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CGC )املؤسسة املاليزية لضمان االئتمان )شركة عامة محدودة املسؤولية 

 CMSMEs املشاريع املنزلية والصغرى والصغيرة واملتوسطة 

 COMCEC  لجنة منظمة التعاون اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 
ECA أوروبا وآسيا الوسطى 

EDIP  وتعزيز االستثماراتبرنامج تنمية املشاريع 

 EDPs برامج تنمية ريادة األعمال 

 EmOCs  نظام قسائم قسائم صرف صحية لألمهات وخدمات الرعاية في حاالت التوليد
 الطارئة

 ESALA شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية 
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 FEI مؤشر ريادة النساء لألعمال 

 FGM/C  األعضاء التناسلية األنثويةتشويه/ بتر 

 FHH أسر معيشية تعيلها أنثى 

 GAD الجنسانية والتنمية 

 GDI مؤشر التنمية الجنسانية 

 GDP الناتج املحلي اإلجمالي 

GEDI املؤشر العاملي لريادة األعمال والتنمية 

GEI املؤشر العاملي لريادة األعمال 

 GEM املرصد العاملي لريادة األعمال 
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WBDC مركز تنمية األعمال التجارية النسوية 

 WEDP  ريادة األعمال النسويةبرامج تنمية 

 WEF املنتدى االقتصادي العاملي 
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 توطئة

تشكل األسر املتماسكة التي تحض ى فيها املرأة والرجل بنفس القدر من املعاملة العادلة الحجر األساس 

للمجتمعات القوية والسليمة. إال أن املرأة ال تزال تواجه تحديات كبيرة على مستوى مشاركتها في 

العديد من املجتمعات على الصعيد العاملي، بما في ذلك دول الحياة االجتماعية واالقتصادية في 

منظمة التعاون اإلسالمي. وهذه التحديات ال تنعكس فقط على صعيد رفاه املرأة، لكنها كذلك تعيق 

 مشاركتها في تنمية مجتمعاتها.

ملساواة بين وخالل العقدين املاضيين، تم إدراج القضايا املتعلقة بالتحديات التي تواجهها املرأة وا 

الجنسين في الخطط التنموية للمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية. فعلى سبيل املثال، شملت 

( TYPO( وبرنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي )SDGsكل من أهداف التنمية املستدامة )

لجنسين. وعلى مستوى أهدافا وغايات بشأن تمكين املرأة والقضاء على حاالت عدم املساواة بين ا

منظمة التعاون اإلسالمي بالخصوص، كان اعتماد النسخة املعدلة لخطة عمل منظمة التعاون 

في مدينة إسطنبول خالل فعاليات الدورة السادسة  2016( في OPAAWاإلسالمي للنهوض باملرأة )

مثابة الحجر األساس في هذا للمؤتمر الوزاري حول دور املرأة في التنمية في الدول األعضاء في املنظمة ب

املجال. بحيث توفر هذه النسخة املعدلة من أوباو قائمة ببعض اإلجراءات السياساتية الرامية إلى 

 تحسين وضع املرأة وتعزيز دورها في السياق التنموي في دول املنظمة.

سالمي، ومن هذا املنطلق، يقدم سيسرك مساهمة قيمة في إطار جدول أعمال منظمة التعاون اإل  

وذلك من خالل إعداد ونشر أول تقرير تحليلي له حول موضوع املرأة والتنمية والذي يسلط الضوء 

على التحديات التي تواجهها املرأة في الدول األعضاء في املنظمة، وأيضا عن طريق استكشاف السبل 

 والوسائل التي من شأنها أن تعزز من مساهمة املرأة في تنمية مجتمعها.

ذا السياق، يتناول هذا التقرير وضع املرأة في الدول األعضاء في املنظمة من منظور مقارن ويحدد وفي ه

أبرز التحديات التي تواجهها املرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية من خالل استخدام املعلومات 

ة وريادة األعمال في ومجموعات البيانات الكمية والنوعية املتاحة. ويركز بشكل خاص على قضايا املرأ

الجانب املواضيعي منه )الجزء الثاني( ويسلط الضوء على أهمية تشجيع ودعم املرأة حتى تصير من 

رواد املشاريع في دول املنظمة مستقبال. كما يقترح التقرير كذلك بعض التوصيات التي هي بمثابة 

تواجهها املرأة وتعزيز دورها في  مبادئ عامة توجيهية للسياسات لتجاوز بعض التحديات الخاصة التي

 تنمية الدول األعضاء في املنظمة.

 السفير موس ى كوالكليكايا 

 املدير العام                                                                                                  

 سيسرك                                                                                                    
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 شكر وتقدير 

تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق من الباحثين العاملين بسيسرك ترأسه السيد جيم تينتين وضم 

يتي التنسيق كل من السيدة تازين قرش ي وعائشة سينا كوشغير. فيما تكلف السيد كنان باغش ي بعمل

 واإلشراف على هذا العمل البحثي.

املتعلق بدور املرأة في  1مساهمة املؤلفين في فصول التقرير هي كاآلتي: أعد السيد جيم تينتين الفصل 

املتعلق باملرأة والصحة. فيما اشتغلت  4تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والفصل 

املتعلق باملرأة وصناعة القرار،  6املتعلق باملرأة والتعليم، والفصل  2 السيدة تازين قرش ي على الفصل

املخصص للحديث عن أبرز التحديات التي تواجهها النساء الرائدات لألعمال التجارية  8ثم الفصل 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما ساهمت السيدة عائشة سينا كوشغير في إعداد 

املتعلق  7الخاص باملرأة واألسرة، ثم الفصل  5تمحور حول املرأة واالقتصاد، والفصل امل 3الفصل 

املتعلق بقصص  9بوضع النساء الرائدات لألعمال التجارية في دول املنظمة. واشترك في إعداد الفصل 

النجاح من دول مختارة من الدول االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال مبادرات ريادة 

األعمال النسوية كل من السيدة عائشة سينا كوشغير والسيدة تازين قرش ي. واشتغل بشكل مشترك 

 10كل من السيد جيم تينتين والسيدة عائشة سينا كوشغير والسيدة تازين قرش ي على إعداد الفصل 

 .املنظمة املخصص لآلثار السياساتية على تعزيز ريادة األعمال النسوية من أجل تحقيق التنمية في دول 
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 امللخص 

 

باتت قضية املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في شتى ميادين الحياة االجتماعية واالقتصادية 

تكتس ي أهمية متزايدة سواء من منظور وضع السياسات أو حقوق اإلنسان. وما فتئت العديد من دول 

أيما معاناة من حاالت عدم املساواة القائمة بين الجنسين وبدرجات  منظمة التعاون اإلسالمي تعاني

متفاوتة. وتجسد حاالت عدم املساواة هذه والتحديات الرئيسية التي تواجهها املرأة في حياتها 

شك فيه  االجتماعية واالقتصادية عائقا حقيقيا يمنعها من الوصول بإمكاناتها إلى أبعد مدى. ومما ال 

ه العقبات تقف حجر عثرة في طريق مساهمة املرأة في تنمية بلدان املنظمة. وعلى هذا كذلك هو أن هذ

من مختلف  1األساس، يلقي هذا التقرير نظرة على دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في املنظمة

ستوى الزوايا. ويسلط التقرير الضوء على الفوارق القائمة بين املرأة والرجل في بلدان املنظمة على م

بعض املناحي االجتماعية واالقتصادية املختارة، كما يحدد أيضا أبرز التحديات التي تواجهها املرأة، 

ويقترح توصيات سياساتية بهدف معالجة هذه التحديات. فالجزء األول من التقرير يتناول بالدراسة 

اد والصحة واألسرة خمسة جوانب رئيسية للحياة االجتماعية واالقتصادية، وهي التعليم واالقتص

وصناعة القرار من خالل زاوية نظر جنسانية. فيما يركز الجزء الثاني من التقرير على الصلة بين املرأة 

وريادة األعمال، ويقدم تحليال تفصيليا بخصوص وضع أنشطة تنظيم املشاريع التي تضطلع بها املرأة 

 في بلدان املنظمة.

 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالجزء األول: وضع املرأة في الدول 

 دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

إن مسألة تمكين املرأة تستلزم فسح املجال أمامها وتزويدها بكل ما هي بحاجة إليه من زاد التخاذ 

قرارات حاسمة في مختلف القضايا واملجاالت مثل االقتصاد والتعليم والصحة.  وبما أن النساء يمثلن 

يضا، فإنه ال مجال في املائة من السكان في العالم وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أ 50حوالي 

هناك أمام األمم لتحقيق أهدافها اإلنمائية إن هي تجاهلت املشاكل التي تواجهها هذه الفئة التي 

تشكل نصف املجتمع أو لم تتناولها بما يكفي من الجدية والحزم. وفي هذا السياق، يتطرق هذا التقرير 

ي املنظمة عن طريق اعتماد منهجية شاملة إلى دراسة وضع املساواة بين الجنسين في البلدان األعضاء ف

                                                           
 .6و  5األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يرجى مراجعة امللحقين لالطالع على القائمة الكاملة لتصنيف الدول 1
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تتجلى في تحليل ثالثة مؤشرات شاملة من املؤشرات ذات الصيت العاملي، وهي املؤشر العاملي للفوارق 

بين الجنسين التابع للمنتدى االقتصادي العاملي، ومؤشر املؤسسات االجتماعية واملساواة بين 

تنمية في امليدان االقتصادي، ومؤشر التنمية الجنسانية ( التابع ملنظمة التعاون والSIGIالجنسين )

(GDI التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي. وتشير األرقام إلى أن عدم املساواة بين الجنسين في البلدان )

مؤشر الفوارق بين الجنسين من األعضاء في املنظمة قد سجل تراجعا نسبيا  بينما ارتفع متوسط 

. وتؤكد النتائج أيضا على وجود تفاوتات كبيرة بين 2017في عام  0.64إلى  2006م املسجل عا 0.60

مختلف املناطق الفرعية للمنظمة وبين الدول االعضاء منفردة على مستوى عدم املساواة بين 

الجنسين. وتوحي النتائج كذلك إلى أن الطريق أمام بلدان املنظمة كمجموعة ال يزال طويال لتحقيق 

ن التقدم للقضاء على أوجه عدم املساواة بين الجنسين الناجمة عن أسباب اجتماعية املزيد م

واقتصادية، التقدم الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام املرأة إلبراز كامل إمكاناتها في تحقيق التنمية 

 املستدامة.

 املرأة والتعليم

في املستوى العام للتعليم خالل حققت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحسنا ملحوظا 

العقدين املاضيين. لكن اإلشكال الذي ال يزال قائما هو وجود فوارق كبيرة بين الرجال والنساء من 

لم يتعدى متوسط النساء امللمات  2016و  2008حيث معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة. فبين عامي 

من بين كل  80.7ينما كان املعدل في صفوف الرجال ، ب69.4امرأة  100بالقراءة والكتابة من بين كل 

% من 18.9، لم تكن نسبة 2016و  2006%. وبين عامي 11.3ما يعني وجود تباين بنسبة  –رجل  100

مجموع الفتيات في سن التعليم االبتدائي في بلدان املنظمة ملتحقات باملدرسة. وفي الفترة ذاتها، لم 

فتيات في سن الدراسة الثانوية من امللتحقين باملدرسة. وترتفع % من جميع ال23.3تكن أيضا نسبة 

معدالت الفتيات غير امللتحقات باملدارس في بلدان املنظمة ألسباب عدة، من بينها التمييز بين الجنسين 

والحواجز الثقافية ومستوى الوعي لدى األسر بأهمية التعليم. وبشكل عام، يعتبر تجنب العوامل 

لى التحصيل العلمي لإلناث أمرا ممكنا، لكن لألسف الشديد ال تزال هذه العوامل املؤثرة سلبا ع

قائمة بسبب االفتقار إلى استجابة موجهة من صانعي السياسات. لذلك فإنه من املهم فهم أهمية بذل 

 جهد اجتماعي وتشريعي موجه من أجل الرفع من مستوى تمدرس املرأة.

 املرأة واالقتصاد

اواة بين الجنسين في الحياة االقتصادية من األمور التي تشكل شاغال من الشواغل يعتبر عدم املس

املهمة سواء في البلدان النامية أو املتقدمة، لكونه يعيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة. 

 فإمكانية مشاركة املرأة في سوق العمل ضئيلة باملقارنة مع الرجل، وهذا راجع لعدة أسباب. هذا مع

العلم بأن التمكين االقتصادي للمرأة من شأنه أن يفض ي إلى تعزيز النمو االقتصادي والتقليص من 

حدة الفقر وتضييق الفجوة املتعلقة بعدم املساواة في الدخل وتعزيز الرفاهية املجتمعية وتحقيق 

 عن تعزيز التوازن في معدالت الخصوبة والرفع من مستوى أداء األعمال التجارية واالبتكار فضال 
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، سجلت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زيادة 2017-2008التنمية املستدامة. وخالل فترة 

%. لكن بالرغم من 38.1% إلى 36.3طفيفة في معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة بحيث ارتفع من 

 37.7الفجوة شاسعة وبلغت  التحسن التدريجي في الفجوة بين معدالت مشاركة النساء والرجال، ظلت

. وإن كانت الفجوة بين الجنسين فيما يخص الرواتب آخذة في التقلص في دول 2017نقطة مئوية عام 

املنظمة إال أنها ال تزال قائمة والفوارق بين الجنسين شاسعة. وللنهوض بمستوى املشاركة االقتصادية 

تها والرجل على قدم املساواة في القوى العاملة، للمرأة، على صناع السياسات اتخاذ تدابير تكفل مشارك

مع تحسين وضعها في سوق العمل. كما يمكن تحقيق إدماج أفضل للمرأة في أسواق العمل من خالل 

 توفر ضمان ظروف عمل آمنة وصحية لها وتنفيذ سياسات مالئمة لألسرة.

 املرأة والصحة

على رفاهية األفراد واألسر واملجتمعات. ويساهم تعتبر الصحة من العوامل املهمة ذات األثر املباشر 

األشخاص األصحاء في التقدم االقتصادي والتنمية إلى حد أعلى ألنهم يعيشون فترة أطول ويبقون 

أكثر إنتاجية. وكثيرة ومتنوعة هي العوامل التي تؤثر على الوضع الصحي وقدرة الدول على توفير 

لصحة املرأة بالخصوص أن تؤثر على التنمية من جوانب  الخدمات الصحية الجيدة لشعوبها. ويمكن

مختلفة مثل خلق فارق في النتائج التعليمية للفتيات والتأثير على تشكيل قرار االنخراط في سوق 

الشغل. وفي العادة تحد العوامل املتجلية في الظروف االجتماعية والواقع االقتصادي واألعراف 

رأة على الخدمات الصحية بشكل جيد في بلدان منظمة التعاون الثقافية من إمكانية استفادة امل

اإلسالمي، وهو ما تشير إليه عدة مؤشرات في هذا الفصل. ومن حيث املعدل على املؤشر الفرعي 

و  2013للصحة والبقاء على قيد الحياة، سجلت دول املنظمة في املتوسط أدنى املعدالت خالل عامي 

العاملي. كما النامية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة واملتوسط باملقارنة مع البلدان  2017

. 2016و  2006أن العمر املتوقع عند الوالدة بالنسبة للمرأة في دول املنظمة هو األدنى خالل عامي 

معدل ونفس النمط يالحظ على مستوى معدالت وفيات اإلناث من البالغين، فقد بلغ متوسط 

، وتعدى هذا الرقم متوسط الدول املتقدمة بأربعة 2016بالغ( في  1000)من بين كل  158الوفيات 

أضعاف تقريبا. وتشير النتائج إلى أنه يتعين على دول املنظمة بذل املزيد من الجهود لتحسين النتائج 

املتعلقة بالصحة سواء في صفوف الرجال أو النساء. كما يتعين كذلك تصميم سياسات محددة 

لجة بعض التحديات التي تواجهها النساء في بلدان املنظمة من قبيل ما يتعلق منها بالرعاية ملعا

 السابقة للوالدة للتخفيف من معدالت وفيات األمهات.

 املرأة واألسرة

ال شك أن األسرة هي الدعامة األساسية للفرد في املجتمع، وبالتالي فإن رفاهية املرأة تتوقف على مدى 

ا. لذلك ينبغي أن يكون تمكين املرأة في أسرتها واحدا من األهداف الرئيسية للحكومات رفاهية أسرته

لتعزيز التنمية املستدامة. وفي سياق الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نجد أن بعض 

ناث املمارسات املؤذية القائمة مثل العنف ضد املرأة وتزويج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإل 
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وغيرها تعيق املرأة من التمتع بحياة تتسم بالرفاه وتعرقل مساهمتها في التنمية. ومعلوم أن العنف 

ضد املرأة يجسد انتهاكا صارخا لحق من حقوق اإلنسان التي من املفترض أن تنعم بها املرأة. وقياس 

املشكلة االجتماعية مدى تعرض النساء للعنف بشكل دقيق في دول املنظمة والعمل على معالجة هذه 

ليس باألمر السهل ألن األعراف ونظرة املجتمع للمرأة تقف كعناصر معيقة في الطريق. وتوصلت األرقام 

هو  2017إلى أن معدل انتشار ثقافة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في مجموعة دول املنظمة عام 

لى صعيد آخر، سجلت دول املنظمة أعلى %( باملقارنة مع مجموعات الدول األخرى. وع48.1األعلى )

 15% من جميع حاالت الزواج تحصل قبل بلوغ 7معدالت انتشار ظاهرة تزويج األطفال بحيث أن 

. وفي هذا الصدد، يتعين على دول املنظمة مواجهة مثل 18% منها قبل سن الـ25.5سنة من العمر و 

 وحدة املؤسسة األسرية.هذه التحديات من خالل وضع سياسات مناسبة بهدف تعزيز 

 املرأة وصناعة القرار

يعتبر دور املرأة في صناعة القرار من األمور الجوهرية لوضع سياسات معيارية من شأنها أن تكون ذات 

أثر مهم في سياق املسار التنموي. وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تواجه املرأة املنخرطة في عمليات 

ات بسبب بعض املعيقات املؤسساتية )مثل التمييز( والشخصية )مثل صناعة القرار بعض التحدي

% من أعضاء كال غرفتي 20دولة من دول املنظمة أقل من  27مستوى التعليم(. وتمثل البرملانيات في 

% من املناصب 13سوى  2016و  2014البرملان. كما لم تشغل املرأة خالل الفترة املمتدة بين عامي 

لبلدان. لذلك قد يكون لتنفيذ نظام للحصص بين الرجال والنساء في الهيئات الوزارية في هذه ا

التشريعية والبرملانات وتصميم سياسات تراعي املنظور الجنساني مفعول إيجابي للرفع من مستوى 

مشاركة املرأة في عمليات صنع القرار على جميع املستويات.  وهذا ما سيفسح املجال أمام املرأة إلطالق 

 ان لقدراتها والسعي نحو تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.العن

 

 الجزء الثاني: تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

لكن رغم أن  إن لريادة املرأة لألعمال قطعا أثر إيجابي على التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان.

ريادة املرأة لألعمال قد باتت من األمور اآلخذة في التنامي على املستوى العاملي، نجد أن بيئة تنظيم 

املشاريع في العديد من البلدان النامية، بما فيها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ليست مثالية بما 

وة شاسعة بين الجنسين في هذا املجال. يكفي لتنخرط فيها املرأة بنجاح، وهذا ما ينجم عنه نشأة ه

وهذه الهوة لم تأت من فراغ، بل هي نتاج لحالة عدم املساواة بين الجنسين القائمة في جل مظاهر 

 الحياة بدءا من التعليم ووصوال إلى قطاع الصحة.
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رأة في هناك فرق بين خصائص ريادة املرأة والرجل لألعمال، فعلى سبيل املثال غالبا ما قد تلجأ امل

. كما تجنح املرأة معين مشروع معين بداعي الضرورة ألن ال بدائل أخرى متاحة أمامها لكسب دخل

املقاولة في بلدان املنظمة في غالب األمر إلى النشاط في إطار االقتصاد غير الرسمي بسبب املعيقات 

 تقييد أعمالهن أمرا صعبا. القائمة أمام االستفادة من التمويل والعراقيل البيروقراطية التي تجعل من

لكن في العموم يبقى عدد النساء املقتحمات لعالم ريادة األعمال في دول املنظمة محدودا للغاية عند 

مقارنتهن بنظرائهن من الرجال. كما يواجهن في هذه البلدان تحديات كبيرة سواء عند البدء في مزاولة 

ي تتخبط فيها البيئة العامة لريادة األعمال. وليس هناك أعمالهن أو في إدارتها، وذلك راجع للمشاكل الت

أيضا ما يحميهن من املمارسات التمييزية في حقهن في العديد من بلدان املنظمة وهو األمر الذي يقلل 

دولة  22من إمكانية وصولهن إلى األسواق املالية أو االئتمانية. فعلى سبيل املثال، يحظر القانون في 

فقط التمييز من قبل الدائنين على أساس نوع الجنس عند الرغبة في الحصول على عضو في املنظمة 

االئتمانات. ومثل هذه التحديات ال تحد من نمو املشاريع التجارية التي تديرها املرأة فحسب، لكنها 

 أيضا تقلل من إمكانية مساهمتها في تنمية مجتمعها.

وفي ضوء اإلحصاءات املعروضة في الجزء الثاني من التقرير، يمكن تصنيف التحديات الرئيسية التي 

تواجهها النساء املقاوالت في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كما يلي: انخفاض تنمية رأس املال 

كفاية البنية للحصول على التمويل، وعدم املحدودة البشري، والتركيز القطاعي العالي، واإلمكانية 

التحتية، وقضايا سياساتية وقانونية، والحواجز الثقافية والهيكلية. باإلضافة إلى ذلك، تكلف 

اإلجراءات واملدة الزمنية والتكاليف الالزمة لبدء عمل تجاري من قبل النساء في دول املنظمة أكثر مما 

اك نقص في الجهود املبذولة لتعزيز يلزم نظرائهن من الرجال. ومن حيث اإلطار املتعلق بالسياسات، هن

 ريادة النساء لألعمال التجارية على الصعيد القطري والبيني في منظمة التعاون اإلسالمي.

وبغية تعزيز ريادة األعمال النسوية لتنمية بلدان املنظمة، هناك حاجة لتصميم وتنفيذ مجموعة من 

طاع التعليمي واملؤسسات املالية. يمكن التدخالت الشاملة التي تستهدف مجاالت تتراوح بين الق

لصانعي السياسات في الدول األعضاء في املنظمة االستفادة من التجارب الناجحة لبعض األقطار مثل 

البحرين وبنغالديش ومصر وماليزيا والنيجر وأوغندا كما هو وارد في هذا التقرير، وذلك مع مراعاة 

و/أو السياسات من شأنها أيضا تعزيز التعاون والشراكات ظروف بلدهم الخاصة. ومثل هذه املبادرات 

فيما بين الدول األعضاء في املنظمة بشكل فعال بهدف تحسين املناخ العام لتنظيم املشاريع في دول 

 املنظمة خاصة بالنسبة للنساء.

 



 ملخص
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باتت قضية املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في شتى ميادين الحياة االجتماعية واالقتصادية 

تكتس ي أهمية متزايدة سواء من منظور وضع السياسات أو حقوق اإلنسان. وبما أن األسرة هي أصغر 

بنية ل غياب نواة في املجتمع، فإنه ليس من السهل تمكين املرأة وتحقيق املساواة بين الجنسين في ظ

 أسرية قوية وسليمة.

وعلى أساس االلتزامات واملبادئ التوجيهية الدولية، تستند معظم السياسات املتعلقة بالتنمية إلى 

مبدأ إدراج أولويات واحتياجات كل من املرأة والرجل لتوفير فرص متكافئة لالستفادة من جميع املزايا 

( كواحد من الوثائق الرئيسية 1995بيجين لألمم املتحدة ) والخدمات املتاحة في املجتمع. ويأتي إعالن

املنصوص عليها في هذا اإلعالن توفر إطارا دوليا  12في هذا املجال. إن مجاالت االهتمام الحيوية الـ

للعمل من أجل النهوض باملرأة وتمكينها، ومع ذلك ال تزال هناك بعض املشاكل املتعلقة بإدراج 

نسانية في جميع املستويات العملية لتنفيذ السياسات في جميع أنحاء العالم الجوانب املتعلقة بالج

(UN, 2010.) 

وحسب منظمة الصحة العاملية يشير مصطلح النوع االجتماعي إلى "األدوار والسلوكيات واألنشطة 

قات والسمات املحددة اجتماعيا التي يعتبرها مجتمع معين مالئمة للرجال والنساء". وبالتالي فإن عال

النوع االجتماعي هي تلك الطرق التي تحدد بها ثقافة أو مجتمع ما حقوق ومسؤوليات وهوية الرجل 

واملرأة في عالقتهما مع بعض. لكن لسوء الحظ غالبا ما يساء فهم مصطلح النوع االجتماعي من خالل 

القات بين الرجل حصر معناه في عالقته باملرأة فقط. في الواقع تشمل قضايا النوع االجتماعي الع

واملرأة وأدوارهما ومدى وصولهما إلى املوارد والتحكم فيها وتقسيم العمل وغيرها من األمور. وباإلضافة 

إلى ذلك، فإن موضوع النوع االجتماعي ال ينحصر فقط في األمور املتعلقة بالتفاوت بين املرأة والرجل 

واإلنتاج والعديد من الجوانب األخرى للحياة وما تخلفه من أثر على موضوع الخصوبة وتنظيم األسرة 

 (.Bravo-Baumann, 2000االجتماعية واالقتصادية )

وبالنظر إلى كون العديد من الدول األعضاء في املنظمة تعاني من التفاوت الجنساني بدرجات متفاوتة 

نظمة ولها بعض االهتمامات املشتركة بخصوص وضع الوحدة والرفاهية األسرية، فقد أدرجت م

ويدعو برنامج العمل  .التعاون اإلسالمي القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي في جدول أعمالها السياس ي

( إلى تعزيز إشراك املرأة في ميادين الحياة االقتصادية 2005العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي )

اقات والتصديق عليها والثقافية واالجتماعية والسياسية ويشجع الدول األعضاء على توقيع االتف

لضمان تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. وجاء اعتماد خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

للنهوض باملرأة )أوباو( كخطوة من الخطوات الرئيسية األخرى التي اتخذتها املنظمة سعيا للنهوض 

ملرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة باملرأة، وكان ذلك خالل املؤتمر الوزاري الثاني بشأن دور ا

.  وتقدم وثيقة أوباو خارطة طريق للنهوض باملرأة 2008التعاون اإلسالمي، الذي عقد في القاهرة عام 

في عام . في البلدان األعضاء في املنظمة من خالل تسليط الضوء على شواغلها ومجاالتها ذات األولوية

حينة لوثيقة أوباو التي تقدم هيكال تحليليا إلى جانب مصفوفة ، تبنت دول املنظمة النسخة امل2016
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تنفيذ، وكان ذلك في إسطنبول خالل املؤتمر الوزاري السادس بشأن دور املرأة في تنمية الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

مستوى أة على وعلى هذا األساس يسلط هذا التقرير الضوء على التفاوتات القائمة بين الرجل واملر 

بعض الجوانب االجتماعية واالقتصادية املختارة، كما يوفر نظرة شاملة بخصوص الوضع الراهن 

للمرأة في بلدان املنظمة من خالل منظور مقارن. وفضال عن ذلك، يركز التقرير على دور املرأة في 

خمسة جوانب رئيسية للحياة ويتناول الجزء األول من التقرير .التنمية في الدول األعضاء في املنظمة

االجتماعية واالقتصادية، وهي التعليم واالقتصاد والصحة واألسرة وصناعة القرار من خالل زاوية 

 نظر جنسانية.

ويناقش الجزء الثاني وضع ريادة األعمال النسائية كموضوع خاص في نسخة هذا العام من التقرير، 

املمكنة للنهوض بريادة النساء لألعمال بهدف تعزيز ومن خالله ينظر التقرير في السبل والوسائل 

املساعي التنموية في البلدان االعضاء في املنظمة. وفي هذا السياق، ينصب النقاش أوال حول الجوانب 

النظرية املتعلقة بريادة األعمال من طرف النساء والتنمية. ثم بعدها يتحول النقاش إلى تقييم وضع 

دول املنظمة عن طريق االعتماد على بعض املؤشرات القابلة للمقارنة في  ريادة النساء لألعمال في

سياق شامل لعدة بلدان. وعلى ضوء النتائج، تم تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها املرأة 

املنخرطة في مجال ريادة األعمال. كما أن هناك عرضا ملجموعة من قصص النجاح لسيدات تفوقن 

مال في دول. ويختتم الجزء الثاني بعرض اآلثار املترتبة على السياسات املتعلقة في مجال ريادة األع

بسبل تعزيز ريادة األعمال في صفوف النساء والرفع من مستوى مساهمة رائدات األعمال في املسار 

 التنموي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

 تهيئة املجال: املفاهيم الرئيسية واإلطار النظري  1.1

هي األعمال التي تناولت موضوع املرأة والتنمية من خالل دراسات نظرية وتجريبية. لكن باالطالع  كثيرة

على بعض األدبيات في هذا املجال يتبين أن بعض املصطلحات واملفاهيم الرئيسية مثل تمكين املرأة 

د، لتمهيد والتفاوت الجنساني لم توظف على أفضل نحو لإلشارة إلى ما تدل عليه. وفي هذا الصد

الطريق أمام التحليالت والنقاشات الواردة في هذا التقرير، يأتي فيما يلي تعريف لبعض املفاهيم 

 األساسية.

من بين التعاريف التي يمكن أن تعطى للتمكين هي أنه "عملية اجتماعية متعددة األبعاد تمنح األفراد 

اكتساب السلطة الالزمة الستخدامها في  آليات التحكم في حياتهم الخاصة. فهي عملية تخول لألفراد

 Page andحياتهم ومجتمعاتهم من خالل العمل على القضايا التي يرونها ذات أهمية بالنسبة لهم" )

Czuba, 1999.) 

وعلى نفس املنوال، يشير مفهوم تمكين املرأة إلى "قدرة املرأة على اتخاذ خيارات استراتيجية في الحياة 

(. ومن خالل هذا املنطلق، Malhotra et al., 2009من هذه القدرة في السابق" )بعد أن كانت محرومة 
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يعد التمكين أمرا ال غنى عنه في عمليات الحفاظ على مكتسبات املرأة على املستوى الفردي واألسري 

واملجتمعي واملستويات األكثر شموال. فهو يشمل العمل على تعزيز وضع املرأة من خالل محو األمية 

 من تمكينها إلى أيضا املرأة تمكين مفهوم (. ويشيرAlvarez, 2013) تعليم والتدريب وإذكاء الوعيوال

 .(Bayeh, 2016)بلدها  في متنوعة قضايا مستوى  على مصيرية خيارات اتخاذ

وعلى صعيد آخر، من دالالت مصطلح املساواة بين الجنسين أن "الحقوق التي من حق الفرد التمتع 

 Warth andومسؤولياته والفرص املتاحة أمامه لن تتوقف على كونه قد ولد ذكرا أو أنثى" )بها 

Koparanova, 2012 ووفقا لـ .)Holzner ( يمكن كذلك تعريف املساواة بين الجنسين 2010وآخرون )

يارات على أنها الحالة التي "يتمتع فيها جميع البشر بالحرية في تنمية قدراتهم الشخصية واتخاذ الخ

دون التقيد باألدوار املفروضة عليهم بحكم جنسهم، بمعنى أنه من الضروري مراعاة وتقييم وتفضيل 

تطلعات واحتياجات املرأة والرجل بقدر من املساواة". والغاية من ضمان تحقيق املساواة بين الجنسين 

 (.Alvarez and Lopez, 2013هي القضاء على التمييز القائم على أساس جنس الفرد )

وعلى هذا األساس، يمكن استخالص فكرة أن تمكين املرأة واملساواة بين الجنسين أمران متداخالن 

في املائة من السكان، فإنه  50وحيويان لتحقيق التنمية املستدامة لألمم. وبما أن النساء يمثلن حوالي 

شاكل التي تواجهها هذه الفئة ال مجال هناك أمام األمم لتحقيق أهدافها اإلنمائية إن هي تجاهلت امل

وقد وثقت العديد من الدراسات  التي تشكل نصف املجتمع أو لم تتناولها بما يكفي من الجدية والحزم.

 وقدمت أدلة داعمة في هذا السياق.

( الضوء على أن "هناك عدد متزايد من الدراسات التي تشير إلى أن التفاوتات 2010)  Stevensوسلط

نسين ينجم عنها تكاليف اقتصادية عالية وتؤدي إلى استفحال مظاهر عدم املساواة القائمة بين الج

( أن إقامة 2014للمرأة )  االجتماعية وتدهور البيئة في جميع أنحاء العالم". أكدت هيئة األمم املتحدة

قيق عالم مستدام يسود فيه العدل وتعزيز دور املرأة في الحفاظ على تماسك أسرتها ومجتمعاتها وتح

 املساواة بين الجنسين من األمور البالغة األهمية.

هناك عدد كبير من املقاربات النظرية الرئيسية التي تربط بين االهتمام باملرأة والتنمية. فمقاربة "املرأة 

( تدعو إليالء املزيد من االهتمام باملرأة في السياسات واملمارسات التنموية، وتؤكد WIDفي التنمية" )

( على GADاجة إلى إدماجها في العملية التنموية. وتركز مقاربة "النوع االجتماعي والتنمية" )على الح

بين املرأة والرجل والحاجة إلى الثورة على األدوار املنوطة بكل جنس   االختالفات املحددة اجتماعيا

إلى تعريف  والعالقات بين الجنسين كما هو سائد. وهناك مقاربة االقتصادات الذكية، وهي تهدف

املساواة بين الجنسين ودور املرأة كجزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية، وترمي كذلك إلى تحفيز 

التنمية من خالل االستثمار بشكل أكثر كفاءة في النساء والفتيات. وتشدد على أن الفجوة بين الرجل 

ت تعد العقبة الرئيسية أمام تحقيق رأس املال البشري والفرص االقتصادية وتمثيلية األصوا واملرأة في 

مستويات متقدمة من التنمية. وعلى اختالف رؤاها بخصوص كيفية إدماج املرأة في العملية التنموية 

 للبلدان، املشترك بين كل هذه املقاربات النظرية هو أن املرأة فاعل رئيس ي ومحفز للتنمية.



 وضع املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الجزء األول:

 

11 
 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

رأة من املوارد االقتصادية والفرص بما في ذلك إن التمكين االقتصادي يزيد من إمكانية استفادة امل

الوظائف والخدمات املالية واملمتلكات وغيرها من األصول اإلنتاجية وتنمية املهارات ومعلومات 

السوق. وفسح املجال أمام املرأة للمشاركة في العملية االقتصادية وتمكينها أمران أساسيان لتعزيز 

حكم في حياتها وممارسة نفوذها في املجتمع. وحسب منظمة التعاون حقوق املرأة وتخويلها إمكانية الت

% من 50% من العمل في العالم، وتنتج 66(، فإن املرأة تؤدي 2011والتنمية في امليدان االقتصادي )

 %.1% من الدخل وال يتعدى ما هو باسمها من املمتلكات نسبة 10الغذاء، لكنها ال تتلقى سوى 

للمرأة أمر غاية في األهمية بالنسبة للنمو الذي يراعي مصالح الفقراء فضال  إن التمكين االقتصادي

(، يمكن 2011عن كونه مهما لتحقيق التنمية. ووفقا ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي )

ة % إذا كان هناك تكافؤ في حصول املرأ20أن ينمو إجمالي الناتج الزراعي في أفريقيا بنسبة تصل إلى 

والرجل على املدخالت الزراعية. وقدرت منظمة األغذية والزراعة أن تحقيق املساواة بين املزارعين 

من اإلناث والذكور في الحصول على املوارد اإلنتاجية من شأنه أن يزيد من معدالت اإلنتاج الزراعي 

 (.FAO, 2011% )4إلى  2.5في البلدان النامية بما يصل إلى 

على مستوى تعليم املرأة وصحتها آثار إيجابية على هذه النتائج وغيرها لصالح  كما أن للتحسينات

أطفالها. فقد توصلت دراسة إلى أن األطفال في باكستان من أمهات حصلن على تعليم ولو لسنة 

واحدة يدرسون ساعة إضافية في املنزل كل يوم ويحصلون على نتائج أعلى في االختبارات. وأفاد تقرير 

( بأنه على أساس عينة من مجموعة واسعة من البلدان النامية، 2017االقتصادي العاملي ) املنتدى

فإن االستثمار في الفتيات حتى إكمال تعليمهن بنفس املستويات التي يصلها الفتيان قد يؤدي إلى زيادة 

لناتج املحلي % من ا68% و 54في املكاسب على مدى الحياة لفتيات اليوم، هذه الزيادة قد تتراوح بين 

 %.1.5اإلجمالي للبلدان، أي ما يعادل زيادة في معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي بنحو 

بلدا من جميع أنحاء  141( إلى أنه في عينة من 2018) de la Brierو  Quentinوتشير دراسة أجراها 

نصيب الفرد، إلى خسائر في العالم، يمكن أن تؤدي عدم املساواة بين الجنسين في املكاسب، حسب 

 تريليون دوالر. 160دوالر للشخص الواحد أو ما مجموعه  23.620ثروة قدرها 

ومن شأن الحد من التفاوت بين الجنسين أن يؤدي إلى زيادة في حصص اإليرادات الحكومية في الناتج 

تريليون دوالر  1.4ره (، يمكن توليد ما قد2017املحلي اإلجمالي. فحسب املنتدى االقتصادي العاملي )

مليار دوالر( في االقتصادات الناشئة. ويقدر االتحاد  940من عائدات الضرائب العاملية، معظمها )

% من دخلها في سبيل أسرتها 90الدولي لتنظيم األسرة أن املرأة تعيد استثمار ما متوسطه قد يصل إلى 

وبعبارة أخرى، تعتبر االستفادة الكاملة % فقط من قبل الرجل. 40إلى  30املعيشية، مقارنة بنسبة 

 من قدرات املرأة في بلد من البلدان بمثابة تمهيد للطريق لتحسين إمكانات رأس املال البشري.

وباملثل، توصلت دراسات من مختلف البلدان إلى أدلة مفادها أن ارتفاع مستويات عدم املساواة بين 

جتمع ترتبط ارتباطا وثيقا بإمكانية نشوب حروب أهلية الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس في امل
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 ,Caprioli et al., 2007; Kellyوحروب فيما بين الدول واستخدام أشكال عنف أكثر حدة في الصراع )

(. فأي تغيرات على مستوى وضع املرأة أو ضعفها، مثل ارتفاع منسوب العنف املنزلي أو انخفاض 2017

دارس، غالبا ما تكون بمثابة إنذار مبكر إلمكانية انعدام األمن االجتماعي معدالت التحاق الفتيات بامل

 (.Hudson et al., 2012والسياس ي )

يؤكد اإلسالم على حق املرأة في الشعور بالقيمة الذاتية واالحترام والكرامة وإدارة حياتها. فيحق للمرأة 

ة، ولها كذلك أن تتمتع بحقوق متساوية في املسلمة املشاركة في األنشطة االجتماعية والدينية والعام

العدالة االجتماعية واالقتصادية. وتنص التعاليم اإلسالمية على أن للمرأة الحق في الحصول على 

فرصة متساوية في التعليم والعمل وامليراث وامللكية، ولها أيضا أن تتصرف في ممتلكاتها وأرباحها كما 

النسوي من خالل املنظور إسالمي ال غنى عنه من أجل تحقيق  يرضيها. وفي هذا الصدد، فإن العنصر 

التنمية في جميع جوانب الحياة. لكن بالرغم من ذلك، ال تزال املرأة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

تواجه عددا من التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تعيق من إمكانية مساهمتها في تنمية 

لتحديات بقدر معين أيضا على تنميتها الذاتية ونوعية الحياة التي تعيشها. وفي مجتمعها. وتؤثر هذه ا

هذا الصدد، تتناول األقسام التي ستأتي بشكل مفصل وضع املرأة في بلدان املنظمة، وتهدف إلى تحديد 

 هذه التحديات بهدف تقديم حلول سياساتية مالئمة للنظر فيها من قبل واضعي السياسات.

 املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضعو      2.1

يتناول هذا القسم وضع املرأة في البلدان األعضاء في املنظمة عن طريق اعتماد منهجية شاملة تتجلى 

في تحليل ثالثة مؤشرات شاملة من املؤشرات ذات الصيت العاملي، وهي املؤشر العاملي للفوارق بين 

االقتصادي العاملي، ومؤشر املؤسسات االجتماعية واملساواة بين الجنسين الجنسين التابع للمنتدى 

(SIGI( التابع ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، ومؤشر التنمية الجنسانية )GDI التابع )

بين لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي. والهدف من القيام بذلك هو تقييم الوضع العام للمرأة واملساواة 

الجنسين في بلدان املنظمة من منظور مقارن. ومن األهمية بمكان مناقشة مساهمة املرأة في التنمية 

من خالل اعتبار وضعها في مجتمعها. هذا ألن من خالل تجاهل التحديات التي تواجهها املرأة خاصة 

املة حول العالقة في العالم النامي، بما في ذلك دول املنظمة، لن يكون من املمكن رسم صورة متك

بين املرأة والتنمية. وللتوصل إلى فهم متبصر لوضع املرأة والتحديات الرئيسية التي تواجهها، تسعى 

األقسام املتبقية من الجزء األول من التقرير إلى إبراز األسباب الجذرية لعدم املساواة بين الجنسين 

عليم واالقتصاد والصحة واألسرة وصنع والنظر فيها من خالل التركيز على خمسة جوانب وهي: الت

 القرار.

 (GGIمؤشر الفوارق بين الجنسين )  1.2.1

إن الفجوة بين الرجل واملرأة، أو ما يصطلح عليه بالفوارق الجنسانية، في الحياة االجتماعية 

واالقتصادية مؤشر أساس ي لقياس ما إذا كانت االقتصادات واملجتمعات تزدهر وسبل تحقيق ذلك. 
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وضمان تحقيق تنمية شاملة لنصف إجمالي املواهب العاملية وتوزيعها بشكل مالئم له تأثير كبير على 

نمو االقتصادات واألعمال التجارية في جميع أنحاء العالم وقدرتها على املنافسة وجاهزيتها مستقبال 

(WEF, 2017وكما سلف ذكره في القسم السابق، أشارت مجموعة من النماذج والد .) راسات التجريبية

إلى أن تحسين مستوى التكافؤ بين الجنسين قد ينجم عنه مكاسب اقتصادية كبيرة، تختلف باختالف 

 وضع االقتصادات املختلفة والتحديات الخاصة التي تواجهها.

ولقياس الفوارق بين الجنسين والتقرير بشأنها، يواصل املنتدى االقتصادي العاملي عمله في إعداد 

، أي "التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين"، بهدف التعرف على 2006يس ي سنوي منذ تقرير رئ

حجم الفوارق بين الجنسين وتتبع التقدم املحرز في هذا املجال. ويستخدم املنتدى االقتصادي العاملي 

 ئيسية:في هذه التقارير "مؤشر الفوارق بين الجنسين" الخاص به، ويغطي هذا املؤشر أربعة أبعاد ر 

 أ( املشاركة االقتصادية والفرص املتاحة؛

 ب( التحصيل العلمي؛

 ج( الصحة والبقاء على قيد الحياة؛

 د( التمكين السياس ي؛

هناك سمتين مميزتين ملؤشر املنتدى االقتصادي العاملي حول الفوارق بين الجنسين. أولى امليزتين هي 

وانب االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بالفوارق أنه يشمل أربعة أبعاد رئيسية تساعد على رصد الج

بشكل منتظم، وهذا ما يسمح بالحفاظ على  2006بين الجنسين. والثانية هي أن املؤشر قائم منذ عام 

التحليالت لفترة زمنية طويلة وأيضا رصد اتجاه التطور الحاصل على مستوى التكافؤ بين الجنسين 

 والعاملية. على املستويات الوطنية واإلقليمية

توفر أحدث مجموعة بيانات تابعة للمنتدى االقتصادي العاملي بشأن مؤشر الفوارق بين الجنسين 

دولة من الدول األعضاء في  42دولة، منها  144لـ 2017و  2006بيانات تغطي الفترة املمتدة بين عامي 

)املساواة( كحد أقص ى على مؤشر  1يمكن لبلد معين الحصول على درجة  2منظمة التعاون اإلسالمي.

)عدم املساواة(. وبالتالي فإن أي تحسن على سلم  0الفوارق بين الجنسين. بينما أدنى درجة ممكنة هي 

املؤشر يعني تسجيل تقدم نحو تحقيق املساواة بين الجنسين. وبعبارة أخرى، انتقال مجتمع ما من 

معناه أنه يحقق تطورا من خالل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في  1رجة إلى د 0درجة 

 جميع مناحي الحياة بدءا باملشاركة االقتصادية إلى التمكين السياس ي.

(، وفي ظل االتجاهات القائمة في الوقت الراهن، يمكن سد 2017وفقا للمنتدى االقتصادي العاملي )

دولة تمت تغطيتها منذ  106سنة بالضبط في ربوع  100في غضون الفجوة العاملية بين الجنسين 

عاما كما سجلت في العام املاض ي. وتبقى الفوارق بين الجنسين  83اإلصدار األول للتقرير، مقارنة بـ

األكثر تحديا هي تلك القائمة في املجالين االقتصادي والصحي. وبالنظر إلى االتساع املستمر للفجوة 

                                                           
 (.2017يمكن االطالع على تفاصيل املؤشر ومنهجية الحساب من خالل املنتدى االقتصادي العاملي )2
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سنة أخرى. لكن يمكن تقليص الفجوة بين  217الجنسين، فلن يتم سدها ملدة االقتصادية بين 

املقبلة. ويحمل البعد السياس ي  13الجنسين املتعلقة بالتعليم وتحقيق التكافؤ في غضون السنوات الـ

حاليا أكبر الفوارق بين الجنسين، مع أنه يحقق في الوقت ذاته أعلى مستويات التقدم، بغض النظر 

سنة من اآلن. وتسجل الفجوة بين  99ه خالل هذا العام. ويمكن سد هذه الفجوة بعد عن تباطئ

 .2006الجنسين في مجال الصحة مستوى أكبر مما كانت عليه في عام 

)يسار( متوسط النتائج على مؤشر الفوارق بين الجنسين في مجموعات الدول في  1.1ويقارن الشكل 

ل إلى أن الهوة الجنسانية )عدم املساواة( في البلدان األعضاء في . ويشير الشك2017بنظيراتها في  2006

 0.64إلى  2006املسجل عام  0.60املعدل من املنظمة قد سجلت تراجعا نسبيا بحيث ارتفع متوسط 

. كما شهدت البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة زيادة مماثلة في 2017في عام 

تها على املؤشر. فقد سجلت البلدان املتقدمة، في املتوسط، أعلى معدل من بين متوسط معدال

. وخالل الفترة قيد النظر، ارتفع أيضا 2017في عام  0.74مجموعات البلدان موضوع التحليل بلغ 

، وهذا ما يدل على وجود تحسن على 2017عام  0.70إلى  2006املسجل عام  0.66املعدل العاملي من 

 عاملي بخصوص املساواة بين الجنسين.الصعيد ال

من حيث  2017)يمين( أداء املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي خالل عام  1.1ويبرز الشكل 

متوسط املعدالت على مؤشر الفوارق بين الجنسين. وحسب هذا الشكل، فإن دول املنظمة الواقعة 

درجة من التفاوت بين الجنسين، بحيث  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد سجلت أعلى

، وهي أدنى درجة من بين املناطق الفرعية للمنظمة.  ومن 2017خالل عام  0.61حصلت على درجة 

ناحية أخرى، كان متوسط دول املنظمة من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من حيث الفوارق بين الرجل 

 .0.69بتسجيله لدرجة  2017ة األخرى عام واملرأة األفضل نسبيا باملقارنة مع املناطق الفرعي

أداء دول املنظمة متفرقة من حيث نتائجها على مؤشر الفوارق  2.1وفي سياق مماثل، يعرض الشكل 

(. 0.55( وتلتها باكستان )0.52، سجلت اليمن أدنى معدل على املؤشر )2017بين الجنسين.  ففي عام 

( أعلى الدرجات على املؤشر خالل نفس 0.73انيا )( وألب0.74وباملقابل، سجلت كل من موزمبيق )

 العام من بين دول املنظمة التي تتوفر حولها البيانات.

يمكن استخالص ثالث رسائل رئيسية. أوال، سجلت  2.1و  1.1من خالل البيانات املعروضة في الشكلين 

في الفجوة القائمة بين جميع املجموعات القطرية، بما فيها مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي تقلصا 

الجنسين )عدم املساواة(، ولو أن ذلك بوتيرة بطيئة، وهو ما انعكس في الزيادة في معدالت متوسطها. 

ثانيا، لم تسجل الفوارق القائمة بين املجموعات القطرية فيما يخص متوسط معدالت الفوارق بين 

مجموعة دول املنظمة في أسفل  الجنسين تغييرا ملحوظا طوال الفترة قيد التحليل، بحيث ظلت

القائمة بعد املتوسط العاملي. ثالثا، هناك تفاوتات كبيرة فيما بين املناطق الفرعية للمنظمة من حيث 

العديد من دول املنظمة الواقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال وأمام عدم املساواة بين الجنسين. 

