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ترجموا أفكاركم إىل أفعال!

ابنوا 

أماكن عمل أكرث شموًل

اشرتكوا اآلن  

احصلوا عىل شهادة مصّغرة  عند إكامل متطلبات برنامج 
السرتاتيجيات الشاملة لتوظيف املرأة واستبقائها وترقيتها 

يف العمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا



ملحة عامة
ــا  م مجانيًّ ــدَّ ــذي  يُق ــه ال ــن نوع ــر األول م ــج املصّغ ــذا الربنام ه
مــدراء  ســيمّكن  شــهادة  عــىل  الحصــول  يخّولكــم  والــذي 
املــوارد البرشيــة وصانعــي القــرارات واملســؤولن التنفيذيّــن 
مــن اعتــامد اســراتيجيات مؤاتيــة للجنســن يف بيئــة اقتصاديـّـة 
رسيعــة التّغــّر.  مــع إنتهــاء هــذا الربنامــج الــذي يتألــف مــن 
ــال   ــن اإلتّص ــرارات م ــو الق ــيتمّكن صانع ــة، س ــدات تدريبيّ ــع وح أرب
والتّعلـّـم واكتســاب األدوات لتنفيــذ اســراتيجيات شــاملة ولدعــم 
ــا  ــات نجاًح ــر املؤّسس ــاتهم. إّن أك ــرأة يف مؤّسس ــف امل وظائ
هــي التــي تبتكــر، تتأقلم، وتتغــّر. فاليــوم، ويف بيئة متشــّعبة 
التكنولوجيــا  مجــال  يف  التطــورات   ظهــور  ومــع  التّحّديــات، 
ويف اتجاهــات الّســوق العامليّــة، تشــهد أماكــن العمــل يف 
ــرشق  ــي ال ــن  منطقت ــا. ولك ــّرًا رسيًع ــامل تغ ــاء الع ــف أنح مختل
األوســط وشــامل أفريقيــا بحاجــة إىل جهــود مضاعفــة لتأســيس 
ــو  ــم الّنم ــل دع ــن أج ــرب م ــكل أك ــات بش ــوع القطاع ــاد متن إقتص
اإلســراتيجي والتّطــّور اإلقليمــي. إّن إحــدى الرّكائــز الرّئيســة 
والتــزام  بقــدرة  تتعلــق  املنطقــة  يف  النمــو  هــذا  لدعــم 
املــرأة. ال زالــت املــرأة يف املنطقــة  تحتــل مراتــب متأخــرة 
عــن نظراتهــا عــىل الّصعيــد الــّدويل  باإلضافــة إىل متثيلهــا 
نســبة تقــل عــن %20 يف العمــل املأجــور. لذلــك، يعتمــد الّنمــو 
االســراتيجي عــىل توفــر فــرص كرميــة واســراتيجيّة لتوظيــف 
ــدة  ــرور ع ــد م ــل. وبع ــا يف العم ــتبقائها وترقيته ــرأة واس امل
ســنوات بصخبهــا وضجيجهــا، يبقــى تحقيــق االلتــزام بتطويــر 
ــكل  ــزًا بش ــة مرتك ــة يف املنطق ــة الّنظاميّ ــات اإلقتصاديّ القطاع
كبــر عــىل تأمــن فــرص عمــل الئقــة للمــرأة. لذلــك، يتوجــب 
ــر أماكــن عمــل شــاملة ونتائــج  عــىل املؤّسســات اليــوم أن توفّ
عمــل رسيعــة ومنــو مســتدام يف آِن واحــد وســط بيئــة شــديدة 

املنافســة.

