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 ملخص

لبيانات اهدفت هذه الدراسة إلى دراسة التمكين االقتصادي للمرأة العربية، وذلك باستخدام 

2006-وات )الخاصة بالدول العربية، والتي تضمنتها تقارير الفجوة الجندرية العالمية خالل السن

مدى (. وهدفت إلى تطويرنموذج لتقدير التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية و2015

ة دياختالفه حسب مجموعات الدخل للدول. وتبين أنه على مستوى جميع الدول هناك عالقة طر

ي القوى فبين كل من: الدخل المقدر، والمساواة في الدخل بين الرجل والمرأة، ومشاركة المرأة 

لتمكين االعاملة، وبين التمكين االقتصادي، وأن متغير نسبة البطالة بين النساء، يؤثّر على 

مستويات  االقتصادي للمرأة بشكل عكسي. وبالنظر إلى قيم المعلمات الُمقّدرة للنموذج على حسب

لدخل الدخل )الدول ذات الدخل المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذات ا

فع، له أعلى المتوسط المنخفض(، فقد تبيّن أّن الدخل المقّدر في الدول ذات الدخل المتوسط المرت

القة عكسية ات عتأثير على التمكين االقتصادي للمرأة،.أّما معلمة نسبة بطالة النساء فقد كانت ذ

ات الدخل مع التمكين االقتصادي للمرأة في كل من الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذ

مرتفع، المتوسط المنخفض، ولم يتبين وجود داللة إحصائية لها على مستوى الدول ذات الدخل ال

لتمكين اة لها على أّما معلمة مشاركة المرأة في القوى العاملة فقد تبيّن وجود داللة إحصائي

وسط االقتصادي للمرأة في الدول ذات الدخل المرتفع أما على مستوى الدول ذات الدخل المت

ما معلمة المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، لم يتبيّن وجود داللة إحصائية لها، أ

رتفع، لمتوسط المالمساواة في الدخل فقد كانت ذات عالقة طردية في كل من الدول ذات الدخل ا

جود داللة والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، بينما في الدول ذات الدخل المرتفع، لم يتبين و

 . إحصائية لهاعلى التمكين االقتصادي للمرأة

ن االقتصادي تمكين المرأة، التنمية المستدامة، الفجوة الجندرية، التمكي الكلمات المفتاحية:

 .للمرأة

                                                           
التمكين االقتصادي للمرأة في الدول هذا البحث مستل من رسالة الدكتوراه للطالبة حنان سقف الحيط بعنوان " 11#

 .2016" والتي تم مناقشتها في الجامعة األردنية في العام العربية

mailto:hanan0099@hotmail.com


 "التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربيةـــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2102

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 11)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

Abstract 

This study aims at investigating economic empowerment of Arabic 

Woman through analyzing the data for the Arab countries that are included 

in the Global Gender Gap Reports for the years (2006-2015). The study 

aims at building model to evaluate the economic empowerment of woman, 

the empirical investigation showed a positive effect of estimated income, 

gender equality and the participation in labor force on the economic 

empowerment across all countries. The percentage of unemployed woman 

in the labor force had a negative impact on woman economic 

empowerment. Based on the analysis in this study, the authors give some 

recommendations to improve the economic contributions of women to 

enhance their empowerment 

Keywords: Women Empowerment, Economic development, 

Economics of Gender, Gender Gap. 

 

 مقدمة

لكل من الرجل والمرأة في  للمرأة أن يتساوى التوزيع النسبي يقصد بالتمكين االقتصادي

، )منظمة االمم المتحدة واألجور، والتنظيمية والمهنية، والدخل المكتسب، الوظائف اإلدارية

 ,Malhotra)التمكين االقتصادي للمرأة ال يتحقق إال إذا كان لها دخل خاص منتظم و. (2011

وقد أنتجت الحركة النسوية مصطلحا جديدا يدعى تأنيث الفقر، والمقصود به أن النساء  . (2011

لديهن نسبة ومعدل من الفقر أعلى بكثير مما هو عند الرجال، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المرأة 

والقيام باألعمال المنزلية، ، مثل تربية أوالدها، أغلب األحيان تقوم بأعمال غير مدفوعة األجرفي 

مما جعل المال يتركز في أيدي ، في حين أن معظم الرجال يشتغلون في أعمال مدفوعة األجر

وفي هذا النموذج الذي يشكل األغلبية تحتاج المرأة إلى . (Todaro, 2003الرجال دون النساء )

 .Kundu, 2012)) اإلذن من زوجها في جميع أمورها أخذ

ستة أهداف (  (PEJING PLATFORM FOR ACTIONوقد حدد منهاج عمل بكين

تشمل تعزيز حقوق المرأة  ،(Aqoor, 2015)استراتيجية فيما يتعلق بالتمكين االقتصادي للمرأة 

االقتصادية واستقاللها االقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمل المالئمة والسيطرة على 

وتسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة واألسواق  ،الموارد االقتصادية

سبل الوصول لألسواق والمعلومات باإلضافة إلى توفير الخدمات التجارية والتدريب و ،والتجارة

واخيرا القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع أشكال التمييز في العمل وتعزيز  ،والتكنولوجيا

على الرغم من التقدم الكبير في جوانب والموائمة بين مسؤوليات العمل واألسرة للنساء والرجال. 

والصحة، إال أن الحاجة ما زالت قائمة،  كثيرة من مجاالت تمكين المرأة السيما في جانبي التعليم



 2103ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحيطسقف نهيل ، وحنان شمالوي

 2018(، 11)32ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يركز على األبعاد االقتصادية للتمكين؛ إذ تحتاج المرأة إلى  ،التباع نهج شامل إزاء تمكين المرأة

فإن هذه الدراسة  ،ومن هنا ل إلى الخدمات المالية، والرسمية.أن تتاح لها فرص الحصول والوصو

 التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية؟عوامل هي أهم تحاول اإلجابة على السؤال التالي: ما 

لى أربعة أجزاء رئيسية؛ يغطي الجزء األول اإلطار العام للدراسة، إتم تقسيم هذه الدراسة وقد 

القياسي للعوامل  التقديرومن ثم اإلطار النظري والدراسات السابقة في الجزء الثاني، يلي ذلك 

وأخيراً  ،ومن ثم استعراض نتائج النموذج المقدم ،االقتصادي للمرأة المؤثرة على مؤشر التمكين

 تأتي الخالصة والتوصيات.