 جوة القائمة بين املرأة والرجل في مجتمعاتها.للتقليص من حجم الف الكثير للقيام بهأفريقيا 
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بالتفصيل أداء املجموعات القطرية في األبعاد الفرعية ملؤشر الفوارق بين الجنسين  3.1يعرض الشكل 

. ويعتبر التمكين السياس ي الحلقة األضعف على هذا املؤشر بالنسبة لجميع املجموعات 2017خالل 

نظمة قد سجلت . ومن املهم التأكيد على أن دول امل0.21القطرية، بحيث بلغ املتوسط العاملي معدل 

. وفيما يتعلق بالبعد الخاص 0.13متوسط أداء جد منخفض في هذا البعد، بحيث لم يتجاوز معدلها 

بالصحة والبقاء على قيد الحياة، سجلت كل املجموعات القطرية، بما في ذلك دول املنظمة، مستويات 
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معدالت املؤشر العاملي للفوارق بين الجنسين )يسار( وأداء املناطق الفرعية ملنظمة  :1.1الشكل 

 )يمين( 2017التعاون اإلسالمي عام 

الصادر عن املنتدى  2017املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين لعام 
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 2017الجنسين في 

  ، املنتدى االقتصادي العاملي2017املصدر: التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين لعام 



 سالميدور املرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل  الفصل األول:
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 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

إلى الخدمات الصحية ال .  وهذا ما يوحي بأن مستويات الولوج 0.97و  0.96متقاربة تقع في نطاق 

تختلف بشكل كبير بين الرجال والنساء. وعلى مستوى البعد الخاص بالتحصيل الدراس ي، سجلت 

. وفي 0.96العاملي البالغ ، مقابل املتوسط 0.91، أدنى املعدالت بلغت بلدان املنظمة، في املتوسط

ملشاركة االقتصادية والفرص األخير، سجلت دول املنظمة متوسط معدل هو األدنى على مستوى ا

. وفي العموم، لم تتمكن مجموعة دول املنظمة من تسجيل معدل عال في أي بعد 0.56املتاحة بمعدل 

عند مقارنتها بمجموعات البلدان األخرى. وهذا يعني  2017من أبعاد مؤشر الفوارق بين الجنسين عام 

قة بالسياسات وتنفيذ سياسات واضحة املعالم أن على دول املنظمة اتختذ املزيد من اإلجراءات املتعل

 للتقليص من حجم عدم املساواة بين الرجل واملرأة.على مستوى جميع الجوانب األربعة 

 

 (SIGIؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي )م 2.2.1

مؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي مؤشر وضعته منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

البلدان لرصد التمييز ضد املرأة في املؤسسات (. وهو عبارة عن مقياس متعدد 2014االقتصادي )

دولة.  160االجتماعية )القوانين الرسمية وغير الرسمية، واألعراف االجتماعية، واملمارسات( ويغطي 

تمر الفتيات والنساء بتجارب عدة مع مؤسسات اجتماعية تمييزية في جميع مراحل حياتهن، وبالتالي 

إلى العدالة والتمتع بكامل حقوقهن وفرص التمكين املتاحة تساهم في الحد من إمكانية وصولهن 

أمامهن، كما تقوض من صالحياتهن في اتخاذ قرارات بشأن خيارات حياتهن. وباعتبارها عوامل مغذية 

لعدم املساواة بين الجنسين، تطيل املؤسسات االجتماعية التمييزية من عمر وحجم الفجوات بين 

ة مثل التعليم والعمالة والصحة، وتعوق التقدم نحو تحقيق تحول الجنسين في املجاالت التنموي

 اجتماعي يتمتع من خالله الرجل واملرأة من نفس القدر من الحقوق.
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 2017معدالت الفئات الفرعية للمؤشر العاملي للفوارق بين الجنسين في  :3.1الشكل 

الصادر عن املنتدى  2017املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين لعام 
 االقتصادي العاملي



 وضع املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الجزء األول:
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 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

مؤشرا بخصوص املؤسسات االجتماعية  12يقدم مؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي 

الجسدية املحدودة، والتحيز لألبناء  وتنضوي تحت خمسة أبعاد: قانون األسرة التمييزي، والسالمة

الذكور، واملوارد واألصول املحدودة، والحريات املدنية املقيدة. وتقيم متغيرات هذا املؤشر املؤسسات 

االجتماعية التمييزية مثل عدم املساواة في حقوق امليراث، والزواج املبكر، والعنف ضد املرأة ، وعدم 

، 0رض وامللكية. ويحمل كل مؤشر من هذه املؤشرات رقما يتراوح بين املساواة في الحقوق املتعلقة باأل 

، أي وجود نسبة عالية من عدم املساواة.  وفي 1أي انعدام حالة عدم املساواة أو تدني مستواها، و 

هذا الصدد، عادة ما تسجل البلدان التي تتوفر على مؤسسات اجتماعية تشتغل بشكل جيد معدالت 

 ، ما يعني انخفاض معدل حاالت عدم املساواة بين الجنسين.منخفضة على املؤشر

، وهو أعلى معدل على مؤشر 0.30، سجلت دول املنظمة متوسطا بلغ معدل 4.1وحسب الشكل 

. وبلغ املتوسط 2014املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي ضمن باقي مجموعات البلدان خالل 

ة أدنى املعدالت على املؤشر بحيث لم تتجاوز في نفس العام. فيما سجلت البلدان املتقدم 0.19العاملي 

. وبعبارة أخرى، تشير النتائج إلى وجود نسبة عالية من عدم املساواة في مجموعة دول املنظمة 0.02

. وعلى فأكثرمن حيث املؤسسات االجتماعية، وهذا ما يدفع نحو توسيع الفجوة بين الجنسين أكثر 

اإلسالمي، سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أعلى  مستوى املناطق الفرعية ملنظمة التعاون 

( ثم شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية 0.32الدرجات، وتلتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 . إن 0.19(. وسجلت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى معدال أقل من املتوسط العاملي البالغ 0.29)
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)يسار( وأداء املناطق الفرعية  2014مؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي في  :4.1الشكل 

 )يمين( 2014ملنظمة التعاون اإلسالمي في 

 التعاون والتنمية في امليدان االقتصادياملصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على املركز اإلنمائي التابع ملنظمة 



 سالميدور املرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل  الفصل األول:
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رة نسبيا في دول املنظمة الواقعة في منطقة جنوب الصحراء، تشكل املؤسسات االجتماعية غير املتطو 

عبئا إضافيا على مسألة تحقيق املساواة بين الجنسين وهي بالتالي تحد من مساهمة املرأة في تنمية 

 مجتمعاتها.

)على اليمين( وجود تباينات شاسعة بين املناطق الفرعية للمنظمة من حيث  4.1يوضح الشكل 

ت املسجلة على مؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي. ويشير هذا التباين متوسط املعدال 

الكبير بني معدالت أفضل وأسوأ املناطق الفرعية للمنظمة أداء إلى وجود تباينات مهمة على صعيد 

 السياسات الهادفة إلى تحقيق املساواة بين الجنسين ونوعية املؤسسات االجتماعية ووضع املرأة بشكل

عام. ومع وجود مؤسسات اجتماعية تمييزية في هذه املناطق، فإن ممارسة التمييز اإليجابي تجاه املرأة 

وتنفيذ سياسات قائمة على منظور املساواة بين الجنسين في مجالي التعليم والسياسة مثال من شأنها 

ر من املساواة. خلف فارق وستشكل دعما لبناء مجتمعات يعامل فيها الرجال والنساء بنفس القد

وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على هذه البلدان كذلك العمل على إجراء إصالحات في مؤسساتها 

االجتماعية بهدف االرتقاء بنوعية املؤسسات والتقليص من منسوب املمارسات التمييزية بين الرجل 

 واملرأة.

صورة أكثر تفصيال بشأن أداء املجموعات القطرية على الفئات الفرعية ملؤشر  5.1لشكل ويبرز ا

املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي. فمن بين خمس فئات فرعية، سجلت بلدان املنظمة أدنى 

املحدودة  متوسط معدل في الفئة املتعلقة بالتحيز للذكور من األبناء. ويبدو أن فئة الحريات املدنية

هي الفئة األكثر إشكالية بالنسبة ملجموعة دول املنظمة ألن املعدل الذي سجلته فيها هو األعلى 
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محدودية املوارد واألصول  محدودية الحريات املدنية 

 2014ملساواة بين الجنسين في قيم الفئات الفرعية ملؤشر املؤسسات االجتماعية وا :5.1الشكل 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على املركز اإلنمائي التابع ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 



 وضع املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الجزء األول:
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باملقارنة مع معدالتها في الفئات الفرعية األخرى. وهذا االتجاه املسجل على مستوى املنظمة ال يتنافى 

( 0.41املحدودة هو كذلك األعلى ) مع االتجاهات العاملية. فاملتوسط العاملي بخصوص الحريات املدنية

مقارنة مع معدالت باقي الفئات الفرعية األربعة. وباملثل فإن املعدل العاملي املسجل على مستوى فئة 

التحيز للذكور من األبناء هو األدنى من بين جميع فئات املؤشر. ما تعكسه هذه النتائج هو أن هناك 

دول املنظمة أو املستوى العاملي لرفع القيود املفروضة عمل كبير يجب القيام به سواء على مستوى 

على الحريات املدنية من خالل تحسين املؤسسات االجتماعية بهدف الحد من عدم املساواة بين 

  الجنسين.

 (GDIمؤشر التنمية الجنسانية )   3.2.1

بشرية من خالل يقيس مؤشر التنمية الجنسانية الفوارق بين الجنسين من حيث إنجازات التنمية ال

الصحة واملعرفة  -تفسير أوجه التفاوت بين املرأة والرجل في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية 

باستخدام نفس املؤشرات الجزئية املعتمدة في مؤشر التنمية البشرية. مؤشر  -ومستويات املعيشة 

نفصل لإلناث والذكور التنمية الجنسانية هو نسبة مؤشرات التنمية البشرية محسوبة بشكل م

باستخدام نفس املنهجية كما في مشر التنمية البشرية. وهو مقياس مباشر للفوارق بين الجنسين يظهر 

 مستوى التنمية البشرية لدى اإلناث كنسبة مئوية من مستوى التنمية البشرية لدى الذكور.

وبعبارة أخرى، يظهر مؤشر التنمية الجنسانية مدى تأخر املرأة عن الرجل، وكم تحتاج للحاق بركب 

الرجل على مستوى كل بعد من أبعاد التنمية البشرية. وألخذ صورة أكثر وضوحا بشأن الفوارق 
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معدالت مؤشر التنمية الجنسانية )يسار( وأداء املناطق الفرعية ملنظمة التعاون  :6.1الشكل 

 )يمين( 2015اإلسالمي عام 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مجموعة بيانات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي حول مؤشر التنمية 

 الجنسانية
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أدوات الحقيقية القائمة بين الجنسين على مستوى إنجازات التنمية البشرية، من املهم جدا تطوير 

دولة  160وآليات قائمة على سياسات واضحة املعالم لسد الفجوة. يغطي مؤشر التنمية الجنسانية 

وقد طوره برنامج األمم املتحدة اإلنمائي. وتسجيل معدل عال على املؤشر يدل على انخفاض مستويات 

 عدم املساواة بين الجنسين.

الفوارق بين الجنسين في اإلنجازات على مستوى وبشكل أكثر تفصيال، يقيس مؤشر التنمية الجنسانية 

ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية: الصحة، وتقاس من خالل العمر املتوقع عند الوالدة بالنسبة 

لإلناث والذكور؛ والتعليم، ويقاس بسنوات التمدرس املتوقعة لألطفال من اإلناث والذكور وأيضا 

سنة فما فوق؛  25ر واإلناث البالغين البالغة أعمارهم بمتوسط سنوات التمدرس بالنسبة للذكو 

 والتحكم في املوارد االقتصادية، ويقاس على أساس الدخل املقدر للذكور واإلناث.

معدالت مجموعات البلدان على مؤشر التنمية الجنسانية متوسط ر( ليساا)على  6.1لشكل ايوضح 

. وباملقارنة مع املجموعات القطرية الثالثة )البلدان النامية غير األعضاء في 2015و  2010خالل عامي 

كلتا معدل على املؤشر في نى ة، والعالم(، سجلت مجموعة دول املنظمة أداملنظمة، والبلدان املتقدم

فقط كمتوسط، فبينما سجلت البلدان  0.86السنتين. لم تتمكن دول املنظمة تسجيل سوى معدل 

. وتمكنت دول 2010في عام  0.93، وبلغ املتوسط العاملي 0.94النامية غير األعضاء في املنظمة معدل 

ظل دون . إال أنه 2015عام  0.88املنظمة من تسجيل زيادة في متوسط املعدل على املؤشر ليصل إلى 

أفريقيا منطقة في نفس العام. وعلى املستوى دون اإلقليمي، سجلت  0.93املتوسط العاملي البالغ 
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املتحدة

 2015بلدان املنظمة ذات أدنى )يسار( وأعلى )يمين( املعدالت على مؤشر التنمية الجنسانية في  :7.1الشكل 

 ج األمم املتحدة اإلنمائي حول مؤشر التنمية الجنسانيةاملصدر: مجموعة بيانات برنام
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. وباملقابل، 2015( من بين كل املناطق الفرعية للمنظمة خالل 0.84جنوب الصحراء أدنى معدل )

)  0.93بالغ ، الذي تجاوز حتى املتوسط العاملي ال0.95سجلت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى معدل 

، يمين(. أما على املستوى القطري، فقد كانت كل من أفغانستان والنيجر الدولتين 6.1الشكل 

( أفضل 0.99( وقطر )1.0. بينما سجلت كازاخستان )2015املسجلتين ألدنى النتائج على املؤشر في 

 (.7.1من بين كل بلدان املنظمة )الشكل  2015املعدالت على املؤشر في 

ل االطالع على أداء بلدان املنظمة واملناطق الفرعية التابعة لها من منظور مقارن، يتبين ومن خال

وجود تفاوتات ملحوظة بين البلدان واملناطق الجغرافية. وباملقابل، يوحي توجه متوسط مجموعة 

قدم التي تبذلها الحكومات تؤتي أكلها وأن هناك بعض الت دول املنظمة في منحى إيجابي بأن الجهود

مع مرور الوقت فيما يتعلق بالقضاء على عدم املساواة بين الجنسين في األبعاد الثالثة للتنمية، أي 

الصحة والتعليم والدخل. لكن يبدو أن هذه الجهود ومستويات التقدم ال تزال غير كافية للتقليص 

تحقيق التحسن إال من الهوة القائمة بين متوسط دول املنظمة واملتوسط العاملي. لذلك ال سبيل ل

من خالل مضاعفة الجهود املبذولة في مجال السياسات للوصول إلى مجتمعات تنعدم فيها الفوارق 

 بين الجنسين، حيث سيتسنى للمرأة أن تعكس قدراتها بشكل أفضل وتسهم بفعالية في تنمية بلدها.
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يعتبر التعليم من عوامل النجاح الرئيسية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في أي بلد من 

البلدان. ودراسة العالقة القائمة بين التعليم والتنمية من زاوية النوع االجتماعي أمر مهم للغاية 

واقتصادية.  فقد  بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك لعدة أسباب اجتماعية

( أن البلدان التي تمكنت من تحقيق املساواة 2015كشف تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي العاملي )

بين الجنسين على مستوى التعليم، تنعم بمستويات جيدة في الخدمات الصحية واملساواة وخلق فرص 

أن التقليص من حجم  ( إلى2015)  Woessmannو  Hanushekالشغل. وفي نفس االتجاه، أشار 

الفوارق بين الجنسين في التعليم من شأنه أن يعزز اإلنتاجية االقتصادية للدول ويحسن من الكفاءة 

( كذلك إلى أن تحقيق املساواة بين الجنسين في التعليم من 2014االقتصادية. وأشار البنك الدولي )

وأن يمكن من وضع سياسات وبرامج شأنه أن يكون بمثابة عامل دعم لتحقيق األهداف اإلنمائية، 

 شاملة.

ومن زاوية نظر اقتصادية محضة، تساهم عملية االستثمار في تعليم اإلناث في "بناء رأس املال البشري 

(. وبدراسة Patrinos, 2016; World Bank, 2018الذي يتجلى فيما بعد في تحقيق نمو اقتصادي" )

ن، يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي الفوائد التي يعود بها التعليم على البلدا

إلى أن االستثمار في تعليم األطفال وتنمية مهاراتهم قادر على تعزيز الناتج املحلي اإلجمالي السنوي 

(. وبالنسبة 2015% في البلدان ذات الدخل املرتفع )16% في البلدان منخفضة الدخل و 28بمعدل 

ذا أمرا ر إلى ما يكفي من املوارد املادية، يبقى االستثمار في تنمية رأس املال البشري للبلدان التي تفتق

أهمية بالغة ألن "قيمة رأس املال البشري ]بالنسبة لبلد من البلدان[ يضاعف قيمة رأس املال 

 (.Hamilton and Liu, 2014الطبيعي أربعة أضعاف" )

د النمو، كبعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وتعليم اإلناث مفيد بشكل خاص للمجتمعات قي

فاملرأة التي تتلقى تعليما ذا جودة عالية تصبح جزءا من العناصر املفضية إلى تحقيق التنمية، ألن 

أن يجعلها أكثر قابلية للتكيف مع التكنولوجيا الحديثة  من شأن تسلحها بمجموعة من املهارات املتينة

قارنة مع البلدان املتقدمة، يعد تعليم اإلناث على نطاق واسع في البلدان وبيئة العمل املتغيرة. وبامل

التي ال تملك قدرات لالبتكار التكنولوجي أمرا ضروريا الستيعاب وتكييف الوسائل التكنولوجية 

 (.Madsen, 2014املعاصرة )

ى تحويلها إلى شكل ومن ناحية القدرات، يساهم التعليم إلى حد كبير في زيادة أصول الفرد وقدرته عل

الفرد للظفر  م(. فالتعليم يفسح املجال أماWalker, 2011من أشكال الرفاه النقدي وغير النقدي )

بفرص اقتصادية أفضل من خالل تطوير مهاراته لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج. وقد أثبتت عدة دراسات 

لنسبة للمرأة، مع كل سنة تمدرس أكاديمية أن ارتفاع مستوى التمدرس يؤدي إلى زيادة األرباح. وبا

(. وكنتيجة Montenegro and Patrinos, 2017% )14% و 8إضافية تزيد مداخيلها بمعدل يتراوح بين 

لذلك، بوسع التغطية املوسعة لتعليم املرأة اإلسهام في التقليص من مستويات الفقر في األسر، 
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خل وأيضا عدم التكافؤ في مستوى الدخل والتقليص من الفوارق القائمة بين األسر على مستوى الد

 في األسرة الواحدة.  

ومن منظور التنمية االجتماعية، تعد الصحة من مؤشرات التنمية الهامة، والتعليم يرتبط ارتباطا 

(، يعيش األفراد املتعلمون حياة أطول ويتمتعون فيها 2018وثيقا بالصحة. فوفقا للبنك الدولي )

لنساء، يرتبط التعليم بارتفاع مستوى الوعي باملعلومات والتدخالت الطبية بعيشة صحية. وبالنسبة ل

 (.De Walque, 2007; Gunes, 2016; Lavy and Zablotsky, 2011)واستخدامها( )

ت امعلوم أن األمهات املتعلمات يتمتعن بالقدرة على تنشئة أطفال يتمتعون بصحة أفضل ومستوي

نة من لبنات التنمية االجتماعية بعيدة املدى. فقد أثبتت أدلة من تعليمية جيدة، وهذا ما يجعلهم لب

بلدان مثل باكستان والسنغال أن أبناء األمهات الحاصالت على مستويات جيدة من التعليم يتمتعون 

 Worldبمستويات عالية من التحصين ونظام غذائي جيد مع انخفاض معدالت الوفيات في صفوفهم )

Bank, 2011 األمهات املتعلمات مهيئات ملساعدة أطفالهن على تلقي تعليم جيد.(. كما أن 

 : دخل البلد هو املحدد الرئيس ي لتعليم األنثى في العالم اإلسالمي1.2اإلطار  

 Stonawskiو  Potancokovaو  Hackettو  McClendonدولة أجراها  151توصلت دراسة حديثة شملت 

لألبحاث، إلى أن الظروف االقتصادية  Pew(، وهي واردة على املوقع االلكتروني ملركز 2018)  Skirbekkو

)دخل البلد(، هي العوامل الرئيسية وراء تأخر املرأة املسلمة في مجال التعليم، وليس العامل الديني كما 

إلسالم في القضايا قد يون شائعا. وتعالج هذه الدراسة بعض التصورات الخاطئة التي تحوم حول دور ا

 املتعلقة بوضع املرأة في العالم اإلسالمي.

ولفترة زمنية ليست بالقصيرة دأبت الدول اإلسالمية تسجيل أعلى املعدالت في العالم من حيث الفوارق 

بين الجنسين في مجال التعليم. إال أن معدالت قيد املرأة املسلمة في املدارس وإكمالها للتعليم قد تحسن 

دريجي خالل العقدين املاضيين، خاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بشكل ت

الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية املبذولة في هذا السياق بهدف القضاء على الفوارق بين الجنسين في 

 مجال التعليم.

ثقافية تعيق ولوج املرأة وهذه النتائج كافية لدحض التصورات الخاطئة التي ترى أن هناك حواجز 

املسلمة عالم التعليم. فمن خالل دراسة "متوسط سنوات التمدرس في صفوف اإلناث" واالستشهاد 

سنة(، وأفريقيا جنوب الصحراء  11.5سنة( واململكة العربية السعودية ) 13بحاالت من الواليات املتحدة )

االقتصادي للبلد هو املحدد الرئيس ي ملتوسط سنة(، أظهرت الدراسة أن األداء  1.4سنة( ومالي ) 2.5)

 سنوات تمدرس الفتيات وليست العوامل االجتماعية والدينية مثل التمييز بين الجنسين في قوانين األسرة.

 .McClendon, et al. (2018)املصدر: 
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مهما كذلك وإلى جانب فوائد تعليم اإلناث املرتبطة بالجانبين االقتصادي والصحي، فإنه يلعب دورا 

في تعزيز العوامل املؤدية إلى تحقيق التقدم االجتماعي والسياس ي للبلد. فاملرأة املتعلمة قلما تنخرط 

في أنشطة ذات طابع إجرامي ألنها واعية تماما بالعواقب املترتبة عن الجريمة. يرى تقرير التنمية 

رأس املال البشري )القوى العاملة ( أن املجتمعات التي تحقق نموا قائما على أساس 2018العاملية )

املتعلمة( أقل عرضة لنشوب نزاعات ألن الجماعات املتطرفة ال تقوى على استقطاب رأس املال 

وف فالبشري وتجنيد قلعدة اجتماعية متعلمة. لذلك فإن توسيع نطاق التغطية التعليمية في ص

 (.World Bank, 2018الم )النساء من شأنه أن يؤدي إلى صون مبادئ الحرية والعدالة والس

ومن منظور سياس ي، يمكن أن يكون لتعليم اإلناث وقع إيجابي على التقدم السياس ي للبلدان، ألنه 

من املعلوم أن املرأة املتعلمة تحب االنخراط بشكل كبير في األعمال املدنية. وعادة ما تظهر البلدان 

شمول التعليم للنساء واألطفال والفئات  التي تشهد نموا وتنمية متواصلة التزاما بتوسيع نطاق

املحرومة. وفي املقابل، يمكن النمو االقتصادي هذه البلدان من االستثمار في تحسين جودة التعليم 

 وإمكانية الوصول إليه.

ومن هذا املنطلق، ينظر هذا الفصل في العالقة القائمة بين تعليم املرأة والتنمية، ويحاول رصد 

للفوارق بين الجنسين في التعليم مع التركيز بشكل خاص على بلدان منظمة التعاون األسباب الجذرية 

اإلسالمي. يستكشف الفصل العوامل املساهمة في تفاقم عدم املساواة بين الجنسين في التعليم، وذلك 

راءة باالعتماد على مؤشرات بديلة تتمثل في لفوارق بين الجنسين وعدم املساواة، ومعدالت اإلملام بالق

والكتابة في صفوف الكبار والشباب، ومعدالت عدم االلتحاق باملدارس بالنسبة لألطفال في عمر 

التعليم االبتدائي والثانوي، ومتوسط سنوات التمدرس. وتقدم تنيجة التحليل مجموعة من الخيارات 

 التعاون اإلسالمي.السياساتية املمكنة لتحسين ولوج املرأة إلى املؤسسات التعليمية في منطقة منظمة 

 الفوارق بين الجنسين في التعليم 1.2  

بينما يتم دراسة موضوع أهمية تعليم املرأة والترويج له بشكل مستفيض في املقترحات السياساتية 

على املستوى النظري، إال أنه في الواقع غالبا ما يتم قياس مدى نجاح البرامج والسياسات التعليمية 

الت العاملية/ الوطنية عوض التركيز على االختالفات القائمة بين مختلف الفئات باالعتماد على املعد

(. UNGA Resolution 35/22, 2017الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية في بلد من البلدان )

خاصة بين املرأة  -وينتج عن ذلك نوع من "التغاض ي" عن جوانب عدم املساواة املتعلقة بالتعليم 

وهو األمر الذي تنجم عنه آثار سلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة للبلد. والرجل، 

فعلى سبيل املثال، بالرغم من ارتفاع متوسط معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في دول منظمة التعاون 

 ;SESRIC, 2012; SESRIC, 2014) 2016% عام 75.1إلى  2010% املسجلة عام 71.7اإلسالمي من 

SESRIC, 2016 إال أن الفوارق بين املرأة والرجل في اإلملام بالقراءة والكتابة ال تزال قائمة. وتتجلى ،)

هذه الفوارق في انخفاض معدالت التحاق الفتيات باملدارس، وارتفاع نسبة غير امللتحقات باملدارس، 
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لك من املهم بالنسبة للبلدان فضال عن انخفاض متوسط سنوات تمدرسهن في جميع أنحاء العالم. لذ

األعضاء في املنظمة العمل على إيجاد حلول ملعالجة استمرار مثل هذه الفوارق ألن الحواجز التي 

تحول دون التعليم بالنسبة للمرأة )أكثر من الرجل( ال تحدد فقط مستوى دخلها ولكنها أيضا تؤثر 

 على خياراتها وقدراتها وحريتها في املجتمع.

من خالل اعتماد منظور جنساني بشأن عدم املساواة في التعليم، قام املنتدى االقتصادي العاملي 

بتقييم العوامل املتمثلة في االختالفات بين األطفال من اإلناث والذكور غير امللتحقين باملدارس في 

املتقدمة واملهنية، املرحلتين االبتدائية والثانوية، ومعدالت التحصيل الدراس ي، والدرجات العلمية 

والفجوة بين الجنسين في مختلف املجاالت الدراسية، وتوصل في األخير إلى إحداث فئة فرعية من 

)على اليسار(،  1.2مؤشر الفوارق بين الجنسين وهي "التحصيل الدراس ي". وكما هو مبين في الشكل 

عدال منخفضا على مؤشر م 2017سجلت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل عام 

( في فئة التحصيل الدراس ي باملقارنة مع متوسطات البلدان النامية غير 0.91الفوارق بين الجنسين )

(. لكن األرقام في املناطق الفرعية 0.96( والعالم )0.99( والبلدان املتقدمة )0.97األعضاء في املنظمة )

، يمين(. فعلى سبيل املثال، سجلت الدول 1.2ل للمنظمة تشير إلى وجود تباينات بشكل ملحوظ )الشك

( بعضا من أعلى معدالت 0.98األعضاء في املنظمة الواقعة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى )

التحصيل الدراس ي في صفوف اإلناث في العالم. وباملقابل، سجلت بلدان املنظمة الواقعة في منطقة 

دنى على اإلطالق، وهذا يعني ارتفاع مستويات عدم ( معدالت هي األ 0.79أفريقيا جنوب الصحراء )
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معدالت املؤشر العاملي للفوارق بين الجنسين* على الفئة الفرعية املتعلقة بالتعليم  :1.2 الشكل

 )يمين( 2017)يسار( وأداء املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي عام 

دي املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين الصادر عن املنتدى االقتصا

 العاملي
 ، أعلى مستويات التكافؤ بين الجنسين1( = 1-0*املعدل )
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. وتنجم حالة عدم املساواة هذه املنتشرة في بلدان 2017املساواة بين الجنسين في التعليم خالل عام 

املنظمة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عن مزيج من العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 الفتيات والنساء إلى التعليم بصورة متكافئة.التي تؤثر على إمكانية وصول 

ومن خالل ربط التعليم بالتنمية، يحدد مؤشر عدم املساواة بين الجنسين التابع لبرنامج األمم املتحدة  

اإلنمائي فقدان قدر من اإلنجاز التنموي في بلد ما بسبب عدم املساواة بين الجنسين عن طريق االعتماد 

وفي فئة التمكين، يرتبط  نجابية، والتمكين، واملشاركة في سوق العمل.على ثالث فئات:الصحة اإل 

التحصيل الدراس ي بمستوى التنمية البشرية في البلد. وبالتالي فإن مستوى تعليم املرأة من املحددات 

الرئيسية ملستوى التنمية، وفقا لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي. وبناء على نسبة السكان من اإلناث 

دولة من دول املنظمة مستويات عالية  21الغات على األقل املستوى الثانوي في املدرسة، تسجل الب

دولة عضو في املنظمة تسجل مستوى متوسطا من التنمية  11وعالية جدا من التنمية البشرية، و

، يسار(. وتقع 2.2التنمية البشرية )الشكل  دولة عضو مستوى متدن من 18البشرية، فيما تسجل 

من دول املنظمة من فئة الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة في  18دولة من أصل الدول الـ 15

ذات  21دولة من أصل الدول الـ 12، يمين(. بينما تقع 2.2منطقة أفريقيا جنوب الصحراء )الشكل 

، يمين(. 2.2املستوى العالي والعالي جدا من التنمية البشرية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى )الشكل 

وهذا يدل على أن هناك تباينات ملحوظة على مستوى عدم املساواة بين الجنسين في املناطق الفرعية 

املختلفة ملنظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا السياق، يتعين على بلدان املنظمة الواقعة في منطقة 

 .إفريقيا جنوب الصحراء بذل املزيد من الجهود للقضاء على هذا التفاوت
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وبشكل عام، سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تقدما ملموسا خالل العقدين املاضيين من 

البلدان حيث التقليص من حجم الفجوة القائمة بين اإلناث والذكور في التعليم. لكن باملقارنة مع 

املتقدمة تبقى هذه الفجوة واسعة للغاية. ويمكن التوصل إلى حل يخول التقليص من حجم الفوارق 

بين الجنسين في التعليم من خالل مزيج من السياسات والبرامج واملمارسات التي من شأنها أن تجعل 

ت في البلدان األعضاء التعليم متاحا أمام النساء وبتكاليف ميسورة. لذلك يتعين على صانعي السياسا

في املنظمة أن يدركوا أنه بدون وجود تعليمات سياساتية سليمة، تبقى املعرفة مجرد وهم بالنسبة 

للعديد من الفتيات والنساء. وباتخاذ خطوات يسيرة في الوقت الراهن سعيا وراء تحسين املؤشرات 

قيمة في السياق التنموي العام في األساسية املتعلقة بتعليم املرأة قد يمهد الطريق لجني نتائج 

 املستقبل.

 معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة 2.2

إن اإلملام بالقراءة والكتابة مؤشر من مؤشرات التنمية االجتماعية، ويقيس مدى قدرة الفرد على 

رات القراءة والكتابة. وضمان إملام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة له تأثير إيجابي على جميع مؤش

التنمية مثل صحة الطفل واألم، واالعتماد على الذات اقتصاديا، والتقليص من حدة الفقر، 

(. ويرى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة United Nations, 2010واملشاركة املدنية والسياسية )

. وعلى مدى (UIL, 2013إملام اإلناث بالقراءة والكتابة بمثابة "جزء من نموذج لإلدماج والتمكين" )

 السنوات العشر املاضية، تحسن املستوى العام لإلملام بالقراءة والكتابة بشكل تدريجي.
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مؤشر عدم املساواة بين الجنسين: تركيبة البلدان* على الفئة الفرعية الخاصة  :2.2الشكل  

 2016بالتحصيل الدراس ي )يسار( وتركيبة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )يمين( )عدد البلدان(، 

 املصدر: التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين، املنتدى االقتصادي العاملي
 ثل عدد البلدان من مجموعة معينة عند كل مستوى من مستويات التنمية البشرية. ت.ب: تنمية بشرية.*تم
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توصلت العديد من الدراسات بشأن اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف اإلناث إلى أن الرتفاع معدالت 

، ال سيما من خالل تخفيض اإلملام بالقراءة والكتابة أثر على املرأة في تحسين نتائجها الصحية العامة

( ارتفاع معدالت االستجابة 2007)   De Walqueمعدالت الخصوبة. فعلى سبيل املثال، الحظ

للحمالت اإلعالمية حول فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز في أوغندا في صفوف النساء املتعلمات. 

لإلناث في نيجيريا تنخفض معدالت  ( إلى أنه مع كل سنة تمدرس إضافية2008)   Longو  Osiliوتوصل 

طفل لكل امرأة. ويرجع ذلك إلى كون النساء املتعلمات يتمتعن بقدرة أكبر على  0.26الخصوبة بنسبة 

التحكم في حجم وهيكلة األسرة بفضل استخدام وسائل منع الحمل، وزيادة نفوذها في املواقف التي 

 Lavy andضائعة لوجود العديد من األطفال )تستلزم اتخاذ القرار، والوعي بتكاليف الفرصة ال

Zablotsky, 2011 بينما في املقابل غالبا ما تعاني النساء اللواتي يتلقين مستويات ضئيلة من التعليم .)

أو ال يتلقين أي تعليم على اإلطالق من إمكانية تزويجهن في سن مبكرة والعنف األسري، كما أنهن ال 

 (.World Bank, 2014ق باتخاذ القرار سواء في البيت أو خارجه )يتمتعن بنفوذ كبير فيما يتعل

، 80.7شخص  100وفي املتوسط، يبلغ عدد الرجال البالغين امللمين بالقراءة والكتابة من أصل كل 

نقطة مئوية بين  11هن املتعلمات. وهذا يعني وجود تباين يبلغ حوالي  69.4امرأة، فقط  100ومن بين 

، يسار(. وتشير األرقام إلى 3.2القراءة والكتابة في صفوف الذكور واإلناث )الشكل مستويات اإلملام ب

%( أعلى من 88.6أن متوسط معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الذكور البالغين في العالم )

 متوسط الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. والفجوة بين الذكور واإلناث على هذا املستوى 

موجودة في كل مجموعات البلدان، وهذا يدل على عدم تمتع النساء بنفس القدر من فرص الولوج 

إلى التعليم األساس ي في جميع أنحاء العالم. لكن حالة عدم املساواة هذه منتشرة بشكل أكبر في الدول 

صفوف اإلناث  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيث أن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في

%( 97.5%( والبلدان املتقدمة )90.8أقل بكثير من متوسطات الدول النامية غير األعضاء في اإلسالمي )

 %(.80.1والعالم )

وعلى املستوى القطري، حققت دول املنظمة الواقعة في منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى والشرق 

معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف األوسط وشمال أفريقيا مستويات جديرة بالثناء من حيث 

%( وجزر 99.7%( وأذربيجان )99.9)يمين(، فقد سجلت أوزبكستان ) 3.2النساء. ووفقا للشكل 

%( أعلى املعدالت من بين جميع البلدان األعضاء في املنظمة. في 97.5%( وقطر )98.6املالديف )

قة أفريقيا جنوب الصحراء أدنى املعدالت في املقابل، سجلت بعض بلدان املنظمة الواقعة في منط

% )الشكل 25العالم. وبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في النيجر وتشاد وأفغانستان وغينيا أقل من 

 ، يمين(.3.2
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بلغت معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الشباب مستويات أفضل بكثير من نظيراتها في  

البلدان. وبما أن بلدان املنظمة تتمتع بحصة هائلة من فئة  صفوف البالغين في كل مجموعات

الشباب، فإن ارتفاع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوفهم يشير إلى وجود إمكانية لتحقيق نمو 

هائل على املدى البعيد. ويبلغ متوسط معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف اإلناث من الشباب 

%( باملقارنة مع البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 79.3مة مستوى منخفض جدا )في بلدان املنظ

 ، يسار(.  4.2%( )الشكل 87.6%(، والعالم )99.6%(، والدول املتقدمة )90.9)
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معدالت إملام الكبار بالقراءة والكتابة )%( )يسار( ودول منظمة التعاون اإلسالمي ذات  :3.2الشكل  

 *2016-2008أعلى وأدنى معدالت إملام اإلناث من الكبار بالقراءة والكتابة )%( )يمين(، 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء

 نموذج يفتقر للبيانات بشأن عدد من الدول املتقدمة بسبب القيود على البيانات من املصدر. مالحظة: يفتقر حجم ال

 *تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة.
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وباإلضافة إلى ذلك، فإن الفجوة بين معدالت اإلناث والذكور من حيث اإلملام بالقراءة والكتابة في 

 100ولد من أصل  86.1بلدان املنظمة هي األوسع مقارنة بمجموعات البلدان األخرى، بحيث بإمكان 

من يستطعن القراءة والكتابة.  100فتاة من أصل  79.3اإلناث فقط  القراءة والكتابة بينما في صفوف

وعلى املستوى الفردي للبلدان، اعتلت كل من أوزبكستان وأذربيجان وأندونيسيا وقطر قائمة بلدان 

مجموعة املنظمة، فقد بلغت معدالت معرفة القراءة والكتابة فيها في صفوف اإلناث من الشباب أكثر 

%( وغينيا 32.1%( وأفغانستان )22.4%( وتشاد )15.1ابل، سجلت النيجر )%. وباملق99.5من 

 ، يمين(.4.2%( أدنى هذه املعدالت )الشكل 37.2)

ملؤكد أن استمرار الفوارق القائمة بين الجنسين في التعليم من األمور املعيقة لتنمية الشباب. امن 

الوعي بأهمية املعرفة والتعليم كعنصرين  لذلك يجب على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

أساسيين لتحقيق املشاركة الكاملة والفعالة للشباب في عمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية. وبالنسبة لصانعي السياسات، يتعين عليهم إيالء مزيد من االهتمام لتحسين معدالت 

اكتسابهم للمعارف والقدرات واملهارات والقيم  مشاركة الشباب، ال سيما الشباب املهمش، لضمان

األخالقية الالزمة لالضطالع بدورهم كفاعلين في مجال التنمية والحوكمة الرشيدة واالندماج 

االجتماعي والتسامح والسالم. وعند وضع السياسات التنموية في الدول األعضاء في املنظمة من 
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(2015)أوزبكستان 

معدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة )%( )يسار( ودول منظمة التعاون اإلسالمي ذات  :4.2الشكل 

 *2016-2008معدالت إملام اإلناث من الشباب بالقراءة والكتابة )%( )يمين(، أعلى وأدنى 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء
 مالحظة: يفتقر حجم النموذج يفتقر للبيانات بشأن عدد من الدول املتقدمة بسبب القيود على البيانات من املصدر.

 يانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة.*تشير الب
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لتعليم الجيد واالستفادة من برامج التثقيف في مجال الضروري مراعاة حصول الجميع على التعليم وا

حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى الرفع من إمكانية االستفادة من الجوانب التكميلية للممارسات 

ال سيما  -التعليمية الرسمية وغير الرسمية وغير النظامية بطريقة تضمن عدم التمييز بين الجنسين 

لتمكين الشباب من التعامل مع تطلعاتهم وتحدياتهم وتحقيق هو أمر أساس ي  -بالنسبة للشابات 

 إمكاناتهم والتأثير في الظروف والفرص االجتماعية واالقتصادية الراهنة واملستقبلية.

 التكافؤ بين الجنسين في املشاركة في التعليم 3.2  

سجيل الطالب في فئات ( إلى قدرة املنظومة التعليمية على تGERيشير معدل القيد اإلجمالي باملدارس )

عمرية معينة ويستخدم في توفير مؤشر موحد وقابل للمقارنة بخصوص املشاركة في مختلف مستويات 

( التقدم املحرز GPIنظام التعليم. ويقيس مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب معدل القيد اإلجمالي )

علم املتاحة للفتيات باملقارنة مع نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في املشاركة في التعليم وفرص الت

الفرص املتاحة للفتيان، وذلك على أساس معدالت القيد اإلجمالي باملدارس. وإذا كان املؤشر يساوي 

فهذا يشير إلى وجود مساواة بين اإلناث والذكور في املشاركة في التعليم. وبشكل عام، تشير القيمة  1

 إلى وجود تفاوت يصب في  1الذكور والقيمة التي تفوق إلى وجود تفاوت في مصلحة  1التي تقل عن 

 مصلحة اإلناث.
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دول املنظمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة الدول املتقدمة العالم

(**2017-2008)ما قبل اإلبتدائي  (2017-2009)االبتدائي  (2017-2008)الثانوي  (2017-2008)التعليم العالي 

 مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب معدل القيد اإلجمالي * :5.2الشكل  

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء
الجنسين في املشاركة في التعليم و/أو فرص *ويقيس مؤشر التكافؤ بين الجنسين التقدم املحرز نحو تحقيق التكافؤ بين 

 التعلم املتاحة للفتيات مقابل تلك املتاحة للفتيان.
 **تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة.
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معدالت مؤشر التكافؤ بين الجنسين )على أساس معدل القيد اإلجمالي( في جميع  5.2ويبرز الشكل 

عليم )األولي واالبتدائي والثانوي والجامعي( في أربع مجموعات قطرية. وفي العموم، يمكن مراحل الت

أن يكون للتغير على مستوى معدل القيد اإلجمالي باملدارس تأثير على الطلب على املوارد املتعلقة 

ي، تلعب برامج بالتعليم مثل املعلمين والتمويل واملوارد املادية. وفي مستوى التعليم ما قبل االبتدائ

التعليم الفعالة دورا مهما في التهيئة االجتماعية واألكاديمية لألطفال لالنخراط في مستويات التعليم 

على مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب  1دول املنظمة معدل مجموعة املدرس ي الرسمي. وتسجل 

إلى عدم وجود أية فوارق بين معدل القيد اإلجمالي في مستوى التعليم ما قبل االبتدائي، وهذا يشير 

 (.5.2الجنسين )الشكل 

وفي املرحلتين االبتدائية والثانوية، تلعب البرامج التعليمة الفعالة دورا محوريا في تنمية املعارف 

واملهارات والتنشئة االجتماعية للشباب والشابات. وألداء األفراد في هاتين املرحلتين أثر على مستويات 

(، عدد سنوات التعليم اإللزامي في 2016م املستقبلية في الحياة.  ووفقا لسيسرك )تعلمهم وإنتاجيته

سنوات. وأي تغيرات في معدالت  8.8املرحلتين االبتدائية والثانوية في البلدان األعضاء في املنظمة هو 

الي املواليد والهجرة والتغييرات الديمغرافية األخرى تنعكس بشكل مباشر على معدل القيد اإلجم

باملدارس في املرحلتين االبتدائية والثانوية. وبالنسبة ملعدل مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب معدل 

املنظمة تراجعا إلى في ء ألعضاان البلدي، فقد سجلت الثانووائي االبتدالتعليم افي القيد اإلجمالي 

لشكل ي كفة الفتيان )ا، وهذا ما يعني وجود قدر طفيف من التباين يصب فليالتواعلى  0.94و  0.96

5.2.) 

أما على مستوى التعليم العالي، تتجلى مسؤولية أنظمة التعليم في تزويد الطالب باملعرفة واملهارات 

املتقدمة. وبما أن التعليم العالي ليس إجباريا، فإن أي تغييرات في توافر التعليم العالي والتصورات 

جمالي في التعليم العالي. وكما هو الحال في املجموعات املرتبطة بقيمته قد تؤثر على معدل القيد اإل 

لتعليم افي القطرية األخرى، يتجاوز معدل مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب معدل القيد اإلجمالي 

 (.5.2بحيث تميل الكفة لصالح الفتيات )الشكل  1العالي في مجموعة دول املنظمة معدل 

شاركة في التعليم في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي بدرجة ترتكز الفوارق بين الجنسين من حيث امل

أكبر في املرحلتين االبتدائية والثانوية. ولسد هذه الفجوة في التعليم االبتدائي والثانوي، من املهم 

تحسين جودة التعليم لتحقيق مستويات أعلى من التحاق اإلناث باملدارس.  وينبغي تبعا لذلك تصميم 

تحاق اإلناث بمؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي فضال عن ضمان تقدمهن في سياسات تشجع ال

 املراحل التعليمية وإكمال دراستهن.
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 : الفتيات الشغوفات بالتكنولوجيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا2.2اإلطار  

التكافؤ بين الجنسين تسجل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نتائج أفضل بكثير على مؤشر 

على مستوى التعليم العالي باملقارنة مع املعدالت املسجلة على مستوى املرحلة التمهيدية واالبتدائية 

(. لكن على مستوى التعليم الجامعي، غالبا ما تتابع النساء دراستهن في مجاالت غير 5.2والثانوية )الشكل 

التحقت اإلناث بهذه  وإن يات. وباإلضافة إلى ذلك، حتىمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياض

املجاالت املذكورة في املاجستير أو الدكتوراه، فإنهن ال ينتهين بمزاولة عمل يصب في نفس مجال التخصص. 

وبينما ال يمكن الجزم بسبب محدد وراء هذا الوضع، فقد أطلق صناع السياسات في العالم املتقدم عدة 

شاركة املرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )في املدرسة وفي مبادرات لتشجيع م

 مكان العمل(.

 TechGirls  هو برنامج تبادل طالب صيفي يهدف إلى تمكين وإلهام الفتيات من الشرق األوسط وشمال

والهندسة والرياضيات. ومنذ أفريقيا ملتابعة التعليم العالي واملهن املتعلقة بمجاالت العلوم والتكنولوجيا 

 17و  15فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين  162، قدم البرنامج دورات تدريبية وإرشادية لحوالي 2012عام 

  من الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطين وتونس واليمن.

فتيات من االطالع بشكل معمق وأهم عنصر في البرنامج هو معسكر تقني يستمر ملدة أسبوع واحد يمكن ال

على املواضيع املتعلقة بالتكنولوجيا، مثل برمجة جافا وتطوير تطبيقات الهاتف املحمول، كما تتاح لهن 

ساعة أو أكثر. ثم هناك أيًضا التأثير املضاعف لخريجات هذا  45الفرصة لالنخراط في تدريب عملي ملدة 

املحلي للتوجه في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة  البرنامج، بحيث تلهمن زميالتهن من مجتمعهن

والرياضيات. "وعند العودة إلى الديار، تؤثر الخريجات على مئات من الطالبات األخريات لالنضمام إلى 

من  80فقط، شاركت حوالي  2015البرنامج وترويج صورة إيجابية عن بلدانهن ومنطقتهن". ففي عام 

فتاة في بالدهن، وعقدن مؤتمرات، وتوجهن للدراسة في بعض  2000ن مع أكثر من خريجات البرنامج مهاراته

 أرقى الجامعات في العالم.

 .McNair (2015) and TechGirls (2018)املصدر: 

 ألطفال غير امللتحقين باملدارسا 4.2     

يعد تحسين املستوى األساس ي لإلملام بالقراءة والكتابة وااللتحاق باملدارس االبتدائية، على الصعيد 

العاملي، محور العديد من السياسات والبرامج اإلنمائية. وتتضمن أمثلة عن هذه البرامج ما يلي: أهداف 

اإلسالمي للنهوض باملرأة ( وخطة عمل منظمة التعاون 6.4و  2.4و  1.4التنمية املستدامة )املقاصد 

معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية في العقدين  فيه ارتفعت وفي الوقت الذي)ج((.  2)الهدف 

، تم تسجيل حوالي 2015( وجد أنه في عام 2018املاضيين، فإن تقرير اليونسكو العاملي لرصد التعليم )

 مجموعة غير امللتحقين باملدرسة. ضمنمليون طفل في سن الدراسة باملرحلة االبتدائية  61

بالنسبة لألطفال غير امللتحقين باملدرسة، يكون الحق األساس ي املتمثل في التعليم غير قابل للتحقيق. 

وتعتبر عوامل إبقاء األطفال بعيدا عن املدرسة في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي أكثر حدة بالنسبة 
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حالة فقر في املناطق الريفية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل  للفتيات واألطفال الذين يعيشون في

املثال ال الحصر، التمييز بين الجنسين أو الحواجز الثقافية التي تعترض سبيل التعليم، وعمالة 

األطفال، والحواجز املؤسسية التي تعاني منها األقليات واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة والذين 

ر ويعيشون تحت ظروف الصراع. ونتيجة لذلك، فإن الفتيات اللواتي ال يحصلن يعانون من حالة الفق

على التعليم االبتدائي أكثر عرضة للمعاناة من الحمل املبكر وحمل املراهقات وزواج األطفال. وفي هذا 

 الصدد، تجد تقارير مستقلة مختلفة أن التعليم االبتدائي اإللزامي هو أداة للحد من حاالت املعاناة

ن الفتيات من التحكم أكثر بزمام األمور فيما يتعلق بحياتهن ومستقبلهن. فعلى 
ّ
هذه. ألن التمدرس يمك

( أن إنفاذ إلزامية إتمام التعليم االبتدائي بموجب القانون قد قلص 2016)  Gunesسبيل املثال، يرى 

 طفل لكل امرأة في تركيا. 0.37من الخصوبة في سن املراهقة بنسبة 

تسجل دول منظمة التعاون اإلسالمي أعلى نسبة في العالم من حيث األطفال غير امللتحقين باملدارس 

، 2016و  2006، يسار(. فخالل الفترة املمتدة بين عامي 6.2في املرحلتين االبتدائية والثانوية )الشكل 

ئي وغير امللتحقين بلغت نسبة اإلناث والذكور من بين األطفال الذين هم في سن التعليم االبتدا

% على التوالي. والوضع أسوأ بكثير في البلدان األعضاء الواقعة 17.2% و 18.9باملدارس في دول املنظمة 

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في الصومال والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو حيث ال تلتحق 

س. وفي املقابل، تمكنت بعض الدول األعضاء % أو أكثر من الفتيات في سن التعليم االبتدائي باملدار 50

مثل كازاخستان وفلسطين وإندونيسيا وجمهورية قيرغيزستان من تخفيض نسبة الفتيات في سن 
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معدالت عدم االلتحاق باملدارس بالنسبة لألطفال في عمر التعليم االبتدائي في العالم  :6.2الشكل  

)يسار( ودول املنظمة ذات أعلى وأدنى )يمين( معدالت عدم االلتحاق باملدارس بالنسبة للفتيات في 

 *2016-2006عمر التعليم االبتدائي )%(، 

 ى اليونيسيفاملصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء عل
 *تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة.
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%، وذلك بفضل سياسات تعليمية تقدمية 1التعليم االبتدائي غير امللتحقات باملدارس إلى أقل من 

 ، يمين(.6.2تعزز املساواة بين الجنسين )الشكل 

ملقارنة مع الفتيات غير امللتحقات باملدارس في سن التعليم االبتدائي، يعتبر عدد الفتيات في سن با

التعليم الثانوي، الالئي لم يلتحقن باملدارس حاليا، أعلى في جميع مجموعات البلدان. وبينما يعتبر 

 بالنسبة للبلدان النامية، فإن القبو 
ً
 هاما

ً
 سياسيا

ً
ل في املدارس االبتدائية ال التعليم االبتدائي هدفا

خاصة بالنسبة للفتيات. ويعد معدل التسرب  –يضمن االلتحاق بالتعليم الثانوي أو إكمال الدراسة 

 في ارتفاع معدالت عدم املساواة بين 
ً
 رئيسيا

ً
الدراس ي املرتفع بين الفتيات في سن التعليم الثانوي عامال

 الجنسين في االلتحاق باملرحلة الثانوية.

