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 "العمليةو العامة الفوائد - ساسيات المهارات المصرفيةأ تعلم تمكين المرأة في: "حول
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 اخللفيــة:
 

وتحسين  قراراالست وتأثيرها اإليجابي في تحقيقفي تحريك عجلة االقتصاد،  الدور الفاعل للمرأةدول العالم معظم لقد أقّرت 

ن ا ، مع العلمدول المنطقة في هذا المجال المرأة العربيةقود ت. وقد حان الوقت لالنمو االقتصادي ورفع مستوى الدخل

ر وتحقق ادبلكي ت تحتاج اليوم إلى دعم وتشجيعو ،يةالمنزل اتهاالمرأة تتحمل أيضاً مسؤولي وإنالمسؤولية شاقة خصوصاً 

 ليس فقط في تمويل ،يرافقها في مسيرتها العملية ويميزها ببرامج خاصة بها تساعدها دعمهي في حاجة إلى وأحالمها، 

 انخراطها في سوق العمل تسهّلومشاريعها مادياً بل أيضاً من خالل دورات تدريبية وورش عمل تساهم في تعزيز خبراتها 

 وفتح آفاق ومجاالت عديدة أمامها. 
 

 ة،يمها المنزلابين مه ها في التوفيقتساعدمالبيئة األفضل للمرأة و تأمينهو  *العربية"هدف "هيئة تمكين المرأة  أن بماو

يدات سين ب والتالقيخلق فرص التعارف و ورش عمل تدريبية تنظيم من أولويات الهيئة العمل علىبما أن و ،وأعمالها

منصة لتبادل األفكار ال استعمالعبر (SME) وتوجيهات إلدارة شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتقديم نصائحأعمال، 

أساسيات المهارات  تعلم تمكين المرأة في" بعنوان: اً لقاءتمكين المرأة العربية من هذا المنطلق، تنظم هيئة ، فوالخبرات

 الفوائد العامة والعملية". -المصرفية 
 

مجاالت ربط تمويل المشروعات  وخصوصاً علىعلى أهمية هذا اللقاء، وإنطالقا مما تقدم، يركز اتحاد المصارف العربية 

من خالل قدرتها االستيعابية الكبيرة لأليدي العاملة، بالدور االقتصادي الفاعل للمرأة العربية بما  ،الصغيرة والمتوسطة

 .من لعب دور فاعل في تعزيز التنمية االقتصادية في مجتمعاتهايساهم في تخفيف الضغط على القطاع العام، وتمكينها 

 

 احملاور واملوضوعات:
 .دارة واألعمال في المصارف العربيةمرأة في اإلمشاركة المعلومات بشأن وضع ال .1

 حلقة نقاش وعرض تجارب .2

 .دارة واألعمال ومناقشتهاي اإلتحليل اتجاهات دور المرأة ف .3

 .زيادة نسبة النساء في إدارة األعمال على كل المستويات استراتيجيات .4

 .دور المرأة في المجتمع، وترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة حولخلق وعي مجتمعي كامل  .6

 

 بالثقافة المصرفية لدى المرأة.مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة  هذا اللقاء الحواريكما ستتم خالل أعمال 

                                                           
وااننا مستقبل مشرق ألمنصة لدعم المرأة العربية بما يتوافق مع أنظمة كل بلد عربي، تترجم اآلمال واألهداف الكبرى للمرأة العربية في السعي والتضامن لرسم  هي* 

ير سية، واألسس التي يرتكز إليها العمل النسوي غالعربية تكون فيه المرأة في الوان وبلدان المهجر شريكًا أساسيًا في التنمية والتحوالت االجتماعية، والمبادئ األسا
 الحكومي في المجتمع العربي، وتعبر عن تمسك المرأة بنيل جميع حقوقها في الوصول لتحقيق أهدافها والمشاركة في صنع القرار.



 
 :اللقاءهيكلية 

 

وناشطة من المصارف العربية لمناقشة الوضع الحالي للنساء وأولوياتهن والتحديات أعمال سيدة  05أكثر من  حشد -

 الرئيسية التي تواجههن باإلضافة إلى تقديم توصيات لسياسات هادفة لتحسين حياتهن.

 

 بحيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير ،، يضم المؤسسات والشركات الراعيةاللقاءتنظيم معرض مصاحب لفعاليات  -

 بينها. لعمعالقات 

 

 اللقاءاملشاركة يف 
 وعرض تجارباألعمال  رائداتمن خالل الحضور واالستفادة من النقاشات القيمة التي سوف تجريها مجموعة من  -

 .عملية حول إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

واالستفادة من مجموعة واسعة من االمتيازات )التسويق، إبراز العالمات التجارية،  اللقاءمن خالل رعاية فعاليات  -

 والظهور في وسائل اإلعالم، الخ....(

 

 