من يجب أن يشرتك؟
تــّم تصميــم هــذا الربنامــج للمســؤولن التّنفيذيّــن اإلقليميّــن، 
يف  القــرارات  صانعــي  ولكبــار  البرشيّــة،  املــوارد  وملديــري 
املؤّسســات  التــي تســعى لبنــاء ودعــم أماكــن عمــل أكــر 
املحليّــة  التّحديّــات  أّن  إىل  تشــر  األدلّــة  أّن  ومبــا  شــمواًل. 
ــىل  ــزة ع ــة مرتك ــول محلي ــطة حل ــه بواس ــل وج ــىل أكم ــج ع تُعاَل
ــر أحــدث الحلــول للمــوارد  ــة، ُصّمــم هــذا الربنامــج لــي يوفّ أدلّ
البرشيــة وأكرهــا تطلًّعــا للمســتقبل وذلــك ملواجهــة التّحّديــات 
التّنــّوع  تعيــق  التــي  املنهجيّــة  أو  والثّقافيّــة  التّنظيميّــة 

العمــل. إدراج مامرســات أصحــاب  واإلنصــاف وتحــول دون 

ملاذا هذه الشهادة املصغرة؟  
ــراتيجيّات  ــىل اإلس ــز ع ــه  يركّ ــن نظرائ ــز ع ــج املتميّ ــذا الربنام ه
ــل  ــا يف العم ــتبقائها وترقيته ــرأة واس ــف امل ــاملة لتوظي الّش
ــر  ــث توفّ ــة بحي ــدات تدريبيّ ــع وح ــن أرب ــج م ــف الربنام )RRP(. يتأل
الثالثــة األوىل للمشــركن نقاشــات حّســيّة تنافســيّة، تليهــا 
ــة  ــراتيجيّات محلّي ــع إس ــن وض ــن م ــارشة للتّمّك ــة مب ــربة عمليّ خ
تهــدف إىل إزالــة العوائــق وتنفيــذ إســراتيجيّات هادفــة لبنــاء 
أماكــن عمــل شــاملة. أّمــا الوحــدة الرّابعــة، فســتتيح الفرصــة 
األجــاّلء يف ميــدان اإلســراتيجيّات  الــّرّواد  للقــاء فريــق مــن 
التــي  املــرأة  دمــج  مبــادرات  ومناقشــة  ملشــاركة  الّشــاملة 
الذيــن  األفــراد  الربنامــج  هــذا  يناســب  محلّيًّــا.  تطبيقهــا  تــم 
تتمحــور أفكارهــم حــول قيــادة التّغيــر والذيــن يريــدون زيــادة 
الربنامــج  هــذا  مؤّسســاتهم.  صفــوف  يف  الّنســاء  إمكانــات 
الــذي يقّدمــه خــرباء دوليّــون وأكادميّــون معروفــون مــن شــأنه 
تعريــف وإرشاك وربــط املســؤولن التنفيذيـّـن ومــدراء املــوارد 
البرشيّــة  وكبــار صانعــي القــرارات مــن خــالل اســتخدام محتــوى 
قائــم عــىل الحلــول وفًقــا لالحتياجــات املطلوبــة يف املنطقــة.

اللّغات املعتمدة
ــي  ــج التّدريب ــذا الربنام ــة يف ه ــة اإلنكليزي ــامد اللغ ــيتم إعت س

ــية.  ــة والفرنس ــن العربي ــة للغت ــة فوري ــع ترجم م

الوحدات التدريبية
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الحواجز والسرتاتيجيات شاملة للتوظيف
دراسة جدوى التنوع والّشمول يف منطقة الرشق 	 

األوسط وشامل إفريقيا
إحصائيات إقليمية ودراسة حالة باستخدام مؤرش 	 

KIP
حواجز اجتامعية وثقافية: سيناريوهات وتأّمالت من 	 

املنطقة
حواجز هيكليّة: ماذا ميكن أن يفعل أصحاب العمل 	 

يف منطقة الرشق األوسط وشاميل إفريقيا ؟
اسراتيجيات إقليمية شاملة: املامرسات والتوقعات 	 

الحواجز والسرتاتيجيات شاملة لالستبقاء
معاير االستبقاء واالستبقاء الشامل يف املنطقة	 
إحصائيات منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 	 

ودراسة حالة عن االستبقاء
امليزة التنافسية الستبقاء املرأة	 
ملاذا ترك املرأة عملها يف البالد العربية الواقعة 	 

يف منطقة الرشق األوسط وشاميل إفريقيا؟
ما الذي ميكن ألصحاب العمل فعله يف منطقة 	 

الرشق األوسط وشاميل إفريقيا الستبقاء املرأة 
بشكٍل أفضل؟

الحواجز والسرتاتيجيات شاملة للرتقية
اإلحصائيات العاملية مقابل إحصائيات منطقة الرشق 	 