% من الفتيان في سن الدراسة 18.8% من الفتيات و 23.3، تم تسجيل نسبة 2016-2006ل الفترة خال

الثانوية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضمن مجموعة غير امللتحقين باملدارس 

املنظمة  ، يسار(. وهي أرقام تجاوزت إلى حد كبير متوسطي الدول النامية غير األعضاء في7.2)الشكل 

 والعالم.

يعزى ارتفاع معدالت التسرب املدرس ي في املرحلة الثانوية في البلدان النامية إلى مجموعة من األسباب 

التعليم  االجتماعية والثقافية والهيكلية. وتشمل األسباب الهيكلية النقص في سياسات وبرامج
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معدالت عدم االلتحاق باملدارس بالنسبة لألطفال في عمر التعليم الثانوي في العالم )يسار( :  7.2الشكل 

ودول املنظمة ذات أعلى وأدنى )يمين( معدالت عدم االلتحاق باملدارس بالنسبة للفتيات في عمر التعليم 

 *2016-2006الثانوي )%(، 

 ظفي سيسرك بناء على اليونيسيفاملصدر: حسابات مو 
 *تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة.
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اإللزامية املوجهة نحو الفتيات، وعدم كفاية مرافق البنية التحتية في املدارس العامة، مثل املراحيض، 

ال سيما في املناطق الريفية، وتدني جودة املناهج الدراسية والعاملين في التدريس، وعدم وجود برامج 

اآلباء من املجتمعات الفقيرة بناتهم  تركز على إعادة تسجيل الطالبات. ومن الناحية الثقافية، يسحب

 من املدرسة لغرض الزواج في سن مبكرة أو رعاية أفراد األسرة أو االضطالع باملسؤوليات املنزلية.

%( بأدنى نسبة للفتيات غير 0.4ضمن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، استأثرت تركمانستان )

%( أعلى 72.6، يمين(. وفي املقابل، سجلت النيجر )7.2 امللتحقات باملدرسة في املرحلة الثانوية )الشكل

 نسبة من هذا املعدل.

 حملة تعليم البنات في تركيا -(  !فتيات يا املدرسة إلى بنا )هيا  !Haydi Kizlar Okula: 3.2اإلطار 

القائمة بين ' لسد الفجوة Haydi Kizlar Okula، أطلقت وزارة التربية الوطنية التركية حملة '2003في عام 

ا للبيانات الوطنية، سجل أكثر من  53الجنسين في االلتحاق باملدارس االبتدائية في 
ً
% من 50مقاطعة. ووفق

 عاًما في مجموعة غير امللتحقين باملدرسة في ذلك الوقت. 14و  6الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

االقتصادية التي تسبب انخفاض معدل التحاق وركزت الحملة بشكل رئيس ي على حل القضايا االجتماعية و 

اإلناث باملدارس االبتدائية بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، نقص عدد املدارس، وبعد املسافة بين 

املدارس والقرى/ املدن، والقوالب النمطية للجنسين، والصعوبات املالية، وضعف البنية التحتية املادية، 

فتاة  120.000اللتحاق بالتعليم الثانوي. وبشكل عام، نجحت الحملة في تسجيل ونقص الفرص املتاحة ل

 ، وخاصة في فان وسيرت وموش.2005و  2003في املدارس االبتدائية في جميع أنحاء تركيا بين عامي 

إلى الجهود املنسقة بين القطاعين العام والخاص على  Haydi Kizlar Okulaيمكن أن يعزى نجاح حملة 

ويين املحلي والوطني، تحت إشراف قيادة قوية. ففي مرحلة التخطيط، لعب التعاون بين القطاعات املست

دورا هاما في وضع خطة ذات أهداف وغايات واضحة، وأدوار ومسؤوليات محددة ألصحاب املصلحة 

يم الوطني ووزارة الرئيسيين. وتألفت اللجنة التوجيهية املركزية املشتركة بين القطاعات من وكالء وزارة التعل

 الداخلية ووزارة الصحة والوكالة االجتماعية للخدمات وحماية الطفل ووزارة الشؤون الدينية واليونيسيف.

كانت األداة الرئيسية للتعبئة في املناطق الريفية عبارة عن حملة مكثفة للتجنيد عبر طرق األبواب إلقناع  

. ولزيادة الوعي العام بشأن الحملة، تم استخدام املطبوعات في املدارسالصغيرات الوالدين بتسجيل بناتهم 

ووسائل اإلعالم اإللكترونية والبث التلفزيوني إلظهار الشخصيات العامة البارزة واملشاهير والسياسيين 

 في الحملة، من خالل الترويج 
ً
 ملحوظا

ً
الذين يتحدثون لصالح تعليم الفتيات. كما لعب القادة الدينيون دورا

ية تعليم الفتيات في اإلسالم كجزء من خطب صالة الجمعة. وفي بعض املقاطعات، شارك القادة ألهم

 الدينيون املحليون )األئمة( في حملة التجنيد عبر طرق األبواب إلقناع األسر بتسجيل بناتهم في املدارس.

ئتمان ضريبي بنسبة ولتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل الحملة، قدمت وزارة التربية الوطنية ا 

% للجهات املانحة من القطاع الخاص والشركات التي تستثمر في التعليم. ونتيجة لذلك، ساهمت في 100

 الحملة كل من كيانات القطاعين العام والخاص واألفراد البارزين من خلفيات متنوعة.

 (.2018املصدر: منظمة األمم املتحدة للطفولة ) 



 املرأة والتعليم الفصل الثاني:
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 التمدرس سط عدد سنواتمتو   5.2   

مع ظهور االقتصادات القائمة على املعرفة، صار هناك حاجة متزايدة لزيادة التعليم من أجل تحسين 

مخزون رأس املال البشري لألمم. وبشكل عام، يتم قياس مستوى املعرفة للبلد عن طريق متوسط 

عاًما  25أعمارهم سنوات التعليم، إذ ُيعرف بأنه مستوى التحصيل العلمي لسكان البلد الذين تبلغ 

 فما فوق.

سنوات الدراسة( في املرحلتين مقارنة بمستوى التعليم العالي، فإن زيادة التحصيل العلمي )متوسط  

 لعدد من نماذج النمو Periera and Aubyn, 2004االبتدائية والثانوية له تأثير كبير على النمو )
ً
(. ووفقا

في التعليم ينطوي على مخزون رأس مال بشري أكثر قيمة  الباطنية، فإن استثمار رأس املال البشري 

 (.Periera and Aubyn, 2004ومستويات عالية من الدخل على املدى الطويل )

سنة  6.1سنوات الدراسة هو بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وجد أن متوسط 

سنة للنساء و  11.9متوسطات الدول املتقدمة ). وهو أقل من 2015سنوات للرجال في  7.3للنساء و 

سنوات للرجال(  8.4سنة للنساء و  7.8سنة للرجال(، والبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ) 12.2

 .2015سنوات للرجال( في عام  8.8سنة للنساء و  8.1والعالم )

ظِهر بلدان أوروبا وآسيا الوسطى أعلى متوسط سنوات الدراسة للنساء بلغ 
ُ
على املستوى القطري، ت

، يمين(. وفي املقابل، لم تتمكن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في أفريقيا 2.8سنوات )الشكل  10.1

 جنوب الصحراء الكبرى، في املتوسط، من توفير التعليم ألكثر من ثالث سنوات للنساء.
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 التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائياملصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشر التنمية الجنسانية 

متوسط عدد سنوات التمدرس )يسار( ومتوسط عدد سنوات التمدرس بالنسبة لإلناث  :8.2الشكل 

 2015في املناطق الفرعية للمنظمة )يمين(، 
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تربط الفجوة بين التحصيل التعليمي للذكور واإلناث بالخسائر االقتصادية بسبب نقص االستفادة 

أس املال البشري. ويعتبر تجنب العوامل املؤثرة سلبا على التحصيل العلمي لإلناث أمرا ممكنا، من ر 

لكن لألسف الشديد ال تزال هذه العوامل قائمة بسبب االفتقار إلى استجابة موجهة من صانعي 

تماعي السياسات. وفي هذا السياق، يتعين على الدول األعضاء في املنظمة الوعي بأهمية بذل جهد اج

وتشريعي موجه من أجل الرفع من مستوى تمدرس املرأة. وعندما يكون التعليم الرسمي غير كاف أو 

ال يمكن الوصول إليه، من املعروف أن البرامج التعليمية غير الرسمية التحويلية لها بعض النتائج 

التفكير بشكل نقدي اإليجابية، خاصة بالنسبة للمرأة. فهي توفر للنساء مساحة للتعلم واملناقشة و 

 (.Warner, Stoebenau, and Glinski, 2014حول دورهن ومساهماتهن في املجتمع )
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يتوافق التمكين االقتصادي للمرأة مع املساواة االقتصادية )مثل سد فجوة األجور بين الجنسين 

وزيادة فرص العمل وتحسين الوصول إلى التمويل( وتحطيم السقف الزجاجي )مثل القوانين التمييزية 

بنجاح، فإن التمكين ضد املرأة وعدم التوازن بين الحياة األسرية والعمل(. وإذا تمت إدارته 

االقتصادي للمرأة يحقق الرخاء ليس للنساء فحسب، بل ألسرها ومجتمعاتها بوجه عام. ولكن 

لألسف، يبقى عدم املساواة بين الجنسين، في معظم أنحاء العالم، قائما في الحياة االقتصادية. وهذا 

على هذا التحدي، فإن التمكين  يضع املرأة في مواقع ضعيفة ويعوق النمو االقتصادي للبلد. وللقضاء

 االقتصادي للمرأة أمر ضروري.

يعتبر تمكين املرأة في االقتصاد أمًرا حاسًما لعدة أسباب، بحيث تولد القيمة املضافة في جميع أبعاد 

( حول UNHLPالحياة االقتصادية. يكشف الفريق الرفيع املستوى التابع لألمين العام لألمم املتحدة )

( أنه من املرجح أن تعمل النساء أكثر من الرجال في القطاع العام 2016تصادي للمرأة )التمكين االق

وأن تعتمد على الخدمات الحكومية. وعالوة على ذلك، تميل النساء إلى استثمار دخلهن في أسرهن، 

لمرأة وبالتالي يزداد اإلنفاق على تعليم األطفال وصحتهم. وفي هذا الصدد، يعزز التمكين االقتصادي ل

من فرص تعزيز النمو االقتصادي والتقليص من حدة الفقر وتضييق الفجوة املتعلقة بعدم املساواة 

في الدخل وتعزيز الرفاهية املجتمعية وتحقيق التوازن في معدالت الخصوبة والرفع من مستوى أداء 

 (.OECD, 2008األعمال التجارية واالبتكار فضال عن تعزيز التنمية املستدامة )

تكشف مجموعة كبيرة من األبحاث أن هناك عالقة إيجابية جدا بين املساواة بين الجنسين والنمو 

االقتصادي. وبعبارة أخرى، تتمتع البلدان ذات معدالت عالية من املساواة بين الجنسين بمستويات 

لتي قلصت من أعلى من الناتج املحلي اإلجمالي للفرد. فعلى سبيل املثال، تتمتع البلدان املتقدمة ا

فجوة عدم املساواة بين الرجل واملرأة بازدهار اقتصادي أعلى، بينما في البلدان النامية حيث يكون 

 ,Diebolt and Perrinالتفاوت بين الجنسين كبيًرا، يميل الناتج املحلي اإلجمالي للفرد إلى االنخفاض )

2013.) 

وفعالة من النساء. وترتبط التنمية االقتصادية  ال يمكن تحقيق التنمية املستدامة دون مشاركة كاملة 

ا بحجم رأس املال البشري وجودته في املجتمع. وبالنظر إلى أن نصف سكان 
ً
ا وثيق

ً
واالجتماعية ارتباط

 العالم تقريبا هم من النساء، فإن مساهمة املرأة في التنمية املستدامة ال تقدر بثمن.

نسين سمة أساسية من سمات أهداف التنمية املستدامة في سياق مماثل، تعتبر املساواة بين الج

(SDGs .وباملثل، يعتبر التمكين االقتصادي للمرأة عنصرا بارزا في أهداف التنمية املستدامة .)

(، تتطلب أهداف التنمية املستدامة األخرى مثل 5وباإلضافة إلى املساواة بين الجنسين )الهدف 

(، وتوفير العمل الالئق والنمو 2اء على الجوع )الهدف (، والقض1ر )الهدف لفقالقضاء على ا

( بدورها التمكين االقتصادي للمرأة. 10( وتخفيض أوجه عدم املساواة )الهدف 8االقتصادي )الهدف 

عالوة على ذلك، ومن خالل متابعة التطورات واملناقشات الدائرة على الساحة الدولية بشأن املساواة 

التعاون اإلسالمي واعتمدت خطة عملها للنهوض باملرأة )األوباو( في عام بين الجنسين، أعدت منظمة 
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من أجل تمكين املرأة في املنزل والعمل وتحسين وضع املساواة بين الجنسين في الدول األعضاء  2008

 في املنظمة.

في هذا الصدد، يدرس هذا القسم وضع املرأة في االقتصاد والتحديات التي تواجهها في الحياة  

االقتصادية. ولذلك، يتم فحص املؤشرات املختارة مثل املشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة 

والفجوة القائمة في األجور بين الجنسين من أجل تحديد األسباب الجذرية املترتب عنها مشاركة املرأة 

 املحدودة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 االقتصادية والفرص املتاحة شاركةملا 1.3  

دولة ويصنفها  144يقيس املؤشر العاملي للفجوة القائمة بين الجنسين وضع املساواة بين الجنسين في 

ة: املشاركة االقتصادية والفرص املتاحة والتحصيل العلمي والصحة في أربعة مجاالت مواضيعي

ص لفرواية دالقتصاركة الفرعي للمشاالمؤشر ايتألف والبقاء على قيد الحياة والتمكين السياس ي. و

ركة القوى العاملة؛ واملساواة في األجور مقابل األعمال املماثلة؛ مشاوهي فرعية ات مؤشر 5من املتاحة 

در؛ واملشرعين وكبار املسؤولين واملديرين؛ والعاملين الفنيين واملهنيين. وفي هذا الصدد، والدخل املق

تغطي نتيجة هذا املؤشر تقريبا جميع األبعاد الرئيسية للحياة االقتصادية من خالل منظور النوع 

 االجتماعي. وتعكس الدرجة األعلى منه وجود فجوة صغيرة بين الجنسين.

دى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، الدرجة األقل في هذا املجال ، كان ل2017م في عا

(، والبلدان 0.68مقارنة مع متوسطات كل من البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ) 0.56بلغت 
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أوروبا وآسيا الوسطىشرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينيةالشرق األوسط وشمال أفريقياأفريقيا جنوب الصحراء

الصادر عن املنتدى  2017املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين لعام 

 االقتصادي العاملي

املعدالت على املؤشر الفرعي املتعلق باملشاركة االقتصادية والفرص املتاحة )يسار( وأداء  :1.3الشكل 

 )يمين(  2017املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي في 
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(. وفيما يتعلق بأداء املناطق الفرعية للمنظمة، تم 1.3( )الشكل 0.65( والعالم )0.70املتقدمة )

( 0.66تلتها شرق ووسط آسيا ) 0.68ل أعلى درجة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث بلغت تسجي

(. فيما تحصلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 0.57ثم شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية )

األخيرة. (. وهذا يعكس وجود تحديات رئيسية تواجه مشاركة املرأة في مناطق هذه 0.43على أدنى درجة )

وينبغي على صانعي السياسات أن يتخذوا تدابير لضمان مشاركة النساء والرجال على قدم املساواة في 

 القوى العاملة وتعزيز مكانة املرأة في سوق العمل في هذه املنطقة.

 املشاركة في القوى العاملة2.3    

يتعلق بالفرص املتاحة  تظل مشكلة عدم املساواة بين الجنسين حاضرة في أسواق العمل فيما

(. فإمكانية مشاركة املرأة في سوق العمل ضئيلة باملقارنة مع الرجل، ILO, 2016والتعامالت والنتائج )

 ما ُيرجح 
ً
وهذا راجع لقلة الفرص املتاحة. عالوة على ذلك، عندما تشارك املرأة في سوق العمل، غالبا

 قبولها لوظائف ذات جودة أقل.

  
ً
 جيدا

ً
لفهم مستوى مشاركة املرأة في األنشطة يمثل معدل املشاركة في القوى العاملة مؤشرا

االقتصادية. ومن الناحية الفنية، يقيس معدل املشاركة في القوى العاملة نسبة السكان في سن العمل 

سنة وما فوق( الذين ينخرطون بنشاط في سوق العمل، إما عن طريق العمل  15)البالغة أعمارهم 

 )العمال العاطلين عن العمل(. )العمال املستخدمين( أو البحث بنشاط عن وظيفة
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 موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي حسابات :املصدر

معدل املشاركة في القوى العاملة )%( في دول منظمة التعاون اإلسالمي حسب نوع  :2.3الشكل 

 2017-2008سنة أو أكثر،  15الجنس، األشخاص البالغة أعمارهم 
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، سجلت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زيادة طفيفة في معدل 2017-2008وخالل فترة 

(. وقد أظهر معدل 2.3% )الشكل 38.1% إلى 36.3مشاركة املرأة في القوى العاملة بحيث ارتفع من 

% في عام 76.8مشاركة الذكور في القوى العاملة في الدول األعضاء في املنظمة انخفاضا طفيفا من 

. لكن بالرغم من أنه كان هناك انسداد تدريجي في الفجوة بين معدالت 2017% في عام 75.8إلى  2008

 .2017نقطة مئوية عام  37.7مشاركة النساء والرجال، ظلت الفجوة شاسعة وبلغت 

، ظلت معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة أقل من معدالت نظرائها 3.3كما يتبين من الشكل 

، سجلت البلدان األعضاء في منظمة 2017-2008وخالل فترة  .في جميع مجموعات البلدان من الرجال

نقطة مئوية، بينما انخفضت متوسطات البلدان النامية  1.9التعاون اإلسالمي أعلى معدل لها بـلغ 

عاملي وقد انخفض املعدل ال .غير األعضاء في املنظمة والعالم من حيث مشاركة املرأة في القوى العاملة

، إذ تجاوزت الفجوة بين متوسطي %48.1إلى  2008% في عام 50.1ملشاركة املرأة في القوى العاملة من 

 .2017نقاط مئوية في عام  10املنظمة والعالم 

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى معدالت املشاركة في القوى  4.3يعرض الشكل 

وعلى مستوى كل بلد على حدة، تختلف معدالت املشاركة في القوى العاملة  .العاملة بالنسبة للمرأة

، سجلت موزمبيق أعلى معدل ملشاركة املرأة في القوى العاملة 2017ففي عام  .بشكل ملحوظ

. وفي املقابل، (%67.5) %( ثم النيجر68.7%( وبنين )71.2%( والكاميرون )75.8%( تلتها توغو )82.5)
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معدل املشاركة في القوى العاملة )%( في دول منظمة التعاون اإلسالمي حسب نوع  :3.3الشكل 

 2017مقارنة بـ 2008الجنس واملجموعات القطرية، 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي
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%( ثم الصومال 16.8%( وإيران )15.2%( والجزائر )14%( تلتها األردن )6في اليمن )ُسجل أدنى معدل 

(18.6%). 

العوامل التي تؤثر على مشاركة املرأة في القوى العاملة في مختلف املناطق الفرعية ملنظمة تختلف 

ولكن يمكن اإلشارة إلى بعض العوامل املشتركة التي تحدد مشاركة املرأة في القوى  .التعاون اإلسالمي

أة، ومبررات العنف العاملة على النحو التالي: القواعد واألفضليات )مثل حراك املرأة، وقيمة عمل املر 

العوامل االقتصادية )على و ضد املرأة، والتوقعات بشأن املساواة في األجور، واالحترام في العمل(؛ 

سبيل املثال املقارنة بين صافي األرباح مع فوائد العمل غير املدفوع األجر، ونقص الدعم املالي(؛ 

ؤوليات الرعاية، ونقص التعليم العوامل االجتماعية واملؤسسية )مثل الحالة الزوجية، ومسو 

 .(UNHLP, 2016)والتدريب، وسياسات اإلجازات غير الكافية، وخدمات الرعاية غير ميسورة التكلفة( 

تشير النتائج إلى أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحتاج إلى تصميم سياسات تعنى 

وعلى وجه الخصوص، يمكن  .القتصاديةبسوق العمل من أجل تحسين مشاركة املرأة في الحياة ا

 .النظر في الحوافز الضريبية ومخططات الحصص من أجل تعزيز مشاركة املرأة في القوى العاملة

عالوة على ذلك، يجب تعزيز برامج الضمان االجتماعي وشبكات األمان من أجل النساء العامالت 

الة الحواجز القانونية التي تحول دون كما أنه من الضروري إز  .لتشجيعهن على أن يكن أكثر نشاطا

تمكين املرأة اقتصاديا ومن شأن ضمان الحماية االجتماعية وحماية قانون العمل أن يساعد على 

باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي السياسات املالئمة ملفهوم العائلة  .تعزيز مشاركة املرأة في القوى العاملة

82.5
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71.2 68.7 67.5

42.7

18.6 16.8 15.2 14.0

6.0

 البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي :املصدر

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأدنى معدالت مشاركة اإلناث في  :4.3الشكل 

 2017القوى العاملة )%(، 
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كما يمكن تحقيق إدماج أفضل للمرأة في أسواق العمل من خالل ضمان  .أيضا إلى زيادة املشاركة

وأخيرا وليس آخرا، فإن الحمالت واملبادرات الداعمة التي تعزز املساواة  .ظروف عمل آمنة وصحية لها

بين الجنسين وتمكين املرأة اقتصاديا وزيادة الشراكات بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

يتعلق باملبادرات الناجحة ستساعد على زيادة مشاركة املرأة في القوى العاملة بمرور  اإلسالمي فيما

 .الوقت

 : العمالة غير الرسمية1.3اإلطار 

تشير العمالة غير النظامية إلى العمالة بدون حماية العمال أو حماية اجتماعية، أو بدون استحقاق مزايا 

وهي أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها  .الرسمية أو في املنازل التوظيف في املؤسسات الرسمية وغير 

والرأي  .فهناك عوامل متعددة تدفع الناس نحو العمالة غير النظامية .أسواق العمل في العالم النامي

املشترك مفاده أن استبعاد الفقراء من العمالة النظامية بسبب محدودية فرص كسب العيش، وانخفاض 

حدودية الوصول إلى املؤسسات العامة، وقلة التعليم كلها تدفع القوى العاملة من الفقراء املداخيل، وم

وفيما بين النساء، يعد العمل بدون أجر في املنزل ودون أي تسجيل رسمي  .إلى ولوج العمالة غير النظامية

صاد غير الرسمي ويمكن اعتبار هؤالء النساء جزًءا من االقت .في نظم الضمان االجتماعي أمرا شائعا

 في إحصاءات العمالة
ً
على الرغم من أن العمالة  .والعمالة غير النظامية حيث إنهن غير مسجالت رسميا

غير النظامية تشكل مخاطر على كل من الرجال والنساء، إال أن املرأة تعان أكثر من خطر الوقوع في براثن 

ر النظامية الكثير من أوجه الضرر األخرى التي وللعمالة غي .الفقر والتهميش ضمن االقتصاد غير الرسمي

تعاني منها املرأة: فهي مجمعة في أسفل قائمة العمالة غير النظامية كعامالت من الخارج في مجال الصناعة 

ومنتجات يعملن من املنازل؛ وتكسب أقل من الرجال في العمالة غير النظامية؛ وهي مرشحة ملواجهة 

إن توفير  .يود املفروضة على حقوقها اإلنجابية في االقتصاد غير النظاميالتحرش الجنس ي والعنف والق

فرص عمل رسمية مناسبة للمرأة وتعزيز بيئة العمل الالئق قد يحميها في سوق العمل ويجعلها تنتقل إلى 

وعلى املدى القصير، من شأن االعتراف بمساهمة املرأة في االقتصاد غير الرسمي من  .العمالة النظامية

خالل اتخاذ الترتيبات الالزمة مثل توفير بعض الحماية القانونية واالجتماعية أن يحسن من ظروف عمل 

 .املرأة

 ILO (2013) and UNHLP (2016)املصدر: 

 

 العمالةلوضع في ا 3.3

يميل النساء والرجال في جميع أنحاء العالم إلى تفضيل مهن ومناصب مختلفة. وفي معظم الحاالت، تحض ى 

املرأة بمركز أقل في العمل ومناصب ذات أجر متدني، مما يجعلها مستضعفة. كما يوفر تصنيف العاملين، 

عملهم، أساًسا إحصائًيا لوصف سلوك العمال وظروف عملهم وتحديد املجموعة االجتماعية  وضعحسب 

 وضعواالقتصادية للفرد. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يلمح إلى ديناميكية سوق العمل، والفجوة الجنسانية في 
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أنواع الوظائف حسب  العمالة، ومستوى التنمية في البلدان. ومن الناحية الفنية، يعكس مؤشر حالة العمالة

 .نوع املخاطر االقتصادية ونوع سلطة أصحاب املناصب على املؤسسات والعمال اآلخرين

لحسابهم ين لعاملاملين بأجر والعالعاملين: اص ألشخاائيسيتين من رلية فئتين ولدالعمل امنظمة د تحد 

ص. تنقسم فئة العاملين لحسابهم الخاص إلى ثالث فئات فرعية وهي: أرباب العمل، والعاملين لحسابهم لخاا

 
ً
الخاص، وأفراد األسرة العاملين املساهمين. عادة ما يمثل عدد كبير من العاملين بأجر أو بمرتبات تطورا

، ف
ً
 متقدما

ً
ي حين يرتبط انتشار عدد كبير من العاملين لحسابهم الخاص وأفراد األسرة العاملين اقتصاديا

 .(2017املساهمين بضعف التنمية والنمو االقتصادي املحدود في بلد ما )منظمة العمل الدولية، 

من %( في البلدان األعضاء في املنظمة 37.4، ُوجد أن حصة العامالت لحسابهّن الخاص أعلى )2017في عام 

% من 37.8%. فبعبارة أخرى، تفضل 26(. وبلغ املتوسط العاملي في هذه الفئة 5.3بين أربع فئات )الشكل 

النساء في الدول األعضاء في املنظمة العمل لحسابهن الخاص. وفي البلدان األعضاء، بلغ متوسط نسبة 

%. وفي 55.8ملتوسط العاملي هو العمل النسائية( بينما وجد أن ا قوى % )في 35.9العامالت بأجر أو بمرتب 

الواقع، يمثل انخفاض نسبة العامالت بأجر أو بمرتب في مجموعة املنظمة أحد األسباب وراء ارتفاع معدالت 

العاملة  القوى % في 25.4العمالة غير الرسمية بين النساء. بحيث يمثل العاملون املساهمون في األسرة نسبة 

% وهي أقل قليال  1.4ت صاحبات األعمال على حصة ضئيلة فقط من النسائية في مجموعة املنظمة. حصل

 %.  1.8من املتوسط العاملي البالغ 

 2017ووضع عمالة املرأة في املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي، ر (وضع عمالة املرأة )يسا :5.3الشكل 

مالحظة: يوفر  .الرئيسية لسوق العمل ملنظمة العمل الدوليةاملصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات املؤشرات 

هذا املؤشر معلومات حول كيفية تصنيف الوظائف التي يحتفظ بها األشخاص استناًدا إلى النوع املرتبط باملخاطر 

 االقتصادية ونوع سلطة الوظيفة على املنشآت
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. تم العثور على أعلى 
ً
إن توزيع الوضع في العمالة في املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي ليس متساويا

(. تمثل 5.3% )الشكل 65.5بنسبة  حصة للعامالت بأجر أو بمرتب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

العاملة النسائية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  القوى % من 63.8العامالت لحسابهن الخاص 

الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقد لوحظ أعلى معدل من أفراد األسرة العامالت املساهمات في 

% من النساء كن 2.4، أوروبا والشرق األوسطوفي منطقة %(. 32) الالتينيةشرق وجنوب آسيا وأمريكا  منطقة

 . صاحبات أعمال، وهو أعلى معدل بين املناطق الفرعية للمنظمة

: العمل والرعاية غير املأجورة2.3اإلطار   

رادها. يشير العمل غير املأجور إلى جميع أنشطة العمل غير املأجورة التي تتم داخل األسرة املعيشية ألف

ويشمل هذا األعمال املنزلية؛ ورعاية األطفال أو املرض ى أو املسنين؛ وإنتاج السلع لالستهالك الذاتي )على 

سبيل املثال جمع املياه أو الحطب(؛ وتوفير الخدمات لالستهالك الذاتي )مثل الطهي والتنظيف(؛ والعمل 

 . املجتمعي التطوعي  واملساعدة في األعمال العائلية

ل غير املأجور له آثار إيجابية على كل التنمية البشرية والتنمية االقتصادية. ومن خالل توفير السلع العم

عاملة منتجة. وعلى الرغم من تقديم هذه  قوى والخدمات األساسية للناس، يضمن العمل غير املأجور 

 .املساهمة، غالبا ما يبقى العمل غير املأجور غير مرئي في تقييم سوق العمل

ن التفاوت الجنساني في العمل غير مدفوع األجر مرتفع. وعادة ما يتم تعيين املرأة للعمل بدون أجر في إ

جميع أنحاء العالم، بحيث ُيؤثر العمل غير املأجور على قدرة عمل املرأة املأجور ومدته وأنواعه. ففي 

مل غير املأجور. واليوم، بالرغم املتوسط، تنفق املرأة أكثر من مرتين إلى عشرة أضعاف من الرجل على الع

من أن املرأة تشارك في العمل املأجور، فإنها تواصل القيام بالجزء األكبر من العمل غير املأجور. وبناء 

على ذلك، فإن مشاركة املرأة في سوق العمل تتأثر سلبيا: فاملرأة تفضل في الغالب الوظائف بدوام جزئي 

جمع بينه وبين مسؤوليات العمل غير املأجور، وعادة ما تكون مقيدة أو العمل غير الرسمي الذي يمكن ال

ا أقل من 
ً
بالعمالة ذات الدخل املنخفض وغير املضمونة. وبعبارة أخرى، من املرجح أن تقض ي املرأة وقت

أجل تلقي األجور أو تحقيق الربح، واملزيد من الوقت في العمل والرعاية غير املأجورة، وبالتالي فهي تكسب 

 .قل من أقرانها الذكور أ

فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية، هناك عالقة سلبية بين الدخل ومستويات  التفاوتات الجنسانية في 

 
ً
العمل غير املأجور. فعلى سبيل املثال، تتمتع البلدان ذات الدخل املرتفع بمساواة جنسانية عالية نسبيا

 .ةفضة الدخل في تحقيق هذه املساوافي العمل غير املأجور في حين تخفق البلدان منخ

لتقليل الفجوة الجنسانية في العمل غير املأجور، ينبغي أن تستهدف السياسات زيادة الخدمات العامة 

وخدمات الرعاية وتحسين البنية التحتية الالزمة. وقد يؤدي تحسين الوصول إلى الخدمات العامة للرعاية 

ن سياسات العمل  القوى مشاركة املرأة في  وأيام أو ساعات دراسية أطول إلى زيادة
ّ
 املالئمةالعاملة. تمك

 . للعائالت املرأة من تحقيق التوازن بين عملها ومسؤوليات العمل غير املأجورة

 (.2015) ( وهيئة األمم املتحدة للمرأة2014املصدر: منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )
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ينبغي لصانعي السياسات أن ينتبهوا إلى العامالت لحسابهن الخاص وأفراد األسرة العامالت املساهمات واتخاذ 

التدابير ذات الصلة للقضاء على ضعف املرأة. بحث أنه يمكن لتوفير التدريب والتعليم وبناء القدرات للعامالت 

 في تغيير مشهد 
ً
 رئيسيا

ً
وباإلضافة إلى ذلك، فإن توفير الدعم الكافي، مثل عمالة املرأة.  وضعأن يلعب دورا

تحسين الحماية االجتماعية أو شبكات األمان، من شأنه أن يشجع املرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي على العمل كأصحاب أجور وفي القطاع الرسمي.

 العمالة حسب القطاعات  4.3

معلومات عن األهمية النسبية ملختلف القطاعات االقتصادية املتعلقة  اتحسب القطاعالعمالة يوفر مؤشر 

العمالة  التي تشهدهاوعالوة على ذلك، يعد هذا املؤشر ذو أهمية بالغة لتحديد التحوالت الواسعة . بالتوظيف

ائف وتكشف مجموعة كبيرة من األبحاث أن التنمية االقتصادية تنشأ عن إعادة توزيع الوظ. التنميةومراحل 

الزراعة وغيرها من األنشطة األساسية ذات العمالة الكثيفة إلى الصناعة، ثم إلى قطاع الخدمات مجال من 

من خالل  اتالعمالة حسب القطاعمؤشر وباإلضافة إلى ذلك، فإن تقييم (. 2013منظمة العمل الدولية، )

ومالحظة ما إذا كان توظيف  اتالجنساني في العمالة حسب القطاعالتمييز منظور جنساني يسمح بتحليل 

 .الرجال والنساء موزع بالتساوي على مختلف القطاعات

في كل مجموعات الدول بالنسبة في العمالة ترتفع استمرت حصة قطاع الخدمات ، 1.3كما يتبين من الجدول 

، مما يعكس 2017و  2007 عاميلكل من النساء والرجال، بينما انخفضت حصة القطاع الزراعي بالتدريج بين 

وفي الفترة نفسها، عرفت األهمية النسبية للصناعة . قطاع الخدماتالعاملة بدءا من الزراعة إلى القوى حركة 

تراجعا في جميع مجموعات البلدان باستثناء مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي فيما يخص خلق فرص العمل 

وواصل قطاع الصناعة توظيف نسبة كبيرة من الرجال في جميع مجموعات البلدان باستثناء البلدان . للمرأة

 .ةاملتقدم

 ومجموعات البلدان ، حسب الجنس2017و  2007اتجاه التغيير في الحصة القطاعية من العمالة بين : 1.3الجدول 

 .العمل ملنظمة العمل الدوليةحسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات املؤشرات الرئيسية لبيانات سوق  :املصدر
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ت جميع مجموعافي ت لخدماع الغالب في قطاافي أة لمر، يتم توظيف ا6.3لشكل افي كما هو مبين و 

بينما في البلدان %. 88ويمثل هذا القطاع أعلى حصة لعمالة املرأة في البلدان املتقدمة بنسبة . انلبلدا

ويملك قطاع . 2017من النساء في قطاع الخدمات في عام % 45األعضاء في املنظمة، ال يعمل سوى 

املنظمة، على الرغم من أن حصة  من عمالة املرأة في البلدان األعضاء في%( 14)الصناعة أقل نسبة 

كما حصل قطاع الزراعة على . 2017-2007اإلناث في قطاع الصناعة قد عرفت ازديادا خالل الفترة 

ويمثل هذا أعلى نصيب . من النساء في الدول األعضاء في املنظمة% 41حصة األسد وقام بتوظيف 

والعالم %( 2)والبلدان املتقدمة  %(30)عندما يقارن بمتوسطات البلدان النامية غير األعضاء 

والزراعة %( 45)وباختصار، تعمل املرأة في الدول األعضاء في الغالب في قطاعي الخدمات %(. 27)

%( 88)ومع ذلك، ففي العالم املتقدم، تميل املرأة إلى العمل بشكل أكبر في الخدمات %(. 41)

أفريقيا جنوب كان لدى للمنظمة،  وعلى املستوى شبه اإلقليمي%(. 15)والقطاعات الصناعية 

 %(. 50)أعلى حصة من حيث عمالة املرأة في قطاع الزراعة بالصحراء الكبرى 

فيما يتعلق بتوزيع الرجال والنساء عبر القطاعات، فإنه لدى السكان الذكور توزيع أكثر توازنا في 

وعلى . نظمة التعاون اإلسالميالقطاعات الثالثة باملقارنة مع السكان اإلناث في الدول األعضاء في م

العاملة من الذكور، يليه القوى من % 43سبيل املثال، في مجموعة املنظمة يوظف قطاع الخدمات 

% 47في جميع أنحاء العالم، يمثل قطاع الخدمات و%(. 32) ةوقطاع الزراع%( 25)قطاع الصناعة 

% 26وأخيًرا، يوظف القطاع الزراعي نسبة %. 27من عمالة الذكور يليه قطاع الصناعة بحصة تبلغ 

 .من العمال الذكور في العالم
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اإلناث الذكور 

الزراعة الصناعة الخدمات

طرية والجنس، : 6.3الشكل 
ُ
 2017التوزيع القطاعي لألشخاص العاملين، حسب املجموعات الق

 .حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية: املصدر



 املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوضع : الجزء األول 

 

51 
 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

من الالفت للنظر أن العمل في القطاع الزراعي في العالم النامي ال يمكن أن يوفر الحماية االجتماعية 

وفي هذا الصدد، يتعين على البلدان األعضاء في املنظمة، (. UNHLP, 2016)الكافية واألمن الوظيفي 

 في الحد من توظيف املرأة في في ظ
ً
 هيكليا

ً
ل السياسات والبرامج طويلة األجل، أن تحقق تدريجيا تحوال

 . قطاع الزراعة، وزيادته في قطاعي الصناعة والخدمات

 لتحقيق هذا التحول الذي يحتاج إلى و 
ً
 أساسيا

ً
يعد توفير برامج التعليم والتدريب وبناء القدرات أمرا

في البنية التحتية  وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي االستثمار املتزايد. ل البشري تعزيز مخزون رأس املا

 .والحماية االجتماعية إلى تحسين ظروف عمل العامالت في كل قطاع

 البطالة  5.3

 ياإذ تعد تحد. العاملة التي بدون عمل ولكنها متاحة للعمل وتبحث عنهالقوى تشير البطالة إلى حصة 

معدل البطالة أداة رئيسية لرصد الجهود الرامية إلى تحقيق يمثل كما . لتنمية االقتصاديةأمام ا اعاملي

 . نمو اقتصادي شامل ومستدام، وعمالة كاملة ومنتجة، وتوفير عمل الئق للجميع

معدالت بطالة السكان البالغبن والشباب من النساء والرجال في البلدان األعضاء  7.3يعرض الشكل 

، كانت معدالت بطالة الشباب في البلدان 2017و  2008فبين عامي . في منظمة التعاون اإلسالمي

األعضاء في املنظمة أعلى بكثير من معدالت البالغين، وكانت معدالت البطالة بين اإلناث أعلى من 

ت يمثلن الفئة األكثر ضعفا من حيث عمالتهن  في لشابان افإ، نتيجة لذلكو. ت بطالة الذكور معدال 

في % 23.8، بلغ معدل بطالة الشابات 2017في عام و. املنظمةفي ء ألعضاان البلدالعاملة في ى القوا

وحت الفجوة وباملقارنة مع الرجال في كال الفئتين، ترا. فقط% 11.5حين أن معدل بطالة البالغات كان 

نقاط مئوية بين  8إلى  7نقاط مئوية بين السكان البالغين، و  5إلى  4الجنسانية في معدل البطالة من 

 .الشباب في مجموعة املنظمة

العاملة مقارنة القوى تتمة ملا تم مناقشته في األقسام السابقة، تقل احتماالت مشاركة املرأة في 

إن املستويات و(. 7.3الشكل )وحتى عندما يشاركن، فهن يواجهن مخاطر عالية من البطالة . بالرجال

 املحلية العالية ملعدالت بطالة اإلناث بين البالغين والشباب لها آثار عديدة على األفراد واملجتمعات

 
ً
نهن أقل قدرة تشير معدالت البطالة املرتفعة بين النساء إلى أكما . واالقتصادات واملجتمعات عموما

وفي هذا الصدد، يجب تصميم .  على املساهمة في التنمية املستدامة ولديهن فرص أقل في الحياة

أن لها  سياسات التعليم لبطالة اإلناثويتضح أثناء معالجة . سياسات محددة ملواجهة هذا التحدي

يمكن للمرأة اكتساب مهارات ، (VET)لتعليم والتدريب املنهي  ومن خالل برامج ا. إيجابية متعددة اآثار 

وهذا من شأنه أن يشجع أيًضا على البقاء أكثر . إضافية قد تساعدها في العثور على وظائف جديدة

ا في سوق العمل
ً
فمن خالل املشاركة في سوق العمل، تصبح املرأة نشطة اقتصادًيا في املجتمع . نشاط

العاملة، كنتيجة القوى ن زيادة املشاركة في أكما . وستتمكن من العيش في ظروف أفضل طوال حياتها
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ن البلدان األعضاء في املنظمة من 
ّ
لتعزيز التعليم وبرامج التعليم والتدريب املنهي، من شأنه أن يمك

 .تحقيق معدالت نموها االقتصادي املحتمل الذي من شأنه أن يحقق ازدهاًرا أكبر للجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون )%( معدالت البطالة بين الشباب والبالغين : 7.3الشكل 

 اإلسالمي، حسب الجنس

 حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي: املصدر
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 لمرأة والفتاة في األردنلبرنامج واحة : 3.3إلطار 

 في عام 
ً
خالل السنوات السبع املاضية، ظلت سوريا البلد الذي يوجد فيه أعلى عدد من النازحين قسرا

 6.2طالب لجوء و  146,700مليون الجئ و  6.3ويشمل هذا املجموع . مليون في نهاية العام 12.6مع  2017

ملجاورة مثل لبنان وتركيا كما كان هناك تدفق لالجئين الفارين إلى البلدان ا .مليون شخص مشرد داخليا

وتم تشتيت العائالت . ث أن حياة الكثيرين قد تغيرت خالل الحرب األهليةيواألردن والعراق ومصر، بح

أصبحت الالجئات السوريات املصدر الرئيس ي املعيل ألسرهن و. سجنهم أو جرحهم و أوقتل الرجال 

أصبح الوصول إلى الخدمات األساسية وإدرار  ولذلك،. املعيشية بعد أن كان أزواجهن هم املكلفون باألمر

 . الدخل في البلد املضيف من األولويات الرئيسية بين الالجئات السوريات للبقاء على قيد الحياة

وأطلقا في األردن  قواهماكل من هيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي وحد ، 2002في عام 

وتعتبر واحة املرأة والفتاة برنامجا للصمود والتمكين لتوفير فرص . الالجئةاملرأة السورية تمكين مشروع 

للمرأة  ( مثل التدريب املنهي)، وخدمات الحماية واملشاركة املدنية (مثل فرص العمل)آمنة لكسب الرزق 

 اتاملخيمفالهدف العام لهذا البرنامج هو تحسين مشاركة املرأة في حياة . السورية الالجئة واملستضعفة

ويشمل هذا البرنامج الخياطة، وصناعة الحرف اليدوية، . وتعزيزها باالعتماد االقتصادي على الذات

والتدريس، وتصفيف الشعر، والعمل كخبيرة تجميل، وحارسات أمن، وخبيرات رعاية األطفال، ومحو 

ح عينية للحفاظ على نشاط األمية، ودورات اللغة اإلنجليزية، واللغة الفرنسية، باإلضافة إلى تقديم من

كما يوفر مساحة للنساء واملراهقات للمشاركة في األنشطة الترفيهية، بما في ذلك . اقتصادي متواضع

 .الرسم ومشاريع الفسيفساء والرياضة

هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي ثالثة مراكز في مخيم الزعتري  ت، افتتح2002منذ عام 

امرأة بشكل مباشر من البرنامج واستفادت  4000، استفادت حوالي 2017فقط في عام و. في األردنلالجئين 

  . امرأة بشكل غير مباشر 16000حوالي 

تظهر التقييمات أن املشروع قد حقق فوائد معينة لالجئات السوريات حيث بدأت املستفيدات بتوليد 

ة قدرتهن على اتخاذ القرارات املتعلقة بأسرهن، الدخل، والحصول على االستقالل االقتصادي، وزياد

 . واملشاركة في مجتمعهن، وتوفير أساس لتمكينهن

وهيئة األمم املتحدة للمرأة ( 2016)وسيسرك ( 2014)مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين : املصدر

 (2018و  2015)

 بين الجنسيناألجور في فجوة ال  6.3

قيمة متساوية مثله، فهي تميل عمال ذو عندما تقوم املرأة بنفس العمل الذي يقوم به الرجل أو تؤدي 

الرواتب إلى الفروق في  األجور بين الجنسينوبشكل عام، تشير فجوة . إلى أن تحصل على أجر أقل

 
ً
 ( عبر مختلف املهن)وعدم املساواة بين اإلناث والرجال أفقيا

ً
( سل الهرمي للمهنضمن التسل)وعموديا

، ال تزال هناك األجور بين الجنسينوبينما تضيق فجوة (. 2007املفوضية األوروبية، )في سوق العمل 

توجد العديد من العوامل املترابطة التي و. اختالفات في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم
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مثل العمل بدوام جزئي، والعمل غير مدفوع األجر، ومسؤوليات  األجور بين الجنسينتوسع فجوة 

الرعاية، والتمييز املنهي، واألعراف االجتماعية، والتحيزات الضمنية، والتمييز، ومؤسسات أسواق 

ُد التمييز ضد املرأة الجانب األهم (. UNHLP, 2016)العمل الضعيفة  ِّ
ّ
 (.ILO, 2017)ومن بينها، يول

في األجور ملؤشر  املساواة، تم استخدام مؤشر األجور بين الجنسينمن أجل تناول موضوع فجوة 

وتشير املساواة في األجور إلى نسبة أجور اإلناث إلى الذكور . الفجوة الجنسانية العاملية  في هذا القسم

عدم ) 1و ( املساواة التامة) 0مقابل عمل مماثل في القطاعات غير الزراعية، تم التعبير عنه بقيمة بين 

 (.املساواة بالكامل

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي حيث تتوفر  37درجة املساواة في األجور في  8.3يوضح الشكل 

فمن ناحية، سجلت اإلمارات . 2017نقطة في عام  0.68املنظمة عند ويتم تسجيل متوسط . البيانات

( 0.80)ا غينيا أم. نقطة 0.83العربية املتحدة وألبانيا أعلى درجات املساواة في األجور حيث بلغت 

فهي بلدان أخرى في املنظمة تتمتع بمستويات أعلى من املساواة في ( 0.78)وماليزيا ( 0.79)والبحرين 

ومن ناحية أخرى، . األجور بين الجنسيناألجور، ما يعني أنه لدى البلدان فجوة منخفضة نسبيا في 

، واململكة (0.55)نقطة، تليها باكستان  0.45تتمتع موريتانيا بأدنى مستويات املساواة في األجور بـ

 2017تقرير عن الفجوة الجنسانية العاملية، :  املصدر

 (يمين)ودول املنظمة فوق متوسط املنظمة )يسار( دول منظمة التعاون اإلسالمي دون متوسط املنظمة * 

 2017، *املساواة في األجور بين النساء والرجال مقابل عمل مماثل: 8.3الشكل 

0.45

0.55

0.56

0.57

0.57

0.58

0.59

0.59

0.60

0.61

0.61

0.61

0.63

0.63

0.64

0.65

0.66

0.66

0.67

0.68

0 0.5 1

موريتانيا

باكستان

اململكة العربية السعودية

بنغالديش

املغرب

إيران

اليمن

تركيا

كوت ديفوار

لبنان

موزمبيق

تشاد

األردن

الكويت

مالي

تونس

بوركينا فاسو

مصر

الكاميرون

املنظمة

0.83

0.83

0.80

0.79

0.78

0.78

0.78

0.77

0.77

0.76

0.76

0.76

0.74

0.73

0.73

0.71

0.71

0.69

0.68

0 0.5 1

اإلمارات العربية املتحدة

ألبانيا

غينيا

البحرين

بروناي

ماليزيا

الجزائر

أوغندا

غامبيا

نيجيريا

قطر

طاجيكستان

بنين

أذربيجان

كازاخستان

إندونيسيا

قرغيزستان

السنغال

املنظمة



 املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوضع : الجزء األول 

 

55 
 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

 األجور بين الجنسينوبالتالي، فإن فجوة (. 0.57)واملغرب ( 0.57)، وبنغالدش (0.56)العربية السعودية 

 .أعلى نسبيا في البلدان األعضاء في املنظمة

منظمة ، يجب على صانعي السياسات في الدول األعضاء في األجور بين الجنسينمن أجل تقليص فجوة 

. التعاون اإلسالمي وضع استراتيجيات وطنية وضمان التنسيق بين الجهات املعنية الوطنية ذات الصلة

بحيث أن إنشاء آليات للتغلب على التمييز الجنساني فيما يتعلق باألجور واملرتبات، وضمان املساواة 

ن وضع املرأة  ّ
في العمل في البلدان األعضاء في األجر مقابل العمل املتساوي القيمة من شأنه أن يحسِّ

 .في املنظمة

 إجازة األمومة  7.3 

كما أن تأمين الضمان . إن إجازة األمومة حق من حقوق اإلنسان وكذلك حق أساس ي في العمل

االجتماعي وحقوق الرعاية الصحية لألم العاملة ولوليدها مهمان للغاية لتشجيع املرأة على العمل في 

ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري ضمان الحفاظ على األجور واملزايا أثناء فترة . سوق العمل

األمومة، ومنع الفصل خالل فترة الحمل، والسماح بإجازة األمومة، وفترة زمنية بعد العودة إلى العمل 

