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Gender inequalities persist in all areas of social and economic life and across countries. Young women in OECD 
countries generally obtain more years of schooling than young men, but women are less likely than men to
engage in paid work. Gaps widen with age, as motherhood typically has marked negative effects on gender pay
gaps and career advancement. Women are also less likely to be entrepreneurs, and are underrepresented in 
private and public leadership positions.

The 2013 and 2015 OECD Gender Recommendations provide guidance on how to advance gender equality 
in education, employment, entrepreneurship and public life; this book discusses recent developments in 
these areas in one overview chapter and 24 short chapters which each include key findings and policy
recommendations. Topics include violence against women, gender budgeting, the unequal sharing of unpaid 
work, labour market outcomes and migration. The book presents a range of indicators illustrating gender gaps. 
It also discusses recent policy initiatives, such as pay transparency measures to reduce gender wage gaps and 
policy reform aimed at fathers taking parental leave. Overall, progress has been slow and there is a strong need 
for further policy action to close gender gaps in education, employment, entrepreneurship and public life.
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الموجز التنفیذي
الفصل 1
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 2017لعام   االقتصادیة ھذا المقتطف من منشور منظمة التعاون والتنمیة یحتوي
على  جنسین: معركة شاقة" بوجھ الخصوصالسعي لتحقیق المساواة بین ال“بعنوان 

 الموجز التنفیذي للمنشور.
ھذا األخیر تقییم منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي بشأن مدى  ویمثل 

نجاح أو فشل البلدان في تنفیذ تدابیر السیاسة العامة الرامیة إلى تحقیق أھداف المساواة 
بین الجنسین ، ویبین أیضاً أنھ على الرغم من تحلیل منظمة التعاون االقتصادي 

علقة بالسیاسات واألھداف الدولیة ، یتعین على البلدان والتنمیة والتوصیات المت
من الجھود المزید بذل  

المالي المقدم من الوكالة السویدیة  ھذا الكتاب على الدعم ھذا المشروع والخراج اعتمدنا في
 )SIDA(  للتنمیة الدولیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 الرخاءأیضا حجر الزاویة القتصاد  يھف ،المساواة بین الجنسین لیست مجرد حق أساسي من حقوق اإلنسان
الرجل والمرأة لمشاركة والمساواة بین الجنسین أساسیة لضمان  ،المستداموالنمو الشامل  الذي یحقق  العصري

على  االقتصاداتیالمجتمعات وب النھوضة كاملة في المنزل وفي العمل وفي الحیاة العامة، من أجل شاركم
 عموم.ال وجھ

منظمة  بدأت، 2010وفي عام  ،ھذه القضیة الدفاع عنعلى  ةالتعاون والتنمیة االقتصادیوقد دأبت منظمة 
ة االقتصادی  عملھا المكثف، مبادرة منظمة التعاون والتنمیة عتماد على ، باالةالتعاون والتنمیة االقتصادی

نسین في میادین التعلیم لدراسة العقبات التي تعترض تحقیق المساواة بین الج ینالجنسبالمساواة بین ة خاصال
المعنون "سد الفجوة  2012وأدى ھذا العمل إلى إصدار المنشور الرئیسي لعام  ریادة األعمال ، و توظفوال

سع نطاق لتقییم السیاسات الرامیة إلى تعزیز المساواة بین على أوعمل ال نشراآلن"، و لنعملبین الجنسین: 
بمبادرات جدیدة في مجال السیاسة العامة مثل  اھذاض البلدان جاء استعروقد  ،الجنسین في مختلف البلدان

وقد  ،وزارة التعلیم المكسیكیةمع  ةم بویدن" التي أطلقتھا منظمة التعاون والتنمیة االقتصادییستا مبادرة "نینی
عالمیا اإلنترنت مصدرا  شبكةعلى  ةالتابعة لمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی  النوع أصبحت بوابة بیانات

والمشاركة السیاسیة  ریادة األعمال رائدا للمؤشرات اإلحصائیة المتعلقة بتعلیم اإلناث وفرص العمل و
 االجتماعیة واالقتصادیة. المخرجاتو

على المساواة بین الجنسین، بالتعاون مع المنظمات  ةوكان التركیز القوي لمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی
الصعید الدولي  الجنسین على  بالمساواة بینال حاسما في إبراز جدول األعمال المتعلق الدولیة األخرى، عام

وتأمین التزامات قویة من جانب زعماء مجموعة العشرین ومجموعة السبعة. وعلى وجھ الخصوص، كان 
دور أساسي في دفع ھدف مجموعة العشرین إلى الحد من الفجوة بین  ةلمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی

 .2025في المائة بحلول عام  25القوى العاملة بین الرجال والنساء بنسبة  في مشاركةالالجنسین في معدالت 

 ةیوالتوص 2013لعام  ةاالقتصادی ةیلمنظمة التعاون والتنم خاصة بالمساواة بین الجنسینال ةیتقترح التوص
للبلدان  مکنیملموسة  ریالعامة تداب اةیفي الح 2015لعام  ةاالقتصادی ةیلمنظمة التعاون والتنم لخاصة بالنوعا

المعنون "السعي  ر. ویمثل ھذا التقرینیالجنس نیللنھوض بالمساواة ب ذھایتنف نیمن المنضم رھایاألعضاء وغ
لمدى نجاح البلدان أو  ةتعاون والتنمیة االقتصادیلتحقیق المساواة بین الجنسین: معركة شاقة"، تقییم منظمة ال

وعلى الرغم من  ،عدم تنفیذھا في تنفیذ تدابیر السیاسة العامة الرامیة إلى تحقیق أھداف المساواة بین الجنسین
وتوصیات السیاسات واألھداف الدولیة، تحتاج البلدان إلى بذل  ةاالقتصادی تنمیةمنظمة التعاون وال تتحلیال

 من الجھد.المزید 

في السنوات الخمس الماضیة، أحرزت البلدان تقدما ضئیال ف ،العمل من أجلویقدم ھذا التقریر نداء صارخا 
وال تزال الفجوات بین الجنسین قائمة في جمیع مجاالت الحیاة  ،جدا في بلوغ أھداف المساواة بین الجنسین

ات كثیرا. وفي حین أن الشابات في بلدان فجواالجتماعیة واالقتصادیة وعبر البلدان، ولم یتغیر حجم ھذه ال



احتمال دراسة أكثر من الشبان، فإن  دراسیةیحصلن اآلن على سنوات  ةاالقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة 
 یكون أقل من الرجال، في مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات المربحة في المتوسط تیاتالف

وقد اقتربت معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة من معدالت الرجال على مدى العقود القلیلة الماضیة، 
الرجال في عدد من   النساء أقل عدد زالال ةولكن في كل بلد من بلدان منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی

احتمال تقدمھن نحو  للعمل بدوام جزئي، و یتجھنوعندما تعمل النساء، فإنھن  ،األجر ةل مدفوعاعماأل
  تحصلو ،أقل من الرجال الحصول على أجرأكثر عرضة لمواجھة التمییز وھن أقل ، والمناصب اإلداریة 

في جمیع أنحاء  ھا الرجلتقریبا من نظیر %  15أقل بنسبة جر في المتوسط على أ العامالت  بدوام كامل 
. وال تزال المرأة ممثلة تمثیال 2010وھو معدل لم یتغیر كثیرا منذ عام  - ةمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادی

 ناقصا أیضا في المناصب القیادیة السیاسیة والتجاریة.

 اسات الرئیسیة:بلدان تحرز تقدما في  مجال السیھناك بعض غیر أن 

ومن األمور  ،لمدة شھرین على األقل ابویةتقدم عدة بلدان اآلن حوافز مالیة قویة لآلباء للحصول على إجازة • 
، حیث یشجع اآلباء على دفوعاألساسیة لتحقیق المساواة بین الجنسین في مجال العمل المدفوع األجر وغیر الم

ھذه السلوكیات القائمة  ومن شأن ،ركة األمھات في سوق العملتقاسم الرعایة على قدم المساواة ویسھل مشا
 -مع مرور الوقت  -لألطفال، وعلى األرجح  ةجید قدوة تقدمرفاه األب واألم، وأن ل   أن تؤديعلى المساواة 
 من القوالب النمطیة السائدة بین الجنسین. تحدمن شأنھا أن 

 أحرزتھالكبیر التي  تقدمأنحاء العالم، على الرغم من ال في جمیعمستمرة في األجور بین الجنسین  ةالفجو• 
الفجوة في األجور بین الجنسین، بما في ذلك الفصل بین تسبب عوامل  عدة وھناك، المرأة في مجال التعلیم

 من تقدیم الرعایة، ولحیاتھا المھنیة  ب بالتضحیةالمرأة  قیام الجنسین في میادین الدراسة والوظائف، واحتمال
، استحدث حوالي ثلثي بلدان 2013ومنذ عام  ،التمییز والتحیز ضد المرأة ھا :صعب تحدیدمور التي یاأل

و  الرواتب شفافیة زیادةمبادرات جدیدة في مجال المساواة في األجور و ةاالقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة 
 .و خروجھا إلى النور لشركاتالفوارق في األجور بین الجنسین داخل امن  تحقق للرئیسیة   واتأدا ھي

القطاع في و ةیاسیالس ادةیعدد النساء في الق ادةیز یعل المحددة من األھداف رھایالحصص وغنظام ساعد وی• 
نسائیة في القرارات الصوات األ    إلى النقص فية یالقیاد المواقع نقص تمثیل المرأة في ؤديوی،الخاص

 اقویة. ویتطلب تغییر القوالب النمطیة فھما مجتمعیا واسعالنماذج قدوة الالھامة، ویحرم الفتیات والشابات من 
 وفي الحیاة العامة.  الرجل في مجال األعمال    ما یقوم بھ  بأن المرأة قادرة على تحقیق

یمثل التحرش والعنف ضد المرأة أسوأ مظھر من مظاھر عدم المساواة بین الجنسین، ولكن العنف ضد  •
في ھذا التقریر إلى أن التصدي للعنف الوارد ستقصاء االویخلص  ،وطنا في معظم أنحاء العالمالمرأة یظل مت

، كما أن ةاالقتصادی لتنمیةضد المرأة یمثل قضیة ذات أولویة قصوى بالنسبة لمعظم بلدان منظمة التعاون وا
دف إلى منع وإنھاء یعززون بشكل متزاید التشریعات وینظمون حمالت توعیة تھ شأنالحكومات وأصحاب ال

وھذه جبھة حاسمة في المعركة الشاقة من أجل  ،غیر أن التقدم ما زال بطیئا وغیر متكافئ ،العنف ضد المرأة
 المساواة بین الجنسین.



 جوانبعن الرجل في ال المرأة أن تتخلف بررولیس ھناك ما ی ،وكان ینبغي حل ھذه التفاوتات منذ فترة طویلة
الفجوة بین الجنسین في المشاركة    إن الحد منة: باھظإن تكلفة التقاعس  ،یة والسیاسیةاالجتماعیة واالقتصاد

ف یضأن یمن خالل زیادة حجم القوى العاملة فیھا،  یمكنھ 2025بحلول عام  % 25في القوى العاملة بنسبة 
أنحاء منظمة التعاون نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع في جمیع خط األساس لنقطة مئویة واحدة إلى 

مشاركة الجنسین  ةنقطة مئویة إذا انخفضت فجو 2.5، ونحو 2025 - 2013خالل الفترة  ةوالتنمیة االقتصادی
. وفي مواجھة النمو البطيء والمجتمعات المتقادمة وزیادة التحصیل التعلیمي 2025إلى النصف بحلول عام 

 واضحة. تصبح لجنسینالحالة االقتصادیة للمساواة بین ا فإنللشابات، 

 جعل المساواة بین الجنسین حقیقة واقعة.ل  سیر قدماویجب أن ن

على تحفیز الحكومات  ةالصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی الخاصة بالنوعوتساعد التوصیات 
ین الفتیات بین الجنسین وتمك الحد من الفجوةوأرباب العمل واألسر والمدارس في جمیع أنحاء العالم على 

فكل بلد یواجھ عقباتھ الخاصة في سبیل تحقیق المساواة بین الجنسین،  ،والنساء وتعزیز المساواة بین الجنسین
 ،المواقف والسلوكیاتبالقوالب النمطیة وب   المقترنةولتحقیق تغییر حقیقي یجب أن نغیر السیاسات العامة 

لنجاح والمساھمة ا لتحقیقیان والفتیات والرجال والنساء للفتإتاحة الفرص المتساویة ویمكننا معا أن نضمن 
 اقتصادھم.في في مجتمعھم و

 أنجیل جوریا                                                                   

 األمین العام لمنظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر و تقدیر
ن مبادرة كجزء ال یتجزأ م "شاقة ةركي لتحقیق المساواة بین الجنسین: معالسعتم إعداد  تقریر"

وقد كتب التقریر تحت  ،یة بشأن المساواة بین الجنسینحالال ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة
والمستشار  وریا،ج، أنجل ةاالقتصادی ةنظمة التعاون والتنمیاإلشراف العام لألمین العام لم

 ابرییال راموس.جالخاص لألمین العام، 

 توجیھ ةاالقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة بون االجتماعیة ئوالعمل والش توظفال إدارةوتولت 
إدارة التوظف و كتابة فصول ھذا التقریر وتنسیقھا تحت القیادة العلیا لستیفانو سكاربیتا (مدیر 

 ر (ییس) ومونیكا كدارةیرسون (نائب مدیر إإل) ومارك باالجتماعیةالعمل و الشئون 
 ة  االقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة باألفقي "مشروع فریق ال قائد واإلدارة   يمستشاركبیر

م أدیما، كبیر االقتصادیین، على تنظیم الفصول اویلیقد أشرف  ، وبشأن المساواة بین الجنسین)
 إدارة المشروع.قام بو

    ات منظمة التعاون والتنمیة إدارتعاون بین ھذا التقریر ھو نتیجة لعمل جماعي مكثف و
یین: ویلیم أدیما، فرانشیسكا التال كتابال دون مساھماتمن  ممكنا  صدوره ولم یكن ةاالقتصادی

توف دومون، روني داونز، نیكوال كریس -بروك، كریس كالرك، جان  ونوفي، ستیجنجبور
وفن، جیري فراي، إیلینا جنتیلي، بینار ، فالفیران ایلجمیلي إسبلن ، باولو فالكو، ان، إرمیلیإ
لوناتي، دنكان ماكدونالد، توماس مانفریدي، كیارا  ازجوردانت، ماریارو فید ھاالبیسكي، فیانااد

وین بارنت، جوناثان بوتر، نیكول جریرا، تیموثي مویر، كیكو نواكا، مونتیكون، لیلیان مو
 ، تاتیانا تیبلوفا،ج، روالسیال، یون تانسكویتشیاریني زیاتراجفینتشنزو سبیزیا، ماریاشیري، 

 یكوف.ا. وو وأندرو  أولیفییھ ثیفینون، سیلین ثیفینو

ورس، كیت جالدیك، ناتالي ال بولین فرون، لوسي ھولیت، كین كینكید، ماكسیمو قد قام كل من 
 التحریر والدعم اللوجستي والنشر. مال بأع موھیر و أالستیر وود  ستر، مارلیناالنك
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 تنفیذيال وجزمال
 
 

ؤثر على تجمیع جوانب الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، وتتخلل   عدم المساواة بین الجنسین 
وكثیرا ما تحصل الشابات في بلدان منظمة التعاون والتنمیة  ،جمیع مستویات التنمیة  في البلدان

 مجاالتالل ضعیفا في االنساء ما ز إال أن تواجد الشبان، یفوقتعلیم  مستوى على حالیا ةاالقتصادی
 قترب عدد النساء من عدد الرجالقد او ،العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات المربحة وھي

 إقباال علىالعقود القلیلة الماضیة، ولكن في كل بلد ال تزال النساء أقل    في القوة العاملة خالل
 الشتراك في عمل مدفوع األجر.ا

 ، مدفوع األجرعمل االرتباط ب قل إقباال علىأیكن وعندما تدخل النساء القوة العاملة،
 
في الوظیفة أو  عندما یلتحقن بالقوة العاملة فإنھن یفضلن العمل بعض الوقت و ال یسعون للتقدمو

وتحصل المرأة في المتوسط عن  ،ویكسبن أقل من الرجال  الوصول إلى المناصب اإلداریة
   و ذلك في بلدان من الذكور،  ان نظیرھع٪ تقریبا 15قل بنسبة على أجر یبدوام كامل  عملھا

ال فالنساء  ،تغیر كثیرا في العقد الماضيتلم ي نسبة وھ - ةمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی
 مشاریعمن ال أقل ربحیةالمملوكة لإلناث  و عادة تكون المشاریع  ، یقبلن على ریاد األعمال

بین الجنسین مع التقدم في السن، مما یعكس  ةوفي جمیع البلدان، تزداد الفجو ،المملوكة للذكور
أكثر من  مومة، و تسجل األالمساواة بین الجنسین على   یؤثر بھ االنجابالدور الحاسم الذي 

التقدم وعلى  على الراتبالقوى العاملة، وفي مشاركة العلى  املحوظتأثیرا سلبیا عادة  األبوة
في  یقلتمثیل المرأة  و ، أیضا الحیاة العامة تتخللكما أن عدم المساواة بین الجنسین  ،الوظیفي

الوطنیة في المتوسط التشریعیة  مجالس الثلث المقاعد في  اقل من إذ تشغلالمناصب السیاسیة، 
 .ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة بلدان  في 

 
 سدھاو  بین الجنسین  ة الفجو لحد منزال ھناك الكثیر الذي یتعین القیام بھ لماومن الواضح أنھ 
ذا التقریر، غراض ھوفي دراسة استقصائیة أجریت ألفي جمیع أنحاء العالم،  في نھایة المطاف

ھا العنف ضد المرأة، أنفي بلده بكل ت البلدان أھم ثالث قضایا لعدم المساواة بین الجنسین حدد
وبدافع  ،لعمل غیر مدفوع األجرا تقاسم عدم المساواة في والفجوة في األجور بین الجنسین، و



  نوع المن ھذه التفاوتات وغیرھا من أوجھ عدم المساواة، فضال عن التوصیات المتعلقة ب
، أجرت البلدان بعض 2015و  2013لعامي  ةاالقتصادی  رة عن منظمة التعاون والتنمیة الصاد

 الماضیة: ةالتغییرات الھامة في السیاسات في السنوات الخمس
 

للتحرش في مكان العمل،  ة تتصدىمعظم بلدان منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی أصبحت• 
التحرش في  تحكم للوھو شكل من أشكال العنف ضد المرأة، من خالل قوانین وأنظمة أقوى 

و  التحرش الجنسي  معنى توعیة تھدف إلى تحدیدلل  الجنسي. وتستخدم عادة حمالت إعالمیة 
مدى معرفة (و فعالةویلزم إجراء المزید من البحوث لفھم ما إذا كانت ھذه البرامج  منعھ،

 نجاحھا).
 