األوسط وشاميل إفريقيا
امليّزات التي يحققها أصحاب العمل من خالل ترقية 	 

املرأة يف املنطقة 
ميزات تنافسية  -

ميزات عاملية مستدامة  -
كوفيد-19 واسراتيجيات أصحاب العمل	 
العوائق التي تواجهها املرأة يف املنطقة	 
ما الذي ميكن ألصحاب العمل فعله يف منطقة 	 

الرشق األوسط وشاميل إفريقيا لرقية املرأة 
بشكل أفضل؟

مدة الربنامج

تبلغ مدة كل وحدة تدريبية ثالث ساعات. وحدة تدريبية واحدة 
يف األسبوع. املدة اإلجامليّة أربعة أسابيع.

اللغة اإلنكليزية

19 - ترشين األول - 2022
2:00-5:00 عرصاً )بتوقيت بروت( 

2:00-5:00 عرصاً )بتوقيت بروت( 

2:00-5:00 عرصاً )بتوقيت بروت( 

3:00-5:00 عرصاً )بتوقيت بروت( 

26 - ترشين األول - 2022

02 - ترشين الثاين - 2022

09 - ترشين الثاين - 2022 

الوحدة األوىل

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

الوحدة الرابعة

تفعيل اإلرشاك
اإلرشاك أمٌر مهم لكل من املجتمعات والرشكات 	 

والعامل
مبادرات أصحاب العمل الرّائدين يف الرشق األوسط 	 

وشاميل إفريقيا: ما الذي نجح وملاذا؟
ماذا كانت أعظم التّحّديات وأفضل امليّسات يف 	 

تطبيق مبادرات )RRP(؟
كيف ميكننا االتّصال والتّعلّم من بعضنا البعض 	 

وتوسيع نطاق التّأثر اإلقليمي؟



الدكتــورة املوســوي هــي مؤسســة مشــاركة ملركــز األعــامل 
والقيــادة الشــاملة للمــرأة حيــث تقــود العديــد مــن املشــاريع 
ــورة  ــرأة. الدكت ــادي للم ــن االقتص ــىل التمك ــز ع ــي ترك ــة الت البحثي
املوســوي فّعالــة يف تعزيــز ودعــم املــرأة يف مجــال علــوم 
ســة ورئيســة مؤمتــر النســاء يف علــوم  البيانــات. وهــي مؤسِّ
البيانــات )WiDS( يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت، الــذي يعتــرب 
أكــرب مؤمتــر مــن نوعــه يف جميــع أنحــاء العــامل حيــث يســتقطب 
مئــات الطــالب واملامرســن والخــرباء العامليــن لتعزيــز دور املــرأة 
ــة  ــا والهندس ــوم والتكنولوجي ــاالت العل ــات ومج ــوم البيان يف عل
ســة للجنــة  والرياضيــات. عملــت املوســوي أيًضــا كرئيســة مؤسِّ
الجامعــة األمركيــة يف بــروت حــول حيــاة ومهــن النســاء يف 
الجامعــة األمركيــة يف بــروت ، حيــث أجــرت أبحاثـًـا عــىل مســتوى 
الجامعــة واقرحــت توصيــات لتحســن حيــاة املــرأة ورفاهيتهــا 
يف الجامعــة األمركيــة يف بــروت. تشــارك بفعاليــة يف القضايــا 
املتعلقــة باملــرأة يف بحــوث العمليــات يف اجتامعــات املــرأة 
 INFORMS يف بحــوث العمليــات وعلــوم اإلدارة يف اجتامعــات 

ــنوية. ــة الس الدولي

ــز  ــس ملرك ــو مؤس ــوين، عض ــدى أفي ــورة ف الدكت
 /  )CIBL( للمــرأة  الّشــاملة  األعــامل والقيــادة 

