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 تمكين رائدات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من النفاذ األسواق األعمال والتجارة على قدم المســاواة مع الرجال

تعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة حجر الزاوية في االقتصادات العربية 	 
وتمثل أكثر من %90 من جميع األعمال التجارية وتشكل مصدرا رئيسيا 
لخلق مواطن الشغل. غير أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال 
في  النشيطين  السكان  من  للنساء  مشاركة  نسب  أضعف  تشكل  تزال 

سوق العمل. 

تنمية 	  لدعم  وبرامج  سياسية  وتدخالت  مبادرات  السلطات  أطلقت 
يتطلب  المتكافئ  غير  التقدم  لكن  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات 
المفروضة على  القيود  للتخفيف من  إجراءات سياسية جريئة  المزيد من 
النساء من خالل إحداث بيئة مالئمة لتشجيع مشاركتهن )1( واقامة برامج 

دعم ريادة األعمال النسائية )2(.

يعد تطوير بيئة مالئمة للمؤسسات من خالل إحداث أطر قانونية وترتيبية 	 
ومالية صلبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وضمان شروط منافسة 

عادلة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ضرورة.

إن تحسين الحوكمة خاصة في مجال اإلدارة الجبائية والصفقات العمومية 	 
وتقليص دور القطاع العام كمنافس في االقتصاد تعد كذلك ضرورية.
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السيـــــــــــــاق  

إن مبدأ التمكني يعين أن األشخاص - نساء ورجال - قادرون على السيطرة على حياتهم: فهم يضعون 
براجمهم اخلاصة ويكتسبون مهارات ويبنون الثقة بأنفسهم وحيلون املشاكل ويطورون استقالليتهم. 
وحتى تكون النساء خاصة قادرة على االستفادة من املوارد والفرص املتاحة والتمتع حبقوقها على قدم 
والفوارق  بالتمييز  املرتبطة  احلواجز  إزالة  من  رئيسي  بشكل  النساء  متكني  جيب  الرجال  مع  املساواة 

القائمة على اجلنس.

وال يقتصر التمكني على اختاذ تدابري »التمييز اإلجيابي / االجراءات اإلجيابية« أو وضع برامج خاصة 
ومتكني  اجتماعيا.  به  املعرتف  اإلجيابي  دورهن  تقدير  على  أسرهن  ملساعدة  األول  املقام  يف  بالنساء 
أوجه  وإنهاء  تعرتضهن  اليت  واملتداخلة  املتعددة  التمييز  أشكال  على  القضاء  يعين  والفتيات  النساء 
عدم املساواة اليت تتعرضن هلا وكذلك املمارسات االجتماعية والثقافية واملؤسساتية اليت تعزز عدم 

املساواة والتمييز.

لقد مت بالفعل إحراز تقدم يف التعليم على خمتلف مستوياته بفضل االستثمارات اليت قامت بها البلدان اليت 
تقر بأن التعليم هو يف اآلن نفسه حق إنساني أساسي وحمرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أي بلد.

بالرغم من اإلجنازات العديدة، ال تزال منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تسجل أدنى معدالت مشاركة 
للنساء مقارنة بأي منطقة أخرى يف العامل حسب قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية التابعة للبنك الدولي 
ففي حني أن أكثر من 50 % من النساء الالتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر يشاركن يف سوق الشغل يف العامل 
مع نسبة 61.2 % ويف أفريقيا وجنوب الصحراء و 58.8 % يف شرق آسيا و50.5 % يف احمليط اهلادئ وأوروبا وآسيا 
األوسط  الشرق  مبنطقة  املقابل  الرقم  فإن  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف   % و52.5  الوسطى 
ومشال إفريقيا يأتي خلف تلك النسب بكثري بنسبة 19.77 %. وعلى املستوى اإلقليمي ال ميكن سد الفارق بني 

اجلنسني اال خالل 142.4 سنة.