العلوم  مجال الفتیات والشابات إلى اجتذاببرامج ترمي إلى  وضع شرعت عدة بلدان في• 
على الدراسة والعمل في مجالي  نوالتكنولوجیا والھندسة والریاضیات وتشجیع المزید من الشبا

 الصحة والتعلیم.
     
الشفافیة  متخذة  في األجور بین الجنسین استحدث حوالي ثلثي البلدان سیاسات محددة لسد الفجوة• 

تحلیل الثغرات في األجور القیام بالشركات على نحو متزاید  یطلب من ة إذرئیسیاألجوركأداة في 
 علنا.التحلیل  بین الجنسین وتقاسم نتائج 

 
اة إن الحصول على التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة أمر بالغ األھمیة لتحقیق المساو• 

 قامتوقد  ا،صغار ابنائھم بین الجنسین، إذ أنھ یساعد األمھات واآلباء على العمل عندما یكون
تحمل التكالیف عن طریق  إمكانیة مؤخرا  ةاالقتصادی  عدة بلدان في منظمة التعاون والتنمیة 

فال  أو مجانیة لرعایة األطالساعات نظام ال، أو إدخال  اإلعانات أو المزایا الدعم و  زیادة 
 جدیدة لألطفال الصغار.خدمات / أو زیادة االستثمار العام المباشر في مرافق  فیھا توسعال
 

في وضع سیاسات تعزز التوازن  ةاالقتصادی  شرعت أغلبیة بلدان منظمة التعاون والتنمیة • 
الحصص نظام ل لجأتوشھدت البلدان التي  ،اإلدارة العلیافي  بین الجنسین في مجالس اإلدارة و

قواعد  بإصدارالبلدان التي اتخذت نھجا "أضعف"، أمازیادة فوریة في عدد النساء في المجالس، 
 زیادة تدریجیة مع مرور الوقت. فقد شھدت ،لإلفصاحأو أھداف 

 



مزید ال وصولل ةتدابیر عمل إیجابی ةاالقتصادی نفذت بلدان كثیرة في منظمة التعاون والتنمیة • 
ودخل عدد أكبر من النساء إلى المناصب السیاسیة رفیعة   ،ةیالقیادالمواقع من النساء إلى 
لزم ی  تطلب عددا أدنى من النساء المنتخبات أو ی ذيال ملزم ولحصص الا لنظام المستوى نتیجة

 اإلناث / الذكور. بین من ممثلیھااألحزاب بترشیح نسب معینة من 
 

العدید من البلدان  تساو، وفرتمبشكل تقدیم الرعایة   یتقاسمان الوالدین   لجعل  في محاولة • 
وھذا أمر ھام، ألن مشاركة  ،لمدة شھرین على األقل ابوةلآلباء حوافز مالیة للحصول على إجازة 

ة ملاقوة العلفي   في تقدیم الرعایة أمر بالغ األھمیة لضمان بقاء األم  مشاركة متساویة ألبا
 .وإحراز التقدم فیھا

 
مھارات اكتساب بین الجنسین في الحصول على التمویل و فجوةلعدید من البلدان سد التحاول ا• 

عن طریق تحسین فرص الحصول على التمویل المصرفي من خالل ضمان  ریادة األعمال
مساندة ل حكومیةھما استخدام المشتریات ال   شائعتان استراتیجیتان أیضا وھناك  ،القروض

رأس المال  مصادر وصول المرأة إلى یسیروالجھود الرامیة إلى ت  األعمال مشروعات رائدات 
 العمل، والمشورة ورش، وبرامج التوجیھ، وریادة األعمال كما أظھر التدریب على  ،طراخمال

 .أنھا أسالیب واعدة  شبكات ریادة األعمالبناء  والمساعدة فيالتجاري،  و الدعم
، یجب أن تكون المساواة بین الجنسین جزءا ال یتجزأ لتحقیق المساواة بین الجنسین بشكل كامل• 

شكل یو ،من جمیع عملیات صنع السیاسات، في جمیع الوزارات وعلى جمیع مستویات الحكومة
اھتمامات النساء  إدراجأداة شائعة على نحو متزاید لضمان  وضع میزانیة للعدالة  بین الجنسین

وأفاد ما یقرب من نصف بلدان منظمة التعاون اإلدارة العامة، في والفتیات في السیاسات و
   میزانیة للعدالة بین الجنسین. وضع  بأنھا أدخلت أو تعتزم النظر في ةاالقتصادی  والتنمیة 

 
األھداف الخاصة بتکافؤ  مایوال س  2030و جدول أعمال  المستدامة ةیاعتماد أھداف التنم إن• 

 ةیالتنم ة للمساواة بین الجنسین على جداول أعمال یعد بوضع أولویة ممیز،  نیالجنس نیالفرص ب
 .ةیوالعالم ةیالوطن

 
ولم  ،حتى اآلن للغایةوعلى الرغم من ھذه التدابیر الواعدة في مجال السیاسات، كان التقدم بطیئا 

بین الجنسین قائمة بعناد في  ة وال تزال الفجو، یحدث تغیر یذكر في النتائج على أرض الواقع.
ھذه أوجھ عدم المساواة ویجب معالجة ، جتمع واالقتصاد والسیاسةمالتعلیم والالمتعلقة بالنتائج 

 على نحو عاجل.



 
ویجب على البلدان أن تكثف جھودھا من خالل حمالت مستدامة، ورصد السیاسات الرامیة إلى 

 ،ھافیتوسع التحقیق المساواة بین الجنسین، وزیادة االستثمار العام، وإدخال التدابیر القانونیة و
مقترنة بالتوصیات   السیاسات الواردة في ھذا التقریرب المتعلقة  مقترحاتالوینبغي أن تكون 
، بمثابة مجموعة أدوات ةاالقتصادی و التنمیةالصادرة عن منظمة التعاون الخاصة بالنوع 

د آن وق ،الراغبین في معالجة عدم المساواة بین الجنسین لشأنلواضعي السیاسات وأصحاب ا
 ، وللنساء والرجال.بنات و البنین لل -حیاة أفضل ل  تؤدي أن السیاسات األفضل تأكیداألوان ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجزء األول:المساواة بین الجنسین: نظرة شاملة

 األول الفصل

 ةمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیبلدان  المساواة بین الجنسین في 
 نظرة عامة  العالم:حول و

 النتائج الرئیسیة

التعاون  منظمة بلدان يف في تحصیل العلم نوالشباالبنین  یسبقن والشابات  بناتالأصبحت • 
ف وریادة بین الجنسین في التوظ ةتزال الفجو الولكن في المتوسط، ذلك ، وةقتصادیالاوالتنمیة 

خیرة. فالسیاسات ألا قلیال في السنوات سوى فجوةعمال والحیاة العامة مستمرة، ولم تتغیر الاأل
 التفاوت. االعامة ال تقوم بما یكفي إلنھاء ھذ

، مما یعكس زیادة الوعي ببعض التحدیات في مجال السیاسات. اتأولویات الحكوم غیرتت• 
التي شملتھا الدراسة االستقصائیة العنف ضد المرأة بأنھ واحد  بلدانویعرف أكثر من نصف ال

 الملحة   القضایا األخرىتشمل و، یتعلق بالمساواة بین الجنسین فیمامن أكثر ثالث قضایا إلحاحا 
أن النساء یتقاضین أجورا أقل من أجر الرجال مقابل العمل نفسھ والتقاسم غیر المتكافئ للمھام 

 المنزلیة بین الرجال والنساء.

دان، البل . وفي العدید منفي الخمس سنوات الماضیة تحسنت بعض السیاسات العامة بشكل كبیر• 
مدفوعة األجر على ضمان أن یكون لآلباء واألمھات حصة  لألبوینإجازة  وجودیساعد تزاید 

متساویة في تقدیم الرعایة، مما یحد من الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في القوة العاملة. 
من  أجل بیر تداال ةاالقتصادی ثي بلدان منظمة التعاون والتنمیة، أدخل نحو ثل2013ومنذ عام 

بتنفیذ وتعزیز  ر. وتقوم البلدان على نحو متزایدجور لمعالجة أوجھ اإلجحاف في األشفافیة األج
 ال مستوطنا في جمیع أنحاء العالملعنف ضد المرأة، الذي ال یزالتصدي لالسیاسات الرامیة إلى 

یادة العلیا في القطاعین الق موقع تساعد تدابیر العمل اإلیجابي بنجاح على زیادة عدد النساء في، و
 العام والخاص.

بین  ةالسیاسات األخرى، ال تزال الفجوفي على الرغم من التقدم المحرز في ھذه المجاالت و• 
السیاسات الرامیة إلى تحقیق المساواة بین  أن تنفذبلدان على جمیع ال و ،الجنسین مستمرة 



والمجتمع  شبانوال تایأة والرجل والفتالمر ذلك لصالح، و أن تعززھا على نحو عاجل  الجنسین
توصیات   ضمن - التقریر الواردة في ھذاوالعامة  اتة بالسیاسخاصاللمشورة وتشكل ا ككل.

 .صعوباتال هأدوات لمعالجة ھذ -لمتعلقة بالنوع ا ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة

   ،اإلسرائیلیة المعنیة وتحت مسؤولیتھا السلطات بیانات اإلحصائیة إلسرائیل من یتم توفیر ال
مرتفعات الجوالن  وضعال یخل ب  ھذه البیانات ل ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیةاستخدام و

 والقدس الشرقیة والمستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة بموجب أحكام القانون الدولي.

 

 المساواة بین الجنسین من أجل النمو الشامل 

یوضح ھذا التقریر، ال تزال ھناك فجوات بین الجنسین في جمیع مجاالت الحیاة االجتماعیة  كما
على جمیع مستویات التنمیة. ولم یحرز تقدم یذكر على مدى  البلدان بعض واالقتصادیة، وفي

 ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة بلدانالسنوات الخمس الماضیة. وغالبا ما تحصل الشابات في 
 لدراسة في مجاالت ا نحو أقل  یتجھن بشكل لنال یز ھنتعلیم الشبان، ولكن تعلیم یفوقعلى 

وقد اقتربت معدالت مشاركة المرأة في  ،وجیا والھندسة والریاضیاتالعلوم والتكنولمربحة مثل 
الرجال على مدى العقود القلیلة الماضیة، ولكن في كل بلد ال تزال  معدالت العاملة من ةالقو

 ھنأكثر وعندما تعمل النساء، فإن، في االنخراط في عمل مدفوع األجرالمرأة أقل من الرجل 
 رائدات نقل احتماال أن یكاألمدیرین، وال بین أن یصبحن أقل في حتمالاال  بدوام جزئي، و یعمل

٪  15بدوام كامل أقل بقلیل من    ةطوسمتال ةكسب العاملتو ،أعمال، ویكسبن أقل من الرجال
 - ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة بلدانفي أنحاء   - في المتوسط  -من الذكور انظیرھ من

 ضعیفا). كما أن المرأة ممثلة تمثیال 1-1وھو معدل تحرك بالكاد في السنوات األخیرة (الجدول 
ثلث مقاعد مجلس النواب  في المتوسط تشغل ، إذ يالسیاس المجال في إدارة القطاع الخاص وفي

بصفة  مع ذلك و و .االقتصادیة منظمة التعاون والتنمیة بلدانفي الھیئات التشریعیة الوطنیة في 
 األعمال. ف القطاع الخاص وفي مجال ریادةتكون الفجوة أكبر في وظائ عامة

ھو  ملمستوى العا ىلالتحصیل العلمي ع يات ففتیلموس الذي أحرزتھ الملوربما كان التقدم ا
    منظمة التعاون والتنمیة ( لماضينصف القرن ا يف ینن الجنسیعظم قصة نجاح للمساواة بأ
. ومع ذلك، سیستغرق األمر وقتا أطول قبل أن تتحول التغییرات في )2012 -ة قتصادیالا

في الواقع، ال تزال ف ،المالمح التعلیمیة للشابات إلى فجوات أضیق بین الجنسین في أسواق العمل
والعمال المسنین تتأثر أصحاب السن المبكر عمال لسوق العمل لدى ا بیاناتالثغرات القائمة في 



ماعیة عاما، عندما كانت المعاییر االجت 40إلى  20قبل  تاتخذ  مھنیة بقرارات تعلیمیة و
على الفور  -یاسات ویلزم اتخاذ مزید من اإلجراءات في مجال الس ،والتوقعات الوظیفیة مختلفة

لضمان ترجمة مكاسب الفتیات والشابات إلى المساواة بین الجنسین طوال دورة الحیاة. وكثیرا  -
التقلیدیة المتعلقة بالعمل  معاییرتكون ال حیث، نجاباإل مرحلةما تظھر فجوات بین الجنسین في 

 .ةقائمة في األسربالنسبة للجنسین والحیاة 

تغیرت  قد االجتماعیة واالقتصادیة بیاناتالكانت وحتى إذا  ،ى التفاؤلبید أن ھناك ما یدعو إل
تقدما جیدا في بعض مجاالت السیاسة العامة  البلدانبعض أحرزت  فقد ببطء على أرض الواقع،

، وخفض نجابألبوة وإجازة االبالنسبة ل، وال سیما الماضي خالل النصف األخیر من العقد
     .لمرأةل القیادي دورالن، والتصدي للعنف ضد المرأة، وتعزیز الفجوة في األجور بین الجنسی

أمر مھم لتحقیق  فھذا  في سن مبكر صغارال  على إجازة من العمل عندما یكوناألب حصول إن 
األمھات أن یكون لدى المساواة، حیث أن رعایة اآلباء غیر مدفوعة األجر أمر أساسي لضمان 

اآلن أكثر من نصف  منحوی ،المجتمع واالقتصادسوق العمل و في  في كاملةالمشاركة خیار ال
إجازة أبوة مدفوعة األجر لمدة ال تقل عن بضعة  ةاالقتصادی بلدانمنظمة التعاون والتنمیة بلدان
 لسواهال یمكن  لألبأكثر فأكثر بفترة إجازة  یتزاید االحتفاظ ، ومولد الطفل في فترةأیام 

رتبط قضایا النوع ارتباطا وثیقا بوضع السیاسات المواتیة لألسرة وت، )16(الفصل  استخدامھا 
مما یساعد كل من  -فیما یتعلق باألجازة بأجر و الترتیبات المساندة للرعایة و العمل المرن 
 .لھماالرجل و المرأة على تحقیق توازن أفضل بین العمل و الحیاة و راحة أكبر

منظمة التعاون  بلدانألجور، استحدث حوالي ثلثي وبغیة مكافحة الفجوة بین الجنسین في ا 
. وتعد شفافیة 2013سیاسات جدیدة بشأن المساواة في األجور منذ عام  ةاالقتصادی والتنمیة

في األجور بین  لفجوةاألجور أداة رئیسیة، ویتعین على الشركات بصورة متزایدة تحلیل ا
استراتیجیات جدیدة، مثل اآلالت أخرى  بلدانوتحاول  ،جنسین وتقاسم تلك المعلومات علناال

