
 عام  

1 

 عام

 وثيقة خاصة 

 والتنمية اإلعماراألوروبي إلعادة  بالبنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسودة

 

 الرجل والمرأةبين  المساواةترويج   استراتيجية

  



 عام  

2 

 عام

 

هذه الوثيقة سعيًا منه يوفر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتّنمية ترجمات النص األصلي من 

وفي حين أّن البنَك األوروبي قد تَوّخى االهتمام المسؤول  .فقط إلى تيسير األمر على القارئ

القارئ  لضمان صّحة التّرجمة، إال أنه ال يضمُن أو ال يُصاِدُق على دقّة هذه التّرجمة. ويلتزم

ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أو وحده بتحّمل العواقب في االعتماد عليها. وال يتحّمل البنك ا

كانت، المسؤولية تجاه القارئ أو تجاه أي شخص آخر عن  ظروف موظّفوه أو وكالؤه، تحت أيّ 

أي حالة عدم دقّة في الترجمة، أو أي خطأ أو إغفال أو حذف أو عيب أو أي تحوير في أي 

تنشأ عن ذلك. وفي حالة وجود محتوًى منها؛ وذلك بصرف النّظر عن الّسبب، أو عن أي أضرار 

 .النّص اإلنجليزي والنّسخة الُمترجمة، فيُعمل بالنّص اإلنجليزي أي اختالف أو تناقض بين
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 التنفيذي الموجز

المساواة بين ب للنهوضوالتنمية  اإلعمارالبنك األوروبي إلعادة  استراتيجيةالوثيقة  هذه تمثل

 تكليف مع التواؤم: هدفين لتحقيق ممت، وقد صُ 2021إلى  2016الرجل والمرأة في الفترة من 

التنمية المستدامة وتطبيق مبادئ  رعايةمع  السوق إقتصادياتاالنتقال إلى  بتعزيز البنك

وتعميم ، لحزبيةا التعدديةالديمقراطية القائمة على 
1
على مستوى  والمرأة الرجلالمساواة بين  

. 2020-2016كما ورد في اإلطار االستراتيجي والرأسمالي  2020عمليات البنك بحلول عام 

 الرجلعن رؤية داعمة لوجهة نظر البنك بخصوص كون المساواة بين  االستراتيجيةوتعبر 

تدام في لتقدم االنتقال المس احيويً  وعامالً  لألعمال الجيدة اإلدارة نشر في أساسيًا اعنصرً  والمرأة

 الرجلالحد من مظاهر عدم المساواة بين  على العملالدول التي يستثمر فيها البنك. ويلتزم البنك 

الفرص االقتصادية، وهو التزام ينبع من مبدأ أن االستخدام الكامل  تكافؤ من خالل نشر والمرأة

 .الناجحاقتصاد السوق  من ركائزوالفعال للموارد االقتصادية هو 

وفي  االفرص دوليً  تكافؤفي تقييد  والمرأة الرجلالمساواة بين  لعدم المترسخة اهرالمظ تستمر

من خريجي  المائة في 70 من أكثر يمثلنالبنك. وعلى الرغم من كون النساء  بهاالدول التي يعمل 

البنك بهاالتعليم على مستوى الدول التي يعمل  امجبر
2
 في الرجال عن كثيًرا تقل أعدادهن أن إال ،

في  25 ييتجاوز عدد الرجال في القوة العاملة عدد النساء بحوال الوسطى، آسيا ففي العاملة، القوة

تبلغ نسبة مشاركة الرجال في القوة العاملة ثالثة  المتوسط البحروشرق  جنوبالمائة، وفي 

أضعاف النساء
i

ائمة على الق النمطية والقوالبالتمييزية  االجتماعية التقاليد و. وتشترك القواعد 

من  أجًرا وأقل مهارة أقل وظائف في النساء الستخدامالتعليم والتدريب  جاالتفي م  النوع

 التمويلبين الرجال والنساء من حيث األجر والحصول على  تفاوتاتالرجال. ويؤدي ذلك إلى 

 الرجالالتي يمتلكها  عددا اقل من الشركاتحيث تمتلك النساء  ،التقدم/الترقي في الوظيفة وفرص

 البحروشرق  وجنوب أوروبا شرق جنوب في الشركات ثلث من)أقل  العالم مستوى على

المائة في تركيا  في 10)أقل من  مراكز ادارة الشركات( ويقل تمثيلها بشدة في المتوسط

 ودول أخرى(. وطاجيكستان

البنك على  يعملالمظاهر غير العادلة، حيث  لهذه البنك معالجةمن  زًءاج االستراتيجيةهذه  تمثل

الحقوق والفرص لدى النساء والرجال  فيها نفس تتوفر بها يتدخلرؤية لمستقبل الدول التي  نشر

الشركات والمشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على  إدارةو والتملك علىتمويل للحصول

صادية، ويكون لهم حق الوصول المتساوي االجتماعية واالقت حالتهمبغض النظر عن  ،حياتهم

من  فترةالهدف االستراتيجي للبنك في ال االستراتيجيةواآلمن إلى الخدمات العامة. وتوائم هذه 

تنشيط ( الرامي إلى "إعادة BDS15-013)اإلطار االستراتيجي والرأسمالي  2020إلى  2016

 ويستجيب سوق متكاملة دعم لىانتقال مرن يقوم ع" عن طريق التركيز على بناء االنتقال

 الرجلبتعميم المساواة بين  البنكواإلقليمية. ولتحقيق هذه األولويات، يلتزم  العالمية للتحديات

 .2020في عمليات البنك بحلول عام  والمرأة

إلى التواؤم مع هذه األهداف وااللتزامات المؤسسية  والمرأة الرجل بين النهوض بالمساواة

عن طريق ما  للنوع االجتماعي االستراتيجيةالدروس المستفادة من تطبيق المبادرة  واستغالل

 يلي:

 والمرأة في الدول التي  الرجل بينللبنك لنشر المساواة  والتنفيذياألداء التشغيلي  تعزيز

 .بها يعمل

                                                           
في عمليات البنك يعبر عن العملية التي يقوم البنك بمقتضاها بالتعامل مع  النوع االجتماعيفي سياق هذه االستراتيجية، فإن تعميم مراعاة منظور  1

 ضافة.الفجوات بين الجنسين ونشر المساواة بين الرجل والمرأة في إطار استثماراته وحواره السياسي حيثما كان ذلك مناسبا ومحققا لقيمة م
يعمل بها البنك ويتوافر عنها معلومات محدثة بخصوص  29دولة من  25في المائة من خريجي البرامج التعليمية في  70تمثل النساء أكثر من  2

ة. والدول في المائ 90وكرواتيا( تمثل فيها النساء أكثر من  واستونياخريجي التعليم الجامعي، بما في ذلك خمسة دول )التفيا وجورجيا ورومانيا 

عهد اليونسكو األربعة المستثناة، وهي المغرب واألردن وأوزبكستان وتركيا، هي أماكن تقل فيها المعدالت العامة اللتحاق النساء بالتعليم الجامعي )م

 (.http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx: 2013-2011لإلحصاء، 
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 عدم المساواة بين  الناتجة عن العراقيل معالجة يمكنها  تمكينفي خلق بيئة  المساهمة

 في سبيل االنتقال. والمرأة رجلال

 :يلي ما على االستراتيجية ىتبنو

 الرجللقضايا  االستراتيجيةالمبادرة  تطبيق عندالمستفادة من خبرة البنك  الدروس 

 .2015إلى  2013في الفترة من  والمرأة

 النوع االجتماعي استراتيجية بوضع المكلفةبالبنك  الداخلية العمل مجموعة مالحظات
3
. 

 مع أصحاب المصالح بالبنك وعمالئه وشركائه والخبراء  رسميةغير  مناقشات

 .والمرأة الرجلالقطاعيين الذين يعمل معهم البنك لنشر المساواة بين 

 الرسمية االستشارة في اطارالتي يتلقاها البنك  التعليقات
4
. 

 بتحقيق ما يلي: االستراتيجيةالبنك عبر هذه  ويقوم

 الفرص. تكافؤتحقيق  رتيسّ  تمكين بيئة خلق في المساهمة 

 والمرأة الرجلبين  للنهوض بالمساواة والرجال للنساء الفعالة للتعبئةعن فرص  البحث. 

 والثقافية والمؤسسات واألطر  والتقاليد االجتماعيةاالهتمام الكافي لدور القواعد  منح

 البنك. بهافي الدول التي يعمل  القانونية

 للبيانات أفضل جمعوالمساهمة في  األثر والنتائج قياس. 

 :يلي ما طريق عن ذلك ويتولى البنك

 المشاريع مالءمة تصميمالقدرات داخل البنك لضمان  بناء
5
السياق  مععند االقتضاء،  ،

 .المشاريع هذه فيه تنفذ الذي للبالدالمحدد  والثقافياالجتماعي 

 في جميع  والمرأة الرجلالمصممة للحد من مظاهر عدم المساواة بين  األنشطة تكثيف

لتوسيع القطاعات  سعيًا مضافة، وقيمة واضح اقتصادي منطق يتوفرعمليات البنك حيث 

النوع السانحة بالوصول الى
6
لفرص االقتصادية ل اتقييدال سيما تلك التي عرفت   ،

 ..المساواة بين الجنسين  عدم بسببواالنتقال 

 لنهوض المساهمة في األجندة العالمية األوسع ل ،عبر هذه التوجهات ،للبنك االستراتيجية وتتيح

مرنة ألن  االستراتيجية. ولذلك ستكون هذه الجغرافي هفي إطار والمرأة الرجلبين  بالمساواة

تغير  للتغير، مما يسمح للبنك بالتجاوب مع وعرضةالبيئات التي يعمل فيها البنك متنوعة ومعقدة 

. والمرأة الرجلوضع النساء والرجال في المجتمعات وظهور قضايا جديدة متعلقة بالمساواة بين 

قائمة على النتائج، وسوف يحتاج البنك في فترة تنفيذها إلى تقييم  االستراتيجيةوعليه فإن هذه 

 .البتكارا بتحفيز الوقت نفس في قيامه مع المتغيرة البيئة مع والتجاوب المستفادةالدروس 

 تشهد التي الفترة أثناء الدولي السياق في البنك مساهمة افي اعتبارها أيضً  االستراتيجية تضع

(20)بكين+ بكين عمل منهاج مراجعة
7
المستدامة التنمية أهداف وضع اوأيضً  

8
التي من المنتظر  

 .2015 سبتمبر في المتحدة األمم في األعضاء الدول جانب من عليها ان تتم الموافقة

إطار األولويات  في والمرأة الرجل بين المساواة تعميم لكيفية البنك خطة توفير خالل ومن

سواء   التزامهبصورة أكثر رسمية عن  بالتعبير هذه االستراتيجية تسمح ه؛سوف االستراتيجية

                                                           
 ا يمثلون جميع األقسام الداخلية المعنية بغرض دعم وضع االستراتيجية.مشاركً  35أنشئت مجموعة عمل تتكون من حوالي 3
 تبدأ عملية االستشارة الرسمية بمجرد الموافقة على هذه المسودة. وقد تم وضع خطة للتعامل مع أصحاب المصالح وهي متاحة عند الطلب. 4
الفرص المشروع الذي ينطبق عليه ذلك هو المشروع الذي يتوفر فيه منطق لألعمال يدفع البنك لدعم رغبة العميل في التعامل مع نشر المساواة في  5

 لدى البنك. 2014في إطار أثر االنتقال أو اإلضافة أو حسب الطلب بموجب السياسة البيئية واالجتماعية لسنة 
)تحديد إمكانات نشر المساواة بين الجنسين( تحدد عادة في مرحلة المراجعة االستكشافية أو المفاهيمية.  ى النوع االجتماعيالمبنية علنقطة الدخول  6

من جانب فريق المساواة بين الجنسين والخبراء االقتصاديين القطريين والقطاعيين. المفهوم ويتم ذلك عبر المراجعة النظامية لجميع مذكرات مراجعة 

ومراجعة الخبراء  انوعمن ذلك هو قدرة العمليات البنكية عبر تعميم التوجه في وقت معين على تحديد نقاط الدخول المحتملة لفريق والهدف 

 االقتصاديين القطريين والقطاعيين.
. ويحتوي منهاج العمل على 1995تمبر في مدينة بكين بالصين في سب انعقديشير ذلك إلى المؤتمر العالمي الرابع لألمم المتحدة المعني بالمرأة الذي  7

 ا.استراتيجيً  اا أو إجراءً هدفً  12
كان اتفاق الدول األعضاء على إطالق عملية لتنمية مجموعة من األهداف اإلنمائية المستدامة تقوم بالبناء  20أحد المخرجات الرئيسية لمؤتمر ريو+ 8

. وتهدف هذه األهداف إلى أن تكون: مركزة على العمل، ومجملة، وسهلة 2015مائية لما بعد على األهداف اإلنمائية لأللفية وتتقاطع مع األجندة اإلن

 التوصيل، ومحدودة العدد، وملهمة، وعالمية بطبيعتها، ومنطبقة بشكل عام على كل الدول.
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في  والمرأة الرجلبين  المساواة وترويج لنشر الماسةالحاجة  عنإطار عملياته   فيأو  ادوليً 

 الفرص بصفتها أداة محورية لنشر االنتقال إلى األسواق الفعالة.

 المساواةالحالي بالنسبة إلى  الوضعالمقدمة مسألة المساواة في الفرص االقتصادية، و وتعرض

 البنك عمل منالمستفادة  والدروس والتجاربالبنك،  بها يعملفي الدول التي  والمرأة الرجلبين 

في السياق العالمي.  االستراتيجية تموقع و والمرأةالى حد اليوم، الرجلن المساواة بي  لترويج

 االستراتيجيات معوبعد ذلك تعرض األهداف المحورية بالتفصيل، كما يتم إبراز مدى مناسبتها 

 الرجلالمساواة بين  ترويجل اتباعهالذي ينوي البنك  التنفيذي والتوجه العامةللبنك، والعمليات

والذي يشمل أولويات جغرافية وتوجهات إلى التمويل  2021إلى  2016في الفترة من  والمرأة

لمراقبة األداء. وقد تم  إطاًرا اأيضً  االستراتيجيةوالشراكات. وتشمل  من خالل التبرعات

السفلية  الحواشي ولم تستخدمفي التعليقات الختامية.  لإلستراتيجيةاالستشهاد بأبحاث عملية داعمة 

على  المالحقدما كان من الضروري تقديم معلومات إضافية أو توضيحات. وتحتوي عن إال

على وجه الخصوص الخطط التشغيلية  االستراتيجيةالبيانات الداعمة. وقد حذفت من هذه 

 منفصلة وثائق في األمور هذه تناولوالميزانية، حيث يتم  الفنيةالتفصيلية والمبادئ التوجيهية 

 .ستراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمراةاعلى  الموافقة حال
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 المقدمة. 1

 االقتصادية الفرص في المساواة مسألة 1.1

على أداء المجتمع واالقتصاد، وعليه فإن عدم المساواة بين  والمرأة الرجلالعالقات بين  تؤثر

تمثل عقبة مستمرة في سبيل استدامة وفعالية استثمارات البنك األوروبي إلعادة  والمرأة الرجل

 والتنمية واالنتقال الشامل. اإلعمار

الفعالية والمساواة.  لتحقيق مهم االجتماعي  النوع لمنظور الُمراعي االقتصادي التحليل فإن ولذلك

 يعتبر انتظاًما أكثر بصورة تقالاالن عملية وفرص تكاليف مشاركة في اإلخفاق أنالقول  ويمكن

 :أسباب عدة بسببالنتقال المجتمع  مكلفًا

 السوق والنظام السياسي كما تنعكس في القوانين  نظامالتشكيك في مشروعية  يمكن

 والمؤسسات والنتائج بسبب انعدام العدالة.

 استغالل جانب كبير من الموارد البشرية الماهرة وجيدة التعليم. يتم لن 

 واالستقراريكون لعدم المساواة في الفرص آثار غير مباشرة على التماسك  قد 

 االجتماعي.

من تعطيل النمو االقتصادي عن  والمرأة الرجلالقوانين والسياسات غير العادلة بين  وتزيد

والخدمات وفرص االقتراض أو  الممتلكات على حصولطريق الحد من قدرة المرأة على ال

التوظيف
9

 :تتمثل فيما يلي وتطبيقه القانون بين فجواتلى ذلك، ع وعالوة. 

 (.والممتلكات األراضي ذلك في)بما  محدودة اقتصادية حقوق النساء لدى 

 التعبير عن رأيهن وإيصال صوتهن داخل األسرة  والنساء على صنع القرارات  قدرة

 العامة تعتبر مقيدة. الفضاءات وفي العمل مكانوفي 

  ًاتذ هيوراء األشياء التي  أوالسعي  استراتيجية قرارات اتخاذ نمالنساء  تُمنع ما كثيرا 

 لهن.  بةقيمة بالنس

بحيث تراعي العناصر الرئيسية للنمو االقتصادي  االستراتيجيةلذلك، صممت هذه  ونتيجة

المدى الطويل
10

رأس المال الملموس  وتنمية التنافسية األسواق تضم التي العناصر، وهذه. 

تمثل بعض الشروط  التجارة، على واالنفتاح القانون سيادة/التنمية المالية ورأس المال البشري و

 الجدول ويلخصالتي تعتبر أكثر قدرة على ضمان التوصل إلى أداء اقتصادي قوي ومستدام. 

 ترويج أثر وتزيد توسع أن ها( أدناه كال من عناصر النمو األساسية والطرق التي يمكن1) رقم

 باستعراضها. نومختصعلى أدلة قام  بناءً  والمرأة الرجلبين  المساواة

  

                                                           
. ويمكن خلق سمات عدم المساواة أو إبرازها ال يمكن لجميع النساء أو الرجال في دولة معينة أو سياق معين الوصول بالتساوي إلى الفرص والخدمات9

في نفس عبر أبعاد أخرى مثل العرق والحالة االجتماعية االقتصادية والميل الجنسي ومحل اإلقامة ومستوى التعليم والسن واإلعاقات وعوامل أخرى 

لالجئات السوريات في تركيا(. ومن هذا المنطلق يلزم تقييم في أوروبا أو ا النساء الغجرياتالدولة أو المنطقة أو على مستوى أكبر )على سبيل المثال 

 لمزيد من المعلومات(.  (3رقم ) ملحقالسمات عدم المساواة بين الجنسين مع مراعاة السياق وهذه األبعاد األخرى )انظر 
 DFID (2008), ‘Growth: Building Jobs and Prosperity in Developing Countries’, Department forانظر أيضا: 10

International Development 
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 عام

(: ملخص نتائج المساواة بين الرجل والمرأة والنمو االقتصادي1جدول رقم)ال
11

 

 الدليل مساواةال افتراض النمو األساسي عنصر

 الرجلالمساواة بين  تحسين التنافسية سوا ألا

)مثال الوصول إلى  والمرأة

الخدمات والتوظيف 

والمهارات والتمويل( يمكنه 

جعل أسواق العمل أكثر 

 تنافسية

ما يكون لعدم المساواة  كثيًرا

في التوظيف أثر أكبر على 

النمو مقارنة بعدم المساواة 

في التعليم
ii

 

األعمال  ريادةفرص  زيادة

يزيد من تنافسية  للمرأة

 أسواق المنتجات

 على التوثيق جيدة أدلة توجد

 بعض في القانونية العوائق

 رابط بدون ولكن الدول

النمو مع تجريبي
iii

 

/  الملموس المال رأس

 المالية التنمية

تحقيق معدالت أعلى  يمكن

من المدخرات األسرية عبر 

لألعمال  وريادتهاعمل المرأة 

وعبر المزيد من عدالة 

التوزيع للدخل مما يسمح 

 باستثمارات أكبر

أنه  سريالنكااألدلة من  تظهر

في حين يميل الرجال إلى 

الكبيرة  المنحفي  ستثماراال

والصغيرة، تميل النساء 

 الكبيرة، المنحفي  الستثمارل

 قيامهن إمكانية إلى يشير مما

مدخرات أكبر من  بجمع

الرجال.
iv

 

تقوم النساء في بعض  قد

األحيان باستثمارات أكثر 

 إنتاجية من الرجال

تركز  قدمختلطة.  األدلة

النساء على استخدام األرباح 

 عن الشراء سلع منزلية عوضً 

 األعمال، في استثمارها إعادة

.الحمل سنوات أثناء خاصة
v

 

للنساء في  التحكم من المزيد البشري المال رأس

)الموارد  نزليالم نطاقال

األسرية وحجم العائلة( ينمي 

المال البشري في الجيل  رأس

 القادم

احتماالت إنفاق النساء  تزيد

للدخل على األطفال، ولكن قد 

يكون ذلك بسبب التمييز في 

األسرة
vi

 

                                                           
 Chatham House/ the Royal Institute of International Affairs (2010), Evidence for Action Genderاستقي الجدول من 11

equality and economic growth, (John Ward, Bernice Lee, Simon Baptist and Helen Jackson وهو متاح على .)