العوائق  غرار  على  الشغل  سوق  يف  للنساء  املتدنية  املشاركة  هذه  يف  العوامل  من  جمموعة  تساهم 
القانونية واالفتقار إىل وسائل نقل آمنة ومالئمة ونقص يف خدمات حضانة األطفال ذات جودة عالية 
ومقبولة وضعف مستويات اإلدماج املالي واملشاكل اهليكلية األخرى وباإلضافة إىل ذلك تلعب العقليات 
األهمية،  بالغ  أعاله دورا مقيدا  املوضحة  اهليكلية  العوائق  زيادة على  والثقافية  االجتماعية  والعادات 
كما ال ميكن إنكار أن التوزيع غري العادل يف العمل غريمدفوع األجر والعمل املنزلي يف منطقة الشرق 
األوسط ومشال إفريقيا ُينظر إليه بشكل متزايد على أنه عائق رئيسي أمام مشاركة النساء يف الدورة 
االقتصادية. فإن عددا كبريا من النساء وخاصة الشابات يرغنب يف العمل لكن التزاماتهن املنزلية هي 
واألعمال  األبناء  أعمال رعاية  % بكافة   90  -  80 ما بني  بنسبة  النساء  تقوم  أمامهن حيث  أكرب عائق 
املنزلية غري مدفوعة األجر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ويقضني يف املعدل 4.7 مرة وقتا 

يف هذه االعمال أكثر من الرجال.
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بلدان  خمتلف  يف  اختاذها  مت  اليت  احلكومية  اإلجراءات  عديد  أن  مالحظة  أيضا  لالنشغال  املثري  ومن 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد - 19 مبا يف ذلك غلق املدارس 
واملؤسسات التعليمية قد مست النساء بشكل أكرب على عدة واجهات مما سبب هلن أضرارا جانبية أدت إىل 

انتكاسة كبرية يف التقدم احملرز يف العقود األخرية فيما يتعلق بتمكني النساء.

وترتبط عقبات النمو بشكل عام بالنفاذ إىل رأس املال واالنتداب والنفاذ إىل أسواق جديدة على املستوى 
اخلدمات  بكلفة  أو  السياسية  بالظروف  أيضا  العقبات  ترتبط  البلدان  بعض  ويف  الدولي  أو  الوطين 
العمومية أو غياب النمو االقتصادي. إن الرتاتيب املتعلقة باالستثمار ليست دائما واضحة أو شفافة ويتم 
تطبيق العديد من القواعد بطريقة متييزية أو خمصصة وغالبا ما يكون التنسيق بني اجلهات احلكومية 
للتشجيع عل االستثمار وتسهيله غري كاٍف مما حيد من فعالية وضع اسرتاتيجيات وتأثريها على حتسني 

مناخ األعمال ويف بعض البلدان قد تكون هذه العقبات أكثر حدة.

ولفهم هذه العوائق وإرساء حلول مستدامة فمن الضروري حتليل البيئة القانونية والرتتيبية اليت تعمل 
عنصرا  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  ملنطقة  التارخيي  الثقافـي  التنوع  ويشّكل  األعمال  رائدات  فيها 
يف صياغة السياقات السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية. إن العرف والقوانني املستمدة من 
الشريعة اإلسالمية والقوانني األوروبية املفروضة و / أو املستوردة والنسخ املعدلة من القوانني اإلسالمية 

أثرت يف الوقت الراهن بدرجات متفاوتة على الرجال والنساء.

ويضاف إىل هذا السياق أن البلدان قد أيدت املعايري الدولية )مثل خطة عمل القاهرة ومنهاج عمل بكني 
وإعالن األلفية وأهدافه وخطة عام  2030  وأهدافها إخل...( وأمضت على مواثيق حقوق اإلنسان مثل اتفاقية 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد االنساء. ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن التحفظات اليت أبدتها دول 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عند املصادقة على هذه االتفاقيات جتعلها الغية وختلق صراعات 
جديدة. وقد تعهدت فعال الدول على املستوى الدولي ولكنها مل تكرس يف أغلبها اإلصالحات اليت من شأنها 

أن جتعل التشريعات الوطنية متناسقة مع مبادئ هذه االلتزامات الدولية.

