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 AUB"المعرفة قوة" في  KIP مليون ونصف دوالر لمركزمنحة 

 لقياس مساهمة النساء االقتصادية في منطقة منظومة مينا 

 

منحة فدرالية أميركية بقيمة مليون دوالر ونصف من مبادرة  (AUB) نالت الجامعة األميركية في بيروت

إلنشاء أول فهرس من نوعه لقياس  (MEPI) أوسطية في وزارة الخارجية األميركيةالشراكة الشرق 

المساهمات االقتصادية للنساء والتحدّيات التي يواجهنها عبر الدول العربية في منطقة منظومة مينا )الشرق 

 (.األوسط وشمال أفريقيا

 

نامج ِكب )المعرفة قوة(: ستمّول المشروع، وعنوانه "مؤشر بر (S-NEAAC-18-CA-0029) والمنحة

مقارنة لوضع النساء في اقتصادات منظومة مينا"، وهذا المؤّشر هو المشروع األول لبرنامج "النساء في 

 األعمال" لمركز "اشتمالية األعمال والقيادة" )سيبل( الذي أقيم في كلية سليمان العليان إلدارة األعمال

(OSB). 

 

األعمال والقيادة" كموئل إلجراء البحوث الرامية إلى إشراك صانعي  وتنظر الجامعة إلى مركز "اشتمالية

القرارات وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين في بناء ممارسات اشتمالية في مكان العمل في الدول 

العربية من منطقة منظومة مينا. والهدف األساسي للمركز هو مواصلة تطوير مهارات النساء في األعمال 

القيادة، ودعم مأسسة المزيد من نُُظم األعمال االشتمالية عبر المنطقة. والمشروع الحالي يرتكز التجارية و

على العمل والزخم اللذين أطلقهما شروع ِكب، الذي قادته الدكتورة شارلوت كرم في كلية سليمان العليان 

 .إلدارة األعمال

 

بيانات عبر أحد عشر بلد. وستُرسي شهراً وسيشمل جمع ال 18سيترامى مشروع مؤشر ِكب على مدى 

الجامعة األميركية في بيروت شراكات جديدة مع العبين رئيسيين من القطاعين الخاص والعام، وأصحاب 

المصلحة في المجتمع المدني، من أجل إجراء بحوث متعّمقة عن تجارب المرأة في اقتصادات المنطقة 

السياسات األوسع نطاقاً. ويرأس المشروع فريٌق متعدد  الرسمية. بهدف استخدام الفهرس إلحداث تغيير في

  .التخّصصات من خبراء وعلماء ملتزمين بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في المنطقة



وستقود مشروع فهرس ِكب وتُديره الدكتورة شارلوت كرم بصفتها "الباحث الرئيسية" فيه، وسيُعاونها فريق 

يتألف من الدكتورة فِدى أفيوني، والدكتور وسيم دبوق، والدكتورة لمى من الباحثين المشاركين الرئيسيين 

الموسوي من كلية العليان، والدكتورة فاديا حميدان من مكتب المنح والعقود ومركز األبحاث واالبتكار، 

 .والدكتورة كارمن جحا من كلية اآلداب والعلوم في الجامعة األميركية في بيروت

 

ب بجهود على مستوى الجامعة وبمواردها وخبراتها لتناول مسألة دور المرأة وسيستعين مشروع فهرس كِ 

في االقتصادات العربية من منظور متعدد التخّصصات. وسيهدف المشروع أيضا إلى خلق واستدامة حوار 

إقليمي لتحفيز تغيير السياسة تجاه التوظيف الفعال للمرأة واستبقائها في الوظيفة، وتعزيز وجودها ضمن 

  .القوى العاملة

 

ً ودولياً  ً اقليميا ً استشاريا ً ألن المشروع سوف يضّم مجلسا وقالت الدكتورة كرم، "نحن فخورون خصوصا

يتألف من باحثين معروفين ومحترفين يمكن أن يوفّروا مساهمة ال تقدّر بثمن في جميع نواحي المشروع. إنها 

للجهود الرامية إلى تعزيز حوار أصيل بشأن المساواة  عالمة فارقة فريدة في الجامعة األميركية في بيروت

بين الجنسين عبر المنطقة، معتمداً كخطوة أولى، على مواهب فريدة من نوعها ومدمجة، من مختلف الكليات، 

 والبرامج، واألجندات البحثية في الجامعة األمريكية في بيروت، وثم التواصل عبر الحواجز والحدود".
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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