخصص الحايل: السوسيولوجيا )املرأة والتنمية  واإلعالم، املرأة والنوع

الشهادات :

ËË دكتوراه يف مجال املرأة والنوع، شعبة املرأة والكتابة، كلية اآلداب ، جامعة موالي اسماعيل ، مكناسـ  اململكة املغربية ، بعنوان:«صورة
املرأة يف الشعر النسايئ: املتخيل األنثوي )موريتانيا واملغرب نموذجا(.

ËË.2005 ،شهادة الدراسات املعمقة )ماسرت( تخصص: املرأة والتنمية واإلعالم ، جامعة موالي اسماعيل ـ مكناس ـ املغرب

ËË.1987 ،اإلجازة )البكالوريوس(: جامعة نواكشوط

ËË.1983 ،شهادة الكفاءة يف التدريس: املدرسة العليا لتكوين األساتذة

ËË.1981 الثانوية العامة يف اآلداب، نواكشوط
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4-  دور مشاريع التنمية المستدامة لجمعية المستقبل للتنمية في تعزيز معايير 
التمكين االقتصادي للمرأة أثناء األزمة اإلنسانية في اليمن 

اليمن  أ. بتسام مسيعيد     

ملخص الورقة  

هــذه الدراســة هدفــت عــيل مســتوي التمكــني  االقتصــادي للنســاء املســتفيدات مــن مشــاريع االســتدامة التــي تنفذهــا جمعيــة املســتقبل لتنميــة 
املــرأة أثنــاء األزمــة اإلنســانية يف اليمــن والكشــف عــن مــدي االختــالف يف نســبة التبايــن يف معايــري تمكــني املــرأة باختــالف متغــريات الدراســة مــن 
خــالل معايــري االقتصــادي األتيــة : القــدرة عــىل تغــري مســتوي املعيشــة ورفــع املســتوي االقتصــادي حريــة التصــرف يف الدخــل الــرأي بالنســبة لعمــل 
املــرأة االســتقالل االقتصــادي واالعتمــاد عــيل الــذات القــدرة عــيل إدارة املشــاريع والتعــرف عــىل عالقــة بعــض املتغــريات الشــخصية واالجتماعيــة 
الحــادث يف  التبايــن  املتغــريات يف تفســري  تلــك  النســبية ألهــم  املســاهمة  للمــرأة وتحديــد  التمكــني االقتصــادي  املدروســة بمســتوي  واالقتصاديــة 
مســتوي التمكــني االقتصــادي للمــرأة املســتفيدة مــن املشــاريع االســتدامة أجريــت هــذه الدراســة عــيل املســتفيدات مــن املشــاريع التنميــة املســتدامة 
تــم أخــذ عينــة  اليمــن  وذلــك مــن خــالل االعتمــاد عــيل كشــوفات مخرجــات املشــاريع حســب ســنة التخــرج  املــرأة يف  لجمعيــة املســتقبل لتنميــة 
عشــوائية مــن النســاء املســتفيدات وبلــغ حجــم العينــة ) 125( مبحوثــة وتــم اســتخدام االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات وذلــك بعــد اختبــار صالحيــة 
اســتمارة االســتبيان لتحقيــق أهــداف الدراســة بصفــة مبدئيــة ثــم تــم إجــراء التعديــالت الالزمــة لتصبــح االســتمارة صالحــة لجميــع البيانــات البحثيــة 
كمــا جمعــت البيانــات خــالل شــهر ســبتمر 2018 ويف تحليــل البيانــات يتــم اســتخدام معامــل االرتبــاط البســيط )لبريســون( مــن خــالل اســتخدام 
برنامــج AMOS وتظهــر نتائــج الدراســة مــدي أهميــة مشــاركة املــرأة يف مشــاريع التنميــة املســتدامة لجمعيــة املســتقبل لتنميــة املــرأة يف الوصــول إىل 

التمكــني االقتصــادي للمــرأة وتحقيــق معايــري التنميــة املســتدامة واملســاهمة يف تحســني ســبل العيــش لــدي املــرأة يف اليمــن 
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السيرة الذاتية   

إبتسام مبارك رمضان مسيعد       

ËË .بكالوريوس

ËË .رئيسة جمعية املستقبل لتنمية املرأة برتيم

ËË .نائبة مديرة شؤون الطالبات بجامعة اكاديمية

ËË .تدريب يف مجال التنمية الذاتية واملهنية

ËË .تدريب برامج أسرية

ËË .تدريب فرق تطوعية برنامج التواصل من أجل التنمية

ËË.منظمة اليونسيف للطفل








