
 
 العرض:

 

ي تحول دون تمكين الت االقتصادية  والحواجزالعقبات 
 المرأة 

 
السياسية واالقتصادية (في سياق األزمات الحالية 

توجد هنالك   أين ) السياسيةوواالجتماعية والجغرافية 
هشاشة عديدة وأين هي نقاط الضعف في تزايد، وتشير 

وعدم بدرجة أولى العديد من الدراسات أن المرأة تتأثر 
تنمو على نحو المساواة بين الرجال و النساء  في الحقوق 

اعية، متزايد، االقتصاد والموارد السياسية واالجتم
.والسيطرة على هذه المصادر  

تطور لمرأة في العقود األخيرة، اعلى الرغم من أن تعليم 
لك، في عدة بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط، ومع ذ

نرى الهوة المتزايدة للمرأة في سوق العمل يمكننا أن 
.وحصولها على فرص العمل  

عمل . عنصر أساسي لتحقيق مساواة حقيقيةال  وهذا هو
ومع . المرأة هو العامل الرئيسي في النهوض بوضعها

مشاركة المرأة في االقتصادات أن ذلك، فمن الواضح 
الوطنية ال تزال ضعيفة ومقومة بأقل من قيمتها، 

في البلدان الواقعة جنوب البحر األبيض  وبخاصة
غير المتكافئة الهذه النتائج تؤكد على العالقات . المتوسط

.المرأة والرجل وتعزيز توازن القوىبين   
 
 

ة المخطط  في المغرب، الجمعيات النسائية تنتقد بشد
الذي انطلق في ، " إكرام"اسم الحكومي الذي أطلق عليه 

الحكومة  حيث تبنته  2016 -2012الفترة ما بين  
 و طابع طموح إلضفاء الطابع المؤسسيو هو  الحالية 

النساء والرجال في جميع السياسات  بين  المساواة
  .الحكومية

 

كما  . المغربية للمرأة"  جمعية خيرية"لقد تم رفض 
أو نهج من الجنسين التي فكرة الحظوا أيضا عدم وجود 

من التمييز وعدم  من شأنها أن تسمح للنظر الحقيقي
.المساواة التي تؤثر على المرأة  

 
في المجال االقتصادي، في المغرب كما هو الحال في 

يوجد  معظم بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط، 
و قطاعات األعمال اللواتي أبعدن عن  النساء المزيد من 

غير الرسمي في سوق العمل، فهي الالقطاع اتجهن الى 
 ي وظائف غير مستقرة، غير مؤهلينفي الغالب وجدت ف

صول المرأة إلى العمل في هذا السياق نرى أن و و 
.و فوزها باالستقاللية تمكينها ة تلقائي اليضمن  

و الجامعية  متوسطية العلمية -األورو أجرت الشبكة 
خالل  نهانعكاسو مدى  الجنس والمرأة دراسة حول 

ة ، المكرس)2014أكتوبر  11(ندوة في الجزائر 
اقترح . المشاركة و الصنف البشري لالقتصاد من حيث

قضية  أن يستمر هذا التفكير من خالل التركيز على
.التمكين االقتصادي للمرأة  

التمكين االقتصادي للمرأة هي قضية رئيسية تتعلق 
هذا يؤدي إلى . بالمساواة بين الجنسين مباشرة
من  ا تعليقاتو الى االستجواب أوال من هذا المفهوم، 

إلى تفكيك الفرامل والعقبات التي  و كذا  ناحية أخرى
تعوق لها، وأخيرا إلى تحليل المتطلبات السياسية 

واالجتماعية والقانونية واالقتصادية الالزمة لتكنولوجيا 
.المعلومات واالتصاالت  

 

 

 
 

 

لإلدارة وجامعة  المتعددة التقنيات  مدرسةال
 االقتصاد محمد السادس في الرباط

2015مايو  27ب يترحال  
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العقبات والحواجز االقتصادية  التي تحول دون 

 تمكين المرأة 
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00212 537 27 61 00 



 

 افتتاح
2015مايو  27األربعاء   

اس   التاسعة صباحا  9:00سا-13:45
، مدير مدرسة الحكامة و من المغرب  محمد الطوزي 

.االقتصاد ،الرباط  

أستاذة األدب و الدراسات حول المرأة و زهرة مزغلدي 
،الدار البيضاء ، الصنف البشري ،جامعة الحسن الثاني 

حول  توسطيةو رئيسة الشبكة الجامعية و العلمية األوروم
.المرأة و الجنس البشري  

من  من المغرب ،أستاذ علم االجتماع  جون زاكانياريز
أستاذ علم االجتماع ، مدرسة الحكامة و .المغرب

.القتصاد بالرباطا  

 المداخالت

زهرة مزغلديرئيسة النقاش ،  

 :من المغرب؛ دكتورة علم االجتماع ليلى بن شهدة
و المرأة جامعة الحسن النوع الجنسي دراسات حول 

