
	
	

	

	

 
 

 ":ساوي مشروع "یطلق بیروت الجامعة األمیركیة في مركز األعمال والقیادة الشاملة للمرأة في
الشرق األوسط وشمال إفریقیا  أماكن العمل في منطقة للمرأة في لتسریع اإلدماج االقتصاديعلى سنتین ویھدف  یمتدّ  مشروع 
 العربیة

 
 

كلیة سلیمان العلیان إلدارة  یقع في )، والذيCIBL for Women( مركز األعمال والقیادة الشاملة للمرأةیطلق  من المقرر أن
وتحفیز مشاركة لدعم ) SAWI Project( "ساوي" مشروع)، AUB( بیروت الجامعة األمیركیة في ) فيOSB( األعمال
ویھدف المشروع الى العمل مباشرة مع شبكة مختارة . الشرق األوسط وشمال إفریقیا العربیة أماكن العمل في منطقة في المرأة

لتطویر وتحسین وتطبیق سیاسات وممارسات شاملة في مجال الموارد البشریة لتوظیف النساء من أصحاب العمل المحلیّین 
والعلوم والتكنولوجیا والھندسة  مع التركیز على أربعة قطاعات: التعلیم العالي، واستبقائھن وترقیتھن بشكل أفضل،

تونس والجزائر والبحرین واألردن ولبنان والمغرب  يدول ھ ثماني في والریاضیات، والرعایة الصحیة والقطاع المصرفي،
 مدیرة مركز األعمال والقیادة الشاملة للمرأة، إن ھذا المشروع الجدید بقیادة وإدارة الدكتورة شارلوت كرم،. والعراق ولیبیا

من كلیة  وسیم دبوق ولمى الموسوي فریق من الباحثین والباحثات األساسیین مكّون من الدكاترة بصفتھا الباحثة الرئیسیة في
 .بیروت الجامعة األمیركیة في في سلیمان العلیان إلدارة األعمال وكارمن جحا من كلیة اآلداب والعلوم،

 
وزارة  في )MEPIلشرق أوسطیة (مبادرة الشراكة ابمنحة قدرھا ثالثة مالیین دوالر من  "ساوي" وقد تحقّق مشروع
. أوًال ، وضع خریطة لسیاسات التوظیف واالستبقاء والترقیة ثالثة أھداف رئیسة" ساوي "ولمشروع. الخارجیة األمیركیة

عرب التشارك مع أصحاب العمل الوثانیًا، . جمیع أنحاء المنطقة العربیةالحالیة لدى أصحاب العمل والمتعلقة بالمرأة في 
بناء شبكة إقلیمیة من أصحاب المصالح وثالثًا،  .مكان العمل لصیاغة وتنفیذ خطط عمل ملموسة إلدماج المرأة بشكل مسؤول في

للمرأة من خالل  الشرق األوسط وشمال إفریقیا الملتزمین بتحسین اإلدماج االقتصادي االقتصادیین وأصحاب العمل العرب في
 .العمل بكرامة

 
 "المعرفة قوة" مؤشر مشروعویعتمد المشروع الجدید على النتائج اإلقلیمیة لجھود مركز األعمال والقیادة الشاملة للمرأة ضمن 

)The KIP Index Project،ومئات  ومئات المقابالت مع الموظفات، ) حیث تم تحلیل أكثر من ألف استبیان ألصحاب العمل
 الموارد البشریة، على تعزیز قدرة مدیري" ساوي "سیرّكز مشروع ومن خالل ھذه البیانات،. إلقلیمیةمن التقاریر البحثیة ا

 .المنطقة في لتطبیق سیاسات وممارسات أكثر شموًال للجنسین في االقتصادات الرسمیة القرارات التنظیمیة اآلخرین، وصانعي
 

بالشراكة مع أصحاب العمل ذوي  والسعي لقد حان الوقت اآلن للتحّرك الجماعي قائلة، "وعلقت الدكتورة شارلوت كرم
، ." وأضافت، "من خالل أنشطة مشروع "ساوي"خطط شاملة ومالئمة للمنطقة لتطّور للموارد البشریةالمسؤولیة لوضع 

یناصرون سیاسات وممارسات  سیكون أصحاب العمل مجھّزین ومتموضعین بشكل أفضل للتشارك مع رواد األعمال الذین
 ."عدادھم المنطقة ولینضووا في الموارد البشریة الشاملة للجنسین في

 
تمكن أصحاب العمل من الوصول إلى معلومات حول الموارد البشریة مناسبة ونافعة سی ،"ساوي" مشروعوبانضمامھم إلى 

 ً كما سیحصلون على دعم فریق . الموارد البشریة الشاملة في؛ إضافة الى برنامج تدریبي مع شھادة على المستوى التنفیذي محلیا
متنامیة ومترامیة من أصحاب المصالح االقتصادیین الملتزمین وشبكة من الخبراء اإلقلیمیین ومن المحترفین؛ " ساوي "مشروع

 .أنظمة الموارد البشریة للمرأة من خالل التغییرات الھیكلیة في بالتمكین االقتصادي
 

 )CIBL for Womenركز األعمال والقیادة الشاملة للمرأة (عن م
وملتزمة بتعزیز  ) دافعة إقلیمیة متعددة التخّصصات،CIBL for Womenقوة ( مركز األعمال والقیادة الشاملة للمرأة یعتبر

 أنحاء الشرق األوسط العربيجمیع  سیاسات شاملة في أماكن العمل من أجل إشراك المرأة في االقتصاد بصورة كریمة في
القطاعات العامة والخاصة وغیر الربحیة لخلق مساحات عمل . یسعى المركز إلى العمل مع أصحاب العمل في وشمال إفریقیا

 كزالمریُعتَبر  الوقت ذاتھ،. وفي مسیرتھا المھنیةشاملة تساھم في تمكین المرأة وإعطاء حصة أكبر لصوت المرأة وأجندتھا في 



	
	

	

	

 أبحاث وتحلیالت إقلیمیة مكثفة وأساسیة من خالل شراكات مع عبر االستناد إلى السیاسات، للتغییرات الھیكلیة وفي محفّزاً 
 .جمیع أنحاء المنطقة مختلف القطاعات في ومع أصحاب العمل فيالعدید من أصحاب المصالح، 

 
 
 

 الرجاء زیارة المواقع االلكترونیة التالیة: للمزید من المعلومات،
https://www.aub.edu.lb/cibl/Pages/ciblforwomen.aspx 

https://www.facebook.com/CIBLforWomen 
https://twitter.com/cibl_w 

https://www.linkedin.com/company/ciblw/?_l=en_US 
https://www.instagram.com/ciblforwomen/ 

 
 

	