 هدف الدراسة

 ،وبالتالي فإن زيادة تمكين المرأة قد يشكل عنصراً ، تعّد المرأة عنصراً فعاالً في عملية التنمية

والمستمرة، وتم في هذه الدراسة تقدير نموذج للتمكين  ،ومفتاحاً أساسياً، لعملية التنمية المستدامة

االقتصادي للمرأة، والعوامل المؤثرة عليه في الدول العربية قيد الدراسة، وبالتالي يمكن تحديد 

 العربية. لدوللمرأة في الهدف الدراسة بـتحديد أهم العوامل المؤثرة على عملية التمكين االقتصادي 

 أهمية الدراسة

، لكن مساهمتها في المنطقة العربيةما يزيد بقليل على نصف سكان العربية تشكل المرأة 

والنمو والرفاهية ال تزال أقل بكثير من المستوى الممكن،  ،المستويات المقيسة للنشاط االقتصادي

وعلى الرغم مما تحقق من تقدم ملموس في ، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية كلية وخيمة

د القليلة الماضية، فال تزال أسواق العمل مقسمة على أساس نوع الجنس. ويبدو أن التقدم في العقو

مسيرة المساواة بين الجنسين قد تعطل بالفعل، فال تزال مشاركة اإلناث في سوق العمل أدنى من 

وقاً مشاركة الذكور، ومعظم األعمال غير مدفوعة األجر تقوم بها المرأة، وتواجه المرأة كذلك فر

كبيرة في األجور بينها، وبين الذكور، وتؤدي التشوهات، والتمييز في سوق العمل، وفي كثير من 

البلدان، إلى الحّد من خيارات العمل مدفوع األجر أمام المرأة، وال يزال تمثيل اإلناث منخفضاً في 

الدراسة ومن هنا تأتي هذه  .(ESCWA, 2012وفي مجال ريادة األعمال ) ،المناصب العليا

مرأة في الدول العربية، وتعّد هذه للتحديد أهم العوامل المؤثرة على عملية التمكين االقتصادي ل

 الدراسة من الدراسات القليلة المتخصصة في هذا الموضوع. 

 فرضيات الدراسة

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدخل المقدر، على التمكين االقتصادي للمرأة. .1

ومشاركة المرأة في القوى  ،داللة إحصائية لكل من: نسبة البطالة بين النساءال يوجد أثر ذو  .2

 العاملة على التمكين االقتصادي للمرأة.

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمساواة في األجور للعمل المماثل على التمكين االقتصادي  .3

 للمرأة.
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 اإلطار النظري

سببية تبادلية بين تمكين المرأة والتنمية، إذ  تشير النظرية االقتصادية إلى أن هناك عالقة

(، Swain,2008 ترتبط فكرة تمكين المرأة بما يسمى ب: "مفهوم رأس المال االجتماعي" )

والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، وتساهم هذه المفاهيم معاً في الجهود المبذولة 

هدفاً أساسياً لكثير من المشاريع التنموية الحكومية، أو لتقليل الفقر. ومن هنا أصبح تمكين المرأة 

تلك المشاريع التابعة لألمم المتحدة، ألنه حسب التعريف الذي وضعه البنك الدولي فإن تمكين 

 المرأة يشكل أحد العناصر األساسية، للتقليل من الفقر باإلضافة إلى كونه عنصراً أساسياً في التنمية

(World Bank, 2012)، بالتالي فإن زيادة تمكين المرأة اقتصاديا يؤدي ليس فقط لتحسين و

لكن حتى اآلن لم يتمكن البنك الدولي وال أية منظمة   .المجتمع كلهينعكس إيجابيا على وإنما حالها، 

تطوير مقياس دقيق، لقياس التغيرات ومتابعتها في مستويات التمكين، ومع غياب هذه من إنمائية 

على هذه المنظمات اإلنمائية أن تكون على ثقه بأن مجهوداتها لتمكين المرأة المقاييس يصعب 

ناجحة، وأن تصل إلى هدفها، إذ إن عدم وضوح مسمى التمكين يحدث الخلط فيما يتعلق بالطرق 

. وقد صنف (World Bank, 2012الفعالة في ترجمة التمكين إلى سياسات وبرامج عملية )

( دولة من 145) (World Economic Forum, 2015)( 2015م )تقرير الفجوة الجندرية لعا

حيث قدرتها على سّد الفجوة بين الجنسين في أربعة مجاالت أساسية هي: المشاركة االقتصادية، 

سد هذه الفجوات يؤدي أن إلى والتحصيل العلمي، والصحة، والمشاركة السياسية وأشار التقرير 

 إلى زيادة تمكين المرأة.

االهتمام العالمي بالمرأة خالل العقدين األخيرين بسبب تغير مفاهيم التنمية، واالنتباه  لقد ازداد

إلى ضرورة التأكيد المستمر على البعد االجتماعي في عمليات التنمية، وأصبح هناك تركيز على 

تنمية المرأة من خالل مناهج مخططة ومنظمة. ومع زيادة االهتمام بالمرأة كشريك أساسي في 

نمية، أصبح وضع النساء في أي مجتمع مقياساً لمدى تطور هذا المجتمع ونموه، وصار تقدم أي الت

مجتمع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتقدم النساء، وقدرتهن على المشاركة في التنمية االجتماعية 

كنها واالقتصادية، فال مجال بعد األن لوجود مجتمع نصف طاقاته اإلنتاجية تفتقد القدرات التي تم

من المشاركة الفعالة في عمليات التنمية، وتعاني من التخلف، وليس لها القدرة على مالحقة التغيير 

 (.2013العالمي، فاالستثمار في تنمية قدرات المرأة يعد أضمن سبل التنمية االقتصادية )فويتيك، 

إحداثها يعد هدراً ومن المؤكد أن تحقيق التنمية بغير االهتمام بقدرات البشر ومشاركتهم في 

وتعطيالً لقوى المجتمع المنتجة، ألن التنمية المستدامة تعتمد اعتمادا أساسيا على القدرات البشرية، 

وتشكل المرأة في أغلب األحوال نصف هذه القدرات البشرية، وللوصول إلى التنمية البشرية 

 بزيادة تمكين وهذا ال يتحقق إالالمستدامة ال بد من مشاركة كافة قطاعات الشعب في عملية التنمية 

ولزيادة تمكين المرأة اقتصاديا يجب أن يتم الحد من المعوقات التي تقلل من المرأة اقتصاديا. 

المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة االقتصادية، إذ ترتفع نسبة البطالة بين النساء، وتنخفض مشاركة 

ف العمل بالنسبة للمرأة في كل من القطاعين المرأة في سوق العمل، باإلضافة إلى تراجع ظرو

 العام، والخاص. 
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وعلى الرغم من أن المرأة تشكل ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم، إال أن مساهمتها في 

المستويات المقيسة للنشاط االقتصادي والنمو والرفاهية ما تزال أقل بكثير من المستوى الممكن، 

وق العمل أدنى من مشاركة الذكور، كما أن معظم األعمال غير وال تزال مشاركة اإلناث في س

مدفوعة األجر تقوم بها المرأة، فتمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي، وشرائح السكان الفقيرة 

يتجاوز تمثيل الرجل بكثير في الحاالت التي تعمل فيها المرأة مقابل أجر، كذلك تواجه النساء فروقا 

 هن وبين الذكور. وفي كثير من البلدان، تؤدي التشوهات والتمييز في سوقكبيرة في األجور بين

العمل إلى الحد من خيارات العمل مدفوع األجر أمام المرأة، وال يزال تمثيل اإلناث منخفضا في 

 (.(ESCWA, 2012وفي مجال ريادة األعمال  ،المناصب العليا

ا االقتصادية عن طريق توفير جميع وللوصول إلى تمكين المرأة ال بد من زيادة مشاركته

نتاجيتها إوإتاحة المزيد من الموارد لها حتى تتحسن  ،الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية الممكنة

وتتمكن من اتخاذ القرار، وال بد من زيادة قدرتها على االستفادة من الرعاية الصحية، وما يتصل 

في الهياكل السياسية، والحصول كة بشكل أفضل ، إضافة إلى تمكنها من المشاربها من خدمات

سين مشاركة المرأة في العملية على كافة الفرص التعليمية، وتركز "عملية التمكين" على تح

وتسليط الضوء على الطرق التي تستطيع المرأة عن طريقها خلق مساحة جديدة للعمل  ،التنموية

 (.(ESCWA, 2012 والتحرك

دراسة التمكين من أهمها  ،خاصة بتمكين المرأة اقتصادياسابقة وهناك عدة دراسات 

 ,Kundu االقتصادي للمرأة في المجتمع اإلسالمي في مرشد أباد ببنغال الغربية في الهند )

2012& Chakraborty( وتم فيها استخدام ،)مؤشراً في تحليل كمي ألربعة متغيرات، 22 )

حرك المرأة، والتحكم بالقرارات، وحرية ت وهي: )القدرة على الدخول للمصادر االقتصادية،

( متغيرات تفسيرية، كمتغيرات مستقلة، لحساب معدالت التمكين 9أخذ ) والوعي السياسي(، وتم

للمرأة، وقد وجدت الدراسة، أن هناك تأثيراً كبيراً لكل من: وسائل اإلعالم، وهيكل األسرة، وقيادة 

ألجر على التمكين االقتصادي للمرأة المسلمة في األسرة، والدخل، ومدة الزواج، والعمل ذي ا

المنطقة التي تم دراستها. وهناك دراسة أكدت على الدور اإليجابي، لكل من التعليم، والمشاركة 

االقتصادية للمرأة، من خالل االنخراط في العمل، على زيادة التمكين التراكمي للمرأة، وذلك 

 (Cumulative Empowement Index, CEIالـ )باستخدام نموذج قياسي، للتمكين، وقياس 

Sultana, 2013)). 

في األردن قد تم إجراء دراستان مسحيتان، حول واقع المرأة العاملة في سوق العمل، وقد و

تبين من خاللهما أن هناك معوقات تشريعية، وقانونية، واجتماعية تحول دون تمكين المرأة 

التعرف إلى واقع المرأة، سواء في قطاع األعمال، أو في سوق اقتصادياً، وقد هدفت الدراستان إلى 

العمل، من حيث: الفرص، والصعوبات التي تواجهها، ودور التشريعات، واألنظمة، والقوانين 

وتم تقييم أثر بعض المشاريع . (  2008ذات الصلة بعمل المرأة )مركز القدس للدراسات السياسية،

(، وكان  2011دراسة )الخاروف، الحديدي،التنموية على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في 

هدف الدراسة تقييم مشروع ازدهار النساء التنموي عن طريق دراسة أوضاع المشاركات بعد 

( مشاركة في المشروع، وخلصت 170االنضمام للمشروع، أما أداة الدراسة فقد كانت استمارة لـ )
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%(، 81%(، واجتماعياً بنسبة )50ن المشروع أدى إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً بنسبة )إلى أ

مما أدى إلى زيادة ثقة المشاركة بنفسها، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، وبأسرتها 

 .المختلفة في المجاالت

 ما يميز الدراسة

تمكين االقتصادي ال مؤشرإن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، هو قيامها بتقدير 

إضافة إلى أن هذه الدراسة  ،، باستخدام نماذج قياسية مناسبةفيهللمرأة، وتحليل العوامل المؤثرة 

فجوة  وهي بذلك تغطي إقليمية، وليست مقتصرة على بلد واحد، بل تشمل خمسة عشر بلداً عربياً، 

في األدبيات االقتصادية الخاصة بالمنطقة العربية، إذ تفتقر الدراسات السابقة للنظرة الشاملة 