وباستثناء األطر القانونية اليت تنظم احلقوق داخل األسرة ميكن القول أنه انطالقا من الدساتري الوطنية 
والتمتع  والرجال  النساء  املساواة بني  آليا إىل مبدأ  البلدان  تقريبا تشري  القوانني اخلصوصية  ويف مجيع 
باحلقوق اإلنسانية غري أنه ال يتم دوما وضع سياسات وطنية وال يقع احرتام أو تطبيق التعهدات القانونية 
الوطنية والدولية. وعندما يتم تطوير ورسم اسرتاتيجيات وبرامج وخدمات من خالل التزامات التعاون 
الدول  يف  واملمارسات  القوانني  تزال  وال  الدولة  قبل  من  تنفيذها  متويل  بالضرورة  يتم  ال  والشراكة 
العربية كما يف بقية أحناء العامل تشهد متييزا قانونيا وفعليا مينع النساء من التمتع حبقوقهن القانونية 
واإلنسانية مما حيد من فرصها يف املشاركة الكاملة يف اجملتمع واالقتصاد والتنمية خاصة حيث تكون 

املساءلة وسيادة القانون ضعيفة أو ال يتم إنفاذها أو احرتامها مطلقا.

مل تتحقق املساواة يف القانون وتكافؤ الفرص واملساواة يف الصوت )السياسي( بالكامل بعد وال توجد مساواة 
الديين  االنتماء  أو   / و  السياق  باختالف  ختتلف  األسرة  داخل  النساء  وحقوق  مكانة  ألن  القانون  أمام 
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يف  أما  كاملة  مواطنة  املرأة  تكون  العامة  احلياة  ففي  دستوريا.  مرتوكة  تكون  ما  غالبا  لذلك  ونتيجة 
احلياة اخلاصة فهي قاصر ويف عدة جماالت ناهيك عن ضرورة أن يكون هلا وليا كي تتزوج أو تستأذنه 
النساء والرجال  الفوارق بني  الطوائف مثل مصر واألردن ولبنان ال تكون  للسفر ويف اجملتمعات متعددة 

فحسب بل أيضا بني النساء أنفسهن بني طائفة وأخرى.

وعلى الرغم من وعودها والتزاماتها على املستويني الوطين والدولي تظل الدول يف منطقة الشرق األوسط 
الصوت  واملساواة يف  الفرص  وتكافؤ  التكافؤ بني اجلنسني  البعد عن حتقيق  بعيدة كل  إفريقيا  ومشال 
من  وبالرغم  والنوعية.  الكمية  الناحيتني  من  أعاله  توضيحه  سبق  كما  منها  االقرتاب  حتى  أو  والعمل 
إحراز تقدم كبري إال أن التصدي للمساواة الفعلية ال نزال نالحظها باستمرار ويتم التعبري عليها بوضوح 
من قبل العديد من احلركات احملافظة يف املنطقة اليت حتاول بنجاح يف بعض األحيان احلد من حقوق 

النساء أو حتى التقليص منها.

األمر بقضايا وضعية  يتعلق  تتوخى احلذر عندما  املنطقة  أن خمتلف حكومات  يف اجململ متت معاينة 
النساء وغالبا ما ختشى تأجيج االستقطاب السياسي ففي حني أن للمرأة احلق يف العمل إال أنها حمدودة 
أنها يف حاجة إىل احلماية  بدعوى  تكون  العمل  أن تشغلها وعندما ختتار  اليت ميكن  الوظائف  يف نطاق 
ولذلك فإن حركيتها تظل يف بعض األحيان مقيدة يف بلدها مما يضطرها إىل اتباع زوجها كما هو احلال 

يف بعض البلدان.

إن النساء غري ممنوعات من امتالك أراضي أو التصرف فيها أو امتالك عقارات أخرى وبالتالي فبموجب 
أنها تبقى يف حاجة إىل  التملك )عقارات وغريها( غري  الديين والعرف االجتماعي حيق للمرأة  القانون 
وفقًا  املرياث  يف  احلق  فللمرأة  املرياث  يف  باحلق  يتعلق  وفيما  الذكور  أقاربها  أو  زوجها  من  مالي  دعم 
لقواعد التوزيع املنصوص عليها بالشريعة غري أن القواعد املنطبقة إما يتم اختيارها أو تأويلها بطريقة 
تعطي األولوية للمصاحل املالية للرجل على الرغم من أنها ال تستند بالضرورة إىل حق النساء الشرعي 
يف املرياث بالنظر إىل مناصبهن املختلفة داخل األسرة أو التغيريات احلاصلة على مستوى توزيع األدوار 

بني اجلنسني.

