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 مسابقة عبر االنترنت تدعم تحقیق المساواة االقتصادیة للمرأة العاملة
 

في مبادرة جدیدة لدعم المرأة في سوق العمل، وتذلیل العقبات التي قد تقف أمام تفوقها المهني، تم إطالق مسابقة 
 .عبر اإلنترنت، للبحث عن حلول جدیدة تعزز الفرص االقتصادیة المتوفرة للمرأة في الشرق األوسط

ة في العمل: ابتكارات لتحقیق المساواة االقتصادیة"، وتتطلع نحو إیجاد حلول هذا وتحمل المسابقة عنوان "قوة المرأ
لمواجهة عوائق تحقیق المساواة االقتصادیة، بما في ذلك المبادرات الخاصة بإنهاء التمییز بین الرجال والنساء، 

 .وتوفیر رأس المال والتقنیات الالزمة للقوى النسائیة العاملة، وضمان حقوق المرأة
ث تشهد المرحلة الراهنة تفوقًا في عدد النساء اللواتي یلتحقن بالجامعات على نظرائهن من الرجال. لكن، هنالك حی

فارق كبیر في عدد النساء ضمن القوى العاملة مقابل الرجال، بنسبة تبلغ نصف المعدل العالمي. في المقابل، یتم 
لى تحقیق أعلى مستویات التمیز في حیاتهم، عبر االستفادة االقتصادات المتعادلة تشجیع الرجال والنساء بالمثل ع

من فرص وظیفیة نوعیة وبرامج تدریبیة لتطویر المهارات إلى جانب رأس المال والتخلص من عوائق تقیید الحركة 
 .والتمییز في مكان العمل

دیة والمساهمة بدور أكثر فعالیة وتدعو مسابقة "قوة المرأة في العمل" إلطالق مبادرات تتیح للنساء المساواة االقتصا
في عائالتهن ومجتمعاتهن، واالستفادة بصورة عادلة من النمو االقتصادي الذي تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة. 

ألف دوالر أمریكي یتم تقدیمها إلى المشاركات الفائزة. یذكر أن آخر موعد لتقدیم  25وتبلغ قیمة كل جائزة 
2013 نوفمبر 6المشاركات هو  . 

تم إطالق مبادرة "قوة المرأة في العمل: ابتكارات لتحقیق المساواة االقتصادیة" بالتعاون بین شركة "جنرال إلكتریك" 
وبهذه المناسبة قال نبیل حبایب، الرئیس والرئیس التنفیذي لشركة  ."Ashoka Changemakers ومؤسسة "أشوكا

یا وتركیا: "تمثل مسابقة 'قوة المرأة في العمل' امتدادًا لجهودنا الداعمة "جنرال إلكتریك" في الشرق األوسط وشمال أفریق
للنساء على المستوى االقتصادي، وتأتي هذه الخطوات من منطلق التزام 'جنرال إلكتریك' بترك آثار إیجابیة ملموسة 

للمشاركة بدور فاعل في في مختلف المجتمعات التي تتواجد فیها حول العالم. ونحن مدركون ألهمیة تمكین النساء 
مكاناتهن لیكن قادرات على المضي قدمًا في حیاة مهنیة مثمرة وناجحة،  الحركة االقتصادیة، وتطویر مهاراتهن وإ

 ."األمر الذي یشكل رافدًا في غایة األهمیة لمساعي التنمیة االجتماعیة
نا مع 'جنرال إلكتریك' في مسابقة 'قوة المرأة في بدورها قالت إیمان بیبرس، مدیر "أشوكا العالم العربي": "تعتبر شراكت



العمل' إنجازًا استثنائیًا في مسیرة مؤسستنا. ونتطلع ألن تساهم المسابقة في تفعیل شبكة من المبتكرین االجتماعیین 
 ."الذین یبذلون كل جهد ممكن لمساعدة النساء في الحصول على فرص اقتصادیة عادلة

 Ashokaبقة عبر اإلنترنت فرصة التفاعل والتواصل مع مجتمع مؤسسة "أشوكا وستتاح للمشاركین في المسا

Changemakers والذي یشمل العدید من الرواد االجتماعیین من كافة أنحاء العالم، والشركاء وخبراء القطاع ،"
طها ومعاییر والمستثمرین المحتملین. ویمكن للمهتمین باالطالع على المزید من المعلومات حول المسابقة وشرو 

  .www.changemakers.com/MENAwomenالتقییم زیارة الموقع اإللكتروني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


