
يسعى املشروع من خالل تضافر جهود الشركاء الى:

n متكيـن قــدرات املـرأة اإلقتصـادية في األربع دول املستهدفة في الشرق 

    األوسط وشمال إفريقيا في مجال التأييد والتشبييك

n تعزيــز تبني نشــاطات فــاعلة ومؤثـرة لتمكني االقتصاد اإلقليمي للمرأة 

   على مستوى املؤسسات احلكومية واملنظمات غير األهلية

n حتسني اخلدمــات املـــاليـة وغيـر املالية لتمكني املرأة اقتصاديا

العاصمة  ومقره  اإلقليمي،  الفريق  إلى جانب  املشروع،  هذا  تنفيذ  في  ويساهم 

الفلسطينيـــة  اجلمعيــــة  وهي  شريكة،  رئيسية  منظمات  أربع  عمان،  األردنية 

مجموعة  غزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فـي  )أصــالة(  األعمــال  لصاحبـــات 

العربية  املرأة  )م.أ.ت.ع.ت(، مركز  لبنان  في  التنموي  للعمل  والتدريب  األبحاث 

البشرية  للتنمية  الهاشمي  والصندوق األردني  بتونس  )كوثر(  والبحوث  للتدريب 

في األردن )جهود(.

عملت أوكسفام- كيبيك لعدة سنوات وبالتعاون مع معظم املنظمات الشريكة  في 

هذا املشروع على تعزيزقدرات ومهارات املرأة االقتصادية وأضافت الكثير من 

اخلبرات واملعرفة لهذا املوضوع ومن الطبيعي أن يقدم هذا التمازج ما بني اخلبرة 

امليدانية واملعرفة النظرية والتطبيقية الدعم الالزم لتحسني ظروف املرأة إقتصاديا 

بواقعها وحتسني  للنهوض  ومهاراتها  قدراتها  من  التي حتد  احلواجز  ومعاجلة 

ظروف معيشتها والتقدم في حياتها املهنية. 

يرتكز املشــروع اإلقليـــمي لتمكيــــن املــرأة اقتصاديا على مجموعة من القيم 

احمللية  بامللكية  مرورا  واملرأة،  الرجل  بني  واملساواة  باملساءلة  بدءا  األساسية 

وتبادل اخلبرات واملعرفة وصوال إلى املشاركة واالستدامة.

يهدف املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة اقتصاديا، وهو مشروع ثنائي تنفذه أوكسفام-

)سيدا(  الدولية،  للتنمية  الكندية  الوكالة  خالل  من  الكندية  احلكومة  ومتوله  كيبيك 

الى توفير بيئة مواتية للتنمية اإلقتصادية للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وبالتحديد في األردن والضفة الغربية وقطاع غزة وتونس ولبنان ،سعيا إلى 

زيادة مشاركة املرأة في التنمية األقتصادية. انطلق املشروع من الدروس املستفادة 

والتجارب واخلبرة امليدانية واملعرفة التي حتققت من خالل املشاريع السابقة في ما 

يتعلق بالوضع االقتصادي للمرأة في املنطقة العربية بصفة عامة.

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا الوطنية  امل�شاريع  الأخرية،  الع�رشية  يف  تعددت  لئن 
وتقنيا  معرفيا  املراأة  متكني  اإلى  الرامية  والدولية  والإقليمية 
لتلعب دورا اأكرث اإيجابية على امل�شتوى القت�شادي، فاإن الدافع 
الأكرث اإحلاحا لهذا التم�شي يكمن يف الأرقام واملوؤ�رشات التي 
يف  تبقى  العربي  القت�شاد  يف  الن�شاء  م�شاركة  اأن  اإلى  ت�شري 
حدودها الدنيا مقارنة مبختلف الدول النامية الأخرى. ولعل 
عدم احت�شاب العمل املنزيل الذي يقع عادة على كاهل املراأة 
اإ�شافة اإلى عمل الن�شاء يف القطاع غري املهيكل اأوغري الر�شمي 
وباأجور متدنية عموما، عوامل تدعو اإلى تكثيف اجلهود لإبراز 

دور املراأة يف القت�شاد وليكون اأكرث اإيجابية.