إلدارة  مشــاركة  أســتاذة   / مشــاركة  عميــدة 

األمريكيــة  الجامعــة  يف  البرشيــة  املــوارد 

ــي  ــوين ه ــورة أفي ــروت AUB-OSB. الدكت يف ب

االجتامعــي  والنــوع  البرشيــة  املــوارد  خبــرة 
ــتاذة  ــب أس ــاً منص ــغل حالي ــط.. تش ــرشق األوس يف ال

مشــاركة يف إدارة املــوارد البرشيــة ومنظمــة املســار لــإدارة 
يف  لألعــامل  العليــان  كليــة  يف  األعــامل  وريــادة  والتســويق 

،لبنــان. بــروت  يف  األمركيــة  الجامعــة 

وهــي أيًضــا رشيكــة مؤسســة وباحثــة منتســبة يف CIBL للمــرأة. 
حصلــت أفيــوين عــىل درجــة الدكتــوراه يف إدارة املــوارد البرشيــة 
ســوربون  بانثيــون   1 باريــس  جامعــة  مــن  الصناعيــة  والعالقــات 
ألفضــل  الشــارقة  جائــزة  عــىل  وحاصلــة  امتيــاز  درجــة  بأعــىل 
أطروحــة دكتــوراه يف العلــوم اإلداريــة يف الوطــن العــريب لعــام 
2005. يركــز بحــث الدكتــورة فــدى عــىل التفاعــل بــن إدارة املــوارد 
البرشيــة واملهــن والنــوع اإلجتامعــي. ظهــرت منشــوراتها يف 
االجتامعــي  »النــوع  يف  أحدثهــا  مثــل  املنافــذ،  مــن  العديــد 
،«مجلــة  املهنــي«  الســلوك  ،«مجلــة  والتنظيــم«  والعمــل 
إدارة املــوارد البرشيــة« ،«أبحــاث األعــامل الفصليــة« ،«التنميــة 
املهنيــة الدوليــة« ،و«املجلــة الدوليــة إلدارة املــوارد البرشيــة«. 
تعمــل حاليــا كمحــررة مشــاركة يف املجلــة الدوليــة إلدارة املــوارد 

.HRMJ و CDI البرشيــة، وعضــو يف هيئــة التحريــر يف

تعمــل فــدى كمستشــارة خاصــة مــع منظمــة العمــل الدوليــة 
ــى يف  ــة )OECD(. تدع ــادي والتنمي ــاون االقتص ــب التع )ILO( ومكت
ة يف برامــج التعليــم  كثــر مــن األحيــان كمتحدثــة خبــرة أو ميــسِّ
التنفيــذي ويف ورش عمــل ونــدوات إقليميــة ودوليــة باللغــات 
ــة  ــق بأنظم ــع تتعل ــول مواضي ــة ح ــية والعربي ــة والفرنس اإلنجليزي
ــن  ــي، والتمك ــوع االجتامع ــوازن الن ــاملة، ت ــة الش ــوارد البرشي امل

ــرأة. ــادي للم االقتص

الدكتــورة شــارلوت كــرم، عضو مؤســس ومديرة 

املؤّسســة  املديــرة   / الدوليــة  للــرشاكات 

ملركــز األعــامل والقيــادة الّشــاملة للمــرأة 

)CIBL( )2018-2021( /  أســتاذة مســاعدة يف 

برنامــج املاجســتر يف ادارة األعــامل التنفيذية 

ــة  ــتاذة يف أنظم ــة واس ــاركة مثبت ــتاذة مش ا أس
املــوارد البرشيــة الشــاملة يف  كليــة تالفــر لــإدارة يف 