شھادات للشركات التي تبین الممارسة  إصدار لفجوة في األجور عبر اإلنترنت أوا اتحاسب
 ).12الجیدة (الفصل 

 أولویة وتتخذ خطوات لھأیضا بالعنف ضد المرأة باعتباره مجاال  تعترفوقد أصبحت الحكومات 
 ،رة أو عززت قوانین مكافحة التحرشكثی بلدانخلت وقد أد ،لمنع ھذه المشكلة والقضاء علیھا

لتحرش الجنسي، وسبل منع التحرش ل القانوني تعریفالبتنظیم حمالت توعیة بشأن  غیرھاقوم تو
أصحاب العمل) عند حدوث التحرش. والحقوق القانونیة (للضحایا) والتزامات (الجنسي، 
منظمة التعاون  بلدانالعدید من  صنع القرار، شرعتفي مشاركة المرأة  ان تكون ولضمان 



النامیة في اتخاذ شكل من أشكال العمل اإلیجابي لزیادة تمثیل المرأة   بلدانوال ةاالقتصادی والتنمیة
 ).14(الفصل  اتالسیاس وضع في

شاركة في القوة مقل فیھا الفجوة بین الجنسین في التالتي تقبل النساء فیھا على التعلیم   بلدانال 1-1جدول 
 العاملة و في المناصب القیادیة

 المؤشرات الرئیسیة للفجوة بین الجنسین في التعلیم و التوظف و ریادة األعمال

 

 



بترتیب تصاعدي وفقا للفجوة بین الجنسین في معدل المشاركة في    بلدانمالحظة: تصنف ال
منظمة التعاون متوسط بة المتعلقالقیم  وفقا لحجم الفجوة بین الجنسین  لوتظل ،القوة العاملة

 أصحاب المنحنى المعیاري ھم أفضل أداء"و " ،منظمة لالمعیاري ل منحنىوال ةوالتنمیة االقتصادی
 و  األصغر  بین الجنسینفجوات ال   لدیھم(أي أولئك الذین   منظمة المن نصف متوسط  دنىأ

یعانون من فجوات بین  م منھ" توسط األداء الم أصحاب )، و " لمرأة ل شدید لیتفضلدیھا التي 
، و ةمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیمتوسط في  معیاري ال المنحنىالجنسین في حدود نصف 

 لمنحنىأكثر من نصف ابسبب النوع یعانون من فجوات  ھم من أداء "أضعف "أصحاب 
(أي تلك التي لدیھا فجوات أكبر بین الجنسین أو الفجوات بین    المنظمةمعیاري فوق متوسط ال

یدل على فجوة بین الجنسین تقاس بالنقاط المئویة؛ "(٪)"   لرجال). ل شدیدل یتفض والجنسین 
درجات وبالنسبة للفجوات بین الجنسین في متوسط  ،تشیر إلى فجوة بین الجنسین  بنسب مئویة

التي تحمل عالمة * ھي   بلدان ، فإن ال)PISAتقییم الطالب ( برنامج القراءة والریاضیات في
بیانات "الصین" تشیر إلى  ،تلك التي تكون فیھا الفجوة بین الجنسین ذات داللة إحصائیة

سو ج(بكین وشانغھاى وجیان   في برنامج التقییمالمشاركة األربعة المقاطعات الصینیة 
 ) فقط.جواندونجو

 .StatLinkلینك  مصادر، یرجى االطالع على ستاتالو  (ز) إلىأ) (  من مالحظاتبالنسبة لل

 بموجب االھتمام ھذه البرامج والحمالت الوطنیة  زیعزتتم ،  وفي السنوات الخمس الماضیة
وغیرھا  ھاالقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة لكانت قد و ،بالمساواة بین الجنسین الكبیر دوليال

في جعل المساواة بین الجنسین في مقدمة جدول أعمال  ذات فائدةمن المنظمات الحكومیة الدولیة 
الفجوة بین  صغیربت 2014عام ذلك التزام قادة مجموعة العشرین مجموعة العشرین، بما في 

  تساندكما ، 2025في المائة بحلول عام  25الجنسین في المشاركة في القوى العاملة بنسبة 
" التي تقوم بتنشیط تمكین المرأة كجزء ال یتجزأ من عملیة مجموعة العشرین  20تأسیس  "المرأة 

وفي مجموعة السبعة، حققت المنظمات تقدما ھاما في تعزیز روح المبادرة لدى النساء وزیادة 
حققت عة، : في مجموعة السب التكنولوجیا والھندسة والریاضیاتالعلوم ومجال عدد الفتیات في 

ومنظمات أخرى تقدما ھاما في تعزیز روح المبادرة لدى  ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة
وھي مسألة  -العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  جاالتالنساء وزیادة عدد الفتیات في م

مبادرة أیضا بشكل مباشر من خالل مشاركتھا في  ةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیة تعالجھا م
وبطبیعة الحال، . مع وزارة التربیة والتعلیم المكسیكیة مشتركة مبادرة  "  ھي نینیا ستیم بویدن"

تحقیق المساواة بین بة خاصف والغایات الاھدال سیما األ -ساعدت أھداف التنمیة المستدامة 



اة بین المساو إبراز موضوععلى  -من أھداف التنمیة المستدامة  الخامسالھدف  -الجنسین 
 الجنسین في جداول األعمال الوطنیة والعالمیة.

  مساواة ال رغبة في أكثر الناس و ما زال  العالم المساواة بین الجنسین.  بلدانمن ولم یحقق أي بلد 
بین تطلعات الرجال والنساء (والفتیات والفتیان)، والفرص، ما  تدعو للقلقمن فجوات  ونعانی

بل ھو حاجز خطیر أمام النمو االقتصادي  اأخالقی لیس مجرد فشال   والنتائج. إن عدم المساواة
حكومیا یتطلب تحقیق المساواة بین المرأة والرجل نھجا و ،بما یضر بالمجتمع ككل -الشامل 

األولویة للمساواة بین الجنسین كجزء ال یتجزأ  شأنیعطى فیھ جمیع أصحاب ال  شامال وكامال
 من مراحل تصمیم وتنفیذ وتقییم السیاسات العامة والمیزانیات"

منظمة  على الدفاع عن المساواة بین الجنسین (مثال ةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیةد دأبت مو ق
المكثف، عززت منظمة  ). واستنادا إلى عملھا1985و  1980، ةالتعاون والتنمیة  االقتصادی
 ةاالقتصادی  بادرة منظمة التعاون والتنمیة من خالل إطالقھا م - ةالتعاون والتنمیة  االقتصادی

تركیزھا على العقبات التي تعترض تحقیق المساواة بین الجنسین  - 2010في عام  بالنوعالمتعلقة 
 والحیاة العامة ".ریادة األعمال و التوظففي میادین التعلیم و

السیاسات الواردة في ھذا التقریر، مقترنة بالتوصیات ب الخاصة مقترحاتالوینبغي أن تكون 
 (منظمة التعاون والتنمي ةالصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی خاصة بالجنسینال

 شأن، بمثابة مجموعة أدوات لواضعي السیاسات وأصحاب الأ)2015و 2013، ةاالقتصادی
 عالجة عدم المساواة بین الجنسین.الراغبین في م

الفتیات و  تقدمالفجوة بین الجنسین في سوق العمل ما تزال باقیة على الرغم من 
 تحصیل العلمالشابات في 

عدیدة حققت المساواة بین الجنسین في الحصول على التعلیم االبتدائي  بلدانمن أن  على الرغم
ھناك تباینا إقلیمیا واسعا، ففي أفریقیا جنوب الصحراء على سبیل المثال ما تزال  و الثانوي ،

نسبة  البنات  و الفتیات الالتي یلتحقن  بالمدارس االبتدائیة  أقل من نسبة البنین و الشباب (الفصل 
على منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة أصبحت البنات و الشابات یتفوقن  بلدانالسادس)، وفي 

 ).1.1البنین و الشبان في التحصیل و یبدو أنھن سوف یستكملن تعلیمھن الجامعي (شكل 

النساء على  تلحص  ، ةاالقتصادی ظمة التعاون والتنمیةفي جمیع أنحاء منو  2014في عام   
. ومع ذلك، وعلى الرغم من المكاسب التي حققتھا  ٪ من درجة البكالوریوس والماجستیر57

ت التعلیم، فإن الفتیات في سن المراھقة في جمیع أنحاء دول منظمة الاالعدید من مجفي النساء 



  أقل ارتیاحا للحیاة مقارنة بالفتیان في سن المراھقة  االقتصادیة ذكرن أنھن والتنمیة  التعاون 
 .أ)2017، ةقتصادیالومنظمة التعاون والتنمیة ا -السادسالفصل (

 ةقابلیال ولیس، قدرات كل منھما صورتوعة لكل من الجنسین الموضو وتسھم القوالب النمطیة
في إحداث فجوات بین الجنسین  )ب 2015 ة قتصادیالا منظمة التعاون والتنمیة ( الفعلي للتنفیذ
 ما یسمى -العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات مجاالت المشاركة في في  و تخصصفي ال

STEM - ) سن الخامسة ھم في   تجاھات البنین و البنات ممنا) وتبدأ الثامنوالفصل  1-1الشكل
و نجد  ،المنظمة  بلدان على اتساع و ،  ( بعد ذلك)ة الوظیف في التباعد في الدراسة و في عشرة

 بین الذین یتوقعون، ضعف عدد الفتیات في المتوسطیشكلون  عاما 15 وابلغ الشبان ممن أن
الشابات تمثیل  كونیاریین.وفي مجال التعلیم العالي، معملعمل كمھندسین، وعلماء ومھندسین ا

  ٪20كانت النساء یمثلن أقل من ف؛ مجال العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات ضعیفا في 
 منظمة التعاون والتنمیة بلدانالكمبیوتر في  علوم برامجمجموع الملتحقین بالتعلیم العالي في من 

 ).السابعالھندسة (الفصل ب الملتحقین ط من ٪ فق17، وحوالي ةاالقتصادی

الرجال على  ن معدلم تقاربلنساء في القوى العاملة قد ل مشاركة اوعلى الرغم من أن معد
منظمة  بلدانفي القوى العاملة عبر   نسبة لن أقلز ماأن النساء  العقود القلیلة الماضیة، إمدى ال

وعادة ما  عوائق كثیرة، بوجھ خاص المھاجرات ءوتواجھ النسا ة،قتصادیالاالتعاون والتنمیة 
 اجرینلمھالرجال امن معدالت و مواطناتال نساءالت الت توظفھن أقل من معدالتكون معد

بدوام جزئي  یرجح أنھن یعملن النساء الالئي یعملن حتى  و‘ الحادي و العشرین)الفصل (
)، في 22و  9التعلیم (الفصالن وبأجور أقل وفي مجاالت أقل ربحا مثل القطاع العام والصحة و

أفضل في التمویل ، والخدمات المصرفیة أجور بمن الرجال  نظرائھننسبة أعلى من  حین تعمل
عات طویلة في سالالنساء ب مقارناثیر من الرجال ). ویعمل عدد أكبر بك11والتأمین (الفصل 

 أكبر( نتاجیةإ تعني  العلى الرغم من أن ساعات العمل الطویلة  )8-1 الشكل (العمل بأجر
. وما دامت الساعات الطویلة للرجال ینظر إلیھا )ب 2017، ةقتصادیالا التعاون و التنمیةمنظمة 

لرعایة األطفال أو  اتلإلجاز احتیاجا، وطالما أن النساء أكثر مھنيال تزاملاإل دل علىعلى أنھا ت
 اء.توظیف النسفي  ارإقباال على االستثمن أقل العمل یكو صحاباألقارب، فإن بعض أ

 

 

  یاتنھن ال یفضلن دراسة العلوم و الریاضالشابات أكثر تعلما من  الشبان لك 1-1الشكل 



 في المرحلة الجامعیة كمبیوترال علوم و

وصلوا  ممنالسكان  حصة في  )  ذكور مطروح منھا اإلناث(الفجوة بین الجنسین  -لوحة أ ال
 أو أحدث سنة متاحة 2015عام  سنة، 34-25سن من التعلیم العالي من الفئة العمریة  مرحلةل

 (أ)

  الفجوة  بین  الجنسین (بالنقاط المئویة) 

 

 اتیاضیالعالي في العلوم والر میالتعل جيین خرحصة اإناث بالنسبة المئویة  بی -اللوحة ب 
 (ب) أو أحدث سنة متاحة 2014 علوم الكمبیوتر عامو

بترتیب تنازلي وفقا للفجوة   الیسار الیمین إلى من بلدانلا تصنیف، یتم بالنسبة للوحة أ  یالحظ:
أما بالنسبة  ،م العاليالتي حصلت على التعلی شریحة في ال  )الذكور ناقص اإلناث (بین الجنسین

اإلناث (٪) وفقا لحصة اتصاعدی  سارإلى الی مینمن الی البلدان تم ترتیب قد، ف)ب( لوحةإلى ال
 .علوم الكمبیوترخریجي التعلیم العالي في العلوم والریاضیات و بین

أي المؤھالت  -جمیع أنواع المؤھالت على مستوى التعلیم العالي   "التعلیم العالي" و یشمل  
 )2011لتصنیف الدولي الموحد للتعلیم ل وفقا 5 ىت الدورة القصیرة (المستوالجامعیة ذا

درجة ) 2011 في التصنیف دولي 6المستوى المماثلة ( لمؤھالت العلمیة أو ا البكالوریوس



)، ودرجة الدكتوراه في التصنیف الدولي 7(المستوى  المعادلة لھاالمؤھالت العلمیة  الماجیستیرأو
 ).  2011في التصنیف الدولي  8المستوى (  المؤھالت من مستوىأو ما یعادلھا

أنواع  خریجيجمیع " یشمل علوم الكمبیوتروالریاضیات و"خریجي التعلیم العالي في العلوم 
) في مجال 8إلى  5 من مستویات ال 2011التصنیف الدولي البرامج على مستوى التعلیم العالي (

 .علوم الكمبیوترالعلوم والریاضیات و

 بالنسبةو 2013شیلي وإندونیسیا إلى عام ل و بالنسبة 2010(أ) تشیر بیانات الصین إلى عام 
 2014برازیل وفرنسا وجنوب أفریقیا إلى عام لل

 .2013(ب) تشیر بیانات بلجیكا وأیسلندا والھند وجنوب أفریقیا إلى عام 

:مؤشرات منظمة التعاون ة 2016) لمحة عن التعلیم 2016المصدر: منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة(
 التنیمة االقتصادیة:

OECD Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 

 http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en. 
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یلة مدى العقود القلوعلى الرغم من أن معدالت مشاركة اإلناث في القوة العاملة قد اقتربت من الرجال على 
 مستوىمن انخفاض  تعانيوغالبا ما  ةملاقوة العالفي   أقل  تواجدالمرأة الماضیة، فإن النساء ال یزال

ة بوجھ وتواجھ النساء المھاجرات حواجز شاق ة،االقتصادینظمة التعاون والتنمیة الوظائف في بلدان م
الرجال من معدالت و البلد األصلییننساء ال التتوظیفھن أقل من معد التخاص؛ وعادة ما تكون معد

و  على أساس عدم التفرغ،  ألتحقن بالعمل. ومن المرجح أن تعمل النساء الالتي ) 21الفصل  (ھاجرینملا
)، في حین تعمل 22و  9أجور أقل، وفي مجاالت أقل ربحا مثل القطاع العام والصحة والتعلیم (الفصالن ب

ال التمویل ، واألعم مجاالت األجور األفضل في ممن یحصلون على نسبة أعلى من أقرانھن من الرجال
 مدفوعةساعات طویلة لن النساء عیعمل عدد أكبر بكثیر من الرجال  ،و)11المصرفیة والتأمین (الفصل 

  منظمة التعاون (تعني إنتاجیة أكبر العلى الرغم من أن ساعات العمل الطویلة  )،8-1الشكل (جراأل
. وما دامت الساعات الطویلة للرجال ینظر إلیھا على أنھا تظھر التزاما )ب  2017، االقتصادیة والتنمیة

ب العمل صحاإجازة لرعایة األطفال أو األقارب، فإن بعض ألطلب ا، وطالما أن النساء أكثر عرضة مھنی
 الموظفات ". تعیینفي  الستثمار ا إقباال علىسیكونون أقل 

 تمضیة وقت أكبر في محل العملعلى من النساء  ل أكثریقبل  الرجا 2-1شكل ال

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en


 60أو تزید عن  عادلساعات العمل األسبوعیة المعتادة التي ت بنظاملعاملین المئویة لنسبة ال
 (أ)أو أحدث سنة متاحة 2014في  ،نوعساعة في األسبوع، حسب ال

 
الوظیفة الرئیسیة فقط، مالحظة: تشیر البیانات إلى ساعات العمل األسبوعیة المعتادة في 

باستثناء أسترالیا ونیوزیلندا والنرویج (ساعات العمل األسبوعیة المعتادة في جمیع الوظائف) 
 والیابان وكوریا (ساعات العمل األسبوعیة الفعلیة في جمیع الوظائف).