واعتمادا على ما مت اإجنازه من برامج وم�شاريع �شابقة يف العامل 
غياب  �شكل  للمراأة،  القت�شادي  التمكني  جمال  يف  العربي 
الجتماعي  للنوع  املراعية  واملوؤ�رشات  والبحوث  الدرا�شات 
اأ�شا�س املعيقات التي حالت دون بلوغ الأهداف املنتظرة. ولذلك 
 ،)REEWP( اقت�شاديا  املراأة  لتمكني  الإقليمي  امل�رشوع  ياأتي 
باعتباره م�رشوعا ثنائيا تديره اوك�شفام - كيبيك ومتوله احلكومة 
الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة  دعم  خالل  من  الكندية 
عرب  لها،  ويوفر  للمراأة  القت�شادي  الدور  ليعزز  )�شيدا(، 
املوؤ�ش�شات ال�رشيكة يف املنطقة، مزيدا من الفر�س القت�شادية.

الأعمال  ل�شاحبات  الفل�شطينية  اجلمعية  من  كل  ولعل خربة 
الأبحاث  جمموعة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  )اأ�شالة( 
والتدريب للعمل التنموي يف لبنان )م.اأ.ت.ع.ت(، ال�شندوق 
)جهود(،  الأردن  يف  الب�رشية  للتنمية  الها�شمي  الأردين 
تون�س،  يف  )كوثر(  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  ومركز 
القائم  التوجه  امل�رشوع، حتمت  تنفيذ  اأ�شا�شيني يف  ك�رشكاء 
على اعتماد اخلدمات املالية وغري املالية لتمكني املراأة، بالإ�شافة 
باأن�شطة  التوجه  هذا  ودعم  والبحوث  الدرا�شات  توفري  اإلى 

التاأييد والت�شبيك التي تواكب كل مراحل امل�رشوع.

و ياأتي العدد الأول من الن�رشة الإخبارية  ن�شف ال�شنوية التي 
لتمثل  القت�شادية«،  الن�شاء  حقوق  اأجل  »من  عنوان  حتمل 
اخليط الإعالمي الذي يربط خمتلف ال�رشكاء ويعك�س اأن�شطة 
ي�شادف  قد  ما  جانب  اإلى  تنفيذه  مراحل  وخمتلف  امل�رشوع 
التي  النتائج  اإلى  معيقات و�شعوبات و�شول  القائمني عليه من 

من املنتظر حتقيقها.

واأمام توا�شل الفجوة يف ما يتعلق باملوؤ�رشات القت�شادية املبنية 
ومن  امل�رشوع،  اإطار  �شيتم يف  الجتماعي،  النوع  اأ�شا�س  على 
والإح�شائيات  واملوؤ�رشات  املعطيات  توفري  ال�رشكاء،  كل  قبل 
حول امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية لإثراء البيت املرجعي 
الإلكرتوين لـ »كوثر« لتبادل املعلومات حول النوع الجتماعي 
من  املتخ�ش�شة  املرجعيات  لأهم  م�شدرا  باعتباره  والتنمية، 
درا�شات علمية وبيانات حمينة ومبوبة ح�شب املجالت وحماور 

الهتمام. 

�مل�شروع �لإقلــيمي لتمكني �ملر�أة �قت�شاديا�لتمكيـــن �القت�صـــادي للمــــر�أة
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جمـال �لن�شـاطـات

لتنفيذ  رئيسية  محاور  ثالثة  وضع  مت  وقد 

اقتصاديا،  املرأة  لتمكني  اإلقليمي  املشروع 

األنشطة  مختلف  لتفعيل  املنطلق  تكون 

املبرمجة. تتمثل احملاور في التأييد والتشبييك 

والبحث وإنتـــاج املعرفــــة وخدمـــات تطويــر 

األعمــــال.

