خبر صحفي  -للنشر

بيروت24-1-2020 :

مركز إدارة األعمال الشاملة والقيادة للمرأة يطلق مجموعةً جديدةً من الندوات اإللكترونية
حول توظيف المرأة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العربية
استضاف مركز إدارة األعمال الشاملة والقيادة للمرأة ،الكائن في كلية العليان إلدارة األعمال في الجامعة
األميركية في بيروت ) ،(AUBندوةً إلكترونيةً بعنوان "المواصالت كتح ٍّد أمام مشاركة المرأة في
االقتصاد" .وقد كشفت هذه الندوة عن معلومات مه ّمة ،لع ّل أبرزها النتائج األساسية التي توصّل إليها مؤ ّشر
"المعرفة قوة" ،من خالل دراسة بحثية تناولت  11دولة ،حول كيفية تأثير المواصالت على مشاركة المرأة
في االقتصاد في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا العربية .
افتتحت الحلقة التي تخلّلتها متكلّ ٌ
مات من اليمن ،وليبيا ،والسعودية ،ولبنان ،باب النقاش حول تح ٍّد إقليمي بارز
هو انعدام شبكة آمنة وقوية من المواصالت العامة .جدي ٌر بالذكر أنه قد ت ّم جمع البيانات ضمن إطار المشروع
االفتتاحي للمركز ،المتعلق بتطوير مؤ ّشر إقليمي –هو "المعرفة قوة" -لمشاركة المرأة في األنظمة
االقتصادية الرسمية في المنطقة .
بدايةً ،عرّفت د .شارلوت كرم ،مديرة مركز إدارة األعمال الشاملة والقيادة للمرأة بمشروع مؤ ّشر "المعرفة
قوة" .تال ذلك كلمة لـ د .كارمن جحا ،الباحثة الرئيسية الشريكة في المشروع وميسّرة النقاش ،عرّفت فيها
بالحوار .
بعد ذلك ،عرضت الباحثة عبير الدنف ،الباحثة المساعدة في مؤ ّشر "المعرفة قوة" بعضا ً من نتائج البحث،
مشيرةً إلى وجود العديد من العراقيل الملموسة في وجه العمالة ،نتيجة انعدام الثقة بشبكة المواصالت العامة
في معظم الدو ل العربية ،وذلك بسبب تردي حال البنى التحتية ،والتكاليف الباهظة ،وسوء تدابير السالمة.
على سبيل المثال ،تضطر نساء كثيرات غالباً ،نتيجة مشاكل المواصالت التي يواجهنها ،إلى البحث عن
أمامهن ،ويؤدي ب ّ
ّ
ّ
هن إلى القبول بأجور
سكنهن ،مما يقيّد من الخيارات المتاحة
وظيفة على مقربة من أمكنة
متدنية ،ووظائف غير رسمية ،ال بل باالمتناع عن مزاولة عمل مدفوع األجر في أغلب األحيان .باإلضافة
إلى ذلك ،ر ّكزت الباحثة الدنف على العدد المتزايد من األبحاث التي تصف مختلف أشكال العنف الذي

تتعرّض له المرأة (مثالً التحرّش الجنسي ،وتشويه السمعة واألخالق) بسبب انعدام السالمة في أنظمة النقل
العام ،وعدم القدرة على االتكال عليها ،ال بل تجنّبها بالكامل في أغلب الحاالت .وال ريب في ّ
أن هذه العوامل
تكرّس أكثر فأكثر األعراف االجتماعية والثقافية السائدة التي غالبا ً ما تمنع المرأة من البحث عن فرص عمل
منصفة ومتساوية ،والحصول عليها .
فضالً عن ذلك ،انض ّمت من اليمن الباحثة أمل ناصر ،وهي باحثة اقتصادية في مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية ،فأفادت ّ
أن" :اليمن يعاني من انعدام السالمة الشخصية واالستقرار االقتصادي ،ووجود القيود
األسرية ،وانعدام شبكة من المواصالت العامة .وقد تفاقمت هذه المشاكل بفعل الحرب .ومع أنه ت ّم تطبيق
بعض المبادرات "البدائية" المحلية للتأقلم مع أوجه القصور في المواصالت ،لم تُسجَّل أي مبادرة حكومية
لمعالجة المشكلة".
كذلك ،علّقت د .زهراء اللنغي ،المؤسِّسة الشريكة والمديرة التنفيذية لمنبر المرأة الليبية من أجل السالم ،قائلةً:
"تفتقر ليبيا إلى شبكات نقل متكاملة بسبب اإلجراءات الموروثة عن النظام االستبدادي التي عرقلت التنمية،
مما أدى ،نتيجةً لذلك ،إلى معاناة المرأة وحرمانها من حقها في العمل".
وأضافت د .إكرام باشا إمام ،وزيرة السياحة السابقة أنّه "يصعب على المرأة في ليبيا أن تشغل منصبا ً إداريا ً
بسبب ما تتطلبه هذه الوظائف من تنقّ ٍل بين بنغازي وطرابلس .صحي ٌح ّ
أن الرحالت التي تستغرق ساعةً أو
ساعتين من مدينة إلى أخرى تُعتبر سهلةً في دول ٍة متطورة ،إال أنك مضطر في ليبيا إلى ركوب السيارة لـ12
ساعة كي تصل إلى وجهتك ،مما ال يُعتبر آمنا ً".
أما المتكلمة األخيرة ،فكانت الباحثة شذى أبو ضاهر ،مديرة األبحاث في مركز النهضة لألبحاث في
السعودية ،التي كشفت عن نتائج دراسة بحثية ذات صلة كانت قد أُجريت في المملكة ،قائلةً" :تنفق المرأة في
المملكة السعودية حوالى  %30من راتبها على المواصالت .وقد طُبّقت إصالحات ومبادرات عديدة مؤخراً
لتلبية حاجة المرأة إلى المواصالت .كما بدأت النساء بقيادة السيارات ،وطُرح اقترا ٌح بإنشاء شبكة لقطارات
األنفاق ".
يُعتبر العبء االقتصادي الملقى على كاهل النساء للتنقل من وإلى مكان العمل عائقا ً إضافيا ً أمام مشاركة
المرأة؛ وهو عبء ال يتح ّمله النظراء الذكور على قدم المساواة .
يمكن االطالع على هذه الحلقة من "  KIPحوار" مجانا ً على الرابط التالي:
https://youtu.be/GIELY2ayff0
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  900عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  9,100طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 120
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما توفّر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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