 2011(أ) تشیر بیانات البرازیل إلى عام 

 54السبوعیة الفعلیة وتعادل أو تزید على  تشیر البیانات الخاصة بكوریا لساعات العمل (ب)
 ساعة في األسبوع

استنادا إلى الدراسات االستقصائیة  ةاالقتصادی المصدر: حسابات أمانة منظمة التعاون والتنمیة
:العاملة ةوالقوة لألسر قطریال  

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD)             في البرازیل 
 تركیا دراسة EU-SILC)،( إحصاءات االتحاد األوروبي بشأن الدخل والظروف المعیشیة في  

 التحاد الروسي.ا) ESSالدراسة االجتماعیة األوروبیة (وفي 

  http://dx.doi.org/10.1787/0000000000001  2 1  

 

بیرة في األجور بین الجنسین، حیث یقل متوسط ة كالعوامل في وجود فجوجمیع ھذه وتساھم 
 بلدان على اتساععن نظرائھن من الرجال  في المائة تقریبا  15  بدوام كامل  العامالت أجر

). وعلى الرغم من أن التفاوت العام في األجور 3-1(الشكل  ةمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی
اركة واألجر ھي المش  فجوة، فإن الخبر السار ھو أن یال في السنوات األخیرةقل سوىلم یتحسن 

http://dx.doi.org/10.1787/0000000000001


في سوق العمل  ةولكن الفجو، )الثاني عشر(الفصل  صغار السن  رجال والنساءاألضیق بین ال
حیث كثیرا ما یأخذ الزوجان الدورالتقلیدي  األسرة بیت أطفال فيوجود  تتسع عند بین النوعین 

 سن إنجابفي البلدان التي یقل فیھا متوسط  مبكراوتظھر الفجوات أكبر، بحسب النوع بشكل 
عاما  29 و ھو ةصادیاالق  منظمة التعاون والتنمیة  بلدان ھذا السن فيأول طفل عن متوسط 

  تقلیدیة تنتشر اتجاھاتوحیث قاعدة بیانات األسرة)   - ة(منظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی
و  ]أ[ 2016 -ة االقتصادیظمة التعاون والتنمیة (من بشكل أكبر بیتدور المرأة في ال تركز على

خصائص  العامل و أوضاعفي  ختالفاتبعد السیطرة على اال[ج])، و2017[ب] و 2016
 ، ال یزال أكثر من نصف الفجوة بین الجنسینالتي تمت مالحظتھا الوظائف  وساعات العمل

مجموعة العشرین (الفصل  بلدان منظمة  وال بلدانغیر مبرر في وفي األجور الشھریة  مستمر
العوامل من  فیھ والتمییز  المجتمع و معاییره و مؤسساتھ قفموكل من وتعتبر  ،)الثاني عشر

مجموعة العشرین حیث توجد فجوات واسعة، ومن المرجح أن تكون  بلدانالھامة، ال سیما في 
 التاسع عشر(الفصالن  رسميالغیر  القطاعبدون أجر و / أو یعملن في  یعملن لألسرةالنساء 

 .) العشرینو

عالیة من مستویات  التي تنتشر فیھاأیضا. وفي البلدان  دنىغالبا ما تكون نوعیة عمل المرأة أ
في الوظائف غیر  فائقاالعمل غیر الرسمي في سوق العمل، كثیرا ما تكون المرأة ممثلة تمثیال 
انعدام األمن مع الرسمیة. وال توفر ھذه الوظائف سوى القلیل من الحمایة االجتماعیة، 

 2016أ،  2016، ةاالقتصادی  (منظمة التعاون والتنمیة  ا منخفضةالوظیفي، و (غالبا)  أجور
كون وغالبا ما ی ي،رسمالغیر  أدنى في القطاع المرأة أیضا بوظائف قومب). وكثیرا ما ت

جودة الوظائف واألجور، في حین  من حیثأفضل  في وضع أصحاب العمل والعاملون بأجر
النساء   یزید فیھا عدد ھم فئة -األسر  ازل و فيالمن ین فيلمأن العاملین لحسابھم الخاص والعا

 ب). 2017، ةاالقتصادی  أسوأ (منظمة التعاون والتنمیة وضعھم عادة ما یكون و -

 

مجموعة العشرین و  بلدانالمنظمة و  بلدان عبرقلیال في األجر تغیرت الفجوة    3- 1الشكل
 كبیرة ماتزالمع ذلك 

أو  2015و  2010للعاملین المتفرغین  (أ) الفجوة بین الجنسین  في متوسط المكسب الشھري 
 (ب) آخر سنة متاحة



 

رق بین متوسط الدخل االفأنھا الشھري ب جرمالحظة: تعرف الفجوة بین الجنسین في متوسط األ
  من العاملین بدوام كامل الشھري للذكور واإلناث مقسوما على متوسط الدخل الشھري للرجال

ساعات عمل أسبوعیة عادیة ل یعملونویعرف العاملون بدوام كامل على أنھم األفراد الذین  ،
 ساعة في األسبوع. 30ي أو تزید عن ازوت

دة أسترالیا وكندا والھند وأیرلندا والمملكة المتحفي سبوعي األ جر(أ) تشیر البیانات إلى األ
الدانمرك والیونان وأیسلندا ونیوزیلندا والبرتغال في لساعة ا فيروالوالیات المتحدة، وإلى األج

 وإسبانیا.

ألرجنتین وبلجیكا والبرازیل واستونیا ل بالنسبة، 2015، ولیس 2014ب) تشیر البیانات إلى عام 
وھولندا ونیوزیلندا وبولندا  جلیا والتفیا ولیتوانیا ولوكسمبورانیا وإندونیسیا وإیطاوفرنسا وألم

بالنسبة  2012ألى  و لسویدبالنسبة ل 2013و تشیر إلى عام  ،نیا وإسبانیا وسویسرا وتركیاوسلوفی
 2011وتشیر البیانات إلى عام  ، إلسرائیل بالنسبة 2011تشیر إلى عام لھند وجنوب أفریقیا، ول

 یالنسبة للبرازیل و شیلي و كوستاریكا.    2010و لیس 

 المصدر: قاعدة بیانات المنظمة عن التوظف 

(http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm ) 

بلدان المنظمة و كولومبیا و كوستاریكا، و حسابات سكرتاریة  المنظمة  بلدان النسبة لذلك ب
 استنادا إلى تقاریر كل من:

    the Encuesta Permanente de Hogares (EPH)األرجنتین :  
 the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD البرازیل: 
 the National Sample Survey (NSS) الھند :    

http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm


  the National Labour Force Survey (SAKERNAS)إندونیسیا:  
 the General Household Survey (GHS)            جنوب أفریقیا:
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التي تتوفر لدیھا بیانات، بل وفي  ةاألعضاء في منظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی بلدانلاوفي 
-1األجر أكثر بكثیر من الرجل (الشكل  ةل غیر مدفوعاعماألجمیع أنحاء العالم، تقوم المرأة ب

 بلدانوفي المتوسط في  ،GID-DB)( والمؤسسات والتنمیة عن النوع منظمة ال، قاعدة بیانات 4
رعایة األطفال بو مدفوعة األجرغیر ، تقوم النساء بأكبر حصة من األعمال المنزلیة  منظمة ال
حیث تضطلع النساء بأكثر من ثالثة ، و البرتغال في كوریا والیابان والمكسیك وتركیا وإیطالیاو

النامیة، حیث  بلدانأكبر في ال ةوعادة ما تكون الفجو مدفوعة األجر،أرباع جمیع األعمال غیر
المیاه إلى  عدم وصول  ذلك لالوقت (مثل بالقدر الكافي  توفیرا  المرافق  وصول   یؤدي عدم 

الالزم   الوقت  مجموع ) إلى زیادةاألوتوماتیكیة التكنولوجیا (مثل الغساالتعدم توفرزل) واالمن
ففي الھند وباكستان، ب).  2017 -ة االقتصادی لمنزلیة (منظمة التعاون والتنمیةألعمال انجاز اإل

العمل غیر في ساعات  ما ینفقھ الرجل من أضعاف ثال، تنفق النساء حوالي عشرةملعلى سبیل ا
 -الوقت إلى أن النساء بین مؤشراتوت ،  )2014 -لمنظمة لمركز التنمیة التابع  (مدفوع األجر

في العمل غیر مدفوع  ھذي یقضینالوقت ال  ن تدریجیا إختصر - بلدانمع مرور الوقت وعبر ال
سلوكیات  و في نفس الوقت تغیرت  -الوقت وفرتتي ال تكنولوجیا الویرجع ذلك جزئیا إلى  -جر ألا

 .ج) 2017 -  ةقتصادیالاو التنمیة منظمة التعاون  ( الالرجال  قلی

و لما كان الوقت موردا محدودا فإن الساعات التي تنفق في عمل غیر مدفوع األجر یكون لھا 
ین في ساعات العمل ، كما أن الفجوات بین الجنسأثر سلبي على ساعات العمل مدفوعة األجر 

تقاسم  یتم فیھا التي وفي البلدان ،الثغرات في ساعات العمل مدفوعة األجر تطابق غیر المدفوعة 
بین  الفروق   تقل فیھ، أكبر مساواةباسلوب یتسم بالعمل غیر مدفوع األجر في المنزل على 

 ).الخامس عشرالعمل (الفصل  حلالجنسین في الساعات التي یقضیھا في م

تلعب الثقافة و التقالید دورا ھاما في تحدید دور كل من الجنسین سواء في العمل أو في البیت،  و 
وجود اختالفات كبیرة بین ب مدفوعة األجر لساعات طویلة عملال البلدان التي لدیھا ثقافة  تسموت

، و ةتقاسم الرعایة غیر مدفوعة األجر واألعمال المنزلیو في الجنسین في سلوك سوق العمل 
أن   عالوة على، یحتاجون للرعایة بصفة خاصة على األسر التي لدیھا أطفال   ینطبق  ھذا

ومع ذلك، ومع  .)الثاني و العشرون المرأة ھي أیضا المصدر الرئیسي لرعایة المسنین (الفصل 



اركة النساء مع رجال مش قل احتمالیالزواج،  منظومةلیما من الرجال إلى نساء أكثر تعدخول 
نفس مع الرجال المتعلمین على  في الوقت الحاضر، غالبا ما تعیش النساءف ،أفضل تعلیما

یمیلون لمن ھن أقل  میعلدرجة عالیة من الت حصلوا على ، في حین أن أولئك الذین ىمستوال
 األقل الرجال   على الھامش، ھم  مخطر تركھ ون الذین یخشون  المؤھل اءلشركا و ،  تعلیما
    ا.تعلیم

، وال ةبطیئ الزیادة  ھذه  على الرغم من أن، كبیربشكل  زادت األراء المؤیدة لعمل األمھاتوقد 
لجمع بین ا في وینالعام لمساعدة اآلب ھادعمبزیادة  الحكومة  فیھا قامتالتي  بلدانسیما في ال

 مشاركتھمأصبحت  - المتعلمین تعلیما عالیاوخاصة  -أیضا   الرجالو ،التزامات العمل واألسرة
حتى عندما یعمل كل من الشریكین بدوام كامل، فإن تقسیم  و مع ذلك .تزاید في أنشطة األبوةت

قدر أقل من فالنساء یمیلن إلى القیام ب النصف بالنصف، مقسما العمل المنزلي نادرا ما یكون
ألسرة ھن من أرباح امع زیادة حصت غیر مدفوعة األجر   طفالاألو رعایة منزلیة العمال األ

كثیرا  صاحبات الدخل المرتفع أن النساء ب شواھدوھناك ، ن العالقة لیست خطیةإال أالمعیشیة، 
في  الفارق بین الجنسین لمعاییر  ھنامتثالإبداء ل أج من  األعمال المنزلیةقدر كبیرمن ما یقمن ب

مل  على تأكید العما یسمى بسلوك "لمثال  -العمل  حلفي م ذلك  یحدث أیضا المنزل، إن لم یكن
 .)2015 -و زمالئھبرتراند ( "النوع

من الرجال  أكثر -مدفوع أو غیر مدفوع األجر -النساء یقمن في المجموع بالعمل  4-1الشكل 
 یةمنظمة التعاون و التنمیة االقتصاد بلدانفي معظم 

 مدفوع غیر  األجر والفجوة بین النوعین في الدقائق التي تنفق في الیوم ما بین العمل المدفوع 

 64:15من الذكور سن  بیان اإلناث مطروح

 



 74:15سنة فأكثر، بالنسبة للمجر من سن  15البیانات بالنسبة آلسترالیا ھي من سن  مالحظات:
النمسا:  2006، تتنوع السنة المرجعیة بین البلدان: أسترالیا: عام  64:25و النسبة للسوید 

، إستونیا: 2001، الدنمارك: 2008، الصین: 2010، كندا: 2005، بلجیكا: 2008-2009
، 2000-1999، المجر  02-2001، ألمانیا  2009، فرنسا :  10-2009، فنلندا: 2009-10
، ھوالندا: 2009، المكسیك: 2009، كوریا: 2011، الیابان: 2005، أیرلندا 09-2008إیطالیا
، 1999، البرتغال: 04-2003، بوالندا 2010، النرویج: 10-2009، نبوزیالندا: 2005-06

، 2010، السوید  10-2009، أسبانیا: 2010، جنوب أفریقیا: 01-2000سلوفینیا: 
 .2014، الوالیات المتحدة: 2005، المملكة المتحدة: 2006تركیا:

 http://www.oecd.org/gender/data/المصدر: بوابة المنظمة لبیانات الجنسین 
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أنھا  ، األدنى في المستوى مشاركة المرأة في القوى العاملةب   و یبدو االحتمال األكبر فیما یتعلق
بعض الوقت (الفصل  توظفھامعدل  عرتفیحیاتھا المھنیة لرعایة أفراد األسرة، و تتخلى عن

تؤثر  -التمییز  عامل  بما في ذلك -إلى جانب عوامل أخرى أقل وضوحا  ھذا )،من عشرالثا
وال  ،)ل الثالث عشر(الفصحتى یشغلن الوظائف العلیان یتقدم تيجمیعھا على عدد النساء اال

، شكلت النساء 2016في عام  و القطاعین العام والخاص كل من في فاصل كبیریزال ھناك 
٪ من  52٪ من المناصب اإلداریة العلیا في الحكومة المركزیة، على الرغم من أنھا تشكل 33

، لم تشغل النساء سوى 2016وفي القطاع الخاص في عام  ،ع موظفي الحكومة المركزیةوجمم
ورصة، أي كل خمسة مقاعد في مجالس إدارة الشركات المدرجة في الب بین واحد من قعدم

في المائة  4.8تشغل النساء سوى . ولم 2013في المائة في عام 16,48بزیادة طفیفة عن نسبة 
 ).الرابع عشر ، (الفصل2016في عام  التنفیذي الرئیسفي منصب 

الخاص احتمال عمل المرأة لحسابھا  وقد ظل أفضلستفید رائدات األعمال كثیرا أو بشكل وال ت
أحتماالت أقل من  عاملین لدیھن مجموعة توظیفقیامھن ب تاحتماال ت، وكان من الرجال أقل

إلى  ،فیھا نعملیالقطاعات التي و ، نحجم شركاتھ وبحسب ، ) 5.1 الشكل( بذلك  الرجالقیام 
على  نساء العامالت لحسابھن الخاصال حصل ت ال مجموعة متنوعة من العوامل األخرى، جانب

في على األقل مما یكسبھ الرجال خمس ال بل أدنى بمقدار -نظرائھن من الذكور مثل  مكاسب
و تقریر  -الفصل الرابع و العشرینتقریبا (ا ةمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادی بلدانجمیع 

 ھـ). 2017المنظمة 

http://www.oecd.org/gender/data/


العمل الحر وفي تعیین موظفین في  النساء العامالت  بكثیر عن الرجالیقل عدد   5-1الشكل 
 لدیھم  

بالنقاط  -الجنسین (رجال ناقص النساء) في حصة  من یعملن و یرأسن العمل الفجوة بین
 (أ)أو آخر سنة متاحة  2015 -سنة  64-15السن من   -المئویة 

 الجنسینالفجوة بین 

 

 القضایا ذات األولویة ومكاسب السیاسات األخیرة

 بالمساواة بین الجنسین تاماللتزام اال

 جدول في مقدمةالمساواة بین الجنسین  ة قضیةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیة وضعت م
) كجزء ال 1-1لمنظمة  (اإلطار ا  توصیاتلیھا ع قومالمبادئ التي ت نشر تعمل علىو ،أعمالھا