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20D

evelopment/0910gender.pdf , pp.x-xi 2015يونيو  25، وتم الوصول إليه بتاريخ 
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 عام

تعاني من العنف  التي النساء

 على قدرة أقل المنزلي

 العاملة القوة في االشتراك

 أثًرا األولية الدراسات تقترح

مهما يكون قد
vii

 

يوفر سيادة القانون  تعزيز القانون سيادة

 للنساء، األمن من المزيد

 النساء تشارك وعندما

 المجتمع في أكبر بصورة

 ورخاء أمانًا أكثر الدول تكون

 المواطنين لجميع

عالقة صغيرة ولكن  توجد

 المرأةملموسة بين مشاركة 

 العاملة والقوة السياسة في

 الفساد ومستويات

المنخفضة
viii

 

مشاركة النساء  يعوق التمييز التجارة على االنفتاح

 األعمال وريادةفي التجارة 

 لم ولكن ملموسة محلية أدلة

 األثر تقييم محاولة تتم

الكامل
ix

 

 

 الرجلأن التعامل مع عدم المساواة بين  هي االستراتيجيةاألساسية لهذه   اإلفتراضات أحد

من صالبة األداء االقتصادي، خاصة عبر  يزيد في كل من هذه العناصر التنموية يدعم و والمرأة

 .والخدمات والتمويل والمهارات التوظيف لىع النساء وحصولدعم وصول 

 والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك بها يعمل التي الدول في الفرص في المساواة 2.1

الى  بالنسبةالحالي  الوضععن " 2015 عامErgon Associates أصدرتهادراسة  كشفت

والتنمية" أن  اإلعمارالبنك األوروبي إلعادة  بهافي الدول التي يعمل  والمرأة الرجلبين  لمساواةا

بين النساء والرجال في  الفرص تكافؤالعديد من المتغيرات األساسية تساهم في استمرار عدم 

 ما يلي: المتغيراتالبنك. وتتضمن هذه  بهاالدول التي يعمل 

 والمهارات التوظيف على الحصول 

 المالي  واإلشتمالاألعمال  ريادة 

 باستخدامها السماحالبنية التحتية  و و المرافق إلى الوصول إتاحة 

 القرار صنع 

 المجتمعية ومشاركتها المرأة قيادة  

 القانونية واللوائح االجتماعية والتقاليد القواعد 

أقل من الرجال في جميع الدول التي  2015عام  العاملة القوة في المرأة مشاركة معدل يزال وما

بصورة ملحوظة للبطالة،  اتعتبر النساء أعلى تعرضً  ،البنك، وفي الكثير من هذه الدول بهايعمل 

خاصة بين الشباب، واألمر كذلك بالنسبة لمواجهة صعوبات في الحصول على قرض أو فتح 

 تمييًزا وتواجه بالشركات،،أو تنفيذية  إداريةكي، كما أنها ممثلة بشكل أقل في مناصب حساب بن

( أدناه 2) رقم الجدول. ويلخص الجنسي نوعهاأكبر في الحياة االقتصادية واالجتماعية بسبب 

 :الوضع هذا إلى تشيرمحددة من الدراسة  نتائج

البنك بها يعمل التي الدول في الفرص في والمساواةاالجتماعي  النوع نتائج ملخص(: 2) رقم الجدول
12 

 األساسي المتغير

 المساواة لعدم

 الحالي الوضع الوصف

                                                           
لى جميع المراجع ذات الصلة للمواد األصلية فهو متاح عند . أما التقرير بالكامل الذي يحتوي ع(3رقم ) ملحقالتوجد مناقشة مطولة حول الدراسة في 12

 الطلب.
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 األساسي المتغير

 المساواة لعدم

 الحالي الوضع الوصف

 على الحصول

 واكتساب التوظيف

 المهارات

 المرأة  حصول يعتبر

 في بما التوظيف، على

 الدخول على قدرتها ذلك

 بأجر العاملة القوة إلى

 ومرونة فيها هاؤوبقا

 إليها والدخول الخروج

 أساسيات من ،مجدداً 

 القوة في المشاركة

 .العاملة

 مشاركة المرأة في القوة  معدل

من الرجل في جميع  أقلالعاملة 

 البنك. بهاالدول التي يعمل 

 نمللبطالة  عرضةأكثر  النساء 

ملحوظ في الدول  بشكلالرجال 

البنك، خاصة بين  بهاالتي يعمل 

 الشباب.

 على  المحدود التركيز

الوظائف  على حصولال

ال يشرح بشكل كامل 

العوائق المتعلقة بنوع 

الجنس فيما يخص 

 يجبالتوظيف، حيث 

 وجودة نوع أيًضا تحديد

التوظيف المتاح أمام 

 وكيفيةالمرأة والرجل 

 من المكاسب خلق

 ومشاركتها التحول

 .وتعزيزها

  في األجور على أساس  فجوةهناك

الرجل  االجتماعي لصالح  نوعال

 بهافي جميع الدول التي يعمل 

% 5.1 منالفجوة  تراوحتالبنك، و

 في% 53.2 إلى سلوفينيا في

 فجوةذات  الدولمن و. أذربيجان

 طاجيكستان نجد  العالية

%( 39.8%( وجورجيا )50.9)

 %(.37.7ومصر )

 اقتصادية  أنشطةالنساء في  تتركز

لة كامللمال بقطاعات  اأقل إدرارً 

 .معينة فرعية اخرى و
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 عام

 األساسي المتغير

 المساواة لعدم

 الحالي الوضع الوصف

 مجاالت في الفصل 

 المستوى على الدراسة

 تركز يعني الجامعي

ال  مجاالت في النساء

 فنيةتؤدي إلى وظائف 

 أو ذات مرتبات أعلى.

 من الدول التي  25النساء في  تمثل

البنك على األقل أكثر من  بهايعمل 

% من خريجي برامج التعليم 70

وأقل من نصف خريجي برامج 

 الهندسة.

األعمال  ريادة

 المالي واإلشتمال

 المرأة  لريادة يمكن

لألعمال توفير مجال 

بديل للحصول على 

الدخل والقوة 

االقتصادية، مع توسيع 

مجال خلق فرص العمل 

وتنمية القطاع الخاص 

 بشكل عام.

 المرأة أقل  المالي:  اإلشتمال

فرصة من الرجل ليكون لديها 

حساب بنكي في مؤسسة مالية 

رسمية في جميع األقاليم الفرعية 

للبنك، كما تتأخر عن الرجل من 

حيث الوصول إلى حسابات 

 االدخار والقروض.

 تنخفض  المرأة لألعمال: ريادة

معدالت ملكية المرأة لألعمال، 

وبا خاصة في جنوب شرق أور

 المتوسط البحروشرق  جنوبو

 % في المنطقتين(.28)

 إلى الوصول إتاحة

 البنية و المرافق

 والسماح  التحتية

 باستخدامها

 المرافق إلى الوصول 

 ومن التحتية والبنية

 للفرص الهامة المحددات

 المنتجة، االقتصادية

 الوصول بتيسير سواء

 األنشطة إلى المباشر

المدرة للعائد )مثال عبر 

 وتكنولوجيا النقل وسائل

( واالتصاالت المعلومات

 عبء من الحد عبر أو

 مدفوع غير العمل

 .األجر

 تواجه  :والطاقة والصرف المياه

 بهاالكثير من الدول التي يعمل 

البنك تحديات فيما يخص توفير 

الوصول الشامل للمرافق األسرية 

المضمونة، خاصة في المناطق 

 الريفية.

 دخال أقل األن المرأة عمومً  :النقل 

على صنع القرار الخاص  وقدرة

بالموارد المالية في األسرة، تعتمد 

المرأة عادة على المواصالت 

 العامة أكثر من الرجل.

 المعلومات  تكنولوجيا

تعني "الفجوة  واالتصاالت:

" زيادة والمرأة الرجلالرقمية بين 

احتمال استخدام الرجل لإلنترنت 

 بهادولة يعمل  22من  21في 

 البنك ويتوفر عنها بيانات.
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 األساسي المتغير

 المساواة لعدم

 الحالي الوضع الوصف

يتم تمثيل وجهة نظر  ال  القرار  صنع

في  المرأة بشكل كاف  

عمليات صنع القرار 

على المستوى األسري 

أو المحلي أو الوطني، 

ما ينتج عنه قرارات 

الفوائد بين  متساوية غير

 الرجل والمرأة.

 جنوبيوجد في  :الخاص المجال 

وتركيا  المتوسط البحروشرق 

 معتقدوآسيا الوسطى على األخص 

بكون الرجل بصفته "رب  ثقافي

عن صنع جميع  مسؤوالً األسرة" 

قرارات األسرة بخصوص 

 المرافق والبنية التحتية.

 يتم عادة تجاهل  :العام المجال

اختالف الحاجات والمخاوف لدى 

المرأة والرجل عند التخطيط 

 والخدمات التحتية للبنية" الفني"

 .الصلة ذات والسياسات

المرأة  قيادة

ومشاركتها 

  مجتمعيةال

 النساء التي تتقلد  تجلب

 في امناصب عليا تنوعً 

 والخبرات النظر وجهات

 عمليات إلى والمعرفة

 .القرار صنع

 الرجال في جميع الدول التي  يحتل

البنك المناصب العليا  بهايعمل 

بمعظم الشركات، كما يقل تمثيل 

 المرأة في مجالس اإلدارات.

 الحكومات في المرأة تمثيل يقل 

 .والمحلية الوطنية
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 األساسي المتغير

 المساواة لعدم

 الحالي الوضع الوصف

 االجتماعية القواعد

 القانونية واللوائح

 التعامالت بين  تؤثر

القواعد القانونية 

واالجتماعية على قدرة 

المرأة على اتخاذ 

قراراتها واختياراتها 

الخاصة والسعي وراء 

الفرص االقتصادية 

واألخرى وإسماع 

صوتها في األسرة 

ذلك  ويوطدوالمجتمع. 

 من يرمباشرة الكث

 المساواة عدم مظاهر

 .أعاله المحددة

 بعضالمصادر الدينية ل تمنح 

في المغرب وتونس  القوانين

 ووضًعا اواألردن ومصر حقوقً 

مختلفة للمرأة والرجل في  وأدواًرا

 والنسب ميراثوالالزواج 

والجنسية. وفي المناطق الريفية 

 القرغيزيةمن ألبانيا والجمهورية 

 القوانين تستخدم وطاجيكستان،

 التقليدية العدالة وأشكال العرفية

 العائلية األمور لحل أحيانًا

 بالملكية الخاصة والمشاكل

 .المالية والشؤون

 يزال الزواج المبكر مشكلة في  ما

 المتوسط البحروشرق  جنوب

وآسيا الوسطى والقوقاز، كما يمثل 

مشكلة لدى المجتمعات الغجرية 

 في أوروبا.

 العنف القائم على نوع  ينتشر

الجنس في جميع الدول التي يعمل 

 العنف ذلك في بما البنك، بها

 .والتحرش والجنسي األسري

 

 حاجاتتتطلب  والمرأة الرجلبين  المساواة ان قضيةالرغم من تدليل الجدول أعاله على  وعلى

على  أساًسا يرتكز والمرأة الرجلمتنوعة وملحة، فإن دور البنك في التعامل مع المساواة بين 

 (.2.2.1 القسم)انظر  االنتقال تحقيقل بأهدافهالمساواة في الفرص ويسترشد في ذلك  ترويج

 المستفادة والدروس البنك تجربة 3.1

أكثر هيكلية لنشر  ا، اتبعنا توجهً 2013عام  لنوع االجتماعيلالمبادرة االستراتيجية تبني  منذ

 لتقدمحول ا  ملخصمن خالل ال تجلي ذلكفي عمليات البنك. ويمكن  والمرأة الرجلالمساواة بين 

حيث يظهر أنه على مدار هذه الفترة قام البنك  ،(1رقم) الملحق في المبادرة بموجب المحرز

له نظم وعمليات تشغيلية، كما طبق عملية لمراجعة  ‘والمرأة الرجل بين المساواة فريق’بإنشاء 

 ،الى النوع االجتماعي الدخولبين الرجل والمرأة ونقاط  تمييزال وسائل الحد منلتحديد  مشاريعال

في االستراتيجيات القطرية والقطاعية، وأطلق برنامج  والمرأة الرجل بين المساواة تعميم في وبدأ

 منتجات وطور يورو،مليون  1.5 بتكلفةمساواةال مجال في االستشارية للخدمات الفنيالتعاون 

 اأيضً  الملحق ويشير. المساواة مجالتساهم في بناء قدرات العاملين فيما يخص  تعليميةو معرفية

من  الحدبالتدليل على  المشاريع قيام مدى قيّمالتي تُ  اإلشتمالى تبني مجلس إدارة البنك لمنهجية إل

البنك الخاصة باالنتقال  أهداففيما يخص الفرص االقتصادية في إطار  والمرأة الرجلالفجوة بين 

 الرجلالذي تؤديه المساواة بين  الدوراالعتراف ب أبرزت مهمةخطوة  هذه وكانت. 2013 لعام

 المناطق في المشاريع من%  82انجزت  عملية االنتقال. وعالوة على ذلك،  في والمرأة
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التمويل، كما دعمت  علىالمرأة  حصول المنفذة المشاريع% من هذه 0 6. ودعمتالمستهدفة

 .تالمهارا واكتساب التوظيف على حصولها% 14% منها وصولها إلى الخدمات، و26

على الرغم من  المشاريع، عدد لزيادة انتظاًما أكثر توجهالى إلى الحاجة  اأيضً  الملحق ويشير

تحقيق التقدم. ومنذ ذلك الحين قام البنك بجمع الكثير من الدروس من تطبيق المبادرة، ومع 

للبناء على هذه الدروس  االستراتيجيةاقتراب نهاية المدة المستهدفة لتطبيق المبادرة، تسعى هذه 

 عدد زيادة على يساعد انتظاًما أكثر توجه إرشاد بغرض اليومالتقدم المحرز حتى  وتعزيز

والمساهمة في بيئة تمكين تيسر  المساواة في الفرص في  بالمساواة، يتعلق مكونذات  المشاريع

ل بفعالية فيما يخص نشر البنك، والسعي لفتح طرق للتعامل مع المرأة والرج بهاالدول التي يعمل 

وتوجيه اهتمام أكبر إلى دور القواعد االجتماعية والثقافية والمؤسسات واألطر  ،المساواة

 لجمع اكثر فاعليةالقانونية، وزيادة القدرة الداخلية وتحسين قياس األثر والنتائج عبر عملية 

 .البيانات

 االستراتيجيةمن تطبيق المبادرة  ( أدناه الدروس األساسية المستفادة3) رقم الجدول ويلخص

 فيما يخص: لنوعال

 للبنك والتنفيذ التشغيلي األداء (1

 العمل واألجندة العالمية بيئة (2

 األساسية الدروس(: 3) رقم الجدول
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 األساسية الدروس األداء مجال

 المتعلقة االنتقال فجوات
  االجتماعيبالنوع 

الخبراء االقتصاديون للقطاعات والدول بوضع فجوات  قام

وضع  في اطار 2013 عام الجنسيبالنوع  المتعلقةاالنتقال 

الخبرة المكتسبة على  وقادت. لنوعل  االستراتيجيةالمبادرة 

مدار العامين الماضيين الخبراء إلى القيام بمراجعة مفصلة 

 هم من مواصلةبما يمكنأو المحسنة  الحديثةالمتاحة  للبيانات

 عن ونتج. النوع االجتماعي على المبنيةتنقيح تحليل الفجوات 

 ما يلي: الى اإلضافية المؤشرات ان أدت ذلك

اللوائح القانونية  بهابشكل أفضل الطريقة التي تؤثر  ابراز (1

 والقواعد االجتماعية على مكانة المرأة

 القرار وصنع للمرأة السياسية الحقوق على التركيز تعزيز (2

 واإلدارة والتوظيف

 الهندسة في الخريجات من عدد على التركيز ادراج (3

 والتكنولوجيا

إحراز تقدم أسرع في عدد من القطاعات  البياناتتحليل  يظهر القطاعية التغطية توسع

البنكية، مثل المؤسسات المالية والبنية التحتية البيئية في 

على  ولكنالبنك.  بهاالبلديات، مقارنة بقطاعات أخرى يعمل 

مدار العامين الذين طبقت فيهما المبادرة، زاد عدد مبادرات 

المساواة  في معظم القطاعات. وهذا االختالف في السرعة قد 

 يعكس:

 والمرأة الرجلاألكثر تعقيدا لتعميم المساواة بين  الطبيعة (1

في قطاعات معينة بسبب العناصر التنافسية مثل تقييم 

مزايا التكاليف للشركات وتحديد المناصرين الذين يفهمون 

 مسألة األعمال فيما يخص المساواة في الفرص

القضايا المتعلقة بالمساواة  بالنسبة الى امكانية وجود عالقة  (2

حاجة  بهافي القطاعات التي يوجد  والمرأة الرجلبين 

ة للتعامل مع فشل السوق )المؤسسات المالية( أو واضح

 اعتبارات أوسع عند توفير خدمات القطاع العام

التجربة على مدار العامين الماضيين الحاجة  أظهرت المنتجات في االبتكار

 أهدافلالستمرار في تبني منتجات جديدة وتطويرها لتنفيذ 

ة تلبي بطريق والمرأة رجلالبنك الخاصة بالمساواة بين ال

 بفوارق  متعلقةاحتياجات السوق وتتعامل مع القضايا الناشئة ال

في  المرأة" المتكامل البرنامج وضع ويعتبر. النوع االجتماعي

 .المعينة الحاجةتجاوبت مع  التياألعمال" أحد المنتجات 
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 وترويجفرص نشر  تحديدقدرة العاملين في البنك على  بناء القدرات بناء

مع  بذلك الخاص الحوار وهيكلةوالمرأة  الرجلبين  المساواة

العمالء في سياق استثمارات البنك والحوار السياسي يعتبر 

. وأظهرت التجربة التطبيق واستدامة لنجاح أساسيًا عنصرا

التركيز الخاص  ظل فيإدارة العالقة مع العمالء  أنبدورها 

على التواصل مع صناع القرار يؤدي إلى استدامة بعيدة 

ويحتاج إلى  االمدى. وعلى الرغم من ذلك، يتطلب ذلك وقتً 

 حساسة مع إدارةإلى جنب  جنباً لمسألة األعمال  محكم عرض

 .والممارسات المؤسسية  العقليات لتغيير

 االجتماعي بالسيا  الوعي

 والثقافي

البنك، خاصة في سياق الدول  عمل ناطقللتنوع في م نظًرا

البنك بوضع اعتبار للقواعد  قيام أهميةذات األولوية، ثبت 

. مشاريعالمؤسسات عند تصميم ال وكذلكاالجتماعية والثقافية 

اهتمام خاص لفهم  إيالءوعالوة على ذلك، من الضروري 

السمات المتعددة لعدم المساواة التي تواجهها المرأة بدرجات 

مختلفة والتعامل معها حيث أمكن، وذلك في الدول والسياقات 

 االجتماعية المختلفة.