تكاد تكون مثل هذه  –وعلى حسب علم الباحثة  –لموضوع التمكين االقتصادي للمرأة العربية بل 

 الدراسة.تمون بما خلصت إليه هذه الدراسة معدومة، على أمل أن يستفيد متخذو القرار والمه

 مجتمع وبيانات الدراسة

المتاحة الثانوية تم االعتماد في جمع البيانات الالزمة لتقدير نموذج الدراسة على المصادر 

للعامة، مثل تقرير الفجوة الجندرية العالمية، وتقارير البنك الدولي، وتقارير التنمية البشرية، 

 Worldاالقتصادي العالمي ) واستطالعات الرأي السنوية المنشورة من قبل المنتدى

Economic Forum وكافة التقارير المسحية الصادرة عن اإلحصائيات العامة في الدول قيد ،)

من  الدراسة، ويغطي هذا البحث الدول العربية التي شملها تقرير الفجوة الجندرية خالل األعوام

كمجموعة من خالل أخذ . وبالنسبة إلى الدول العربية، فقد تمت دراستها 2015وحتى  2006

 :. والدول العربية التي تمت دراستها شملت كل من(Panel Data) سلسلة زمنية مقطعية

 ، وموريتانيا،ومصر ،واألردن ،والكويت ،واإلمارات ،والبحرين ،وعمان ،وقطر ،السعودية

ع فريد والجزائر. هذه المجموعة من الدول ذات تنو ،وسوريا ،واليمن ،ولبنان ،والمغرب ،وتونس

 ،والموارد االقتصادية ،وعدد السكان ،والمساحة ،فهي غير متجانسة من ناحية الموقع الجغرافي

، إذ يمكن تقسيم هذه والموارد الطبيعية. وقد انعكس عدم التجانس هذا على الدخل الفردي للسكان

 Grossالدول إلى ثالثة أقسام )تم اتباع تصنيف الدخل حسب مؤشرات البنك الدولي اعتمادا على 

National Income) )وهي الدول التي يتراوح معدل  ،، فهناك دول ذات دخل متوسط منخفض

انيا، والرا امريكيا وتشمل: مصر، وموريتد(1046 -4125)  دخل الفرد السنوي فيها بين

والمغرب، وسوريا، واليمن. وهناك دول ذات دخل متوسط مرتفع، وهي الدول التي يتراوح معدل 

مريكيا وهي: الجزائر، واألردن، ولبنان، أ( دوالرا 12735-4125دخل الفرد السنوي فيها بين )

ي فيها السنوالفرد وتونس. أما الدول التي تعد من ذوات الدخل المرتفع، والتي يتجاوز معدل دخل 

( دوالرا أمريكيا، فتشمل دول الخليج العربي، وهي: الكويت، واإلمارات، وقطر، 12735)

 وقد تم اعتماد هذا التقسيم في هذه الدراسة. ،والبحرين، والسعودية، وعمان
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 مشاركة االقتصادية للدول العربيةتطور ردم الفجوة الجندرية لل

الدول العربية في مراتب متأخرة في  جاءت ، 2015حسب تقرير الفجوة الجندرية لعام

إذ أن مجموعة الدول العربية ضمن هذا التقرير قد تمكنت من ردم فقط ما نسبته  ،الترتيب الدولي

في حين لم تنجح في تقليص فجوة المشاركة االقتصادية إال  ،% من الفجوة الجندرية الكاملة60

( تطور األداء 1ويوضح الجدول رقم )%(. (59%( مقارنة مع متوسط عالمي بلغ (43بنسبة 

 (.2015 - 2006العربي في مجال ردم الفجوة الجندرية للمشاركة االقتصادية خالل السنوات )

 .(2015 - (2006 مؤشر الفجوة الجندرية للمشاركة االقتصادية للدول العربية خالل: (1) جدول

 

 .(2015 - (2006 المصدر: تقارير الفجوة الجندرية العالمية لألعوام

وفي تلخيص سريع إلنجازات الدول العربية في ردم الفجوة الجندرية االقتصادية حسب 

نالحظ أنه في الدول ذات الدخل المرتفع فإن مؤشر التمكين االقتصادي، تحسن  ،مستوى الدخل

استطاعت قطر تحقيق و ،%(13.2بشكل ملحوظ لجميع دول هذه المجموعة دون استثناء بنسبة )

بير، وسجلت تفوقا في مجال ردم الفجوة الجندرية من ناحية المشاركة االقتصادية، فقد إنجاز ك

%(، واإلنجاز (43%(، وهي نسبة مرتفعة مقارنة باإلنجاز العربي 63حققت نسبة ردم بلغت )

%(، ومن الجدير بالذكر أن قطرتصدرت أيضا قائمة الدول العربية في مؤشرات 59العالمي )

( الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إذ 2015رير التنمية البشرية لعام )التنمية طبقا لتق

( دولة في هذا التقرير، ويعود السبب في هذا 188( عالميا من أصل )32احتلت المرتبة ال )

اإلنجاز القطري إلى أن الحكومة القطرية تتطلع إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، من خالل االعتراف 

بأهمية دور المرأة، وزيادة المناصب النسائية في مؤسسات الدولة، فقد تم التركيز على توظيف 

ارد البشرية، والعالقات العامة، وأدى هذا إلى أن تنتشر المرأة في قطاعات تطوير األعمال، والمو
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المشروعات النسائية، وتتطور من مجرد مشروعات صغيرة إلى مشاريع عمالقة، ومن الجدير 

بالذكر أن دولة قطر حرصت على أن توفر أجواء عمل تتالءم والدور األسري للمرأة القطرية 

ل على الفرص التعليمية النوعية، واهتمت كذلك وتشجع التكافؤ بين الرجال والسيدات في الحصو

بتدريب المرأة، وتطوير مهاراتها اإلدارية، والقياديّة، سواء من خالل التعليم األكاديمي، أو الخبرة 

ضافة إلى تعزيز دور المنظمات االجتماعية التي تعنى بشؤون المرأة. وقد أدى كل ما إلالعملية، با