، على النحو المكسبفرص التفاوت في  االستراتیجي لمكافحة  ایتجزأ من جدول أعمالھ
. "21 إلى 21من "األمین العام  أعمالجدول المنصوص علیھ في مبادرة النمو الشامل، و

 بقضیة النوع  المتعلقة  2013عام   یةاالقتصاد  منظمة التعاون والتنمیة ة توصیتدعو و
ز تعزیل البلدان المنضمة - الحیاة العامةبالجنسین في   المتعلقة  2015عام المنظمة توصیة و

والحیاة العامة من خالل التشریعات  وریادة األعمال توظفالمساواة بین الجنسین في التعلم وال
عدیدة  بلدان، أعطت 2013ومنذ عام  ،واالستثمار والرصد والحمالت العامة والسیاسات

 بین الجنسین ةفجوال ومع ذلك ال تزال  ،العامة تھاولویة للمساواة بین الجنسین في سیاسأ
 - السیاسات حقیقة أن تعكس ضمانأن تكثف جھودھا ل ویجب على جمیع البلدان مستمرة،

الوصول إلى والرجال والنساء  بنینوال بناتمجتمعات شاملة یمكن فیھا لل  إلى -بالفعل وتؤدي
 .كاملالبتحقیق إمكاناتھم 



 

 

بشأن المساواة بین  ةاالقتصادی و التنمیة توصیات  منظمة التعاون 1-1طار اإل
 : خلفیة ھذا التقریرالجنسین 

على مبادرة  ة المتعلقة بالمساواة بین الجنسینوالتنمیة االقتصادی ترتكز توصیات منظمة التعاون
لنمو "معا من أجل ا مبادرة ھي ؛ و2010التي بدأت في عام  ةمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی

القدر الكبیر  جود سیاسات قائمة، فإن؛ وعلى الرغم من و2012، التي أطلقت في عام "الشامل
نیة؛ ومستویات في الخیارات التعلیمیة والمھا زال قائمیبین الجنسین ال  ا "التفاوت والتحیز من
في  و في الحیاة العامةو  صنع القرار واقعم و شغل التدرج الوظیفي و كسب وظروف العملمال

رواد  حصولفي و ریادة األعمال ،في أنشطة  و المدفوع العمل المدفوع األجر وغیرب القیام
 ).2013 -المنظمةوفي محو األمیة المالیة والتمكین المالي "( ؛ على التمویل  األعمال 

ساواة بین الجنسین في التعلیم "توصیة المجلس بشأن الم 2013مایو  29اعتمدت في قد و
لخاصة بالمساواة ا 2013عام ر إلیھا فیما یلي باسم توصیةشاتي یال -وریادة األعمال" لتوظف وا

األعضاء وغیر  یجب أن ینظر في تنفیذھا دابیر التي تحدد عددا من الت و -  بین الجنسین
ا نضموإ ممناألعضاء (كوستاریكا ، وكولومبیا، وكازاخستان، ولیتوانیا، واالتحاد الروسي) 

 توظف و ریادة األعمالة بین الجنسین في التعلیم والمن أجل معالجة أوجھ عدم المساوا إلیھا 
). وعلى وجھ الخصوص، توصي اللجنة بأن یقوم  2013 -ة االقتصادی نظمة التعاون والتنمیة(م

فرص البتوفیر  -من خالل التشریعات والسیاسات والرصد والحمالت المناسبة  - المنضمون
السیاسات  نشرمتساویة للحصول على التعلیم، وتحسین مشاركة المرأة في القوى العاملة، وال
 إیجاد على لعمل غیر المأجور، والعملا فيالذكور  مشاركةألسرة، وتشجیع زیادة ا ىرعتي تال

شجیع ریادة القطاعین العام والخاص، وت یة في قیادال الوظائفبین الجنسین في أكبر  توازن 
أیضا  2013عام - خاصة بالمساواة بین الجنسینوتدعو التوصیة ال ،النساءاألعمال بین  

جیدة بشأن و الممارسات البیانات ال ، وبناء  و التوجھات للسیاسات مبادئالوضع  المنضمین لھا
"تعزیز  من أجلتصدر دعوة ، كما .توظف و ریادة األعمالالمساواة بین الجنسین في التعلیم وال

أھداف التوصیة من خالل التعاون مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك القطاع 
 المجتمع المدني".ات منظمل واعمالعامة والنقابات ومنظمات أصحاب األ ھیئاتالخاص وال



وضع كما وفرت المعلومات ل 2013لعام  الخاصة بالمساواة بین الجنسینتوصیة اللھمت وقد ا
عام  "توصیة  بعد ذلك فیما  -في الحیاة العامة  یننسلجن ایساواة بلمبا المجلس الخاص توصیة 
منظمة ( 2015دیسمبر 14لس في لمجالتي اعتمدھا ا -یاة العامة" حبشأن الجنسین في ال 2015

وتنفیذ تدابیر  الفعالكم الرشید ركز على الحت. و  )أ -2015 ( التنمیةاالقتصاديو التعاون 
ى تعزیز تكافؤ في الحیاة العامة، وكذلك عل العادلالمساواة بین الجنسین وتعمیم مراعاة المنظور 

الحكومة والقضاء والخدمة في البرلمان و القیادیة  العامة المواقع إلىول وصفرص المرأة في ال
 المدنیة.

  الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة  بالمساواة بین الجنسینوتتطلب التوصیات المتعلقة 
 فصالم اریتقر ریھذا التقر عدیو ،ظمة عن التقدم المحرز في تنفیذھاتقدیم تقاریر منت ةاالقتصادی

منظمة التعاون و التنمیة منظمة (المجلس المقدم ل عن التقدم المحرز  2017لتقریر عام 
التابعة لمنظمة  نوعبیانات الالمؤشرات الواردة في بوابة  یعتمد على  و). و 2017 - االقتصادیة

ة  و على المجموعة الواسعة  من األنشطة الجاریة  للمنظمة بما في االقتصادی التعاون والتنمیة
المجموعة ریادة األعمال و الحیاة العامة البیانات و التحلیالت عن التعلیم و التوظف  و  ذلك

بین الجنسین في منظمة التعاون والتنمیة   مساواةالجاریة في مجال ال نشطةالواسعة من األ
ز)، بما في ذلك تحلیل البیانات المتعلقة  2017 -ةاالقتصادی  (منظمة التعاون والتنمیة  ةاالقتصادی

  لعامة؛ والمبادرات اإلقلیمیة لمنظمة التعاون والتنمیة والحیاة اریادة األعمال  و توظفوال تعلمبال
منطقة الشرق األوسط بلدان بلدانوالقدرة التنافسیة (بما في ذلك في  ةكموبشأن الح ةاالقتصادی

بالمساواة بین الجنسین  الشبكة المعنیة ) و DAC( لجنة المساعدة اإلنمائیة  وشمال أفریقیا)؛ و
)GENDERNET(   ؛ ومؤشر المؤسسات االجتماعیة والمساواة بین الجنسین)SIGI  ( التابع

لعدالة، لالوصول امؤشر م، وووالعل والصحة،التعلیم المالي، مؤشر  لمنظمة ؛ وبالمركز التنمیة 
 . حیاة أفضل المنظمة من أجل والمساواة أمام القانون، والضرائب؛ ومؤشر 

: ینالجنس بالمساواة بینالمتعلقة ة االقتصادی یةلتنممنظمة التعاون وا توصیات  1-1اإلطار 
 (تابع)خلفیة ھذا التقریر 

منظمة التعاون  توصیات عن التقدم المحرز في تنفیذ  تقریر  إعداد، وفي إطار 2016في عام 
     منظمة ال، أرسلت مختلف لجان   ینالجنس بالمساواة بینالمتعلقة و التنمیة االقتصادیة 

صول على لحل سعیا المنضمة بالتوصیة إلى البلدان متعلقةیزھا الاستبیانات بشأن مجاالت ترك
السیاسات أو التغییرات المعلنة في السیاسات أو التقدم  لذي طرأ علىإسھاماتھا بشأن التغییر 

باسم  المشار إلیھا فیما یلي -وأرسلت ھذه االستبیانات  ،اعتمادھامنذالمحرز في تنفیذ التوصیات 



  OECD GEQs(بشأن المساواة بین الجنسین"  ةاالقتصادی ستبیانات منظمة التعاون والتنمیة"ا
كة للدولة إلى لجنة حوكمة الشركات وفریقھا العامل المعني بالمؤسسات المملو )  2016

 اإلحصائیةالسیاسات و ءصااإلحب المختصة  للجنة)؛ وWPSOPPوممارسات الخصخصة (
)CSSPلسیاسات التعلیمیة (لجنة ال )وEDPC( لجنة العمل والعمالة والشؤون االجتماعیة  و
)ELSACوالتنمیة االقتصادیة  المحلي توظفنامج العمل التعاوني بشأن ال)؛ واللجنة التوجیھیة لبر
)LEED ؛ والفریق العامل المعني بالمشاریع الصغیرة والمتوسطة وریادة األعمال(
)WPSMEEیة للتعلیم المالي). وبدأت الشبكة الدول (INFE)  دراسة استقصائیة عن محو األمیة

 ةاالقتصادی إلنمائي لمنظمة التعاون والتنمیةالمالیة واإلدماج المالي، وعقد مجلس إدارة المركز ا
وقد تم تقییم الردود على االستبیانات خالل  ،وأفضل الممارسات جنسینمشاورات بشأن القضایا ال

 في ھذا التقریر. ات من التقییم، وتم عرض مختار2017وأوائل عام  2016الجزء الثاني من عام 

بین الجنسین بشأن المساواة قد طلبت في االستبیانات   ةاالقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة كانت و
یما یتعلق بالمساواة ف التى واجھتھا ثالث األكثر إلحاحاتحدید القضایا ال من البلدان 2016لعام 

 إجابة أن 37 بینبلدا من  21ذكر  -رأة لمن أكثرھا انتشارا ھو العنف ضد اوكا ،بین الجنسین
كانت القضیة  و )، 6-1 الشكل (  كثر إلحاحألثة االواحد من القضایا الث وھ لمرأةالعنف ضد ا

و قد أجر أقل من الرجل مقابل العمل نفسھ"، لمراة علىحصول ا " ياألكثر شیوعا ھ ةالثانی
األكثر إلحاحا ھو التقاسم غیر المتكافئ للمھام  ةالثالث مسألةوالھذه، بلدا األولویة ل 16  أعطت

وأسفر تحدید القضایا العاجلة عن مبادرات سیاسة  أولویة، بلدا 14 أعطت لھاالمنزلیة، التي 
 .والحیاة العامةریادة األعمال و توظفة في مجاالت التعلیم والھام

 القضایا ذات األولویة في المساواة بین الجنسین 6-1الشكل 

التي ادرجت اآلتي  2013عدد البلدان المنضمة إلى التوصیة الخاصة بالمساواة بین الجنسین 
 كواحد من الثالث قضایا األكثر إلحاحا و التي تحتاج للتصدي لھا في بلدھم



 

 ةالعنف ضد المرأالقضاء على 

النساء في جمیع  ٪ من35شیر التقدیرات إلى أن وت ،لعنف ضد المرأة یشكل وباء عالمیاال یزال ا
من غیر   أو  مقربالجنسي من الشریك الالعنف أنحاء العالم قد تعرضن للعنف الجسدي و / أو 

 ةقتصادیالوالتنمیة امنظمة التعاون  بلدان. وقد أعطت )2013 -منظمة الصحة العالمیة ( الشریك
 )، 6-1الشكل (  بالسیاسات كقضیة تتعلقرأة ملجنسي والعنف ضد الأولویة متزایدة للتحرش ا

تكثیف ل تدعو  ىتإل2013لعام  خاصة بالجنسینالتوصیة الالتي جاءت في دعوة ال ذلك  عكسیو
 وقد المرأة،الجھود لمكافحة التحرش الجنسي، وھو في حد ذاتھ شكل من أشكال العنف ضد 

 شكلین: شكال من عامة الجدیدة بصفةلسیاسة اتدابیر الاتخذت 

 تحكم التحرش الجنسي أو شدقوانین أو لوائح جدیدة أو أ• 

 رفع مستوى الوعي وتحسین الفھم للتحرش الجنسي من أجل منعھ.• 

ال والبرتغالنمسا وكوستاریكا وفرنسا وأیسلندا وإسرائیل وكوریا والمكسیك  كل من وتعد
وعلى النقیض  ،لت أو عززت قوانین مكافحة التحرشة التي أدخنضمالم وسلوفینیا من بین البلدان

وقد قامت كل  ،2017العنف العائلي جزئیا في عام من ذلك، قام االتحاد الروسي بإلغاء تجریم 
حمالت بمن بلجیكا والدانمرك وإستونیا الیونان وإسرائیل وكوریا ولیتوانیا وھولندا والبرتغال 

یة (للضحایا) وااللتزامات ، والحقوق القانونمنعھو طرق ، اجنسی اتحرشتوعیة بشأن ما یشكل 
أخرى، مثل الجمھوریة التشیكیة،   بلدانقامت كما  ،العمل) عند حدوث التحرش صحاب(أل



استراتیجیات وطنیة أكبر بشأن المساواة بین الجنسین أو العنف  إطار التحرش الجنسي في بوضع
والعنف ضد المرأة على بجمع بیانات عن التحرش أخرى بلدان بلدانتقوم  و قائم على النوع،ال

 ثغرات كبیرة في البیانات (الفصل وعلیھا أن تعزز تلك الجھود، إذ ال تزال ھناك ،نحو متزاید
 ).الخامس 

 رمكافحة عدم المساواة في األج

إلى األخذ  بلدان) نحو ثلثي ال3-1شكل دفعت الثغرات المستمرة في األجور بین الجنسین (ال  
عام  خاصة بالمساوة بین الجنسینبسیاسات جدیدة للمساواة في األجور منذ اعتمادھا للتوصیة ال

األجور، ویتعین على الشركات  اصر الرئیسیة لھذه السیاسات في شفافیة ویتمثل أحد العن ،2013
 عن بیانات فصاحأو اإل ورة متزایدة بص لدیھا تحلیل فجوات األجور بین الجنسینأن تقوم ب

مراجعي الحسابات والجمھور و لكل من الموظفین    نوع المصنفة حسب و ال الموظفین لدیھا
أسترالیا والیابان وألمانیا ولیتوانیا والسوید كل من  قامت  2013). ومنذ عام ل الثاني عشر(الفص

ھناك استراتیجیات جدیدة أخرى التدابیر. و اقتراح مثل ھذهبوسویسرا والمملكة المتحدة بتنفیذ أو 
علنیة و  لتي غالبا ما تكونا -تشمل  إدخال ما یسمى ب "اآلالت الحاسبة للفجوة في األجور" 

 ،تقدیرشھادات منح  وكذلك -في أسترالیا ھو الحال على شبكة اإلنترنت، كما للجمھور متاحة
واة بین الجنسین مثل المساواة في للشركات التي تظھر أفضل الممارسات في مجاالت المسا

 آیسلندا والتفیا والمكسیك. كل من كوستاریكا ھذه الشھادات فيمثل األجور. وقد أدخلت 

 اإلناثتوظف أمام  معوقاتإزالة ال

قدره نقطتین مئویتین تقریبا في جمیع أنحاء منظمة اإلناث بمتوسط  توظفزادت معدالت  
بین الجنسین  توظفومع ذلك، ال تزال فجوة ال، .2012نذ عام م ةاالقتصادی  التعاون والتنمیة 

النظر في  ةمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادیفي بلدان  حكوماتالفي المائة، وتواصل  11تبلغ 
على سؤال منظمة  لبلدانردود ا 7-1ویبین الشكل  توظف،الحواجز أمام ال لحد منأفضل السبل ل

 معوقاتالثالث األكثر فعالیة لمعالجة ال"ما ھي السبل  2016لعام  ةالتعاون والتنمیة  االقتصادی
الطفولة رعایة  تیسیر خدماتجابة األكثر شیوعا ھي "وكانت اال ،اإلناث؟ عملالتي تحول دون 

بلدا،  13 ضمتانتشارا، حیث  ركثاأل اإلجابة الثانیةأما  ،بلدا 23ھذا ذكر  و قد"، بشكل أكبر
"، المماثلنفس األجر الذي یحصل علیھ الرجل مقابل العمل  المرأة علىحصول "التأكد من  يفھ

 المرنة  انظمة العمل"زیادة  من إجابات البلدان   12ت اآلجابة الثالثة المشتركة بین نكافي حین 
بیر السیاسة العامة " ھما ثالث تداأفضل  من نوعیة حصول المرأة على وظائف تیسیر" و "

 مجال السیاسات لضمان بقاء البلدانفي  دعمةاجة إلى تدابیر جدیدة وموھناك ح ،األكثر شیوعا



في المائة بحلول عام  25" أال وھو  على المسار الصحیح في تحقیق ھدف مجموعة العشرین
 25الذي یحدد ھدف تقلیص الفجوة بین الجنسین في المشاركة في القوى العاملة بنسبة و" 2025