 عن اعلى نطاق واسع ضعف إتاحة المعلومات عالميً  يتبين إتاحة المعلومات مدى

وقد واجه البنك تحديات  .والمرأة الرجل بين المساواة مؤشرات

وعند وضع خطوط  والمرأة الرجل بينعند تحديد الفجوات 

يزيد من  تفصيليةنقص البيانات ال إناألساس لالستثمارات. 

 الستخدام الحاجة بسبب األعمال مسألة حول التفاوض صعوبة

 الخاصة البيانات)مثل  بعد البنك يختبرها لم توجهات أو وسائط

 (.باإلدراك
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يكون غياب بيئة التمكين أحد أكبر العوائق الملموسة أمام  قد التمكين بيئة

في الدول والقطاعات. وتظهر  والمرأة الرجلالمساواة بين 

الوصول إلى  أهمية دورتجربة البنك أنه على الرغم من 

لتجنب العديد من العوائق الهيكلية  األصول أو لممتلكاتا

واالجتماعية التي تكرس عدم المساواة، فإن العوائق ما تزال 

 الرجل بين المساواة وتتطلب. التجذروسوف تستمر في 

سماح المؤسسات والقوانين والسياسات والقواعد  والمرأة

االجتماعية للمرأة بالوصول إلى الفرص واستغاللها بالمساواة 

ويشير تقرير البنك بعنوان "تعزيز صوت المرأة مع الرجل. 

 Enhancingومكانتها ومشاركتها في االقتصاد" )

Women’s Voice, Agency and Participation in 

the Economy )في جنوبأهمية هذا التوجه للتمكين  إلى 

وتركيا من أجل تحقيق المساواة بين  المتوسط البحروشرق 

تجربة البنك في وسط  وتظهررأة. وتمكين الم المرأة والرجل 

 على تميز التي العمل ولوائح تشريعات تحد كيف اآسيا أيضً 

من وصول المرأة إلى وظائف معينة،  االجتماعي النوع أساس

 مما يزيد من اتساع الفجوات في سوق العمل.

 والمرأة رجلالبنك في األجندة الدولية للمساواة بين ال يساهم الدولية األجندة

سواء مباشرة عبر استثماراته في التوجهات  ،بعدة طرق

 وحتىعبر الحوار السياسي.  أوالمعينة للمنتجات التي تبناها، 

اآلن يعتبر البنك في موقع يسمح له بالتأثير غير المباشر على 

التغييرات والشروط الالزمة لتحسين أداء السوق حيثما ال 

 ا. ويقوم البنك أيضً يتمتع بالتأثير المباشر عبر استثماراته

بالتعامل مع بعض التحديات العالمية التي تواجه المرأة )مثل 

التعليم والصحة وما إلى ذلك(. وأحد األمثلة الحديثة على ذلك 

" للحياة المياهرفيع المستوى " مؤتمرلاالبنك في  مشاركةهو 

(Water for Life ( )2015 دوشانبي.) 

 

 العالمي السيا  4.1

 هذا قيام وكيفيةدور القطاع الخاص  واضحبشكل  باإلعتباراألخذ  مع االستراتيجية هذه وضعت

 ،وعلى والمرأة، الرجل بين المساواة وترويج بنشر الخاصة الدولية األجندة في بالمساهمة القطاع

 مراجعة وكذلك عليها، والموافقة المستدامة التنمية ألهداف القادم التشكيل سياق فياألخص 

التي تنتظر موافقة الدول األعضاء في األمم  األهداف، هذه وتعتمد(. 20)بكين+ بكين عمل منهاج

األهداف اإلنمائية لأللفية مع التصدي للتحديات الجديدة نتائج على  ،2015المتحدة في سبتمبر 

 .2015التي تلي األجندة اإلنمائية لعام 
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في هذه األهداف، حيث يركز  عالية نةمكا يحتل والمرأة الرجلااللتزام بالمساواة بين  ويظل

"المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". وتتضمن  على الخامسالهدف 

 الصلة بهذا الهدف ما يلي: ذاتالمستهدفات 

 "للقيادة على جميع  متكافئة فرًصا ونيلها للمرأةالكاملة والفعالة  المشاركة ضمان

 "والعامة واالقتصادية السياسية اةمستويات صنع القرار في الحي

 في بما االقتصادية، الموارد في متساوية حقوقًا المرأة منح إلى الرامية"اإلصالحات  نشر 

 "المالية والخدمات األرض ذلك

باألهداف واألدوار المختلفة للقطاعين الخاص والعام في تطبيق أهداف التنمية المستدامة،  واقراراً 

األهداف عن طريق مساعدة الدول على تحقيق التزاماتها المتعلقة  بلوغيمكن للبنك المساهمة في 

البنك في دعمه لعمالئه  ويستمرفي القطاع الخاص.  وتحديًدا الجنسي، النوعباألهداف فيما يخص 

في منظور عملياتهم. ويستمر  والمرأة رجلمن القطاعين الخاص والعام إلدراج المساواة بين ال

، كما يعقد شراكات مع المنظمة في الغرضشاط في المنتديات الدولية البنك في المشاركة بن

 2.6)انظر القسم  هاالبنك وتطبيق  بأهدافمؤسسات وشركاء آخرين في المجاالت ذات الصلة 

( للمزيد من المعلومات عن بيئة العمل 4) رقم الجدولللمزيد من المعلومات عن الشراكات و

 واألجندة الدولية(.
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 والمرأة الرجل بين المساواةترويج   جيةاستراتي. 2

من أي مستوى اجتماعي  والرجال، للنساء يكون أن بهاللدول التي يعمل  مستقبالً  البنك يتصور

الشركات والمشاركة  إدارة نفس الحقوق والفرص للوصول إلى التمويل واألصول و ،اقتصادي

وآمن لجميع  متكافئ وصول لهم يكون وأن حياتهم،في عمليات صنع القرار التي تؤثر على 

عدم المساواة بين الجنسين  مظاهرالخدمات العامة والموارد المشتركة. ويعمل البنك للحد من 

الخاصة باالنتقال. ويميز هذا التوجه البنك في إطار هيكل المؤسسات   أهدافهعملياته و عبر

 الجيدة االقتصاداتلكي يدعم  المالية الدولية، حيث ينشر البنك المساواة في الفرص االقتصادية

 بهذا البنك ويقوم. السياسات حول والحوار األعمال وخدمات المالية االستثمارات عبر للسوق

فيما  والمرأة الرجل بين فجوات أكبر فيها يتبدى التي الدول تستهدف تشغيلية توجهات ثالثة عبر

 يخص االنتقال.

قائمة على  اقتصاداتالبنك رسميا بنشر السلوكيات التي تساهم في تنمية  االستراتيجيةهذه  وتلزم

البنك بإمكانية أن يؤدي االستخدام األكثر فعالية لرأس  ويعترفالمساواة واالستدامة عبر عملياته. 

إلى فوائد  بهاالمال البشري من نساء ورجال وإمكاناتهم االقتصادية في الدول التي يعمل 

 ة واقتصادية هامة.اجتماعية وسياسي

 األهداف1.2

)اإلطار االستراتيجي والرأسمالي  2020إلى  2016االستراتيجي للبنك في الفترة من  الهدف

BDS15-013 التالية:  االستراتيجيةاالنتقال" عبر التركيز على األولويات  تنشيط( هو "إعادة

بناء مرونة االنتقال، ودعم تكامل األسواق، والتعامل مع التحديات العالمية واإلقليمية. وللوفاء 

 .2020عملياته بحلول عام  والمرأة في الرجلبهذه األولويات، التزام البنك بتعميم المساواة بين 

طبيق المبادرة لدروس ت واستغالالً  المؤسسية، وااللتزامات األهداف هذه مع وبالتوازي

 بين الرجل والمرأة األهداف التالية:ترويج المساواة   استراتيجيةوضعت  لنوع،ل  االستراتيجية

 فيوالمرأة  الرجلاألداء والتنفيذ التشغيلي للبنك فيما يخص نشر المساواة بين  تعزيز 

 .بهاالدول التي يعمل 

 يضعها عدم المساواة في  التي في خلق بيئة تمكين يمكنها التعامل مع المحددات المساهمة

 سبيل االنتقال.

هذه األهداف عبر توجهات وأدوات تشغيلية معينة تركز على دعم وتكملة استثمارات البنك،  وتنفذ

 البنك، وبناء القدرات الداخلية. بهاونشر بيئة تؤدي إلى المساواة في الفرص بالدول التي يعمل 

 

 االستراتيجية مةءالمال 2.2

)اإلطار  2020إلى  2016للفترة من  االستراتيجيةإلى التنسيق مع األولويات  إضافة

مع المبادئ األساسية للبنك  االستراتيجية(، تتالءم BDS15-013االستراتيجي والرأسمالي 

.  اإلنتقالبخصوص أثر  واإلضافة غير المالية وااللتزام بالتنمية المستدامة
13
من  رادويُ  

 .والمرأة الرجلالتنسيق مع التحديات العالمية التي تواجه المساواة بين  اأيضً  االستراتيجية

على المبادئ األساسية للمؤسسة، وتتجاوب  االستراتيجية ى( أدناه كيف تبن1) رقم الشكل ويوضح

للبنك على مدار الفترة القادمة عبر توجهات تشغيلية معينة، ومن ثم  االستراتيجيةمع األولويات 

 موضوعات عالمية أوسع.المساهمة في 

                                                           
 ة واالستدامة.المعامالت البنكية السليمة هي المبدأ الرابع للبنك، ولكن عمل البنك على نشر المساواة بين الجنسين يناسب أكثر أثر االنتقال واإلضاف13
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 االستراتيجية المالءمة: 1 شكل

 
مجموعة فرعية محددة من موضوعات عالمية أوسع تؤثر على المساواة بين  هذه تعتبر*

 الجنسين قام البنك بتحديدها على أنها الموضوعات األفضل في إعطاء المكانة

 

 والمرأة الرجل بين والمساواة االنتقال أثر 1.2.2

 سابقًا، المحرومة والمجموعات للفئاتاالقتصادي، وهو إتاحة الفرص االقتصادية  اإلشتمال يعتبر

فسوف تتزايد احتماالت مشاركتهم في قوة  للنجاح، فرصة السكان منح إذا. االنتقال عمليةل مكمالً 

التي تؤدي  األنشطةوالمشاركة في  ،العمل والسعي للحصول على مهارات أفضل وتعليم أعلى

غير المقصودة إلصالحات السوق  العقباتإلى النمو االقتصادي، مما يساعد على التعامل مع 

 االقتصادية لإلصالحات أوسع عام دعم تعزيزوجودبعض المجموعات، ومن ثم  تستثنيالتي 

 .االنتقال وعملية

( BDS13-155االقتصادي ) اإلشتمال 2013تبنى مجلس اإلدارة في يوليو  المنطلق، هذا ومن

. المشروع مستوى على االنتقال وأثر الدولة انتقال مستوى تحديات تقييم في رسميًا إدراجه ليتم

ما تقدمه إتاحة  قياس مدى والقطاعيون القُطريون ونالخبراء االقتصادي الحين،بدأ ذلك ومنذ

ا( وكذلك النظم المؤسسات االقتصادية واألسواق واألطر القانونية والسياسات العمالية )وتطبيقه

الصحية والتعليمية لألفراد بغض النظر عن نوع جنسهم.
14

 بين الفجوات وانطالقا من تقييمات

التي  مشاريعتحديد ال، يتم القائمة على توجه البنك المسمى "تقييم تحديات االنتقال" والمرأة الرجل

 أعدت بالفعل للحد من هذه الفجوات أو يمكن تطويرها بصورة أكبر لتحقيق ذلك.

في العملية الروتينية  تضمينآلية يستخدمها البنك لل اإلشتمال جيةفقد خلقت منه ذلك، على وبناء

 الفرص على لإلثبات القابلة للتحسينات تقييم هوبهدف تقييم أثر االنتقال.و مشاريعال متابعةل

التي يمكن البرهنة فيها على  المشاريع، شهدت وقد. استثماراته تدرها قد التي للمرأة قتصاديةاال

زيادة في الرصيد اإلجمالي لالنتقال بناء على قوة األثر )من خط  ،هذه التحسينات وقياسها

 رجلعلى ال نتقاللقياس ومراقبة أثر اال معايير طويرت تماألساس( وتقييم المخاطر المرتقبة. 

يدفع البنك لتحديد  تحفيزيًا ابالتوازي مع نظام مراقبة أثر االنتقال بالبنك. وخلق ذلك إطارً  والمرأة

 .المهتمين العمالء مع بشراكة تطويره و والمرأة، الرجل على لمشاريعهالمحتمل  األثر

                                                           
المرأة والرجل وليس مستوى الفرص، وذلك بالتركيز على التساوي االقتصادي بين تقيس الفجوات الجنسانية المعيارية الفوارق في الفرص بين 14

على الرغم من احتمال وجود فجوات كبيرة من حيث االنتقال أو  من منظور النوعفال توجد فجوة  ،الرجل والمرأة. إذا قل أداء كال من الرجل والمرأة

عني أنها ال تواجه مصاعب يسهولة وصول المرأة، بل  ،جوة صغيرة في الوصول إلى التمويلفوجود عني بالضرورة يالتنمية. وعلى سبيل المثال، ال 

 أكبر بصورة ملموسة مقارنة بالرجل.

المبادئ األساسية 
 للبنك

 أثر االنتقال•

 

غير (اإلضافة •
 )مالية

 

االلتزام بالتنمية •
 المستدامة

 

المعامالت البنكية (•
 )السليمة

 

أولويات اإلطار 
2016-2020 

بناء مرونة  •
 االنتقال

 

دعم تكامل •
 األسواق

 

التعامل مع  •
تحديات سائدة 
 عالميًا وإقليميًا

التوجهات 
 التشغيلية

 الوصول إلى التمويل •

 

 الوصول إلى التوظيف•

 

 الوصول إلى الخدمات•

موضوعات 
بخصوص  عالمية

   *المساواة

 خلق بيئة تمكين•

 دعم الصوت والمكانة •

التواصل مع الرجل •
بشأن المساواة بين 

 الجنسين

بناء االستدامة •
 واالبتكار

تحسين المساهمة في •
 بياناتعملية جمع ال
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والمرأة الرجل بين الفجوة تحليل ركز
15
عام  لنوعل االستراتيجيةمن أجل المبادرة  جريالذي أُ  

أبعاد هيكلية: القواعد القانونية واالجتماعية، والصحة، والتعليم، وسياسة  سبعةعلى  2013

العمل، وممارسات العمل، والتوظيف، وملكية المنشآت، والوصول إلى التمويل. وعالوة على 

ئق العوا لتُقيمبين الرجل والمرأة  الفجوات 2014" لعام األعمال في المرأةتقرير " طُورفيذلك، 

الى التي تواجهها رائدات األعمال من حيث الوصول إلى التمويل، وإنشاء شركاتهن وتنميتها، 

 العامة. األعمال بيئةتحديات أخرى موجودة في جانب 

 البيانات من لمجموعةبمراجعة تفصيلية  والقطاعيون القُطريون االقتصاديون الخبراء وقام

االستدامة البيئية  والمرأة وإدارة الرجلالمساواة بين  فريقأو المحسنة بالشراكة مع  حديثًا المتاحة

على مدار عامين.  لنوعل االستراتيجيةبغرض البناء على الدروس المستفادة أثناء تطبيق المبادرة 

 ونتج عن هذه المراجعة إدراج مؤشرات جديدة لكي تحقق ما يلي:

بصورة  طريقة تأثير التنظيم والقواعد القانونية واالجتماعية على مكانة المرأة انعكاس (1

 أفضل

 واإلدارة التوظيف يخص فيما القرار وصنع السياسية المرأة حقوق على التركيز تعزيز (2

 والتكنولوجيا الهندسة خريجات أعداد على التركيز إدراج (3

 (.2) رقم الملحقالمحدثة في  النوع االجتماعي  على المبنية الفجواتتضمين  تم

لبنية التحتية متعلقة با والمرأة الرجل بين فجوات من استنباط أيًضا المراجعة عملية مكنت

كل من  يؤديهاوالوصول إلى الخدمات البلدية بحيث تضع في االعتبار األدوار المختلفة التي 

 انظرً  لفجواتا لتعريفالعرض والطلب. ويلزم إجراء المزيد من التطوير  في والمرأة الرجل

توافر البيانات والتحديات المتعلقة بتقييم اإلسناد، وكذلك  على المفروضة الصارمةللمحددات 

. وستكون هذه العملية تدريجية، وتتطلب البنك بها يعمل التي المنطقةالتغطية المنخفضة للدول في 

 اتباعوتحديثها كلما توفرت المزيد من البيانات مع مرور الوقت، ويلي ذلك  إضافة المؤشرات

 المرأة’من حيث الوصول إلى التمويل" )انظر التعليق السابق عن  والمرأة الرجلبين  فجوات"

 (.‘في األعمال

بين الفجوات على نطاق األبعاد المؤسسية والسوقية.  كبيرة اختالفاتوجود  المالحظ إجماالً  ومن

الفجوات بين الرجل والمرأة في أكثر األبعاد المتعلقة بالتوظيف وممارسات العمل  وتعتبر

 وهذاوالوصول إلى التمويل، خاصة ممارسات العمل، متوسطة أو كبيرة في معظم البلدان. 

باإلضافة إلى بعض  المتوسط البحروشرق  جنوبموجود بالتحديد في مناطق تركيا ووسط آسيا و

البالد األخرى في جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقية والقوقاز. وتقيم الفجوات بين الجنسين 

على أنها صغيرة نوعا ما بالنسبة للوائح القانونية والقواعد االجتماعية والخدمات الصحية 

ستثناءات االلى الرغم من والتعليم والتدريب في معظم الدول الواقعة في المنطقة التقليدية للبنك، ع

وشرق  جنوباللوائح القانونية والقواعد االجتماعية في منطقة  فيوجود أكبر الفجوات المتعلقة ب

الصغر في أوروبا الوسطى ودول البلطيق بالنسبة لجميع  إلى. وتميل الفجوات المتوسط البحر

لحوظة في الشؤون األبعاد التي جرى فحصها، على الرغم من وجود بعض االستثناءات الم

 (.2) الملحق رقمالمتعلقة بالتوظيف كما يوضح 

تظهر في عدة إال ان هذه الفجوات البنك،  بهافجوات بين الجنسين في الدول التي يعمل  هناك

التقييم األخير للفجوات أنها األكبر في وسط آسيا  وأكدمناطق وبدرجات مختلفة في كل دولة. 

الشرقية  أوروبا دول بعض فيينما توجد بعض الفجوات وتركيا، ب المتوسط وشرق جنوبو

 لألولويات توجهًا يتبع البنك جعلت التي هي النتيجة هذه وكانت. أوروبا شرق وجنوب والقوقاز

على ذلك يستمر البنك في منح األولوية للدول التي  وبناء. المشاريع تطوير يخص فيما اإلقليمية

                                                           
نة تهدف الفجوات بين الجنسين إلى احتساب المسافة بين "وضع نهائي" مرغوب، وهو في هذه الحالة المساواة في الفرص االقتصادية للنساء مقار15

ا للفارق بين الوضع السائد بالمؤسسات واألسواق لكل من األبعاد السبعة تقييمً  ‘كبير’إلى  ‘متدن’حجم الفجوة الذي يتراوح من  بالرجال. ويعكس

ات مقارنة بالمثل األعلى للمساواة في الفرص االقتصادية بين الرجل والمرأة. وتهدف متغيرات الفجوات بين الجنسين إلى تمييز كل من المؤسس

وق، وقد اختيرت بناء على أبحاث قائمة وارتباطها بعمل البنك الخاص بنوع الجنس ومعرفة الدولة ومدى إتاحة المعلومات التي تغطي كل ونتائج الس

 ا.دول البنك أو معظمها والقدرة على تحديث المتغيرات دوريً 
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 المعلومات من امزيدً  2.3بأنها األكبر. ويتضمن القسم يحكم على الفجوات بين الجنسين فيها 

 .الدول أولويات بخصوص

 والمرأة الرجل بين والمساواة( مالية غير) اإلضافة 2.2.2

 اعلى االقتصاد أو المجتمع، ومن ثم يتطلب مقياسً  المشاريع أحد تأثير االنتقال أثر يُقيم بينما

 منينفرد فيه تعامل البنك  ماافة" غير المالية تمثل وإمكانية تحقيق "أثر نظامي"، إال أن "اإلض

وكذلك على مهارات العمالء  يمولها،التي  مشاريعتصميم وتطبيق ال على التأثير حيث

 ترويجهالبنك فيما يخص  ويعترفوممارساتهم ومعاييرهم مقارنة بمصادر التمويل البديلة. 