صادية للمرأة القطرية، وتقليصها للفجوة الجندرية االقتصادية، ومن سبق إلى زيادة المشاركة االقت

إذ بلغت نسبة البطالة  ،المهم اإلشارة إلى إن نسبة البطالة بين النساء في قطر من أدنى النسب عالميا

وهي أقل نسبة على مستوى العالم، ألنه %( للنساء 1.5%(، مقابل )0.1بين الذكور في قطر )

وحسب تقرير الفجوة الجندرية  ،%(12.9الدولي فإن المتوسط العالمي للبطالة ) وفق تقارير البنك

( فإن قطر حصلت على المركز األول عالميا في تساوي الدخل المتحصل عليه بين 2015لعام )

( ألف دوالر سنويا، ووصلت إلى المساواة الجندرية الكاملة في 40الرجل والمرأة، والذي بلغ )

إذ  ،وتلى اإلنجاز القطري إنجازا كويتيا (.Economic World Forum, 2015هذا المجال )

متفوقة على كل من  ،إنجازا على صعيد المشاركة االقتصادية (2015حققت الكويت خالل عام )

سبة %(، وبالنسبة للبحرين فقد بلغت ن61حققت نسبة ردم بلغت )فقد  اإلنجازين العالمي والعربي

وتلتها اإلمارات التي حققت نسبة ردم بلغت  ،%(59.7) 2015ردم الفجوة االقتصادية خالل عام 

ما أ ،%(44من ثم عمان التي بلغت نسبة ردم الفجوة الجندرية االقتصادية فيها )و ،(%51.5)

بلغت السعودية فقد كانت أقل دولة من هذه المجموعة من حيث نسبة الردم للفجوة االقتصادية التي 

مقارنة بدول للمرأة  وتعاني السعودية من انخفاض نسبة المساهمة االقتصادية ،(%38.7حوالي )

الخليج العربية، وكل من المتوسط العربي والعالمي، وذلك على الرغم من تحسنها الملموس في 

 هذا المقياس. 

انخفض في مدة مؤشر التمكين االقتصادي فإن  ،أما بالنسبة لدول الدخل المتوسط المرتفع

ومن  ،%(44%( فتونس ولبنان حققتا نسبة ردم للفجوة االقتصادية مقدارها )4الدراسة بنسبة )

وشمل التراجع جميع الجوانب ويعود  ،المالحظ تراجع المؤشر العام للبنان خالل سنوات الدراسة

ي تعصف والفوضى السياسية الت ،لظروف الصراع في المنطقة ،بشكل عام ،السبب في تراجعها

ألن التراجع ترافق مع اللجوء السوري في العام  ،والسيما أزمات اللجوء السوري ،بالبالد

األردن  إلىوبالنسبة %( 41أما الجزائر فقد بلغت نسبة الردم للفجوة االقتصادية لها ) (.2013)

اية إصدار كما في السنوات السابقة منذ بد -( 2015المنظور الجندري لعام )نجاز إفقد كان عنوان 

تضييق فجوة النوع االجتماعي في مجالي: الصحة، والتعليم، واتساعها  -( 2006التقرير عام )

 ,Ecnomic World forum)فيما يتعلق بمؤشري المشاركة االقتصادية، والتمكين السياسي، 

%(. ورغم أن 9خالل سنوات الدراسة ) ،وبلغت نسبة تراجعه في المشاركة االقتصادية ،(2015

( اقترب من إغالق الفجوة في مجالي الصحة والتحصيل العلمي إال أنه ما زال 2015األردن عام )

%(، وهي األدنى مقارنة 35سجل نسبة ردم لم تتجاوز ) أخرا في مجال التمكين االقتصادي إذمت

 .بدول المجموعة
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نيا هذه أما بالنسبة إلى قائمة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، فقد تصدرت موريتا

المجموعة في مجال ردم الفجوة الجندرية، وشكلت أفضل إنجاز في المنطقة في مجال المشاركة 

القتصادية، وذلك على الرغم من التراجع في المؤشر وعلى الرغم من كونها أعلى من المتوسط ا

م %( عا44(، إلى )2006%( عام )50فقد تراجعت خالل المدة قيد الدراسة من حوالي ) -العربي

(، بسبب األزمة االقتصادية التي تواجهها موريتانيا، واستطاعت مصر تحقيق نفس نسبة 2015)

ويعود السبب في انخفاض نسبة الردم هذه إلى  ( للمشاركة االقتصادية،44%الردم والبالغة )

أما  والظروف التي نجمت عما يسمى بالربيع العربي. ،واألزمة االقتصادية ،الفوضى السياسية

من الفجوة %( 37تمكن إال من ردم )يوبالنسبة إلى الفجوة الجندرية االقتصادية فلم  ،المغرب

وبشكل كبير خالل سنوات الدراسة، وجاءت سوريا بالمركز قبل  امتراجعالجندرية األقتصادية 

األخير ضمن هذه المجموعة، فقد سجلت تراجعا عاما في ترتيبها، وكانت من أسوأ الدول في 

ويعود السبب في ذلك إلى  ،%( مسجلة تراجعا كبيرا28ة االقتصادية التي لم تتجاوز )المشارك

أما  ،الحرب الدائرة أدت إلى أزمة نزوح تعد األكبر في العالمإذ أن  ،الصراعات التي تشهدها

وهي اليمن وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي حققته  ،الدولة األخيرة ضمن هذه المجموعة

التي لم تستطع سوى و ،ائجها السابقة، إال أنها احتلت المرتبة األخيرة بين دول العالم مقارنة بنت

من الفجوة االقتصادية %( 22بلغ مقدار مؤشرها )فقد من ناحية المشاركة االقتصادية ردم ما نسبته 

 (.2015عام )

 ،الفجوة الجندريةومن الجدير بالذكر أنه ومن خالل التقرير الجندري يتبين أن هناك صلة بين 

لبلدان العالم، وبعبارة أخرى، فإن قيمة المؤشر لترتيب البلدان تزداد في البلدان  ،واألداء االقتصادي