 2010األمم املتحدة، )

األمومة أمر حاسم وينبغي  إن طول مدة إجازة

وإال . أن يشمل فترة تعافي األمهات بعد الوالدة

ستختار األمهات ترك الوظيفة فتكون  بذلك 

فاملعيار الدولي ملدة . غير نشطة في سوق العمل

إجازة األمومة، على النحو املنصوص عليه في 

اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية 

 14، هو (183رقم ) 2000األمومة لعام 

 
ً
 12وهذا يمثل زيادة عن معيار . أسبوعا

أسبوًعا الذي تم تحديده في االتفاقية 

واليوم، توفر كل دولة في العالم . السابقة

 إجازة أمومة مدفوعة األجر لألمهات
ً
. تقريبا

لكن املدة والحقوق أثناء اإلجازة تختلف من 

 . بلد إلى آخر

وعة إن التنفيذ الجيد إلجازات األمومة املدف

األجر آثارا إيجابية متعددة على التنمية 

أوال، إن التمييز . ألسباب مختلفةاالقتصادية 

التي يمكن أن تصير  ضد توظيف املرأة األم أو 

 2018 بيانات املرأة واألعمال والقانون،: املصدر
إجازة األمومة املدفوعة هي الحد األدنى من طول مدة : مالحظة

األيام التقويمية الخاصة بإجازة األمومة التي يجب أن تدفعها 
 .الحكومة أو صاحب العمل أو كالهما

دولة عضو في املنظمة حسب  54توزيع : 9.3الشكل 

عدد )املدة املقررة إلجازة األمومة املدفوعة األجر 

 2018، (الدول 

15

10

29

أسبوع12أقل من  أسبوع14إلى 12

أسبوع أو أكثر14
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وبالتالي، يزداد . وثانيا، تميل املرأة إلى العودة للعمل بعد الوالدة(. UNHLP, 2016)انخفاض أما في 

وعالوة على ذلك، فإن أوجه عدم املساواة في املعاملة بسبب . العاملةالقوى معدل مشاركة املرأة في 

دور املرأة اإلنجابي تتضاءل، ثم يتم تمكين تكافؤ الفرص واملعاملة بين النساء والرجال، وتحقيق 

 .في مكان العمل املساواة بين الجنسين

 14إن العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ال تفي باملعايير الجديدة التي تبلغ 

دولة عضو في املنظمة،  54فقط من بين  29، 2018في عام ف، 9.3وكما يتضح في الشكل . أسبوًعا

من % 54يمثل  أسبوًعا والذي 14والتي تتوفر عنها البيانات، تلبي املعيار الدولي الجديد الذي يبلغ 

فترات (  مجموعهامن % 18)دول أعضاء في املنظمة  10وتتوفر . جميع الدول األعضاء في املنظمة

ومع . أسبوع املنصوص عليها في االتفاقية السابقة ملنظمة العمل الدولية 12إجازة أمومة تفي بمدة 

باملعايير الجديدة أو ال تفي ( من مجموعها% 28)دولة عضو في املنظمة  54من بين  15ذلك، فإن 

  .القديمة إلجازة األمومة

تمثل االستحقاقات النقدية خالل إجازة 

واألساس . األمومة عنصرا رئيسيا في إعالة املرأة

املنطقي وراء هذه املمارسة هو توفير الظروف 

الجديد أثناء إجازة املالئمة لألم ولوليدها 

كما توفر الغالبية العظمى من الدول . األمومة

األعضاء في املنظمة هذه املزايا ولكن بدرجات 

بحيث أن عدم وجود فوائد نقدية قد . متفاوتة

يجبر املرأة على العودة إلى العمل قبل التعافي 

 .بشكل كامل

تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة 

قاقات النقدية أثناء إجازة على دفع االستح

األمومة بمعدل الثلثين على األقل من دخل 

املرأة السابق أو املؤمن عليه لفترة ال تقل عن 

، إن . أسبوعا 14
ً
دولة عضو في  51وحاليا

عنها تتوفر التي دولة عضو،  54املنظمة من بين 

البيانات، تقدم إعانات نقدية أثناء إجازة 

دخل على األقل ثلثي متوسط تبلغ األمومة، 

وفي الوقت الذي تدفع (. 10.3الشكل )املرأة 

من % 100دولة عضو في املنظمة  49فيه 

 2018بيانات املرأة واألعمال والقانون، : املصدر

النسبة املئوية لألجور املدفوعة أثناء إجازة : مالحظة

األمومة هي النسبة املئوية اإلجمالية لألجور التي تغطيها 
 .جميع املصادر خالل إجازة األمومة املدفوعة األجر

دولة عضو في املنظمة  54توزيع : 10.3الشكل 

حسب نسبة األجور املدفوعة خالل إجازة 

 2018، (عدد الدول )األمومة 

46

5
3

%100مدفوع 

%100-% 66مدفوع ما بين 

%66مدفوع ما بين 
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بلدان أعضاء  3ال تستطيع  بينما. السابقةاألجور دول أعضاء أكثر من ثلثي  5السابقة، تدفع األجور 

 .في املنظمة الوفاء بمعيار املزايا النقدية

. العاملة والنمو االقتصادي العامالقوى أمومة كافية أن يزيد مشاركة املرأة في من شأن توفير إجازة 

وفي هذا الصدد، فإن الرصد الضروري لتنفيذ أنظمة حماية األمومة في أماكن العمل يضمن أيضا 

 . إجازة أمومة كافية لألمهات

 بالغ األهمية للبلدان  من منظور السياسة العامة، يعد ضمان تنفيذ إجازة األمومة املدفوعة األجر 
ً
أمرا

وتعزيز  ةملاالع ى قو الوستشجع معالجة األمومة والرعاية املرأة على املشاركة في . األعضاء في املنظمة

إن اعتماد قوانين وسياسات شاملة لحماية األمومة بشكل فعال أمر ضروري و. التنمية االقتصادية

وفي هذا السياق، يتعين على صانعي . التعاون اإلسالميالبلدان األعضاء في منظمة في للمرأة التي تعيش 

 من أجل إجراء التغييرات 
ً
السياسات والوزارات املعنية في البلدان األعضاء في املنظمة العمل معا

 . املطلوبة في القوانين واللوائح التي تنص على حقوق إجازة األمومة
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 حاسًما يؤثر بشكل مباشر على رفاهية األفراد واألسرة واملجتمعاتت
ً
ويساهم . عتبر الصحة عامال

والتنمية إلى حد أعلى ألنهم يعيشون فترة أطول ويبقون األشخاص األصحاء في التقدم االقتصادي 

وتؤثر العديد من العوامل املتنوعة على الحالة الصحية وقدرة البلد على تقديم خدمات . أكثر إنتاجية

فعلى سبيل املثال، يمكن لالستثمارات في قطاعات النقل واالتصاالت تحسين . صحية جيدة لشعبه

ومن هنا فإن وزارات الصحة تلعب دورا رئيسيا في توفير الخدمات . الوصول إلى الخدمات الصحية

الصحية، لكن يبقى للوكاالت الحكومية واملؤسسات املانحة ومنظمات املجتمع املدني كذلك دور في 

وعلى مدى العقود املاضية، اكتسبت مسألة الصحة أهمية بالغة . األداء العام للقطاع الصحي

لتقدم االجتماعي واالقتصادي في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت باعتبارها املحرك الرئيس ي ل

 .لذلك، أصبحت املؤشرات الصحية جزًءا ال يتجزأ من العديد من مؤشرات التنمية. مض ى

ا لـبلوم
ً
تكون ( 1: )يمكن للحالة الصحية للمرأة أن تؤثر على التنمية بأربع طرق  ،(Bloom 2015 ) وفق

قدرة على املشاركة بشكل منتج في سوق العمل مع عواقب مباشرة على توفير املرأة بصحة جيدة أكثر 

تحسين الصحة يزيد من عائدات ( 2. )العمالة بشكل فعال، وبالتالي مستوى ونمو الناتج االقتصادي

املرض، مما يسمح بمشاركة اإلصابة بويحدث هذا من خالل انخفاض معدل : االستثمارات التعليمية

مل في الهامش املكثف، وانخفاض معدل الوفيات، مما يؤثر على مشاركة سوق العمل أكبر في سوق الع

تؤثر صحة األم بشكل أفضل ( 3).  (Jayachandran and Lleras-Muney, 2009) في الهامش الواسع

 على صحة الطفل من خالل آثار الرحم وقدرة األم على إرضاع أطفالهن وتغذيتهن بطرق 
ً
 مباشرا

ً
تأثيرا

فإن صحة املرأة تحسن آفاق التنمية على املدى الطويل من  (4) وبالتالي،(. Field et al., 2009)أخرى 

قد يقلل تحسين صحة املرأة من معدل  خالل االنتقال املباشر بين األجيال لرأس املال البشري 

وبالتالي االعتماد على الشباب بتأثير ضار على مشاركة املرأة في العمل . (Bloom et al., 2009)الخصوبة 

وقد ينشأ انخفاض الخصوبة كنتيجة مباشرة للصحة (. Bloom et al., 2009)واالستثمارات التعليمية 

، ولكن يتم إطالقها أيًضا بشكل (Bailey, 2006)اإلنجابية املحسنة من خالل توافر وسائل منع الحمل 

ر كاستجابة للتغيرات في تكاليف الفرصة البديلة لتربية األطفال والتغيرات في عائدات التعليم غير مباش

 (.de la Croix and Vander Donckt, 2010)مثال:

قد زعمت أن العديد من أمراض األمهات وسلوكيات ( 2017)كما أن أبحاث البنك الدولي كماركيز ولكر 

فعلى سبيل املثال،   .مما يضاعف تأثيرها السلبي على املجتمع نمط الحياة تؤثر أيًضا على األطفال،

إن تعاطي التبغ والكحول، وفقر الدم، واإلفراط في التغذية، ونقص التغذية كلها ذات عواقب محتملة 

 .طويلة املدى على األطفال

ت الصحية إن األوضاع االجتماعية واألعراف الثقافية التي تحد من إمكانية حصول املرأة على الخدما

والتعليم والفرص االقتصادية تمثل جذور التفاوتات الصحية بين النساء وتؤدي إلى انتشار الفقر على 

كما أن انتشار العنف   .النحو الذي تقاس به النسبة املئوية األعلى لألسر املعيشية التي تعيلها املرأة

هو أحد ( البشر، والعنف املنزليعلى سبيل املثال، في خضم حاالت الصراع، واالتجار ب)الجنساني 

  .املحددات األخرى الخفية في الغالب ملعدالت االعتالل والوفاة الزائدة لدى املرأة



 املرأة والصحة : الفصل الرابع

 

 
60 

 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية

املساواة بين على هذه الخلفية، يبحث هذا القسم في مؤشرات مختارة حول الصحة من منظور 

كما أنها تشير إلى . ممكناواإلناث، حيثما كان ذلك الذكور عن طريق إجراء مقارنات بين  الجنسين

 .مؤشرات صحية مختارة تؤثر بشكل مباشر على الحالة الصحية للمرأة منذ الحمل حتى الوالدة

 للبقاء على قيد الحياةلصحة واملؤشر الفرعي ا   1.4

من أجل تمهيد الطريق لبقية التحليل في هذا القسم بخصوص املؤشرات الصحية مع التركيز بشكل 

 دراسة أداء دول منظمة التعاون اإلسالمي في املؤشر املساواة بين الجنسينخاص على عدم 
ً
، يتم أوال

ويوفر هذا املؤشر الفرعي . ملؤشر الفجوة الجنسانية العامليةوالبقاء على قيد الحياة الفرعي للصحة 

 بالرجال في مجال الصحة
ً
املؤشر الفرعي يستعرض كما . فهًما واسًعا لحالة املرأة في دول املنظمة مقارنة

عند امليالد  ةالنسبة الجنساني: الفوارق بين صحة املرأة وصحة الرجل من خالل استخدام مؤشرين

(. قيمة اإلناث على الذكور )العمر املتوقع عند الوالدة ومتوسط ( نسبة الوالدات بين الذكور واإلناث)

 .وتشير درجة أعلى إلى انخفاض عدم املساواة

ا للشكل 
ً
عند مقارنتها  2017و 2013، على أدنى درجة في ، حصلت بلدان املنظمة، في املتوسط1.4ووفق

إال أنه هناك تحسن ال . العالمبالبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، والبلدان املتقدمة ومتوسط 

.  2017في عام  0.969إلى  2013في عام  0.967درجات دول املنظمة التي ارتفعت من يذكر في متوسط 

جميع مجموعات الدول األخرى نقاط دول املنظمة في البقاء تحت متوسط ومع ذلك، استمر متوسط 

 املتعلق بالحالة الصحية . 2017في عام 
ً
ومن أجل فهم العوامل الدافعة لهذا األداء الضعيف نسبيا
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)يسار( يسجل أداء املؤشر الفرعي للصحة والنجاة نتائج مؤشر الفجوة الجنسانية العاملية :  1.4 الشكل

 (يمين) 2017وأداء املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي في عام 

الصادر عن املنتدى  2017حسابات موظفي سيسرك بناء على التقرير العاملي حول الفجوة بين الجنسين لعام : املصدر

  االقتصادي العاملي
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رأة مقارنة بالرجل في بلدان املنظمة، تقدم األقسام الفرعية املتبقية أدلة إضافية ومناقشة أوسع للم

 . حول مؤشرات محددة مرتبطة بالصحة

 انعدام األمن الغذائي وصحة املرأة: 1.4اإلطار 

ّف وزارة الزراعة األميركية انعدام األمن الغذائي كحالة حيث 
عرِّ

ُ
الغذاء الكافي محدود بسبب أن الوصول املستمر إلى "ت

وفيما يتعلق بالفئات املصنفة حسب نوع الجنس، ارتفع عدد ." نقص املال واملوارد األخرى في بعض األوقات خالل العام

 مسجلة عام  777الذكور العاطلين عن العمل من 
ً
 سنة  815إلى  2015مليونا

ً
يؤدي انعدام األمن الغذائي و. 2016مليونا

 . واألطفال بشكل أكبر كالهما في كل من البلدان النامية واملتقدمة إلى إصابة النساء
ً
وبصفة خاصة، تتأثر املرأة ذهنيا

، بسبب انعدام األمن الغذائي
ً
وعالوة على ذلك، يؤثر عدم كفاية تغذية املرأة على نمو األطفال وصحتهم بطريقة . وبدنيا

وتم . 2015-2014في مجموعة املنظمة خالل الفترة %( 36.4)أعلى  أ، كان األمن الغذائي بين اإلناث.4وفقا للشكل . سلبية

 لـحيث كان متوسط % 29.4العاملي بنسبة قياس املتوسط 
ً
البلدان وُوجد أن متوسط . فقط% 7.7الدول املتقدمة مساويا

املستوى الفردي  وعلى. مجموعة املنظمةمن متوسط %( 36.2)النامية غير األعضاء في املنظمة أقل بنسبة طفيفة 

 
ً
كما تجاوز معدل انتشار . للبلدان، كانت النساء اللواتي يعشن في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى األكثر تضررا

من النساء اللواتي % 60وفي تشاد وأوغندا وتوغو وغينيا أكثر من % 75انعدام األمن الغذائي بين اإلناث في سيراليون 

من املعلوم أن النمو االقتصادي عامل رئيس ي لنجاح و .ئي الذي يهدد صحتهن العقلية والبدنيةواجهن انعدام األمن الغذا

ولطاملا كانت أنظمة الحماية االجتماعية حاسمة في تعزيز التقدم ومعالجة املرأة التي تتأثر . الحد من نقص التغذية

دة للتدخالت الصحية وقدرات وطنية في بلدان وفي هذا السياق، يجب تطوير برامج محد. صحتها بانعدام األمن الغذائي

 .املنظمة ملساعدة املرأة واملساعدة في حماية صحتها

ودول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى معدل النعدام ( يسار)%( )انعدام األمن الغذائي بين اإلناث  انتشار  :أ.4 الشكل

 2015-2014( يمين)%( )األمن الغذائي بين اإلناث 

 2017حسابات موظفي سيسرك بناءا على منظمة األغذية والزراعة، : املصدر

يقيس انعدام األمن الغذائي نسبة األفراد في السكان الذين عانوا من انعدام األمن الغذائي عند مستويات معتدلة من : مالحظة

  12الشدة خالل الفترة املرجعية البالغة 
ً
 .شهرا
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 توسط العمر املتوقع عند الوالدةم   2.4

هو مؤشر مهم عن الحالة الصحية العامة للناس في بلد ( LEB)العمر املتوقع عند الوالدة إن متوسط 

عدد السنوات التي من املتوقع ويعرف بأنه متوسط . معين ومدى جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها

وبشكل عام، . الوالدة نفسهاأن يعيشها املولود الجديد إذا بقيت أوضاعه الصحية واملعيشية في وقت 

العمر املتوقع عند الوالدة في تتدخل مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية لتحديد متوسط 

بلد معين مثل حالة الفقر وسوء التغذية والحصول على املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي 

 لعدد السنوات  ويوفر . وتوفر خدمات الرعاية الصحية األولية وتغطية التحصين
ً
هذا التدبير تقديرا

التي يتوقع أن يعيشها النساء والرجال في صحة جيدة من خالل مراعاة السنوات الضائعة بسبب 

 .العنف أو املرض أو سوء التغذية أو عوامل أخرى ذات صلة

لكل من الذكور واإلناث  2016و  2006معدالت العمر املتوقع خالل الفترة املمتدة بين  2.4يبين الشكل 

العمر املتوقع باستخدام بيانات مفصلة حسب كما أن النظر إلى متوسط . في جميع أنحاء العالم

فقد شهد . الجنسينلكال الجنس يشير إلى وجود فروق كبيرة في خدمات الرعاية الصحية املتاحة 

العمر املتوقع عند الوالدة خالل الفترة املمتدة متوسط دول املنظمة، كمجموعة، تحسنا في متوسط 

 2006سنة في  62.9وقع للذكور عند الوالدة قد ارتفع من ، بحيث أن العمر املت2016و  2006بين عامي 

في  66.5وفي الفترة نفسها، ارتفع العمر املتوقع لإلناث عند الوالدة من . 2016سنة في عام  66.1إلى 

 3.6وخالل هذه الفترة، زادت الفجوة الجنسانية في لبنان من . 2016في عام  69.8إلى  2006عام 

كما ارتفعت الفجوة الجنسانية العاملية في  . يشير إلى وجود تدهور طفيف سنوات مما 3.7سنوات إلى 
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 استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالمحسابات موظفي سيسرك : املصدر
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سنة في نفس الفترة حيث نجحت البلدان املتقدمة  4.9إلى  4.7متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من 

سنة في  74.7وبلغ متوسط العمر املتوقع لإلناث في العالم . سنوات 5.2سنة إلى  5.9في  خفضها من 

وباإلضافة إلى ذلك، يعيش . سنة من متوسط مجموعة املنظمة 4.9، أي أعلى بمقدار 2016عام 

 .سنة أقصر من املتوسط العاملي 3.7الذكور في دول املنظمة، في املتوسط، 

وكنتيجة لنظم أكثر كفاءة وفعالية للرعاية الصحية ومستويات معيشة أفضل، نجحت العديد من 

العمر املتوقع عند دول منظمة التعاون اإلسالمي، في الرفع من متوسط  البلدان النامية، بما في ذلك

لكن الدول املتقدمة واصلت العمل على تحسين الظروف املعيشة فيها، وكنتيجة، فإن الفجوة . الوالدة

 . العمر املتوقع عند الوالدة بين البلدان النامية والبلدان املتقدمة ما تزال قائمة ولم تتقلصفي متوسط 

، لوحظ أعلى معدل للعمر املتوقع 2016على املستوى الفردي للبلدان األعضاء في املنظمة، حتى عام 

(. سنة 79.9)وقطر ( سنة 80.5)، تليها ألبانيا (سنة 81.4)عند الوالدة بالنسبة لإلناث في لبنان 

الشكل )ع عند الوالدة للعمر املتوقسنة كمتوسط  52.4ـوباملقابل، ال يتمتع األشخاص في سيراليون إال ب

3.4.) 

على الرغم من أن نسبة العمر املتوقع عند الوالدة لكل من الجنسين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

قد ازدادت مع مرور الوقت، إال أنها ما زالت متخلفة عن معدل العمر املتوقع عند الوالدة للدول 

 أنه في بلدان . املتقدمة
ً
املنظمة لم يزد العمر املتوقع عند الوالدة بشكل متساٍو ومن الواضح أيضا

وفي هذا الصدد، يجب أن تستهدف . بالنسبة لكل من الجنسين وهو عائق أمام تحقيق املساواة بينهما
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عند ( يمينا)وأكبر ( يسارا)البلدان األعضاء في املنظمة التي لديها أدنى متوسط لليسار : 3.4الشكل 
 2016في عام ( بالسنوات)الوالدة 

 حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالم: املصدر
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 من السكان الذكور واإلناث من أجل تحسين النتائج الصحية بالنسبة 
ً
تدخالت السياسة الصحية كال

 .لهم

 وفيات البالغين   3.4 

من العمر لكل ألف نسمة،  60و  15بأنه احتمال الوفاة بين سن ( AMR)يعرف معدل وفيات البالغين 

كما أن النظر إلى معدل . ويعتبر واحدا من أكثر التدابير العامة لتقييم الوضع الصحي في بلد معين

ملجموعات البلدان يساعد على فهم  2016و  2006وفيات البالغين من الذكور واإلناث بين عامي 

 .مستوى التقدم الذي أحرزته مجموعات البلدان في املجال الصحي

 228، فقد تراجع املتوسط العاملي ملعدل وفيات البالغين من الذكور من 4.4كما هو مبين في الشكل 

، والحال كذلك بالنسبة لإلناث بحيث 2016في عام  203إلى  2006حالة وفاة لكل ألف نسمة في 

وفي مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي . خالل الفترة ذاتها 140إلى  160انخفض هذا املتوسط من 

انخفض  2016و  2006فبين عامي . بمعدل وفيات البالغين األرقام الخاصة يالحظ تسجيل تراجع في

. 158إلى  188حيث تراجع املعدل في أوساط اإلناث من  211إلى  242املعدل في صفوف الذكور من 

. 53إلى  54وقد انخفضت الفجوة الجنسانية من حيث معدل وفيات البالغين بشكل طفيف من 

عاء بأن هناك تحسنا كبيرا في التقليص من التفاوت الجنساني من حيث ولذلك، فإنه من الصعب االد

ومع ذلك، انخفضت الفجوة الجنسانية في العالم من . 2016و  2006معدل وفيات البالغين بين عامي 

في البلدان  41إلى  64، كما انخفضت الفجوة الجنسانية من 63إلى  68حيث معدل وفيات البالغين من 

جموعة املنظمة، كان لدى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل ضمن م. املتقدمة

 (بالغ 1000لكل )معدل وفيات البالغين : 4.4الشكل 

 حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالم: املصدر
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 ESALA (121)منطقة شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينيةتليها ( 258)وفيات البالغين بالنسبة لإلناث 

َد أن متوسطات مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا (. 5.4الشكل ) أوروبا وآسيا ، و(90)وقد ُوجِّ

، من حيث اإلناث، كانت 2016في عام ( 121) شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية، و (96) الوسطى

وفي هذا السياق، فيما يخص معدل وفيات البالغات، يبدو أن . 140أقل من املتوسط العاملي البالغ 

اء جنوب الصحر أفريقيا التحديات الرئيسية ال تزال دون معالجة في بلدان املنظمة الواقعة في منطقة 

 .الكبرى 

عموما، عرف متوسط معدالت وفيات البالغين انخفاضا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل 

لكن هذا التحسن لم يرق بما فيه الكفاية لتمكين هذه الدول من اللحاق . 2016-2006الفترة 

وفيات باملتوسط العاملي، وعالوة على ذلك، لم يتم تطويرها بطريقة تقلل من التفاوت الجنساني ملعدل 

ولذلك، يتعين على صانعي السياسات في بلدان املنظمة االستثمار بشكل أكبر . البالغين بطريقة ُمجدية

في الخدمات الصحية بهدف الحد من معدل الوفيات اإلجمالي الشامل أيضا للقضاء على التفاوت 

ات حيث يعيش وهذا من شأنه أن يساعد على بناء مجتمع. الجنساني من حيث معدل وفيات البالغين

كما أن خفض معدل وفيات األمهات عند اإلناث من شأنه أن . كلى الجنسين بطريقة أكثر توازنا

 .يساعدهن على املساهمة بشكل أفضل في تنمية مجتمعاتهن
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 الصراع العنيف، الكوارث الطبيعية وصحة املرأة: 2.4اإلطار 

ففي حين يشكل الرجال غالبية املقاتلين أثناء الصراع، . يؤثر الصراع العنيف على الرجال والنساء بشكل مختلف

 سلسلة من انعدام األمن قبل الصراع وأثنائه 
ً
ومن املرجح أن يموتوا من اآلثار املباشرة للعنف، فإن املرأة تواجه أيضا

بعد  ويميل العنف الجنس ي والجنساني إلى أن يكون أعلى في أوضاع النزاع وما(. Crespo-Sancho, 2017)وبعده 

كما أنه في (. Crespo-Sancho, 2017)الصراع، وكذلك االتجار بالفتيات، واالستعباد الجنس ي، والزواج القسري 

 ما تكون قدرة الفتيات على الحركة محدودة للغاية، مما يحد من وصولهن إلى املدرسة 
ً
السياقات غير اآلمنة، غالبا

تبط التأثيرات الطويلة املدى للتعرض للعنف ومعانات الحياة وبالنسبة لألطفال والشباب، تر . والعمل وفرص أخرى 

ويشمل هذا (. Miller and Rasmussen 2010)اليومية في سياق ترتفع فيه درجة العنف مع مجموعة من التحديات 

نسبة مرتفعة من الخطر املتزايدة الرتكاب العنف أو الوقوع ضحيته في وقت الحق في الحياة، ناهيك عن الصدمة 

 (.Betancourt et al. 2011)نفسية، واآلثار السلبية على التنمية املعرفية واالجتماعية ال

كما أن . تؤثر الكوارث الطبيعية على صحة املرأة بشدة في العالم النامي بما في ذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي

لى املعلومات، والصحة واألصول، انخفاض املكانة االجتماعية واالقتصادية للمرأة، وعدم تكافؤ فرص الحصول ع

والعبء اإلضافي املتمثل في كونها املقدمة الرئيسية للرعاية، وعدم املساواة العامة في الحياة اليومية، مما يقلل من 

وعلى سبيل . قدرتها على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية في البلدان النامية وكذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي

كر أحد في النظافة الصحية في فترة الطمث عند وقوع كارثة ما، أو ضمان الوالدة اآلمنة لألطفال في املثال، ال يف

، . الفيضاناتالناجين من مالجئ 
ً
وإذا كانت هناك إشارة إلى اإلعصار، فإن الجميع يركض إلى مأوى ويتجمعون معا

اء البسيطة مثل عدم الوصول إلى املراحيض ولكن ماذا عن سالمة املراهقات في مثل هذه الحالة؟ ألنه حتى األشي

 ما يقض ي الرجال حاجتهم في العراء، بينما ف -متناسبتؤثر على النساء والفتيات بشكل غير 
ً
خالل الفيضانات، غالبا

تنتظر املرأة حتى يسقط الظالم، مما يزيد من خطر اإلصابة بأمراض املسالك البولية واملخاطر الصحية األخرى، 

وفي هذا السياق، من املهم للغاية وضع حلول محددة وتحسين القدرات الوطنية لدول . داء الجنس يوكذلك االعت

 .املنظمة  في الوصول إلى املرأة وتحسين صحتها في املناطق واألماكن املتأثرة بالصراعات العنيفة والكوارث الطبيعية

 UN Women (2017.): املصدر

   

 لخصوبةا   4.4

يساوي معدل الخصوبة عند البالغين إجمالي عدد املواليد لكل امرأة على مدى حياتها. فالخصوبة 

العالية هي إحدى املحركات الرئيسية للنمو السكاني في بلد معين. وبينما تعاني البلدان النامية من 

نمو السكاني، ارتفاع معدالت الخصوبة املرتبطة بزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وارتفاع معدل ال

وزيادة الضغط على النظام التعليمي من بين تأثيرات أخرى، تحاول البلدان املتقدمة إيجاد سبل 

 لوقف الشيخوخة السكانية بسبب انخفاض معدالت الخصوبة. 

على الرغم من أن متوسط معدل الخصوبة للبالغين في دول منظمة التعاون اإلسالمي قد انخفض 

، فقد كان لدى مجموعتها أعلى متوسط نسبة خصوبة 2016م في عا 3.5ی لإ 2009م في عا 3.8من 

، يسارا(. كما أن 6.4البالغين على مدار السنتين باملقارنة مع مجموعات الدول األخرى )الشكل 

، وانخفض 2.7إلى  2.9املتوسط العاملي ملعدل الخصوبة للبالغين قد انخفض في نفس الفترة من 
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. فعلى الرغم من أن الحكومات في البلدان 2.7إلى  2.9غير األعضاء من متوسط البلدان النامية 

في عام  1.7املتقدمة قد بذلت جهوًدا كبيرة لزيادة معدل الخصوبة، إال أن هذا األخير قد انخفض من 

 .2016في عام  1.6إلى  2009

من بين املؤشرات الرئيسية األخرى ذات الصلة بمعدالت الخصوبة يوجد معدل خصوبة املراهقين 

(AFR ) سنة ويلدن كل عام. كما أن معظم  19و  15الذي يبين عدد الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين

(. وفي كل عام، 2013%( يعيشون في البلدان النامية )سيسرك، 90هؤالء األمهات املراهقات )أكثر من 

بحيث أن األم  % من مجموع الوالدات في جميع أنحاء العالم،11تقوم األمهات املراهقات بوالدة حوالي 

سنة تكون هي ورضيعها في خطر. وبعبارة أخرى، فإن املراهقات أكثر  19و  15التي يتراوح عمرها بين 

عرضة لإلصابة باملضاعفات أثناء الحمل والوالدة، وبالتالي فإن األمهات واألطفال يكونون أكثر عرضة 

ي لخصوبة املراهقين عبر مجموعات )يمينا( املعدل العامل 6.4يبين الشكل (.2013للوفاة )سيسرك، 

في  46.8إلى  2009في عام  53.6البلدان. وفي املتوسط، انخفض املعدل العاملي لخصوبة املراهقين من 

سنة(. وفي نفس الفترة،  19و  15فتاة تتراوح أعمارهن بين  1000)يقاس باملواليد لكل  2016عام 

، والتي كانت ال تزال أعلى من املتوسط 61إلى  69.5انخفض املعدل املعني في مجموعة املنظمة من 

. توجد فروق ضخمة بين املناطق الفرعية للمنظمة، حيث 2016املسجل في عام  46.8العاملي البالغ 

امرأة( وقد لوحظ  1000)لكل  110.9سجلت أعلى نسبة املعدل املعني في أفريقيا جنوب الصحراء 

 . 2016امرأة( في عام  1000)لكل  30.8 أوروبا والشرق األوسطأدنى معدل في منطقة 

معدل خصوبة املراهقات : معدل خصوبة البالغين، )املجموع( )املواليد لكل امرأة )يسار( و 6.4الشكل 

 سنة( )يمين( 19-15امرأة في الفئة العمرية  1000)املواليد لكل 

  املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالم
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بشكل عام، يبدو أن املرأة في البلدان النامية، بما في ذلك أعضاء املنظمة، تتعرض لضغط مرتفع 

حول الخصوبة ما يمنعها من االستثمار في نموها الذاتي، ويؤدي هذا إلى مشاكل صحية قبل الوالدة 

اء. وفي ضوء هذه الحالة، يتعين على صانعي السياسات وبعدها لألمهات واملواليد الجدد على حد السو 

في بلدان املنظمة بدل املزيد من الجهود للحد من معدالت الخصوبة، خاصة بين املراهقين الذين 

سنة من أجل تحقيق التنمية املستدامة، ولتتمتع األمهات واألطفال بصحة  19-15تتراوح أعمارهم بين 

 جيدة.

 لوالدةالرعاية السابقة ل   5.4

إن الرعاية السابقة للوالدة وتقديم املشورة هما بوابتي الدخول إلى نظام الرعاية الصحية الرسمي، 

السيطرة على  /وتوفران قاعدة صلبة ملراقبة وتحسين صحة األم والطفل من خالل تحديد ومنع

التاريخ الطبي، وتشمل حزمة الرعاية الصحية هذه تسجيل . مضاعفات ما قبل الوالدة في مرحلة مبكرة

وتقييم االحتياجات الفردية، واملشورة والتوجيه بشأن الحمل والوالدة، واختبارات الفحص، 

والتثقيف بشأن الرعاية الذاتية أثناء الحمل، وتحديد الشروط الضارة بالصحة أثناء الحمل، واإلدارة 

 ,Partnership for Maternal, New-born and Child Health)اإلحالة إذا استلزم األمر  املباشرة ثم

2006 .) 

أن حوالي نصف مليون حالة وفاة ونحو أربعة ماليين ( 2009)قدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة 

حالة وفاة جديدة ناجمة في األساس عن نقص الرعاية الصحية السابقة للوالدة والنوعية اآلمنة 

ومقاطعات منظمة التعاون ( يسارا)%( )النساء الحوامل اللواتي يتلقين الرعاية السابقة للوالدة : 7.4الشكل 

 (يمينا( )أو آخر سنة متاحة* )2016في عام )%( اإلسالمي ذات أعلى وأدنى نسبة الرعاية السابقة للوالدة 

 سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالم حسابات موظفي: املصدر

 .تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة*
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ويمكن الوقاية من معظم هذه الوفيات عن طريق . والنظيفة ورعاية األمهات والرضع بعد الوالدة

 . عد الحمل، في وقت الوالدة وبعد الوالدةضمان الرعاية املناسبة واملشورة قبل وب

ا لهذا، فقد . في العالم 2016و  2013تغطية الرعاية السابقة للوالدة بين  7.4يعرض الشكل 
ً
ووفق

. 2016في عام % 90.3إلى  2013في عام % 88.2ارتفع املعدل العاملي للتغطية السابقة للوالدة من 

القطرية زيادات كذلك، بحيث ارتفع متوسط املنظمة وخالل هذه الفترة، سجلت جميع املجموعات 

من النساء الحوامل في % 88.6وبعبارة أخرى، فإن . 2016في عام % 88.6إلى  2013في عام % 82.8من 

 من أشكال الرعاية السابقة للوالدة في عام 
ً
ومقارنة . 2016بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يتلقين شكال

، يبدو أن دول املنظمة تعتبر أهمية متابعة 2016م في عالدان املتقدمة في الب% 96.9بمتوسط  معدل 

أما على املستوى الفردي لدول املنظمة، فيمكن لجميع الحوامل . بذل املزيد من الجهود في هذا الصدد

ومع ذلك، . في دولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين الحصول على الرعاية السابقة للوالدة

 (.، يمينا7.4الشكل )فقط من النساء الحوامل على الرعاية السابقة للوالدة % 47.9مالي حصل في 

 لوالدات بمساعدة العاملين الصحيين املهرةا   4.6

املاهرة في وقت الوالدة حاسمة للغاية للبقاء اللتان توفرهما العمالة الصحية واملساعدة إن الرعاية 

أن االفتقار إلى رعاية ( 2011)وقد قدرت منظمة الصحة العاملية . بصحة جيدة لكل من األم والطفل

بين األمهات  صحية مناسبة أثناء الحمل والوالدة هو السبب الرئيس ي لحوالي مليوني حالة وفاة

ويمكن الوقاية من جل هذه الوفيات من خالل ضمان توفير املساعدة من . واملواليد الجدد كل عام

وبلدان ( يسارا( )من اإلجمالي)% الوالدات التي تمت برعاية العاملين الصحيين املهرة : 8.4الشكل 

منظمة التعاون اإلسالمي ذات معدالت الوالدة األعلى واألدنى التي  تمت برعاية العامليين الصحيين 
 (يمينا( )أو أحدث سنة متاحة* ) 2016في عام ( من اإلجمالي)% املهرة 

 حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالم: املصدر
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وفي هذا الصدد، ينبغي تعليم . أثناء الوالدة -طبيب أو ممرضة أو قابلة  -قبل العاملين الصحيين املهرة 

بمساعدة من العاملين الصحيين  املرأة الحامل وتشجيعها وتسهيل أمورها من قبل السلطات لكي تلد

املهرة؛ وينبغي إعطاء ممرضات التوليد بيئة تمكينية داعمة من خالل توفير التدريب الضروري، 

 (.UNFPA, 2002)وإمدادات األدوية األساسية واملعدات الطبية 

الوالدات التي تمت بمساعدة من العاملين الصحيين املهرة مجموعات البلدان بين  8.4يعرض الشكل 

 من فمن جهة، لوحظ أن املتوسط . 2016و  2006عامي 
ً
% 82.4إلى % 83.8العاملي قد انخفض قليال

ومن جهة أخرى، تم تسجيل زيادة في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي حيث ارتفع . في هذه الفترة

% 99أما في البلدان املتقدمة، كان أكثر من . 2016في عام % 78.1إلى  2006في عام % 72.8من املعدل 

وفي البلدان . 2016و  2006من جميع الوالدات تتم بمساعدة من العاملين الصحيين املهرة في عامي 

في عام % 86.1إلى  2006في عام % 84.9من النامية غير األعضاء في املنظمة، ارتفع املعدل املتوسط 

 . 2016املسجل في عام % 82.4العاملي البالغ فتجاوز بذلك املتوسط  2016

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن الجهود التي تبذلها دول منظمة التعاون اإلسالمي نحو تعزيز الوصول 

الصحيين تم الوالدات كل عام بمساعدة من العاملين تحيث بإلى خدمات الرعاية الصحية تؤتي ثمارها 

ومع ذلك، ليس من السهل االدعاء بأن هذه الجهود كافية، خاصة عند النظر في األداء على . املهرة

من % 20.2سوى تتم وفي بعض البلدان األعضاء باملنظمة مثل تشاد، لم . مستوى كل بلد على حدة

، في أوزبكستان واإلمارات في املقابلو. 2016العاملين الصحيين املهرة في عام  بحضور جميع الوالدات 

تحت رعاية العاملين % 100العربية املتحدة وتركمانستان وقطر وبروناي تمت جميع الوالدات 

 .2016الصحيين املهرة في عام 

 وفيات األمهات   7.4 

ظلت املضاعفات املرتبطة بالحمل والوالدة السبب الرئيس ي للوفاة والعجز للنساء اللواتي تتراوح 

، (2011)كما أنه وفقا ملنظمة الصحة العاملية . سنة، ال سيما في البلدان النامية 49و  15أعمارهن بين 

ويحدث . دة وبعدهايموت ما يقرب من نصف مليون امرأة على مستوى العالم خالل فترة الحمل والوال 

من الوفيات النفاسية في البلدان النامية، ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى % 99.5حوالي 

 . وآسيا

وانخفضت . في جميع أنحاء العالم 2015و  2009بين عامي  وفيات األمهاتمعدالت  9.4يعرض الشكل 

في عام ( مولود حي 100.000لكل ) 169إلى  2009في عام  201نسبة وفيات األمهات في العالم من 

. 173إلى  208، كما انخفضت في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من 2015

. 261إلى  306وفي الفترة نفسها، شهدت مجموعة املنظمة تحّسن كبير في نسبة وفيات األمهات من 

 100000لكل )من األمهات  262سط، مات ما مجموعه ، في املتو 2015وبعبارة أخرى، اعتباًرا من عام 

أمهات  8ومع ذلك، ففي الدول املتقدمة ماتت . في املنظمة أثناء الحمل والوالدة وبعدها( مولود حي
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، يشكل هذا تباينا املساواة بين الجنسينومن منظور . 2015فقط أثناء الحمل وبعده وخالل الوالدة في 

 .وفي بلدان املنظمةالبلدان املتقدمة واسعا بين النساء في 

جانب مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، سجلت الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة أدنى  من

. أثناء وبعد الحمل والوالدة، على التوالينساء  6و  4حيث توفيت  2015معدل لوفيات األمهات في عام 

، 1360الدة وبعدهما في سيراليون وعلى الجانب اآلخر، بلغت نسبة وفيات النساء خالل الحمل والو 

مرة عن  340وبعبارة أخرى، ففي سيراليون، ُوجد أن معدل الوفيات النفاسية يزيد . 856وفي تشاد 

 .مثيله في الكويت بينما كال البلدين أعضاء في املنظمة

نهاية سنة في  15إن خطر التعرض للوفيات النفاسية في العمر هو احتمال وفاة امرأة تبلغ من العمر 

بما في ذلك )املطاف لسبب متعلق باألمومة، مع افتراض أن املستويات الحالية للخصوبة والوفيات 

ولذلك، فإن . ال تتغير في املستقبل، مع مراعاة األسباب العديدة املؤدية إلى املوت( وفيات األمهات

ات الرعاية الصحية وجود درجة أعلى في هذا املؤشر يعني وجود تحديات خطيرة في الحصول على خدم

ا للشكل . لألمهات
ً
عدد دول املنظمة في خطر التعرض للوفيات النفاسية ، سجل متوسط 10.4ووفق

العاملي وباملثل، شهد املتوسط . 2015في عام  1.29إلى  2009في عام % 1.63في الحياة انخفاًضا من 

فمن جهة، وعلى مستوى كل بلد على حدة، كان . في نفس الفترة% 0.76إلى % 0.96أيًضا انخفاًضا من 

 

ودول املنظمة ذات أعلى وأدنى ( يسارا( )مولود حي 100 000لكل )معدل وفيات األمهات : 9.4الشكل 

 (يمينا) 2015في عام ( مولود حي 100 000لكل )نسبة وفيات األمهات 

 حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، ومؤشرات التنمية في العالم: املصدر
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ومن . أعلى معدل خطر وفياة األمهات من بين بلدان املنظمة%( 5.5)وتشاد %( 5.9)لدى سيراليون 

 . فقط% 0.01الكويت واإلمارات العربية املتحدة كل من جهة أخرى، كان متوسط 

 

األرقام إلى وجود تفاوت كبير بين دول منظمة التعاون اإلسالمي على  في هذا السياق، تشير هذه

ومن أجل التغلب على هذا . الصعيدين اإلقليمي والقطري من حيث مؤشرات الوفيات النفاسية

التحدي وخفض نسبة الوفيات النفاسية في دول املنظمة، من األهمية بمكان استثمار املزيد في مجال 

وينبغي أن تشمل هذه االستثمارات االستثمار املادي . حديثي الوالدةصحة األمهات واألطفال 

تدريب األمهات )واستثمارات رأس املال البشري ( املستشفيات والعيادات ومدارس الطب، وما إلى ذلك)

حسن من (. وموظفي الرعاية الصحية، وما إلى ذلك
ُ
وتحتاج هذه االستثمارات إلى أن تصمم بطريقة ت

 وصول املرأة ال
ً
 .لتي تعيش في املناطق الريفية حيث تكون نسب الوفيات النفاسية أعلى نسبيا

 

 

 

ودول منظمة التعاون اإلسالمي بأعلى ( يسارا)%( )خطر الوفيات النفاسية على الحياة : 10.4الشكل 
 (يمينا) 2015في )%( وأقل نسبة خطر الوفيات النفاسية على الحياة 

 . حسابات موظفي سيسرك بناء على البنك الدولي ومؤشرات التنمية العاملية: املصدر

سنة في النهاية لسبب  15مر إن خطر التعرض للوفيات النفاسية على الحياة هو احتمال وفاة امرأة تبلغ من الع: ملحوظة

ال تتغير في املستقبل، ( بما في ذلك وفيات األمهات)يتعلق باألمومة، مع افتراض أن املستويات الحالية للخصوبة والوفيات 

 .ومع مراعاة األسباب العديدة املؤدية إلى املوت
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 قصة نجاح بنغالديش في الحد من وفيات األمهات: 3.4االطار 

، انخفض معدل وفيات 2010و 1990فبين عامي . صحة املرأةمجال حققت بنغالديش تحسينات كبيرة في 

ويرتبط هذا التراجع بانخفاض معدل . 194إلى ( والدة حية 100000لكل ) 574األمهات في بنغالديش من 

ومع زيادة حضور األخصائيين ( 2011في عام  2، إلى 1990والدات لكل امرأة في عام  5من )الخصوبة الكلي 

كما ساهمت برامج مثل نظام القسائم لصحة (. 2011في عام % 32إلى  1991في عام % 5من )املهرة للوالدات 

والتطور السريع للقطاع الخاص في خفض ( EmOCs)األمهات وخدمات رعاية التوليد في حاالت الطوارئ 

وعلى وجه الخصوص، يعد تحديد املجاالت ذات األولوية وتوسيع نطاق النظم . معدل وفيات األمهات

كما أنه يوجد تركيز على دمج . مل النجاح الرئيسيةلتقديم التدخالت الصحية األساسية من بين عوا

وقد أفادت هذه . تقديم الخدمات والتدخالت التي تستهدف الفئات املحرومة من الخدمات

، وساهمت في خفض وفيات األطفال واألمهات بطريقة ملحوظة 
ً
االستراتيجيات، حتى أكثر السكان حرمانا

فة ومصممة بشكل جيد وساعية إلى تحقيق العدالة لعبت كما أن تطوير برامج وخطط هاد. في بنغالديش

 في هذا النجاح
ً
ومن املهم أيضا اإلشارة إلى أنه تم ضمان تعاون ناجح بين القطاع العام واملجتمع . دورا

كما مهد هذا التعاون الطريق للوصول . املدني والقطاع الخاص في مرحلة تنفيذ هذه البرامج واملخططات

اإلى املزيد من الن
ً
 .ساء في الفئات األكثر حرمان

 (.2015)منظمة الصحة الدولية : املصدر
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 الخامس الفصل 5

 املرأة واألسرة
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فاألسرة، لكونها قلب املجتمع، هي واحدة من . املساواة هو أمر يبرز في مختلف مجاالت الحياة إن عدم

والعائلة هي الدعم األساس ي . املساواة بين الجنسيناملجاالت الرئيسية التي ال تزال تعاني من عدم 

ومع ذلك، . ية عائلتهاكما أن رفاهية املرأة تعتمد على رفاه. آللية الفرد( العاطفي واملالي واالجتماعي)

فإن املمارسات الضارة املستمرة مثل العنف ضد املرأة، وزواج األطفال، وتشويه األعضاء التناسلية 

 . لإلناث، وغيرها تضعف رفاه املرأة وتعرقل مساهمتها في التنمية

املساواة عتبر ولهذا السبب، ت. في كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة املساواة بين الجنسينتتجلى عدم 

كما أن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد . بعدا حاسما في جدول أعمال التنمية املستدامة بين الجنسين

، والقضاء على جميع أشكال العنف ضدهما في املجالين (1.5املقصد )املرأة والفتيات في كل مكان 

، (2.5املقصد )ال االستغالل العام والخاص، بما في ذلك االتجار واالستغالل الجنس ي وغيره من أشك

والقضاء على جميع أشكال املمارسات الضارة، مثل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري 

 املساواة بين الجنسينلها آثار مباشرة على عدم ( 3.5املقصد )وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

وتتمتع املرأة . املساواة بين الجنسينب مع كما تسير التنمية املستدامة جنبا إلى جن. داخل األسرة

فمن شأن تحقيق . تسير بمجتمعها إلى مدى بعيدلإمكانات عالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة و ب

وعالوة على ذلك، تعطي خطة عمل . تمكين املرأة وتحسين وضعها في الحياة األسريةاملقاصد هذه 

أهمية كبيرة لتعزيز وحدة األسرة من ( OPAAW)منظمة التعاون اإلسالمي من أجل النهوض باملرأة 

 .خالل تمكين املرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية

لذلك  .يبدأ الدور الرئيس ي الذي تلعبه املرأة في التنمية على مستوى األسرة، ثم املجتمع، ثم الدولة

ينبغي أن يكون تمكين املرأة في أسرتها واحدا من األهداف الرئيسية للحكومات لتعزيز التنمية 

 . املستدامة

في ضوء هذه املعلومات، يتناول هذا الفصل وضع املرأة في األسرة في البلدان األعضاء في منظمة 

طفال، وتشويه األعضاء التناسلية التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالتمييز والعنف ضد املرأة، وزواج األ 

وتوفر التحليالت املفصلة أدلة . لإلناث، والزواج املبكر، والزواج والطالق، ومتوسط سن اإلنجاب

حول مجاالت تدخل السياسة الضرورية التي من شأنها تمكين املرأة من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة 

 .ام بذلك، ستزيد املرأة من مساهمتها في تنمية مجتمعاتهاومن خالل القي. في األسرة والحياة االجتماعية

 التمييز   1.5

هو مقياس فيما بين البلدان خاص بالتمييز ضد ( SIGI)مؤشر املؤسسات االجتماعية والجنسانية 

( القوانين الرسمية وغير الرسمية، واألعراف االجتماعية، واملمارسات)املرأة في املؤسسات االجتماعية 

قانون األسرة التمييزي، والسالمة الجسدية : ولدى هذا املؤشر خمسة مؤشرات فرعية. دولة 160عبر 
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كما يرتبط . املقيدة، والتحيز لألبناء الذكور، واملوارد واألصول املحدودة، والحريات املدنية املقيدة

 .هذا القسماملؤشران األولين بشكل مباشر بوضع املرأة داخل األسرة، وبالتالي يتم تفصيلهما في 

فمن جهة، يركز قانون األسرة التمييزي على املؤسسات االجتماعية التي تقلل من قيمة وضع املرأة في 

.  األسرة املعيشية واألسرة، ويشمل السن القانونية للزواج، والزواج املبكر، والسلطة األبوية، وامليراث

ات االجتماعية التي تحد من سيطرة ومن جهة أخرى، تستحوذ السالمة البدنية املقيدة على املؤسس

النساء والفتيات على أجسادهن، مما يزيد من ضعف املرأة، وتطبيع املواقف تجاه العنف القائم على 

 . نوع الجنس

وما فوقه ذات  0.35في مؤشر املؤسسات االجتماعية والجنسانية تعتبر الدول التي يبلغ مجموع نقاطها 