" فيما يخص النوع على تحويلية"إضافة  خلقأو  التأثيرعلى  والمرأة بقدرته الرجلللمساواة بين 

ومعايير السلوك التجاري واالبتكار، وهي أمور يمكن  مشاريعالشركات وتصميم ال حوكمة

حاملي االفراد بطبيعتها أن تؤدي إلى التغيير التجاري وتعزيز السلوك التجاري. ويتوقع من 

نقاشات  فى  واإلشتراكقت، ومع مرور الو تدريجيًا التعلمالمعايير المساهمة في عملية 

 في المجتمع بصورة أوسع. مناظراتو

 :يلي ما اإلضافة عناصر على األمثلة وتشمل

 لنوعل منتظمة تقييماتالبنك مع توفير خدمات القطاع الخاص الذي يتطلب  تعامالت
16
 

 بحيث توفر معلومات أفضل للتصميم ونالمانح يمولهامن خالل دراسات الجدوى التي 

  تجاوب
17
بحيث توفر  النوعجميع خطط التعامل مع أصحاب المصالح فيما يخص  

 لتسليما أفضل عندمعلومات 

 الرجل والمرأة بحيث توفر معلومات أفضل  حاجاتخطط تنمية الشركات  تشمل أن

 للتطبيق

 

 والمرأة الرجل بين والمساواة المستدامة بالتنمية االلتزام 3.2.2

عدم المساواة  مواصفات خذ البنك في االعتبار، يأ2014واالجتماعية لعام بموجب السياسة البيئية 

. رأةلضمان عدم تسببها في آثار اجتماعية أو بيئية متباينة على الرجل أو الم المشاريع تقييم ضمن

)ظروف العمال والعمل( على وجه الخصوص  2رقم  األداء مطلب استهداف مالحظة المهم ومن

100التمييز حسب اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم للحد من جميع أشكال 
18
111و 

19
 وعالوة. 

على الحد من اآلثار السلبية، ولكنه يمتد إلى بناء  مشاريعهيكل ال وضع يقتصر العلى ذلك، 

 والمهارات التوظيف إلى الوصول يخص فيماوالمرأة  الرجلالمساواة بين  ترويجاالستدامة عبر 

 .والخدمات

 

 التشغيلية التوجهات 3.2

السياسات( يمكنه  وحوار الفني والتعاون القروض) المنتجات من مجموعةمسبق  البنك بشكل حدد

 إضافية أنشطةالفرص االقتصادية. ولكن توجد  فيوالمرأة  الرجلمن خاللها نشر المساواة بين 

 الرجلوالتزامات البنك األوسع فيما يخص المساواة بين  االستراتيجيةضرورية لتحقيق أهداف 

 .والمرأة

 ما يلي: األنشطةهذه  وتتضمن

 عبر اإلضافة، وذلك عن طريق  النوعتحديد اآلثار على  زيادة على ،أثر االنتقال توسيع

 .مشاريعهمفي  والمرأة الرجلبين  المساواة لشمولالمشاركة مع العمالء 

                                                           
النهائي هو الجمع النظامي للمعلومات الخاصة بالفروق بين  قد يجرى تقييم قضايا الجنسين أو تحليلها عبر منهجيات وتوجهات مختلفة، ولكن الهدف16

 الجنسين والعالقات االجتماعية واختبارها لتحديد وفهم ومعالجة المظاهر المحتملة لعدم المساواة بناء على نوع الجنس.
 مشاركة الجادة.لمعلومات بالنسبة للمرأة والرجل وتلبية المشروعات للحاجات المحددة للمرأة من حيث الاضمان نفس 17
 (1953مايو  23( )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 100)رقم  1951اتفاقية المساواة في األجور،  – 100االتفاقية رقم 18
ريخ ( اتفاقية بشأن التمييز في االستخدام والمهنة )دخلت حيز التنفيذ بتا111)رقم  1958في االستخدام والمهنة، )اتفاقية التمييز  – 111االتفاقية رقم 19

 (1960يونيو  15
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 للتعامل مع محددات السياسات والرقابة سواء حيث تؤثر مباشرة  السياسات حوار دعم

على قدرة البنك على رعاية االنتقال، أو بشكل أوسع حيث يستطيع البنك بناء جسور 

 وتندرج. للتغيير جيد جدوى بيان وعرض الخاص والقطاع القرار اعفعالة مع صنّ 

مهام نيابة الرئيس  ضمنات ضمن التوجه العام للبنك نحو الحوار حول السياس األنشطة

لتحديد  الفنية لخبرةل والمرأة الرجلبين  المساواة فريقللسياسة والشراكات، مع توفير 

 المناقشات وهيكلتها ودعمها وتوجيهها.

 والقدرة على التأثير الخارجي عبر توزيع أفضل  للمؤسسة التنظيمية القدرات بناء

المعرفة مع الشركاء الدوليين  تقاسمالممارسات والدروس المستفادة، باإلضافة إلى 

 ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تمكين البيئة.

 جديدة قد  مخاطربدرجة كافية للتعامل مع أي فرص أو  التوجهات هذه مرونة ضمان

 تظهر.

 االقتصاديون الخبراء يستمر: النوعفي تطوير تحليل البنك لفجوات  االستمرار 

فيما يخص البنية التحتية  النوعفي استكشاف تطور فجوات  والقطاعيون القُطريون

 الرجلالمساواة بين  فريقمن  خالتامدالبلدية عبر  والخدمات المرافقوالوصول إلى 

وذلك لعمل حساب األدوار المختلفة التي يؤديها الرجل والمرأة في العرض  والمرأة،

والطلب. وتأثر العمل حتى اآلن بالمحددات الشديدة للبيانات ومشاكل اإلسناد، باإلضافة 

على ذلك ستكون هذه العملية  وبناء. البنك عملللتغطية المتدنية للدول في منطقة 

ت وتحديثها كلما توفرت البيانات مع مرور تدريجية، كما تتطلب إضافة المؤشرا

 أووالمرأة الرجل بين المساواة يخص اعدد االستثمارات التي تتضمن مكون   زيادةالوقت.

جميع القطاعات ذات الصلة حيث يوجد منطق اقتصادي واضح وقيمة  على اتركيزً 

 مضافة، واستهداف التوسع في التغطية القطاعية.

 ويتضمن ذلك التركيز المبدئي على استغالل التعامالت  وع،لنل جديدة دخول نقاط تحديد

النظر في المراحل المبكرة فيما يخص النقل اآلمن )البنية التحتية( وأثره على االنتقال، و

في سالسل اإلمداد والقيمة )األعمال التجارية  لنوعل امجال تطوير توجه أكثر تجاوبً في 

الزراعية(، واالستمرار في بناء وتحسين عرض الفرص المتساوية بما في ذلك تقييم أدق 

لشهادات االعتماد المتاحة في السوق، والسعي للمزيد من البحث عن خيارات لتعزيز 

 نساء. ديرهاالوصول إلى التمويل بالنسبة للشركات التي ت

 بما في ذلك إقامة دورات  بطريقة نظامية مع الحاجة لبناء القدرات في البنك، لالتعام

. العتالء رتبة مدير بالبنك تدريب مخصصة للقطاعات للعاملين في البنك والمرشحين

 2014)مع نهاية عام  النوعالجهود لمحاولة توفير المزيد من التوازن فيما يخص  وتبذل

البنك خيارات توحيد  ويدرسبالبنك من النساء(. حين ش% من المديرين المر22كان 

العاملين  ميعمقاييس التدريب عن طريق منصات التعليم عبر اإلنترنت وضمان تلقي ج

 الفردية القدرات بناء ويخاطب. بالبنك األولي التوجيه دورةالجدد تدريبا ضمن 

تركة والمساءلة إحساس بالملكية المش توفيركما يعمل على  الفنية،الفجوات  والمؤسسية

النوع ما يعتبر ضروريا لتحقيق هدف تعميم  االستراتيجية،البنك بالنسبة لتنفيذ  في

 .2020بحلول عام  االجتماعي

 االجتماعي السيا للتعامل مع  لنوعبنقاط دخول ال المشاريع جميع تكييف محاولة 

 أسلوبهذا التوجه مرونة  بتبنِّيه البنك ويبرهن. فيه تنفيذها يتم التيالمحدد  والثقافي

كما يبرهن على فهمه لحاجة الدعم المحدد إلى التكييف حسب  النوع،تعميم  التعامل نحو

 .بهاالمشروع للتعامل مع السياقات المختلفة المتعددة التي يعمل 

 بما يسمح خلق البيئة المناسبة عبر حوار البنك حول السياسات واالستثمارات  دعم

في إزاحة  عبرالمساهمة وذلكالفرص بين الرجل والمرأة،  المساواة فيبتكريس 
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بالسعي لدعم اإلصالحات  ،بناء على ذلك ،العوائق أمام المساواة في الفرص. ويقوم البنك

التشريعية من أجل نشر التغيير، وعندما ال يستطيع إحداث التغيير يقوم بالتعامل مع 

 ويمكنثة لإلصالحات في المستقبل. الشركاء ذوي الصلة والمساهمة في إعداد بيئة باع

القيام بذلك في مجاالت مثل قانون التوظيف، وسياسات وممارسات المساواة في الفرص، 

 ،المرأة وإدارتها ألعمالها تقدممن صعوبة  اواللوائح والفجوات المعرفية التي تزيد حاليً 

اإلنتاجية،  زيادةبصورة مباشرة من قدرة العمالء على  يحدد وان ذلك يحدّ خاصة 

وضمان االبتكار، وبناء المرونة. ويصاغ توجه البنك عبر االستراتيجيات القطرية 

الفردية للدول ذات األولوية المحددة حيث يكون للبنك ميزة نسبية بسبب تعامله مع 

القطاع الخاص. ويوجد المزيد من التفاصيل عن التوجه المطروح للحوار حول 

 .3.3و 2.4 القسمينالسياسات في 

 البنك  يعترف حيثالمساواة بين الجنسين،  ترويجل فعال  بشكلالمرأة والرجل  إشراك

المرأة والرجل بفعالية في نشر المساواة بين  إلشراكبالحاجة لبذل المزيد من الجهود 

بجانب منح االهتمام الكافي لدور القواعد  ،الوسيلة الوحيدة. وهذه هي والمرأة الرجل

لقيام المؤسسات واألطر القانونية بإحداث التغيير المستدام. ومن  ،يةاالجتماعية والثقاف

ضمان قدرة البنك على إشراك صناع القرار الرئيسيين عن  االستراتيجيةالمهم لنجاح 

طريق توفير بيانات جدوى قوية تدلل على المساهمة االقتصادية التي يمكن للمساواة بين 

يص الوقت والموارد الكافية لهذه العملية منحها للنمو. ويجب تخص والمرأة الرجل

واالعتراف بالتعقيدات التي تمثلها. وبينما كان التوجه المعتاد للتعامل مع عدم المساواة 

 مظاهريقضي بدعم النساء والفتيات مباشرة ألنهن من يواجهن معظم  والمرأة الرجلبين 

 تتراوحمشاكل خاصة نوع الجنس  أيًضا يواجهون والشبان الرجال أن ،إالعدم المساواة 

واألبوية إلى  الوالديةمن تدني العمر المتوقع والمشاكل الصحية وافتقاد اإلجازات 

 الرجلعدم المساواة بين  مظاهرعلى ذلك، فإن  وعالوة . بالنوع المتعلقةالتعميمات 

اء أكثر من مجرد اختالفات بين الرجل والمرأة كما هو الحال بالنسبة للنس والمرأة

 السن أو العرق مثل الجنس نوع مع تتقاطع أخرى أبعاد عبر اوالفتيات، ولكنه يزداد تعقيدً 

 بالرجولة الخاصة القواعد تبنى المثال، سبيل وعلى. االقتصادية االجتماعية الحالة أو

في الدخل التي تمنح قوة أكبر لبعض  والتفاوتاتالقوة األخرى  هيكلياتعلى بعض  أيًضا

الرجال االحترافيين متوسطي السن من مجموعات عرقية معينة أو الرجال  الرجال )مثل

والرجال من  سنًا األصغر الشبان)مثل  آخرين على تسيطر أو وتستبعد( ااألكبر سنً 

البنك بالحاجة  ويعترف(. األقل الدخل ذوي والرجالأقليات أو مجموعات عرقية ضعيفة 

 في عملياته من أجل إحداث التغيير اإليجابي. والمرأة الرجللتكامل وجهات النظر لكال 

 البيانات جمع على قدرته لتحسين البنك يحتاج حيثفي جمع أفضل للبيانات،  المساهمة 

لتمكين البنك  عامالً  ذلك ويعتبر. مختلفة مستويات على النوع االجتماعي حسب المصنفة

المصنفة حسب النوع وعية بكفاءة. وتعتبر البيانات الكمية والن االستراتيجيةمن تنفيذ 

ووضع األولويات لالستثمار  والمرأة الرجللتحديد الفجوات بين  ضرورية االجتماعي

والحوار حول السياسات. وبينما ال يستطيع البنك المشاركة بكثافة في الجمع العالمي 

 مهامهالمساهمة في حدود  ،بصفته مؤسسة مالية دولية ،للبيانات، يمكنه ويتعين عليه

بوصفها خطوة أولى على وضع نظم  االستراتيجية. وتركز هذه االستراتيجيةومتطلباته 

 منه ااعترافً  ،على ذلك، ينوي البنك وعالوةومراقبة النتائج.  مشاريعلتحسين تقييم نتائج ال

حيث  تكراريًا، توجها تبني في االستمرار المجاالت، من العديد في البيانات هذه بندرة

إلدراج ادوريً  والمرأة الرجلالفجوات بين يقوم بمراجعة 
 

 ذلك أن البنك رأى كلما البيانات

عمل البنك عن طريق تمكين  الموثوقة. وسوف يدعم توفير المزيد من البيانات مناسبًا

على صناع القرار،  والمرأة الرجلالمؤسسة من عرض منطق الحاجة لنشر المساواة بين 

 .أدلة على قائمة احيث تتيح البيانات حججً 
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( أدناه نظرية البنك في التغيير لزيادة المساواة في الفرص، والذي يحدث 2) رقم الشكل ويشرح

نتيجة القيام بما ورد أعاله عبر استثمارات البنك والحوار حول السياسات وأدوات بناء القدرات. 

 2.4.1قسام ويستهدف التوجه التشغيلي منح األولوية لثالثة أشكال من "الوصول" )انظر األ

 (:2.4.3و 2.4.2و

 األعمال ريادةإلى التمويل بما في ذلك دعم  الوصول 

 والمهارات التوظيف إلى الوصول 

 الخدمات إلى الوصول 

 التغيير نظرية: 2 شكل

 
 

 الجغرافية األولويات 1.3.2

 والدول للمناطق أولويات االستراتيجية تضع لبنك،التي يقوم بها ا النوع فجوات تحليل مع تماشيًا

 أو اتجاهات تحديد يمكن وحيث من منظور النوع االجتماعي  النوع فجوات أكبر بها توجد التي

 وعلى. آسيا ووسط وتركيا، المتوسط، البحر وشرق جنوب أساسي بشكل وهي: إضافية أخطار

 هذه في المساواة نشر إلى والمرأة الرجل بين المساواة فريق موارد أغلبية توجيه توقع من الرغم

 تحديد تم حيث بها يعمل التي الدول بجميع مشاريع في أيًضا ينظر البنك أن إال والدول، المناطق

 .النوع في معتبرة فجوات

 أو حضريًا الموقع بكون تأثًرا وداخلها، الدول في والتركيز التحدي مستوى بتباين البنك ويعترف

 .للبنك القطرية االستراتيجيات عبر الدقيقة التوجهات هذه و تتجلى. االنتقال وبمرحلة ريفيًا

 سبيل على) تظهر قد التي المخاطر أو االتجاهات مع أقلمالت إلى البنك يحتاج ذلك، على وعالوة

 (.لالنتقال المحتمل االرتداد أو السياسي الجغرافي االستقرار عدم بسبب المثال

 

 للبنك االستثمارية المشاريع دورة ضمن المساواة إلى بالنسبة التوجه 2.3.2

نحو  بالفعل التشغيلية االستراتيجية لتوجه باالستثمار المتعلقة والعناصر المشاريع دمج تم

 وفيما. أدناه( 3) رقم الشكل في بالتفصيل ورد كما للبنك االستثمارية المشاريع دورة في المساواة

 فرص زيادة: التنفيذي التوجه

الخدمات إلى الوصول في المرأة  

 

التوجه التنفيذي: زيادة فرص المرأة في 

ميل ودعم ريادة األعمالالوصول إلى الت  

 

: التوجهالتنفيذي

زيادةفرصالمرأةفيالوصوإللىالتوظيفوال

 مهارات

 

 

االفتقاد للمعلومات والوعي 

والسياسات واإلجراءات من 

العوائق الحساسة لتعميم قضايا 

 الجنسين

 

العمالء بيان جدوى يرى 
التعامل مع نوع الجنس 

 وفريق المساواة بين الجنسين

يعمل العمالء بناء على 
توصيات يقدمها البنك 

إلدراج اعتبارات المساواة 
 في عملياتهم

 

 عبر العوائق هذه مع التعامل
 تغيير يمكنه البنك استثمارات

 المرأة تستطيع بحيث القواعد
 الفرص من االستفادة

 االقتصادية

 االفتراضات

 المساواة في الفرص االقتصادية

سانية
جن
جية ال

ستراتي
ال
ي ا
شغيلية ف

حكم الت
دائرة الت

 

 دعم المشروعات واالستثمار

وتقييمات مشاركة  ) بما في ذلك المالية(مراجعات الفرص المتساوية وتقييمات الفجوات بين الجنسين للوصول إلى الخدمات : التحليل. 1   
 .المرأة في صنع القرار

 النوع االجتماعيلنشر المؤسسات والقوانين والسياسات المتجاوبة مع قضايا ا: الحوار حول السياسات. 2   

 السياسات واإلجراءات والتوثيق تطويروتنمية القدرات واالجتماعي  النوع قضايا االتدريب على : بناء القدرات. 3   

 عبر االستثمارات والحوار حول السياسات تحسين بيئة التمكين. 4  

 بالنوع االجتماعيإشراك العمالء للتعامل مع قضايا ذات صلة 

 )وإجمالي االستثمارات اإلضافية في المشروعات مرأةعدد المشروعات التي تتعامل مع قضايا ال(

 القدرة التنظيمية للبنك

 القدرات الداخلية   

 )جميع المستويات( نوع االجتماعيالفريق العمل والموارد لقضايا  -  

 سياسات وإجراءات البنك -   

 المعرفة ونشرها داخليا قاسمت -   

 االنتدابات ونقاط التركيز والتدريب وما إلى ذلك -   

 التأثير الخارجي  

 المعرفة خارجيا تبادلالنشر و -   

 التأثير على أصحاب المصالح ومنصات السياسات الخارجية -   
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 مرحلة مراجعة فكرة المشروع:

تفحص جميع مذكرات مراجعة المفاهيم بحثا  -

عن دخول محتمل )توجه الدول ذات 

األولوية( من جانب الخبراء االقتصاديين 
القطريين والقطاعيين وفريق المساواة بين 

 الرجل والمرأة

اتخاذ الحيطة الواجبة )السياسة البيئية  -
م البنية واالجتماعية، ودراسات جدوى قس

 القائمةالتحتية البلدية والبيئية، والدراسات 
 بذاتها، وما إلى ذلك(

المناقشة مع الشؤون البنكية والخبراء حول  -

 بيان الجدوى وأثر االنتقال المحتمل
التصميم في المراحل المبكرة  -

 للعنصر/التركيز المحتمل

 مرحلة المراجعة النهائية:

في خطة العمل النوع الخطوات المتعلقة ب -

 البيئية واالجتماعية
 إدراج مؤشرات أثر االنتقال -

المناقشة الرسمية مع العميل بخصوص  -

 هيكلية العنصر/التركيز
تحديد الحاجات التمويلية والتوريد ذو  -

 المصممالفني الصلة والتعاون 

 المرحلة االستكشافية:

الدخول على مناقشة مرحلة -
مستوى المعامالت البنكية مع 

الخبراء االقتصاديين القطريين 

والقطاعيين للتوصل إلى بيان 
 جدوى وتحديد أثر االنتقال المحتمل

 

والذي يؤدي إلى تقييم خط األساس: 

 فنيةوضع مبادرة 

 عند التوقيع:

تطلب تحريك تعيين الجهة االستشارية )إذا  -

 األمر( لتنفيذ التعاون التقني
إدراج قضايا الجنسي في اتفاقية القرض )عبر  -

أو خطة العمل البيئية  فنيةالمبادرة ال

 واالجتماعية(

 :التطبيق

 النوع االجتماعيقضايا  عنصر -

 استشاري إشراف ذلك في بما

 العميل مع المباشر واالرتباط

 األمر يتطلب حسبما

 العمل خطة ضمن المتابعة -

 رقابة نظم أو واالجتماعية البيئية

 االنتقال أثر

 التقييم:

النوع يقيم المشروع حسب مصفوفة نتائج قضايا  -

 االجتماعي

 تحديد الدروس المستفادة -

 نشر أفضل الممارسات -

 التي المناقشات تساعد للمشاريع، النهائية المراجعة وقبل المشروع، فكرة مراجعة مرحلة يلي

 التوجه على النوعو والقطاعيين القُطريين االقتصاديين والخبراء البنكية المعامالت فرق تضم

 االنتقال نجاح تزيد في إ بطريقة مصمم الدعم وهذا. لنوع االجتماعيل الفني الدعم تنمية نحو

 المساواة فريق عبر مباشرة الدعم هذا تقديم ويمكن. المشروع مستوى على التحسينات في وتساهم

 حيثما أو واالجتماعية، البيئية الواجبة العناية اتخاذ معخاصة  ذلك ويتم والمرأة، الرجل بين

 ودروس األولي األثر يحدد ذلك، وبعد. القرض بعد منفصل فني تعاون على التوقيع عبر أمكن،

 .المستقبلية التدخالت تصميم في والدروس النتائج وتدمج التطبيق، نهاية في الفني الدعم

 

االستثمارية مشاريعفي دورة ال بالنسبة الى النوع االجتماعي(: التوجه 3) رقم الشكل
 

 للبنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يمّكن من ترفيع  إطارتوفير  الى والمرأة الرجلالبنك الستدامة توجهه لنشر المساواة بين  ويسعى

تبني 
 

خطة تشغيلية تتعامل مع الحاجة لتعزيز القدرات  شكل. ويتخذ هذا اإلطار للمساواة البنك

 استكشافي

مذكرة المراجعة 
 النهائية

 مجلس اإلدارة

التوقيع على 
 القرض

 التطبيق

فكرة مذكرة مراجعة  التقييم
 المشروع

 إدراج الدروس
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 البلورةاإلطار بحيث يهدف إلى تحسين  ويُصممالمؤسسية باإلدارات وفرق العمل ذات الصلة. 

ومكونات  مشاريعوالتصميم والتطبيق والمراقبة والتقييم )حيث أمكن( لل دقيقوالت بسيطمن أجل الت

ات. وتتضمن الخطة التشغيلية تصميم وتوفير تدريب مخصص يدعمه الحوار حول السياس

النوع المتعلقة ب المواضيع علىأو نشر األدوات المناسبة. وتنشر شبكة من نقاط التركيز و/تصميم 

الرئيسية( لضمان  المقيمة المكاتب على المحدد التركيز)مع  البنكية المعامالت قسم فياالجتماعي 

 ، بداية من المناطق ذات األولوية.تنسيقاستمرارية التوجه وال

 

 السياسات حول الحوار3.3.2

فيما  رساء حوارإ االستراتيجيةللسياسات، يتوقع البنك عبر هذه  الجديد النظاممع تطوير  تماشيًا

 الرجلوراء مستوى المعامالت مع العمالء والشركاء للمساهمة في بيئة تمكين للمساواة بين 

. وعندما ال تكون البيئة مواتية للتغيير، سوف يسعى البنك بهافي الدول التي يعمل  والمرأة

 خصبةإلطالق المناقشات مع الشركاء ذوي الصلة من أجل المساهمة في تحضير أرضية 

 الرجلحوار البنك حول السياسات بخصوص نشر المساواة بين  ويُقاممستقبلية.  إلصالحات

 :بثالثة طرق رئيسية والمرأة

 اإلصالح في المجاالت التي تفرض  ترويجحيث يستطيع البنك  :لإلصالح الدعوة

 قد والتي الخدمات، أو التمويل أو التوظيف إلى المرأة وصول على االتشريعات فيها قيودً 

 بذلك يقومباستثمارات البنك. وقد  االستفادةإلى تمكين المرأة من  ،إن تغيرت تؤدي،

بالشراكة مع عمالء البنك ومؤسسات مالية دولية  به يقوممن المرجح أن  ولكن بمفرده،

 أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة.

  حيث يطلب من البنك استشارات في مجاالت توجد فيها قيود  :السياسات بشأنالمشورة

أو الخدمات. وفي هذه الحالة قد يكون  التمويلعلى وصول المرأة إلى التوظيف أو 

بمقدور البنك تقديم المشورة بناء على تجربته أو أبحاثه، وقد يكون ذلك مع منظمة العمل 

أو مؤسسات  المرأة وتمكين والمرأة الرجل ينب  للمساواة المتحدة األمم هيئةالدولية أو 

 مالية دولية أو وكاالت مانحة حسب الموضوع.

 تم ذلك بعدة طرق تشمل:ي :القدرات بناء 

o واالتحادات والعمالء واإلقليمية الوطنية الوكاالت بين الزيارات تبادل تيسير 

 التجارية

o المهنية والنقابات التجارية واالتحادات والمحامين القضاة تدريب 

 دولية مالية مؤسسات مع شراكةالمرجح أن يتم بال من ولكنهيكون ذلك بمفرده،  وقد

أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة لديها  مانحة جهاتتعمل على نفس القضايا أو  أخرى

 برامج قائمة بالفعل تتناول هذه القضايا.

 سلفًا والُمصاغة المحددة القطرية لألولويات ابالدول، طبقً  احول السياسات خاص الحوار ويكون

التفاعالت مع جميع أصحاب المصالح  وتُنسقضمن االستراتيجيات القطرية عند وضعها. 

الداخليين بالبنك لضمان انسجام التوجه والتوفير الكافي للموارد من أجل التفاعل المطروح، بما 

 .والمرأة الرجلالمساواة بين  فريقيقدمها  فنيةفي ذلك خبرات 
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 والمرأة رجلالمساواة بين الترويج : الحوار حول السياسات بخصوص 1دراسة حالة 

رائدات األعمال دوًرا مهًما في اقتصاد طاجيكستان في ضوء الهجرة الملموسة للذكور. وعلى الرغم من  تؤدي:طاجيكستان في السيدات بين األعمال ريادة دعم
 عمليةبكستان واتحادات رائدات األعمال قام البنك بالتفاعل مع حكومة طاجي 2014ذلك، تواجه المرأة العديد من التحديات إلدارة مؤسستها التجارية. ومنذ عام 

األعمال من آسيا الوسطى ُعقدت في دوشانبي عام  سيدات حولالدعوة والحوار من أجل تحديد حاجات رائدات األعمال ومناقشة مبادرات لدعمها. وبعد ندوة 
لقطاع الخاص ، أنشئت فرقة عمل لدعم ريادة األعمال بين السيدات في طاجيكستان تحت قيادة اللجنة القومية لالستثمار. وتجمع هذه الفرقة ممثلين عن ا2014

صالحات من  أجل دعم ريادة األعمال بين السيدات. ويوفر البنك الدعم الفني عبر تايوان والحكومة ومجتمع المانحين وتؤدي دور المنتدى لمناقشة سياسات وا 
 لفرقة سكرتارية إلنشاء وذلك بالبنك،االجتماعي  االنوعبيزنيس، المكون الخاص بالمشورة حول السياسات التابع لبرنامج الخدمات االستشارية الخاصة بقضايا 

 .العمل

% مقارنة 52تعتبر مشاركة النساء في القوة العاملة بالجمهورية القرغيزية منخفضة ) :القرغيزية بالجمهورية العاملة القوة في المرأة مشاركة أمام الحواجز إزالة
والمهام التي ال  بالوظائف تقليديةو % للرجال(، وذلك نظًرا لعدة عوامل منها التمييز بين الجنسين في تشريعات العمل، والتي تتضمن قائمة طويلة 77بنسبة 

. ويقوم البنك حالًيا يسمح للمرأة بشغلها )منها على سبيل المثال قطع األشجار والعمل تحت األرض وجميع أعمال النجارة والعمل بالزجاج والجلود وما إلى ذلك(
 التشريعي، اإلصالح هذا لمثل الجدوى لبيان ودعماعات. باالنتهاء من دراسة لتحديد هذه القيود القانونية من أجل بدء الحوار مع الحكومة لتغيير تلك التشري

نقطة من  0.4الفجوة بين الجنسين في القوة العاملة ستجلب مكسًبا يقدر بحوالي  تضييق أن وقدرت للتشريعات االقتصادية التكاليف بتقييم أيًضا الدراسة قامت
 الخاصة االستشارية الخدمات لبرنامج التابع السياسات باستشارات الخاص المكون بيزنيس، تايوان الدراسة ومول. عولجت إذاالناتج المحلي اإلجمالي سنوًيا 

 بالبنك. االجتماعي النوع بقضايا

 البحر: تشهد دول جنوب وشرق وتركيا المتوسط البحرالقواعد والقيود االجتماعية بخصوص مشاركة المرأة في االقتصاد بدول جنوب وشرق  مع التعامل
بأبحاث لتحديد  2014وتركيا أقل معدالت المشاركة النسائية في االقتصاد عالمًيا، على الرغم من المستويات المرتفعة للتعليم العالي. قام البنك عام  المتوسط

نطقة. وتستخدم التوصيات الناجمة الحد من تمكين المرأة ومشاركتها في االقتصاد والمجتمع بالم في الجمعيةالقانونية دور القواعد االجتماعية والثقافية واألطر 
الخاص عن هذه األبحاث لتزويد حوار البنك حول السياسات مع حكومات المنطقة بالمعلومات في سياق استثمارات البنك. ومول هذه الدراسة الصندوق 

 للمساهمين التابع للبنك.
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 والخدمات والمهارات، والتوظيف التمويل،: الثالثة الوصول حاالت 4.3.2

 األعمال ريادة دعم ذلك في بما التمويل، إلى الوصول
التجارية األعمال تستمر

20
التي تقودها النساء حول العالم في النمو والمساهمة في االقتصاد.  

نه للعمل. جإلى التمويل الذي يحت الوصوليتوفر لهن  وعلى الرغم من ذلك، فإن أغلب النساء ال

دوالر مليار 285 بحوالي اعالميً  والمرأة الرجلوتقدر الفجوة االئتمانية بين 
x
ويعتقد أن أكثر من  ،

 ة ممول غيرالتي تقودها النساء في كل المناطق  المتوسطةالصغيرة و المشاريعفي المائة من  70

.ماليًا أقل بنسبة ممولةأو 
xi
 

البنك،  بهافي الوصول إلى التمويل بين الدول التي يعمل  والمرأة الرجلالفجوات بين  وتتفاوت

وتركيا وأجزاء من جنوب البلقان وآسيا  المتوسط البحروشرق  جنوبوهي األعلى في منطقة 

 أنالفجوات عن الكثير من العوامل، حيث تميل الشركات التي تديرها نساء إلى  ونتجتالوسطى. 

أصغر من تلك التي يديرها رجال، كما أنها مركزة في القطاعات ذات القيمة المضافة  تكون

منخفضة ورأس المال منخفض الكثافة.ال
xii
وقد يتسبب ذلك بدوره في محدودية الوصول إلى  

األسرية المسؤوليات مع تتوافق معينة قطاعات باختيار أيًضا تفسيره يمكن لكن ،التمويل أوالً 
xiii

 .

الخبرات  لمراكمة، قد يكون ذلك بسبب الفرص األقل المتاحة أمام النساء و من جانب آخر

اإلدارية
xiv

 جذبًا أقلالنظر عن السبب، فإن ملفات األعمال التجارية التي تقودها النساء  وبغض. 

 وصول محدودية في دور أيًضا االجتماعية وللعوامل. خطورة أكثر تعتبرها ما غالبًا التي للبنوك

 مراكمةمن قدرتها على  تحد التي المرأة ضد المتحيزة التشريعات من التمويل، إلى المرأة

 الرجل جانب من األعمال لرائدات االجتماعية االنطباعاتحريك الضمانات إلى األصول وت

 مع البنوك تجاوب وعلى البنكي للتمويل المرأة طلب على يؤثر قد ما وهو السواء، على والمرأة

 .النساء طلبات

يوجد بيان جدوى واضح للتعامل مع العوائق الهيكلية أمام النساء في الوصول إلى  الجدوى: بيان

في هذا المجال. إن تقليل الفجوة  والمرأة الرجلأكبر فجوات بين  بهاالتمويل بالدول التي يوجد 

المرأة  يةاألعمال للنساء يساهم في استقالل ريادةفي الوصول للتمويل ودعم  والمرأة الرجلبين 

 أظهرت حيث لالنتقال، القوة ويعيد االقتصادية النظم إلى الحيوية يعيد كما ا،وتمكينها ماليً 

دولة فقط  15في  2020بحلول عام  والمرأة الرجلإن تالشت الفجوة االئتمانية بين  أنه األبحاث

في المائة بحلول عام  12فإن الدخل للفرد قد يزيد في المتوسط بنسبة 
xv

اهم دعم . ويس2030

 :يلي كما االقتصاد في ااألعمال للنساء تحديدً  ريادة

 

 لخلق فرص العمل، مثلها  امهمً  مصدًرا نساء تقودها التي الشركات تعدفرص عمل: خلق

 حاليًا األعمال رائدات عدد ويقدر. والمتوسطة الصغيرة المشاريعفي ذلك مثل بقية قطاع 

أو أكثر في أعمالهن  شخًصا يوظفن ممن شركات صاحباتعدد  مليون 48 بحوالي

 مليون 64بحوالي  التجارية
xvi
. 

 وذلك عبر العمل لحسابها. وقد قدرت  :العاملة القوة في المرأة مشاركة تحسين

 والمرأة الرجلالمكاسب في الناتج المحلي اإلجمالي المرتبطة بالتخلص من الفجوات بين 

 سبيل)على والتنمية االقتصادي ونالتعا منظمةدول  فيفي سوق العمل بأكثر من رقمين 

 زالت ما إذا ألمانيا في المائة في 11 أو المتحدة الواليات في المائة في 10 المثال

الناشئة االقتصادات( ولذلك تأثير أكبر على القادمة عاًما عشر الخمسة في الفجوات
xvii
. 

 عبر النساء، دهايمكن للدعم المناسب لألعمال التجارية التي تقو اإلنتاجية: تحسين 

 المرأة إنتاجية تحسين في المساعدة الجيدة، االستشارية والخدمات التمويل إلى الوصول

 القيمة مرتفعة القطاعات إلى واإلنتاجية الجودة قليلة الوظائف من النساء توظيف بتحويل

                                                           
شغيلية العامة األعمال التي تقودها النساء في سياق المرأة في األعمال الذي يصدره البنك تعرف على أنها كيان فردي يكون فيه المسؤولية اإلدارية الت20

 المرأة )أو أكثر( كليا أو جزئيا. المرأة )أو أكثر(، أو تكون المسؤولية اإلدارية التشغيلية العامة المرأة )أو أكثر( وتكون الملكية أيضا
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 تقودها التي الشركات مساعدة التمويل من المناسب النوع إلى للوصول ويمكن. المضافة

 كثيف الخدمات قطاع)مقابل  المال رأس كثيفة القطاعات في واالستثمار النمو على نساء

منهن الكثير فيه يعمل الذي العمالة
xviii

 العمالة كثيفة الوظائف من النساء تحويل ثم ومن( 

المضافة القيمة ومرتفعة المال رأس كثيفة قطاعات في التوظيف إلى اإلنتاجية وقليلة
21
. 

 

بناء على بيان الجدوى أعاله، سوف يساهم البنك في التخلص من الفجوة االئتمانية  :االستجابة

مع معالجة عدد من المشاكل الهيكلية التي تواجهها الشركات التي تقودها  والمرأة، الرجلبين 

نساء في الوصول إلى التمويل وإدارة شركاتهن عبر االستثمارات والحوار حول السياسات بناء 

. ويهدف النموذج متعدد األبعاد ‘األعمال في المرأة’ج الذي بني من خالل برامج على النموذ

 المشاريعاألعمال بين النساء عن طريق مساعدة  ريادةإلى دعم  األعمال في المرأةلبرامج 

الصغر والمتناهية والمتوسطة الصغيرة
22
التي تقودها نساء على الوصول إلى التمويل والمعرفة  

إلى  الوصولالحاجة لمزيد من المساواة في  الىالبنك استجابته  ويقدمالعملية واالستشارات. 