جامعــة أوتــاوا. الدكتــورة كــرم هــي مديــرة برنامــج املاجســتر 

يف ادارة األعــامل التنفيذيــة و أســتاذة مشــاركة مثبتــة يف  
كليــة تالفــر لــإدارة يف جامعــة أوتــاوا وحاصلــة عــىل أســتاذية 
ــاهم  ــاملة. يس ــة الش ــوارد البرشي ــة امل ــر يف أنظم ــان تالف إي
عمــل الدكتــورة كــرم كناشــطة وباحثــة يف إغنــاء النقاشــات 
العمــل،  أخالقيــات  البرشيــة،  املــوارد  حــول  تتمحــور  التــي 
الّسياســة العاّمــة واألداء الّنســوي. قبــل انضاممهــا لجامعــة 
أوتــاوا، عملــت شــارلوت كــرم كأســتاذة مثبتــة يف كليــة العليــان 
لألعــامل يف الجامعــة األمركيــة يف بــروت حيــث أمضــت أكــر 
مــن ثالثــة عــرشة ســنة وشــغلت مناصــب عــدة بينهــا رئيســة 
قســم، عميــدة مشــاركة للربامــج، إضافــًة إىل مديــرة مؤّسســة 
ــل  ــام تواص ــرأة )CIBL(. ك ــاملة للم ــادة الّش ــامل والقي ــز األع ملرك
ــرشاكات  ــرة لل ــاعدة ومدي ــتاذة مس ــا كأس ــرم عمله ــورة ك الدكت

  .)CIBL( الدوليــة يف مركــز

مركــز  مديــرة  املوســوي،   ملــى  الدكتــورة  

 )CIBL( األعــامل والقيــادة الّشــاملة للمــرأة 

وعضــو مؤســس للمركــز / عميــدة مشــاركة 

للبحــوث وتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس / 

أســتاذة مشــاركة يف العلــوم اإلداريــة يف 

 .AUB-OSB بــروت،  يف  األمريكيــة  الجامعــة 

وأســتاذة  للمــرأة   CIBL مديــرة  هــي  املوســوي  الدكتــورة 
 OSB بــروت-  يف  األمريكيــة  الجامعــة  يف  ثابتــة  مشــاركة 
ــا كعميــدة مشــاركة للبحــوث وتطويــر أعضــاء  ، حيــث تعمــل حاليً
هيئــة التدريــس ، مــام يســاهم يف دفــع  جــدول أعــامل متعــدد 
ــر  ــن أك ــدة م ــام يف واح ــر اىل األم ــث والتطوي ــات للبح التخصص

األوقــات تحديًــا للجامعــة األمركيــة يف بــروت ولبنــان.

بحــوث  تطبيقــات  عــىل  املوســوي  الدكتــورة  أبحــاث  تركــز 
املختلفــة  األعــامل  مجــاالت  يف  اإلدارة  وعلــوم  العمليــات 
وتطبيــق تحليــالت البيانــات عــىل البحــوث النســوية يف املجاالت 
ــن يف  ــن الجنس ــاواة ب ــوع واملس ــز التن ــىل تعزي ــز ع ــي ترك الت
منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. نــال بحــث الدكتــورة 
ــراًرا  ــا م ــت دعوته ــد مت ــا ، وق ــا ودوليً ــا محليً ــوي اعرافً املوس
ذلــك  يف  مبــا  الدوليــة  املنتديــات  يف  كمتحدثــة  وتكــراًرا 
األكادمييــات الوطنيــة للعلــوم والهندســة والطــب يف الواليــات 
ــوم اإلدارة  ــوي يف عل ــورة املوس ــربة الدكت ــود خ ــدة. تق املتح
الجنســن  بــن  املســاواة  عــىل  تركيزهــا  البيانــات  وتحليــالت 
واألنظمــة الشــاملة يف جميــع أنحــاء املنطقــة. بفضــل تركيزهــا 
 CIBL for الوظيفــي، قامــت املوســوي بتوســيع الربامــج يف
ــئة الرئيســية يف املنطقــة  ــات الناش ــمل القطاع Women لتش
مبــا يف ذلــك العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
بهــدف   ، املرصفيــة  والخدمــات  والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة 
تطويــر خارطــة طريــق شــاملة إلدمــاج النــوع اإلجتامعــي والتنــوع 

املنطقــة. يف 

المتحدثون



وقدراتهــم التحليليــة. تحــت إدارة الدكتــور دبــوق حصــل الربنامــج 
عــىل اعــراف دويل مــن خــالل التنافــس مــع   أكــر مــن 160 جامعــة 
والحصــول عــىل جوائــز  املركــز الثــاين والثالــث يف املنافســة يف 
ــىل  ــن ع ــدة عام ــي مل ــتثامر القيم ــة االس ــن فئ ــاك ع ــة كوينيبي لعب

