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 األمیـرة بسمة:العوامل السیاسیة والـركود االقتصادي أعاقت تمكین المـرأة
 

 - رعت سمو االمیرة بسمة بنت طالل أمس االثنین أعمال الجلسة الختامیة للمؤتمر الدولي لمنظمة أوكسفام -عمان 
 .كویبك حول مشروع التمكین االقتصادي اإلقلیمي للمرأة

 وجرى تنفیذ هذا المشروع الذي یهدف الى المساهمة في توفیر بیئة مواتیة للتنمیة االقتصادیة المستدامة للمرأة 
وفرص التمكین االقتصادي في منطقة الشرق األوسط خالل اربع سنوات بالشراكة مع الصندوق األردني الهاشمي 

للتنمیة البشریة (جهد) من األردن، ومركز المرأة العربیة للتدریب واألبحاث (كاوتر) من تونس، ومجموعة عمل 
ألعمال الفلسطینیة (اصالة) من فلسطیناألبحاث والتنمیة (سي.ر.تي.دي.ایه) من لبنان، ومؤسسة سیدات ا . 

 
الف منتفع  30واستفاد من المشروع في الدول المستهدفة من المشروع وهي االردن وفلسطین وتونس ولبنان حوالي 

بالمائة 35بالمائة الى  18مشروعا صغیرا، بهدف رفع نسبة مساهمة المرأة في التنمیة من  1844من خالل  . 
الختام بحضور المدیرة التنفیذیة للصندوق االردني الهاشمي للتنمیة البشریة فرح وقالت سموها خالل حفل  

بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربیة، آمل بأن یوفر اللقاء الختامي لمنظمة «الداغستاتي 
یها خالل هذا المشروع كویبیك وشركائها في المشروع الفرصة للتبصر فیما حققوا من مكاسب والبناء عل - أوكسفام
 .«المهم

وأضافت: إن هذا اللقاء الذي یأتي بعد عملیة استمرت أربع سنوات، یخرج بمحصالت یمكن أن تستخلص منها  
 .الدروس والنتائج التي یمكن البناء علیها

غل بأسلوب كویبیك لتأكیدها بأن مكونات هذا المشروع في كل بلد كانت تدار وتش -واشادت سموها بمنظمة اوكسفام 
وبجهود وطنیة، وأنه تم رفع سویة الملكیة الوطنیة للمشروع، خاصة أنه لم یكن أبدا هدفا یسهل تحقیقه خاصة في 

 .مشروع إقلیمي
كویبیك بخبرتها الطویلة في المنطقة العربیة كانت قادرة على تعزیز النهج  -واشارت سموها الى ان منظمة أوكسفام 

الوقت الذي حافظت فیه على أسالیب وطرق التنفیذ التي تبناها كل شریك الذي حقق أهداف المشروع في . 
وعبرت سموها عن تقدیرها لوكالة الشؤون الخارجیة والتجارة والتنمیة (دي اف ایه تي دي) والتي كانت بالعادة جیدة  

لها إلى حد بعید في تحدید المبادرات اإلقلیمیة المفیدة والملحة كهذا المشروع لتقدیم الدعم . 



واكدت ان المشاركة االقتصادیة للمرأة كانت على الدوام مسألة تنطوي على تحد، خاصة في هذه المنطقة، وأن هذا  
 .المجال عانى كثیرا نتیجة لالضطرابات الحادة والصاخبة التي تعصف بالمنطقة

صادي عملت معا على إعاقة سیر أعتقد أن العوامل السیاسیة المعقدة وهذا المناخ من الركود االقت«وتابعت سموها  
عملیة تمكین المرأة خاصة أن العملیة نفسها تقتضي تناول أفكار وآراء تقلیدیة فیها طابع التحدي، كما تستوجب 

 .«إعادة تقییم ألدوار وعالقات النوع االجتماعي
طیرا لبلوغ إنجازات صعبة وقالت ان المرحلة الخطیرة التي وصلت إلیها عدة بلدان في المنطقة تفرض اآلن تهدیدا خ 
المنال إلحراز تقدم المرأة في مختلف المیادین بما فیها المیدان االقتصادي، وان االضطرابات السیاسیة خالل السنتین 

 .الماضیتین لم تساهم بشكل إیجابي في تعزیز حقوق المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
دها یجب أن تدفعنا إلى إعادة تقییم وأن نعید النظر في منهجیات عملنا ان األحداث التي نشه«واضافت سموها  

الماضیة بشكل صادق وصریح وأن نتقبل جوانب التقصیر التي تبرز أمامنا لكي ال نفقد المزید من الزخم ولكي نتعلم 
 .«من أخطاء الماضي

م فهمنا وتوفیر الخطوط اإلرشادیة ألي واشارت الى ان هذا المشروع كان قادرا على وضع األرضیة لنا إلعادة تقیی 
عمل مستقبلي حول قضایا النوع االجتماعي. من جانبه قال المستشار لدى وزارة التجارة الخارجیة والتنمیة الكندیة 
شهریار ساروار ان الحكومة الكندیة كانت على الدوام من الدول المدافعة عن حقوق االنسان والمساواة بین الرجل 

ین المرأة في مختلف الجوانب وبخاصة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیةوالمرأة وتمك . 
كویبك مارین تورمین ان المنظمة ومن خالل المشروع -بدورها قالت مدیرة البرنامج الدولي لدى منظمة اوكسفام 

نفسها في تأمین عملت على تمكین المرأة اقتصادیا لتكون عضوا فاعال في المجتمع وتساهم في التنمیة وتعتمد على 
 .متطلباتها

من جهتها عرضت سلمى سلیمان من (اصالة)، للنتائج والدروس المستفادة، وافضل الممارسات والتحدیات التي  
  تواجه فرص التمكین االقتصادي للنساء من قبل الشركاء.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