، حصلت الدول وفي املتوسط. مستويات عالية جًدا من التمييز الجنساني في املؤسسات االجتماعية

على املؤشر الفرعي ( 0.55)األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على درجة عالية بشكل ملحوظ 

لقانون األسرة التمييزي، مما يشير إلى أن املؤسسات االجتماعية في البلدان األعضاء في املنظمة، في 

 من أشكال التاملتوسط
ً
مييز في املنزل و في البيئة األسرية ، ليست قوية كفاية ولهذا تواجه املرأة شكال

للدول  0.07للدول النامية غير األعضاء في املنظمة و  0.31وتم قياس هذه النتيجة بـ(. 1.5الشكل )

وعالوة على ذلك، وجد أيًضا أن درجات السالمة البدنية املقيدة في الدول . 2014النامية في عام 

عند مقارنتها بمتوسطات الدول النامية غير ( 0.52)ا األعضاء في املنظمة كانت مرتفعة للغاية أيضً 

كما تظهر النتائج أن املرأة في (. 0.37) والعالم ( 0.13)والدول املتقدمة ( 0.32)األعضاء في املنظمة 

. البلدان األعضاء في املنظمة، في املتوسط، تعاني من أشكال معينة من التمييز وكذلك العنف املنزلي
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 2014، (يمينا)والسالمة البدنية املقيدة ( يسارا)قانون األسرة التمييزي : 1.5الشكل 

 2014قاعدة بيانات النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية، : املصدر
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عين على البلدان األعضاء في املنظمة أن تضع سياسات للتعامل مع هذه التحديات وفي هذا الصدد، يت

ومن الضروري أيضا رفع مستوى الوعي . من خالل إشراك أصحاب املصلحة الوطنيين ذوي الصلة

بين النساء حول التمييز والعنف في املنزل، وتزويدهن باملعلومات واملعرفة الضرورية عن الطرق 

 .مل مع عوامل الخطر هذهوالوسائل للتعا

 العنف ضد املرأة   2.5

هو أول صك دولي يعالج العنف ضد املرأة ( 1993)القضاء على العنف ضد املرأة حول إن اإلعالن 

العنف القائم على النوع االجتماعي "ويعّرف العنف ضد املرأة بأنه أي عمل من أعمال . بشكل مباشر

أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك الذي ينتج عنه أو يحتمل أن يؤدي إلى 

التهديد بمثل هذه األفعال أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، يحدث في الحياة العامة أو في 

 (.1993الجمعية العامة لألمم املتحدة، " )الحياة الخاصة

يات التعليم، والتعرض لسوء التعامل ينبع العنف ضد املرأة من أسباب مختلفة مثل انخفاض مستو 

، واضطرابات شخصية، واالستخدام (خاصة ضد األم)أثناء الطفولة، وشهادة عن العنف األسري 

الضار للكحول، والخيانة، واملواقف، واألعراف االجتماعية، والسخط الزوجي، وعدم التواصل بين 

 (. 2017منظمة الصحة العاملية، )به الزوجين، والقوانين غير الرادعة للعنف ضد املرأة وما شا

للعنف الذي تتعرض له املرأة من قبل شريك حياتها عواقب وخيمة وقد تكون طويلة األمد، خاصة 

ويبرز هذا النوع من العنف . إذا كان هذا العنف متكررا ومرفوقا بالعنف النفس ي والجنس ي أيضا

 (. 2010األمم املتحدة، )بشكل خاص في الدراسات اإلحصائية حول العنف ضد املرأة 

وباإلضافة إلى ذلك، . وعلى أسرتها وعلى املجتمع ككل عليهاللعنف ضد املرأة العديد من اآلثار السلبية 

، يعتبر . تؤثر التكاليف االجتماعية واالقتصادية للعنف ضد املرأة على التنمية الشاملة للمجتمع
ً
أوال

يقلل من حرية حركة املرأة عن طريق الحد من حصولها  فهو . العنف ضد املرأة انتهاك لحقوق اإلنسان

وتعاني املرأة التي تعرضت للعنف من مشاكل صحية جسدية وعقلية مثل . على الخدمات األساسية

، واملشاكل الصحية املرتبطة بالحمل، واالكتئاب، (القتل أو االنتحار)اإلصابات، والنتائج القاتلة 

واضطرابات ما بعد الصدمة، واالضطرابات النفسية الناشئة عن القلق، وصعوبات في النوم واألكل، 

 (. 2017منظمة الصحة العاملية، )ومحاوالت االنتحار، والسلوكيات الخطرة في وقت الحق من الحياة 

وهم أكثر عرضة . العنف األسري اضطرابات سلوكية وعاطفية قد يكون لدى األطفال الذين يشهدون 

ومن الواضح أن خطر وفيات األطفال والرضع واعتاللهم يرتفع مع حدوث . الرتكاب أو التعرض للعنف

، قد يستمر انعزال املرأة عن الحياة االجتماعية واالقتصادية بعد تعرضها . العنف ضد املرأة
ً
وأخيرا

أن عدم مشاركتها في األنشطة العادية أمر يعيق التنمية االقتصادية ملجتمعها  للعنف لفترة طويلة، كما

 (.2017منظمة الصحة العاملية، )
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ويتم تعريف هذا املؤشر على . 2014عن انتشار العنف ضد املرأة في الحياة في عام  2.5يكشف الشكل 

من شريك حميم في وقت ما  أو الجنس ي /أنه النسبة املئوية للمرأة اللتي تعرضت للعنف الجسدي و

 للبيانات املتاحة، ففي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، واجهت ما . من حياتها
ً
ووفقا

املعدل وبلغ متوسط . %29.9العاملي من النساء العنف في حياتهن حيث بلغ املتوسط %34.4متوسطه 

، أدنى وسجلت البلدان املتقدمة، في املتوسط%. 33.3في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 

 %.21.5معدل بنسبة 

إن متوسط انتشار العنف ضد املرأة وسوء معاملتها في البلدان النامية، بما فيها البلدان األعضاء في  

املهم التذكير لكن من . منظمة التعاون اإلسالمي، يفوق متوسط البلدان املتقدمة واملتوسط العاملي

فعلى سبيل املثال، كشفت دراسة تستند . بأن العديد من حاالت العنف ضد املرأة ال يتم اإلبالغ عنها

فقط من النساء % 14في االتحاد األوروبي أن  28امرأة عبر الدول األعضاء الـ 42.000إلى مقابالت مع 

 (.2014تحاد األوروبي، اال)أبلغن عن أخطر حوادث عنف من شريكهن الحميم لرجال الشرطة 

أن ( 2014)التي أعدتها هيئة األمم املتحدة للمرأة " إنهاء العنف ضد املرأة"ذكرت صحيفة الوقائع 

انتشار العنف واإلساءة ضد املرأة في كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة هو أعلى من الحاالت 

موقف املرأة ضد العنف وسوء املعاملة في بعض  وينبع أحد األسباب وراء هذه الحجة من. املبلغ عنها

 .الثقافات واملجتمعات
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 2018منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مؤشر العنف ضد املرأة، : املصدر

أو الجنس ي  /انتشار العنف ضد املرأة في مؤشر الحياة هو النسبة املئوية للمرأة التي تعرضت للعنف الجسدي و: مالحظة
 حميم في وقت ما في حياتهامن قبل شريك 

 2014، )%(انتشار العنف ضد املرأة في الحياة: 2.5 الشكل
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 /الشريك له ما يبرره في ضرب زوجته /نسبة النساء التي توافقن على أن الزوج 3.5يبين الشكل 

ومن بين املجموعات القطرية، كان لدى املنظمة، في . 2014شريكته تحت ظروف معينة في عام 

وهو أعلى بكثير من متوسطات الدول النامية غير األعضاء فيها % 45.1، أعلى معدل بنسبة املتوسط

فعلى املستوى شبه اإلقليمي للمنظمة، كانت النسبة املئوية %(. 13.5)والبلدان املتقدمة %( 32.8)

ريقيا للنساء اللواتي يوافقن على أنه هناك ما يبرر ضرب الزوج لزوجته تحت ظروف معينة أعلى في أف

 %(.36.4)وأدنى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا %( 56.1)جنوب الصحراء 

وتشير . 2017و  2007نتائج مسح املواقف الذي أجري بين عامي  4.5في سياق مماثل، يوضح الشكل  

من النساء في جميع أنحاء العالم يعتقدن أن الزوج له ما يبرره في ضرب % 22.8نتائج املسح إلى أن 

ففي الدول النامية غير األعضاء في املنظمة، تم قياس هذا املعدل بنسبة . عندما تتجادل معهزوجته 

وتم تسجيل أعلى متوسط في الدول األعضاء في املنظمة، التي تتوفر البيانات عنها، حيث %. 17.7

ن ويدعم هذان الشكال . من النساء أن الزوج يمكن أن يضرب زوجته عندما تتجادل معه% 28.2تعتقد 

حقيقة أن القوانين الثقافية والعادات املحلية املوروثة للمرأة تحجب الكفاح ضد العنف الذي 

لذلك، من الصعب قياس العنف واإلساءة ضد املرأة في . تتعرض له املرأة في مناطق جغرافية مختلفة

 . الدول األعضاء في املنظمة بشكل صحيح والتعامل مع هذه املشكلة االجتماعية

كما سيكون لتعزيز املؤسسات . ع العنف ضد املرأة في إذكاء الوعي بين كل من الذكور واإلناثيقع من

فتمكين . واآلليات الرسمية مثل الشرطة والخدمات الصحية تأثيرا كبيرا على إنهاء العنف ضد املرأة
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شريكته تحت  /الشريك له ما يبرره في ضرب زوجته /النساء اللواتي يوافقن على أن الزوج: 3.5الشكل 

  2014، (يمينا)%( )وفي املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( يسارا)%( )ظروف معينة في العالم 

 2018منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مؤشر العنف ضد املرأة، : املصدر
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 من خالل التدريب على التمويل البالغ الصغر أو املهارات
ً
 واجتماعيا

ً
، وخلق الوعي تجاه املرأة اقتصاديا

املعايير الضارة الجنسانية واالجتماعية، وتعزيز مهارات االتصال والعالقة بين األزواج أمور ضرورية 

 للحد من العنف ضد املرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ً
 .أيضا

 إلى تقرير . إن تحسين التشريعات وإجراء التعديالت الالزمة هي أيضا ذات أهمية حاسمة 
ً
واستنادا

دولة عضو في املنظمة حيث تتوفر البيانات، يوجد لدى  55، من بين (2018)املرأة واألعمال والقانون 

دولة عضو في املنظمة  27دولة عضو في املنظمة تشريعات عن العنف املنزلي، في حين ال يوجد لدى  28

 أي تشريع 

 

وعلى الرغم من أهمية تنفيذ التشريع الحالي، إال أن هناك أوجه قصور ومشاكل خطيرة في . هبشأن

حاالت العنف ضد  وقد يؤدي تدريب املسؤولين الذين يتعاملون مع. بعض الدول األعضاء في املنظمة

املرأة، وتطوير الرصد الناجح وتخصيص املوارد البشرية واملالية الكافية، إلى القضاء على بعض 

 .  املشاكل التي يواجهها تنفيذ هذه التشريعات

إن من شأن تقديم الخدمات للمرأة التي تعاني من العنف أن يساعد في الحد من اآلثار السلبية على 

وبهذه الطريقة، يمكن للمرأة أن تشعر باألمان ويمكنها الوصول إلى خدمات . صحة املرأة وحياتها

 . وكذلك آلية العدالة( العقلية والبدنية)الرعاية الصحية املطلوبة 

 

 2017-2007، )%(رر في ضرب زوجته عندما تتجادل معه املرأة التي تعتقد أن الزوج مب: 4.5 الشكل

 البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي: املصدر
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 العنف ضد املرأة الفلسطينية : 1.5اإلطار 

املرأة لقد أثرت سنوات من التمييز والعنف بين املؤسسات وبين األشخاص تأثيرا ضارا على تطور 

وقد أثرت العوامل املؤسسية مثل الحركية املادية املحدودة والعنصرية وغياب الناتج . الفلسطينية

 . االقتصادي وغير ذلك من الفرص على املرأة الفلسطينية

ويتفاقم الوضع بسبب العنف املوجه ضد املرأة من قبل القوات اإلسرائيلية واملستوطنين اليهود غير 

ين، مثل الضرب والشتائم واالعتداءات الجنسية أو اللفظية عند نقاط التفتيش، الشرعيين في فلسط

كما يقوم االحتالل بتدمير البنية . واألسوأ من ذلك، هو إجبار بعض النساء على الوالدة عند نقاط التفتيش

التحتية ويصبح من الصعب وصول الفلسطينيات إلى املدارس واملستشفيات ومراكز الرعاية ومراكز 

وبذلك، يحد من حصول املرأة على الخدمات األساسية، مثل حلقات إعادة التأهيل والدعم . جمعيات املرأة

عنى بضحايا العنف
ُ
ترك املرأة عادة دون حماية قانونية ودون آليات دعم مناسبة. التي ت

ُ
 .وبهذا، ت

نية ملكافحة العنف ضد املرأة وللقضاء على هذه اآلثار السلبية على املرأة الفلسطينية، أطلقت اللجنة الوط

التابعة لوزارة شؤون املرأة في دولة فلسطين ومنظمة األمم املتحدة للمرأة الخطة االستراتيجية ملكافحة 

 :تشتمل الخطة ثالث مجاالت تركيز؛ و2019-2011العنف ضد املرأة 

 العنف ضد املرأة الفلسطينية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي؛ .1

 نف ضد املرأة داخل األسرة؛العنف املنزلي والع .2

 .العنف ضد املرأة في مكان العمل .3

 :النتائج املتوقعة لهذه الخطة هي

 في املجتمع على املستوى  نحصول ضحايا العنف على الحماية والدعم الالزمين إلعادة تأهيله

 .الوطني

  لحقوق املرأةحدوث تغيير في مواقف املجموعات املستهدفة لالستراتيجية نحو املزيد من الدعم. 

 ر القوانين والتشريعات املحلية لتعكس وجهة نظر تجاه حماية املرأة من العنف  .تغيُّ

  خدمة البنية التحتية للمؤسسات املجتمعية املعنية بحماية املرأة من العنف لحقوق املرأة

 .على نحو أفضل

 معالجة وسائل اإلعالم حاالت العنف ضد املرأة بطريقة منظمة ومنهجية. 

 ظيم العمل وتبادل املعلومات بشكل منهجي بين املؤسسات العاملة في مجال مكافحة العنف تن

 .ضد املرأة

اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة التابعة لوزارة شؤون املرأة في دولة فلسطين ومنظمة : املصدر

 (.2018)وصندوق األمم املتحدة للسكان ( 2011)األمم املتحدة للمرأة 
 

 (FGM/C)األنثوية  بتر األعضاء التناسلية /تشويه  3.5

حسب التقارير، فإن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ظاهرة تحدث في كل أنحاء العالم، وهو محط 

استنكار على الصعيد العاملي لكونه خرقا لحقوق اإلنسان للفتيات والنساء ويشكل شكال متطرفا من 

ويمارس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (. 2013الصحة العاملية، منظمة )أشكال التمييز ضد املرأة 
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وعلى الرغم من أن . على أساس معايير اجتماعية وثقافية، رغم أنه ال عالقة له بااللتزامات الدينية

العائالت ال تمارس النية األساسية للعنف، فإن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية هو عنيف في 

بعض أنحاء العالم التي يمارس فيها هذا النوع من التشويه، ُيعتقد أنه يضمن التنشئة ففي . طبيعته

 .الصحيحة للفتاة أو الزواج في املستقبل أو شرف العائلة

مع ذلك، يمكن أن يسبب تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مضاعفات صحية قصيرة وطويلة األجل، 

، وااللتهابات، والقلق، واالكتئاب، ومضاعفات الوالدة، بما في ذلك األلم املزمن، والنزيف املطول 

 (. 2018صندوق األمم املتحدة للسكان، )والعقم، وحتى الوفاة 

لألسباب املذكورة أعاله، يسبب هذا التشويه التمييز الجنساني، ويلحق األذى بصحة املرأة، وبالتالي 

 2030تضمنت خطة التنمية املستدامة  لإلشارة إلى هذا التهديد،. يعيق التنمية الشاملة للبلدان

الذي يدعو إلى  3.5ااملقصد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في أهداف التنمية املستدامة في إطار 

 .القضاء على جميع املمارسات الضارة تجاه املرأة

، يكشف عن أن (منها أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 22)دولة  29إن تحليل مجموعة بيانات 

في املتوسط % 48.1انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في مجموعة املنظمة حيث وجدت نسبة 

أما (. 5.5الشكل % )50وفي املناطق الريفية يتجاوز معدل انتشار هذه املمارسة بنسبة . 2017في عام 

 2017في عام % 36.7البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة فقد بلغ  بالنسبة ملتوسط سبعة من

 %(. 48.1)وهو رقم كان أقل من متوسط مجموعة بلدان املنظمة 
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املتوسط حضرية قروية

والصحية واملسوح العنقودية متعددة ، بناء على املسوح الديمغرافية 2017قاعدة البيانات العاملية لليونيسيف، :  املصدر

 .املؤشرات ومسوح أخرى نموذجية على الصعيد الوطني

 49و  15بتر األعضاء التناسلية بين الفتيات والنساء املتراوحة أعمارهن بين  /انتشار تشويه :5.5الشكل 

 2017، )%(عاما 
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وفي هذا اإلطار، يتعين على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تكثيف جهودها ملحاربة هذا  

. على الصحة البدنية والعقلية للمرأة طوال فترة حياتهاالشكل من أشكال العنف الوحش ي الذي يؤثر 

يمكن لتثقيف املجتمعات حول اآلثار الضارة لهذا التشويه وزيادة الوعي في الدول األعضاء في كما 

 .املنظمة أن يفيد النساء والفتيات بخصوص خطورته

 (AFM)السن عند الزواج األول   4.5

األسري والذي يعد لبنة أساسية من أجل مجتمع صحي الزواج هو أول خطوة في تكوين االئتالف 

من بلد آلخر حسب الثقافة ومستوى التنمية ( AFM)ويختلف السن عند الزواج األول . وسليم

كما أنه . االقتصادية واالجتماعية والعادات املحلية وأيضا حسب املناخ الذي يؤثر على نمو املراهقين

وقد يؤدي الزواج في سن مبكرة إلى مشاكل صحية . على املرأةللسن عند الزواج األول آثار بالغة 

عالوة على ذلك، فإن الزواج في سن مبكرة . بالنسبة للرجال والنساء غير املهيئين ذهنيا وجسديا للزواج

جدا عادة ما يكون بسبب الضغوط االجتماعية واألسرية التي تعتبر أبرز العوامل املؤدية لفشل الزواج 

(Haloi and Limbu, 2013 .) وتشكل األسر غير السعيدة املكونة من أزواج ال يتمتعون بعالقات سليمة

 .ولذلك من املهم تقييم أرقام السن عند الزواج األول من منظور التنمية. خطرا يتهدد املجتمع

ففي البلدان . 2014و  2006السن عند الزواج األول عبر مجموعات البلدان في عامي  6.5يظهر الشكل 

. على التوالي 23.1و  27.6األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، بلغ عند الذكور واإلناث 

وفي البلدان املتقدمة، يميل الناس إلى الزواج في . لإلناث 24.9للذكور و  28.6أما معدله العاملي فهو 

املتقدمة كما أن الزواج في األعمار . إلناثعند ا 29.5و  31.8لذكور عند اأعمار أكبر نسبًيا حيث يبلغ 

وفقا لهالوي و. ينبع أساًسا من العوامل االقتصادية وله تداعيات على معدل الخصوبة والنمو السكاني

 .، يميل معدل الخصوبة إلى االنخفاض مع زيادة هذا السن(Haloi and Limbu 2013)وليمبو
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 املصدر.: موظفي سيسرك بناء على البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي

 2014-2006د الزواج األول، السن عن: 6.5الشكل 
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عموما، وفقا ألرقام السن عند الزواج األول، فإنه لدى مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي أدنى معدل 

وعالوة على ذلك، فإن الفجوة العمرية بين األزواج في الزواج األول هي األعلى في . للسكان اإلناث

املحدود بين األزواج مما يقلل من السعادة االنسجام املنظمة التي قد تحمل مشكالت مثل  مجموعة

 .ورفاهية األسرة

 زواج األطفال5.5    

للزواج " كامل ال إكراه فيه"يقر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بحق الراغبين في الزواج في توفر رض ى 

إذا كان أحد الطرفين املعنيين غير ناضج بما " ال إكراه فيه كامال "مع إقرار أنه ال يمكن اعتبار الرض ى  -

وُيعّرف زواج (. 1، ص2005اليونيسف، )فيه الكفاية التخاذ قرار سليم بخصوص شريك الحياة 

 . عاًما وهو منتشر في أجزاء كثيرة من العالم 18األطفال بأنه زواج رسمي أو غير رسمي قبل سن 

وتشير . ادية والهيكلية واالجتماعية التي تسهم في زواج األطفالهناك العديد من العوامل االقتص

األدبيات إلى أن الفقر وحماية الفتيات وشرف العائلة ودفع مهر أقل ونقص الفرص التعليمية والشعور 

بااللتزام التقليدي واالجتماعي وتوفير االستقرار خالل فترات عدم االستقرار االجتماعي كلها من بين 

 (.2001اليونيسف، )رئيسية وراء زواج األطفال العوامل ال

ويتبع الزواج في الغالب الحمل، حتى . غير أن زواج األطفال يعرض صحة الفتيات ورفاههن للخطر

وفي أسوأ الحاالت، من املرجح أن تؤدي مضاعفات الحمل . عندما ال تكنَّ على استعداد بدني أو عقلي

وعالوة على . سنة 19و  15املراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين والوالدة في سن مبكرة إلى الوفاة بين 

ذلك، بسبب العبء الثقيل للمسؤوليات األسرية، تضطر الفتيات إلى ترك املدرسة، فُيؤخذ حقهن في 

ونتيجة لذلك، تتسع الفجوة الجنسانية بين الرجل واملرأة وتزداد (. 2001اليونيسيف، )التعليم 

 . بين الجنسين املساواةصعوبة تحقيق 

في مختلف ( 18أو  15سواء بالنسبة للزواج قبل سن )معدل انتشار زواج األطفال  7.5يعرض الشكل 

وحسب الشكل، فإن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي . 2017و  2010مجموعات البلدان بين عامي 

من جميع حاالت الزواج % 7قد سجلت أعلى معدالت انتشار زواج األطفال في كال الفئتين بحيث أن 

بالنسبة لحاالت % 5.5ويبلغ املتوسط العاملي . 18منها قبل سن % 25.5سنة و  15حصلت قبل بلوغ 

أما في البلدان النامية . سنة من العمر 18لحاالت الزواج قبل بلوغ % 23.4و  15الزواج تحت سن الـ

بلدان املنظمة بحيث سجلت نسبتي  غير األعضاء، فيعتبر زواج األطفال أقل شيوعا مقارنة بمجموعة

 .18و قبل سن  15على التوالي بالنسبة لحاالت الزواج قبل سن % 22.1و % 4.5

سنة ضمن  18وعلى مستوى البلد الواحد، تم تسجيل أعلى معدل النتشار زواج األطفال قبل بلوغ 

أخرى، تم تسجيل أدنى ، أما من جهة %(66.9)تلتها تشاد %( 76.3)مجموعة بلدان املنظمة في النيجر 

تلتها %( 1.6)سنة ضمن مجموعة بلدان املنظمة في تونس  18معدل النتشار زواج األطفال قبل بلوغ 

 %(.  2.5)الجزائر
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بشكل عام، تشير األرقام إلى أن زواج األطفال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يمثل  

وبالرغم من أن ملعظم . جتمعمشكلة خطيرة على صحة املرأة والرضيع وكذلك على رفاه األسرة وامل

البلدان قوانين تنظم الزواج، سواء من حيث الحد األدنى لسن الزواج أو الرض ى، فإن هذه القوانين 

كما يجب على الحكومات واملجتمع املدني . عادة ما ال يتم تطبيقها على حاالت الزواج التقليدي

تعليم واملعلومات الصحية والخدمات والشركاء اآلخرين العمل مًعا لضمان حصول الفتيات على ال

وعندما تبقى الفتيات في املدرسة، يظلن يتمتعن بصحة جيدة . والتدريب على املهارات الحياتية

 .ويستمتعن بمجموعة أوسع من الخيارات، ومن األرجح أن يتمكن من تجنب زواج األطفال

 متوسط عمر اإلنجاب  6.5

يشير متوسط عمر اإلنجاب إلى متوسط عمر األمهات عند والدة أطفالهن إذا كن قد خضعن طوال 

إذ أن (. UN DESA, 2008)حياتهن ملعدالت الخصوبة الخاصة بالعمر التي لوحظت في سنة معينة 

إنجاب األطفال داخل مؤسسة الزواج وضمان صحتهم ورفاهيتهم أمر ضروري للعائالت ولصالح 

كما أن متوسط عمر اإلناث لإلنجاب له أهمية كبيرة لكل من األمهات . بشكل عام املجتمعات

ويمكن أن يكون للعمر عند اإلنجاب األول آثار على األمهات من حيث الرفاهية والتعليم . وأطفالهن

 (.Bongaarts and Blanc, 2015)ومشاركة القوى العاملة وحجم األسرة اإلجمالي 

، بناء على املسوح الديمغرافية والصحية واملسوح العنقودية متعددة 2018قاعدة البيانات العاملية لليونيسيف، :  املصدر

 .أخرى نموذجية على الصعيد الوطنياملؤشرات ومسوح 

  أو  24و  20ُيظهر مؤشر زواج األطفال النسبة املئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين : مالحظة
ً
سنة، اللواتي تزوجن أوال

 عاًما 18و  15كن مرتبطات قبل بلوغهن سن 

، ودول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأدنى معدل انتشار (يسارا)%( )زواج األطفال : 7.5الشكل 

 2017-2010، (يمينا)%( ) 18زواج األطفال قبل سن 
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اللواتي األمهات  وضعفعلى سبيل املثال، من املرجح . املبكر عدة مخاطر ابلإلنجمن جهة، قد يكون 

أو  يموتوا في /قبل أوانهم، ويكون وزنهم منخفًضا، و مواليدهنسنة أو أقل،  20تتراوح أعمارهن بين 

وفيما يتعلق باألمهات املراهقات، فإن سوء الصحة واملضاعفات أثناء الحمل . السنة األولى من العمر

 (. 2017سيسرك، )والدة تهدد صحتهن وال

فعلى سبيل املثال، تميل . من جهة أخرى، إن الوالدة في سن متقدمة قد تخاطر برفاهية األم وطفلها 

سنة أو أكثر إلى اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وعوامل  35األمهات اللواتي يلدن في سن 

 السكري وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب االحتقاني وارتفاع ضغط الدم وصحة 
ً
الخطر، وخاصة

وقد تؤثر املضاعفات (. Alonzo, 2002)األسنان وتشوهات الدم والحركية الجسدية وصعوبات الرؤية 

 على األم وطفلهاالتي تحدث أثناء الحمل وال
ً
 سيئا

ً
وعالوة على ذلك، قد يؤدي اإلنجاب في . والدة تأثيرا

بين األجيال وخفض الزخم السكاني املدة سن متقدمة إلى إبطاء النمو السكاني من خالل زيادة طول 

(Bongaarts and Blanc, 2015.) 

نظم التسجيل املدني وعينات : العمر عند اإلنجاب من ثالثة مصادريتم جمع البيانات حول متوسط 

تم استخدام نظام التسجيل املدني لألغراض يومع ذلك، في البلدان النامية، ال . املسح والتعدادات

وعلى وجه الخصوص، في البلدان األعضاء في املنظمة، فإن تكرار الزيجات غير املوثقة . اإلحصائية

وعلى الرغم من وجود هذه . نجابعمر اإل يجعل من الصعب تقييم متوسط ( كالزواج العرفي)

ل متوسط للعمر لإلنجاب الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأق: 8.5الشكل 

2010-2015 

، بناء على املسوح الديمغرافية والصحية واملسوح العنقودية متعددة 2018قاعدة البيانات العاملية لليونيسيف، :  املصدر

 .املؤشرات ومسوح أخرى نموذجية على الصعيد الوطني
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 لعمربيانات عشر دول أعضاء في املنظمة ذات أعلى وأقل متوسط  8.5التحديات، يعرض الشكل 

إلنجاب في ليبيا عمر الوفي هذه الفترة، تم تسجيل أعلى متوسط . 2015و  2010بين عامي  اإلنجاب

وشهدت بنغالديش أدنى متوسط (. 32.1) واململكة العربية السعودية( 32.1)، تلتها جيبوتي (32.9)

العديد من البلدان  ه لدىوعلى الرغم من أن. 27.7العاملي حيث كان املتوسط ( 25.6)إلنجاب في العمر 

األعضاء في املنظمة أعمار إنجاب غير محفوفة باملخاطر، فإن السياسات املناسبة قد تساعد في 

وبشكل . لى أمهات وأطفال يتمتعون بصحة جيدةالحفاظ على هذه املستويات من أجل الحصول ع

عام، يتعين على صانعي السياسات في الدول األعضاء في املنظمة إظهار الجهود الرامية إلى زيادة الوعي 

 .بمخاطر اإلنجاب في سن مبكرة جدا ومتقدمة جدا

 الزواج والطالق   7.5

التنمية البشرية والتنمية االقتصادية والتنمية الشاملة للمجتمعات من خالل إنشاء يساهم الزواج في 

كما أن تعزيز الشبكة االجتماعية وتقاسم املخاطر واإلتمان على البعض . أسرة مستقرة ومستدامة

وعالوة (. Anukriti and Dasgupta, 2017)وتشجيع السلوك اآلمن هي إحدى الفوائد العديدة للزواج 

ذلك، يوفر الزواج بيئة الئقة لألطفال ويعزز رفاههم وتنميتهم؛ ويقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض  على

 . خطيرة ويحسن من طول العمر؛ ويسهم في االقتصاد

 

 

 .من السكان 1000املعدل الخام للزواج هو عدد حاالت الزواج لكل : 1إحصاءات األمم املتحدة مالحظة :  املصدر

 .من السكان 1000املعدل الخام للطالق هو عدد حاالت الطالق لكل : 2مالحظة 

، (يمينا( )كنسبة مئوية)الزواج  /و نسبة الطالق ( يسارا)املعدل الخام للزواج والطالق : 9.5الشكل 

2012-2016 
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قد يكون للطالق عيوبا عديدة على الزوجين واملجتمع ككل، بحيث أنه يؤثر بشكل سلبي على النساء 

وعالوة على ذلك، من املرجح أن تواجه املطلقات وصمة العار التي . أكثر من الرجال في مرحلة البلوغ

وبشكل عام، تمر املرأة املطلقة بصعوبات اقتصادية بسبب فقدان الدعم . تعيقبقاءهن بعد الطالق

 . االقتصادي ألزواجهن

-2012املعدالت الخامة للطالق والزواج فضال عن نسبة الطالق إلى الزواج للفترة  9.5لشكل ايوضح 

فمن ناحية، تتمتع مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي بأعلى معدل زواج . في مجموعات البلدان 2016

ومن ناحية أخرى، فإنه لدى . 6شخص حيث يبلغ املتوسط العاملي  1000زواج لكل  7.5خام يبلغ 

سط شخص حيث يبلغ املتو  1000حاالت طالق لكل  1.6مجموعة املنظمة  أدنى معدل للطالق وهو 

(. 2.1)ومعدل طالق مرتفع ( 5.1)وتواجه البلدان املتقدمة النمو معدل زواج منخفض . 1.8العاملي 

في الفترة  41ونتيجة لذلك، فإن مجموعة البلدان التي لديها أعلى نسبة من الطالق إلى الزواج هي 

، تليها 21وهي وفي نفس الفترة، لدى مجموعة املنظمة أدنى نسبة للطالق إلى الزواج . 2012-2016

وبوجه عام، وبفضل ارتفاع معدالت الزواج وانخفاض (. 28) البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة

ٌض عليه بشكل 
َ
معدالت الطالق، فإن االتحاد األسري في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي ُمحاف

 مقارنة بجميع املجموعات األخرى 
ً
 . أفضل نسبيا

 

 ُعرفي الزواج ال: 2.5اإلطار 

في معظم البلدان اإلسالمية، ال ُيعترف بالزواج العرفي . الزواج العرفي يشير إلى التقليدي غير املسجل رسميا

إن ارتفاع تكلفة . قانونيا، لكنه ال يزال يتمتع بشعبية في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 .زواج العرفيالالزواج، والسن القانوني للزواج، واإلجراءات القانونية الشاملة هي بعض األسباب وراء 

نفس الحقوق وااللتزامات والسالمة التي يقدمها الزواج " مؤسسة العرفي"يسمى ب ومع ذلك، ال تقدم ما

 من الناحية املالية عن وبما أن هذا النوع من الزواج غير مسجل رسميا، ف. الرسمي
ً
إن الزوج ليس مسؤوال

كما ال تسمح معظم الدول األعضاء في املنظمة للشركاء بالحصول على . أسرته في سياق النظام القانوني

ولهذا عواقب وخيمة . الطالق القانوني ألن الحكومة ال تعترف بشرعية هذا النوع من الزواج في املقام األول 

كما أن الوضع القانوني ألطفال هذه الزيجات ُيترك غير . يتركها دون منحها الطالقعلى الزوجة ألن الزوج 

وتواجه األسر . ناهيك عن تضرر رفاهية هذه العائالت كذلك. واضح، أو في أسوأ الحاالت غير معترف به

 .وصمة اجتماعية من الزواج العرفي الفاشل أو املهجور 

وثق؛ وتقديم منح الزواج لألزواج الذين يرغبون في الزواج؛ ورفع الزواج غير املتعنى بإن إنشاء آلية تحكم 

مستوى الوعي لدى األسر بمخاطر الزواج املبكر والعواقب السلبية للزواج غير الرسمي كلها يمكن أن تؤدي 

 . إلى تقليص عدد الزيجات العرفية في الدول األعضاء في املنظمة

 Telum (2016)، و تيلوم (2017)سيسرك : املصدر
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 أسر معيشية تعيلها أنثى: 3.5اإلطار 

إذ لدى التحوالت في منظومة األسرة املعيشية  . إن الوحدة االجتماعية واالقتصادية املركزية للمجتمع هي األسرة

عندما تكون األنثى البالغة هي ( FHH)وتحدث األسرة املعيشية التي تعيلها أنثى . تداعيات على املستوى القطري 

كما أن الطالق واالنفصال والهجرة وعدم الزواج و الترمل هي العوامل . الوحيد أو الرئيس ي وصانع القرار املزود

فمعظم النساء التي تعلن أسرهن املعيشية في البلدان املتقدمة . الرئيسية التي تحدد هذا النوع من األسر املعيشية

 أو مطلقات، في حين أن معظم هذا 
ً
النوع من النساء إما أرامل ومطلقات في البلدان النمو لم يتزوجن مطلقا

وفي جميع أنحاء العالم، . وفي كل من العاملين النامي واملتقدم، يزداد عدد  األسر املعيشية التي تعيلها أنثى. النامية

لالتينية ففي العالم النامي، يتواجد هذا النوع العائلي بشكل أكثر في أمريكا ا. من األسر تعيلها امرأة% 25.3كانت 

 . وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

كما تضع الوصمة االجتماعية والتمييز الجنساني . وتعاني ربات األسر املعيشية من أضرار اجتماعية واقتصادية

وبهذا، يؤدي االفتقار إلى الفرص االقتصادية ومحدودية الوصول إلى الخدمات األساسية . املرأة في مناصب ضعيفة

وباإلضافة . األرجح أن تكون هذه األسر أكثر فقرا بثالث مرات مقارنة مع  األسر التي يعيلها الذكور  ومن. إلى الفقر

وقد يؤدي االستثمار الضعيف في األطفال إلى سوء . إلى ذلك، تتأثر رفاهية أطفال هذا النوع من األسر بشكل سلبي

 .التغذية وانخفاض مستويات التعليم

التي تعيلها أنثى أكثر وضوًحا في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيث كما أصبحت األسرة املعيشية 

من جميع األسر % 39.9(. أ.5الشكل ) 2016-2008من جميع األسر في مجموعة املنظمة خالل الفترة % 20.5مثلت 

سين فرص العمل، وتعزيز تح. فقط في أفغانستان% 1.7املعيشية في جزر القمر تقودها أنثى بينما تبلغ هذه النسبة 

 .نظام الرعاية االجتماعية، وزيادة دعم الطفل كلها عوامل قد تدعم املرأة للحفاظ على أسرتها

 Sawe  (2017.)و(2015)هيئة األمم املتحدة للمرأة : املصدر
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مجموعة بيانات إضافية عن معدالت الطالق التي تظهر تغير معدالته بين عامي  10.5يعرض الشكل 

، 5.9وتماشيا مع النتائج الواردة في الشكل . ، وبالتالي يعكس اتجاه معدالت الطالق2015و 2012

مقارنة ( من السكان 1000لكل  1.4)شهدت مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي أدنى معدل للطالق 

حيث  2015و  2012ومع ذلك يظهر االتجاه نمطا إيجابيا بين . 2015مع املجموعات األخرى في عام 

. الطالق ملجموعة املنظمة من حيث معدالت 2015في  1.5إلى  2015و 2012في  1.4ارتفع املتوسط من 

 . وسجلت مجموعات البلدان األخرى، في املتوسط، انخفاضا في معدالت الطالق الخام
ً
وهو يعني ضمنا

أن متوسط معدل الطالق في مجموعة املنظمة آخذ في االزدياد بمرور الوقت، وإذا استمر في نفس 

وينذر هذا . ةاالتجاه، فقد تصل مجموعة املنظمة إلى متوسط معدل الطالق في البلدان املتقدم

 (.، يسارا10.5الشكل )االتجاه بالخطر للدول األعضاء من منظور االتحاد األسري 

 * 2016-2008، (%)األسر املعيشية التي تعيلها املرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  :أ.5الشكل 

 العام املاض ي املتاح*  البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي: املصدر
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على املستوى الفردي للبلدان، هناك دولتان عضوتان في منظمة التعاون اإلسالمي تتمتعان بمعدالت  

طالق مرتفعة للغاية، بحيث تجاوز متوسطهما معدل الطالق في البلدان املتقدمة، وهما كازاخستان 

معدالت ( 0.9)وأوزبكستان ( 0.4)وعكس ذلك في قطر (. ، يمينا5.10الشكل ( )2.3) واألردن( 3.0)

في الفترة نفسها، لدى تسع دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي معدل . الطالق منخفضة للغاية

، وهي األردن وكازاخستان والكويت وتركيا (1.9)طالق أعلى من الخام وهو أعلى من املعدل العاملي 

 .ان وقيرغيزستان وإيران وألبانيا ومصرولبن

تميل التغييرات في معدالت الطالق إلى الترابط مع تعليم املرأة، ومعدالت مشاركة املرأة في القوى 

(. Anukriti and Dasgupta, 2017)العاملة، وقوانين الطالق، واملعايير الثقافية املحيطة بالزواج 

األعضاء في املنظمة اتخاذ إجراءات لعكس اتجاه معدالت  ويتعين على صانعي السياسات في البلدان

إن تقديم الخدمات االستشارية لألزواج . الطالق التي تشكل تهديًدا خطيًرا لهيكل األسرة ورفاهيتها

ن األفراد من الحصول على زيجات سعيدة وعائالت قوية
ّ
 .وإذكاء الوعي بمزايا الزواج قد يمك

 

 

 

 إحصاءات األمم املتحدة:  املصدر
 .من السكان 1000املعدل الخام للطالق هو عدد حاالت الطالق لكل : مالحظة

والدول األعضاء في املنظمة ( يمينا) 2015-2012التغير في معدالت الطالق بين عامي : 10.5الشكل 

 ذات معدالت الطالق الخام األعلى واألدنى
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 ائلية واالستشارات في دولة اإلمارات العربية املتحدةاالستشارة الع :4.5اإلطار 

فمعدل الطالق املتزايد هو مصدر . في العقود األخيرة، انخفضت معدالت الزواج، وزادت معدالت الطالق، وتغير طابع الزواج

والتي أظهرت زيادة  3901، تم تسجيل حاالت الطالق في  2013وفي عام . قلق بالغ األهمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

( 454)والشارقة ( 1125)حالة طالق، تلتها دبي  1700وفي العام نفسه، سجلت أبو ظبي . 2012مقارنة مع عام % 69بنسبة 

 (.25)وأم القيوين ( 142)، وعجمان (147)، والفجيرة (308)ورأس الخيمة 

املجتمع املتجانس "ولهذا السبب، وضعت الحكومة .  اه األسرةتولي حكومة اإلمارات العربية املتحدة اهتماما كبيرا للزواج ورف

، بهدف زيادة 2013-2011كأولوية استراتيجية في استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة " والهوية املحفوظة

 .االستقرار األسري، ودعم القيم األسرية، وتمكين املرأة

ويسعى جدول أعمال . العربية املتحدة هذا املكون نفسه في جدول أعمالها الوطنيوعلى نفس املنوال، وضعت حكومة اإلمارات 

ويحتوي جدول . وبالتالي، فإنه يعزز التماسك االجتماعي واألسري . الوطني للحفاظ على مجتمع متماسك 2021رؤية اإلمارات 

وتغطي وجهات نظره . بين أفراد األسرةاألعمال على مؤشر التماسك األسري الخاص به والذي يقيس العالقة االجتماعية 

العالقات بين الوالدين، وعالقات الوالدين مع األطفال، والعالقات بين األطفال، والعالقات مع األسر األكبر، وتنشئة : الرئيسية

 .جيل جديد

عائلية مجانية من  وعالوة على ذلك، من أجل دعم استقرار العائالت والعالقات الزوجية، توفر حكومة اإلمارات  استشارات

 :خالل قنوات مختلفة

  ويسعى قسم اإلرشاد األسري في الدائرة القضائية إليجاد حلول لالختالفات األسرية بهدف معالجة وحل النزاعات

للمواطنين واملقيمين، عن ( القانونية والدينية)كما تقدم الشعبة املشورة األسرية املجانية . العائلية بشكل ودي

 . و وجها لوجهطريق الهاتف أ

  وتوفر إدارة تنمية األسرة التابعة لوزارة تنمية املجتمع خدمة االستشارة العائلية املجانية التي تمكن الشخص

والجمهور املستهدف هو كل فئات املجتمع، بما في . املعني من تقديم طلب الحصول على نصيحة املشورة العائلية

 .تسليم الخدمة من خالل املوقع اإللكتروني والهواتف الذكيةكما يتم . ذلك املواطنين أو املقيمين

  وتقدم هيئة تنمية املجتمع(CDA ) خدمات االستشارات العائلية مثل املشورة والتوجيه والدعم النفس ي واملعنوي

للمتزوجين، وزيادة الوعي حول تعزيز الروابط األسرية، وتنظيم الدورات التدريبية ذات الصلة ببنية األسرة 

 . واالستقرار، وتنفيذ أفضل املمارسات الالزمة لوحدة أسرية متماسكة

 وتقدم حكومة أبوظبي خدمات لألزواج والعائالت واألفراد فيما يتعلق باملشورة وتسوية املنازعات واملصالحة .

تم فمن خالل هذه الخدمات، يمكن ألفراد األسرة طلب املشورة من الخبراء واملتخصصين على الهاتف، حيث ت

مناقشة املشاكل املتعلقة بالحياة األسرية والزواجية أو حيث يمكن لألزواج والعائالت الوصول إلى الحل املناسب 

ويمكن طلب الحلول الدينية والقانونية لنزاعات الزواج للتوصل إلى اتفاق يرض ي . للصراعات الزوجية واألسرية

 .جميع األطراف

 (.2018)وحكومة اإلمارات العربية املتحدة ( 2014)أرابيان بيزنس : املصدر
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 املرأة وصنع القرار
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حجر الزاوية في السياسات املعيارية التي يمكن أن يكون لها  من قبل املرأةمثل عملية صنع القرار ت

القرار في كل من  تفعلى مدى العقود املاضية، تحسنت أدوار املرأة كصانعا. تأثيرا كبيرا على التنمية

وفي املنزل، تتجلى سلطة اتخاذ القرار للمرأة في قراراتها املتعلقة بالدخل . املجالين العام والخاص

. الصحة والرفاه، والزواج والطالق، والتعليم واملهن، والتنقل، والقرارات املتعلقة بأطفالهاواإلنفاق، و 

وخارج املنزل، تحسنت مشاركة املرأة السياسية، ونشاطها القانوني، ومشاركتها املدنية بشكل ملحوظ 

ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى مجموعة من الغايات واألهداف التي حددها . في العقدين املاضيين

، 5الهدف )وأهداف التنمية املستدامة ( 3الهدف )املجتمع الدولي مثل األهداف اإلنمائية لأللفية 

وخطة عمل منظمة ( 7املادة )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (  5.5خصوًصا و 

 (.2016منظمة التعاون اإلسالمي، ( )1الهدف الفرعي )اإلسالمي للنهوض باملرأة  التعاون 

األمم املتحدة، )باإلضافة إلى األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة، كان إعالن بيجين 

لحاسمة كإحدى مجاالت االهتمام ا" املرأة في السلطة وصنع القرار"أداة مهمة أطلق عليها إسم ( 1995

ت التزامين أساسيين للتغيير. اإلثني عشر
َّ
أوال، دعت إلى اتخاذ تدابير تكفل للمرأة املساواة . لقد خط

وتعتبر الحصص السياسية أو . في الوصول إلى هياكل السلطة وصنع القرار واملشاركة الكاملة فيها

ت للنساء، فقد دفعت زيادات ومن خالل حجز مقاعد أو ترشيحا. التدابير اإليجابية هي أمثلة على هذه

ثانيا، حث اإلعالن على اتخاذ خطوات لزيادة قدرة . هائلة في عدد القيادات النسائية في بعض البلدان

فالتدريب على القيادة والخطابة والحملة السياسية، على سبيل املثال، يساعد . املرأة على املشاركة

 . مكنهن إلهام اآلخريناملرأة على التنافس والفوز ليكن قائدات جيدات ي

لقرار ، فإن املرأة لمع ذلك، ففي حين أن صكوك السياسات املختلفة تبرز مستقبال متفائال لصنع 

 من الحكومات في . تنفيذ هذه السياسات مليء بالقضايا
ً
 متزايدا

ً
فعلى سبيل املثال، في حين أن عددا

 
ً
رسمية للمرأة في البرملانات، فإن العدد  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد حدد حصصا

 .الفعلي للنساء اللواتي يشغلن مقاعد البرملان ال يزال محدودا

، يعتبر منح املرأة سلطة صنع القرار أمرا حاسما 
ً
لكي تكون السياسات املوجهة نحو املرأة فعالة حقا

 -صالح واملساءلة للحكومات اتخاذ القرار أن تؤثر على الحكم الامرأة في يمكن لسلطة ( 1: )لسببين

يمكن أن يؤدي إشراك املرأة بسلطة اتخاذ القرار إلى ( 2)مما يجعل تنفيذ السياسات أكثر كفاءة، و

 . خلق سياسات ومؤسسات تراعي النوع االجتماعي وبناء السالم والتنمية االجتماعية االقتصادية

وذلك ألنه عندما تشارك . املساواة بين الجنسينملشاركة املرأة في صنع القرار آثارا إيجابية على تعزيز 

فعلى . املرأة في صياغة وتعديل الدساتير والتشريعات، فإنها تقوم بذلك باستخدام منظور جنساني

سبيل املثال، ُيظهر دستور ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نظرة غير مسبوقة للحقوق 

امرأة من البرملانيات لعبن دوًرا رئيسًيا في صياغته  117الدستورية للمرأة وتمثيلها وذلك ألن 

(Myakayaka-Manzini, 2018 .) ومع ذلك، لم يكن لهذا أن يتحقق دون وجود مؤسسات وطنية

ويحدث تعميم مراعاة املنظور الجنساني عندما تعزز . تهدف إلى النهوض بمشاركة املرأة وصنع القرار
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وهذا يضمن مراجعة . وتراقبها رامج املوالية للمرأةاملؤسسات الوطنية وتدعم السياسات والب

كما أنها تمكن من اتباع نهج شامل . من خالل منظور جنساني( في جميع املجاالت)السياسات العامة 

في املناصب )كما تؤدي املرأة . في السياسة العامة املساواة بين الجنسينللقطاعات نحو إدماج 

 ( السياسية واإلدارية
ً
 هاما

ً
وتعميم املنظورات  املساواة بين الجنسينفي صياغة وتنفيذ سياسات دورا

. الجنسانية من خالل التعاون بين املؤسسات الوطنية واملجموعات النسائية واملرأة في املناصب العامة

وهذا يؤدي إلى خلق الظروف التي تساعد املرأة على التمكين من خالل القضاء على القوانين 

فعلى سبيل املثال، ما كان لتجريم العنف ضد املرأة، وتقديم التعويضات وآليات . يةواملمارسات التمييز 

الدعم لضحايا العنف، أو اإلبالغ عن انتشار العنف ضد املرأة على نطاق واسع أن يكون ممكنا دون 

 (. الهياكل)واملؤسسات الوطنية التعاونية ( الوكالء)التعاون بين النساء 

 Campante)ن يكون لدى املرأة املتعلمة فهم أكثر دقة للقضايا السياسية بشكل عام، من األرجح أ

and Chor, 2012 .) فعلى سبيل املثال، تشير األدلة من بنين ونيجيريا إلى زيادة مشاركة األفراد املتعلمين

 ,Wantchekon, Klasnja)في النشاط السياس ي على مدى عدة عقود مقارنة باألفراد غير املتعلمين 

and Novta, 2015; Larreguy and Marshall, 2017 .) وبالنسبة للبلدان ذات الناخبات، يمكن أن

يساعد تعليم اإلناث املجتمعات على املطالبة بالشفافية السياسية واملساءلة وتحسين تقديم 

اعي وبالتالي، فإن تعليم الفتيات والنساء يساعد على تعزيز رأس املال االجتم. الخدمات من حكوماتها

 (. 2001البنك الدولي، )وإنشاء مؤسسات تعزز االندماج واالزدهار املشترك في بلد ما 

إن املرأة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، وخاصة في السياسة، لها دور أساس ي في دورها في بناء السالم 

أو )وهذا مهم بشكل خاص للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تعاني من . في املجتمعات

إذ أن املرأة في مناطق النزاع مسؤولة عن إعادة بناء وتأهيل أسرتها وبنيتها التحتية . الصراع( تتعافى من

املتكافئ غير بالتوزيع  كما تعاني املرأة التي ال تتمتع بالقليل من سلطة اتخاذ القرار . ومجتمعاتها املحلية

وبدون سلطة اتخاذ القرار، تكون املرأة عرضة للعنف الجسدي . للموارد خالل الصراعات

 ,Sorensen)واإلرهاب الناتج عن النزاعات ( داخل البيت وخارجه)واالقتصادي والجنس ي والنفس ي 

1998 .) 