ــوايل. الت

ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــود األوىل يف ال ــا الجه ــوق حاليً ــود دب يق
ــالل  ــن خ ــي م ــوع اإلجتامع ــور الن ــن منظ ــتثامر م ــو اإلس ــا نح إفريقي
استكشــاف العالقــة بــن األنظمــة والبحــوث واالتجاهــات املاليــة 
سيســمح  نهائيــة  كمحصلــة  املنطقــة.  يف  للجنســن  الشــاملة 
املنطقــة  القتصــاد  اإلجتامعــي  النــوع  منظــور  مــن  اإلســتثامر 
ــرأة  ــة للم ــات الكامل ــتغالً لإمكان ــر مس ــامالً وغ ــه ش ــايف كون بالتع

املهمشــة. واملجتمعــات 

الدكتــورة كارمــن جحــا، عضــو مؤســس ورئيســة 

يف  مشــاركة  أســتاذة  الشــاملة،  السياســات 

اإلدارة العامــة والقيــادة والتطويــر التنظيمــي، 

الدكتــورة كارمــن خبــرة وداعمــة لإدمــاج وإلدارة 
الخــربة  ذوي  ومــن  االجتامعيــة  وللتعبئــة  األزمــات 
الــرشق األوســط وشــامل  أنحــاء منطقــة  يف جميــع 
إفريقيــا. بــن عامــي 2018 و2020، شــغلت الدكتــورة منصــب املديــر 
»التعليــم  لربنامــج  دوالر  مليــون   4.6 وإدارة  لتأمــن  املؤســس 
ــة  ــات يف الجامع ــاء األفغاني ــات« للنس ــادة يف األزم ــل القي ــن أج م
األمركيــة يف بــروت كــام ركــزت يف برنامــج )CIBL( للمــرأة عــىل 
الشــاملة  االســراتيجيات  يف  العمــل  أصحــاب  ورشاكات  سياســات 
األكادميــي،  باإلضافــة إىل مســارها  الدكتــورة،  تتمتــع  للجنســن. 
ــوكاالت  ــارات ل ــورة واالستش ــم املش ــنوات يف تقدي ــرش س ــربة ع بخ
الدوليــة والحكومــات يف املنطقــة.  األمــم املتحــدة وللــوكاالت 

ــة  ــاركة مثبت ــتاذة مش ــوق، أس ــا داع ــورة لين الدكت

يف مجــال علــم النفــس التنظيمــي /  أســتاذة 

ــر  ــة. مدي ــو )ALTO( الفنلندي ــة آلت ــرة يف جامع زائ

عــى  القامئــة  الصحيــة  الرعايــة  إدارة  وحــدة 

يف  إختصاصيــة  لينــا  الدكتــورة    .)EHMU( األدلــة 

تقييــم  يف  متخصصــة  التنظيمــي،  النفــس  علــم 
املوظفــن وتطويرهــم، ويف فهــم الفروقــات الفرديــة، كــام أنهــا 
ــا  ــوص. بصفته ــه الخص ــىل وج ــة ع ــة الصحي ــاع الرعاي ــىل قط ــز ع ترك
باحثــة تتمتــع بخــربة تبلــغ خمســة عــرش عاًمــا يف القيــاس النفــي، 
قــادت لينــا الفريــق الــذي طــور النمــوذج األول للشــخصية مــن وألجــل 
العــامل العــريب. كــام أسســت برنامــج )ADILLA(  لإرشــاد اإلداري يف 
ــز يف  ــث املتمي ــزة الباح ــىل جائ ــت ع ــة وحصل ــة الصحي ــال الرعاي مج
برنامــج زمــاالت الصنــدوق العــريب يف عــام 2020. وهــي تعمــل 
ــتوى  ــىل مس ــاص ع ــام والخ ــن الع ــارة  يف القطاع ــا كمستش أيًض

املنطقــة. 