توجد عقبات أخرى يف الوسط الريفي تؤثر بشكل خاص على النساء مثل حمدودية النفاذ إىل القروض 
وتعقيد اإلجراءات من حيث الضمانات ووجود ديون كبرية متأخرة على الفالحني والضعف عل مستوى 
املداخيل وعدم استقرارها )ذات طبيعة عشوائية( وعدم مالءمة السياسات الفالحية لالحتياجات اخلاصة 
عراقيل  الريفيات  النساء  تواجه  الصعبة حيث  العمل  ظروف  وباإلضافة إىل  الريفية  املناطق  يف  بالنساء 
أكثر من نظرياتها يف املدينة حيث جتد النساء الريفيات أنفسهن أيضا يف مواجهة النظام األبوي للمجتمع 
والعائلة والسيطرة الذكورية والتطبيع مع قبول العنف وانتهاك حقوقهن وعلى سبيل الذكر ال احلصر 
استغالهلن االقتصادي يف امليدان الفالحي والعمل يف األرض يف كثري من األحيان بدون أجر ويف معظم 

احلاالت بأجر متدني ناهيك عن الظروف اهلشة واليت تشكل خطورة على حياتهن.
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املشــــــــروع

إجراء  مت  سيدا   - كوثر  بني  الشراكة  وبفضل   )2019  -  2017( املشروع  هذا  من  األوىل  املرحلة  خالل 
األردن  يف  التجارية  واالتفاقيات  القانوني  واإلطار  االقتصادية  السياسات  لفحص  البشري  للنوع  تدقيق 
وتونس واجلزائر لبنان ومصر واملغرب. وكان اهلدف من هذا التدقيق القيام بتحليل وتقييم آثار العوملة 
النتائج  قامت  ولقد  التجارية.  األسواق  إىل  ونفاذهن  للنساء  االقتصادي  التمكني  على  التجارة  وحترير 
بلفت االنتباه وتوعية الفاعلني واألطراف املتداخلة بشكل مباشر أو غري مباشر حول أهمية متكني النساء 
النوع  الشرق األوسط ومشال إفريقيا من خالل تعميم مراعاة  املساواة بني اجلنسني يف منطقة  حلقيق 
االجتماعي يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية وبفضل احلمالت التحسيسية والدعوة ووضع 
الشبكات املؤسسة على معطيات واقعية وكذلك خلق وتعزيز القدرات املؤسساتية وقد ارتكز هذا العمل 

على األولويات اليت حددتها األطراف الفاعلة املستهدفة.

وجتدر اإلشارة إىل أنه بناًء على ما سبق بيانه فإن االستنتاج الرئيسي لتحليل الوضع والتدقيق النوعي 
أو حتى سلبية  اليت مت حتليلها هي حمايدة  والبيئية  والتجارية  االقتصادية  السياسات  املنهج يف  أن  هو 
املساواة بني  البعد عن حتقيق  ادماجه فعال وهي بعيدة كل  النوع االجتماعي والذي مل يقع  من منظور 
اجلنسني ومتكني املرأة يف اجملالني االقتصادي والتجاري وبناًء على هذا التدقيق فإن األولوية اليت اختار 
هذا املشروع معاجلتها هي »منح رائدات األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا القدرة على 
النفاذ إىل األعمال التجارية واألسواق على قدم املساواة مع الرجال لبناء قدراتهن وتنمية امكانياتهن يف 
أسواق  الرتكيز على  الرجال مع  األعمال من  رواد  املساواة مع  فيها على قدم  والتحكم  املوارد  إىل  النفاذ 

األعمال والتجارة.