لجميع أفراد المجتمع، انطالقا من أن القدرة التنافسية ألي أمة تعتمد  ،الغنية التي تعطي فرًصا أكبر

لتحقيق أقصى قدر من  ،في المجتمع بدرجة كبيرة على مدى توظيفها لطاقات وقدرات اإلناث

 والتنمية. ،والقدرة التنافسية ،اإلمكانات

 االقتصادي للمرأةالنموذج القياسي لتقدير مؤشرالتمكين 

 تعريف متغيرات النموذج القياسي

لتقديرمؤشر التمكين االقتصادي للمرأة على مستوى جميع الدول حسب عيّنة الدراسة، تم 

 الخطي المتعدد التالي:استخدام نموذج االنحدار 

ECOit = B0 + B1EEIit + B2FUNit + B3LFPit + B4 WEit + Eit ……… (1) 

، وتشير قيم tفي الزمن  iإلى مؤشر التمكين االقتصادي للمرأة في الدولة ( itECOوتشير )

s’B  إلى معلمات النموذج التي تم تقديرها، كما تشيرitE  إلى الخطأ العشوائي في التقدير، وبعد

إعادة التقدير لنفس النموذج حسب مستويات  تالنموذج السابق على مستوى جميع الدول، تمتقدير

الدخل )الدول ذات الدخل المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذات الدخل 

 المتوسط المنخفض(.

 وفيما يلي تعريف متغيرات النموذج:
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ويتم تعريفه في تقاريرالفجوة  .( )متغيرتابع(ECOؤشر التمكين االقتصادي للمرأة )م

 ,LFP, EEI, WE, SMعن طريق أخذ المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الجندرية العالمية 

SW :التي تقع ضمن ثالث فجوات والتي هي 

 الفجوة األولى: فجوة المشاركة

، والتي تمثل الفرق بين معدل  LFPوهي متغير مستقل في نموذج الدراسة وتقاس من خالل 

إذ  ،(64-15)، نسبة من إجمالي عدد السكان في سن مشاركة المرأة والرجل في القوى العاملة

سواء كانوا يعملون  ،(64-15)قياس نسبة مشاركة إجمالي القوى العاملة لألعمار ما بين سن يتم 

فعليا، أم يبحثون عن عمل، مع مالحظة أن هذه األرقام ال تشمل المواطنين الذين يعملون خارج 

بالدهم، وتم تحويل الرقم لنسبة مئوية بقسمة عدد اإلناث على عدد الذكور كما هو مستخدم في 

 تقرير الفجوة الجندرية.

 الفجوة الثانية: فجوة األجور

 :ل منوتقاس عن طريق ك

، وهي متغير مستقل في هذه الدراسة وقد تم (WEالمساواة في األجور للعمل المماثل ) −

حسابها في تقرير الفجوة الجندرية باستخدام دراسة استقصائية، قام بها المنتدى االقتصادي 

العالمي، عن طريق استطالع للرأي، وتوزيع استبيانات على أفراد من جميع الدول، ومصدر 

"في بلدك إلى أي مدى تتساوى  هذا المتغير تم رصده عن طريق اإلجابة على سؤالبيانات 

= أجر 1) 7و  1أجور النساء مع الرجال للعمل المماثل" واإلجابة المتوقعة كانت ما بين 

تم تحويل البيانات إلى نسبة مئوية باستخدام نسبة و= متساوية تماما(،  7النساء أقل بكثير و 

 كما هو الحال في جميع بيانات التقرير.  المرأة إلى الرجل

نسبة الدخل المتحصل للمرأة مقسوما على الدخل المتحصل  )%(: (EEI) الدخل المقّدر −

تم حساب الدخل الفردي المقدر باستخدام منهجية وفي تقرير الفجوة الجندرية للرجل. 

United Nations Development Programme (UNDP)’s Human 

Development Report 2007/2008.  والبيانات التي تم استخدامها لحساب هذا المؤشر

تتضمن:  الناتج المحلي اإلجمالي، نسبة مساهمة القوى العاملة، متوسط العوائد الشهرية 

 للعامل في النشاط االقتصادي باستثناء القطاع الزراعي.

 فجوة التقدم بين المرأة والرجلالفجوة الثالثة: 

 خالل كل من:بقياسها من تقرير الفجوة الجندرية قد قام و

 (.SMنسبة المرأة إلى الرجل ) وكبار الموظفين، ،المشرعونالمديرون  −

 (.SW، نسبة المرأة إلى الرجل )العمال ذوي المهارة −
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نسبة القوى العاملة من وهي (، )متغير مستقل( FUN)نسبة البطالة بين النساء )%( 

وهن متوفرات للعمل، ويبحثن عن العمل إلى إجمالي القوى العاملة من النساء اللواتي اليعملن 

 النساء.

ومن عدم وجود مشكلة ارتباط خطي   LLCباستخدام اختباروبعد التأكد من سكون البيانات 

، تم تقدير النموذجين السابقين بعد (Spearmanباستخدام اختبار ) متعدد بين المتغيرات التفسيرية

 Random (Fixed Effects (FE)) ( من( لتحديد أي Hausman Testإجراء اختبار )

Effects (RE).مناسب الختبار بيانات الدراسة ) 

كانت النتائج كما يبيّن الجدول (، 2002),  chu &Levin (LLCبعد إجراء اختبار السكون )

تستقر بعد حساب (، وتشير هذه النتائج إلى وجود بعض المتغيرات غير ساكنه بالمستوى، والتي 2)

الفرق األول، وبالتالي تم استخدام تلك المتغيرات في تقدير االنحدار الخطي بصيغة الفرق األول 

(First Difference .) 