 الشكلاألعمال عبر االستثمارات والحوار حول السياسات كما يظهر في  لريادةالتمويل والدعم 

 ( أدناه.4) رقم

 

 

 األعمال، التوجه التشغيلي ريادة(: الوصول إلى التمويل بما في ذلك دعم 4) رقم الشكل

 

 

 االستثمار
 استثماراته إلى تحقيق أثر االنتقال في المناطق التالية: عبرالبنك  يسعى

 في كونها أداة يستخدمها  االستراتيجيةتستمر خالل فترة  األعمال في المرأة منتجات

في الوصول إلى التمويل  والمرأة الرجلالبنك للمساهمة في التخلص من الفجوات بين 

التي  األعمال في المرأة. ويقوم البنك بالبناء على خبرته في برامج بهابالدول التي يعمل 

 في المرأةتنفذ بالفعل، وبتعديل التصميم إلدراج الدروس المستفادة، وبتوسيع برامج 

فجوات وتسمح ظروف السوق فيها بنشر هذه البرامج،  بهاإلى مجاالت يوجد  األعمال

                                                           
ودعمها لتحقيق إمكاناتها اإلنتاجية الكاملة في االقتصاد، وذلك بتمكينها من التحرك بحرية من القطاعات  هاتحسين إنتاجية المرأة عن طريق تمكين21

 ,Crebo-Rediker, et al., 2015والوظائف قليلة اإلنتاجية والمهارات واألجر إلى قطاعات ووظائف مرتفعة اإلنتاجية والمهارات واألجر )

Women in the Economy: Global Growth Generators. City Global Perspectives and Solutions المرأة "( وهذا مثال ما يود

التابع للبنك تحقيقه عن طريق دعم الشركات التي تقودها نساء بالمنتجات والوصول المالي المناسب للتمويل وخدمات استشارات  "في األعمال

 األعمال.
ا وذات حجم تداول سنوي يقل عن موظفً  250التحاد األوروبي المؤسسات التي يعمل بها أقل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي حسب تعريف ا22

 مليون يورو. 43مليون يورو أو ذات ميزانية عمومية حجمها ال يتعدى  50

 

تحسين وصول المرأة 

إلى التمويل ودعم 

 رائدات األعمال

 

 االستثمار

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساعدة  -
والمتناهية الصغر التي تقودها نساء على الوصول 

عبر منتجات المرأة في  ستااراتإلى التمويل واال
 :األعمال، وذلك عبر

 خطوط ائتمان مخصصة. 1

 أو الثانية/تغطية الخسائر األولى و. 2

 التعزيز المؤسسي لمؤسسات التمويل الشريكة. 3

 الخدمات االستشارية لألعمال. 4

 الحوار حول السياسات

 العوائق الهيكلية أمام وصول المرأة إلى التمويل-

 بيئة التمكين لدعم رائدات األعمال -
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استجابة شاملة  األعمال في المرأة. وتقدم برامج المتوسط البحروشرق  جنوببداية من 

 الصغر ومتناهية المتوسطةو الصغيرة المشاريعالتي تواجهها  لمعوقات الطلب والعرض

 :مكونات أربعة عبر مؤسساتهن وإدارة التمويل إلى للوصول نساء تقودها التي

 عبر خطوط ائتمان مخصصة األعمال في المرأة تمويل .1

 المالية المؤسسات إقراض لتشجيع الثانية/أو و األولى الخسائر تغطية خطة .2

 القطاع هذا إقراض على الشريكة

وآليات  منتجاتها ضبطالمالية الشريكة لمساعدتها على  للمؤسسات الفني الدعم .3

 والمتوسطةالصغيرة  للمشاريعالتوصيل لديها بحيث تلبي الحاجات المالية 

 نساء تقودها التي الصغر ومتناهية

الصغيرة والمتوسطة  للمشاريعلألعمال مقدمة مباشرة  يةاستشار خدمات .4

على إدارة األعمال التجارية  قدراتهن لبناء نساء تقودها التيومتناهية الصغر 

 وتنميتها )عبر وحدة دعم األعمال الصغيرة التابعة للبنك(

 فجوات  بهافي الدول التي يوجد  :النوع االجتماعيمالية أخرى متجاوبة مع  منتجات

األعمال، وحيث ال تسمح ظروف  وريادةمويل في الوصول إلى الت والمرأة الرجلبين 

 المرأةيسعى البنك لتبني أدوات ومنتجات  األعمال، في المرأةالسوق بإطالق مبادرات 

يسعى البنك للحصول على فرص  األعمال، في المرأة. وبجانب منتجات األعمال في

للمنتجات المالية األخرى ذات الصلة التي يقدمها  االجتماعينوع اللتصميم متجاوب مع 

 للقيامبحيث يوفر إضافة. وأحد األمثلة على ذلك تتمثل في تحسين الوصول إلى التمويل 

على مستوى الطاقة والسلع المعمرة )مثل إطار تمويل كفاءة الطاقة السكنية  بتحسينات

هي  والمرأة الرجلمساواة بين بتركيا(. وفي حاالت مثل هذه، فإن نقطة البداية لنشر ال

 عند التمويل إلى األسر ولفهم أفضل لعوامل العرض والطلب التي تؤثر على وص

الطاقة. وهذه التحسينات تساهم في جودة  ستعمالقرار القيام بتحسينات سكنية ال اتخاذها

 في الطاقة لألسر. وإدخاراتحياة أفضل وتخفيض فواتير الطاقة 

 والمتوسطة الصغيرة المشاريع نموال التجارية من أجل دعم استشارية لألعم خدمات 

 األعمال لمبادرة’ اودعمً  االستراتيجيةسياق هذه  فيومتناهية الصغر التي تقودها نساء. 

يستمر البنك في توفير خدمات استشارية لألعمال عبر وحدة دعم األعمال  ،‘الصغيرة

ومتناهية الصغر التي تقودها نساء من أجل  والمتوسطة الصغيرة للمشاريعالصغيرة 

التي تستطيع االقتراض من البنك وزيادة حجم األعمال التجارية التي تقودها نساء 

 مباشرة على المدى المتوسط.

 

 السياسات حول الحوار
 

والحوار حول السياسات لعالج القيود السياسية والتنظيمية التي تساهم في  الدعوة البنك يدعم

 دعوةاألعمال. ويقوم البنك بال وريادةحيث الوصول إلى التمويل  من والمرأة الرجلالفجوات بين 

واستثمارات أخرى ذات صلة،  ‘األعمال في المرأة’والحوار حول السياسات في سياق برامج 

في مناخ  المعينة المساواةلتناول أبعاد  ،بذاته اكما يقوم بنشر الحوار حول السياسات قائمً 

استثمارات ذات  اوجد فيها حاليً تاالستثمار في سياق إصالح أوسع للقطاع المالي بالدول التي ال 

ببناء مجموعة بيانات فريدة   يزالو الصلة. وعلى الرغم من محدودية مصادر البنك، إال أنه قام 

البنك المؤسسة  ويعتبرعلى وجه الخصوص.  األعمال في المرأةضمن القطاع المالي وفي برامج 

المالية الدولية الوحيدة في المنطقة التي تقدم توجها شامال للوصول إلى التمويل والتعامل مع 

هذا الموقع  تعزيزا السياق إلى فإن البنك يهدف في هذ وعليهالطلب والعرض على حد سواء. 

 الحوار حول السياسات. وتشجيع دعمالفريد من أجل 
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 ما يلي: االستراتيجيةالموضوعات ذات األولوية للحوار حول السياسات أثناء فترة  وتتضمن

 

 يقوم  البنك. بهاالتي يعمل  دولال فيالهيكلية أمام وصول المرأة إلى التمويل  العوائق

في سياق برامج المرأة في  اكتسبهاالبنك ببناء الحوار حول السياسات على المعرفة التي 

تقييمات خطوط األساس في بداية تطبيق برامج المرأة في األعمال  وتحدداألعمال. 

 في نساء تقودها التي الشركات تواجهها التي الهيكلية والعوائق الحرجة األوضاع

 ومديري السلطات مع احوار البنك رسيوي. معين سوق في التمويل إلى الوصول

 ويوفر. أجريتحول النتائج ذات الصلة بخطوط األساس والدراسات التي  القطاعات

 األخرى المحددات وكذلك لمرأة،لمتعلقة با المشاكل مع للتعامل القانوني اإلصالح

المعلومات للحوار حول السياسات  ،ساساأل خطوطب المحددة التمويل إلى النساء لوصول

 .االستراتيجيةأثناء فترة 

 االستثمار آثار مختلفة على األعمال التي  لمناخ .األعمال رائدات لدعم التمكين بيئة

قودها نساء بسبب االختالفات في األعمال التجارية نفسها )من حيث تيقودها رجال والتي 

 والروتين البيروقراطيةقد تكون  ،سبيل المثال وعلىالحجم والقطاع وصفات أخرى(. 

على األعمال التي تقودها نساء ألنها تميل إلى أن تكون أصغر من  ضرًرا أكثر اإلداري

التي يقودها رجال، كما أن قدرتها على التعامل مع نظام معقد محدودة بدرجة أكبر.  تلك

 االستثمار أكثر ضررً نفس الوقت، أظهرت األبحاث أن عناصر معينة في بيئة ا وفي

 على يؤثر المثال سبيل على الفساد أن الدراسات وكشفت. نساء تقودها التي األعمال على

. ويقوم البنك بالرشوة المطالبة إلى تعرضهن احتمال لزيادة أكبر بصورة األعمال سيدات

 للنوعبإجراء أبحاث موجهة لدعم مناخ االستثمار المستجيب  االستراتيجيةخالل فترة 

ومناقشة سياسات محددة تعتبر مهمة لدعم رائدات األعمال في الدول التي  االجتماعي

 البنك مع سلطات هذه الدول. بهايعمل 

 

 :األعمال ريادة دعم ذلك في بما التمويل إلى المرأة وصول دعم: 2 حالة دراسة

 للبنك التابعة األعمال في المرأة برامج

 برامج المرأة في األعمال في تركيا وجنوب البلقان ومصر، وجاري التحضير لها في كرواتيا وكازاخستان ودول الشراكة الشرقية. تطبيقيتم  

 مليون يورو من التمويل للبنوك التجارية في تركيا إلعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 300يوفر برنامج المرأة في األعمال بتركيا  :تركيا
 خدمات عبر األعمال رائدات لدعم يورو مليون 38 بقيمة المانح يمولها فنية مساعدة حزمة االستثمار ويتضمن. انساء تقوده التي الصغر ناهيةومت

 إلى 10 عبر أعمال رائدة ألف 15 من ألكثر الوصول إلى البرنامج ويهدف. القطاع لهذا المالية المنتجات توفير على البنوك قدرات ولتعزيز استشارية
 .بنًكا 12

 إلعادة البلقان بغرب دول ستة في لبنوك التمويل من يورو مليون 20، 2014 عام بدأ الذي البلقان، بغرب األعمال في المرأة برنامج يوفر:البلقان غرب
 المشاركة للبنوك يورو مليون 5.1 بقيمة فنًيا دعًما البرنامج ويتضمن. نساء تقودها التي الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمشاريع إقراضها

 .نساء تقودها التي الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة والمشاريع

 األهلي البنك مع بالتعاون أطلق والذي المتوسط البحربرنامج المرأة في األعمال، الذي يعتبر األول للبنك في منطقة جنوب وشرق  يوفر:مصر
 حزمة إلى باإلضافة نساء، تقودها التي الصغر ومتناهية مليون دوالر من خطوط التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 20يصل إلى  امبلغ المصري،

 .يورو ألف مائة عن قيمتها تزيد فني دعم
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 والمهارات التوظيف إلى الوصول

 بهااالنتقال االقتصادي من طبيعة مشاركة الرجل والمرأة في اقتصاديات الدول التي يعمل  غيّر

وانخفاض التوظيف في الدولة والحاجة  الوظيفي األمنالبنك، حيث مر كالهما بالمزيد من عدم 

معدالت أعلى من البطالة  المرأة واجهت ولكنلمهارات جديدة وطرق للحصول على الدخل. 

 عمل بين محسوسة اتفروق اأيضً  وظهرتمقارنة بالرجل، باإلضافة لمستويات أقل من األجور. 

بين الرجل والمرأة(.  عمودياألفقي وال التمييزوالنوع ) والوظيفة القطاع حسب والمرأة الرجل

فرص أقل لتلقي التدريب الذي  بهافي القطاعات التي يوجد  عام بشكل أكثر المرأة وتنخرط

 نها من تغيير قطاع العمل ونوعه.يمكّ 

أمام تقدم المرأة، من ضمنها الثقافات والممارسات القطاعية  كثيًرا أكثر صعبة عوائق ظهرت وقد

ا قيم ومعتقدات وأنماط سلوكية تنشرها أو تدعمها قواعد ومؤسسات والتنظيمية التي تسيطر عليه

، الشركاءن العمل والتقدم، وانعزال المرأة العاملة وانعدام الدعم من شبكة م المرأة تمنعاجتماعية 

العوامل األخرى التي تحد من فرص توظيف  ومنوعمليات التشغيل واالختيار غير العادلة. 

تقلص الخدمات االجتماعية التي كانت من قبل تمكن المرأة من العمل مثل  ،المرأة أثناء االنتقال

. والريفيةالدولة في المناطق الحضرية  تمولهاحضانات األطفال وبيوت رعاية الطفل التي 

في األدوار يمكن  امضاعفة تخلق تضارب مسؤولياتوالنتيجة هي أن الكثير من النساء يواجهن 

ترجمته بعد ذلك إلى تحرك أقل في وظائف المرأة ألنها تميل إلى الموازنة بين متطلبات كثيرة 

كاهلهاواقعة على 
23
. 

 

 التعليم من جديدة ألنواع حاجات أيًضا خلق السوق اقتصاد إلى االنتقال فإن النهاية، وفي

 ال قد الصلة ذات المهارات لهذه تفتقد تيال والمرأة. الكبار لدى الرسمي وغير الرسمي والتدريب

 التدريب فرص استغالل على قادرة غير تكون قد أو التدريب، فرص عن معلومات لديها يكون

في توفير التعليم وأولوياته ونظم تقديمه. وتؤدي هذه الظاهرة في النهاية  الذكوريلالنحياز  نظًرا

مع أقرانها من  على قدم المساواة إلى وضع ال تستطيع فيه المرأة المنافسة في سوق الوظائف

 ..الرجال

: يوجد بيان جدوى قوي لتحسين وصول النساء إلى المهارات والتوظيف في الجدوى بيان

حول العالم، بما في ذلك  واالقتصاداتحيث تشير األدلة من الشركات  ات،واالقتصادالشركات 

زيادة وصول المرأة إلى التوظيف بين توازي الالدول التي يعمل فيها البنك تقليديا، إلى 

 ما يلي: ووالمهارات 

 العليا المستويات في للمرأة أكبر اتظهر الشركات التي تتيح نصيبً  :الشركة أداء تحسين 

 تتفوقعلى المستوى التنظيمي والمالي، كما أن نمو أسهمها أكبر، وعادة ما  اقويً  أداءً 

 حقوق على والعائد المستثمر المال رأس على والعائد المبيعات أداء فيعلى منافسيها 

الملكية
xix
.

24xx
 

 الطبيعة السكانية التي تخدمها بصورة  ؤسسةكلما عكست الم أعلى على العمالء: تركيز

أكبر، كان استعدادها أكبر لتحقيق حاجات أصحاب المصالح. وتشير تقديرات حديثة إلى 

عالميا% من إنفاق المستهلكين 70سيطرة المرأة على حوالي 
xxi

. ويمكن لوجود المزيد 

تهلكين، مما من النساء في اإلدارة توفير رؤية أوسع للسلوك االقتصادي واختيارات المس

                                                           
ظاهر قوة أو ضعف يمكن رؤية بعض االختالفات بين الجنسين في هذه االتجاهات، ولكن يختلف مداها حسب العوامل الخاصة بالدولة، مثل م23

م القيم الثقافية المنظمات السياسية للمرأة، وهيكل التوظيف، ومستويات المرتبات، وطبيعة البنية التحتية والخدمات االجتماعية التي تمولها الدولة، ونظ

 المحددة وسلوكياتها تجاه نوع الجنس.
ا على مدار أربعة أعوام، ا صناعيً قطاعً  11تعمل في  500ى قائمة فورتشن علالمدرجة من الشركات  353في دراسة أجريت بالواليات المتحدة على 24

والربحية. وشهدت الشركات ذات التمثيل األعلى للنساء في فرق اإلدارة العليا أداء  االجتماعي النوعا بين ا قويً وجدت "كاتاليست إنك" أن هناك ترابطً 

من التدابير المالية التي تم تحليلها: العائد على حقوق  هذه النتائج كال شملتأقل للمرأة. وا أفضل من مجموعة الشركات التي يوجد بها تمثيل ماليً 

في المائة. وفي أربعة من خمسة صناعات تم  34في المائة، وإجمالي العائد للمساهمين والذي كان أعلى بنسبة  35.1الملكية والتي كانت أعلى بنسبة 

وجد بها تمثيل أعلى للمرأة في فرق اإلدارة العليا إجمالي عائد أعلى للمساهمين مقارنة بالشركات التي يوجد تحليلها، حققت مجموعة الشركات التي ي

 بها تمثيل أقل للمرأة.
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 مع ايؤدي إلى مكاسب في الحصة السوقية عبر إنتاج منتجات وخدمات أفضل تجاوبً 

 .واختياراتهم المستهلكين حاجات

 المتوازنة الفرق لدى أكبر إمكانات وجود إلىأشارت األبحاث  جودة صنع القرار: رفع 

 وأثبت. والخبرة والمهارات واإلبداع باالبتكار يتعلق فيما االجتماعي نوعال حيث من

 ونشاطًا عملية أكثر المجالس هذه كون إلى يؤدي أنه اإلدارة مجلس في القوي التنوع

أقوى إدارية برؤية وتتحلى القرار صنع في مشاركة وأكثر
xxii
. 

 من نصف الطلبة الذين يتخرجون من جامعات  أكثراألفضل لمجمع المهارات: االستخدام

البنك من النساء. وعدم تعيين المرأة في مناصب صنع القرار يعني  بهاالدول التي يعمل 

استغالل المهارات النسائية والتضحية بجودة التعيينات. وفوق ذلك، فإن العوائق  ضعف

من  المزيد إلىفي الظروف الصعبة لسوق العمل قد تؤدي  االجتماعينوع الالقائمة على 

سبيل المثال، فمع الطفرة  وعلىرية. االنخفاض في عرض المهارات والموارد الضرو

البنك مثل صناعة التعدين في منغوليا، قد تفضل  بهافي قطاعات معينة بالدول التي يعمل 

من  الشركات االستعانة بخيارات أرخص للعمالة مثل العمال األجانب الذكور بدالً 

 االعتماد على القوة العاملة النسائية المحلية.

 

يان الجدوى أعاله، يحدد البنك الفرص الرامية إلى نشر الوصول بناء على ب :االستجابة

المتساوي للتوظيف والمهارات عبر االستثمارات والحوار حول السياسات والدعم كما يظهر في 

 (.5) رقم الشكل

 

 

 التشغيلي التوجه والمهارات، التوظيف إلى الوصول(: 5) رقم الشكل

 

 االستثمار
البنك عبر استثماراته إلى تحقيق أثر االنتقال عبر تحسين تصميم االستثمارات لدعم  يسعى

مبادرات تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوصول إلى التوظيف والتدريب المناسب على 

إلى موارد  االمجموعات المحرومة أحيانً  اتهذا التوجه في اعتباره احتياج ويضعالمهارات. 

إضافية لكي تصل إلى نفس فرص التوظيف التي يحصل عليها الرجل. وتتضمن نقاط الدخول 

 التي بإمكانها المساهمة في أثر االنتقال ما يلي: المتعلقة بالنوع االجتماعي

 

 في تعيين فريق العمل  والمرأة الرجللتحقيق التوازن بين  سعيًا للعمالء استراتيجيات

المتخذة لتحسين سياسات الموارد  الخطواتالفرص. وقد تتضمن  عبر سياسة تكافؤ

 البشرية وممارساتها فيما يخص الفرص المتكافئة ما يلي:

 

تحسين وصول المرأة 

إلى المهارات 

 والتوظيف

 

 االستثمار

استراتيجيات تسعى للتوازن بين الجنسين  -
في تعيين فريق العمل عن طريق سياسة 

 المساواة في الفرص

دعم لتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة  -
 التنوع في سالسل العرض

دعم لزيادة وجود النساء في مناصب صنع  -
 القرار

 الحوار حول السياسات

الوصول المتساوي للتوظيف والتمكين -
 االقتصادي

تحسين وصول المرأة إلى العلوم  -
 والتكنولوجيا

تطبيق قوانين المساواة بين الجنسين  -
 ومكافحة التمييز
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o تمثيلها فيها يقل قطاعات إلى المرأة لجذب استراتيجيات. 

o (.اتالنساء في المناصب الرفيعة )لصناعة القرار ونسبةلزيادة عدد  دعم 

o التدريب دورات في المرأة لمشاركة  حصص استهداف. 

o بغية  كافير الدعم التوفيل والوسطى العليا اإلدارة في" لنوعل"أبطال  خلق: 

 والمرأة الرجلالتعميم بين  لسياسة الفنيتطبيق فريق العمل  دعم 

 والتأثير عليه

 تلقي الشركاء المساعدة الالزمة. ضمان 

o مخصصات لرعاية الطفل ورعاية األسرة والموازنة بين العمل والحياة منح 

لتمكين المرأة من الوصول إلى البرامج والدورات التدريبية  سريةاأل

)مثل  االجتماعينوع لواالجتماعات التي تساهم في نشر تغيير األدوار التقليدية ل

 إجازة األبوة(.

o لتحرش والتعامل معه.لمنع أي شكل من أشكال ا وتدريبسياسات  وضع 

 وزيادة التنوع في شبكات سالسل  والمرأة الرجلالعمالء لتعزيز المساواة بين  دعم

 العمالة كثيفة الصناعاتاإلمداد واإلنتاج، خاصة في الصناعات القائمة على التصدير و

مثل قطاعات المنسوجات واإللكترونيات والزراعة والتي تتميز بقدر كبير من الفصل 

وحيث تشكل المرأة قوة عاملة سائدة في الطبقات األدنى من سالسل  والمرأة، جلالربين 

في سالسل  والمرأة الرجلتتضمن الخطوات المتخذة لتحسين المساواة بين  وقداإلمداد. 