ويهدف املشروع  إىل »خلق بيئة مواتية للرقي بريادة األعمال النسائية وإدماج النساء يف أسواق األعمال 
وقبل  أواًل  مالئمة  بيئة  خلق  يعين  وهذا  وتونس  واملغرب  ولبنان  واألردن  ومصر  اجلزائر  يف  والتجارة« 
كل شيء واحلاجة إىل إنتاج املعرفة حول النساء والرجال يف األعمال التجارية من منظور حتليل النوع 

االجتماعي.

الفاعلة  للجهات  خرائط  ورسم  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  مسات  حتديد  كذلك  املنهج  ويشمل 
استعمال  مت  وقد  واخلدمات.  اخلفيفة  والصناعات  الفالحة  قطاعات:  ثالثة  تستهدف  اليت  الرئيسية 
النساء والرجال  القيمة احلساسة للنوع االجتماعي )املنهج واألدوات( لتقييم املساواة بني  حتليل سلسلة 
مع الرتكيز على مشاركتهن يف النشاط االقتصادي ونفاذهن إىل أسواق األعمال والتجارة اليت تغطي 

البلدان الستة املذكورة.

لقد مت الرتكيز على اختيار جماالت حتليل سلسلة القيمة على ثالثة قطاعات فرعية تعكس وجود 
الفالحية  الغذائية  الصناعات   )1 حتديدا:  أكثر  وبشكل  املعنية  الثالثة  القطاعات  يف  اعمال  رائدات 
واليت تشمل قطاعني متداخلني )الفالحة والصناعات اخلفيفة( 2( النسيج واملالبس حيث ميكن العثور 
على كل من القطاعني العام واخلاص و3( تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وهو قطاع فرعي مبتكر 

لقطاع اخلدمات.
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إن املنهجية املستعملة لتحديد مكانة النساء يف األعمال التجارية حددت املعوقات والعقبات والفرص عرب 
حتليل شامل للوضع باستخدام األساليب واألدوات املناسبة واملكيفة وعلى وجه اخلصوص:

• على 	 بناء  األعمال  بيئة  يف  اجلنسني  بني  والثغرات  املساواة  عدم  لتحديد  توثيقية  دراسة 
البيانات املتوفرة،

• حتديد مالمح املؤسسات الصغرى واملتوسطة ورسم خرائط للجهات الفاعلة اليت تستهدف 	
الرجال والنساء يف األعمال التجارية من أجل إجراء حتليل مقارن بني اجلنسني،

• القيود 	 وحتليل  لتحديد  مقاولني  ونساء  رجال  من  املتدخلة  للجهات  سريع  بتقييم  القيام 
والتحديات اليت واجهوها او واجهتها ال سيما أثناء جائحة كوفيد - 19 وتبعاتها مبا يف ذلك 

والتدابري املقيدة،
• الفرعية 	 والقطاعات  القاطعات  من  عدد  يف  للنوع  احلساسة  القيمة  لسلسلة  حتليل  إجراء 

واملؤسسات الصغرى واملتوسطة اليت ميلكها / يديرها النساء والرجال على حد السواء.

إضافة إىل نفس التمرين )مراجعة وتقييم وحتليل( مت استهداف عدد من املؤسسات الصغرى واملتوسطة 
املختارة وهي الصناعات  الفرعية  القطاعات  النساء والرجال واليت متثل عينة من  اليت متلكها / تديرها 
إىل  والتحديات  القيود  تشخيص  ويهدف  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  واملالبس  والنسيج  الغذائية 
حتديد أوجه عدم املساواة والنقائص بني اجلنسني وتقييم القدرات واالحتياجات من املوارد من أجل اختيار 
األولويات على مستوى املؤسسات الصغرى واملتوسطة ورائدات األعمال أنفسهن مبا يف ذلك أثناء عملية 

الغلق جراء جائحة كوفيد - 19 و تبعاتها.