ياس ي واالقتصادي في مرحلة ما بعد عالوة على ذلك، ازداد االعتراف بدور املرأة في إعادة البناء الس

. الصراع، في حين أن النزاعات الداخلية والخارجية سائدة في مختلف مناطق منظمة التعاون اإلسالمي

كما أنه عندما يتم التفاوض على جهود . وعموما، يتم استبعاد املرأة من عمليات السالم الرسمية

 . تي تشكل العامل األساسية لبناء السالم بعد الصراعتسريح الجنود، نادرا ما تكرس املوارد للمرأة ال

فيما يتعلق بالتنمية، فإن مشاركة املرأة في الحركات االجتماعية ومؤسسات الدولة واملنظمات الدولية 

ويمكن أن تكون املشاركة املتساوية للمرأة في العمليات . تقدم، على حد سواء، الفرص والقيود

إذ أن املشاركة السياسية في الحركات النسائية، . ي تغيير أطر السياساتواملؤسسات السياسية فعالة ف

والتمثيل السياس ي في هيئات صنع القرار، والقيادة السياسية كلها مطلوبة لضمان حصول املرأة على 
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 ,UNDAW, DESA, ECA)فرص متساوية في عمليات صنع القرار واالستفادة من نتائج هذه العمليات 

and IPU, 2005) . 

ومع . يمكن أن تكون املرأة بشكل عام عامال هاما في عمليات صنع القرار واملساهمة في تنمية مجتمعها

االستبعاد من مجاالت : ذلك، هناك عدة عوامل تعوق املشاركة العامة للمرأة وصنعها للقرار منها

والدفاع ( Salcedo La Vina and Morarji, 2016)السياسة التي تركز على الذكور مثل االقتصاد الكلي 

والشؤون الخارجية؛ وعدم وجود بيئة مراعية للنوع االجتماعي في البرملانات والقضاء؛ والصراع 

 ما يتم تهميش املرأة في صناعة القرار بسبب نقص . والعنف الداخلي والخارجي؛ والفقر والتهميش
ً
وكثيرا

ت التقليدية مثل األسرة، واملؤسسات التي الخبرة في املجال العام، والحد من دور املرأة في املجاال 

 ,Corner) تتمحور حول الذكور، ونقص املهارات والثقة بالنفس، والتمييز في الوصول إلى التعليم 

1997.) 

على هذه الخلفية، يبحث هذا الفصل في دور املرأة في صنع القرار في السياسة واملناصب اإلدارية مع 

وفي هذا الصدد، فإن القضاء على أوجه عدم . ة التعاون اإلسالميالتركيز بشكل خاص على دول منظم

املساواة بين النساء والرجال واستعادة حقوق املرأة من شأنه أن يعزز املجتمعات املحلية، حيث أن 

ومع ذلك، ال يزال أمام املرأة الكثير . مشاركة املرأة أساسية للحكم الديمقراطي ولتقدم البشرية ككل

مثيل متساٍو في مناصب السلطة والقيادة، سواء في مجالس إدارة الشركات أو الدوائر للوصول إلى ت

 .الرئاسية أو البرملانات الوطنية

 املرأة في الحياة السياسية1.6   

من شأن مساهمة املرأة في الحياة السياسية والشؤون العامة تحديد األولويات السياسية واإلنمائية 

. ويقر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بحق كل الدولي ككلواملجتمع  املحلية التي تؤثر على املجتمعات

 قيادية، يمكنهن إحداث 
ً
شخص في املشاركة في الساحة السياسية لبلده. وبمجرد أن تتولى النساء أدوارا

منه جميع شرائح املجتمع، حيث تكون النساء السياسيات أكثر حساسية تجاه تستفيد فرق 

لحقيقية للمواطنين وتولين املزيد من االهتمام للرعاية االجتماعية والحماية القانونية، االهتمامات ا

 (. Miranda, 2005وتحسين الثقة )
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 : حصص النوع االجتماعي في السياسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي1.6اإلطار 

تهدف إلى زيادة مشاركة املرأة و  ،على نطاق واسعيعتبر تخصيص الحصص على أساس النوع االجتماعي أداة سياسية تستخدم 

وتمثيلها في املجالس التشريعية. واألنواع الثالثة من الحصص هي: الحصص الطوعية املحددة من األحزاب، وحصص املرشحين 

سائي السياس ي (. وُيعتقد على العموم أنه عندما يصل التمثيل النRS، واملقاعد املحجوزة )(LCQ) املنصوص عليها في التشريعات

% من إجمالي التمثيل في أي هيئة(، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز املساواة بين الجنسين ويكون له تأثير 30)مهمة كتلة  تشكيلإلى 

إيجابي على النساء األخريات. كما تساعد أنظمة الحصص األحزاب السياسية على توظيف مرشحات للحصول على املزيد من 

 بين الجنسين. ويعتمد نجاح نظام الحصص بدرجة كبيرة املقاعد في الهيئة التشر 
ً
يعية، بينما تصبح في الوقت نفسه أكثر توازنا

 على اإلرادة السياسية لألطراف في الهيئة التشريعية للبلد.

ية بشأن الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمالوثائق تنبع األيديولوجية املعيارية التي ترتكز عليها فكرة الحصص من مجموعة من 

املساواة بين الجنسين والتمثيل املتساوي ومشاركة املرأة وصنعها للقرار مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

 ( وغيرها.  1995)سيداو( وإعالن ومنهاج عمل بيجين ) 1979( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1966)

ون اإلسالمي، هناك عدد متزايد من البلدان التي تحدد حصًصا للنوع االجتماعي من أجل ضمان تمثيل في مجموعة منظمة التعا

(. واعتباًرا من ديسمبر SN، أو الهيئات واملجالس املحلية الفرعية )(UH) ، أو مجلس الشيوخ(LH) أعلى للنساء في مجلس النواب

 من 27، كانت 2013
ً

أشكال تخصيص الحصص حسب الجنس كجزء من تشريعاتها أو  دولة عضًوا في املنظمة تمارس شكال

 %:50برملاناتها. وتشمل الدول األعضاء في املنظمة التي تبلغ حصتها الجنسانية 

  مقاعد محجوزة في مجلس الشيوخ -أفغانستان 

  حصص املرشحين املنصوص عليها في التشريعات في مجلس النواب -الجزائر 

  ص عليها في التشريعات في مجلس النوابحصص املرشحين املنصو  -ليبيا 

  حصص املرشحين املنصوص عليها في التشريعات في مجلس النواب -موريتانيا  

  حصص املرشحين املنصوص عليها في التشريعات في مجلس النواب و مثلها على املستوى دون  -السنغال

 الوطني

  مقاعد محجوزة على املستوى دون الوطني )لجان( -سيراليون 

  حصص املرشحين املنصوص عليها في التشريعات في مجلس النواب -توغو 

  حصص املرشحين املنصوص عليها في التشريعات في مجلس النواب -تونس 

% 30 )حصةمهمة كتلة تشكلت فيها باإلضافة إلى البلدان الثمانية املذكورة أعاله، تشمل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي 

 الحصص على أساس النوع االجتماعي ما يلي:  أو أكثر( في تخصيص

  ألبانيا وبوركينا فاسو وغينيا وغيانا وإندونيسيا وقرغيزستان وأوزبكستان )حصص املرشحين املنصوص عليها

 املخصصة للنساء في مجلس النواب(

  ن الجزائر وإندونيسيا وأوزبكستان )حصص املرشحين املنصوص عليها املخصصة للنساء على املستوى دو

 الوطني(، 

 )غينيا واألردن والصومال )املقاعد املحجوزة املخصصة للنساء على املستوى دون الوطني 

عالوة على ذلك، خصصت كل من بنغالديش وجيبوتي والعراق واملغرب والنيجر وباكستان وفلسطين واململكة العربية السعودية 

وص عليها في التشريعات أو مقاعد محجوزة مخصصة والسودان وتوغو وأوغندا جزًءا/ حصة من حصص مرشحيها املنص

 للنساء في مجلس النواب أو املجلس األعلى أو على املستوى دون الوطني )للمزيد من املعلومات، راجع املرفق األول(.

 Dahlerup, Hilal, Kalandadze, and Kandawasvika-Nhundu (2013)املصدر: 
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واالهتمام بموضوع قيادة املرأة إلى تسريع التقدم نحو املشاركة لقد أدى التعهد بالتزامات بيجين 

، ارتفع املعدل العاملي ملشاركة املرأة في السياسة 1995املتساوية. ومنذ اعتماد منهاج عمل بيجين عام 

امرأة برملانية في جميع  9275مع  2018% في عام 23.8% إلى حوالي 11.3 الوطنية بشكل تدريجي من

، مع األخذ بعين االعتبار املجالس ذات غرفة واحدة أو املجالس البرملانية ذات غرفتين. أنحاء العالم

% من إجمالي عدد الساسة في 19.2امرأة من البرملانيات  2102، شكلت 2018يونيو  1واعتباًرا من 

 مجالس النواب أو املجالس ذات غرفة واحدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي

% في برملانات 23.9% و 29.8الوقت نفسه، تبلغ حصص املقاعد التي تشغلها النساء البرملانيات نسبتي 

 ، يسار(. 1.6الدول املتقدمة والدول النامية غير األعضاء في املنظمة على التوالي )الشكل 

  78في 
ً
، منها  6.950، يوجد مجالس شيوخ من البلدان التي يتشكل نظامها البرملاني منبلدا

ً
مقعدا

 تنتمي إلى  1.467
ً
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. والنسب املئوية للمقاعد التي  56مقعدا

تشغلها النساء في املجالس العليا أقل نسبيا من املقاعد في مجالس النواب بالنسبة للدول األعضاء 

ث لوحظ أعلى فرق في الدول األعضاء في املنظمة. في املنظمة والبلدان النامية غير األعضاء فيها. بحي

% فقط من العدد اإلجمالي للبرملانيين في املنظمة، وهو 15.8امرأة عضو في البرملان نسبة  232وشكلت 

نقطة مئوية عن حصة املرأة في مجلس النواب. ويبلغ املعدل العاملي للمقاعد التي  3.4ما يقل بمقدار 

% بينما يبلغ متوسط الدول النامية غير 24العليا أو مجالس الشيوخ تشغلها النساء في املجالس 
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2018اء في املنظمة، املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية عبر الدول األعض: 1.6الشكل   

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على االتحاد البرملاني الدولي، قاعدة بيانات بارلين
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%. وكمجموعة، فإن النسبة املئوية للنساء في املجالس العليا في البلدان 22.5األعضاء في املنظمة 

 ، يمين(.1.6مجلس النواب )الشكل على مستوى %( هي نفس النسبة املقابلة 29.8املتقدمة )

البرملانيين % من مجموع 18.8امرأة برملانية بنسبة  2334مجموعه  ين، ماشكل كال املجلسين مجتمع

امرأة برملانية.  10940% مع 23.8العاملي في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، في حين بلغ املتوسط 

صد املؤشرات املختارة لر  واحدة مننسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية وتعتبر  كما 

املساواة بين من أهداف التنمية املستدامة بشأن موضوع تعزيز  5.5التقدم املحرز في إطار الهدف 

، فإن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي بعيدة 1.6وتمكين املرأة. وكما هو مبين في الشكل  الجنسين

وبعبارة أخرى،  العاملي في أي من املجالس.% املحدد في بكين وكذلك املتوسط 30 مقصد عن تحقيق

ال تزال املرأة في مجموعة املنظمة ممثلة تمثيال ناقصا جدا في أعلى مستويات صنع القرار على الصعيد 

 الوطني. 

% في البرملانات 30وبالنظر إلى االتجاه الحالي، من املقدر أن تحقق املنظمة نسبة تمثيل نسائية تبلغ 

. لتحقيق هذا املقصد، يجب معالجة العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 2040بحلول عام 

كان السبب يعود إلى التقاليد املحلية أو عدم وجود أوسواء  التي تعرقل املشاركة السياسية للمرأة.

سياسات مراعية لالعتبارات الجنسانية وآليات األحزاب السياسية، فإن التمكين السياس ي للمرأة في 

البلدان األعضاء في املنظمة أمر محفوف بالتحديات بشكل دائم. كما تحتاج هذه التحديات إلى أن 

لتعزيز توعوية ت سياسة مالئمة مثل إدخال أنظمة الحصص وتنفيذ حمالت يتم التعامل معها بوصفا

مشاركة املرأة في 

 السياسة وصنع القرار.

على مستوى كل بلد على 

حدة، هناك تباينات 

واضحة في جميع بلدان 

منظمة التعاون 

اإلسالمي. فعلى سبيل 

املثال، لدى السنغال 

%( وموزمبيق 41.8)

%( وأوغندا 39.6)

وغيانا %( 34.3)

%( وتونس 31.9)

%( حصة من 31.3)
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دول املنظمة ذات أعلى وأدنى نسبة من النساء في البرملانات : 2.6الشكل 

2018)مجلس النواب أو  برملان من مجلس واحد( )%(،   

البرملاني الدولي، قاعدة بيانات بارليناملصدر: االتحاد   
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(. وأدرجت كل من السنغال وموزمبيق 2.6% في مجالس النواب )الشكل 19.2التعاون اإلسالمي بنسبة 

إلجمالية األوائل في العالم حيث تشكل النساء السياسيات أكثر من ثلث املقاعد ا 25في قائمة البلدان الــ

دولة من دول املنظمة، وهي الكاميرون والسودان وألبانيا وأفغانستان  12. كما تمكنت برملاناتهافي 

وكازاخستان وجيبوتي والجزائر وسورينام والعراق وموريتانيا وتركمانستان والصومال من تجاوز 

لكاملة للبلدان(. ومن ناحية على القائمة الالطالع % )راجع امللحق الثاني 23.8املعدل العاملي البالغ 

%( حصة أقل 0%( واليمن )1.2%( وعمان )3.1%( والكويت )3.1%( ولبنان )5.6أخرى، لدى نيجيريا )

 نسبيا من النساء في البرملانات في مجموعة املنظمة.

% من 35.2دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ذات البرملانات الثنائية، تشغل النساء  19من بين 

  املقاعد في مجلس الشيوخ بالبرملان السوداني. 

 

أعضاء في البرملان هم من اإلناث في أفغانستان والكاميرون والصومال.  4من أصل  1أن ما يقرب  كما

لشكل % )ا10عن معدل  ليمنوانيجيريا وئر الجزافي اب لنوافي مجلس ء لنسااتمثيل ل معد ويقل

3.6.) 

املناصب ، ال يزال الرجال يهيمنون بشكل كبير على الحاصلة مؤخرانات على الرغم من هذه التحس

التنفيذية في امليدان السياس ي، وال يزال هناك طريق طويل أمام تحقيق املساواة بين الجنسين في هذا 

 واحد من  53)يسار(، فإن  4.6الصدد. وكما هو مبين في الشكل 
ً
امرأة فقط في العالم تترأسن حاليا

 % من العدد اإلجمالي19.9غرفتين. وبالتالي، تحتل النساء منها ذات  79مجلس برملان قائم،  191
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، خنسبة النساء السياسيات في برملانات دول املنظمة، املجلس األعلى أو  مجلس الشيو  :3.6 الشكل

2018 

 

 املصدر: االتحاد البرملاني الدولي، قاعدة بيانات بارلين
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نساء  8في موقع الرئاسة. وفي مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، تترأس  امنصب 267البالغ  للمناصب

، بناًء على البيانات املتاحة. وهذه الدول الثماني 54فقط أحد مجالس البرملانات القائمة البالغ عددها 

األعضاء في املنظمة هي بنغالديش والغابون وغامبيا وموزمبيق وسورينام وتركمانستان وأوغندا 

 واإلمارات العربية املتحدة.

نسبة النساء في املناصب الوزارية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .  5.6يوثق الشكل 

ففي أي بلد، تشير نسبة النساء في املستوى الوزاري إلى وضع تمكين املرأة على مستوى القيادة 

 2014% من مجموع الوزراء. وبين سنتي 18.4السياسية. وتمثل الوزيرات في جميع أنحاء العالم نسبة 

% من 27.4% مقارنة بـ13حصة الوزيرات في مجالس الدول األعضاء في املنظمة بنسبة  بلغت، 2016 و 

% منهن في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة. ومع ذلك، هناك 18.9النساء في الدول املتقدمة و 

 بعض البلدان األعضاء في املنظمة مثل ألبانيا )
ً
%( 30.8تانيا )%( وموري36.7%( وأوغندا )40أيضا

%( التي تفوق نسبة النساء فيها بكثير متوسطي 25.7%( وإندونيسيا )26.7واإلمارات العربية املتحدة )

%(. وفي املقابل، تعتبر أذربيجان وبروناي دار السالم وجزر القمر وغينيا بيساو 18.4املنظمة والعالم )

. وبالنظر إلى نسبة اإلناث مجالسهاوزيرات في  وباكستان البلدان الوحيدة في املنظمة التي ال يوجد فيها

والتشريعات من السكان في هذه البلدان، فإن عدم وجود وزيرات لتمثيل مصالح املرأة في السياسات 

ا كبيًرا. 
ً
 يشكل عائق

بالنسبة للوزارات التي تشغلها النساء، فإن خريطة االتحاد البرملاني الدولي واألمم املتحدة املعنية 

باملرأة تبين أن الشؤون االجتماعية والتعليم واألسرة وشؤون املرأة ال تزال تمثل الوزارات األكثر شيوعا 

8
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لبرلمانية ائر والدائاسة* )يسار( واإلناث في موقع رلبرلمانية ائر والدائاسة* اإلناث في موقع ر: 4.6ل الشك

 2018يونيو  1في في البلدان األعضاء في املنظمة* )يمين(، كما 
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 املصدر: االتحاد البرملاني الدولي، قاعدة بيانات بارلين
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شغلن مناصب رفيعة، مثل الدفاع التي تشغلها الوزيرات في العالم. وقد ارتفع عدد النساء اللواتي ي

النساء نماذج قّيمة كما يمكن أن هذه الفئة من والبيئة والشؤون الخارجية، بشكل طفيف. وتشكل 

للتغيير على الصعيدين الوطني والعاملي. ومع ذلك، فإن النساء في  ةن من العوامل القوية املحفز و تك

يد من الجهود للتغلب على العقبات الرئيسية الغالب يشكلن استثناء وليس قاعدة، ويتعين بذل املز 

التي تمنع مشاركة املرأة وتمثيلها في صنع القرار، ال سيما في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

من أجل تشجيع مشاركة املرأة، يجب بذل جهد منسق على مستويات متعددة )محلية ووطنية وإقليمية 

منظمة التعاون اإلسالمي،  وبالنسبة للبلدان األعضاء في ودولية( وعبر مجاالت سياساتية متعددة.

يتطلب بذل جهد منسق لزيادة مشاركة املرأة وصنعها للقرارات إشراك البلدان األعضاء والهيئات 

 واملتخصصة والتعاون البيني فيها. املنتسبة تهاالتابعة للمنظمة وأجهز 

 داريةاإل ناصب املاملرأة في 2.6     

فاعلة قانونية واقتصادية واجتماعية تغيير الخيارات  بعيًدا عن السياسة، يمكن لتمكين املرأة كجهات

 لطائفة من األصوات. وعلى الرغم من إحراز تقدم هام على 
ً
السياسية وجعل املؤسسات أكثر تمثيال

 في مجاالت اتخاذ القرارات التشريعية 
ً
 ضعيفا

ً
مدى العقد املاض ي، ال تزال املرأة ممثلة تمثيال

 أنحاء العالم. والقضائية واالقتصادية في جميع

13.0

18.9

27.4

18.4

0

5

10

15

20

25

30

املنظمة الدول النامية 

غير األعضاء في

املنظمة

الدول املتقدمة العالم

2014-2016

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.7

26.7

30.8

36.7

40.0

0 10 20 30 40 50

أذربيجان

بروناي دار السالم

جزر القمر

غينيا بيساو

باكستان

إندونيسيا

اإلمارات العربية املتحدة

موريتانيا

أوغندا

ألبانيا

نسبة النساء في املناصب الوزارية في العالم )%( )يسار( والدول األعضاء في املنظمة ذات :  5.6الشكل 

 .*2016-2014)%( )يمين(،  أعلى وأدنى نسبة من النساء

 .موظفي سيسرك بناءا على مؤشرات التنمية للبنك الدولي  املصدر:إحصاءات

 



 : تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنميةالجزء الثاني

 
 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

103 

% من إجمالي 22.8، كانت النساء من بين املالك الرئيسيين في ما يقرب من 2017-2006خالل الفترة 

% من جميع 41(. وباملقارنة مع املنظمة، فإن 6.6الشركات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

ي البلدان املتقدمة % من جميع الشركات ف35.3الشركات في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة و 

%( وتونس 58.3تملكها النساء. وقد تجاوزت النسبة املئوية للشركات التي تملكها النساء في غيانا )

22.8

41.0

35.3 35.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

املنظمة الدول النامية 

ي غير األعضاء ف

املنظمة

الدول 

املتقدمة

العالم

2.2

4.5

6.6

6.8

8.2

40.1

43.5

49.4

49.5

58.3

0 20 40 60

(2014)أفغانستان 

(2013)أذربيجان 

(2013)اليمن 

(2011)العراق 

(2014)السودان 

(2006)تشاد 

(2013)لبنان 

…جمهورية قرغيزستان 

(2013)تونس 

(2010)غيانا 

الشركات ذات مشاركة اإلناث في امللكية )% من الشركات( )يسار( وبلدان املنظمة ذات  :6.6الشكل 
 2017-2006أعلى وأدنى نسبة من الشركات مع مشاركة اإلناث في امللكية )% من الشركات( )يمين(، 

 .موظفي سيسرك بناءا على مؤشرات التنمية للبنك الدولي  املصدر:إحصاءات

 

10.8

21.9

18.1 18.3

0

5

10

15

20

25

الدول املتقدمةالدول النامية غير األعضاء في املنظمةاملنظمة العالم

1.2

1.6

2.3

2.4

2.4

22.1

22.9

25.9

26.3

28.8

0 5 10 15 20 25 30

فلسطين

اليمن

العراق

أذربيجان

األردن

إندونيسيا

الكاميرون

بنين

ماليزيا

جمهورية قرغيزستان

الشركات ذات كبار املديرين من اإلناث )% الشركات( )يسار( وبلدان املنظمة ذات أعلى وأدنى  :7.6الشكل 

 *2017 - 2007نسبة من الشركات ذات كبار املديرين من اإلناث )% الشركات( )يمين(، 

 .سرك بناءا على مؤشرات التنمية للبنك الدوليموظفي سي  املصدر: إحصاءات

 



 تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنمية الجزء الثاني:

 
104 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

 

%(. وفي 35.2%( والعالم )22.8%( متوسطي املنظمة )43.5%( ولبنان )49.4%( وقيرغيزستان )49.5)

%( أدنى نسبة 2.2وأفغانستان )%( 4.5%( وأذربيجان )6.6%( واليمن )6.8املقابل، سجلت العراق )

 من الشركات التي تشارك اإلناث في ملكيتها.

ما فتئت النساء تشارك بصورة متزايدة في مناصب صنع القرار الرفيعة املستوى في القطاع الخاص. 

النساء. إلدارة منها  20 تخضع ،2015في عام  500ومن بين الشركات املدرجة في قائمة فورتشن 

ائية تملك إمكانات هائلة للتأثير على طريقة عمل الشركات، من خالل تشجيع فالقيادات النس

ممارسات اإلدارة األكثر عدالة، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة األسرية والحد من التفاوتات 

 بين الجنسين في مكان العمل.

ملنظمة الواردة في الشكل دولة من دول ا 34على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى البيانات املستقاة من 

)يسار(، فإن النسبة املئوية للنساء اللواتي يضطلعن بدور كبار املديرين منخفضة للغاية. ويتم  7.6

% فقط من الشركات في منطقة املنظمة من قبل النساء في حين وجد أن متوسطي العالم 10.8إدارة 

عتبر كل من قيرغيزستان ت% على التوالي. و 21.9% و 18.3والدول النامية غير األعضاء في املنظمة هما 

% من 25وماليزيا وبنين الدول الثالث الوحيدة في منظمة التعاون اإلسالمي حيث يتم إدارة أكثر من 

%( 1.2، يمين(. وفي كل من فلسطين )7.6الشركات من قبل مديرين تنفيذيين من اإلناث )الشكل 

%(، تؤدي مجموعة من العوامل االقتصادية 2.4%( وأذربيجان )2.3%( والعراق )1.6واليمن )

 للنساء في اإلدارة العليا للشركات. ويمكن تفسير جزء من هذه 
ً
والتنظيمية إلى تمثيل محدود جدا

 الحقيقة بتأثير "السقف الزجاجي".

ينبغي أن تشمل السياسات الرامية إلى اجتذاب النساء املوهوبات واملؤهالت إلى مناصب صنع القرار 

طاع الخاص تحسين التعاون بين الحكومات واملجتمع املدني والشركات والرابطات املهنية في الق

 مناصب إدارية في البلدان األعضاء في 
ً
واألوساط األكاديمية. وبالنسبة للنساء اللواتي يشغلن حاليا

منظمة التعاون اإلسالمي، من الضروري اإلبقاء عليهن وتشجيعهن من خالل تحسين اإلجراءات 

 لداخلية للتنقل والتدريب والتنمية الوظيفية.ا

% من 1.6(، شكلت النساء 8.6في إجمالي العمالة )الشكل  3في حالة حصة أرباب العمل من النساء

. وفي نفس العام، بلغت هذه 2017مجموع أرباب العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

% في الدول املتقدمة بينما بلغ املعدل 2.5في املنظمة و  % في الدول النامية غير األعضاء2.3النسبة 

% من العمالة(، فإن حصة أرباب العمل 4%. وباملقارنة بحصة أرباب العمل من الذكور )1.7العاملي 

                                                           
يشير مصطلح أرباب العمل إلى العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص أو مع شريك واحد أو عدد قليل من الشركاء، 3

يستأثرون بنوع من الوظائف املعّرفة بـ "وظائف ذاتية"، أي الوظائف التي تكون فيها املكافآت معتمدة بشكل مباشر و 

على األرباح املتأتية من السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها، وبهذا املنوال، يشركون، بشكل مستمر، شخصا أو أكثر للعمل 

 معهم كموظفين.
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%( لم تشكل حتى نصف العدد اإلجمالي ألرباب العمل في البلدان األعضاء في املنظمة. 1.6من اإلناث )

سباب االجتماعية والثقافية بعدم مشاركة املرأة في امتالك األعمال، إال أن األ  فبالرغم من ارتباط

ذلك. ويتطلب تشجيع عملية  تبقى السبب الرئيس ي وراءالعوامل املؤسسية والتنظيمية والهيكلية 

 في بيئة ريادة األعمال في العديد من البلد
ً
 ملحوظا

ً
ان صنع املرأة للقرار من خالل املشاركة اإلدارية تحوال

 األعضاء في املنظمة.

 ضعيفا في الوظائف 
ً
بشكل عام، ال تزال النساء في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي ممثالت تمثيال

ال سيما في املناصب اإلدارية. ولتشجيع التمكين االقتصادي للمرأة ومشاركتها  -املتعلقة بصنع القرار 

ء الثاني من هذا التقرير وضع النساء املقاوالت وصنعها للقرار في سياق تنظيم املشاريع، يناقش الجز

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، والتحديات الرئيسية التي يواجهنها، والتوصيات املتعلقة 

 بالسياسات.
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 أجل من لألعمال املرأة ريادة تعزيز الجزء الثاني:

 التنمية تحقيق
 

  



 : تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل تحقيق التنميةالجزء الثاني

 
 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

107 

أصبحت ريادة األعمال النسائية تأخذ مسارا تصاعديا في جميع أنحاء العالم. ولكن بيئة تنظيم 

تحدًيا بسبب املشاريع الخاصة بالنساء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال تشكل 

العقبات التي تتراوح بين الحواجز املؤسسية والثقافية. وإن اإلمكانات غير املستغلة لنشاط ريادة 

األعمال النسائية في بلدان املنظمة مرتبطة بالخسائر النقدية وغير النقدية التي تضر بالتنمية العامة 

ه التحديات وتعزيز ريادة األعمال لهذه البلدان. ومن أجل فهم األسباب الجذرية الكامنة وراء هذ

النسائية في بلدان املنظمة، هناك حاجة إلى إجراء تقييم دقيق لخبرات النساء املقاوالت وبيئة تنظيم 

 املشاريع العامة.

إن أهمية نشاط تنظيم املشاريع النسائية من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية ألمر ذو أهمية 

ألنهن يحشدن املوارد ويخلقن  قيمة مضافة. فمن الناحية االقتصادية، تعتبر النساء املقاوالت بالغة

بعين االعتبار يأخذن (. كما أنهن Nicolas and Rubio, 2016وظائف ويسهمن في النمو االقتصادي )

لذلك، فإن  االهتمام لقضايا مثل الفقر و البيئة و التماسك االجتماعي.ويولين العوامل االجتماعية 

 أنشطتهن في تنظيم املشاريع لها بعض اآلثار التنموية اإليجابية، ال سيما في العالم النامي.

بيئة تنظيم املشاريع في البلدان كفة صحاب املشاريع آثار إيجابية على التنمية، فإن ألعلى الرغم من أن 

ال. ويتجلى ذلك فيما يتطلبه بدء الرجلصالح النامية بما في ذلك دول منظمة التعاون اإلسالمي تميل 

مشروع تجاري من لوائح تنظيمية وإجراءات وتكاليف ووقت بالنسبة للرجل مقابل النساء املقاوالت. 

فجوة واسعة قائمة بين الجنسين فيما بين املقاولين من الرجال والنساء في هناك وكنتيجة لذلك، 

 البلدان املتقدمة والنامية.

كما نوقش في الجزء األول من تحدث في فراغ. فالجنسين في ريادة األعمال ال  إن الفجوة القائمة بين

هذا التقرير، هناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين في كل مؤشر تنموي رئيس ي في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي. ونتيجة لذلك، تتميز املرأة في هذه البلدان بتحصيل تعليمي ومشاركة اقتصادية 

. ولذلك، فإن الفجوة باملقارنة مع الرجال روف صحية أقل، وحاكمية محدودة للغاية بزمام األمور وظ

 القائمة بين الجنسين في ريادة األعمال ترتبط بعدم املساواة املسبقة بين الجنسين.  

على هذه الخلفية، يركز هذا الجزء من التقرير على "تعزيز ريادة األعمال النسائية من أجل التنمية". 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما املرأة املقاولة بحيث ينظر الفصل السابع في وضع 

التحديات الرئيسية التي  يتعلق بنقاط قوتها وضعفها وفرصها في ريادة األعمال. ويشرح الفصل الثامن

تواجهها النساء املقاوالت في الدول األعضاء في املنظمة. ويقدم الفصل التاسع قصص نجاح من دول 

مختارة من الدول األعضاء في املنظمة حول مبادرات تهدف إلى تعزيز أنشطة تنظيم املشاريع. وأخيًرا، 

في الدول األعضاء لألعمال سات لتعزيز ريادة املرأة يقدم الفصل العاشر قائمة باآلثار املترتبة على السيا

 في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 ريادة النساء لألعمال أهمية؟تكتس ي ملاذا  1.7   

إن ريادة األعمال ظاهرة متعددة األبعاد تنطوي على إمكانية تعزيز التنمية املستدامة وتحسين الوضع 

اقتصادي للمرأة. ويشير املصطلح أساسا إلى عملية خلق القيمة االقتصادية واالجتماعية  السوسيو 

عدد النساء  رتفع(. وقد اKlein and Bullock, 2006في وجود حالة عدم اليقين ومحدودية املوارد )

نعو السياسات الباحثون وصاوأخذ املقاوالت في جميع أنحاء العالم بشكل تدريجي في السنوات األخيرة 

(. ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين Nedelcheva, 2012يوليون اهتماما أكبر لريادة املرأة للمشاريع )

(. وباإلضافة 2008وآخرون،  Allenالجنسين في معدل نشاط ريادة املشاريع في جميع أنحاء العالم )

ال تزال  حصة املرأة في ريادة األعمال الت، فإنإلى ذلك، وعلى الرغم من العدد املتزايد من النساء املقاو 

(. Minniti and Arenius, 2003منخفضة إلى حد كبير مقارنة بمعدل مشاركتها في القوى العاملة )

ولكن فجوة تنظيم املشاريع بين النساء والرجال آخذة في التضاؤل مع ارتفاع مستوى التنمية 

 (.Kelley et al., 2011االقتصادية )

التي تجعل الناس يتخذون مسار تنظيم املشاريع من بلد إلى آخر. واملناقشة السائدة تختلف األسباب 

. املتاحة الفرصأنها أم تحدد إجراءات تنظيم املشاريع في بلد ما هي التي  ةهي حول ما إذا كانت الضرور 

دافع معين أو بسبب إما بريادة األعمال عالم الناس إلى  يدخل(، 2012وآخرون ) Kelleyوفقا لـ و 

(، الضوء على حقيقة أن األفراد ينخرطون 2012وآخرون ) Kelleyو  Desai (2009 )الضرورة. ويسلط 

 في ريادة األعمال لتجنب البطالة أو الوقوع في براثن الفقر، أو إليجاد فرصة لتحقيق الربح.

األعمال في البلدان املتقدمة  على نفس املنوال، تختلف األسباب التي تجعل الناس يتخذون مسار ريادة

تنظيم املشاريع في الغالب على الضرورة وبدافع  يقوم االنخراط فيوالبلدان النامية. ففي هذه األخيرة، 

الضرورة تشكل . وعندما يصل بلد ما إلى مستوى أعلى من التنمية االقتصادية، محدد توليد دخل

املالي لألفراد والخيارات املتعلقة  على الوضع، اعتماًدا لدخول هذا العالماألساس معا صة والفر 

 بأسلوب الحياة.

 ما تكون العوامل التي تقود النساء إلى بدء عمل تجاري مختلفة عن تلك 
ً
من منظور جنساني، غالبا

لنساء حساسيات خاصة يمكن أن تساعدهن على خلق فل(. Piacentini, 2013الخاصة بالرجال )

. وعدد النساء اللواتي يبدأن عملهن خارج نطاق الضرورة مثيالتهن أسواق جديدة ومعالجة احتياجات

(. ومن OECD, 2014أكبر من عدد الرجال، ألن هناك خيارات محدودة للغاية لدخول سوق العمل )

 
ً
خالل ريادة املشاريع، قد تشارك املرأة بنشاط في سوق العمل. لذلك، فإن املعدالت العالية نسبيا

عالية الستويات املئية في االقتصادات الناشئة والنامية ترجع بالدرجة األولى إلى لريادة األعمال النسا

(. وعالوة على ذلك، فإن السبب وراء Brush et al., 2010من ريادة األعمال القائمة على الضرورة )

اص. زيادة عدد النساء املستعدات لبدء أعمالهن التجارية هو املرونة التي يوفرها العمل لحسابهن الخ

ن املرء من 
ّ
األسرة والعمل. ومع ذلك، قد تنعكس متطلبات بين التوفيق بحيث أن التوظيف الذاتي يمك
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 ما تكسب النساء املقاوالت من 
ً
في املائة أقل من  40إلى  30هذه املرونة أيًضا على األرباح. فكثيرا

 (.OECD, 2014نظرائهن من الرجال )

(. فمن خالل Terjesen and Amorós, 2010تنمية اقتصاداتهن ) دورا كبيرا فيالنساء املقاوالت تلعب 

أنشطة تنظيم املشاريع، تزيد النساء املقاوالت ذات اإلمكانيات العالية من رفاهيتهن االقتصادية 

ويحسنن النسيج االجتماعي واالقتصادي للمجتمع من خالل خلق فرص العمل، واملنتجات والعمليات 

 ارة العابرة للحدود.والخدمات املبتكرة، والتج

على املستوى الكلي، تسهم ريادة األعمال النسائية في نمو الناتج املحلي اإلجمالي واإلنتاجية الشاملة 

( بأن املؤسسات التي تملكها 2015وآخرون )  Woetzelوكفاءة االقتصاد. فعلى سبيل املثال، تنبأ 

 Fetsch% من الناتج املحلي اإلجمالي السنوي في العقد القادم. وباملثل، يجد 26حوالي ستشكل النساء 

من النساء املقاوالت النشيطات هي أكثر مرونة من العالية حصة ال ذات(، أن البلدان 2015وآخرون )

 Teignierاقتصاًدا، وجد  126الناحية االقتصادية في مواجهة األزمات املالية. وفي دراسة أجريت على 

الناتج أن هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في ريادة األعمال تخفض متوسط Cuberes  (2014 )و 

%. ولذلك، فإن مشاركة املرأة في نشاط تنظيم املشاريع له أيضا أثر إيجابي على 12لكل عامل بنسبة 

 لـ 
ً
، تعتبر Cuberes  (2014)و  Teignierاإلنتاجية والناتج االقتصادي. وعلى املستوى الجزئي، وفقا

 لتخفيف حدة الفقر في العديد من االقتصادات منخفضة ومتوسطة 
ً
ريادة األعمال النسائية مصدرا

الدخل. كما تصبح ريادة األعمال، في مواجهة البطالة ونقص الفرص االقتصادية، مصدرا للدخل 

 (.Meunier et al., 2017))الفردي والعائلي( لألسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

وعالوة على ذلك، فإنه يرجح بدأ النساء للعمل التجاري مع تطلعات شخصية خالف التطلعات املالية 

مقارنة بنظرائهن من الرجال. ويعتبر الرضا عن عملهن وإمكانية إحداث فرق في مجتمعهن الدوافع 

س اتجاه املجتمع من جانب عند البدء بمشروع ما. ونتيجة لهذا الدور الحسايهن األخرى التي تكون لد

تنخفض الفجوة بين تماعية أكثر ترجيحا. وفي الواقع، املرأة، تكون مشاركتها في ريادة األعمال االج

الجنسين في حالة املؤسسات االجتماعية. كما أن معدل توظيف النساء يميل إلى االرتفاع في األعمال 

 (.Kutanis, 200التجارية التي تملكها النساء )

  Rubioو  Nicolasفقد وجد . فحسب ات ريادة األعمال النسائية ال تقتصر على املجال االقتصاديتأثير 

أن الفجوة بين الجنسين تنخفض عندما يتعلق األمر بريادة األعمال االجتماعية. ووجدت ( 2016)

إثبات وجودهن يرجح سعي النساء املقاوالت إلى  -باإلضافة إلى املنافع االقتصادية  -الدراسات أنه 

 لـ Urbano et al., 2014; Hechevarria et al., 2012من خالل مشاريعهن ) االجتماعي
ً
 Nieva(. ووفقا

، فإن الدافع األساس ي للمقاول االجتماعي ليس هو زيادة الربح إلى أقص ى حد، بل استخدام (2015)

تجارية أو غير ربحية، كبيرة أو العائدات إلحداث التغيير االجتماعي. ويمكن لهذه املؤسسات أن تكون 

صغيرة، دينية أو علمانية. ويرجح مشاركة النساء في مثل هذه املؤسسات بسبب أدوارهن التقليدية في 

(. وبغض Mckay et al., 2011) .املجتمع، أي تقديم الرعاية والتماسك االجتماعي وتنمية املجتمع، إلخ
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التنمية تحقيق االجتماعية أمر بالغ األهمية من أجل  النظر عن حجمها أو شكلها، فإن ريادة األعمال

االجتماعية. وبالنسبة للنساء، أكثر من الرجال، ترتبط املؤسسات االجتماعية بتمكين اقتصادي 

واجتماعي وسياس ي أكبر. وال تزال معظم املؤسسات التي تملكها النساء شركات صغرى أو صغيرة 

(. GEM, 2005العالم النامي بسبب الشواغل االجتماعية ) الحجم مع إمكانات ضئيلة للنمو خاصة في

 ونتيجة لذلك، ال تستطيع النساء الوصول إلى ذروة إمكاناتهن واملساهمة الكاملة في تنمية مجتمعاتهن.

 فهم السمات الرئيسية لنشاط تنظيم األعمال في سياق البلدان النامية2.7   

فيما يتعلق بالعوامل التي تحفز رواد األعمال من النساء في البلدان النامية، هناك بعض االختالفات 

والرجال. وهذا يؤثر أيضا على التركيز القطاعي. بحيث تتركز الشركات التي تملكها النساء أكثر في قطاع 

الخدمات والبيع بالتجزئة مثل تجارة الجملة/ التجزئة، واملطاعم، والخدمات الشخصية، والسياحة 

(. وال تتطلب هذه األعمال التجارية عادة مهارات وخبرات ومتطلبات رأس مال Sattar, 2011والتعليم )

عالية. وباإلضافة إلى ذلك، يؤدي انخفاض الطلب الفعال في هذه القطاعات إلى انخفاض األرباح 

(World Bank, 2013 ا لتقرير
ً
% من نشاط 60، يمثل قطاع التجزئة حوالي GEM  (2016)(. ووفق

النسائي في جميع مستويات التنمية. كما كشفت منظمة التعاون والتنمية في امليدان تنظيم األعمال 

( أن مبادرات النساء املقاوالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعتمد في 2014االقتصادي )

 الغالب على األنشطة الذاتية املوجهة نحو املستهلك مثل الصحة والجمال وأنشطة إنتاج التكنولوجيا

 ( أو مكون قائم على العلوم.ICTدون أي تكنولوجيا معلومات أو اتصاالت ) -األقل تطورا 

بصفة عامة، تكون أرباح العمل الحر أقل من دخل العمل بأجر، ولدى النساء املقاوالت مستويات 

(. وهذا يؤثر بشدة على بدء وتشغيل أنشطة األعمال. OECD, 2014دخل أقل من املقاولين الذكور )

عالوة على ذلك، فإن العديد من سيدات األعمال يتمتعن بمستويات تعليمية أدنى من نظرائهن و 

الذكور وغيرهن من النساء في القوى العاملة. ومع ذلك، يكون مستوى تعليمهن أعلى من متوسط 

قاوالت من النساء امل كثير مستوى تعليم اإلناث. ونتيجة لذلك، في العديد من البلدان النامية، تختار ال

فجوة في الخبرات وفرص التعليم النقص في رأس املال املبدئي و الالبقاء في االقتصاد غير الرسمي بسبب 

 مثل اإلجراءات الرسمية )تسجيل األعمال(.

تكشف مجموعة كبيرة من األبحاث أن املؤسسات العامة والخاصة واالجتماعية والتعليمية تلعب 

 في ريادة األعمال، خاصة بالنسبة للنساء املقاوالت. ويتوزع رواد األعمال حسب سياق 
ً
 رئيسيا

ً
دورا

ى سبيل املحلي أو الوطني أو حتى فوق الوطني(. فعلعلى الصعيد جغرافيتهم )االقتصاد واملجتمع 

املثال، ترتبط املؤسسات ذات الصلة باألسرة، مثل زيادة توفير خدمات رعاية األطفال واإلجازة 

(. Elam, 2008, Terjesen and Elam, 2012العائلية، بمستويات أعلى من ريادة األعمال النسائية )

والشبكات والتكنولوجيا وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر الحقوق القانونية املتساوية، والوصول إلى التعليم 

ورأس املال واألعراف االجتماعية والقيم والتطلعات كلها عوامل محركة لريادة األعمال. وعالوة على 
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ذلك، فإن بيئة أنشطة األعمال العامة من حيث القوانين واللوائح واستقرار األعمال تؤثر على قدرة 

هذه املؤسسات من شأنه أن يلقي الضوء  الشركات على االزدهار والنمو. لذلك، فإن النظر في وضع

على دوافع التخلف في أنشطة تنظيم املشاريع النسائية مع التركيز على البلدان األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 بيئة ريادة األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي 3.7   

 مسألةاملؤشرات املرتبطة بريادة األعمال غالبا ما ال تراعي في األدبيات الخاصة باألعمال التجارية، 

الجنسانية. وقد أصبحت القيود املفروضة على البيانات اإلحصائية املوزعة حسب النوع اإلجتماعي 

عقبة رئيسية تعترض فهم وضع ريادة املشاريع النسائية وتحدياتها. وال يمكن تحديد الفرق في تداعيات 

إذا كانت املؤشرات تراعي االعتبارات الجنسانية. وقد تساعد  ريادة األعمال على النساء والرجال إال 

هذه األخيرة في ريادة املشاريع على شرح كيفية تشجيع ريادة األعمال النسائية، وتمكين املرأة، وضمان 

املساواة بين الجنسين. كما قد تساعد هذه املؤشرات أيضا في رصد نمو املشاريع النسائية والتحديات 

ي تواجهها املرأة مثل الحصول على التمويل. وبهذه الطريقة، من املمكن تطوير تدخالت الرئيسية الت

 (.Sattar, 2011سياساتية متسقة )

على الرغم من وجود تحديات بشأن املؤشرات املصنفة حسب الجنسانية، فإن النظر في البيانات 

التحديات الرئيسية التي تواجهها املتعلقة باملناخ العام لريادة األعمال قد يساعد في تحديد بعض 

بيئات ريادة املشاريع  سالمة( مؤشرا يقيس GEIالنساء املقاوالت. ويعتبر املؤشر العاملي لريادة األعمال )

 ويرتب أداءها مقابل بعضها البعض. ويقّيم هذا  137)التوجهات واملوارد والبنية التحتية( في 
ً
بلدا

البلد. وتحقيقا لهذه الغاية، ُيحدد ثالثة مؤشرات فرعية في عمال املؤشر كال من جودة وجدوى ريادة األ 

ا تحدد بيئات ريادة املشاريع.
ً
 )التوجهات والقدرات والطموحات التجارية( بما في ذلك أربعة عشر مكون

في بلد ما. بحيث يقوم النظام  املشاريعتنظيم األساس الذي يقوم عليه  توفر بيئات ريادة األعمال

 وادجيع وتيسير ريادة األعمال. وعلى العكس من ذلك، فإن البيئات املتخلفة ال تشجع ر املتطور بتش

األعمال. وعلى وجه الخصوص، تؤثر البيئة غير املواتية لبدء أنشطة األعمال وتوسيعها على صاحبات 

 (.OECاألعمال اإلناث أكثر من نظرائهن من الرجال )

من املمكن تقييم الحالة العامة لبيئة تنظيم املشاريع في بلد ما باستخدام مؤشر ممارسة أنشطة 

 10دولة ويرتبها في مجموعة من  190األعمال الصادر عن البنك الدولي والذي يقدم بيانات عن 

مؤشرات تغطي مختلف جوانب دورة أنشطة األعمال. ويقيس مؤشر سهولة بدء األعمال مدى ُبعد 

لبدء النشاط التجاري املشتق من املمارسة األكثر كفاءة أو أعلى  قياسيةن الدرجات العالقتصادات ا

لتوفير بيئة تمكينية ألصحاب  امهم اسهولة بدء النشاط التجاري أمر وتعتبر درجة تحقق في هذا املؤشر. 

نظرائهن من الرجال  املشاريع. وبشكل عام، التحسينات في بيئة ريادة األعمال تفيد النساء أكثر من

 بسبب موقفهن الضعيف.
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املؤشر الفرعي  على، بلغ متوسط درجة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2018في عام 

( 80.1وهو أعلى من درجة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة ) 81.6لسهولة بدء النشاط التجاري 

ل األعضاء في املنظمة جيد، إال أنه ال يزال هناك مجال (. وعلى الرغم من أن أداء الدو 1.7)الشكل 

 في املتوسط. 91.8للتحسينات ألن الدول املتقدمة حصلت على معدل 

أداء املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي بشكل هناك تفاوتات في على املستوى اإلقليمي، 

ى درجات السهولة اإلجمالية لبدء (. وتتميز منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بأعل1.7ملحوظ )الشكل 

بينما سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شرق  92.1أنشطة األعمال بلغت 

لكن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على التوالي.  79.8و  83.1درجتي وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية 

. وبما أن السهولة 78.6ألعمال بلغت سجلت أدنى درجة في السهولة اإلجمالية لبدء أنشطة ا الكبرى 

اإلجمالية لبدء العمل التجاري ترتبط بشكل مباشر وبشكل أساس ي بالبنية التحتية، فإن التمويل 

نظمة املوجودة في منطقة املواللوائح التنظيمية والتخلف في نمو هذه املكونات في البلدان األعضاء في 

 بدء عمل تجاري بالنسبة للمقاولين.أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  تعوق سهولة 

 

( على مؤشرات جنسانية تتعلق باإلجراءات املطلوبة 2018يحتوي تقرير ممارسة أنشطة األعمال )

 لبدء نشاط تجاري، باإلضافة إلى الوقت والتكلفة املطلوبين الستكمال هذه اإلجراءات. وأخذ 
ً
رسميا

ن شأنه أن يساعد هذه األبعاد بعين االعتبار، حيث تتوافر بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي، م

 في إبراز االختالفات بين الرجال والنساء من أصحاب األعمال.
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والبلدان األعضاء  العالم )يسارا(ً في الدرجات اإلجمالية لسهولة بدء أنشطة األعمال :1.7 الشكل

 ،)
ً
 2018في املنظمة حسب املناطق )يمينا

 2018.تقرير البنك الدولي مزاولة أنشطة األعمال، قاعدة بيانات  حسابات موظفي سيسرك على أساس :املصدر
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يشير اإلجراء إلى العمليات التي يمر بها رواد األعمال عند الحصول على املوافقات والتراخيص 

ة لبدء /والتصاريح الالزمة، مثل التسجيل املسبق أو التسجيل الالحق، أو الحصول على موافقة الزوج

، أو الحصول على أي مستند خاص بالنوع االجتماعي لتسجيل الشركة وتشغيلها أو بطاقة العمل

ا خارجية مثل الوكاالت الحكومية أو املحامين أو املدققين 
ً
الهوية الوطنية. وتتطلب هذه العملية أطراف

 أو املوثقين أو الزوجين )إذا كان ذلك مطلوًبا قانونًيا(.