 اإلمداد ما يلي:

o في نظم إدارة سالسل اإلمداد للتعامل مع التوظيف غير  فنية قدرات بناء

 العمل خارج الدائرة الرسمية والمنظمة لالقتصاد(.الرسمي )على سبيل المثال 

o وأشكال الجمعيات تكوين بحرية خاصة تحسينات إلجراء استشاري دعم 

 .المصنع مستوى على االجتماعي نوعال مع المتجاوب الجماعي التفاوض

o استشاري لزيادة الوعي من أجل تعريف العاملين بحقوقهم فيما يخص  دعم

 .والمرأة الرجلالمساواة بين 

 الدعم الموجه لزيادة مشاركة المرأة في سلسلة اإلمداد عبر تشجيع ممارسات  تشجيع

)مثال عن طريق ضمان منح مخصصات رعاية الطفل أو األسرة  النوعأكثر حساسية ب

لتمكين المرأة من الوصول إلى برامج المشتريات والدورات التدريبية واالجتماعات وما 

مع المساواة بين  لتعامللدعم للشركات التي تعبر عن نيتها إلى ذلك(. وكذلك تقديم 

عبر زيادة تواجد المرأة بين المديرين غير التنفيذيين في مجالس  والمرأة الرجل

 اإلدارات وفي اإلدارة العليا:

o لوظائف على أساس التحليل المقارن لمؤهالت كل مرشح، وذلك عبر  تعيينات

ين ومحددة. وتمنح األولوية في حالة تطبيق معايير واضحة ومحايدة للجنس

 إلى نوع الجنس قليل التمثيل. المؤهالتتساوي 

 

 السياسات حول الحوار
البنك العمالء والحكومات الوطنية على تطبيق تشريعات واستراتيجيات وخطط وعمليات  يساعد

الوصول إلى التوظيف  اوعدم التمييز تستهدف تحديدً  والمرأة الرجلوطنية للمساواة بين 

 تتم وأبحاث دراسات على بناء معلوماتال ومشاركة الفنيذلك بالدعم  سندويوالمهارات للمرأة. 

حسب الحاجة، وذلك لتمكين هذه الخطط والبرامج من التشغيل وتحقيق التزامات الموازنة. 

كذلك الحوار حول السياسات مع منظمات المجتمع المدني التي تركز على حقوق المرأة  وجرى

في المراجعة الدورية للقوانين من أجل العثور على عالمات للتمييز القائم  مهًما اوالتي تلعب دورً 

على ذلك، يمثل  وعالوةعلى نوع الجنس ومساءلة الحكومات والشركات لتحقيق التزاماتها. 

في الحوار  حيويًا دوًرا يلعب أن يمكنه ثم ومن المرأة مصالح من واسًعا طاراإالمدني  المجتمع
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البنك والتعامل مع أصحاب المصالح على كافة المستويات، بما في  بهحول السياسات الذي يقوم 

بالنسبة للحوار بين  هاًما للمرأة التجارية االتحادات انخراط ويعتبر. مشاريعذلك مجال تصميم ال

 .أساسيونالسياسات ألنهم شركاء 

الحوار حول السياسات ضمن هذا التوجه التشغيلي الخطوات الحالية والمتوقعة للبنك،  ويعكس

حيث يوفر النمو رافعة في التصنيع والخدمات بما في ذلك التركيز الملموس على البحث 

استثمارات البنك في  عبر التعزيزأيضا المزيد من  ويوفروالتطوير للتكنولوجيات الجديدة. 

 الشركات تسعى والتي االستخراجية،صناعات يسيطر عليها الذكور تاريخيا، مثل الصناعات 

 .بهاإلى تنويع القوة العاملة  حاليا فيها العاملة

 

 للحوار حول السياسات ما يلي: الرئيسيةالموضوعات  وتتضمن

 

 اعلى الرغم من وصول المرأة حاليً  :االقتصادي والتمكين للتوظيف المتكافئ الوصول 

إال أن هذه الفرص الجديدة متاحة  نظريًا، العمل سوق في المناصب من أوسع نطاق إلى

الوصول إلى تنمية المهارات  نكان بإمكانه الالتيفقط أمام مجموعة محدودة من النساء 

بأنها  يًاتقليد توصف وظائف في إما عموًما المرأة توظيف ويظل. والتدريب والتعليم

في األغلب.  مؤقتات"أنثوية" أو في قطاعات الخدمة المنزلية والزراعة كعامالت 

. التدويرويتركز عمل المرأة في المناصب قليلة المرتبات وذات المستوى المرتفع من 

المرأة أكثر عرضة من الرجل للبطالة أو العمل المحدود ومن ثم تعتبر المجموعة  وتكون

البنك على نشر النمو االقتصادي  بهاتحدي في تشجيع الدول التي يعمل األفقر. ويتمثل ال

والتعامل بشكل مناسب مع األثر التفاضلي لسياسة االقتصاد الكلي على مجموعات 

إلصالح  المحتملة. وتضم الموضوعات االجتماعينوع المختلفة من الناس حسب 

 السياسات ما يلي:

 

o على المرأة قدرة على سلبًا تؤثر التي التمييزية لبوالقوا القوانين تعديل 

 .االقتصاد في المشاركة

o للمرأة يمكن التي والوظائف للمرأة العمل بساعات المتعلقة القانونية القيود تعديل 

 القطاعات في خاصة العاملة، القوة في أكبر بنشاط المشاركة من لتمكينها شغلها

 .الجيدة العمل ظروف و المهنية للترقية اإلمكانات ذات

o على جميع أشكال التحرش والعنف  عقوبات تفرضتطوير التشريعات التي  دعم

في مقر العمل واألماكن العامة والتي يمكن لها أن  االجتماعينوع الالقائم على 

 هذا فيي ضافاإل ثبحال أو الدعمتؤثر على حقوق المرأة وقدراتها )بما في ذلك 

 (.ذلك لزم إذا الموضوع

o القدرات المؤسسية للقطاع الخاص من أجل إدراج سياسات متجاوبة مع  تعزيز

يتضمن  وقدعند تعيين المرأة وتدريبها وترقيتها واستبقائها.  جتماعينوع االال

ذلك تطبيق توجهات مبتكرة مثل خطط العمل المرنة للرجل والمرأة ومجموعة 

في القوة العاملة  أخرى من أفضل الممارسات تهدف إلى تيسير التعامل المتكافئ

 والدور المتكافئ على المستوى األسري.

o عبء وتخفيف العاملة القوة في المرأة على الحفاظ أجل من أبوية إجازات قرارإ 

 عليها. الواقعة الرعاية مسؤوليات

o بما في ذلك مبادرات  المساواة إطارتوثيق أو مشاركة في مبادرات  خطط(

ويوجد مثل هذه  ومصر، واألردن وتونس المغرب في( ةالمواصالت اآلمن

 رائدات جمعية تهاالمبادرات في تركيا بالفعل، بما في ذلك مبادرات أطلق

 .العمل في المساواة وإطار التركياتاألعمال 
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o إلزالة القوانين الخاصة بالمعاش المبكر. الدعوة نشر 

 تقوم العلوم والتكنولوجيا بصفتها  وصول المرأة إلى العلوم والتكنولوجيا: تحسين

المكونات األساسية للتنمية بتحويل أنماط اإلنتاج والمساهمة في خلق فرص عمل وطرق 

لعدد الكبير من النساء في القوة العاملة، فإن على الدول التي ل واعتباراجديدة للعمل. 

ولوجيا لتعزيز يعمل فيها البنك التوصل إلى آليات النخراط المرأة في العلوم والتكن

المالية الدولية  المؤسساتإنتاجيتها ومن ثم زيادة جودة اإلنتاج الوطني. ويدعم البنك 

 .مناسبًا ذلك كان حيثما القضايا هذه حول الحوار تقود قد التيوالوكاالت األخرى 

 تبنت العديد من الدول التي  وعدم التمييز: والمرأة الرجلقوانين المساواة بين  تطبيق

إلى المساواة بين  قائمة على الحقوق تشير صراحةً  متنوعةالبنك تشريعات  بهايعمل 

وفير ت وعدم التمييز في التوظيف والمهارات والتدريب والتعليم. ويبقى والمرأة الرجل

المعلومات وتنمية المعارف والمهارات التي تحتاجها المرأة للوصول إلى التدابير 

المساواة  فريقلحقوق متاحة أمام جميع النساء. ويوفر هاما لجعل هذه ا تحديا القانونية

 يتطلب وقتما المجال هذا في القانوني االنتقال لفريق الفنيالدعم  والمرأة الرجلبين 

 .ذلك األمر

 

 تكافؤ الفرص في األعمال التجارية الزراعية بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط: 3دراسة حالة 

 مقًرا مصر تتخذ التي والشركة. 2013 ديسمبر في البنك عمالء من األوسط، والشرق أفريقيا في األلبان منتجات إنتاج رواد أحد جهينة، أصبحت
 .النساء من فقط المائة في 3 منهم موظًفا، 4610 بها العاملة القوة تبلغ لها

في القوة العاملة بها ضمن خطة العمل البيئية  والمرأة الرجل بين الفجوات تخفيض نحو بالعمل البنك مع وقعته قرض ضمن جهينة التزمت وقد
واالجتماعية، وذلك عبر وضع سياسات وممارسات لتكافؤ الفرص. ودعم البنك العميل في مراجعة سياسات وممارسات الموارد البشرية وتبني 

ية باستخدام أموال المانحين ضمن إطار عناصر من أفضل الممارسات الدولية الخاصة بتكافؤ الفرص في مجال األعمال التجارية الزراع
 .بالشركة العمل طاقم في معينين ألفراد تدريًبا قدم كما االجتماعي، النوعالخدمات االستشارية بشأن قضايا 

 التنفيذي الرئيس نائب وتبنى. للمساواةوتكافؤ الفرص، كما وضعت خطة عمل  االجتماعي النوعلذلك، شكلت جهينة لجنة داخلية لقضايا  ونتيجة
 وتكافؤ الفرص وخصص ميزانية ألنشطتها. االجتماعي لنوعا بقضايا المختصة اللجنة وشكل جديدة، سياسة 2015 مارس في لجهينة

 لتحديد المتوسط، البحرصمم أيًضا الدعم الفني الذي قدمه البنك، وهو األول للبنك بخصوص تكافؤ الفرص في منطقة جنوب وشرق  وقد
 الحوار أهمية جهينة تجربة من المستقاة الدروس بعض وتتضمن. المستقبل في اآلخرين البنك عمالء مع تطبيقها ليتم والتوصيات الدروس
دارة للعميل العليا اإلدارة مع والتعامل المستمر  لقضايا بالثقافة وواعية واقعية مراجعة إلجراء الحاجة إلى أيًضا الدروس وتشير. البشرية الموارد وا 

في بداية العملية لتحديد الممارسات والفجوات والتحديات والفرص في سياسات وبرامج تكافؤ الفرص. وفي النهاية، أظهرت  االجتماعي النوع
 الدروس أهمية إنشاء مجموعة عمل داخلية من الرجال والنساء ذات موارد وتضم عدة إدارات لضمان المساءلة عند تطبيق مبادرات تكافؤ الفرص

 ه المبادرات بعد انتهاء الدعم الفني الذي يقدمه البنك.واستدامة هذ
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 25الخدمات إلى الوصول
البنية التحتية تفيد الجميع بالتساوي في مجتمع ما، إال أنه قد  مشاريعأن  يبدو، قدالرغم مما  على

وتقديمها،  الخدمات تصميم كيفية حيث من مختلفةيكون للرجل والمرأة احتياجات وأولويات 

. إن تطبيق منظور مختلفة رعايةاقتصادية ومسؤوليات  أنشطةخاصة إذا تعلقت هذه الخدمات ب

قطاع البنية التحتية مثل النقل والمياه والمخلفات الصلبة والتدفئة  مشاريع علىالنوع االجتماعي 

مجتمع بشكل نساء ورجال وشابات وشباب و منإفادة مقدمي الخدمات وعمالئهم  هالمركزية يمكن

القطاعية للبنية التحتية البلدية والبيئية التي نالت  االستراتيجيةعام. ويعكس هذا التوجه تطلعات 

للبنك والمتمثلة في التعامل مع  االستراتيجية، كما يتجاوب مع األولوية 2012يو الموافقة في يون

البنك بالكامل، حيث ال يتم النظر إلى تدني المستوى  عمل ةالبنية التحتية متدنية المستوى في منطق

 على أساس األصول فقط، بل على أساس االستدامة والتجاوب التجاري كذلك.

والرجل عقبات تختلف باختالف نوع الجنس في الوصول إلى الخدمات  يواجه المرأة ما وكثيًرا

العامة واستخدامها من حيث قضايا مثل األمان والثقة والقدرة حسبما وثقت دراسات عديدة حول 

العالم
xxiiixxivxxv

. وهذه العقبات كثيرا ما تؤثر بشكل غير متكافئ على حياة المرأة، كما أنها تؤثر 

 تؤدي في النهاية إلى الحد من حركتها وتوظيفها وحرية حركتها. على منظورها لالستخدام، وقد

 هاواستخدام التحتية البنية خدماتبين الوصول إلى  تنظر في العالقةالدراسات التي  وتظهر

 إلى للوصول المرأة تفتقد عندما أنه النامية الدول في االقتصادي والنمو لوقتها المرأة وتوزيع

 أكبر جانبًا تخصص فإنها والكهرباء، والمياه النقل مثل التحتية للبنية المحورية الخدمات بعض

بالرجل مقارنة األسرية للفروض وقتها من
xxvixxvii

 مسح عمليات أظهرت. وعلى سبيل المثال، 

 في المياه لجمع الرئيسية المسؤولية يتحملون واألطفال النساء أن نامية دولة 45 اجريت في

األسر من العظمى األغلبية
xxviii

نتيجة لعدم الوصول  الوقت استخدام على المختلفة التأثيراتأن . 

 المزيد تخصيص على المرأة قدرة علىاألساس تنعكس ب ،إلى الخدمات األساسية للبنية التحتية

من حيث  والمرأة الرجلالفجوة بين  تقليص فيبدوره  يساهمالسوق، مما  ألنشطة الوقت من

 النمو االقتصادي. تعزيزالمشاركة في القوة العاملة و

 أصبحت قدالعميل  أو لمستهلكل المستهدفة  الخدمات فوائد أنعلى الرغم من  :الجدوى بيان

 في يتسببقد  ما وهو عمالئها، جميع حاجات دائما تلبي الزالت  ال الشركاتال أن إ معروفة،

عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية على جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة بما في ذلك 

المشغلين
xxixxxx

بما في ذلك في الدول التي يعمل  العالم، حول شركات تجارب فإن الواقع وفي. 

تشير إلى وجود بيان جدوى قوي لتوفير الخدمة التي تركز على العميل، وهو ما تبنته  ،البنك بها

تحديا  وصفهب 2012البلدية والبيئية للبنك لعام  التحتية البنية بهقتبسة أعاله وتعترف األبحاث الم

 الحاجةتتجاوب مع  خدمة" خلقمساعدة العمالء على  هوداخل القطاع وحيث يكون هدف البنك 

قطاع النقل مثاال، يمكن للتعامل مع  وباستخدامقطاع البنية التحتية البلدية والبيئية".  فيالمطلوبة 

 حاجات جميع مستخدمي الخدمة أن يتالزم بصورة عامة مع ما يلي:

 عائديمكن لمزودي الخدمات تحقيق فوائد من حيث الحصول على  أداء الشركة: تحسين 

التشغيل عندما يوفرون خدمات تركز على العمالء وتراعي اعتبارات  وكفاءة متزايد

                                                           
 ( بعدا جديدا للفجوات يتعلق بالبنية التحتية والخدمات البلدية التي تقيم مدى األثار غير2قدمت آخر مراجعة للفجوات بين الجنسين )انظر ملحق 25

القطرية  المتعادلة للوصول إلى المياه والوقود غير الصلب واستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر على الفرص االقتصادية للمرأة. ونظرا للتغطية

ولكنه سيكون شديدة التقييد من حيث البيانات الالزمة لهذه المؤشرات، لم يضف هذا البعد الجديد إلى المجموعة العامة من الفجوات بين الجنسين، 

مؤشرات عن النقل،  استكشافايضا  تمعملية تدريجية تتم من خاللها تحديث المؤشرات ودمجها كلما أتيحت بيانات جديدة موثوقة مع مرور الوقت. و

والتخصيص. وفي  ولكن تعذر ضمها إلى البعد الجديد الخاص بالبنية التحتية والخدمات البلدية بسبب مخاوف متعلقة بالجودة ومشاكل في التفسير

نشر المستقبل نظرا ألن االستثمار في البنية التحتية يعتبر أولوية حسب اإلطار االستراتيجي والرأسمالي وأن االحتياطي يقدم فرصة ملموسة ل

ادل على الفرص االقتصادية الدراسة لتقييم مدى التأثير غير المتع بتعميقالمساواة بين الجنسين والسلوك التجاري المنقح، فإن البنك سيحاول القيام 

د يكون للمرأة للوصول إلى البنية التحتية والخدمات البلدية بشكل عام، ولكن مع التركيز الخاص على النقل، مع استهداف تقييم الحاجة لبعد جدي

 أساسيا في إطار الفجوات بين الجنسين. عنصرا
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. وعلى سبيل المثال، تكون المواصالت العامة في الحالة القصوى من النوع االجتماعي

واالقتصادية عندما تعمل قرب طاقتها  البيئية الناحية منالكفاءة وتنتج أقصى الفوائد 

القصوى، وتكون أقل كفاءة إذا قل استخدامها. ويمكن تحقيق االستخدام المرتفع إذا تبنى 

 الركاب احتياجات إلى استيعابهعن طريق  مزود الخدمة توجها يركز على العميل

 قبالإ من يعزز سوفالذي يركز على العمالء  التوجهفان . وبناء على ذلك، المختلفة

 المشغلين زيادةالمتزايد للركاب  العدد ويتيحالنقل العام.  خدمات استخدامن على يالمواطن

للبنية التحتية البلدية والبيئية  استراتيجيتهوكفاءتهم، وعليه يلتزم البنك ضمن  عائدهمل

باالستثمار في الخدمات الفعالة وميسورة التكلفة والموجهة لخدمة العمالء، والتي تضع 

 .عملياتها قلب في الكربون النبعاثاتواجتماعية ومخفضة  بيئيةضرورات 

 يمكن لمزودي الخدمات كذلك االستفادة من التوجه  :العمل فريق مع اإليجابي التعامل

العملالذي يركز على العمالء من حيث التعامل اإليجابي مع فريق 
xxxi

 األكبر التركيز. و

 شركتهماعتمدتها  التي رؤيةلبا إلماماً  أكثرفهم  للعاملينيعطى  سوفعلى خدمة العمالء 

مثل  النتائج تحسينالدافع لدى الموظفين و تعزيز ذلك عن ينتج أن ويمكن.  ألهدافها.و

 مستوياتتحسين و االبتكار من والمزيد نتاجيةالرفع في اإلو حوادثال عددالتقليل من 

يعطي  ما وهو العام، النقل خدمة استخدام في موازية زيادة إلى ؤديمما ي العمالء رضا

 .العمل لقيمة  بالتأكيد  اضافة

 من القيمة العامة التقليل وفي النهاية، ال يمكن  العامة لتوفير الخدمات الشاملة: القيمة

 توفيرالفوائد المجتمعية الناشئة عن  إن. النوع االجتماعيتراعي اعتبارات  تيللخدمات ال

وصول أفضل لفرص التوظيف والخدمات األخرى للمرأة والرجل وللمجموعات 

كبار السن والشباب وذوي اإلعاقات واضحة للعيان.  السكانية االجتماعية المختلفة من

ويتسبب تحسين خدمة العمالء في قطاع النقل أيضا في استخدام أقل لوسائل النقل 

الخاصة )السيارات والخدمات غير الرسمية( والمزيد من االستخدام للنقل العام، مما 

ئج البيئية )مثل الحد من يساهم في الحد من االختناق المروري وزيادة األمان وتحسن النتا

 (.كربونيةال االنبعاثات

 

تقييم الفجوات  عملية صعبالبيانات ت توفر قلةفي هذه الوثيقة، فإن  آنفا وضحنا كما:االستجابة

 وعلىالمتعلقة بالوصول إلى الخدمات. ويستمر البنك في السعي لمعالجة ذلك.  والمرأة الرجلبين 

أساس بيان الجدوى أعاله، يقوم البنك بتعريف الخطوات المناسبة بموجب استثماراته والقيام 

 ( أدناه:6) رقم الشكلبالحوار حول السياسات كما يظهر في 

 التشغيلي التوجه والمهارات، التوظيف إلى الوصول(: 6) رقم الشكل

 

 

تحسين وصول المرأة 

 الخدمات

 

 االستثمار

تحديد الحالة القائمة لتخطيط الخدمات وتوفيرها  -
 فيما يخص قضايا المرأة والرجل

 وضع توصيات ودعم العمالء في التطبيق -

 برنامج للتعلم ومشاركة المعلومات -

 الحوار حول السياسات

 النقل اآلمن للجميع -

توفير المياه والصرف الصحي والتدفئة  -
 المركزية وخدمات التبريد للجميع
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 االستثمار
البنك عبر استثماراته بتوفير اإلضافة، ويسعى حيث توجد محددات على البيانات ومشاكل  يقوم

 في التخصيص إلى تحقيق أثر االنتقال في المجاالت التالية:

 النوع االجتماعيالنوعالحالة القائمة لتخطيط الخدمات وتوفيرها فيما يخص  تحديد. 
 التالية:الجوانب وقد يركز التقييم على 

o عليها واالعتماد إتاحتها ومدى الخدمة إلى الوصول 

o المرتبطة باستخدام الخدمة  واألمان األمن قضايا 

o الخدمة تكلفة تيسر 

o بخصوص الخدمة القائمة وكذلك  االجتماعي  بالنوع متعلقة أخرىمخاوف  أي

 في الموضوع مقترحات إلجراء تحسينات

 والتنفيذوجهاتها في التخطيط وتالنوع االجتماعي للعمالء ليقوموا بإدراج  توصيات وضع 

وتوفير الموارد للخدمات بحيث توزع الفوائد بتكافؤ أكبر بين الرجل والمرأة، وتحديد 

التدريب محدد السياق وقد  ويكونالحاجات للتدريب والقدرات وتقديم تدريب للعاملين. 