 ) .1.10كل (الش 2025في المائة بحلول عام 

 

 : أكثر الطرق فعالیة في إزالة المعوقات أمام توظف اإلناثبلدانتحدید أولویات ال 7-1الشكل 

 و التي 2013عدد البلدان المنضمة إلى التوصیة الخاصة بالمساواة بین الجنسین عام 

 من أكثر الطرق فاعلیة لمواجھة معوقات توظف المرأة التي أدرجت العوامل اآلتیة  كواحدة  

  
 

 ي المتناولفولة فرعایة طجعل الحصول على خدمات 

منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة التدابیر من أجل تحسین  بلدانأدخلت حكومات عدیدة في 
، وقد اتخذت 2013الوصول لخدمات تعلیم ورعایة الطفل في المرحلة المبكرة منذ بدایة عام 

عدیدة مثل كندا و الیابان و كوریا و نیوزیالندا و جمھوریة السلوفاك و بولندا خطوات  بلدان
من خالل زیادة  ابل منصف وذلك من خالل زیادة الدعم و أو لمواجھة  توفیر ھذه الخدمات بمق

لرعایة األطفال ، وأحیانا عن  بوجھ عام اإلعانات أو االستحقاقات / الحسومات المخصصة
 (مثل النرویج والمملكة المتحدة).أو التوسع فیھا المجانیة  طفلرعایة الخدمات طریق إدخال 



األخرى لتحسین الحصول على خدمات تعلیم و رعایة الطفل في  و تشتمل  االستراتیجیات
ماكن رعایة األطفال من سن أل المرحلة المبكرة و تحسین الحضورعلى إدخال حقوق قانونیة 

من االستثمار العام في  بلدانكما زادت عدة  بالمدارس، معینة، وتخفیض سن االلتحاق اإللزامي
دون سن الثالثة.  طفللرعایة امع التركیز على أماكن المرافق الجدیدة، وفي معظم الحاالت 

 حصة زادت فقد   ،في السنوات األخیرةبرنامج إصالح  أشمل  ویمكن القول إن كوریا أجرت
ألطفال دون سن السادسة ل  أكثر من ثالثة أضعاف  ھا العامة في التعلیم و رعایة الطفلاستثمارات

، منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة( 2004منذ عام  التعلیم و الرعایة  المسجلین في مرافق 
 ).ح2017

وال تزال ، خول األطفال المدارس االبتدائیةغیر أن احتیاجات رعایة الطفل ال تتوقف عند د
ة في كثیر حدودالدراسة م الرعایة خارج ساعات خدمات سة فيدرممشاركة األطفال في سن ال

ومن ثم، فإن اآلباء الذین  ،)ل السابع عشر(الفص ةقتصادیمنظمة التعاون والتنمیة  اال بلدانمن 
لدیھم أطفال في سن الدراسة قد یكافحون من أجل العمل بدوام كامل، كما أن العدید من األمھات 

 أطفالھن. كبر و إنلبعض الوقت حتى فقط  ن یعملن لزمامنظمة ال بلدانفي 

 القطاع الخاص في ةیقیادالمواقع التحسین وصول المرأة إلى 

، شرعت ةاالقتصادی صادرة عن منظمة التعاون والتنمیةال خاصة بالجنسینووفقا للتوصیات ال
مجالس إدارة عضویة منظمة في وضع سیاسات لتعزیز التوازن بین الجنسین في ال بلدانمعظم 

ام التي أدخلت نظ وشھدت البلدان ،)الرابع عشراإلدارة العلیا (الفصل موقع الشركات وفي 
التي اتخذت نھجا  بلدانالحصص زیادة فوریة في عدد النساء في مجالس اإلدارة، بینما شھدت ال

في الشركات،  خاصة بالنوعال البیاناتعن آلفصاح وا انة، مثل تحدید األھداف طوعیمروأكثر 
). فعلى سبیل المثال، رفعت مبادرة المملكة الرابع عشرزیادة تدریجیة على مر الزمن (الفصل 

عام   في المائة  13حصة النساء في مجالس اإلدارة من  شركاتالمتحدة الطوعیة التي تقودھا ال
توصیة منظمة التعاون  دؤیت اوبالمثل، ونظرا ألنھ ،2016في المائة في عام  27إلى  2010

یك أسترالیا وشیلي وجمھوریة التش كل من فإنبالمساواة بین الجنسین المتعلقة  ةاالقتصادی والتنمیة
ناعمة لتحقیق التوازن بین  أھدافب بدأت ، وسویسرا،جكسمبروان وبولندا ، والبرتغال، ولوالیاب

 -یا وشیلي أو الشركات المملوكة للدولة. وبدأت أسترال /إدارة المشاریع و الجنسین في مجالس 
 فصاحبات اإلمتطل خالفي إد -انیا والمملكة المتحدة أخرى مثل فنلندا وإسب بلدانجنبا إلى جنب مع 

في قوانین ولوائح حوكمة الشركات التي تجبر الشركات على الكشف عن التوازن بین الجنسین 
 في مجالس إدارتھا.



النمسا، وبلجیكا، وفرنسا، وألمانیا، والیونان، وأیسلندا،  -، أدخلت تسع دول 2016ومنذ عام 
إدارة  لسامجعضویة في حصص إلزامیة بین الجنسین  -رویج وإیطالیا، وإسرائیل، والن

 تكرس فنلندا، على الرغم من أنھا ال ، أماالشركات المملوكة للدولة إدارة ومجلس  الشركات
قطاع الشركات المملوكة للدولة، لدیھا قاعدة في ممارسات الترشیح التي لأھدافا في القانون 

عدد  ززالحصص قد عنظام وفي حین أن  ،٪ تمثیل كل من الجنسین40تضمن ما ال یقل عن 
 .األدنى من ھذه المجالس ھ لم ینعكس على المستوىي مجالس اإلدارة، فإنالنساء ف

 دات األعمالرائزیادة عدد 

  منظمة التعاون والتنمیة  بلدان، سعت معظم 2013عام مساواة بین الجنسین منذ اعتماد توصیة ال
بین الجنسین في  ةالفجولدى النساء عن طریق تضییق  ریادة األعمالإلى تعزیز  ةاالقتصادی

وتتمثل إحدى االستراتیجیات  ریادة األعمال، مھارات في اكتساب الحصول على التمویل و
 ى التمویل المصرفي من خالل ضمانالمستخدمة على نطاق واسع في تحسین فرص الحصول عل

 ت اشبكمن مساندة ال القروض، ورفع سقف المبالغ المضمونة، وتوفیر المزید من التدریب و
للمستفیدین. وتمیل نظم ضمان القروض الجدیدة إلى أن تكون أكثر شیوعا في االقتصادات 

ھي الناشئة، حیث كثیرا ما تتردد المصارف في إقراض المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم و
التي عروفة  للمشاریع مكانات غیر المباإل  أو  مقترضأقل حساسیة للمسائل المتعلقة بنوع ال

الخامس و  الفصل (غربملفي ا  ركزي ملاالضمان  صندوقذلك،   مثلة ومن أ ، للنساءتملكھا 
، كان االتجاه األخیر یتمثل في ةوفي اقتصادات منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی )، العشرون

كما ھو الحال  -للمستفیدین  اتدعم الشبكمن  مان وتوفیر المزید من التدریب ورفع سقف الض
 . إنشاء   مشروعات المرأة ومساندتھا و تنمیتھا ضمانلفرنسا  صندوق  مع 

ات العامة (التي دیتورھما استخدام الأولتقدما  حرزانت اتستراتیجینوعان آخران من اال وھناك 
الجھود ثانیھما التجاریة المملوكة للنساء) و مشروعاتلللشراء من اتستھدف العقود الحكومیة 

 وتسعى العدید من ال ،طراخمال المشروعات مالأة إلى رأس إلى تحسین وصول المرالرامیة 

 تأسیسأیضا إلى معالجة الثغرات بین الجنسین في مجال الوعي بریادة األعمال وثقافة  بلدان
التوجیھ وحلقات  و التمرینالتدریب  برامج من خاللو ذلك المشاریع والشبكات والمھارات 

الرابع والعشرون  (الفصل الخاصة بریادة األعمالشبكات الالعمل والمشورة التجاریة ودعم بناء 
 ).EC2015  ،2017 -  /  ةاالقتصادی ؛ منظمة التعاون والتنمیة و الخامس و العشرون

 نحو تمثیل أكثر إنصافا للمرأة في الحیاة العامة



وضعت  ،بالمساواة بین الجنسینالمتعلقة  ةاالقتصادی ع توصیات منظمة التعاون والتنمیةوتمشیا م
لزیادة تمثیل المرأة في السیاسة،  نوع لكل حصص نظام منظمة  شكال  من أشكالال بلدانمعظم 

المقاعد من  حصة : على سبیل المثال -لحجم والنوع على الرغم من أن التدابیر تختلف من حیث ا
   وضع حصصب طوعااألحزاب السیاسیة قامت  ، و لمرشحین ل قانونیة حصة وأ المخصصة،

التي لدیھا  ةمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادی بلدانبلدا من  28بین ). ومن الرابع عشر(الفصل 
عت ، وشرٌ سیاسیة ال باحزفي األ طوعیة بلدا حصص 24، كان لدى 2016ي عام بیانات متاحة ف

في  احصص منھا  عشرةكان لمجلس النواب، و في أو الموحدعشرة منھا حصصا في مجلس 
 ال ومع ذلك ،لجنسین في دستورھاكل من ال احصص بلدان نتخابي، وخصصت ثالثالقانونھا ا
في ال تحتل  و) ، 8-1الشكل( في الھیئات التشریعیة لبعیدة عن التكافؤ مع الرج مرأةتزال ال

 منظمة التعاون والتنمیة  بلدانالتشریعیة في الھیئة مقاعد في المائة من  28.7المتوسط سوى 
 ).الرابع عشر(الفصل  2016في عام  ةاالقتصادی

 

 منظمة التعاون  بلدانلتشریعیة في مازال  تمثیل المرأة منخفضا في الھیئات ا 8.1الشكل 
 التنمیة االقتصادیةو

 2016 الموحدمجلس النواب أو المجلس  -النسبة المئویة لإلناث في البرلمانات

 

 



یكون تمثیل المرأة فیھا   أقل  - شمال أفریقیاوسط و مثل الشرق أأل -من العالم  مناطق أخرى في
من ذلك في الھیئات التشریعیة الوطنیة، في تونس و الجزائر فقط تشغل المرأة ما یزید على 

منظمة التعاون والتنمیة  بلدان% من المقاعد في البرلمان و ھي نسبة تزید عن المعدل في 30
ة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفریقیا االقتصادیة، و یعزى التقدم في المشاركة السیاسی

إلدخال نظام الحصص المنصوص علیھ قانونا و في بعض الحاالت دستوریا ( الفصل 
 العشرون).

 المرأة في صنع السیاسات إشراك

البد من ن تتبني الحكومة بالكامل ھذا التجاه ، و البد لھذا  للمساواة أن تتحقق بالكامل  إردنا  إذا
المنحى أن یتضمن األدوات لتوفیر الدخل و اآللیات لتأمین المسئولیة كما ھو موضح في التوصیة 

، و لھذا الغرض البد أن تدرج المساواة بین 2015عام  -الخاصة  بالجنسین في الحیاة العامة  
 2015التي تضعھا الوزارات وكل المستویات الحكومیة، و في عام الجنسین في كافة السیاسات 

منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة بأنھا أدخلت نظاما ملزما عند  بلدانبلدا من  25أفادت 
استحداث تشریع جدید بوضع تقدیرات  لتأثیره على الجنسین ، و یعتبر وضع میزانیة للنوعین 

ثر فأكثر لسد الفجوة الخاصة بإھتمامات النساء والشابات أداة تستخدم على نطاق واسع وأك
األعضاء في منظمة    بلدانفاد ما یقرب من نصف الوأ إلدماجھا  في السیاسة واإلدارة العامة،

، أو أنھا یننوعبالخططا إلدخال المیزانیة المتعلقة  بدأوا مبأنھ ةاالقتصادی  التعاون والتنمیة 
في  الخاصة بالنوعینة ینابید أنھ إذا كان لنھج المیزاھتمام، یھا بتعتزم النظر فیھا أو تنظر ف

 :تحتاج إلى لمساواة بین الجنسین، فإنھالاألثر المرجو أن یأتي ب بلدانال

 نوع البیانات مصنفة حسب   • 

  ذات توقیتات محددة أھداف محددة وقابلة للقیاس ومتفق علیھا وواقعیة و• 

   نظم لكلى الجنسینالاستجابة  ود إجراءات المیزانیة یتوح • 

 لجنسینبیانات اخارجیة ل محاسبیة إجراء مراجعات ضرورة• 

(الفصل  الخاصة بالجنسینة ینزابرصد وتقییم تدابیر المی لدیھا تشریعیةال ھیئاتال ضرورة قیام• 
 ).الثالث

 بشكل ولیاتئمسالدوار ویتم تحدید األكان أن بمھمیة ألمن اف، فعاال  ذ السیاساتولكي یكون تنف
 والتنمیة  منظمة التعاون  ( ؤسسات العامةملفي ا لجنسینا ینساواة بالمواضح  لتعمیم مراعاة ا



(مثل المكسیك وكندا) مؤخرا خطوات  وقد اتخذ عدد من البلدان )،ب 2017 -االقتتصادیة 
في جمیع السیاسات،  الخاص بالجنسینة في رصد إدراج المنظور یمراكز الحكوماللتعزیز دور 

، وتعزیز دور المؤسسات المركزیة نوعوالخاصة بال جانب المؤسسات المركزیة المعنیة إلى
 السوید وشیلي). ما في(مثلالمنظورھذا المعنیة بالمساواة بین الجنسین فیما یتعلق بتعمیم مراعاة 

ال یتجزأ من  جھودھا لجعل المساواة بین الجنسین جزءا من أن تضاعف بلدانویجب على ال
أدلة منھجیة  فیر، مع تو ھاوتقییم ھاوتنفیذو  لسیاسات والمیزانیات العامةاوتطویر وضعمراحل 
 آثار جھود المساواة بین الجنسین على أرض الواقع. نعبانتظام 

 

 أمام المساواةا حاجز یقف : استمرار القوالب النمطیةیاتلوتغییر العق السیاساتتغییر

منظمة التعاون  بلدان الوقت في مع ببطء  مرأةل والتغیرت المواقف العامة تجاه دور الرج  
د). غیر أن  2017و  - أ 2016، ةاالقتصادیو التنمیة  نظمة التعاون(م ةاالقتصادی والتنمیة

في العمل وفي المنزل وفي المجتمع عموما ال تزال تشكل عقبة  إزاء النوعالقوالب النمطیة 
اإلعالم أیضا دورا ھاما  لوتلعب وسائ ،در أكبر من المساواة بین الجنسینأمام تحقیق قخطیرة 

 جعل من العنفأن ت ھایمكن بل  م العإلوتعكس وسائل ا بین الجنسین،في ترسیخ القوالب النمطیة 
مثیل لتیترتب على اتجار بالجنس، وال، بل وحتى اأمرا طبیعیا "الذكور ھیمنة  ضد المرأة، و "

الذي  الشكلآثار سلبیة على  -   في المناصب العلیاسیما  ال -م العإلالمحدود للمرأة في وسائل ا
 ). Montiel - 2014 لامونتی(خبارأألفي  الفتیات والنساء في مجال الترفیھ وتبدو فیھ 

 عملیات تقییمشف البیانات المستخلصة من وتك ،مبكر سنفي للنوع تسیطر إن القوالب النمطیة 
لمنظمة التعاون والتنمیة  التابع) PISAالبرنامج  الدولي لتقییم الطالب ( ھا اي أجرالت تعلیمال

 یةمھنال حیاتھم ةواصلم  ون، یتوقعسنة 15 األوالد و البنات عندما یبلغون سن أن ةاالقتصادی
ن قووفبصرف النظر عن المواضیع التي یت، نوعبالالمتعلقة الموضوعة والنمطیة  ظل القوالبفي 

التابع لمنظمة التعاون  )PISAللطالب (التقییم الدولي ویظھر برنامج  ،)السابعفیھا (الفصل 
وبناتھم توقعات مختلفة ألبنائھم   زالت لدیھمأیضا أن العدید من اآلباء ال ةاالقتصادی والتنمیة

٪ من 50ع في شیلي، یتوقعلى سبیل المثال،  ، وأ) 2015 -ةاالقتصادی (منظمة التعاون والتنمیة
لتكنولوجیا م واوت تتعلق بالعلالعاما أنھم سیعملون في مجا 15 لمن بلغوا البنین مورأأولیاء 

ن أن تنتقل بناتھن إلى و٪ فقط من أولیاء أمور الفتیات یأمل16  ، بینماوالھندسة والریاضیات
صانعو ویدرك  ،التكنولوجیا والھندسة والریاضیاتمھن في المجاالت ذات الصلة بالعلوم و