يرجــى  الربنامــج،  حــول  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
االتصــال

وباحثــة  املناهــج  منســقة  معــويش،   أكســيل 
ركة مشــا

+961-1-350 000 ext.3683 aub.edu.lb/cibl am209@aub.edu.lb

المتحدثون

الدكتــور وســيم دبــوق، عضــو مؤســس ملركــز 

 )CIBL( األعــامل والقيــادة الّشــاملة للمــرأة

/ مديــر برنامــج إدارة الســتثامر  /  أســتاذ 

مســاعد يف املاليــة يف الجامعــة األمركيــة 

AUB- يف بــروت يف كليــة العليــان لألعــامل

OSB.  الدكتــور دبــوق هــو شــخصية بــارزة يف 

التدريــس واملنــح الدراســية مــع الركيــز عــىل التمويــل 
واملرصفيــة. تركــز أبحاثــه عــىل مجــاالت األســهم ، واســتثامرات 
سلســلة  ومتويــل   ، املرصفيــة  والخدمــات   ، الثابــت  الدخــل 
التوريــد. تتمحــور اهتامماتــه التعليميــة حــول متويــل الــرشكات ، 
والتقييــم ، والنمذجــة املاليــة ، ودورات إدارة البنــوك التجاريــة. 
يعتمــد عــىل بحثــه لتعزيــز أنظمــة األعــامل الشــاملة للمشــاركة 
تواجــه  التــي  التحديــات  عــىل  والتغلــب  للمــرأة  االقتصاديــة 
وظائــف املــرأة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا.

الدكتــور دبــوق خبــر يف املهــارات الكميــة املتقدمــة وأدوات 
التوقـّـع التــي تســمح لــه بالتعمــق يف تحليــل األســواق املاليــة 
يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا وكذلك األســواق 
حــول  فريــدة  ثاقبــة  نظــرة  هــذا  مينحــه  األمريكيــة.  املاليــة 
التغيــرات الشــاملة التــي تحتاجهــا اقتصــادات الــرشق األوســط 
وشــامل إفريقيــا لــي تصبــح أكــر شــموالً للنســاء والفئــات 
املهمشــة. نُــرشت أبحــاث الدكتــور دبــوق يف مجــالت مرموقــة 
مثــل »املجلــة الدوليــة القتصاديــات اإلنتــاج« و »مجلــة االســتقرار 
ــة  ــة املالي ــتقبلية« و » مجل ــواق املس ــة األس ــايل« و »مجل امل
األوروبيــة«، و» املجلــة الدوليــة للتحليــل املــايل «. خربتــه يف 
أســواق الســندات، وخلــق الســيولة يف األعــامل املرصفيــة، 
مــن   CIBL for Women متكــن  املاليــة  والنمذجــة  والتمويــل، 
تبنــي منظــور النــوع اإلجتامعــي يف التمويــل واألعــامل. يطبــق 
السياســات  لتحويــل  والتجربــة  الخــربة  هــذه  دبــوق  الدكتــور 
يف  املــرأة  وظائــف  أمــام  كحواجــز  تعمــل  التــي  والهيــاكل 
والعلــوم  املرصفيــة،  الخدمــات  ذلــك  يف  مبــا  القطاعــات 
الصحيــة،  والرعايــة  والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا 

والتعليــم.

ــة  ــتر املالي ــج ماجس ــس لربنام ــق املؤس ــو املنس ــوق ه د. دب
يف الجامعــة األمركيــة يف بــروت. تحــت قيــادة الدكتــور دبــوق 
، جــذب الربنامــج مجموعــة واســعة مــن الطــالب املوهوبــن 
واملهنيــن يف منتصــف حياتهــم املهنيــة الذيــن اســتمروا 
يف قيــادة مناصــب بــارزة يف قطاعــات البنــوك والتمويــل يف 

ــة. ــاء املنطق ــع أنح جمي

 CFA Research ســاهمت جهــوده يف التوجيــه والتدريــب لفــرق
Challenge لفــوزه محليــاً يف عامــي 2012 و 2013.