 .نتائج تحليل اختبارالسكون: (2) جدول

 

(، بين المتغيّرات التفسيريّة باستخدام Correlation Analysisإجراء تحليل االرتباط ) وتم

 (.3(، كانت النتائج كما يوضح جدول )Spearmanاختبار )
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 .نتائج اختبار سبيرمان لإلرتباط الخطي (:3) جدول

 

 t-Statisticإلى قيمة  [ ]%. وتشير  5عند مستوى معنويّة  Probabilityمالحظة: األقواس ) ( تشير إلى 

متعدد بين (، إلى عدم وجود مشكلة ارتباط خطي 3وتشير معامالت االرتباط في الجدول )

المتغيرات التفسيرية، وتبيّن وجود بعض االرتباطات األحادية، والتي ال تؤثر على معنوية التحليل، 

وبعد إجراء االختبارات اإلحصائية لمتغيّرات الدراسة لجميع المستويات للدول، تم إجراء اختبار 

(Hausman Test( لتحديد أي من النموذجين ،)FE ،REمناسب لبيانات الد ) راسة، ومن ثّم

 (4، وتظهر نتائج هذا االختبار في الجدول رقم )تمت عمليّة التقدير باستخدام النموذج المناسب

 نتائج تقدير نموذج الدراسة 

الختبار مؤشر التمكين االقتصادي للمرأة على مستوى جميع الدول حسب عيّنة الدراسة، تم 

 سابقا:استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد المذكور 

ECOit = B0 + B1EEIit + B2FUNit + B3LFPit + B4 WEit + Eit ……… (1) 

أما الختبار مؤشر التمكين االقتصادي للمرأة على المستويات الثالثة )الدول ذات الدخل 

المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض(، تم استخدام 

 (:First Differenceالخطي المتعدد ولكن بصيغة الفرق األول ) نموذج االنحدار
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∆ECOit = B0 + B1∆EEIit + B2∆FUNit + B3∆LFPit + B4 ∆WEit + Eit…(2) 

(، نظراً لعدم سكون البيانات بالمستوى،  First Difference)∆م استخدام صيغة وت

كما نتائج التقدير وسكونها عند الفرق األول حسب نتائج اختبار السكون سابق الذكر، وقد كانت 

إلى وجود عالقة طرديّة بين المتغيّرات التفسيريّة، والمتغيّر النتائج ( وقد أشارت 4يبيّن الجدول )

، FUNستثناء متغيرنسبة النساء المتعطالت عن العمل ( في المستويات األربعة، باECOالتابع )

إذ يؤثّر على التمكين االقتصادي للمرأة بشكل عكسي. وبالنظر إلى قيم المعلمات الُمقّدرة للنموذج 

على المستويات األربعة )جميع الدول، والدول ذات الدخل المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط 

كانت معلمة الدخل المقدر ذات داللة فقد وسط المنخفض(، المرتفع، والدول ذات الدخل المت

%( على جميع المستويات، وبالتالي فإّن زيادة الدخل المقّدر تؤّدي 5إحصائية بمستوى معنويّة )

 إلى زيادة التمكين االقتصادي للمرأة وهذا يتناسق مع األدبيات االقتصادية.

كانت ذات داللة إحصائية بمستوى معنويّة  أّما معلمة نسبة النساء المتعطالت عن العمل فقد

%(، في ثالثة مستويات )جميع الدول، الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذات الدخل 5)

المتوسط المنخفض(، وهذا يعني أّن زيادة نسبة النساء المتعطالت عن العمل ستؤّدي إلى انخفاض 

رأة في النشاط االقتصادي لعدم توفر الفرص فانخفاض مساهمة الم ،التمكين االقتصادي للمرأة

 الكافية لها، يخفض من مستوى التمكين االقتصادي لها.

المرتفع، لم يتبيّن وجود داللة احصائية لمعلمة نسبة في حين على مستوى الدول ذات الدخل 

أّن  يعود إلى النساء المتعطالت عن العمل على التمكين االقتصادي للمرأة، ولعل السبب في ذلك

التمكين االقتصادي للمرأة في الدول ذات الدخل المرتفع من الممكن أن يكون له محددات أخرى، 

لة بين النساء في أغلب نخفض نسبة البطافي تلك الدول، إذ تعمل وغير مرتبط بتعطل المرأة عن ال

وسجلت كذلك  %(،1,5فعلى سبيل المثال لم يتجاوز معدل بطالة النساء في دولة قطر) هذه الدول،

 كل من الكويت واإلمارات والبحرين نسب بطالة منخفضة.

فقد تبيّن وجود داللة إحصائية لها على التمكين  ،أّما معلمة مشاركة المرأة في القوى العاملة

%(على مستوى جميع الدول، ووجود داللة إحصائية 10االقتصادي للمرأة بمستوى معنوية )

%( في الدول ذات الدخل المرتفع، ما يعني أّن زيادة نسبة مشاركة المرأة في 5بمستوى معنوية )

ي للمرأة في جميع الدول، والدول ذات الدخل القوى العاملة تؤدي إلى زيادة التمكين االقتصاد

المرتفع، أما على مستوى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط 

المنخفض، لم يتبيّن وجود داللة إحصائية لمعلمة مشاركة المرأة في القوى العاملة على التمكين 

مشاركة النساء في القوى تعتبرفي هذه الدول نه أ يعود إلى االقتصادي للمرأة، ولعل السبب في ذلك

العاملة منخفضة نسبيّاً، بسبب وجود بعض القيود االجتماعية والثقافية التي تحد من مساهمة المرأة 

في النشاط االقتصادي، إضافة إلى أنه في هذه الدول كثيرا ما يذهب الدخل الذي تحققه المرأة من 

إضافة  ،لسد الحاجات والمتطلبات األساسية لمعيشة األسرة –لك إذا اتيحت لها الفرصة لذ –العمل 

إلى سيطرة األزواج في كثير من الحاالت على ما تحققه المرأة من دخل مما يعيق استخدام الدخل 

 المتأتي من العمل بما يدعم تمكينها االقتصادي. 
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 .نتائج تقدير متغير التمكين االقتصادي للمرأة: 4))جدول 

 ECOالمتغير التابع التمكين االقتصادي للمرأة 

الدول ذات الدخل 

المتوسط 

 المنخفض

الدول ذات الدخل 

 المتوسط المرتفع

الدول ذات الدخل 

 جميع الدول المرتفع
Coefficients 

First 

Difference 

First 

Difference 

First 

Difference Random 

Effects Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects 

0.04 NA 0.03 0.24 
Probability of 

Hausman Test 

-0.01 0.00* 0.00* 0.11 

Constant [-1.29] [-4.53] [6.73] [1.45] 