كل من الرجال والنساء هو نفسه في البلدان النامية غير األعضاء في إن عدد اإلجراءات املطلوبة ل

(. ومع 2.7على التوالي )الشكل  4.8و  7.7منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان املتقدمة على حد سواء، 

( أعلى 7.4ذلك، في البلدان األعضاء في املنظمة، تكون إجراءات البدء بنشاط تجاري خاص بالنساء )

(. وبعبارة أخرى، فإن عدد اإلجراءات املطلوبة غير متساوي بالنسبة 7.0الذكور ) من نظرائهن

نظمة. املللجنسين، ويجب على النساء التعامل مع إجراءات أكثر من الرجال في البلدان األعضاء في 

 ما تتمتع النساء املقاوالت بخبرات أقل من الرجال فيما يتعلق بالتعامل م
ً
ع وعالوة على ذلك، غالبا

اإلجراءات املعقدة، بما في ذلك الترتيبات املالية، ويتوفرن على القليل من املعلومات حول مصادر 

 (.OECD, 2005املساعدة )

 

يعرض مكون الوقت في مؤشر بدء النشاط التجاري الوقت الالزم إلكمال كل إجراء. و يتم تسجيل 

ال توجد ، 3.7فقا للشكل الوقت في أيام التقويم وال يتم تضمين الوقت املستغرق في جمع املعلومات. وو 

ألعضاء النامية غير ان البلدافي اءات إلجرل االستكماب لمطلوت جنسانية تتعلق بالوقت اختالفاا
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 .2018اإلجراءات املطلوبة من الرجال مقابل النساء لبدء نشاط تجاري )عدد(،  :2.7الشكل 

 2018.حسابات موظفي سيسرك على أساس تقرير البنك الدولي مزاولة أنشطة األعمال، قاعدة بيانات   :املصدر
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(. وعلى الرغم من أن أداء الدول األعضاء في منظمة 7.7لمتقدمة )ان البلد( وا25.2لمنظمة )في ا

التعاون اإلسالمي أفضل من البلدان النامية غير األعضاء فيها، فإن البلدان األعضاء هي املجموعة 

الوقت الالزم الستكمال اإلجراءات املخصصة للنساء  ما يخصفجوة بين الجنسين فيال ذاتالوحيدة 

 (.  18.3( والرجال املقاولين )18.7املقاوالت )

 

، تمثل التكلفة كنسبة مئوية من نصيب الفرد من دخل االقتصاد وتشمل جميع الرسوم 4.7في الشكل 

واألتعاب الرسمية للخدمات القانونية أو املهنية إذا كانت هذه الخدمات مطلوبة بموجب القانون أو 

حصلت مجموعة منظمة التعاون  في املمارسة. ومن بين املجموعات القطرية،شائعة االستخدام 

( بينما سجلت البلدان املتقدمة 32.1( والذكور )32.2اإلسالمي على درجة أعلى بكثير لكل من اإلناث )

 لكل من الجنسين. 3.1أقل درجة بلغت 

مؤات من حيث عدد اإلجراءات بشكل عام، تتواجد النساء في الدول األعضاء في املنظمة في وضع غير 

والوقت املطلوب والتكلفة الالزمة لبدء نشاط تجاري باملقارنة مع نظرائهن من الذكور. وفي هذا 

الصدد، ينبغي للبلدان األعضاء في املنظمة تصميم سياسات ليس فقط لتعزيز أنشطة تنظيم املشاريع 

 بين الجنسين.ولكن أيضا للقضاء على هذه الفجوات القائمة 
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 .2018الوقت املطلوب بالنسبة للرجال مقابل النساء من أجل بدء نشاط تجاري )أيام(، :3.7 الشكل

 2018.تقرير البنك الدولي مزاولة أنشطة األعمال، قاعدة بيانات  حسابات موظفي سيسرك على أساس  :املصدر
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 منظمة التعاون اإلسالميوضع ريادة األعمال النسائية في دول 4.7   

ريادة املرأة لألعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل النظر وضع يمكن تقييم 

 (2015) (FEI)إلى مؤشر ريادة األعمال النسائية 
ً
، الذي يقّيم درجة مؤشر ريادة األعمال العاملي استنادا

 4واملناطق.إلى أقوى املناطق وأضعفها في البلدان 

درجات مؤشر ريادة األعمال النسائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  5.7يعرض الشكل 

دولة عضو في املنظمة )التي تتوفر عنها بيانات(، سجلت اإلمارات العربية املتحدة أعلى  12ومن بين 

(. وفي املقابل، حازت باكستان 39.2ا )( ثم ماليزي39.3، تلتها تركيا )52.6درجة في املؤشر املعني بلغت 

(. وهذا يعكس اختالف درجات مؤشر ريادة األعمال 17.9( تلتها بنغالديش )15.2على أدنى درجة )

نظمة وكذلك املناطق الفرعية. كما يعني ذلك أن هناك املالنسائية بشكل كبير في البلدان األعضاء في 

ة املتحدة وتركيا حيث تعمل بيئة ريادة األعمال على العديد من دول املنظمة مثل اإلمارات العربي

 تشجيع أنشطة تنظيم األعمال النسائية.

                                                           
ألعمال النسائية ومؤشر ريادة األعمال العاملي إلى نفس اإلطار ويتقاسمان بعض املتغيرات يستند كل من مؤشر ريادة ا4

متغيرا جنسانيا تركز على النساء املقاوالت، وال يشمل  23املشتركة. ومع ذلك، فإن مؤشر ريادة األعمال النسائية يشمل 

فإن مؤشر ريادة األعمال النسائية يقدم معلومات  مؤشر ريادة األعمال العاملي سوى املتغيرات غير الجنسانية. ومن ثم،

 .IIIجنسانية أكثر حول ريادة األعمال. ملزيد من املعلومات، راجع امللحق 
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 2018.تقرير البنك الدولي مزاولة أنشطة األعمال، قاعدة بيانات  حسابات موظفي سيسرك على أساس  :املصدر

التكلفة الالزمة بالنسبة للرجال مقابل النساء من أجل بدء نشاط تجاري )% من الدخل  :4.7الشكل 

 . 2018لكل فرد(، 
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هناك طريقة أخرى لتقييم وضع النساء املقاوالت في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وهي 

م األعمال النظر في مؤشرين هما مجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث/ الذكور ومجمل نشاط تنظي

لفهم الحصة مفيدين . من شأن هذين املؤشرين أن يكونا فعه اغتنام الفرص لإلناث/ الذكور الذي يد

النسبية للرجال والنساء من أصحاب املشاريع وهما مستمدين من املرصد العاملي لريادة األعمال 

(2017.) 

النسبة املئوية للسكان اإلناث  ( هو TEAمن ناحية، يعتبر مجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث/ الذكور )

مديرات عمل تجاري جديد، مقسوًما و  ( اللواتي هن إما رائدات أعمال ناشئات أو صاحبات18-64)

على النسبة املكافئة لنظرائهن من الذكور. ومن ناحية أخرى، يشير مجمل نشاط تنظيم األعمال الذي 

ة لإلناث املنخرطات في مجمل نشاط تنظيم يدفعه اغتنام الفرص لإلناث/ الذكور إلى النسبة املئوي

 من الضرورة 
ً
إلى أن الدافع مع اإلشارة األعمال والالتي تزعمن أن هذا األخير يدفعه اغتنام الفرص بدال

هذه الفرص هو االستقاللية أو زيادة دخلهن بدال من الحفاظ عليه فقط، مقسوما غتنام الرئيس ي ال 

 ور.على النسبة املكافئة لنظرائهن الذك

مجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث/ الذكور ونظيره الذي يدفعه اغتنام الفرص  6.7رض الشكل یع

في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي تتوافر عنها بيانات.  2017و  2015بين فترة 

عضاء في املنظمة، وتختلف نسبة مجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث/ الذكور بشكل كبير في البلدان األ 

( وقطر 0.99األمر الذي يعكس الفروقات القائمة في بيئة ريادة األعمال. وتعتبر كل من كازاخستان )
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درجة مؤشر ريادة األعمال النسائية بالنسبة للبلدان األعضاء في املنظمة،  :5.7 الشكل

2015 

 دولة عضو في املنظمة.  12. مالحظة: البيانات متاحة فقط عن 2015مؤشر ريادة األعمال النسائية، ر: املصد
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( البلدان اللذان يتوفران على أعلى نسب ملجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث/ الذكور. ويشير 0.99)

لين في هذه البلدان. وفي املقابل، تم هذا إلى أن عدد النساء املقاوالت كبير مثل عدد الرجال املقاو 

( 0.36(، تلتها تونس )0.26تقدير أدنى نسبة ملجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث/ الذكور في األردن )

 ، يسار(.6.7( )الشكل 0.37ثم املغرب )

عندما يتم النظر في مجمل نشاط تنظيم األعمال الذي يدفعه اغتنام الفرص لإلناث/ الذكور، يتغير 

( 1.04رتيب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير. حيث سجلت كازاخستان )الت

. وهذا يعني أن عدد النساء املقاوالت 1.0( نسبة تتجاوز 1.02( وماليزيا )1.02( وإيران )1.03واملغرب )

لناشئة والنامية ، يمين(. وفي االقتصادات ا10.7أكبر من نظرائهن من الرجال في هذه الفئة )الشكل 

من رواد األعمال الذين يدفعهم اغتنام الفرص كأولئك  هنصفضعف هذا العدد و هناك أكثر من 

 (.GEM, 2017الذين تدفعهم الضرورة )
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 2018-2017مرصد ريادة األعمال العاملية،  :املصدر

 *تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل الفترة املحددة.
 

ومجمل نشاط  ( )يسار( الذكور )نسبة /مجمل نشاط تنظيم األعمال لإلناث :6.7 الشكل

 *2017-2015الذكور )يمين(  /تنظيم األعمال الذي يدفعه اغتنام الفرص لإلناث
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وباختصار، بغض النظر عن مستوى التنمية االقتصادية، فإن الرجال أكثر قابلية لالنخراط في 

العاملي الذي هو في درجة املتوسط  6.7النساء. وينعكس هذا في الشكل  قارنة معباملالنشاط التجاري 

 على التوالي(. 0.9و  0.7) 1أقل من 

يؤثران بشدة على قرار النساء بأن ، في كل من البلدان املتقدمة والنامية، هناك عامالن رئيسيان 

حالة الدول  7.7يصبحن رائدات أعمال، وهما حقوق ومؤسسات قانونية أساسية. ويعرض الشكل 
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 التجارية والقوانيناملصدر: قاعدة بيانات املرأة واألعمال 

 55إجمالي عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجموعة البيانات =  :مالحظة

 

   2018: التمييز القائم على نوع الجنس املوجه ضد النساء في الدول األعضاء في املنظمة، 8.7الشكل 
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 املصدر: قاعدة بيانات املرأة واألعمال التجارية والقوانين

 55إجمالي عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجموعة البيانات =  :مالحظة

   2018الحقوق القانونية للنساء املقاوالت في الدول األعضاء في املنظمة،  :7.7الشكل 
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ي منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالحقوق القانونية األساسية للنساء املقاوالت. وفي األعضاء ف

بلد عضو في املنظمة، التي تتوافر عنها البيانات، يمكن للمرأة أن توقع عقدا قانونيا بنفس الطريقة  55

كن للمرأة أن دولة عضو في املنظمة توافق على أنه يم 55من أصل  52التي يتبعها الرجل. كما أن 

 تجاريا بشكل قانوني بنفس الطريقة التي يتبعها الرجل. وفي سياق مماثل، يمكن للمرأة 
ً
تسجل عمال

دولة عضو في املنظمة فتح حساب مصرفي بطريقة قانونية بنفس الطريقة التي يتبعها الرجل.  52في 

ق ببعض الحقوق القانونية بين الجنسين فيما يتعلكبيرة عن عدم وجود تباينات  وتكشف هذه النتائج

األساسية ألصحاب املشاريع في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، 

دولة فقط من الدول األعضاء في املنظمة قادرات على العمل في نفس الصناعات  34فإن النساء في 

دة األعمال النسائية في العديد من على الرغم من عدم وجود عوائق قانونية أمام رياو مثل الرجال. 

تمنع النساء من القيام  األعراف االجتماعية مثل وصاية الذكور إال أن البلدان األعضاء في املنظمة، 

 بأنشطة ريادة األعمال في بعض القطاعات.

وضع القوانين/ املؤسسات فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين املوجه ضد سيدات  8.7يبين الشكل 

 وهو األمر ل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، األعما
ً
 وحاسما

ً
 هاما

ً
الذي يعتبر عامال

دولة عضو في املنظمة على  55دولة فقط من بين  17لتصبح املرأة رائدة أعمال. فمن ناحية، تتوفر 

ضو في املنظمة دولة ع 22لجنة مناهضة للتمييز أنشأها القانون. ومن ناحية أخرى، يحظر القانون في 

عند الرغبة في الحصول على الجنس أو النوع االجتماعي التمييز من قبل الدائنين على أساس 

االئتمانات. ونتيجة لذلك، تبقى النساء املقاوالت في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 األسواق املالية أو االئتمانية.اإلسالمي بدون حماية ضد التمييز الذي يقلل من إمكانية وصولهن إلى 
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 الثامن الفصل  8

النساء املقاوالت التي تواجهها تحديات الأبرز 

 في دول منظمة التعاون اإلسالمي
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من فهناك العديد من العوامل التي تؤثر على مؤهالت املرأة في ريادة األعمال ودوافعها ونجاحها. 

ثقافية،  منظور شامل، يمكن تصنيف مثل هذه العوامل على أنها تحديات فردية ومؤسسية وسوسيو 

، تحد هذه التحديات الثالث من تحقيق نوايا مختلفة لًيا على النساء املقاوالت بثالث طرق وتؤثر ك
ً
. أوال

وتجعلها محدودة في   -تنظيم املشاريع النسائية. وتؤثر على نمو األعمال التجارية التي تملكها النساء 

 ،
ً
عن  ع معدالت التوقفارتفافي هذه التحديات تتسبب املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم. وأخيرا

النساء املقاوالت مقارنة بالرجال. وفي هذا السياق، تميل الدراسات في صفوف  مزاولة األعمال

األعمال إدارة التاريخية بشأن ريادة املشاريع النسائية إلى االستنتاج بأن النساء غير قادرات على بدء أو 

؛ الدخالء على امليدانالنساء املقاوالت من مما يجعل  -بسبب: )أ( ريادة األعمال هي عالم "الرجل" 

 ,Marlow, Hart))ب( تفتقر املرأة إلى االهتمام والتوجهات والقدرات املطلوبة ملشاريع تنظيم األعمال 

Levie, and Shamsul, 2013.) 

إلى النساء  ةمع ذلك، فمنذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، حدث تحول في النظر 

سبيل املثال، أظهرت بعض الدراسات أن النساء ال يختلفن فعلى الت في جميع أنحاء العالم. املقاو 

بشكل كبير عن الرجال فيما يتعلق "بميلهن إلى ريادة األعمال" )احتمال بدء عمل تجاري(، وقدرتهن 

 ,Ahl, 2006; Marlow, Hartاألعمال الناجحة، ومقدار نمو حجم املشاريع التي تملكها املرأة )إدارة على 

Levie, and Shamsul, 2013; Fairlie and Robb, 2009 كما تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن .)

 -والتي يتم التحكم فيها من حيث الحجم والقطاع والعمر والتمويل  -الشركات التي تملكها النساء 

 (.Marlow and McAdam, 2013يمكن أن تتفوق على املؤسسات التي يملكها الذكور )

لسوء الحظ، ال تزال هناك العديد من اللوائح التنظيمية والسياسات واملمارسات في جميع أنحاء 

تعكس مفاهيم خاطئة عن مؤهالت تنظيم  التي العالم وكذلك في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

نوايا النساء  من املشاريع لدى النساء. وهذه اللوائح التنظيمية والسياسات واملمارسات ال تقوض فقط

بخصوص تنظيم املشاريع، بل أيضا الوقت والجهد والتكاليف الالزمة لبدء األعمال التجارية وأداء 

. ولضمان أن تكون بيئة األعمال الحرة وخدماتها أكثر ملرحلة التأسيس هذه األخيرة في املراحل التالية

باملمارسات التجارية في بلدان  توازنا بين الجنسين، هناك حاجة إلى مراجعة السياسات املتعلقة

املنظمة. ومن أجل إعادة النظر في السياسات واملمارسات القائمة في هذه األخيرة بهدف جعلها أكثر 

 بين الجنسين، يحتاج صانعو السياسات إلى فهم شامل للتحديات الرئيسية التي تواجهها النساء 
ً
توازنا

صل السابق، يلخص هذا الفصل التحديات الرئيسية املقاوالت. وفي ضوء النتائج املعروضة في الف

التي تواجهها النساء املقاوالت في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وهي انخفاض تنمية رأس املال 

البنية كفاءة البشري، والتركيز القطاعي العالي، واإلمكانية املحدودة للحصول على التمويل، وعدم 

 لقانونية، والحواجز الثقافية والهيكلية.واالسياساتية التحتية، والقضايا 
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 تنمية رأس املال البشري مستوى انخفاض  1.8   

يعد التعليم والتدريب املنهي والفني عاملين حاسمين ليصير الشخص مقاوال. في دول منظمة التعاون 

ة مع اإلسالمي، في املتوسط  هناك بعض املحدودية في ولوج برامج التعليم وتنمية املهارات مقارن

من هذا التقرير، تعد الفجوة بين الجنسين في التعليم  2املتوسط العاملي. وكما هو موضح في الفصل 

هي األوسع في بلدان املنظمة، األمر الذي له تأثير مباشر على قدرة املرأة على اكتساب مهارات رأس املال 

 البشري التي يمكن أن تساعدها في بدء أعمالها التجارية وتشغيلها.

في بلدان املنظمة، هناك العديد من العوامل التي تعوق التحصيل التعليمي للفتيات وتنمية مهاراتهن. 

للفتيات اللواتي يعشن في فقر بالنسبة فمن الناحية االقتصادية، التعليم هو مفهوم تجريدي 

من  ومجتمعات تعاني من الصراعات. بحيث تؤدي املصاعب االقتصادية إلى سحب اآلباء للفتيات

املدرسة. كما أن الحواجز املؤسسية مثل القدرات املحدودة للطاقة االستيعابية للتعليم، والبعد عن 

املدارس، وضعف البنية التحتية املادية للمدارس، تؤثر أيًضا على قرارات الفتيات وأولياء أمورهن في 

سيما في املناطق الريفية بناتهم تلقي التعليم الرسمي. ومن الناحية الثقافية، ال يرسل بعض اآلباء وال 

إلى املؤسسات التعليمية بسبب االستفادة منهن في رعاية أفراد األسرة واالضطالع باملسؤوليات املنزلية. 

وبالتالي، يتوج مزيج من هذه الحواجز االقتصادية واملؤسسية والثقافية بالتمييز بين الجنسين في 

اء في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ومن ناحية أخرى، املدارس وسوء التعليم بين الفتيات والنس

حتى عندما تحضر الفتيات والنساء التعليم النظامي، فإن التعليم والتدريب ليسا مصممين بشكل 

 جيد لتحسين قدرات تنظيم املشاريع لدى الطالبات.

 على ت
ً
 سلبيا

ً
وجهات النساء في تنظيم يؤثر غياب التعليم املناسب واملهارات املهنية الضعيفة تأثيرا

ال سيما في تصورهن للفرص وقبولهن للمخاطر. وتظهر النساء املقاوالت اللواتي ال يتلقين  -املشاريع 

 مناسبين إال القليل أو ال شيئ من الثقة في مهاراتهن لبدء عمل تجاري أو إدارته. ويؤثر 
ً
 وتدريبا

ً
تعليما

ميلهن إلى تنظيم املشاريع في بلدان منظمة التعاون انعدام الثقة هذا على قبول النساء للمخاطر و 

 اإلسالمي.

بشكل عام، تقلل املشاكل املذكورة أعاله املرتبطة بالتدريب وتنمية املهارات من فرصة أن تصبح املرأة 

 سيدة أعمال في دول املنظمة.

 التركيز القطاعي العالي2.8   

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تتركز إال أنه في على الرغم من أن أعداد النساء املقاوالت في تزايد، 

أغلبية األعمال التي تملكها النساء في القطاع غير الرسمي أو في األعمال املنزلية. ويتمثل التحدي 

يمكن أن تستفيد من  الرئيس ي مع املؤسسات غير الرسمية في أنها ليست شركات مسجلة وبالتالي ال 

القطاع العام )على سبيل املثال الحوافز املالية( أو الخدمات املصرفية )مثل القروض املخصصة 

 ألصحاب األعمال(.
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 ما تتطلب مؤسسات املرأة إن 
ً
تلجأ إلى بدء عمل تجاري في القطاع غير الرسمي لعدة أسباب. غالبا

ة. وهذا يجعل حياة النساء املقاوالت أسهل القطاع غير الرسمي مهارات وتكاليف تشغيل منخفض

بحيث ال يكون لديهن عادة خبرة واسعة في العمل أو مبالغ مالية كبيرة. وبعبارة أخرى، في القطاع غير 

هذه تعتبر الرسمي، تكون العوائق أمام الدخول والخروج منخفضة. وبالنسبة إلى النساء املقاوالت، 

ستثمارات كبيرة ومتطلبات رأس مال أو شروط تنظيمية أو فرصة لبدء وتشغيل شركة ال تتطلب ا

 قانونية صارمة.  

في مختلف املناطق الجغرافية في العالم، تشير األعراف االجتماعية إلى أن الدور املركزي املمنوح للمرأة 

دة هو دور مقدم الرعاية املنزلية. ومع ذلك، في غياب بدائل لتوفير أو استكمال دخل األسرة، فإن ريا

األعمال أو العمل لحساب الذات هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق في نظر الكثير من النساء. ونتيجة 

لذلك، توفر األعمال التجارية املنزلية للمرأة وسيلة لتحقيق التوازن في وقتها بين األعمال املنزلية 

العديد من الدول األعضاء ومسؤوليات رعاية األطفال والعمل. وحتى أن السياسات غير املناسبة في 

 ما تفض ي 
ً
في منظمة التعاون اإلسالمي التي تعالج قضايا خاصة باملرأة، مثل األمومة واإلنجاب، غالبا

 إلى تفضيل املرأة ألنشطة تنظيم املشاريع املنزلية.

تي تختار إن توسيع نطاق املعايير الجنسانية النمطية لريادة األعمال له تأثير ضار على أنواع األعمال ال

من هذا التقرير، هناك فجوة كبيرة بين  3النساء املقاوالت البدء بها. وكما هو موضح في الفصل 

الجنسين في التوزيع القطاعي للمؤسسات ألن النساء أكثر عرضة لبدء األعمال التجارية في قطاع 

 ما تصبح امت
ً
 لدور املرأة في الخدمات. ويرجع ذلك إلى أن املؤسسات التي تملكها النساء غالبا

ً
دادا

املجتمع. على سبيل املثال، من املرجح قيام النساء املقاوالت في بلدان املنظمة ببدء املشاريع املوجهة 

للمستهلكين في مجال الصحة والتجميل بدال من أعمال التصنيع. ويتجلى هذا التحدي على وجه 

صادي حول ريادة األعمال في ملحة االقتوالتنمية في امليدان الخصوص في تقرير منظمة التعاون 

(، الذي يجد أن عدد الرجال املقاولين العاملين لحسابهم الخاص يفوق عدد النساء املقاوالت 2017)

العامالت لحسابهن الخاص في قطاعي التصنيع والبناء، كما أن عدد النساء املقاوالت يفوق عدد 

 العالم.الرجال املقاولين في قطاعات الخدمات في جميع أنحاء 

يتمثل التحدي الرئيس ي الذي يمثله التركيز القطاعي غير املتناسب للمشاريع التي تملكها النساء في أن 

شركات القطاع غير الرسمي والقطاع املنزلي والخدمات تقدم عوائد منخفضة. ولذلك، فإن الفجوة 

(. وعلى OECD, 2017عالم )بين دخل املقاولين من اإلناث والذكور كبيرة أيضا في أجزاء كثيرة من ال

نفس املنوال، ال يمكن لشركات القطاع غير الرسمي والقطاع املنزلي والخدمات أن تنمو إال لحدود 

 مما يؤدي إلى تحقيق األرباح والتقدم بعد نقطة محددة. -حجم معين 

على العموم، فإن عدم التوازن بين الجنسين الناجم عن تفضيل سيدات األعمال للقيام بأنشطة 

تنظيم املشاريع في القطاع غير الرسمي يحد من مساهمتهن في تنمية مجتمعاتهن. وعلى وجه التحديد، 

تركيز الشديد بالنسبة للنساء في البلدان النامية، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، فإن ال
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للنساء اللواتي يعملن بشكل غير رسمي خاصة في قطاع الزراعة يجعل من الصعب عليهن أن يصبحن 

 للشركات التي تملكها النساء في قطاع 
ً
رائدات أعمال. وعالوة على ذلك، يحد التركيز املرتفع نسبيا

 نموية على مجتمعاتها.الخدمات في بلدان املنظمة من نموها، كما يميل إلى الحد من آثارها الت

 إمكانية محدودة للحصول على التمويل3.8   

إن أحد أهم التحديات التي تواجهها النساء املقاوالت في جميع أنحاء العالم هو اإلمكانية املحدودة 

 ما تنخرط 
ً
كر في الفصل السابق من هذا التقرير، غالبا

ُ
للحصول على املوارد والخدمات املالية. وكما ذ

في البلدان النامية في نشاط تنظيم املشاريع بدافع الضرورة. وتعتمد هذه الفئة من النساء بشكل املرأة 

كبير على املؤسسات املالية للحصول على رأس املال واملساعدات ألنهن يتوفرن على قدر محدود من 

 عن االفتقار إلى رأس املال للبدء بمشاريعهن. وعا
ً
دة ما تكون القيمة الوعي بشأن القضايا املالية فضال

 املالية ألصولهن محدودة مما يمنع استخدامها كضمان مقابل االئتمان أو القروض.

في البلدان األعضاء في ومختلف املؤسسات املالية عالوة على ذلك، يعتبر قطاع التمويل بشكل عام 

العديد من (.  إذ ال تستطيع COMCEC, 2017منظمة التعاون اإلسالمي متخلفة إلى حد كبير )

املؤسسات املالية في البلدان األعضاء في املنظمة تلبية احتياجات النساء املقاوالت. فعلى سبيل املثال، 

تفرض البنوك على هؤالء النساء متطلبات ضمان وأسعار فائدة أعلى، وإجراءات ورسوم بنكية 

 في إضافية. ونتيجة لذلك، تواجه النساء املقاوالت الطموحات في البلدان األ 
ً
عضاء في املنظمة نقصا

إمكانية الحصول على القروض واالئتمان أو مبالغ محدودة معتمدة. وعلى الرغم من أن التمويل 

األصغر قد اكتسب زخما متناميا ملرونته تجاه أصحاب املشاريع ذوي الدخل املنخفض الذين يسعون 

ال تزال غير مستخدمة ملثل هذه إلى بدء مشروع، فإن العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 اآللية أو األداة التي يمكن أن تساعد النساء املقاوالت على بدء مشاريعهن.

 آخر يؤثر على نمو 
ً
يشكل تحيز  بعض املؤسسات املالية فيما يتعلق بالشركات التي تملكها النساء عامال

 اساء املقاوالت يؤدين أداء جيدهذه الشركات في بلدان املنظمة. وحتى عندما تثبت الدراسات أن الن

مثل نظرائهن من الذكور، فإن القوالب النمطية الجنسانية والتمييز يؤثران على العالقة بين النساء 

 املقاوالت واملؤسسات املالية.

( ال يمكن للمرأة أن 1تستند القوالب النمطية الجنسانية املوجهة ضد النساء املقاوالت إلى حجتين: )

( تفضل النساء املقاوالت إقامة 2عمال ناجحة بسبب أدوارها التقليدية الجنسانية؛ )تكون مسيرة أ

األعمال التجارية في الصناعات التي لم تعتاد املؤسسات املالية على التعامل معها. ويبرز مثال على 

مين هذا التمييز في حقيقة أن العديد من املؤسسات املالية يمكن أن تطلب من النساء املقاوالت تأ

 كافية. ونتيجة لذلك، وجد البنك الدولي )
ً
ع ثاني أو كفيل من الذكور قبل منحهن قروضا

ّ
( 2013موق

 من الحصول على ائتمان من 
ً
أن النساء يفضلن استخدام مدخراتهن الخاصة لتمويل أعمالهن، بدال

 نسبًيا من املن
ً

تجات والخدمات املالية املؤسسات املالية. وباملثل، لدى املؤسسات املصرفية عدًدا قليال
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التي تستهدف املشاريع الصغرى والصغيرة واملتوسطة التي تمتلكها املرأة بسبب انخفاض نصيبها 

حديثات  )وانخفاض مشاركتها( في السوق املالية. ومن املؤسف أن النساء املقاوالت الطموحات

رسمي وينظر إليهن على أنهن يتمتعن بإمكانيات محدودة للحصول على التمويل ال االنخراط في املجال

من فئة العمالء ذوي املخاطر العالية من قبل املؤسسات املالية. وفي الواقع، يمكن لهذا النهج أن 

يتعين على املؤسسات و يقتل العديد من األفكار اإلبداعية ويثني النساء عن أن يصبحن رائدات أعمال. 

سالمي تطوير برامج تجعل من السهل على املؤسسات املالية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإل 

 التي تملكها النساء الوصول إلى التمويل واالرتقاء بعملياتها.

 البنية التحتيةكفاءة عدم  4.8  

هناك الكثير من األدلة على أن البنية التحتية الفعالة لها تأثيرات إيجابية على النشاط االقتصادي 

ر جودة البنية التحتية )النقل واملرافق واالتصاالت والطاقة( في الدول للمرأة. وفي واقع األمر، تعتب

(. بحيث يشكل االفتقار إلى بنية SESRIC, 2017األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضعيفة نسبًيا )

( يؤثر على نوايا 1تحتية قابلة لالعتماد تحديات ألصحاب املشاريع من النساء على ثالث مراحل: )

( يؤثر على القدرة التنافسية 3( يؤثر على قدرة املرأة على بدء عمل تجاري، )2قاوالت، )النساء امل

 والنجاح للمؤسسات التي تملكها النساء.

في كل مرحلة، يؤدي النقص في البنية التحتية الفعالة إلى جعل مشاركة النساء في أنشطة تنظيم 

ا. بالغ الصعوبةاملشاريع أمًرا 
ً
 عن كونه مكلف

ً
فعلى سبيل املثال، االنقطاعات في الكهرباء يضرب  فضال

 عمليات اإلنتاج وبشدة. وملواجهة االنقطاعات، 
ً
الحاجة إلى مصادر طاقة بديلة مثل املولدات تزيد سلبا

على بشكل كبير الطاقة بالنسبة لألعمال التجارية. وباملثل، يعتمد توزيع السلع والخدمات من تكاليف 

املالئمة للنقل، إذ أن السلع والخدمات التي تنتجها الشركات التي تملكها النساء ال البنية التحتية 

يمكن أن تصل بسهولة إلى املستهلكين أو تصل إليهم بتكاليف باهظة للغاية بسبب شبكات النقل 

السيئة. كما تجعل البنية التحتية غير الفعالة للمؤسسات املالية بعيدة عن الوصول إلى النساء 

على سبيل املثال من خالل توفير أجهزة الصراف اآللي، وتكنولوجيا الهاتف املحمول،  -اوالت املق

 وغيرها.

في اآلونة األخيرة، تم إيالء اهتمام ملحوظ لدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تحسين ريادة 

صحاب املشاريع من األعمال النسائية. بحيث توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منافع هامة أل

النساء عن طريق تحسين أداء األعمال التجارية والحد من العوائق التي تعترض تنمية األعمال التجارية 

النسائية. كما يمكن لخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تمكين أصحاب املشاريع من النساء 

األسواق املحلية واملستهلكين، وتشجيع من خالل ربطهن بموارد مثل التدريب على األعمال التجارية، و 

مشاركة املرأة في أنشطة ريادة األعمال املجتمعية، وزيادة فرص التواصل التجاري املوجه للنساء 

(APEC, 2016 وبالنسبة إلى رائدات األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن .)
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لألسف، غير كافية بشكل كبير.  ،املعلومات واالتصاالتالجودة الحالية للبنية التحتية لتكنولوجيا 

ففي العديد من البلدان األعضاء في املنظمة، فرصة الوصول إلى خدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت متاحة بشكل خاص في املراكز الحضرية وغالبا ما تكون ذات تكاليف عالية. لذلك، تظهر 

 ات واالتصاالت غير الفعالة كتحدي آخر في هذا املجال.البنية التحتية لتكنولوجيا املعلوم

باختصار، تفتقر النساء املقاوالت إلى إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والبنية التحتية الفعالة بسبب 

القدرة على تحمل التكاليف، ونقص املعرفة والخبرة التكنولوجية، والقوالب النمطية املرتبطة بالنوع 

 ديد من بلدان املنظمة.االجتماعي في الع

 والقانونيةالسياساتية القضايا 5.8   

باإلضافة إلى التحديات الفردية والهيكلية التي تواجهها سيدات األعمال، فإن التحديات املؤسسية 

والقانونية لها آثار مباشرة على املشاريع التي تملكها النساء. ففي االقتصادات شديدة التنظيم، يمكن 

وقراطية املفرطة وغير املتناسبة أن تمنع النساء من امتالك األعمال بسبب اإلجراءات لآلليات البير

املعقدة، والتكاليف العالية، واستهالك الوقت. وكما هو موضح في الفصل السابق من هذا التقرير، 

راحل املمن  7.4يتعين على رائدات األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املرور عبر 

% من حصة الشخص من الدخل الفردي 32.3يوًما، وتكلف  18.7تمتد على أكثر من التي جرائية اإل 

(. وتعتبر التعقيدات املحيطة بتسجيل األعمال World Bank, 2018حتى يتمكن من بدء عمل تجاري )

 يدفع النساء املقاوالت إلى القطاع غي
ً
 رئيسيا

ً
ر الرسمي. ولزيادة في الدول األعضاء في املنظمة عامال

تفاقم الوضع، تواجه هذه الفئة من النساء أيضا تحديات في افتتاح األعمال بسبب معرفتها املحدودة 

بالتشريعات واللوائح واملعايير الصناعية وآليات االمتثال الحكومية. كما أن نقص الخدمات والدورات 

ن جمع املعارف القانونية والتنظيمية املقاوالت يجعل من الصعب عليهللنساء  املستهدفةالتدريبة 

 املتعلقة بفتح عمل تجاري.

القوانين التي تتضمن  -في الحاالت التي تكون فيها املرأة على دراية بالتشريعات والسياسات واللوائح 

التمييز والتي تؤثر على قدرة املرأة على امتالك األصول والحصول على امليراث يثنيها عن بدء أعمالها 

التجارية الخاصة. وفي بعض بلدان املنظمة، ال تزال املرأة بحاجة إلى إذن ولي أمرها من الذكور المتالك 

 17وإدارة املمتلكات أو امليراث. عالوة على ذلك، وكما ذكر في الفصل السابق من هذا التقرير، هناك 

ر تمييز الدائن على أساس دولة عضو في املنظمة تتوفر على لجنة مناهضة للتمييز من نوع ما، ويعتب

دولة فقط عضو في املنظمة محظوًرا قانونًيا. لذلك، من الضروري أن تقوم دول  22نوع الجنس في 

منظمة التعاون اإلسالمي بتحديد ومراجعة السياسات واللوائح التي تؤثر سلًبا على أنشطة تنظيم 

 األعمال النسائية.
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 الحواجز الثقافية والهيكلية6.8   

 في تشكيل أنشطة تنظيم املشاريع. ومع ذلك، تلعب ا
ً
لحواجز الثقافية والهيكلية في جميع البلدان دورا

فإن تأثير هذه الحواجز يتفاوت على نطاق واسع بين البلدان املتقدمة والبلدان النامية. وعلى وجه 

لك عدة بلدان الخصوص، تلعب العوامل الثقافية والهيكلية في العديد من البلدان النامية بما في ذ

 في تفاقم 
ً
 حاسما

ً
  تقريباأعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دورا

ً
كافة التحديات املذكورة أعاله. وكثيرا

وقابلية التعرض للمخاطر، واالفتقار إلى الدعم املؤسس ي  املعرفيالنقص املتمثلة في ما تحد العوامل 

تجبرها على القيام بأعمال  -أو  -تنظيم املشاريع  واالجتماعي، واألعراف االجتماعية من مشاركة املرأة في

 غير رسمية.

تؤثر التحديات الثقافية على النساء في جميع مناحي الحياة، إذ أن في بعض األحيان يقترن سوء تأويل 

الدين باملعايير واملمارسات واملواقف الثقافية وقد يؤدي إلى بيئة تمييزية بالنسبة إلى سيدات األعمال. 

واقع، تشير الدراسات إلى أن التعاليم اإلسالمية تشجع نشاط املقاولين، رجاال ونساء وفي ال

(Gumusay, 2015 فاإلسالم  .) التراث ريادة األعمال. وهناك أمثلة من  ملجالاملرأة  يمنع ولوجال

لنبي السيدة خديجة، زوجة النبي )صلى هللا عليه وسلم( وصحابة )من النساء( ااإلسالمي تشير إلى أن 

 ,Maruf Ullahشاركن في أنشطة تجارية مختلفة مسموح بها في اإلسالم )قد )صلى هللا عليه وسلم( 

Mahmud, and Yousuf, 2013 وباإلضافة إلى ذلك، تتحقق ريادة األعمال النسائية كقوة للخير .)

األمر، فإن  (. وفي واقعAnggadwita, Mulyaningsih, and Ramadani, 2015االجتماعي في اإلسالم )

التعاليم اإلسالمية حول إدارة املشاريع الناجحة تنصح النساء املقاوالت بااللتزام باملمارسات الدينية 

 (.Tliass, 2015اإلسالمية املتمثلة في: العمل الصالح، الصدق واألمانة، والحق والعدل، واإلحسان )

النمطية واملواقف االجتماعية املرتبطة مع ذلك، فإن التحيز الثقافي ينعكس بشكل شائع في القوالب 

باملرأة العاملة بشكل عام. وعالوة على ذلك، تؤثر املواقف الثقافية تجاه النساء العامالت خارج 

 على الدعم الذي تحصل عليه النساء املقاوالت من أسرهن واملجتمع ككل في عدد من 
ً
منازلهن أيضا

ض النساء ملثل هذه القوالب النمطية طوال مدة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. فعندما تتعر 

 ما يستوعبن هذه الروايات ويفقدن الثقة في قدراتهن الريادية. لذلك، تغذي القيود 
ً
حياتهن، غالبا

الهيكلية والقوالب النمطية السلبية املفروضة من الذات واملجتمع مخاوف الفشل لدى النساء 

 ل يؤثر على مواقف املرأة وقدراتها التجارية بشكل سلبي.املقاوالت. وبالتالي، فإن الخوف من الفش

في عالم  يتهنقيود ثقافية واجتماعية تهيمن على حركهناك أيضا بالنسبة إلى النساء املقاوالت، 

معه. وتؤثر قابلية الحركة املحدودة الناجمة عن األسباب الهيكلية أو الثقافية على  هناألعمال وتفاعل

ء شبكة أعمال قوية للحصول على املشورة/ الخبرة، وتشكيل الشراكات، وتأمين قدرة املرأة على إنشا

رأس املال. ولذلك، فإن الحواجز الثقافية والهيكلية القائمة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تعيق 

فرص النساء املقاوالت في تطوير شبكة أعمال فعالة، بحيث تعتبر من بين عوامل النجاح الرئيسية في 

 الم األعمال.ع
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قصص نجاح من دول مختارة في منظمة 

التعاون اإلسالمي حول مبادرات ريادة املرأة  

 لألعمال
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إن تعزيز ريادة األعمال لدى النساء مفيد اجتماعًيا واقتصادًيا لألفراد وأسرهم ومجتمعاتهم. وقد تم 

القيام بجهود مختلفة لتعزيز ريادة املرأة لألعمال في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون 

من ريادة األعمال في بلد اإلسالمي. وتعد هذه السياسات واملمارسات واملبادرات مفيدة في تحسين بيئة 

بحيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة في عدد املشاريع التي تملكها النساء. ومن هذا املنطلق، يعرض البلدان 

هذا الفصل مبادرات مختارة من ستة بلدان أعضاء في املنظمة نجحت في التصدي للتحديات التي 

 ن بيئة تنظيم املشاريع للنساء املقاوالت.تواجهها النساء املقاوالت بأبعاد مختلفة، وساهمت في تحسي

تعكس دراسات الحالة املختارة تنوع املبادرات والسياسات الناجحة القائمة في البلدان األعضاء في  

املنظمة من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط وشمال أفريقيا وشرق وجنوب آسيا. وتتمثل 

صول النساء املقاوالت إلى التمويل، والقضاء على هذه املبادرات في سياسات تهدف إلى تسهيل و 

املمارسات املالية التمييزية ضد النساء املقاوالت في القطاع املالي، وتحسين سبل املعيشة والبيئات 

واملجتمعات من خالل تكوين التعاونيات كجزء من ريادة األعمال االجتماعية، وتعزيز ريادة األعمال 

 ات بين القطاعين العام والخاص.لدى النساء من خالل الشراك

ُعرضت هذه الحاالت ليأخذها واضعي السياسات في الدول األعضاء في املنظمة بعين االعتبار بحيث 

يمكنهم االستفادة من خبرات الدول األعضاء األخرى وربما تكرار بعضها في بلدانهم عن طريق مراعاة 

تقديم هذه املبادرات و/أو السياسات في تعزيز الظروف املحلية. وبعبارة أخرى، يمكن أن يساعد 

التعاون والشراكات فيما بين الدول األعضاء في املنظمة بهدف تحسين البيئة العامة لتنظيم املشاريع 

 وخاصة بالنسبة للنساء.

 أوغندا -( UWEPبرنامج املرأة األوغندية في تنظيم املشاريع )1.9  

( كمبادرة من حكومة أوغندا تهدف إلى تمكين UWEPتنظيم املشاريع )جاء برنامج املرأة األوغندية في 

املرأة األوغندية من أجل التنمية االقتصادية. وكونه تحت إشراف وزارة الشؤون الجنسانية والعمل 

والتنمية االجتماعية، يعتزم هذا البرنامج تحسين إمكانية وصول النساء إلى الخدمات املالية وتزويدهن 

الالزمة لنمو الشركات وإضافة القيمة وتسويق منتجاتها وخدماتها. علما أن الفئة التي باملهارات 

يستهدفها  هي النساء الفقيرات، والعاطالت عن العمل، واملستضعفات في جميع أنحاء البالد بما في 

نساء ذلك مجموعات مثل األمهات الشابات، واألرامل، والناجين من العنف القائم على نوع الجنس، وال

ذوات االحتياجات الخاصة، والنساء املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز، والنساء اللواتي 

يترأسن األسر املعيشية، ونساء األحياء الفقيرة والنساء اللواتي يعشن في مناطق يصعب الوصول إليها 

 ونساء األقليات العرقية.

واجهها املرأة أثناء القيام بمشاريع بما في ذلك اإلمكانية تم تصميم البرنامج ملعالجة التحديات التي ت

املحدودة للوصول إلى االئتمان بأسعار معقولة، واملعارف واملهارات الفنية املحدودة لتطوير األعمال، 

والوصول املحدود إلى األسواق، وكذلك املعلومات املحدودة بشأن فرص األعمال. ولهذا الغرض، ينظم 
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ل لتدريب النساء في قطاعات مختلفة مثل التمويل، واملمارسات الزراعية الجيدة البرنامج ورش عم

في مجال الزراعة، وإدارة األعمال الصغيرة، والتسويق، والخياطة، واملهارات األساسية، والتغذية، 

والصحة، وكثير غيرها. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يعطي ائتمانات للمقاوالت النساء لبدء أو توسيع 

سساتهن مصحوبة بتدريب على مهارات اإلدارة املالية األساسية، وديناميات التجمعات، وحفظ مؤ 

 السجالت، ومجال املشتريات وآلية التمويل املتجدد.

طلق البرنامج في عام 
ُ
 إيجابية. 2015أ

ً
في زادت الثقة بالنفس فقد ، وقد بدأت أعماله تظهر نتائجا

، باإلضافة إلى انخفاض العنف املنزلي مع تزايد اإلمكانات النساء األوغنديات إلى حد كبيرصفوف 

التنموية للمرأة. كما بدأت النساء األوغنديات اللواتي استفدن من البرنامج بتعليم أطفالهن بطريقة 

 5أفضل.

 نيجيريا -( WEDPبرنامج تنمية ريادة األعمال النسائية )2.9  

، والتي تعمل تحت إطار الوزارة (SMEDANفي نيجيريا )ت الصغيرة واملتوسطة تهدف وكالة تنمية الشركا

االتحادية للصناعة والتجارة واالستثمار، إلى تمكين رواد األعمال النيجيريين. وفي هذا السياق، تقوم 

ركات الصغرى والصغيرة واملتوسطة الوكالة بتحفيز املراقبين وتنسيق تطوير القطاع الفرعي للش

(MSMEs،) كار السياسات الخاصة بنمو وتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملبادرة بوضع أف

وتشجيع برامج التنمية واألدوات وخدمات الدعم وتسهيلها لتسريع تطوير وتحديث عمليات ، وصياغتها

املشاريع الصغرى والصغيرة واملتوسطة. كما تنفذ الوكالة أنشطة تهدف إلى توفير التعليم الريادي من 

 (.EDPsة ريادة األعمال )خالل برامج تنمي

 قائمWEDPُيعد برنامج تنمية ريادة األعمال النسائية )
ً
على نوع الجنس يهدف إلى تحويل  ا( برنامجا

النساء إلى رائدات أعمال ناجحات. كما يسعى إلى تمكين املرأة النيجيرية اقتصاديا من خالل املشاركة 

 الواعية وتطوير قدرات تنظيم املشاريع.

على مر السنين، ساعدت وكالة تنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة في نيجيريا في جهود التمكين 

العديد من املؤسسات التجارية التي تملكها وتديرها النساء، وتعتبر بنيجيريا وتزخر االقتصادي للمرأة. 

 420.913 ، تم توظيف2010مساهمة هذه الشركات بشكل خاص في توظيف النساء جوهرية. ففي عام 

 6%.48، أي ما يعادل نسبة 439.005مما يشير إلى زيادة قدرها  2013أنثى في عام  869.921أنثى مقابل 

 البحرين -برنامج تنمية ريادة املشاريع وتعزيز االستثمارات 3.9   

( وجمعية سيدات األعمال البحرينية يديران برنامج SPW، واملجلس األعلى للمرأة )2003منذ عام 

، بتعاون مشترك مع اليونيدو، لتحفيز بروز ونمو املؤسسات (EDIPر املشاريع وتشجيع االستثمار )طويت

                                                           
 (.2017للمزيد من املعلومات التفصيلية،راجع وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية ) 5
 (.2017( و شيتيما )2018تنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة في نيجيريا )للمزيد من املعلومات التفصيلية، راجع وكالة  6
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مساهمة بذلك في  -التي تملكها النساء والتي تنتج السلع/ الخدمات من أجل التجارة وخلق الوظائف 

نسبة النساء ، ارتفعت 2014و  2003التخفيف من حدة الفقر والنمو االقتصادي العام. وبين عامي 

 %.51% إلى 28املقاوالت املستفيدات من هذه البرنامج من 

من بين سلسلة من املشاريع املتنوعة، تشمل بعض املبادرات البارزة للمجلس األعلى للمرأة تطوير و 

، صاغ املجلس املكون االقتصادي الستراتيجية 2007تشريعات لتمكين املرأة اقتصاديا. وفي عام 

( كآلية EDIPلتمكين املرأة، التي اعتمدت برنامج تنمية املشاريع وتشجيع االستثمار ) البحرين الوطنية

 رئيسية لتمكين املرأة البحرينية اقتصاديا.

" لتنمية املرأة رياداتفي إطار تنفيذ التشريعات والسياسات، أنشأ املجلس األعلى للمرأة مركز "و

هي حاضنة أعمال ومركز تسوق في الوقت يادات ر . 2008وحاضنة لألعمال التجارية للنساء في عام 

نفسه، مما يسمح ألصحاب املشاريع من النساء بعرض وبيع منتجاتهن وخدماتهن. واملركز عبارة عن 

مضيف اقتصادي شامل يوفر جميع الخدمات اإلدارية والتدريب واالستشارات ألصحاب املشاريع من 

افة مشاريع النساء االقتصادية وتوفير فرص عمل النساء. وتهدف الحاضنة املعنية أيضا إلى استض

جديدة للنساء املقاوالت الطموحات. وهو مشروع مشترك بين كل من املجلس األعلى للمرأة ومركز 

 7البحرين لتطوير املشاريع الناشئة وبنك البحرين للتنمية.

 ماليزيا -مؤسسة املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم 4.9   

تنسيق مركزية تابعة لوزارة التجارة الدولية والصناعة، فإن مؤسسة املشاريع الصغيرة باعتبارها وكالة 

لقة ( مسؤولة عن صياغة السياسات واالستراتيجيات العامة املتعSME Corpواملتوسطة الحجم )

وزارات ال، وتنسيق تنفيذ برامج تنميتها في جميع املجاالت عبر (SMEsبالشركات الصغيرة واملتوسطة )

حكومية ذات الصلة، كما تعمل كنقطة مرجعية ومركز لنشر بيانات حولها، وتقدم خدمات الدارات اإل و 

 استشارية لهذه الشركات في ماليزيا.  