 سوىفي أي مكان ال یحدث ھذا ربما  -في المدرسة  للجنسینالسیاسات أھمیة القوالب النمطیة 
 كل من رالتقلیدیة ودو  في السوید حیث یسعى منھج ما قبل المدرسة إلى "مواجھة األنماط

 ).السابع الجنسین" (الفصل

 و الریاضیات إختیار المجاالت المتعلقة بالعلوم والتكنولوجیا و الھندسة

و الخیارات التعلیمیة حتى  تقود المتعلقة بالجنسین ھي التيوالتوقعات  األنماط التقیلدیةیبدو أن 
وتعتبر المجاالت ذات  ،المساواة بین الجنسین قائمةب تتسم التي السیاسات والحوافز إن كانت

ن الفتیات والشابات غیر والھندسة والریاضیات مربحة للغایة، إال أو الكنولوجیا الصلة بالعلوم 
، بما في ذلك أسترالیا ). وقد قام عدد من البلدان1-1شكل (ال بالقدر الكافي فیھا   مشاركات

في بلجیكا وألمانیا وإیطالیا والیابان والتفیا والمكسیك وھولندا ونیوزیلندا ومنكي والمجتمع الفال
ز التدابیر القائمة التي تستھدف اآلباء تعزیبوسویسرا والمملكة المتحدة، باتخاذ تدابیر جدیدة أو 

أخرى في مجاالت العلوم الفتیات وفئات  مشاركة قلةمسألة  لمعالجة -والمعلمین والطالب 
ینشر لترا، جعلى سبیل المثال، في إن ، و)السابعوالتكنولوجیا والھندسة والریاضیات (الفصل 

آلباء رشاد ااالنترنت إل ھو دلیل علىو"  Your Daughter’s Future -"مستقبل ابنتك
 -"فتح األبواب برنامج المواد الدراسیة والخیارات الوظیفیة، في حین أنب فیما یتعلق واألمھات

Opening Doors سین في لقوالب النمطیة بین الجنل التصديالجیدة في  ات" یوفر الممارس
 - المكسیك و ةاالقتصادی و مبادرة منظمة التعاون والتنمیةوتدع ،المدارس للمعلمین والطالب

واألمانة  ةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیةمكل من   - 2017في أوائل عام  ھاطلقتاالتي 
لوم والریاضیات بارزة في الع مواقع   ممن یشغلنالنساء المكسیكیات  -ة للتعلیم العام المكسیكی

العلوم  ادمو یاراختوتشجیع الفتیات على  مدارسالقیام بزیارة الو اتإلى العمل كموجھ
  و على أن یكن طموحات. والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

على سبیل المثال، ما زالوا  فالرجال ،د من خیارات كل من المرأة والرجلوالقوالب النمطیة تح
اإلجراءات صاحب وفي ھولندا، ت، قطاعي الرعایة الصحیة والتعلیم ممثلین تمثیال ناقصا في

  المھن في مجال العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  الفتیات على اختیار حثالرامیة إلى 
 ).التاسعقطاع التعلیم (الفصل ل  شبانمبادرات ترمي إلى جذب ال

 نشر المعرفة بین النساء لمحو األمیة المالیة

مالیا لمرأة االمالیة تشكل عائقا أمام تمكین المعرفة بالجوانب في  نیالجنس ة بینال تزال الفجو
الذي تدیره منظمة  2015محو األمیة المالیة لعام الخاص بمسح ال). ویشیر العاشر(الفصل 

وشبكتھا الدولیة للتعلیم المالي إلى أن المرأة لدیھا معرفة مالیة أقل  ةاالقتصادی تنمیةالتعاون وال



ت كبیرة بین تصادا مشاركا، مع عدم وجود تفاوبلدا واق 30بلدا من بین  19من الرجل في 
كما أن الرجال یمیلون إلى أن یكونوا أكثر مرونة  ،واالقتصادات األخرى بلدانالجنسین في ال

مبادرات، مثل برامج التعلیم    بلداناتخذ عدید من الوقد  ، لمالیة مقارنة بالنساءمن الناحیة ا
مدى من األدلة لتحدید مزید المحو األمیة المالیة للمرأة، ولكن ھناك حاجة إلى ب لنھوضالمالي، ل

 بین الجنسین. ةھذه البرامج على الفجوتأثیر 

 ةرجوللل النمطیةمعاییرالتغییر 

تطلب فقط تغییر یال  مكان العمل  المنزل وكل من في  نیجنسلمطیة لإعادة تشكیل القوالب النإن  
أن مشاركة بلدان بصورة متزایدة وتدرك ال ،تغییر سلوك الرجل ایضا یتطلب إذ  ،سلوك المرأة

میة لتحقیق المساواة األعمال المنزلیة أمر بالغ األھفي مدفوعة األجر وفي الرعایة غیر  باأل
 غلغلق العالم األخرى، تتوفي أمریكا الالتینیة، كما ھو الحال في العدید من مناط ، بین الجنسین

امة، مما یعیق السلوكیات األسریة والمؤسسات الع و یسمونھا "ماشیسمو" " لرجولیة"ثقافة ا
). وتعترف الحكومات 2017 -بشكل خطیر التقدم في مجال المساواة بین الجنسین (بروموندو

في أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر ھو حجر الزاویة في  یقومون بالمشاركةاآلباء  جعلبأن 
ال في وعندما سئلوا عن أفضل السبل لزیادة عمل الرج ،لمساواة بین الجنسین خارج المنزلا

یر موقف یتغھي كثر شیوعا ألجابات اإلجر في المنزل، كانت األمدفوعة ا مجال الرعایة غیر
إجازة  طلبونعندما ی فرقةیة وضمان عدم تعرض الرجال للتتجاه تقدیم الرعا  لشبان و الرجالا

 .) 9-1كل الشذویھم (من العمل لرعایة 

 أطول في أنشطة الرعایة تمضیة وقت علىالرجال  تحدید أولویات البلدان: حث  9-1الشكل 

ما یلي كأحد الطرق  أدرجت  2013ة بالجنسین لعام خاصلتوصیة اللة نضمالم بلدانعدد ال
 لتحسین عمل الرجل غیر مدفوع األجر في مجال الرعایة المنزلیة الثالث األكثر فعالیة



 

 لكل بلد أن یختار ما یصل إلى ثالث استراتیجیات. كانو ،بلدا 35 تمالحظة: اجاب

، ةاالقتصادی  المصدر: لجنة العمالة والعمل والشؤون االجتماعیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة 
 .2013لعام  الخاصة بالجنسیناستبیان عن التقدم المحرز في تنفیذ التوصیة 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/000000000000  

من تفسیما أكثر مساواة مدفوع األجر بین الرجال والنساء لعمل غیر اة  تقسیم عدید  بلدان عتشج
آلباء، مما یحفز اآلباء على ترك العمل لرعایة األطفال الصغار (الفصل لجازة اإلخالل برامج 
 لدیھا إجازة أبوة قانونیة لبضعة أیام حول أن العدید من البلدانوعلى الرغم من  ،)السادس عشر
 یات تقدیمداث تغییر حقیقي في سلوك، فإن اإلجازة تحتاج إلى أن تكون أطول إلحفترة اإلنجاب

 نحو ةمن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی بلدان ةت عشرتحرك، 2000ومنذ عام  ،الرعایة
ھذه  وتعطي ،لمدة شھرین على األقلاألبوة لآلباء للحصول على إجازة  كبیرةتوفیر حوافز مالیة 

(أو "مكافأة")  إحتیاطیة شھور جنیب إجازة عن طریق ت للحصول علىالبرامج اآلباء حافزا 
وھذه خطوة ھامة،  إجازة بالحصول على لتزمیتلقاھا األسرة إال إذا كان األب ال ت بوینإلجازة األ

تستمر مع تقدم   عادة ما في فترة اإلنجاب أتنشبالنظر إلى أن سلوكیات األبوة واألمومة التي 
مدفوع األجر للعمل  وینسم اآلبالك من آثار ھامة على تقاألطفال في السن، مع ما یترتب على ذ

ما یمكننا من واحد من أقوى  بدوره ھو بوینإن سلوك األ تھم فیما بعد،حیافي  المدفوع وغیر 
الكبار (في سلوك   ، حیث یحاكي األطفالللجنسینو توجھاتھ بالنسبة بسلوكیات الفرد  التنبؤ

 -ھامجالعمل مدفوع األجر وغیر مدفوع األجر (كانین ویھمآب تقاسم یةكیففي  و المواقف واألفعال)
 ). 2015 -؛ ماكجین وآخرون2001



مرونة في ممارسات ال وغالبا ما تنظم المفاوضة الجماعیة أو االتفاقات على مستوى المؤسسات
تبادل الل توفیر المعلومات، وتسھیل اللك، یمكن للسیاسات أن تساعد من خومع ذ ،لأماكن العم

 المرونة في محل  قضایا  فيات، وتشجیع المفاوضة الجماعیة الشركات ألفضل الممارسبین 
ففي  الثامن عشر). الفصل( ، والسماح للموظفین بحق طلب تغییر ممارساتھم في العمل العمل 

انیا ونیوزیلندا، على سبیل المثال، یحق لجمیع الموظفین في شركات ذات بلجیكا وفرنسا وألم
العمل بدوام جزئي  نظام في التغییر ،حجم معین أن یطلبوا ترتیبات عمل مرنة، على سبیل المثال

في منظمة التعاون  بلدان، قامت عدة 2013ومنذ عام  ،المختلفةالعمل بدء وانتھاء مواعید أو 
التوسع والبرتغال وسلوفینیا وتركیا، بإدخال أو المجر، بما في ذلك أسترالیا وةاالقتصادی والتنمیة

في الحصول عمل بدوام جزئي أو الطلب في ھم أطفال صغار على األقل لدی ممنالوالدین  حق في
نطاق من ھولندا والمملكة المتحدة قد بلغا أبعد حد في توسیع  عمل مرن، في حین أن كلعلى 

 ولیات الرعایة أو الظروف الشخصیة.ئلجمیع العمال بغض النظر عن مسب" طلال"الحق في 

 زیادة الوعي

عن إلى تغییر القوالب النمطیة  ةاالقتصادی كثیرة في منظمة التعاون والتنمیةسعت حكومات  
 بلدانمن ال یقل عن ستة  نفذت ما 2013منذ عام  ، ومن خالل حمالت التوعیة العامة الجنسین

وطنیة حمالت   -أسترالیا، النمسا، جمھوریة التشیك، كوریا، البرتغال، وسلوفینیا  المنظمة  وھي
 و قنواتالمن  مجموعةالقوالب النمطیة للجنسین، وذلك باستخدام المعاییر و لمكافحة  عامة  

ركة بین القطاعین العام كانت حملة استرالیا مشتو  ،وسائل اإلعالم التقلیدیة واإللكترونیة
 على االنترنت  مسلسل وثائقي قصیر ومبتكر"، المتوازن الرجلوتحدي ال "كما كان والخاص، 

التوازن بین العمل والحیاة من خالل اتباع مجموعة من بتحقیق سعى إلى رفع مستوى الوعي ی
 أفراد األسرة.لرعایة  ھمغلبأ تیبات العمل المرنة، والرجال الذین اتخذوا تر

 لوسائ سببھات عن األثر السلبي الذي قد تالمعلوم و معرفة البحث وھناك حاجة إلى مزید من
ھذا إجراء  للجنسبن،اإلعالم والشبكات االجتماعیة على المعاییر االجتماعیة والقوالب النمطیة 

وآخرون،  Paluckلحمالت اإلعالمیة الموجھة (ل دقة  البحث، جنبا إلى جنب مع تقییم أكثر 
فعالیة الجھود المستقبلیة ب نھض)، من شأنھ أن یBroockmanand Kalla  - 2016؛ 2016

 للحد من القوالب النمطیة للجنسین.

 مامأللالطریق  

 تعزیز التدابیر الدولیة لتحقیق المساواة بین الجنسین



 2030اعتماد أھداف التنمیة المستدامة، وال سیما أھداف وغایات خطة التنمیة المستدامة لعام إن 
األولى على  من األولویاتالمساواة بین الجنسین  بجعل عدالتي ت)، 5 -(ھدف التنمیة المستدامة

إن اإلطار العالمي لجدول أعمال  ،)الثانيبرامج التنمیة الوطنیة والعالمیة (الفصل جدول أعمال 
وعلى الرغم من  ،المساواة بین الجنسینبالفعل حقق  بلد ھ ال یوجد بأن مقتضبھو تذكیر  2030

 ،بطیئا وغیر متكافئ كان التقدم في معظم المناطق إال أنللبنات،   لقي العلم، مثل تنبعض التحس
الدول    ینالجنسمنظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة الخاصة بالمساواة بین توصیات وتدعو 
انخفاض مثل قضایا ة واالقتصادات الناشئة لمعالجة النامی بلدانالعمل مع الفي ة للمشاركة المنضم

في األجور بین الجنسین، والزواج المبكر، واألعراف  فجوةالقوى العاملة، والمرأة في المشاركة 
 االجتماعیة التمییزیة والقوالب النمطیة، وارتفاع معدالت العنف ضد النساء والفتیات.

 100المرأة في أكثر من  قائمة ، و على قانونیة ومؤسسیة كثیرة  وائقعأیضا وال تزال ھناك 
تعامل مع األشكال تأن  ) SIGIاالجتماعي ( النوع مؤشر  واالجتماعیة المؤسسات  تغطیھا بلدا

أن على األراضي والممتلكات، في حین  المرأة غیرھا من أشكال التمییز في حصولالقانونیة و
 2014 -منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة  بلدا ( 77في  یةالعنف المنزلي غیر كاف اتتشریع

 التنمیة الوطنیة.مردود العوامل لھا آثار ضارة على حقوق المرأة ورفاھھا وعلى  ). وكل ھذهب 

في تعزیز المبادئ التي تستند إلیھا التوصیات  فعالدورب ةاالقتصادینظمة التعاون والتنمیة م قوموت
 في اجتماعات مجموعة السبعة: لمنظمةل خاصة بالمساواة بین الجنسینال

یحتذى  التي نماذجللو األعمال قیام المرأة بریادة ل ةنمیة  االقتصادیروجت منظمة التعاون والت• 
 "شكلوس إلماو"اتفق علیھ زعماء مجموعة السبعة في مؤتمر القمة الذي عقد في  وفقا لمابھا 
 .2015عام  ألمانیا في

على  ةاالقتصادی ة، ساعدت منظمة التعاون والتنمیةبالنسبة لرئاسة الیابان لمجموعة السبع• 
تطویر مبادرة تشجع المزید من الفتیات والنساء على الدخول في تخصصات العلوم والتكنولوجیا 

 والھندسة والریاضیات.