كان للدكتــور دبــوق دوراً فعــاالً يف تصميــم وإطــالق برنامــج 
بــروت.  يف  األمريكيــة  الجامعــة  يف   )IMP( االســتثامر  إدارة 
يشــغل حاليًــا منصــب مديــر الربنامــج ويــرشف عــىل نخبــة الطــالب 
للحصــول عــىل فهــم شــامل وشــامل إلدارة اإلســتثامر ، تخصيــص 
األصــول، اختيــار األمــن، التــداول وإعــداد التقاريــر عــن طريــق 
اســتثامر منــح بقيمــة مليــون دوالر يف األســواق املاليــة. حصــل 
خريجــو IMP عــىل وظائــف يف املنظــامت املاليــة الرائــدة يف 
العــامل وتتنافــس عليهــم بشــدة املنظــامت املاليــة املرموقــة 
تقديــراً  لدرايتهــم العمليــة ونضجهــم ومهاراتهــم التقنيــة 

اشرتكوا اآلن

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Glu6x7ZB6UOhIG_2VK2hNzjuo6CCEEhPloYWx8tPNsJUMDhYUFg3VUpCRFpBTkJFWDlNOU9PM0RMTS4u


إخــالء مســؤولية عــام: تهــدف منــاذج السياســات واملــواد املتعلقــة مبــرشوع تعزيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل إىل مســاعدة 

ــاع القــرار يف ســعيهم إىل تحســن سياســات مــكان العمــل ومامرســاته  أصحــاب العمــل ومــدراء املــوارد البرشيــة وغرهــم مــن صّن
املتعلقــة بجعــل إجــراءات التوظيــف واالســتبقاء يف العمــل والرقيــة يف مؤسســتهم أكــر شــموالً . وعــىل الرغــم مــن أننــا مل نــأُل 
ــة  ــر اإلقليمي ــن املعاي ــعة م ــة واس ــن مجموع ــتخلصًة م ــة ومس ــون دقيق ــة تك ــوارد برشي ــات م ــة بسياس ــاذج متعلّق ــر من ــداً لتوف جه
والدوليــة، إال أن عرضــاً تقدمييــاً مــن هــذا النــوع يبقــى قــارصاً عــن تضمــن كل التفاصيــل الفنيــة أو مناقشــة كل مــا هــو رضوري لضــامن 

ــز خطتهــا للتوظيــف واالســتبقاء يف العمــل والرقيــة بأنهــا شــاملة للجنســن. بيئــة عمــل تتميّ

بالتــايل، يجــب فهــم املعلومــات املقدمــة مــن مــرشوع تعزيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل وموظفيــه ورشكائــه عــىل أنهــا أداة 
ملعالجــة سياســات مــكان العمــل، ال بيانــاً شــامالً لاللتزامــات القانونيــة لصاحــب العمــل. فهــذه األخــرة يتــم تحديدهــا مــن خــالل النظــام 
األســايس واللوائــح واملعايــر الخاصــة مبعايــر  القطــاع املحــي وطبيعــة الترشيــع الوطنــي. وعــىل نحــٍو مامثــل، وبقــدر مــا تشــر 
هــذه املعلومــات إىل املامرســات أو اإلجــراءات التــي ميكــن أن تعــزز إجــراءات التوظيــف واالســتبقاء يف العمــل والرقيــة الشــاملة، 
مــن دون أن تكــون مطلوبــة مبوجــب قانــون أو الئحــة أو معيــار، فهــي غــر قــادرة عــىل إيجــاد التزامــات قانونيــة إضافيــة، وال توجدهــا 

فعــالً.

أخــرًا، ومــع مــرور الوقــت، قــد يقــوم املنظمــون بتعديــل القواعــد والتفســرات عــىل ضــوء مــا يطــرأ مــن تكنولوجيــا أو معلومــات أو 
ظــروف جديــدة،  إمــا مــن أجــل مواكبــة هــذه التطــورات أو ملراجعــة املعلومــات املتعلّقــة مبجموعــة واســعة مــن مواضيــع املــوارد 
البرشيــة الشــاملة. يتــم توفــر جميــع املعلومــات ومجموعــات األدوات والنــامذج واملــواد األخــرى ذات الصلــة يف إطــار مــرشوع تعزيــز 

مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل كدليــل مجــاين، أي »كــام هــي« بــدون ضــامن ضــد أي نــوع مــن املخاطــر.