البريوقراطية والعقبات اليت تعرتض رجال  العراقيل  الواقع وبعض  وبالنظر إىل الصعوبات على أرض 
ممثلي  أي  الثالث«  »القطاع  يف  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  السريع  التحليل  يستهدف  األعمال  ونساء 
وممثالت خمتلف الوزارات املعنية واحلكومة احمللية والفاعلني )مهنيون ومنظمات وإعالم وقطاع مالي( 
اليت مت اختيارها لتكون األكثر مشاركة وقادرة على متثيل آراء وخربات مجيع القطاعات. وال تهدف 
وتهدف  بل  فحسب  املستجوبني  نظر  وجهات  فهم  إىل  املستهدفة  اجملموعات  ومناقشات  املقابالت  نتائج 
أساسا  يشكل  أن  منه  القصد  سريع  تشخيص  إنشاء  إىل  باإلضافة  والتنميط  اخلرائط  صقل  إىل  أيضا 

للمرجعية النوعية.

على إثر الفرضية األولية ملقارنة خمتلف القطاعات الفرعية وقع الرتكيز على اختيار األبعاد وأوزانها 
يف مصفوفة انتقاء سالسل القيمة يف إطار املشروع على األهداف اليت يسعى إليها املشروع من خالل انتقاء 

سلسلة قيمة متثل املعايري التالية:

• البعد االقتصادي )40 %( مع آفاق منو السوق بالنسبة لسلسلة القيمة. ويف الواقع كان جيب أن 	
يتم االختيار على أساس الوزن االقتصادي )املساهمة االقتصادية للبلد وإحداث مواطن الشغل - 

وجود شركات حمدثة ملواطن الشغل - منو السوق والشركات التنافسية(.
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• البعد االجتماعي وإدماج النوع االجتماعي )40 %( لتقييم كيف ميكن لوجود رائدات األعمال أن 	
املوارد  القيمة من أجل حتديد دورهن وإمكانية نفاذهن وسيطرتهن على  ينعكس على سلسلة 

اإلنتاجية ولكن كذلك إمكانيات التعاون بني اجلهات الفاعلة لسلسلة القيمة.
• البعد املؤسساتي الذي مت التقليص من ترجيحه إىل )20 %( ألن املشروع ركز على الكشف عن 	

ضعف دعم سلسلة القيمة من جهة والنساء رائدات األعمال من جهة أخرى.

وأداء  التنافسية  القدرة  تقييم  هو  االجتماعي  للنوع  املراعية  القيمة  سلسلة  حتليل  من  اهلدف  كان 
الغذائية والنسيج واملالبس  القيمة يف كل قطاع / قطاع فرعي حمدد مثل الصناعات  عدد من سالسل 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبيان العراقيل احلقيقية أو احملتملة والفرص املتاحة للنساء والرجال 
اليت قد تتشكل من خالل العرف والقانون واهليكل املؤسساتي ويتمثل حتليل سلم قيم النوع االجتماعي يف 
مجع املعلومات عن الكيانات ذات الصلة على غرار الشركات وجمموعات املنتجني األساسيني والعائالت 
اجلهات  وأدوار  مواقف  توضيح  خالل  من  معينة  قيمة  لسلسلة  السوق  واتصاالت  املنتجني  مجعيات  أو 
الفاعلة داخل السلسلة واستخدامها لتحسني تنسيق األنشطة وحتسني تدفق املنتجات / اخلدمات إىل حد 

االستعمال النهائي أي االستهالك.

ومبجرد اختتام مرحلة مجع البيانات قام فريق البحث بتأويل النتائج واختيار قطاع فرعي يتمتع بأعلى 
أرفع كلما  أنه كلما كان احلاصل  والرجال مع مالحظة  للنساء  الفرص  ويوفر أكرب  إمكانات منو 
كان احتمال جناح هذا القطاع الفرعي يف هذه البالد أوفر. ومتكن اخلطوة األخرية من صياغة توصيات 
املختار كأعلى إمكانية للتحقق من  الفرعي  القطاع  الفاعلة يف  تتمثل يف إجراء مشاورات مع اجلهات 
مت  اليت  املعلومات  لتنظيم  والتهديدات  والفرص  والضعف  القوة  لنقاط  حتليل  وإعداد  النتائج  صحة 
جتميعها يف املرحلة السابقة من أجل احلصول على قراءة موجهة أكثر ملعايري الدعم الالزمة لتقوية 

سلسلة القيمة.