بشكل وثیق مع رئاسة إیطالیا  ة، عملت منظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی2017في عام • 
 .نوعمنظور الراعي تیة اقتصادلمجموعة السبعة لوضع خارطة طریق لبیئة 

المساواة بین الجنسین في  وضعفي  دور أساسيب ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة قامتوقد 
مجموعة المقدمة جدول أعمال مجموعة العشرین، وال سیما في تحدید الھدف الذي اعتمده قادة 

الفجوة بین الجنسین في المشاركة في القوى  للحد من 2014عام بأسترالیا  "بریسبان"في قمة 



مجموعة من و في وضع ، 2025في المائة بحلول عام  25ة بنسبة عاملة وزیادة المشاركال
  ةقتصادیاالو التنمیة منظمة التعاون لوظائف (ة الرئیسیة لتحسین نوعیة ایالسیاسمبادئ ال

)، فإن (إن لم یكن أكثر نشباالالشابات یتلقین تعلیما جیدا ك لما كانت . و)2014 -وآخرون
 ھدف تحقیق قد یجلب  و ،ةیضافالعمل تفوق بكثیر ساعات العمل اإلمساھماتھن في سوق 

 من من النساء إلى القوى العاملة، ویحد من الفقر، ویزید اإلضافیة المالیینب  مجموعة العشرین 
 ومجموعة ةاالقتصادی منظمة التعاون والتنمیة  بلدان النمو بشكل ملحوظ في جمیع أنحاء

الطریق الصحیح للوصول إلى ھذا  تسیر علىالعشرین مجموعة  بلدانالعدید من  ، وشرینالع
جھود في مجال السیاسات لجعل ذلك حقیقة واقعة الالھدف، ولكن ال تزال ھناك حاجة إلى بذل 

 ).10.1(الشكل 

 

 

٪ بحلول 25تحقیق ھدف ل یؤھلھافي وضع جید  عدیدة بلدان 10.1الشكل 
 2025عام 

التغیر الفعلي مقابل النسبة المئویة المتوقعة للتغیر في الفجوة بین الجنسین في المشاركة في 
 2015-2012سنة،  64إلى  15 في  الفئة العمریة منالقوى العاملة، 

 

مالحظة: یشیر االنخفاض الفعلي إلى التغیر الفعلي في الفجوة بین الجنسین في معدل المشاركة 
فتراض حدوث باویحسب االنخفاض المتوقع   ،2015و  2012بین عامي وة العاملة في الق

وبالنسبة لألرجنتین، فإن  ، 2025و  2012ین الجنسین بین عامي انخفاض خطي في الفجوة ب



. وبالنسبة للھند، تشیر البیانات إلى السكان 2015 الربع الثاني من  تشیر إلى  2015بیانات عام 
وال توجد بیانات حدیثة متاحة للصین لحساب االنخفاض  فأكثر، سنة 15  أعمارھم  بلغالذین ت

االنخفاض  لحساب 2012عام  اناتیب تم عرض  ن،یالفعلي في الفجوة بین الجنسین. وبالنسبة للص
 .نیالجنس نیب وةالمتوقع في الفج

استنادا إلى الدراسات االستقصائیة  ة: حسابات أمانة منظمة التعاون والتنمیة  االقتصادیالمصدر
 الوطنیة للقوى العاملة.
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في مشارکة الفي  نیالجنس نیالفجوة ب ضییقت ؤديیأن  مکنیالمثال،  لیسب یعل ك،یالمکس في
معدل النمو  یإل ةینقطة مئو 0.24إضافة  یإل 2025٪ بحلول عام 25سبة القوى العاملة بن

نمو الناتج  عادلیأي ما  - 25 - 2013 لفترةفي  االمتوقع للناتج المحلي اإلجمالي للفرد السنوي 
  نقاط مئویة على مدى الفترة بأكملھا 4ن ع قلیالقل ی ما التراكمي  الياإلجمللفرد من المحلي 

بین الجنسین  الفجوة للحد منیؤدي المضي قدما  قدو )،والنتائج  منھجلل  A1.1ِانظر الملحق (
 7.8بنسبة  إجمالي الناتج المحلي  زیادةإلى  2025في المشاركة في القوى العاملة بحلول عام 

وأكبر المكاسب المحتملة في البرازیل والصین والھند  ،25 - 2013مئویة خالل الفترة  طةنق
 بلدانكندا ونیوزیلندا والكل من في  قلواآلثار المحتملة أ ،وكوریا والمكسیك وتركیاندونیسیا وإ

الفجوات القائمة بین الجنسین في المشاركة في العمل صغیرة نسبیا، على  أناألوروبیة حیث 
القوة  في مشاركةالوالواقع أن المساواة في ساعات العمل و ،من حیث مشاركة األفراداألقل 

ساعة  30أقل من  تعمل فیھا المرأة غالبا ما التي  بلداندي إلى زیادات إضافیة في الالعاملة ستؤ
مثل أسترالیا وألمانیا وھولندا وسویسرا والمملكة  بلدانفي األسبوع، مع توقع زیادات كبیرة في 

 ).2012 -ة(منظمة التعاون والتنمیة  االقتصادی حدةالمت

 لممارسات الجیدةباتباع  ابناء ال

 ةي ینبغي القیام بھ لتضییق الفجواألدلة الواردة في ھذا التقریر أنھ ال یزال ھناك الكثیر الذ تؤكد
أن تضاعف جھودھا من  بلدانویجب على ال نھایة المطاف، إزالتھا في  بین الجنسین، وفي 

أفضل الممارسات، وتوسیع نطاق  قاسملة، ورصد وتقییم السیاسات، وتخالل الحمالت المتواص
وینبغي للحكومات وأصحاب المصلحة أن یستفیدوا من  ة،العام اتبیر القانونیة واالستثماراالتد

 :وھي تشملالممارسات  أفضل مختلف السیاسات الواردة في ھذا التقریر وأن یتعلموا من

 في بلدان بالعلوم و التكنولوجیا و الھندسة و الریاضیاتمختلف المبادرات المتعلقة • 

http://dx.doi.org/10.1787/0000000000001
http://dx.doi.org/10.1787/0000000000001


 ،االفتصادیة لتنمیةمنظمة التعاون  وا

من خالل توفیر  بصورة افضل العاملینبالنسبة  لألبوین توازن  بین العمل والحیاة الدعم • 
 ،ECECو التعلیم و الرعایة للطفولة المبكرة   نجابجازة اإلا

 في األجور بین الجنسین، وة مبادرات الشفافیة للحد من الفج اتخاذ• 

في  ةیالقیادالمواقع تمثیل أفضل للمرأة في  من أجلفة مختلال یةسیاسالمسارات تنویع ال• 
 ،العام والخاص القطاع

أكثر بشكل  المدفوععلى تقاسم العمل المدفوع األجر وغیر  ینكیمساعدة الشرل الجھود بذل • 
 ،مساواة

لمشاریع التمویل ل على رائدات األعمال المبادرات الرامیة إلى تحسین فرص حصول• 
 التجاریة

 لتحقیق المساواة بین الجنسین. ةالرشید دارةالجھود الرامیة إلى تعزیز اإلیذل • 

قیق المزید مجال لتح بلدانلجمیع اى لدتحدیات أكبر من غیرھا، ولكن  وتواجھ بعض البلدان
السیاسات  یارتخاو ،وجد طریق واحد یؤدي إلى المساواةال یو ،المساواة بین الجنسین من

 ةبغي أن تعكس التغییرات في السیاسینإذ  ، ل بلد على حدةتخص ك"األفضل" ھي خیارات 
مؤسسیة وتاریخیة وثقافیة  باعتباراتفي المساواة بین الجنسین، وأن تتأثر موجودة الثغرات ال

سرع في أن ت بلدانال سائروبالنظر إلى حجم الفجوات السائدة بین الجنسین، یجب على  ،أوسع
 ل.بین الجنسین من أجل حیاة أفض اةسیاساتھا المتعلقة بالمساو نیحست
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 النمو مكاسبوالعاملة النسائیة  یديزیادة المعروض من األ

قیق مكاسب یمكن أن یؤدي تعزیز المساواة بین الجنسین وتشجیع مشاركة المرأة في العمل إلى تح
ویستخدم  ،وفي مجموعة العشرین ةاالقتصادی  منظمة التعاون والتنمیة   بلدان اقتصادیة كبیرة في
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القوى العاملة، حتى  في مشاركةال" كمعیار للتقدم في 2025٪ بحلول عام 25ھذا التحلیل ھدف "
ولتوضیح اآلثار المحتملة، استفادت البحوث التي  ،خارج مجموعة العشرین  بلدانبالنسبة لل

 ةات القوى العاملة الداخلیة لمنظمة التعاون والتنمیة  االقتصادیتوقعأجریت لھذا التقریر من 
سنة) والناتج  74إلى  15حجم القوى العاملة (من كل من طویل األجل لتقدیر ونماذج النمو 

في مجموعة العشرین   بلدان و ةاالقتصادی للفرد في منظمة التعاون والتنمیةالمحلي اإلجمالي 
 ثالثة سیناریوھات افتراضیة: ظل

والنساء  لرجاللالقوى العاملة  في  مشاركة الت الر معدیتقدیتم ساس"، حیث ألسیناریو "خط ا• 
 مرجعيالالدینامیكي  ةقتصادیالا عمار باستخدام نموذج منظمة التعاون والتنمیة ألمن جمیع ا

على ) سیةاخموفئات عمریة  نوعحسب الب ( ت المشاركةالمعد یقدر الذيو، العمریة ئاتللف
. وفي بلدان كثیرة، ل سوق العم ) للدخول و الخروج من15- 2006(  المعدالت الحالیة أساس
في الصین أو  ھذا لم یكن غیر أن ،ة في مشاركة المرأة في قوة العملزیادال اتجاه نحو  حدث

اختالف في كما كانت ھناك  ،ل والنساءالوالیات المتحدة حیث انخفضت المعدالت بین الرجا
في العدید من  في القوة العاملة مشاركةالانخفضت  و بینما ،حسب الفئة العمریة  االتجاھات

في   كباروال الراشدینبین  تارتفع أوساط الشباب حیث ظلوا  فترة أطول في التعلیم،  فيبلدان لا
استجابة الرتفاع مستویات التحصیل العلمي وزیادة الحوافز المالیة للبقاء في  عدد من البلدان

 .العمل

وفي ھذا السیناریو، من  .2025٪ بحلول عام 25الفجوة بین الجنسین بنسبة سیناریو خفض  • 
سنوات) على  كل من خمسالعمریة  اتمعدالت مشاركة الذكور (حسب الفئ المتوقع أن تسجل

أما بالنسبة لمعدالت  ،)15 - 2006لدخول والخروج في سوق العمل (الحالیة لمعدالت الأساس 
في ر و اإلناث بین معدل مشاركة الذكو  2012المتوقع للفجوة القائمة في  مشاركة اإلناث، فمن

 .2025في المائة بحلول عام  25 أن تنخفض  خمس سنوات من كل فئة عمریة 

". وفي ھذا السیناریو، من 2025٪ بحلول عام 50الفجوة بین الجنسین بنسبة خفض  "سیناریو• 
سنوات) على  كل من خمسالعمریة  اتحسب الفئالمتوقع أن تسجل معدالت مشاركة الذكور (

. أما بالنسبة لمعدالت ) 15 2006في سوق العمل (الحالیة أساس معدالت الدخول والخروج 
في بین معدل مشاركة الذكور  واإلناث   2012المتوقع للفجوة القائمة في  مشاركة اإلناث، فمن

   .2025في المائة بحلول عام  50 أن تنخفض  خمس سنوات من كل فئة عمریة 

بین الجنسین    2025في المائة بحلول عام  25المستھدف بنسبة الفجوة  ضییقتق بوفیما یتعل
الرجل تغیرات في مشاركة  تحدث نفي المشاركة في العمل، تم وضع سیناریو أساسي یحتمل أ



السیناریو  یفترض الو، أي إصالحات في السیاسات العامة مع عدم وجودفي قوة العمل  و المرأة
لفئات  في ة للقوى العاملة مستمرت دخول وخروج الركة ثابتة، ولكن معدت مشاالساسي معدألا

 .2015 - 2006متوسطھا التاریخي على مدى الفترة وفقا لسنوات  5عمریة من 

الجمع بین معدالت ب من السیناریوھات الثالثة  تقدیرات حجم القوى العاملة في كل وضع وقد تم
تتراوح  ممنین توقعات حجم السكان في سن العمل (المشاركة المفترضة في القوى العاملة وب

 ةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیة ملالسكان  وفقا لقاعدة بیانات سنة)  74و  15أعمارھم بین 
على سیة، االخم ریةالعم ةفئالنوع  والالقوة العاملة منفردة حسب  اتتوقع توضع وفي كل حالة ، 

 ،ین وجمیع الفئات العمریة الخمسیةالعاملة ھو المجموع بین الجنسأن یكون الحجم اإلجمالي للقوة 
إذا كان حجم القوة العاملة المتوقع أصغر من سیناریو خط األساس، یفترض أن سیناریو خط ف

 طبق.ی ھو الذي األساس

جمالي باستخدام نسخة معدلة من نماذج وقد حسبت تقدیرات نصیب الفرد من الناتج المحلي اإل
و التنمیة قتصادیة لمنظمة التعاون الالطویل المعروضة في التوقعات ا المدى النمو على
محلي اإلجمالي استنادا إلى (. وتقدر نماذج النمو ھذه الناتج ال 2014  -  95رقم  ةاالقتصادی

مال المعتادة (أي رأس  طویلة األجلمع محددات النمو  لإلنتاج القیاسیة "السجكوب دو" وظیفة
تقدیرات التغیرات  وضعوتم  ،عمالة المحتملة، وكفاءة العمالة)المال البشري، وال، ورأس صولاأل

لثالثة عن طریق تعدیل الناتج المحلي في كل من السیناریوھات اإجمالي   في نصیب الفرد من 
خط األساس) في ل فقا للتغییر المفترض (بالنسبة نماذج النمو على المدى الطویل و فيالتوقعات 

المكون الفرعي للعمالة معدل المشاركة في القوة العاملة عموما (الذي یدخل النموذج باعتباره 
مثل  -اإلنتاج األخرى  وفي كل حالة، كانت التغیرات والتطورات في جمیع عوامل ،المحتملة)

ظلت  -لمحتملة واإلنتاجیة والمكونات الفرعیة المتبقیة من العمالة ا والبشر صولرأس مال األ
 ثابتة في خط األساس.

 بلدانفي  ما) عا 64إلى  15ن سالعاملة ( ةحجم القویزید  ھ من المتوقع أنالرغم من أنوعلى 
بشكل كبیر في ألمانیا والیابان واالتحاد الروسي  قل، فإنھ سیةاالقتصادی نظمة التعاون والتنمیة م

ثل أسترالیا وكندا (م  بلدانبعض ال وفي ،د األوروبي ككل مع شیخوخة السكانواالتحا
الفجوة بین الجنسین في المشاركة  ضییقتل المستھدفة في المائة  25 نسبة تحقیق  أماوالمكسیك)، 

في حجم القوة على زیادة إضافیة متواضعة  سوىلن ینطوي ف 2025في القوة العاملة بحلول عام 
الفجوة بین الجنسین في  المحدد  أن تقل و لما كان منسیناریو خط األساس، ل العاملة بالنسبة 



(للحكم حسب  2025في المائة تقریبا بحلول عام  25بنسبة  لقوى العاملة المشاركة في ا
 االتجاھات األخیرة).

المعدل السنوي للنمو في نصیب الفرد من الناتج تقدیرات متوسط  1-1-أ  -1ویبین الجدول 
تراكمیة (بالنسبة إلى خط األساس) في نمو الناتج المحلي النقاط الفي تغیر الالمحلي اإلجمالي و

ر النتائج إلى أن آثار وتشی ،ثالثةالفتراضیة االسیناریوھات ال من اإلجمالي للفرد في إطار كل
عالوة بین الجنسین في معدالت المشاركة قد تختلف اختالفا كبیرا من بلد إلى آخر، و ةسد الفجو
بین  ةسد الفجوجراء من  - لنمو المحتملةا مكاسبتكون  قد، في عدد من الحاالتف،  على ذلك

 .كبیرة  - القوى العاملة نمیةالجنسین وت

في مشارکة الفي  نیالجنس نیالفجوة ب ضییقت ؤديیأن  مکنیالمثال،  لیسب یعل ك،یفي المکسو
إضافة  یحجم القوى العاملة، إل ادةی، من خالل ز2025٪ بحلول عام 25القوى العاملة بنسبة 

للفترة   الناتج المحلي إجمالي معدل النمو السنوي المتوقع للفرد في متوسط  یإل ةینقطة مئو 0.24
أي ما یعادل زیادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي التراكمي للفرد بنسبة تقل قلیال  - 25- 2013من 
الفجوة بین الجنسین لخفض نصف  تجاوز الیؤدي  و قد  ،نقاط مئویة خالل الفترة بأكملھا 4عن 

") إلى 2025في المائة بحلول عام  50("سیناریو  2025في المشاركة في العمل بحلول عام 
 2015 - 2013المتوقع للفترة  السنويمعدل النمو في   نقطة مئویة 0.67 ما یصل إلى  إضافة

 زیادة في النمو خالل الفترة بأكملھا.  نقطة مئویة 8.7، أي ما یعادل 

البرازیل والصین والھند وإندونیسیا وكوریا  كل من في ما یبدو تسبات على أكبر المك ققد تتحقو
األوروبیة حیث الفجوات القائمة  بلدانكندا ونیوزیلندا وال كل من في قلت قد  والمكسیك وتركیا. و

وفي عدد األفراد.  عدد بین الجنسین في المشاركة في العمل صغیرة نسبیا، على األقل من حیث 
األوروبیة (النمسا وبلجیكا وفرنسا وألمانیا والیونان وأیرلندا وإیطالیا  بلدان بلدان من ال

وھولندا والنرویج والبرتغال وإسبانیا وسویسرا) باإلضافة إلى شیلي وإسرائیل  جكسمبروول
م ٪ بحلول عا25الفجوة بین الجنسین في المشاركة في القوة العاملة  ضییقتقد ال یؤدي والیابان، 

الناتج إجمالي نصیب الفرد من  لنموالسنوي  توسط المعدل  أي زیادة أخرى لم إلى قد  2025
المتوقع بالفعل أن تنخفض  أنھ على أساس االتجاھات األخیرة، من  والسبب في ذلك  ، المحلي
م ال تقل عن الربع بحلول عا بنسبة بلدانبین الجنسین في مشاركة الید العاملة في ھذه ال ةالفجو

  الناتج المحلي إجمالي في نمو اتسبتمك یمكنھا أن تشاھدتقریبا  یر أن معظم ھذه البلدانغ ،2025
٪ 50تقلیل الفجوة بین الجنسین في المشاركة في القوى العاملة بنسبة نحو  قدما  سارت  إذا 

 ").2025بحلول عام  50("سیناریو  2025بحلول عام 
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