
منتدى سيدات األعامل التابع لالتحاد 

من أجل املتوسط لعام

املوضوعات الرئيسية

ملاذا يجب االنضامم إىل منتدى سيدات 

األعامل الدويل؟

من الذي يجب أن ينضم؟

أدت األزمة الصحية كوفيد 19 إىل ترسيع التغريات التكنولوجية مبا يف ذلك التحول الرقمي الذي ميثل أدا

ة رئيسية لتمكني املرأة وادماجها يف سوق الشغل و ريادة األعامل واألنشطة املالية.، ال سيام فيام يتعلق 

بالتحديات املستقبلية. ومع ذلك ، تواجه النساء يف املنطقة األورومتوسطية فجوة مستمرة بني الجنسني 

يف الوصول إىل التقنيات الرقمية واستخدامها ، ويف املهارات الرقمية ويف سوق العمل الرقمي ، ويواجهن 

مخاطر معينة عرب اإلنرتنت عند التعامل مع التقنيات الجديدة.

سينضم  هذا العام منتدى سيدات األعامل إىل املجتمع الدويل لتحليل كيف ميكن للرقمنة أن تساعد يف 

متكني النساء كرائدات أعامل وتجار وعامالت ومهنيات باإلضافة إىل مناقشة تدابري السياسة الرضورية 

لضامن انخراط  املرأة يف ركب عامل التحول الرقمي

سرتكز مناقشات املائدة املستديرة للمنتدى عىل أسباب الفجوة الرقمية بني الجنسني يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا وتأثريها  عىل رائدات األعامل اللوايت اليتوفرن عىل إمكانية الوصول للتكنولوجيا 

الكافية. سيتناول املنتدى مبادرات التعليم والتدريب الرامية إىل تعزيز محو األمية الرقمية ومشاركة 

املرأة يف البيئات الرقمية ، فضال عن الفرص التي يتيحها التحول الرقمي والتكنولوجيات الرقمية ، وتأثريها 

عىل سالسل القيمة ، وكيف ميكن استخدامها لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية واملتوسطة التي 

متلكها سيدات أعامل ، ومتكني املرأة عىل التفاوض.

تعرف عىل كيفية تحويل عملك يف الدورات التدريبية حول الرقمنة للرشكات الصغرية واملتوسطة 	 

التي تقودها النساء

تعرف عىل االبتكار الذي يراعي الفوارق بني الجنسني  والفرص الرقمية للنساء الريفيات. 	 

قم بتوسيع شبكتك يف فعاليات الشبكات الرسيعة التي ينظمها نادي أعامل منطقة الرشق األوسط 	 

وشامل إفريقيا.

تابع مناقشات املائدة املستديرة مع خرباء دوليني رفيعي املستوى.	 

قم بزيارة الرشكات التي تقودها نساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا من خالل الجوالت 	 

االفرتاضية.

ويرحب املنتدى برائدات األعامل، صانعي السياسات ، وخرباء األعامل التجارية ، ومشاريع االستثامر ، 

ومنظامت األعامل التجارية النسائية ، وغرف التجارة ، وخطط ومنظامت الدعم الوطنية واإلقليمية للنساء 

العامالت يف األعامل التجارية. 
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الربامج التدريبية

نادي أعامل منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا

With the financial 
support of

In collaboration 
with

تدريب الرشكات واملرشوعات التجارية القامئة يف املناطق الريفية عىل كيفية استغالل الفرص 	 

الرقمية. - منظم من طرف اإلتحاد من أجل املتوسط

تدريب رائدات األعامل عىل التجارة اإللكرتونية. كيف تعزز أعاملك عىل اإلنرتنت؟ - منظم  من 	 

طرف األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

تدريب سيدات األعامل الاليت تدرن املرشوعات الصغرية واملتوسطة عىل التحول الرقمي. - بالتعاون 	 

مع املركز الدويل للدراسات الزراعية املتوسطية املتقدمة

يتيح “نادي أعامل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا” للرشكات واملرشوعات التي تديرها أو التي 

متلكها سيدات أعامل يف املنطقة، الفرصة لنمو أعاملهن وتوسيع نطاقها واالرتقاء بها إىل مستوى أعىل، 

من خالل فعاليات الشبكات الرسيعة التي تضم مجموعة مختارة من العنارص الفاعلة )املوزعني وتجار 

التجزئة واملوردين واملتخصصني يف تقديم مختلف الخدمات ورشكائهم(، والتي من خاللها سوف تتمكن 

رائدات األعامل الاليت تشكلن جزًء من سالسل القيمة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

والصناعات اإلبداعية، ومستحرضات التجميل من التايل:

إيجاد فرص للدخول يف مرشوعات وأعامل جديدة.	 

التواصل مع رواد الصناعة.	 

 	.)B2B( حضور اجتامعات الرشكات الخاصة

الرتويج ألعاملهن التجارية ومنتجاتهن وخدماتهن.	 

منظم بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

الحلقة الدراسية الرئيسية يف هذه الدورة ستتناول كيفية تحقيق أقىص استفادة من اجتامعات الشبكة 

الرسيعة.

Visit the Women Business Forum 
website to learn more!

ufmsecretariat.org/event/women-business-forum-2021

In the framework of

https://ufmsecretariat.org/event/women-business-f