االستنتــاجــات الرئيسيــــة

أظهرت نتائج حتليل سلسلة القيمة النوعي أن القطاع الفرعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيظى 
بأعلى اإلمكانيات يف مجيع البلدان املشمولة بالدراسة )اجلزائر ومصر ولبنان واألردن وتونس( باستثناء 
العقبات  كافة  وتعد  إمكانيات.  األكثر  القطاع  أنها  على  الفالحية  األعمال  حتديد  مت  حيث  املغرب 
ويف  االجتماعي.  بالنوع  مرتبطة  ذلك  من  وأكثر  أعاله  املذكورة  األعمال  ريادة  عملية  يف  والتحديات 
الواقع أكد التقييم السريع الذي مت إجراؤه كجزء من املشروع الفوارق يف اخلربات بني رواد األعمال من 

النساء والرجال فيما يتعلق بالتحديات. 

• تصور 	 ويرتبط  التمويل  على  احلصول  وصعوبات  السوق  إىل  النفاذ  صعوبات  الرجال  ذكر 
احلواجز اليت حتول دون النفاذ إىل األسواق بغض النظر عن القطاع ونوع اجلنس بشكل أساسي 

بنقص املعرفة بالنظم اليت حتكم أسواق التصدير احملتملة ملنتجاتهم ومستوى املنافسة.
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• اليومية 	 حياتهن  يف  تعرتضهن  اليت  التحديات  إىل  أكثر  النساء  أشارت  أخرى  ناحية  من 
وإدارة أعماهلن. وإذا كن قد أدركن صعوبات احلصول على التمويل فعليهن أن يعانني من 
نقص الدعم خالل مرحلة االنطالق ونقص التدريب الفين والتجاري واحلاجة إىل املساعدة 

القانونية )الدعم يف عملية التسجيل وإبرام العقود( والتوازن احلتمي بني العمل واحلياة.

19 مبثابة عنق زجاجة حقيقي لالقتصاد بشكل عام ولرجال األعمال يف  كان تأثري جائحة كوفيد - 
اليت اختذتها  الوقائية  باإلجراءات  والتسويق  اإلنتاج  تأثرت مجيع وحدات  العام واخلاص وقد  القطاعني 
السلطات مثل غلق احملالت وقطع خطوط النقل مما تسبب يف اخنفاض كبري يف الطلب على املنتجات 

واخلدمات األساسية وتباطؤ على مستوى »النشاط االقتصادي«.

وقد وجدت رائدات األعمال أنفسهن أكثر من الرجال عرضة ملواجهة حتديات يف حياتهن األسرية اليت 
الكراء  معاليم  لدفع  مجة  صعوبات  وجدن  حيث  أعماهلن  باستدامة  يتعلق  فيما  أيًضا  ولكن  تتحملنها 
وخالص فواتريهن واحلفاظ على مساهمات الضمان االجتماعي ولقد ارتفع مستوى مديونيتهن سواء من 
خالل القروض البنكية أو قروض املزودين أو على نطاق أوسع من خالل الوسائل غري الرمسية عن طريق 

السعي للحصول على سلفات عن طريق العائلة أو األصدقاء.

أما النساء الالتي لديهن قدرات إنتاجية وجدن أنفسهن يف مواجهة احلاجة إىل حتويل العمليات التجارية 
جديدة  أسواق  إىل  للنفاذ  مهارات  إىل  وحاجتهن  الرقمية  نقائصهن  على  الضوء  وتسليط  اإلنرتنت  عرب 
الدعم يف استعمل  استعمال منصات وأدوات رقمية تتطلب  اليت تستدعي  ورقمنة مؤسساتهن وأعماهلن 

ووضع تقنيات رقمية.
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االستنتــاجـــات والتوصيــــــات

واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  قطاع  وتنشيط  تعزيز  يف  النظر  للحكومات  ميكن  الكلي  املستوى  على 
واملؤسسات املتناهية الصغر وتطوير نفاذ وتنمية النساء على قدم املساواة مع الرجال من خالل:

• يف 	 ويساهم  واالزدهار  للنمو  املهنية  البشرية  اإلطارات  قدرة  يضمن  مبا  التعليم  بنظام  االرتقاء 
أرباب  اليت حيتاجها  باملهارات احلقيقية  واملتوسطة  الصغرى  للمؤسسات  الفنية  القدرات  تعزيز 

العمل،
• االرتقاء بنفاذ املؤسسات املتناهية الصغر والصغرى واملتوسطة إىل املعلومات واألسواق وكذلك 	

النفاذ إىل التكنولوجيات احلديثة واعتمادها،
• التطوير واالرتقاء باإلدماج املالي الشامل من خالل استهداف النساء كشرط أساسي لنظام مالي 	

سليم ومستقر وبالتالي الزيادة يف مستويات ادخال األموال اىل منطقة الشرق األوسط واملغرب 
العربي وخاصة البلدان الست املشمولة بالربنامج للمساهمة يف االستقرار وصالبته وخلق أحسن 
ان يكون إال جيدا جملال األعمال. كذلك نعترب أن حجم  مناخ عملياتي للبنوك والذي ال ميكن 
إمكانات  يولد  مما  النساء  تديرها  اليت  األعمال  مجيع  ثلثي  حوالي  يشكل  الرمسي  غري  السوق 

كبرية للنمو مستقبال.
• القدرة 	 لرفع  اإلجراءات  واستكمال  دعم  أجل  من  احلوكمة  وممارسة  العدالة  نظام  تطوير 

اإلنتاجية وبناء بنية حتتية مالية متينة )سجالت القروض وأنظمة الضمان واإلعسار ومعايري 
التدقيق واحملاسبة( كأولوية للنمو املالي،

• واملتوسطة 	 الصغرى  املؤسسات  أداء  لتحسني  اإلدارية  واإلجراءات  القانونية  املقتضيات  إصالح 
على غرار تلك املتعلقة بتسجيل املؤسسات واجلباية والتشغيل واحلد من البريوقراطية وإصالح 

النصوص املنظمة للسوق،
• حتسني الشفافية واملساءلة لتقصي الفساد وتعزيز األنظمة القانونية والرتتيبية،	

وعلى الرغم من نسبة العائد احملدود من العمل امليداني فإن التحليل املقطعي لنتائج حتليل الوضع )الكمي 
والنوعي( والتقييم السريع كشف العديد من االهتمامات واالحتياجات املرتبطة بشكل رئيسي باملستوى 
اجلزئي واملتوسطي للقدرات الفنية واملؤسساتية لرائدات األعمال الالتي ميكن تلخيص أولوياتهن على 

النحو التالي:

• احلصول على أفضل املعلومات عن برامج الدعم احلالية سواء من الدولة أو من املنظمات الدولية، 	
• الدعم املالي لرائدات األعمال يف خمتلف مبادراتهن )الشركات الناشئة واألعمال التجارية القائمة 	

والتعاونيات واالسترياد والتصدير إخل..(،
• تكون 	 حتى  املستمرة  املتابعة  أيضا  ولكن  املؤسسات  أعمال  قطاع  حتكم  اليت  للرتاتيب  أفضل  فهم 

الشركة دوما ممتثلة للمتطلبات الرتتيبية،
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• النفاذ األفضل إىل التدريب الفين و التدريب على القيادة،	
• قدرة أفضل على إدارة املوارد البشرية واملالية،	
• تعزيز القدرات واملهارات يف جمال ختطيط األعمال مبا يف ذلك اعتماد تقنيات حديثة يف اإلدارة 	

مثل رقمنة العمل والتجارة اإللكرتونية و / أو التسويق الرقمي.
• التواصل الشبكي مع مالكني آخرين / مسريي شركات بروح من التعاون لتبادل املعلومات املتعلقة 	

وخطوط  خصوصية  دعم  وبرامج  جديدة  اقتصادية  )فرص  احملتملة  والفرص  مبجاالتهم 
اقرتاض إخل...(.