لقد كانت مؤسسة ماليزيا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم أداة فعالة في مساهماتها نحو تعزيز 

، العديد من الحوارات وجلسات تبادل 2013ت، منذ عام ريادة األعمال النسائية في ماليزيا. فقد نظم

املعلومات واملعارف مع رؤساء جمعيات رواد األعمال. بحيث توفر هذه الجلسات الدورية منبرا إلذكاء 

الوعي بشكل أكبر حول املرأة في مجال األعمال التجارية، والسعي وراء الحصول على ردود أفعال 

 كار لتلبية احتياجات سيدات األعمال.الرابطات النسائية، وتوليد أف

نجحت هذه املؤسسة في تنسيق الجهود الرامية إلى معالجة بعض القضايا   2016و  2013بين عامي 

األساسية التي تواجهها سيدات األعمال من خالل مجموعة متنوعة من مبادرات قدمها القطاعين 

ع الصغيرة واملتوسطة بشكل أساس ي في العام والخاص. وفي القطاع العام، ساهمت مؤسسة املشاري

                                                           
 (.2015( ورياضات )2016للمزيد من املعلومات التفصيلية، تصفح منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( ) 7
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( تحت إشراف وزارة املرأة واألسرة JPWإطالق برنامج التنمية االقتصادية من قبل دائرة تنمية املرأة )

( إلدماج ريادة األعمال النسائية كمصدر للتنمية من أجل املرأة KPWKMوتنمية املجتمع )

رينغيت ماليزي لبرامج حاضنة  750.000تخصيص واملجتمعات. وتحت إشراف إدارة تنمية املرأة، تم 

( التي تركز على تطوير مهارات I-KeuNITA( وحاضنة كوساهاوانان وانيتا )I-KITكيماهيران إبوتونغال )

رأس املال البشري ومساعدة األعمال الحرة لألمهات العازبات ذوات الدخل املنخفض لتمكينهم من 

 بدء عمل تجاري.

املؤسسة بدور هام في تنسيق وتنظيم املبادرات التي تهدف إلى تحسين وصول  األهم من ذلك، اضطلعت

منظمي املشاريع من النساء إلى التمويل. ومن خالل جهد مشترك مع بنك نيجارا ماليزيا وبنك املشاريع 

اليزي، أطلقت املؤسسة مبادرات لتمويل املشاريع الصغرى والصغيرة املالصغيرة واملتوسطة 

( من قبل بنك WEP-LEAPتي تملكها النساء مثل برنامج تمويل مشاريع النساء املقاوالت )واملتوسطة ال

وباإلضافة إلى التمويل،  .2.0ماليزيا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ومخطط برنامج تسريع األعمال 

 تنظم املؤسسة أيًضا ورش عمل لتعزيز التوعية املالية للنساء املقاوالت من خالل مبادرات مثل

اإلحاطة التي قدمتها وزارة املالية حول تسجيل الشركات، وإدارة الجمارك امللكية في ورشة عمل ماليزيا 

بشأن إنفاذ الضرائب على السلع والخدمات واألعمال التحضيرية، وورشة عمل مؤسسة ضمان 

ات على ( حول تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل ومساعدة الشركCGCاالئتمان بيرهاد ماليزيا )

 النمو.

أخيرا، جمعت املؤسسة أيضا بين القطاعين العام والخاص ملعالجة القضايا املحددة التي تواجهها 

خطة النساء املقاوالت مثل مساعدة الطموحات منهن لبدء مشروع تجاري من خالل مبادرات مثل 

بر مانوسيا بيرهاد ( من قبل بيمبانغونان سمHEARTS) النهوض بربات البيت وإعادة تفعيل املهارات

(PSMB /وبرنامج العودة املهنية من قبل مؤسسة املواهب. وتقدم ماليزيا املؤسسات النسائية وسلعها )

خدماتها على املستوى الوطني من خالل مبادرات مثل برنامج تطوير املصدرين ماتراد من قبل مؤسسة 

األعمال بدمج تكنولوجيا املعلومات  ؛ وتساعد رائدات(MATRADEمية التجارة الخارجية املاليزية )تن

( حول MDECواالتصاالت في أعمالهن من خالل مبادرات مثل دورة شركات تطوير الوسائط املتعددة )

 8فوائد التجارة اإللكترونية وأوسهاوان اإللكترونية للشركات التي تملكها النساء.

 خالل وحدة تنمية ريادة تمويل الشركات املنزلية والصغرى والصغيرة واملتوسطة من5.9   

 بنغالديش -ألعمال ل النساء

في اقتصاد ناٍم مثل بنغالديش، يعد الحصول على التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه املؤسسات 

مليون مشروع منزلي ومتناهي الصغر وصغير  7.8، ومن بين 2017التي تملكها للنساء. ففي عام 

% فقط. 17التي تملكها النساء املشاريع ( في بنغالديش، بلغت نسبة CMSMEsومتوسط الحجم )

                                                           
 (.2018للمزيد من املعلومات التفصيلية، راجع مؤسسة ماليزيا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ) 8
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روح تنظيم املشاريع لدى النساء، أدخل مصرف بنغالديش، وهو البنك املركزي والهيئة زرع وبغية 

التنظيمية العليا للنظام النقدي واملالي للبلد، مجموعة من السياسات الشاملة التي تسهل على النساء 

من تنفيذ السياسة،  ء. وكجزالنسائيةصول على التمويل من خالل وحدة تنمية املقاوالت املقاوالت الح

ُينصح كل فرع من فروع بنك بنغالديش بتحديد ثالثة من سيدات األعمال املحتمالت على األقل لم 

 يحصلن بعد على قروض.

 لحكومة بنغالديش، فإن السياسات التي تعالج مسألة ريادة املرأة لألع
ً
مال ستنفذ بواسطة وفقا

املصارف واملؤسسات املالية العامة والخاصة. وللقيام بذلك، أصدرت حكومة بنغالديش تعليمات 

للمؤسسات املالية في البلد بتطوير خطط ائتمانية خاصة بالنساء املقاوالت في قطاعات الشركات 

املالية توفير التدريب  املنزلية والصغرى والصغيرة واملتوسطة. كما ُيطلب من املصارف واملؤسسات

الالزم ألصحاب املشاريع املختارين وتوسيع مدى توافر الخدمات املالية ملدة سنة على األقل. وعالوة 

لب من املصارف واملؤسسات املالية النظر في منح قروض للنساء املقاوالت تصل إلى 
ُ
 2.5على ذلك، ط

( دون الحاجة إ 30 225مليون تاكا بنغالديش ي )
ً
لى ضمانات، ولكن مقابل ضمان شخص ي في إطار دوالرا

 تسهيالت إعادة التمويل التي يقدمها مصرف بنغالديش.

تدخالت السياساتية من قبل بنك بنغالديش، ازداد مبلغ التمويالت املقدمة للنساء املقاوالت البسبب 

توسطة التي تملكها وعدد املقترضين بشكل سريع. وارتفع عدد الشركات املنزلية والصغرى والصغيرة وامل

. 2016في عام  32.842إلى  2010في عام  13.233النساء وتمولها مختلف البنوك واملؤسسات املالية من 

مليون دوالر أمريكي  231كما زاد املبلغ املقابل للقروض التي سحبتها املؤسسات التي تملكها النساء من 

 .2016مليون دوالر أمريكي في عام  534إلى  2010في عام 

ن حياة النساء املقاوالت وأسرهن ومجتمعاتهن فحسب،  إن تمويل املشاريع التي تملكها النساء لم يحِسّ

 إلى تعزيز بيئة مالئمة للنساء املقاوالت في القطاع املصرفي في البلد. كما كان إطار 
ً
بل أدى أيضا

 في الجمع بين املصارف الخاصة واملؤسسات املالية
ً
 حاسما

ً
العامة والوكاالت املحلية  السياسات عامال

 9.على التمويلالنساء املقاوالت لتحسين إمكانية حصول 

 مصر -( WBDCمركز تنمية األعمال التجارية النسائية )6.9   

( مركزا غير ربحي ذو موارد ذاتية االستدامة أنش ئ WBDCيعتبر مركز تنمية األعمال التجارية النسائية )

التنموية شاريع امل( في مصر. وهو واحد من العديد من NCWللمرأة )تحت مظلة املجلس القومي 

تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة، على النحو املنصوص عليه في والية الرامية إلى ملجلس القومي ا

( SMEاملجلس. وهو يسخر أدوات ومهارات للمرأة املصرية إلنشاء الشركات الصغيرة واملتوسطة )

 و لدخول القوى العاملة املصرية من خالل التدريب وتحسين املهارات.وإدارتها وتشغيلها، أ

                                                           
 (.AFI) 2017، راجع التحالف من أجل اإلدماج املاليللمزيد من املعلومات التفصيلية 9
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من أجل تمكين املرأة املصرية، أجرى مركز تنمية األعمال التجارية النسائية عدًدا كبيًرا من الفعاليات 

وورش العمل املصممة لزيادة الوعي بشأن املشاريع الصغيرة واملتوسطة مثل الندوات حول الريادة 

، والعالمات التجارية، والتصدير، وقانون الضرائب الجديد وما شابه ذلك. وقد رّسخ املركز واإلدارة

لنفسه موقعا مرموقا في السوق فيما يتعلق بتقديم دورات تدريبية عالية الجودة بتكاليف معقولة 

بهدف تسهيل حصولهن على الدورات والندوات وورش حديثات العهد للنساء املقاوالت والخريجات 

 العمل.

ئات من املباإلضافة إلى ذلك، قام مركز تنمية األعمال التجارية النسائية ببناء قاعدة بيانات تشمل 

سيدات األعمال املصريات وقدم استشارات في مجال األعمال آلالف النساء. على سبيل املثال، قام 

يا املعلومات واملهارات املركز، من خالل منحة مقدمة من مايكروسوفت، بتقديم التدريب على تكنولوج

 األولية ملئات الخريجات والنساء املقاوالت ومنحهن شهادات.

بشكل أكثر تحديًدا، يقدم مركز تنمية األعمال التجارية النسائية الدعم الفني والتسويقي واإلداري 

مركز للنساء الراغبات في إنشاء أعمال تجارية صغيرة. ولهذا الغرض، أنشأ مشروًعا نموذجًيا، وهو 

( هي بوابة إلكترونية توفر معلومات عن www.cleostore.comدعم األعمال اإللكترونية: كليوستور )

الشركات الصغيرة التي تديرها سيدات أعمال في مصر. وهي مصممة ملساعدة النساء املقاوالت على 

ملنتجات ذات بيع منتجاتهن في األسواق الوطنية والدولية من خالل عرض كتالوجات على اإلنترنت 

جودة وبأسعار تنافسية. كما يوفر العديد من وسائل التوجيه واملساعدة لتطوير استراتيجيات 

تسويقية جديدة. وهو يضم املئات من النساء املقاوالت املسجالت حتى اآلن، العديد منهن يصدرن 

 منتجاتهن إلى كل من الدول العربية واألوروبية.

ملساعدة  www.afkargadida.orgال التجارية النسائية ببناء موقع الويب أخيًرا، قام مركز تنمية األعم

رائدات األعمال الحاليات واملحتمالت الراغبات في تحسين أعمالهن الخاصة أو البدء فيها. ويقدم 

املوقع معلومات عن أفكار األعمال )الخدمات، اإلعالنات التجارية والتصنيع(، وعينات من دراسات 

االستثمار والخطوات القانونية الالزمة إلنشاء شركة خاصة. كما يساعد النساء  الجدوى، وفرص

املقاوالت من خالل تعريفهن بإجراءات وشروط التصدير، وتوفير املعلومات عن املنظمات غير 

 الحكومية والجمعيات واملؤسسات املالية التي تدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم.

ية األعمال التجارية النسائية تحت مظلة املجلس القومي للمرأة وتعاونه الفعال ساعد إنشاء مركز تنم

 10صالح النساء املقاوالت في مصر.لمع مختلف املؤسسات العامة على تنفيذه لبرامج ذات تأثير كبير  

                                                           
 (.2017للمزيد من املعلومات التفصيلية، راجع املجلس القومي للمرأة ) 10
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 العاشر الفصل 10

آثار السياسات على تعزيز ريادة املرأة لألعمال 

من أجل التنمية في دول منظمة التعاون 

 اإلسالمي
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 للوضع الراهن ألنشطة تنظيم املشاريع النسائية بهدف 
ً
 مفصال

ً
قدم الجزء الثاني من التقرير تحليال

التنمية في البلدان األعضاء في منظمة تحقيق استكشاف سبل تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل 

 التعاون اإلسالمي.

لدان املنظمة أن النساء املقاوالت من ناحية، يكشف استعراض شامل لألدبيات والبيانات املتعلقة بب

يواجهن تحديات رئيسية تعوق أنشطة تنظيم املشاريع الخاصة بهن. وعادة ما تضرب هذه التحديات 

نجاحها. وبالتالي، فإن مساهمتهن في تنمية دول املنظمة مستوى الرئيسية نطاق أنشطتهن وحجمها و 

خرى، فإن التحديات التي تواجهها النساء تبقى محدودة عند مقارنتها باإلمكانيات. ومن ناحية أ

 املقاوالت يثبط عزيمة النساء اللواتي لديهن طموحات في أن يصبحن مقاوالت لتحمل املجازفات.

يمكن تلخيص التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء املقاوالت في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

قطاعي العالي، ومحدودية الوصول إلى التمويل، والبنية بتدني تنمية رأس املال البشري، والتركيز ال

التحتية غير الفعالة، والقضايا السياسية والقانونية، والحواجز الثقافية والهيكلية. وملواجهة هذه 

التحديات، اتخذت دول املنظمة على مدار العقد املاض ي خطوات ملموسة في مسارها نحو عمل املرأة 

لحماية النساء من العنف في املنزل وفي مكان العمل، وتحسين إجراءات قوانين سن وريادتها، مثل 

حصول املرأة على وظيفة، وتحسين حصولها على االئتمانات/ القروض، وحظر التمييز بين الجنسين 

في التعامل مع الدائنين، وتوفير حوافز للمرأة من أجل العمل، ووضع إجراءات املطالبات للمرأة، 

 الوصول إلى املؤسسات )راجع املرفق الرابع لتصفح القائمة الكاملة(.وتمكين املرأة من 

مع ذلك، هناك نقص في الجهود املتضافرة املبذولة لتعزيز تنظيم املشاريع لدى النساء على الصعيد 

القطري والبيني في منظمة التعاون اإلسالمي. وبغية تعزيز روح املبادرة لدى النساء من أجل تنمية 

مة، هناك حاجة لتصميم واتخاذ مجموعة من التدخالت بدءا من القطاع التعليمي إلى بلدان املنظ

 املؤسسات املالية، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

 من أجل تحسين نوعية مهارات رأس املال البشري  :ضمان املساواة بين الجنسين في التعليم

اون اإلسالمي، ينبغي تعزيز املساواة بين في صفوف النساء في الدول األعضاء في منظمة التع

الجنسين في التعليم. وفي هذا الصدد، يوص ى صانعو السياسات في الدول األعضاء في 

املنظمة بمراجعة مناهج التعليم واملواقف التربوية واملمارسات املدرسية التي يمكن أن تؤدي 

أجل اجتذاب عدد أكبر من  عن غير قصد إلى التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية. ومن

الفتيات إلى املدارس، ينبغي أن يركز االستثمار في املؤسسات التعليمية على ثالثة مجاالت 

التعليم اإللزامي للجميع وإعادة النظر تطبيق مبدأ رئيسية: تحسين البنية األساسية املادية، 

 الجنس في الفصل الدراس ي. في املواد التعليمية التمييزية، وتدريب املعلمين على مراعاة نوع

 لالستفادة من دور التعليم في تعزيز ريادة  :تعزيز ريادة األعمال النسائية من خالل التعليم

األعمال النسائية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ينبغي أن تتضمن املناهج 
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رأة والعمل وريادة التعليمية املنقحة نبذات وصفية إيجابية تحيط بمواضيع خاصة بامل

باالقتصاد تعنى األعمال. وفي املستويين االبتدائي والثانوي، يمكن أن يؤدي إدراج دورات 

وتنظيم املشاريع في املناهج الدراسية إلى تعزيز روح املبادرة لدى الفتيات من مرحلة مبكرة. 

دراسة لالفتيات استقطاب وعلى مستوى التعليم العالي، يجب أن تشمل سياسة التعليم 

، والتمويل، وريادة األعمال التجارية (STEMلتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )العلوم وا

من خالل اإلجراءات اإليجابية بما في ذلك حصص القبول، والجوائز األكاديمية، واملنح 

 الدراسية.

 عامالت في يمكن أن تستفيد النساء املقاوالت ال :إنشاء مراكز خاصة بالنساء املقاوالت

القطاع غير الرسمي أو من املنزل من إنشاء مراكز على املستوى الوطني يمكنها توفير التعليم 

املتعلق باألعمال التجارية، والدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتنمية املهارات املهنية 

ملشورة حول استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في األعمال التجارية، وتقديم ا

والتوجيه، وإتاحة فرص التواصل بين النساء املقاوالت. ومن خالل االستفادة من هذه 

املراكز، تتمتع النساء املقاوالت من جميع الخلفيات، بما في ذلك الفئات املحرومة، بفرصة 

 متكافئة لتحسين مهاراتهن، وتنمية أعمالهن، وتشكيل شبكات أعمال وظيفية.

 ال تستطيع املؤسسات املصرفية  :ة واملصرفية لدعم النساء املقاوالتتعزيز الصناعة املالي

 
ً
 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تلبي تماما

ً
واملالية غير املتطورة نسبيا

توقعات وتطلعات النساء املقاوالت. وإن تشجيع هذه املؤسسات لفتح شباك أو توسيع نطاق 

النساء املقاوالت من شأنه أن يشكل خطوة مهمة نحو األمام. ومن شبابيكها الحالية لتمويل 

املرجح أن يساعد ذلك املزيد من النساء املقاوالت على االستفادة من املؤسسات املصرفية 

الرسمية )بما في ذلك البنوك التقليدية واإلسالمية(. ويجب أيضا على صانعي السياسات في 

وتحسين اآلليات للتعامل مع التمييز بين الجنسين بلدان املنظمة تصميم سياسات جديدة 

في عملية الحصول على التمويل. ومن أجل تحسين مشاركة املرأة من ذوات الدخل املنخفض 

في تنظيم املشاريع، تحتاج املصارف واملؤسسات املالية إلى تقديم قروض مدعومة، ومراجعة 

زيادة توافر برامج التمويل متطلبات الضمانات، وممارسات الضمانات على القروض، و 

الصغير. كما يجب أن تكون املؤسسات املالية العامة اململوكة للدولة قادرة على اتخاذ زمام 

تعبئة أموال األوقاف لتلبية االحتياجات املتزايدة كما يمكن لفي السوق. املجال املبادرة وتهيئة 

أن تسهل من سد الفجوة بين لرواد األعمال من النساء في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 الطلب والعرض.

 لغرض تحسين مستوى  :إنشاء برامج لتحسين مستوى التوعية املالية لدى النساء املقاوالت

التوعية املالية بين النساء املقاوالت، يوص ى بأن تقوم املؤسسات املالية الوطنية بتصميم 

وتقديم برامج تهدف إلى تدريب هذه الفئة من النساء مثل مهارات اإلدارة املالية وإدارة 
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ة املشاريع وجمع األموال. ومن شأن مشاركة جميع أصحاب املصلحة )املؤسسات العام

والبنوك واملؤسسات املالية وكذلك املنظمات غير الحكومية( أن تزيد من تأثير هذه البرامج 

 ونطاقها وتساعد النساء املقاوالت الطموحات.

 تحتاج العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون  :االستثمار في البنية التحتية األساسية

البنية التحتية األساسية للحد من عدم  اإلسالمي إلى مبالغ كبيرة موجهة لالستثمار في

الكفاءة. وهناك حاجة إلى تحسين نوعية وكفاءة خدمات البنية التحتية األساسية مثل 

الطرق والنقل والطاقة واملياه واملرافق الصحية واالتصاالت وفقا للمعايير الدولية لتكملة 

تعزيز دور الشراكات بين الجهود املبذولة في مجال تنظيم املشاريع النسائية. ومن شأن 

القطاعين العام والخاص أن يساعد في خفض التكاليف واملخاطر املترتبة على االستثمارات 

الكبيرة في البنية التحتية. وعلى مستوى املنظمة، سيكون التعاون الفني وتبادل املعارف 

 
ً
 للتعاون. والخبرات وأفضل املمارسات بين البلدان األعضاء فيها في هذا املجال سبيال

 ملواكبة  :تحسين مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في دول منظمة التعاون اإلسالمي

توجه األسواق العاملية نحو التحول الرقمي، هناك حاجة إلدخال برامج لتطوير وتحسين 

مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى النساء املقاوالت في البلدان األعضاء في 

ة التعاون اإلسالمي. يمكن للتكنولوجيات التي تدعمها تكنولوجيا املعلومات منظم

واالتصاالت أن تحسن كفاءة املؤسسات التي تملكها النساء وإمكانية دخولها إلى األسواق. 

كما تحتاج السياسات الحكومية في الدول األعضاء في املنظمة إلى تشجيع الشركات الناشئة 

 املعلومات واالتصاالت والتي تقوم النساء بريادتها.القائمة على تكنولوجيا 

 ل التشريعات لبنات أساس مهمة في  :وضع إطار تشريعي لتعزيز ريادة األعمال النسائية
ّ
تشك

مجال تمكين النساء. فبدون أطر قانونية، سيكون من الصعب تنفيذ العديد من اإلصالحات 

شريعات تساعد في القضاء على والسياسات. ويجب على واضعي السياسات صياغة وسن ت

العوامل التي تضع النساء في وضع يتسم بالحرمان. على سبيل املثال، تعتبر التشريعات ذات 

فعالية كبيرة في مساعي وقف التمييز بين الجنسين بين الدائنين ومؤسسات اإلقراض. كما 

دول األعضاء في ستساعد تلك التي تعزز اإلجراءات اإليجابية لصالح املرأة العديد من ال

املنظمة على زيادة نشاط تنظيم املشاريع بين النساء. فمثال، من شأن التشريعات الخاصة 

ا للسكان اإلناث.
ً
 بوقف العنف وسوء املعاملة في املنزل والعمل أن تخلق بيئة أكثر تمكين

  من أجل :مراجعة القواعد واللوائح التنظيمية من منظور جنساني لبدء النشاط التجاري 

تعزيز أنشطة تنظيم املشاريع النسائية، من الضروري تبسيط اإلجراءات التنظيمية 

وإجراءات التسجيل الالزمة لبدء عمل تجاري في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي. وباملقارنة مع املقاولين الذكور، تواجه نظيراتهم في البلدان األعضاء في املنظمة 
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بيروقراطية فيما يخص الحصول على القروض، وتسجيل األعمال عددا من العقبات ال

الفساد. ومن شأن انتشار التجارية، والحصول على التراخيص، والتعامل مع الضرائب، و 

مراجعة القواعد واللوائح التنظيمية من خالل منظور جنساني أن يساعد في تقليل 

طلوبة من النساء لبدء أعمالهن اإلجراءات غير الضرورية والتحكم في الوقت والتكاليف امل

 التجارية.

 االجتماعية يمكن معالجة املفاهيم  :زيادة الوعي فيما يتعلق بمزايا ريادة األعمال النسائية

الخاطئة املتعلقة بتنظيم املشاريع التجارية إلى حد كبير عن طريق التوعية والثقافية 

اص واملجتمع املدني. وتعزيز بخصوص فوائدها لدى صانعي السياسات وممثلي القطاع الخ

إدراج شخصيات كما أن ثقافة حيث تكون ريادة األعمال النسائية هي القاعدة في املجتمع. 

دينية في قائمة أصحاب املصلحة الرئيسيين من شأنه أن يساعد في توضيح املفاهيم الخاطئة 

النسائية. كما يمكن  حول حقوق املرأة في اإلسالم، وخاصة عندما يتعلق األمر بريادة األعمال

لتنظيم حمالت التوعية العامة على املستوى الوطني أن يكون أداة فعالة للغاية في هذا 

 السياق.

 إن  :تأسيس مبادرات بينية في منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز ريادة األعمال النسائية

مال النسائية من تعزيز ريادة األع من شأنهالتعاون فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي 

أجل التنمية بعدة طرق. ويمكن للجهود التي يبذلها عدد من مؤسسات املنظمة توفير بعض 

التوجيه واملساعدة للبلدان األعضاء في هذه األخيرة في مساعيها الرامية إلى تحقيق األهداف 

على سبيل فاملنصوص عليها في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة )األوباو(. 

املثال، يعد التمكين االقتصادي للمرأة أحد األهداف الرئيسية لبرنامج األوباو وتعزيز ريادة 

األعمال لدى النساء وسيلة فعالة لتمكين املرأة. في هذا الصدد، يمكن للبنك اإلسالمي 

( تطوير برامج خاصة تستهدف النساء املقاوالت في بلدان منظمة التعاون ISDBللتنمية )

إلسالمي واستخدامها مثل برامج التمويل األصغر اإلسالمي. وفي سياق مماثل، يمكن ا

( لتلبية احتياجات ICCIAاستخدام برامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة اإلسالمية )

وتعزيز  سيدات األعمال بحيث أن الغرفة لديها برامج مختلفة لتطوير النوع االجتماعي،

سطة وتطويرها، واالستفادة من التمويل األصغر، وتطوير روح املؤسسات الصغيرة واملتو 

( ICDTاملبادرة من خالل تكنولوجيا املعلومات. ويمكن للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )

تطوير معارض ومحافل مخصصة لعرض منتجات الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تترأسها 

تخصيص حصص معينة لهذه الشركات في النساء في أجزاء مختلفة من منطقة املنظمة أو 

املعارض واملحافل املخطط لها. كما يمكن أن تستفيد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 

، من (COMCECتصادي والتجاري التابعة للمنظمة )خدمات اللجنة الدائمة للتعاون االق

يع الصغيرة أجل تنمية قدرات مؤسساتها العامة الوطنية النشطة في دعم وبرمجة املشار 
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 2018 والتنمية املرأة حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير | سيسرك

141 

 أن تستفيد بلدان املنظمة من برامج سيسرك للتدريب وبناء 
ً
واملتوسطة. ومن املمكن أيضا

القدرات التي يمكن تصميمها وتنفيذها لترقية قاعدة املهارات الوطنية لصانعي السياسات 

، تعمل محافل املنظمة املعنية بشؤون النساء مثل 
ً
العاملين في هذا املجال. وأخيرا

اعات على املستوى الوزاري، واالجتماعات على مستوى الخبراء، وورش العمل، االجتم

واالجتماعات التشاورية بمثابة منابر حيث يجتمع صانعو السياسات لتحديد فرص التعاون 

 ضمن مجموعة املنظمة وتبادل وجهات نظرهم حول ريادة املرأة لألعمال.

ت املنظمة ومحافلها معا منصة قوية وتشكل مثل هذه املبادرات املقدمة من طرف مؤسسا

لتبادل املعارف الفنية، وتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة التي يمكن أن تستفيد 

 التنمية. تحقيق منها بلدان املنظمة بهدف تعزيز ريادة املرأة لألعمال من أجل
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 حصص النوع االجتماعي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :Iامللحق 

نسبة النساء في مجلس النواب أو البرملان ذو املجلس الواحد في دول منظمة التعاون  :II  امللحق

 اإلسالمي

 2015إطار مؤشر ريادة النساء لألعمال،  :IIIامللحق 

 01و 2015مايو  01اإلصالحات ذت الصلة بالنساء واألعمال التجارية والقوانين ما بين  :IVامللحق 

 في دول منظمة التعاون اإلسالمي 2017يونيو 

 تصنيفات البلدان :Vامللحق 

 التصنيف الجغرافي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي :VIامللحق 
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 في منظمة التعاون اإلسالميحصص النوع االجتماعي في الدول األعضاء  :I امللحق

 نوع الحصة املستوى   البلد
الحد األدنى لنسبة النساء 

 املطلوبة في القوائم

 1ذو مجلسين أفغانستان

 249من  68 6املقاعد املحجوزة 3مجلس النواب

مجلس الشيوخ/ 
 4املجلس األعلى

 %50 املقاعد املحجوزة

 مجلس إقليمي%، في كل 20 املقاعد املحجوزة 5دون الوطني

 2ذو مجلس واحد ألبانيا

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 7عليها في التشريعات
30% 

 دون الوطني
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
33% 

  الجزائر

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
%، حسب عدد 50-20%

 املقاعد في الدائرة

 الوطنيدون 
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
%، حسب عدد 35-30%

 املقاعد التي يتعين شغلها

 املقاعد املحجوزة مجلس النواب
تعتمد على حجم الدوائر 

 االنتخابية

 عدد املقاعد املقاعد املحجوزة دون الوطني

 ذو مجلس واحد بنغالديش

 350من  50 املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 املقاعد املحجوزة دون الوطني
مقاعد في  3الفئة املخصصة، 

 كل مجلس

 ذو مجلس واحد بوركينا فاسو

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
30% 

 دون الوطني
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات

 %10 املقاعد املحجوزة مجلس النواب مجلس واحد ذو  جيبوتي

 ذو مجلس واحد غينيا
 مجلس النواب

حصص املرشحين املنصوص 
 عليها في التشريعات

30% 

 %33 املقاعد املحجوزة دون الوطني

 مجلس النواب ذو مجلس واحد غيانا
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
33% 

 ذو مجلس واحد إندونيسيا

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
30% 

 دون الوطني
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
30% 

 ذو مجلس واحد العراق

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
25% 

 %25 املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 كل عضو ثالث املحجوزةاملقاعد  دون الوطني

 ذو مجلسين األردن

 مقعدا 15 املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 املقاعد املحجوزة دون الوطني
مقعد من  970من  297

 مقاعد مجلس البلديات

 مجلس النواب ذو مجلس واحد قرغيزستان
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
30% 
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 ليبيا
 ذو مجلس واحد

 واحدذو مجلس 

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
50% 

 محجوزة ولكن غير محددة املقاعد املحجوزة دون الوطني

 ذو مجلسين موريتانيا

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
50% 

 مجلس الشيوخ
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
 دائرة انتخابية %، في كل25

 مقعدا 20 املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 %، في كل مجلس بلدية20 املقاعد املحجوزة مجلس الشيوخ

 ذو مجلسين املغرب
 395من  60 املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 الثلث، في املجالس اإلقليمية املقاعد املحجوزة دون الوطني

 ذو مجلس واحد النيجر
 %10 املقاعد املحجوزة النوابمجلس 

 %10 املقاعد املحجوزة دون الوطني

 ذو مجلسين باكستان

 342من  60 املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 104من  17 املقاعد املحجوزة مجلس الشيوخ

 محجوزة ولكن غير محددة املقاعد املحجوزة دون الوطني

 مجلس النواب  فلسطين
املنصوص حصص املرشحين 

 عليها في التشريعات
 1، ثم 4من  1، تليه 3من  1

 ، وهكذا5من 

 ، في كل جهاز محلي13من  2 املقاعد املحجوزة دون الوطني

اململكة العربية 
 السعودية

 %20 املقاعد املحجوزة مجلس النواب ذو مجلس واحد

 ذو مجلس واحد السنغال

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 التشريعات عليها في
50% 

 دون الوطني
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
50% 

 %، في لجان تنمية الدوائر50 املقاعد املحجوزة دون الوطني ذو مجلس واحد سيراليون 

 %30 املقاعد املحجوزة مجلس النواب ذو مجلس واحد الصومال

 الفئة املخصصة املقاعد املحجوزة مجلس النواب ذو مجلسين السودان

 مجلس النواب ذو مجلس واحد توغو
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
50% 

 مجلس النواب ذو مجلس واحد تونس
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
50% 

 ذو مجلس واحد أوغندا

 ممثال 112الفئة املخصصة،  املقاعد املحجوزة مجلس النواب

 املقاعد املحجوزة دون الوطني
الفئة املخصصة، ثلث 

 األعضاء املنتخبين

 ذو مجلسين أوزبكستان

 مجلس النواب
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
30% 

 دون الوطني
حصص املرشحين املنصوص 

 عليها في التشريعات
30% 

 Dahlerup, D., Hilal, Z., Kalandadze, N., and Kandawasvika-Nhundu, R. (2013)املصدر: 
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 مالحظات:

عادة باسم تعرف من غرفتين، مكونة  ةتشريعيهيئة  - هيئة تشريعية مكونة من مجلسين .1

 مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 من غرفة واحدة.تتكون  ةتشريعي هيئة -مكونة من مجلس واحد  ةتشريعيهيئة  .2

3. LH  - ينظر ما عادة مجلسين، من ةاملكون ةالتشريعي الهيئة في املجلسين أحد - النواب مجلس 

تكون هي الغرفة األكثر قوة عندما تكون سلطات  ."الشعب ممثلي" يضم أنه على إليه

 الغرفتين غير متكافئة.

4. UH - من ةاملكون ةالتشريعي الهيئة في املجلسين أحد - األعلى املجلس /الشيوخ مجلس 

 أو "الفيدرالية الواليات  /األقاليم ممثلي" على يحتوي  أنه على إليه ُينظر ما غالًبا مجلسين،

 تكون هي الغرفة األقل قوة عندما تكون سلطات املجلسين غير متكافئة. ."املراجعة غرفة"

5. SN -  اإلقليمية /الواليات أو املقاطعات أو املحلية املستويات إلى يشير - الوطني دون. 

مخصص الحصص الذي يحتفظ بعدد معين  -حصة املرشح املنصوص عليها في التشريعات  .6

 من األماكن في القوائم االنتخابية للمرشحات.

املقاعد التي يكون فيها معيار محدد مثل الدين أو العرق أو اللغة  -املقاعد املخصصة للنساء  .7

ا للترشيح أو االنتخاب. في هذا املنشور، يشير إلى مخصص الحصص 
ً
أو النوع االجتماعي شرط

 الذي يحتفظ بعدد من املقاعد في مجلس تشريعي للنساء.بين الجنسين 
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نسبة النساء في مجلس النواب أو البرملان ذو املجلس الواحد في دول منظمة التعاون  :II  امللحق

 اإلسالمي

 مجلس النواب أو  برملان من مجلس واحد البلد

 % النساء النساء املقاعد* االنتخابات 

 %27.70 69 249 18.09.2010 أفغانستان

 %27.90 39 140 25.06.2017 ألبانيا

 %25.80 119 462 04.05.2017 الجزائر

 %16.80 21 125 01.11.2015 أذربيجان

 %7.50 3 40 22.11.2014 البحرين

 %20.30 71 350 05.01.2014 بنغالديش

 %7.20 6 83 26.04.2015 بنين

 %9.10 3 33 13.01.2017 بروناي دار السالم

 %11.00 14 127 29.11.2015 بوركينا فاسو

 %31.10 56 180 30.09.2013 الكاميرون

 %12.80 24 188 13.02.2011 تشاد

 %6.10 2 33 25.01.2015 جزر القمر

 %10.60 27 255 18.12.2016 كوت ديفوار

 %26.20 17 65 23.02.2018 جيبوتي

 %14.90 89 596 17.10.2015 مصر

 %17.10 20 117 17.12.2011 الغابون 

 %10.30 6 58 06.04.2017 غامبيا

 %21.90 25 114 28.09.2013 غينيا

 %13.70 14 102 13.04.2014 غينيا بيساو

 %31.90 22 69 11.05.2015 غيانا

 %19.80 111 560 09.04.2014 إندونيسيا

 %5.90 17 289 26.02.2016  إيران

 %25.30 83 328 30.04.2014 العراق

 %15.40 20 130 20.09.2016 األردن

 %27.10 29 107 20.03.2016 كازاخستان

 %3.10 2 65 26.11.2016 الكويت

 %19.20 23 120 04.10.2015 قرغيزستان
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 %3.10 4 128 07.06.2009 لبنان

 %16.00 30 188 25.06.2014 ليبيا

 %10.40 23 222 05.05.2013 ماليزيا

 %5.90 5 85 22.03.2014 جزر املالديف

 %8.80 13 147 24.11.2013 مالي

 %25.20 37 147 23.11.2013 موريتانيا

 %20.50 81 395 07.10.2016 املغرب

 %39.60 99 250 15.10.2014 موزمبيق

 %17.00 29 171 21.02.2016 النيجر

 %5.60 20 360 28.03.2015 نيجيريا

 %1.20 1 85 25.10.2015 عمان

 %20.60 70 340 11.05.2013 باكستان

 %9.80 4 41 01.07.2013 قطر

 %19.90 30 151 02.12.2016 اململكة العربية السعودية

 %41.80 69 165 30.07.2017 السنغال

 %12.30 18 146 07.03.2018 سيراليون 

 %24.40 67 275 23.10.2016 الصومال

 %30.50 130 426 13.04.2015 السودان

 %25.50 13 51 24.05.2015 سورينام

 %19.00 12 63 01.03.2015 طاجيكستان

 %17.60 16 91 25.07.2013 توغو

 %31.30 68 217 26.10.2014 تونس

 %14.60 80 549 01.11.2015 تركيا

 %24.80 31 125 25.03.2018 تركمانستان

 %34.30 154 449 18.02.2016 أوغندا

 %22.50 9 40 03.10.2015 اإلمارات العربية املتحدة

 %16.00 24 150 21.12.2014 أوزبكستان

 %0.00 0 275 27.04.2003 اليمن

 (2018يونيو  24، قاعدة بيانات بارلين )تاريخ زيارة القاعدة (IPUلدولي )املصدر: االتحاد البرملاني ا

 في البرملان
ً
 * األرقام تتوافق مع عدد املقاعد التي يتم شغلها حاليا
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 2015إطار مؤشر ريادة النساء لألعمال،  :IIIامللحق  

 :1املؤشر الفرعي 

 بيئة تنظيم املشاريع

 : مفهوم الفرص1الدعامة 
 إدراك الفرص

 حقوق متساوية وحجم السوق 

 : مهارات بدء األعمال2الدعامة 
 مفهوم املهارات

 التعليم الثانوي 

 االستعداد للمخاطرة: 3الدعامة 
 االستعداد للبدء

 مخاطر األعمال التجارية

 : إقامة شبكات4الدعامة 
 معرفة مقاول 

 الدخول لإلنترنت والشبكات

 : الدعم الثقافي5الدعامة 
 الوضع التنفيذي

 الحصول على رعاية األطفال

 :2املؤشر الفرعي 

لتنظيم  املناخ العام

 املشاريع

 بدء الفرص: 6الدعامة 
 أعمال الفرص

 حرية التنقل بالحافلة والحركة

 : قطاع التكنولوجيا7الدعامة 
 أعمال قطاع التكنولوجيا

 االستيعاب التكنولوجي

 : جودة املوارد البشرية8الدعامة 

 أصحاب عمل ذوي مستوى تعليم عالي

دعم الشركات املتوسطة والصغيرة 

 الحجم وتدريبها

 املنافسة :9الدعامة 
 القدرة االبتكارية

 األسواق املحتكرة

 : فجوة الجنسانية10الدعامة 
 نسبة ريادة األعمال

 التكافؤ بين القوى العاملة

 :3املؤشر الفرعي 

 التطلعات املشاريعية

 : ابتكار املنتجات11الدعامة 
 منتجات جديدة

 نقل التكنولوجيا

: االبتكار على مستوى 12الدعامة 

 العمليات

 تكنولوجيا جديدة

 نفقات راند

 : النمو العالي13الدعامة 
 غزالن األعمال التجارية

 القيادة

 : التدويل14الدعامة 
 التركيز على التصدير

 العوملة

 : التمويل الخارجي15الدعامة 
 تمويل املستوى األول 

 تمويل املستوى الثالث

 Terjesen and Lloyd (2015.)املصدر: مؤشر ريادة األعمال النسائية، 
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 2015مايو  01اإلصالحات ذت الصلة بالنساء واألعمال التجارية والقوانين ما بين  :IV امللحق

 في دول منظمة التعاون اإلسالمي 2017يونيو  01و

 مجال/ تشريع السياسات البلد

 حماية املرأة ضد العنف

تحظر التحرش الجنس ي في العمل والتعليم. كما حددت عقوبات جنائية وسبل  أفغانستان
 انتصاف مدنية للتحرش الجنس ي في العمل.

جّرم العنف املنزلي، بما في ذلك العنف البدني والنفس ي واالقتصادي. الجزائر
ُ
 ت

ويشمل وضعت أول قانون لها بخصوص العنف املنزلي يحمي الزوجين وأفراد األسرة  البحرين
 العنف البدني والجنس ي والنفس ي واالقتصادي.

اعتمدت قانون جنائي جديد يتناول التحرش الجنس ي في العمل والتعليم، ووضعت  الكاميرون
 عقوبات جنائية من أجل التحرش الجنس ي.

تبنت قانون جنائي جديد يشدد العقوبات بخصوص العنف املنزلي ويجّرم التحرش  تشاد
 الجنس ي في العمل.

 تجّرم التحرش الجنس ي، بما في ذلك التحرش في مكان العمل. غينيا
 سنت قانون عمل جديد يعالج بالتحديد التحرش الجنس ي في العمل وُيجّرمه. العراق 

 ُيخول لضحايا التحرش الجنس ي بالتماس العالجات املدنية. ماليزيا

 الحصول على وظيفة

أيام حيز التنفيذ. كما ينص قانون العمل  3األجر ملدة أدخلت إجازة األبوة املدفوعة  ألبانيا
 الجديد على املساواة في األجور بين الرجال والنساء الذين يعملون في نفس الوقت.

زيادة ومساواة تدريجية لألعمار التي يمكن أن يتقاعد فيها الرجال والنساء ويتقاضون  أذربيجان
 فوائد املعاش التقاعدي.

على النساء حمل أو رفع أو إزالة السلع واألدوات الثقيلة. ويحدد أيًضا عتبات يحظر  بنغالديش
 رفع أثقال مختلفة للرجال والنساء.

يوًما. وعالوة على ذلك، يحظر  98إلى  72زيادة مدة إجازة األمومة املدفوعة األجر من  العراق
في مختلف جوانب قانون العمل الجديد في العراق التمييز على أساس النوع االجتماعي 

 العمل، بما في ذلك التوظيف والفصل.
. طاجيكستان

ً
 ألغى التقييد العام املتعلق بقدرة املرأة على العمل ليال

أدخلت خيارات عمل بدوام جزئي لآلباء حتى يبدأ تعليم أطفالهم اإللزامي حيز العمل.  تركيا
عديدة من العمل، مثل كما تحظر التمييز على أساس النوع االجتماعي في جوانب 

 الترقيات.
استحدثت نظام الضمان االجتماعي الذي يوفر استحقاقات األمومة وزادت من مدة  فلسطين

 يوما. 84إلى  70إجازة األمومة املدفوعة األجر من 

 ئتمان االستفادة من اال 

البيانات التي  حسنت مستوى الوصول إلى املعلومات االئتمانية من خالل توزيع بروناي دار السالم
 توفرها اثنين من شركات املرافق العامة.

تحظر التمييز على أساس النوع االجتماعي والحالة الزواجية عند الحصول على السلع  غينيا
 والخدمات، بما في ذلك الخدمات املالية.
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حسنت مستوى الوصول إلى املعلومات االئتمانية عن طريق توسيع تغطية مكتب  غيانا
% من السكان. تقوم باإلبالغ عن البيانات التي 5االئتمان بحيث تغطي اآلن أكثر من 

 توفرها شركات املرافق العامة وتجار التجزئة.
حسنت مستوى الوصول إلى املعلومات االئتمانية من خالل اإلبالغ عن بيانات  إيران

 مدفوعات االئتمان من قبل بائع تجزئة للسيارات.
تحظر التمييز على أساس النوع االجتماعي والحالة الزواجية عند الحصول على  جزر املالديف

 الخدمات املالية.
حسنت مستوى الوصول إلى املعلومات االئتمانية من خالل البدء في توزيع البيانات  نيجيريا

 التي توفرها شركات املرافق العامة، بما في ذلك البيانات اإليجابية والسلبية.
عملية اإلبالغ االئتماني عن طريق توزيع معلومات الدفع التي توفرها شركة عززت  تونس

 االتصاالت السلكية والالسلكية.

 توفير الحوافز للعمل

يضمن قانون العمل الجديد للموظفات، بعد إجازة األمومة، إمكانية العودة إلى  ألبانيا
 كانت عليه قبل اإلجازة.وظائفهن أو إلى وظيفة مكافئة بشروط ال تقل مواتاة عما 

جعلت الدراسة في املدرسة االبتدائية إلزامية لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم  كوت ديفوار
 سنة. 16-6بين 

تضمن اآلن للعامالت العائدات من إجازة األمومة الولوج إلى نفس الوظيفة أو منصب  العراق
 مماثل بنفس األجر.

ا جديًدا يتعلق بالتعليم يقض ي بتوفير ، أقرت 2017في عام  فلسطين
ً
الضفة الغربية وغزة قانون

 الحكومة للتعليم العام قبل املدرس ي مجانيا وبشكل إلزامي ملدة سنة واحدة.

 الذهاب إلى املحكمة

، ورفعت الحد األقص ى لهذه 2015وضعت إجراء للتعويضات الصغيرة في عام  كوت ديفوار
 .2017التعويضات في عام 

 .2015وضعت إجراء للتعويضات الصغيرة في عام  إندونيسيا

للضحايا بتقديم  2016يسمح قانون إنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان واملساواة لعام  تركيا 
 شكاوى حول التمييز بين الجنسين.

 الوصول إلى املؤسسات

إلكترونية. يقدم جوازات سفر  2015سن قانون جديد يتعلق بجوازات السفر في عام  العراق
وعملية تقديم الطلبات هي نفسها اآلن بالنسبة للرجال والنساء وال تتطلب من النساء 

 إحضار وص ي.
، بإدخال البطاقات 2016سنت قانون جديد يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية في عام  السنغال

 والنساء.البيومترية حيز العمل. عملية تقديم الطلبات هي اآلن متساوية بين الرجال 

 World Bank  (2018.)املصدر: 
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 تصنيفات البلدان :V امللحق 

   (:57دول منظمة التعاون اإلسالمي )
    

 السودان جزر املالديف الغابون  أفغانستان
 سورينام مالي غامبيا ألبانيا

 سوريا* موريتانيا غينيا الجزائر
 طاجيكستان املغرب غينيا بيساو أذربيجان
 توغو موزمبيق غيانا البحرين

 تونس النيجر إندونيسيا بنغالديش

 تركيا نيجيريا إيران بنين
 تركمانستان عمان العراق بروناي دار السالم

 أوغندا باكستان األردن بوركينا فاسو

 فلسطين كازاخستان الكاميرون
اإلمارات العربية 

 املتحدة
 أوزبكستان قطر الكويت تشاد

 قرغيزستان جزر القمر
اململكة العربية 

 السعودية
 اليمن

  السنغال لبنان كوت ديفوار

  سيراليون  ليبيا جيبوتي

  الصومال ماليزيا مصر

 *عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.
 

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة:
  

    

 ساو تومي وبرينسيب مدغشقر دومينيكا أنغوال
 صربيا مالوي  جمهورية الدومنيكان وباربوداأنتيغوا 

 السيشل جزر مارشال اإلكوادور  األرجنتين
 جزر سليمان موريشيوس السالفادور  أرمينيا

 جنوب أفريقيا املكسيك غينيا االستوائية البهاماس
 جنوب السودان ميكرونيزيا إريتريا بربادوس
 سريالنكا مولدوفا إثيوبيا بيالروس

 منغوليا فيجي بليز
سانت كيتس 

 ونيفيس
 سانت لوسيا مونتي نيغرو  جورجيا بوتان

 ميانمار غانا بوليفيا
سانت فينسنت 

 والغرينادين
 سوازيالند ناميبيا غرينادا البوسنة والهرسك

 تانزانيا نورو غواتيماال بوتسوانا
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 تايالند نيبال هايتي البرازبل
 تيمور ليستي نيكاراغوا هندوراس بلغاريا

 تونغا باالو هنغاريا بوروندي
 ترينداد وتوباغو بابوا غينيا الجديدة الهند الرأس األخضر

 توفالو باراغواي جامايكا كمبوديا
جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
 أوكرانيا بيرو كينيا

 األوروغواي الفلبين كيريباتي تشيلي
 فانواتو بولندا كوسوفو الصين

 كولومبيا
الديمقراطية جمهورية الو 

 الشعبية
 فنزويال رومانيا

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 فيتنام روسيا ليسوتو

 زامبيا رواندا ليبيريا جمهورية الغونغو

 كوستاريكا
جمهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة
 زيمبابوي  ساماو

   بناما كرواتيا
    

   (:39الدول النامية** )
    

 سنغافورة ليتوانيا أملانيا أستراليا
 جمهورية سلوفاكيا لوكسمبورغ اليونان النمسا

 هونغ كونغ بلجيكا
منطقة ماكاو اإلدارية 

 الخاصة
 سلوفينيا

 إسبانيا مالطا أيسلندا كندا
 السويد هولندا إيرلندا قبرص

 سويسرا نيوزيالندا إسرائيل جمهورية التشيك
 تايوان النرويج إيطاليا الدنمارك
 اململكة املتحدة البرتغال اليابان إستونيا

 الواليات املتحدة بويرتو ريكو جمهورية كوريا فنلندا
  سان مارينو التفيا فرنسا

    

 ** بناء على قائمة الدول املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي.
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 التصنيف الجغرافي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي :VIامللحق 

 OIC-SSA(: 21جنوب الصحراء الكبرى )أفريقيا 

 نيجيريا غامبيا بنين

 السنغال غينيا بوركينا فاسو

 سيراليون  غينيا بيساو الكاميرون

 الصومال مالي تشاد

 السودان موريتانيا جزر القمر

 توغو موزمبيق كوت ديفوار

 أوغندا النيجر الغابون 
   

 OIC-MENA(: 19الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 اململكة العربية السعودية الكويت الجزائر

 سوريا* لبنان البحرين

 تونس ليبيا جيبوتي

 اإلمارات العربية املتحدة املغرب مصر

 اليمن عمان العراق

  فلسطين إيران

  قطر األردن

 

 التعاون اإلسالمي هي معلقة حاليا.*عضوية سوريا في منظمة 

 

 OIC-ESALA(: 9شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية )

 جزر املالديف غيانا أفغانستان

 باكستان إندونيسيا بنغالديش

 سورينام ماليزيا بروناي دار السالم
   

 OIC-ECA(: 8أوروبا وآسيا الوسطى )

 تركمانستان قرغيزستان ألبانيا

 أوزبكستان طاجيكستان أذربيجان

  تركيا كازاخستان
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