فمن خالل التأييد والتشبييك سيتم بناء قدرات 

املنظمات الشريكة لتحسني عملها اجلماعي من 

التأييد وتنظيم  إكتساب مهارات في مجاالت 

احلمالت والتشبييك.

ستنبثق  املعرفة  وإنتاج  ومن خالل البحث 

مجموعة من األبحاث والدراسات حول قضايا 

إلى  باإلضافة  عربية،  دول  عدة  وفي  مختلفة 

اإلقليمية  املؤشرات  عن  بيانات  قاعدة  إنشاء 

القتصاد املرأة.

ومن خالل خدمات تطوير األعمال سيتم بناء 

والتمكن  لتحسني  الشريكة  املنظمات  قدرات 

من وسائل تنفيذ اخلدمات املالية وغير املالية.

�لجناز�ت على �مل�شتوى 
�لإقليمي

إنشاء  في  املشروع  جنح   2009 عام  منذ 

شبكة العمل اإلقليمية مع املنظمات الرئيسية 

العمل  فريق  تشكيل  وبالتالي مت  الشريكة، 

والبنية التحتية لكل بلد من البلدان املستهدفة 

من املشروع. وإثر ذلك مت تنظيم حفل إطالق 

األول/جانفي  كانون  في  اإلقليمي  املشروع 

بنت  بسمة  األميرة  سمو  رعاية  2010 حتت 
التعريفية  الكتيبات  إصدار  مت  حيث  طالل 

دورات  بتنظيم  املشروع  قام  كما  للمشروع. 

تدربية في التدريب اإلداري. 

انطلقت  السابقة  اخلطوات  أساس  وعلى 

املبادرات احمللية في البلدان املختلفة، وانطلقت 

وصوال  القدرات  بناء  نشاطات  معها  بالتوازي 

إلى إصدار النشرة اإلخبارية )من أجل حقوق 

النساء اإلقتصادية( التي توفر مختلف املعلومات 

عن املشروع وعن مختلف أنشطة الشركاء. 

مهما  منعطًفا  للمشروع  القادمة  املرحلة  متثل 

وحتديا جذابا سيسعى فريق املشروع وشركائه 

لرفعه بكل تفاءل وثقة. ومن بني األنشطة القادمة 

املبرمجة في رزنامة خطة عمل املشروع سيتم 

املشاريع«  »إدارة  حول  تدريبية  ورشة  تنظيم 

مؤشرات  على  حتتوي  بيانات  قاعدة  وإنشاء 

اقتصادية إقليمية وتنظيم نشاط إعالمي ولقاء 

عمل إقليمي. كما مت الشروع في انشاء موقع 

إلكتروني على شبكة االنترنت خاص باملشروع 

وسيكون جاهزا نهاية عام 2010. 

�أوك�شفام - كيبيك 

الوكسفام  الدولية  الكونفدرالية  عضو  هي 

وتعمل  منظمة   14 من  تتكون  التي  الدولية 

معا في 99 بلد مبشاركة اآلالف من الشركاء 

التغيير  إلحداث  العالم  حول  واملناصرين 

مستدامة لمكافحة  حلول  وإيجاد  املستدام 

الفقر والظلم ونشرالعدالة.

مع  مباشرة  وتعمل أوكسفام–الدولية 

املجتمعات احمللية للتأثير على أصحاب القرار 

من  فقط  ليس  الفقراء  ملساعدة  النفوذ  وذوي 

أجل حتسني أوضاعهم املعيشية بل من أجل 

حثهم على املشاركة في اتخاذ القرارات التي 

تؤثر فيهم.

في  كيبيك   - اوكسفام  عن  املزيد  وملعرفة 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  املنطقة 

والعالم، الرجاء زيارة املوقع التالي :

www.oxfam.qc.ca

3