(0.20) (0.00) (0.00) (0.14) 

0.21* 0.25* 0.17* 0.14* 

EEI [2.98] [8.24] [9.51] [3.12] 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

-0.72* -0.05* -0.04 -0.29*  

[-3.36] [-2.21] [-1.12] [-2.17] FUN 

(0.00) (0.03) (0.26) (0.03)  

0.02 0.11 0.45* 0.20** 

LFP [0.33] [0.93] [11.84] [1.71] 

(0.74) (0.35) (0.00) (0.08) 

0.32* 0.36* 0.01 0.20* 

WE [5.24] [21.72] [1.32] [2.28] 

(0.00) (0.00) (0.22) (0.02) 

0.59 0.68 0.75 0.73 R2 

6.67 8.9 15.4 20.6 
F-Statistic 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

2.4 2.17 2.04 1.94 D.W 

45 36 54 150 

No. of 

Observation 

. وتشير* إلى مستوى الداللة اإلحصائية عند P-value، وتشير ) ( إلى إحصائية tإلى إحصائية  [ ]تشير 

 %. 10%. وتشير ** الى مستوى الداللة االحصائية عند درجة معنوية  5درجة معنويّة 
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%( في ثالثة 5نويّة )فقد كانت ذات داللة إحصائية بمستوى مع ،أما معلمة المساواة في الدخل

مستويات )جميع الدول، والدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، والدول ذات الدخل المتوسط 

المنخفض(، ما يشير إلى أن زيادة المساواة في الدخل بين الرجل والمرأة ستؤدي الى زيادة التمكين 

وجد داللة إحصائية للمساواة االقتصادي للمرأة بشكل عام، بينما في الدول ذات الدخل المرتفع، ال ت

في الدخل على التمكين االقتصادي للمرأة، فالتمكين االقتصادي في هذه الدول يعتمد على عوامل 

األخرى، مثل: مشاركة المرأة في القوى العاملة، والدخل المقدر أكثر من اعتماده على نسبة 

 ن.  العاطالت عن العمل، وعلى متغير المساواة في الدخل بين الجنسي

( إلى قدرة المتغيّرات التّفسيريّة على تفسير االختالفات في 2Rوتشير قيم ُمعامل التحديد )

%، 75%، 73المتغيّر التابع، وبالنّظر إلى هذه القيمة، فإن متغيّرات النموذج قادرة على تفسير )

ة على %(، من االختالفات في مؤشر التمكين االقتصادي للمرأة في النماذج األربع%59، 68

 التوالي، وهذه النسب تعتبر جيّدة في بيانات السالسل الزمنيّة المقطعيّة.

(، والتي تعبّر عن معنويّة نموذج االنحدار المستخدم في الدراسة، فقد F-Statisticأّما قيمة )

كانت ذات معنوية احصائية وبالتالي يمكن القول بأن النماذج جيّدة لجميع المستويات األربعة. 

( في Autocorrelation( إلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي )D.Wاً، يشير اختبار )وأخير

النموذج، وبالتالي يمكن القول بأّن النموذج مقبول إحصائياً في تفسير التمكين االقتصادي للمرأة 

 في الدول العربية وعلى مختلف مستويات الدخل.

 النتائج والتوصيات

 النتائج

( سلطت هذه الدراسة الضوء 2015-2006الفجوة الجندرية لألعوام )باإلستناد إلى تقارير 

وقامت بتطويرنموذج  قياسي لتقدير مؤشر ، في الدول العربية على مؤشرالتمكين االقتصادي للمرأة

التمكين االقتصادي يقاس عن طريق المؤشر الرئيسي وهو وتبين أن  ،التمكين االقتصادي للمرأة

وينضوي تحتها المشاركة في القوى العاملة، والتساوي في األجور لنفس  مشاركة االقتصادية،ال

العمل والدخل المتحصل، ونسبة المديرين العمال ذي المهارة. وألن الدول العربية تعاني من عدم 

 فقد تم تقسيم الدول العربية إلى ثالثة أقسام حسب الدخل اعتمادا علىالتجانس من ناحية الدخل، 

Gross National Income، ودول ذات دخل متوسط دول ذات دخل مرتفع،  : وقد قسمت إلى

 مرتفع، ودول ذات دخل متوسط منخفض.

أّن التمكين االقتصادي للمرأة يتفاوت بين الدول حسب مستويات الدخل، إذ يكون في وتبين 

  يمكن. الدول ذات الدخل المرتفع أعلى ما يمكن، وفي الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض أقل ما
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 لتوصياتا

وبما أن المشكلة األبرز التي تواجه تمكين المرأة في ضوء ما تّم التوصل إليه من نتائج 

لتعزيز المشاركة االقتصادية هذا البحث يوصي باالتي فإن العربية تكمن في التمكين االقتصادي، 

  :للمرأة العربية ما يسهم في زيادة التمكين االقتصادي للمرأة العربية

إذ أن استقطاب االستثمارات  استخدام رأس المال البشري بشقيه لتحقيق التنمية المستدامة، .1

مهم من أجل تحقيق النمو االقتصادي، فالمسألة ليست قلة استخدام النساء في توليد النشاط 

 .االقتصادي، بل في قلة العدالة في االستخدام

للمرأة العربية ومحاولة إيجاد الحلول على دراسة أسباب تدني نسبة المشاركة االقتصادية  .2

مستوى قطري بشكل عام ووطني بشكل خاص حتى يتم تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة 

 العربية وبالتالي رفع مستوى تمكين المرأة.

 ،ةبين المنظمات غير الحكومية من جه وأخيرا ال بد من تضافر الجهود وإيجاد التنسيق

فيما يتعلق برسم السياسات والخطط التنموية  ،والمؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة

 .الهادفه لرفع مستوى تمكين المرأة في كافة جوانبه وال بد من متابعة تنفيذ السياسات المتبعة وتقيمها
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