.حول اشكالية استقاللية المرأةالثاني ،الدار البيضاء ،  

،المغرب،دكتوراه علم االجتماع مهدي اتايبي   

مد الخامس من المغرب ، جامعة مح صبح هللا الرهازي
كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية 

.تنبيه عن المعوقات االقتصادية للمرأة: ،أجدال،الرباط   

أستاذة األنتروبولوجيا، : من المغرب  نعيمة الشيخاوي
دراسات حول المرأة و النوع الجنسي ،المعهد الوطني 

       المرأة: نتروبولوجيا لعلوم  اآلثاروالتراث ،قسم األ
.و االقتصاد التضامني  

من المغرب ،جامعة محمد الخامس كلية  فاطمة رومات
. العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية ،أجدال،الرباط

.العمل النسوي في المغرب ، التحديات و المعوقات  

 10:45سا-11:15 نقاش:  سا

قهوة و شاي : استراحة: سا   11:15 سا– 30: 11

:رئيسة النقاش   

بروفيسور في علم  من الجزائر فاطمة أوصديق
مديرة شريكة في مركز ،2جامعة الجزائر  :االجتماع

.البحث و الدراسات حول التنمية  

   CREAD-RUSEMEG  

،منتدى نساء  البحر األبيض المتوسط  استير فوشي
 الشبكة الجامعية و العلمية األورومتوسطية،. بمرسيليا

.االدماج االقتصادي للمرأة في مدينة  طنجة  

مديرة مركز النساء العرب من تونس  سكينة بوراوي
:"كوثر"للتدريب و البحوث   

الشبكة الجامعية و العلمية األورومتوسطية،معوقات و 
مقابالت مع سيدات تحديات العمل النسوي من خالل 

.األعمال من خمس دول عربية  

تمويل المشاريع الصغيرة : امن تونس،اند فاطمة تريكي
.و تمكين المرأة، تجربة اندا  

التمكين : من لبنان دكتورة بجامعة أكس مرسيليانورة راد 
.االقتصادي للمرأة اللبنانية  

من الجزائر ،دكتورة، عقبات و صعوبات  جويدة لعسل
عن المرأة التمكين االقتصادي للمرأة ،دراسة حالة 

.الريفية في منطقتين بالجزائر  

 بعد الظهيرة من الثالثة مساءا الى السادسة مساءا

 طاولة مستديرة

 مع فاعلين في المجتمع المدني

استر فوشيي:رئيسة النقاش   

سسة أناليند بالمغرب ـ الرباطؤِ م: شلخة أشواق   

.جمعية الترفيه النسوي ـ الدار البيضاء:بركاويعائشة   

.جمعية حماية الطفولة،تيطوانايمان البقالي ،  

لتنمية المحلية جمعية بوجنان لعبد الكريم المرابط ،
.ـالمغرب  

، مركز هلري كلينتون لتمكين المرأة، دوريس غراي
.جامعة االخوين ـ افران ،المغرب  

.الرياضة ،طنجة،جمعية المرأة و كريمة مرزوقي   

النساء  للدفاع عن جمعية امنة  احسان  مزواري
.طنجة ضحايا العنف واألطفال  

 المبادرات االجتماعية لدعم: جمعية ،السعيدي فتحية 
.طنجة - والتنمية المستدامة والتضامن  

.الدار البيضاء" النسوياالتحاد " صبري سندس  

. الرابطة الديمقراطية ، اتحادلطيفة زايدي  

 – والتنمية الجيل، ثقافة التحدي جمعية، زياني خديجة
.تطوان  



األورومتوسطيةالشبكة الجامعية و العلمية   

’’RUSEMEG’’ 

 األعضاء

العربي مركز، ال)نائب الرئيس( بوراوي سكينة  
.كوثر والبحوث للتدريب للنساء  

جامعة، )نائب الرئيس( ، سرسي ميشال ريو  
، 8 باريس RING. 

 إيكس جامعة، )األمين العام( جنفياف درمنجيان 
.مرسيليا  

جامعة، )األمين العام المساعد(، كيان آزاده  
، ديدرو باريس CEDREF. 

 
منتدى سيدات، )أمين الصندوق(استر فوشي   

.مرسيليا البحر األبيض المتوسط،  
 

مراقبةوال معلومات مركز، رجا برادا  
CIOFEM المغربية المرأة على  / LDDF. 

 
.جامعة نيس، المبير كارين  

 
.تونس، منوبة جامعة، درندة لرقاش  

 
.جامعة الجزائر، فاطمة أوصديق  

 
.، المجرالمركزية األوروبية جامعة، ال ة بيتوأندري  

 
.جامعة برشلونة، سيغارا مرتى  

 
الفرنسية الخارجية و الشؤون وزارة من بدعم مالي

الدوليةللتنمية   

 

 