من خالل  النوعالوعي األساسي للعاملين بالمتعلقة ب المواضيعالعديد من التدريب يغطي 

لدى العاملين  لنوع االجتماعيلدورات تدريب أكثر تفصيال تهدف إلى تحسين االستجابة 

 على تخطيط الخدمات وتقديمها في المجاالت المعينة التي يعملون فيها.

 يقوم البنك بتيسير فرص للتواصل الشبكي  قدالمعلومات.  تقاسمو واإلستفادةللتعلم  إطار

الخبرات وضمان االستدامة  تبادلكون ذلك مناسبا بحيث يمكنهم ي عندما لعمالئهوالتعلم 

. ويطرح ذلك من منطلق إمكانية أن تؤدي مشاركة المتخذةواألثر النظامي للتوجهات 

 خدمة توفير على قدرتهم تحسين إلى المستفادة ودروسهممزودي الخدمات لتجاربهم 

 .حاليًا يقدمونها التي من أفضل

 

 السياسات حول الحوار
 

واستدامتها بإقامة  والمرأة الرجلالبنك من أجل الوصول إلى الكفاءة في تحقيق المساواة بين  يقوم

 محليالحوار حول السياسات مع أصحاب المصالح ذوي الصلة على المستويين الوطني وال

تحديد . ويقوم البنك عبر إدارة البنية التحتية البلدية والبيئية على وجه الاذلك مناسبً  يكونحسبما 

بدور ملموس في دول االنتقال المبكر من حيث توفير التمويل للبلديات والمشغلين، وهو مجال 

 افريد اإطارذلك للبنك  ويوفرالمنظمات المالية الدولية.  من بينتخصص محدد البنك بفيه  يحظى

 للتواصل مع السلطات والعمالء من أجل نشر اإلصالح.

 

 للحوار حول السياسات ما يلي: األساسيةالموضوعات  وتتضمن

 

 بهابما في ذلك الدول التي يعمل  ،في العديد من الدول حول العالم :للجميع اآلمن النقل 

من التحرش في النقل العام نتيجة لإلضاءة  االبنك، يعاني النساء والفتيات والشباب كثيرً 

غير المناسبة أو ضعف األمن أو العربات المزدحمة أو البنية التحتية غير المناسبة. 

ويقوم البنك بحوار حول السياسات مع عمالئه والحكومات للتعامل مع هذه القضايا. 

مين بخصوص ويستهدف الحوار توسيع القاعدة المعرفية لجميع أصحاب المصالح المهت

في تصميم وتقديم خدمات النقل،  النوع االجتماعي بقضايا المتعلقة المخاوف إدراجأهمية 

في النقل وتشجيع التوجهات  والرجل المرأة من بكل  وزيادة وعيهم بالحاجات الخاصة 

 اإليجابية لنشر األمان واألمن لجميع الركاب.
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 يقوم  :للجميع المركزية والتبريد التدفئة ونظم الصحي والصرف المياه خدمات توفير

البنك بالحوار حول السياسات مع الحكومات والعمالء الذين يعملون في قطاعات فرعية 

أخرى للبنية التحتية مثل المياه أو الصرف الصحي أو التدفئة المركزية لدعمهم في جعل 

 وعلى. االجتماعيالمبنية على النوع هذه الخدمات تركز على العمالء وتراعي الفوارق 

 المياه قطاع في المصالح بأصحاب ومستمرة نشطة عالقة البنك لدى المثال، سبيل

خاصة في وسط آسيا، وذلك بسبب  عمله، مناطق أنحاء جميع في الصحي والصرف

 المحافظاتالبنية التحتية البلدية والبيئية هناك. ويعمل البنك مع المرافق و مشاريع أهمية

. اومستدامة ماليً  فّعالةخدمات وعمليات عامة  لبناءت الرقابية المعنية والجها زاراتوالو

 عناصر يضم ما كثيًرا والذي الشركات، لتنمية بدعم االستثمارية البرامج وتُستكمل

 وبرامج القطاع، إلصالح السياسات حول احوار وكذلك ،جتماعياال لنوعل مراعية

 حوكمةلمشاركة أصحاب المصالح ومشاركة المرأة في هياكل  للنوع االجتماعي مراعية

السكان بالقضايا ذات الصلة. ويستمر البنك في  لدىالخدمات البلدية، وذلك لزيادة الوعي 

 البناء على هذه الجهود والتوسع فيها من أجل تحقيق نتائج مستدامة.

 
  

 "إلكتروترانس ألماتي في الفرص تكافؤ تعزيز: ألماتي بمدينة الحافالت قطاع إصالح من الثانية: "المرحلة 4 حالة دراسة

 من المائة في تسعة حوالي)أو  نسمة مليون 1.3 سكانها عددوالبالغ  كازاخستان في مدينة أكبر ألماتي، في الحضرية المواصالت عانت
 تفتقر الحضرية الحافالت لقطاع الخصخصة عملية أنعلى مدار العشرين عاًما الماضية، باإلضافة إلى  االستثمارات قلة من( البالد سكان
تراًما وأكثر من  22 العام للقطاع بالكامل المملوكة الحضري للنقل إلكتروترانس ألماتي شركة تدير البيئة هذه وفي. المناسبة الرقابة إلى

 من بأكثر تقدر بزيادة أيمليون راكًبا في السنة،  48حافلة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. وتنقل الشركة  200حافلة كهربائية و 150
 .سابقة أعوام بعدة مقارنة مليون 30

 رعاية أجل من للمدينة قرًضا البنك وفر 2012 وفي، 2010 منذ ألماتي في الكهربائي والنقل الحافالت قطاع إلصالح الدعم البنك ويقدم
في القطاع عبر التركيز على تحسين جودة الخدمة ووضع معايير حديثة وجديدة. والتزمت الشركة من خالل هذه  اإلصالحات من المزيد

ودعم المرأة للوصول إلى  %(،19اإلصالحات، ضمن خطة التعاون الفني، بالتعامل مع المستويات المنخفضة لمشاركة المرأة في الشركة )
 %(.0 األساس خط كان)حيث  الهندسية وظائففنية وذات أجر أفضل مثل قيادة الحافالت وال وظائف

تكافؤ الفرص للمرأة في الشركة  أمامأموال المساهمين في الصندوق الخاص للمساهمين، قام البنك بدعم الشركة لمعرفة العوائق  وباستخدام
امتد هذا التعاون الفني إلى الحوار  2014سنة  وفيا، وذلك بهدف تعيين وتدريب عدد مناسب من السائقات. والعمل على التخلص منه

حول السياسات بخصوص قانون سالمة الطرق، وكذلك الحد من العقبات اإلدارية التي تمنع سائقي الحافالت الكهربائية، بما في ذلك 
 .فقط الرجال من قبل ذينوا من النساء، من أن يصبحوا سائقي حافالت والذين كا

الفني الذي قدمه البنك عدًدا من النتائج الملموسة للشركة، حيث بدأت أول سائقة حافالت في تاريخ مدينة ألماتي العمل في  الدعم وأدى
 اإلضافية النتائج وتتضمن. العاملة للقوة األولتين هما مهندستين انضمام إلى باإلضافة أخريات سائقات قريًبا إليها وتنضم، 2015مايو 
 في بما التحتية البنية وتحسين ،والتدريب والتوعية التواصل آليات تدعمها شكاويوتأسيس آلية  فرص لتكافؤ جديدة لسياسة الشركة تطبيق
محطات، وعمل مستمر للشركة مع كلية التدريب الصناعي بألماتي والتي أمدت الشركة بمتدربات  ثالث في للنساء منفصلة حمامات ذلك

 سوف يعملن في مناصب تشغيلية، بما في ذلك التحكم في المرور واإلرسال واألمور الميكانيكية. 16عددهن 
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 المانحة الجهات وتمويل الفني التعاون  4.2

 للقيام بما يلي: المانحة الجهات من الدعم نيلالى  البنك يسعى

 القضايا تلكوالتركيز على  االجتماعي بالنوع المتعلقة لمكوناتل التطبيقودعم  تصميم 

 في استثماراته.

 المساواة لعملية مواتيةفي بيئة  شاركالحوار حول السياسات والمساهمة فيه بحيث ي دعم 

 .والمرأة الرجلبين 

 اآلخرين المصالح وأصحاب العمالء قدرات بناء. 

 تدعم الحوار حول السياسات وجمع بيانات خطوط األساس  مستقلةبدراسات  القيام

 .والمرأة الرجلوالمزيد من التقييم للفجوات بين 

 

على البرامج  معتمدة المستقاةالفني  التعاون ومشاريع الفنية لتعاونا أطرمن  مزيجذلك عبر  ويتم

 المستمرة لمدة ثالثة أعوام بالتوازي مع متطلبات تخطيط التمويل المشترك مع المانحين.

 مع تناسبت استراتيجيةإلى من لديهم أولويات  وامجتمع المانحين  ليصل لمساعدة البنك ويسعى

تمرار استخدام برنامج الخدمات اس اأيضً  البنك. ويتوقع والمرأة الرجلالمساواة بين  ترويج

 يورومليون  1.5بحوالي  2015عام  تمويله تجدد والذي ،االجتماعي النوعب المتعلقةاالستشارية 

. 2017( بحيث يلبي االحتياجات المتوقعة حتى عام يورو)مما يجعل إجمالي تمويله ثالثة ماليين 

 صندوق’و ‘العالمي البيئة مرفق’مع  وتواصالته مشاركاتهوعالوة على ذلك، يستمر البنك في 

الشراكة والتواصل  ألنوذلك  ،‘المناخية االستثمارات لصندوق’التابع  ‘النظيفة التكنولوجيا

 صندوق’ يمولهاالتي  المشاريع إلفادة وتحسينه بالمساواة متعلقتقييم األثر ال في تساهمالمستمر 

بالبنك  ‘الصغيرة المشاريع دعم’كذلك توفير تمويل كاف عبر وحدة  ويمكن. ‘النظيفة التكنولوجيا

 لدعم الوصول إلى التمويل والمهارات. ‘المالية المؤسسات فريق’و

 الشراكات  5.2

على القطاع الخاص،  تركيزالالبنك المؤسسة المالية الرئيسية التي تعمل في منطقتها مع  يعتبر

 التي الوحيدة المؤسسة هو اوهو ما يميزها عن المؤسسات المالية الدولية األخرى. والبنك أيضً 

إلى تحسين وضع الفرص االقتصادية للمرأة من حيث الوصول إلى  حصريًا النوعب خبراتها توجه

 بين مناألولوية  ذات الدول منمجموعة محددة  داخل التمويل والتوظيف والمهارات والخدمات 

 ي المشاريع تمويل على معظمها في قائمة مؤسسة بصفته البنك ويعتبر. بهاالدول التي يعمل 

 االعتراف مع الحر السوق اقتصاد إلى االنتقال حيث من الدولية المالية المؤسسات بيندور فريد 

 .االقتصادية للموارد والفعال الكامل االستخدام دعم إلى بالحاجة

( على خريطة للبنوك التنموية متعددة األطراف تتناول بالتفصيل 4) رقم الملحق ويحتوي

 ‘التقييم إدارة’ احاليً  به تقومبعمل  الملحق هذا ويُدعم. النوع االجتماعيالتوجهات المختلفة لتعميم 

 لدى المؤسسات المالية الدولية الرئيسية.النوع االجتماعي بالبنك، حيث تقوم بتقييم 

 بين الموجودةمن الفجوات  التخلص فيجهودهم  لدعمعمل الشركاء الحيويين  البنك يعزز سوف

 العمل البنك يعتزمالبنك.  أولوياتمع  المتماشية العمل نواحي علىالتركيز  مع والمرأة، الرجل

وزيادة أثرها.  األسواقالتوسع في  وتعزيز االستثمارات، فعالية أثرعلى  للبناء الشركاءمع 

 دولية تعاونية نقاشات إقامةوإضافة إلى ذلك، ينشر البنك الدروس المستفادة والتوجهات ويحاول 

 يقوم كما القائمة، المؤسسية العالقات على البنك ويبني. والمرأة الرجلالمساواة بين  ترويجل

 .جديدة عالقات رساءبإ
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مع الحكومات  في شراكة ا، يعمل البنكوالتوسع فيه مشاريعالمبادرات وال تكرار ولتشجيع

 والمؤسسات المالية الدولية األخرى ومنظمة العمل الدولية والمؤسسات الخاصة.

يتوقع البنك االستمرار في العمل عن قرب مع  ،السياسات حولوالحوار  للدعوةبالنسبة  أما

المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة والحكومات ومنظمات االتحاد األوروبي ووكاالت األمم 

( والمنتدى المرأة وتمكين والمرأة الرجل بين للمساواة المتحدة األمم هيئةالمتحدة )مثل 

والمنظمات غير الحكومية  النسائيةالتجارية  االقتصادي العالمي والنقابات العمالية واالتحادات

 االخاصة كلما كان ذلك ممكنً  والمؤسسات والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمةالرئيسية  النسائية

 .ومناسبًا

المالية  مؤسساتلل النوع االجتماعيالعاملة بشأن  المجموعةفي  عضًوا بصفته البنك ويستمر

وتفادي  الشراكية المبادراتفي ضمان التنسيق وخلق  حاليًا، يترأسها والتي اإلنمائية،ة الدولي

مؤسسات مالية دولية أخرى. ويستمر البنك كذلك في التعامل مع  قبل من أنجز قد ام تكرار

 وأهداف 2015لما بعد  والمرأة الرجل بين للمساواةالوكاالت الرئيسية المنخرطة في األجندة 

 المتحدة األمم وهيئةلمثال مفوضية االتحاد األوروبي، على سبيل ا ميوه المستدامة، التنمية

ووكاالت أخرى ذات صلة تابعة لألمم المتحدة،  المرأة وتمكين والمرأة الرجل بين للمساواة

 المعونة بتقييم المعني العامل بالفريق والمرأة الرجلومنظمة العمل الدولية، وشبكة المساواة بين 

 الرئيسية الثنائية والوكاالت والتنمية، االقتصادي التعاون لمنظمة اإلنمائية المساعدة للجنة التابع

حيثما  البنك، ويتواصل(. الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية والوكالة الدولية التنمية إدارة)مثل 

وتنشرها،  والمرأة الرجلمع منظمات المجتمع المدني التي تدعم المساواة بين  ا،كان ذلك مناسبً 

 التي والجمعيات( التركياتاألعمال  رائدات جمعية)مثل  النسائيةة الجمعيات التجارية خاص

التمكين االقتصادي. ويستمر البنك في التواصل مع المؤسسات التي تعمل على إدارة  تروج

وتحضير أو وضع دراسات أو إحصاءات وتنمية  والمرأة الرجلالمعرفة الخاصة بالمساواة بين 

 في والتنمية التعاون لمنظمةالتابع  النوعشراكات معها، مثل مؤشر المؤسسات االجتماعية و

 .واألكاديميين األوروبي االتحاد ومفوضية االقتصادي، الميدان

 األداء مراقبة إطار. 3

ليتماشى مع توجه البنك نحو قياس  ‘لإلستراتيجيةمراقبة األداء  إطار’ ُصمم

النتائج
xxxiixxxiii

مفاهيمي المنطقي والرابط اليضع مقاييس النجاح و وهو(، 3.1القسم  ا)انظر أيضً 

نتائج محددة )بما في ذلك نتائج متوسطة المدى على مستوى  الى نشطةاأل إفضاءلكيفية 

 نشرجات والنتائج في لكيفية مساهمة المخر نطاقًا االمخرجات والنتائج(. ويضع اإلطار أيضً 

عبر التوجهات التشغيلية الثالثة )التحسينات على الوصول إلى  والمرأة الرجلالمساواة بين 

 اإلطار: يعكسعلى ذلك،  وعالوةوالخدمات(.  ،والتوظيف والمهارات ،التمويل

 بهافي الدول التي يعمل  والمرأة الرجلالمساهمة اإلجمالية للبنك في نشر المساواة بين  -

 سياساته بهضمن ما تسمح 

 مستهدفات تحقيق كيفية بخصوص" التطبيق عبر يمنشر "التعل من خاللاإلدارة  مساعدة -

 .للمراجعة الفرص وتوفير االنتقال

مع  المانحة، جهاتأمام أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين بما في ذلك ال ؤوليةالمس -

االنتقال عبر دعم تكافؤ الفرص  استمراريةضمان استخدام موارد البنك بطريقة تزيد من 

 االقتصادية بين المرأة والرجل.

 

 :يلي لما اإلطار ويوجه
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 البنك التي تؤدي إلى  أنشطةتعكس التغيرات المرغوبة لكي تستهدفها  محددة مستهدفات

 في الدول ذات األولوية. والمرأة الرجلتحقيق الهدف العام وهو نشر تكافؤ الفرص بين 

 التيالدعوة  وأنشطة القدرات لبناءالفني  تعاونوال مشاريعمتنوعة منها ال أنشطة 

 .وتدعمها المحددة النتائج تستهدف

 النتائج مؤشرات تتبع: 

o التي تساعد في تتبع أداء  األنشطة عبر مباشرة قُدم لما مقاييس:المخرجات

 .المحددة المعينة المستهدفات لتحقيق االستراتيجية

o مؤشرات قابلة للقياس للتغيرات قصيرة وطويلة المدى التي نجمت عن  :النتائج

لكل  المرغوبة للنتائج البنك تحقيق مدى مراقبة في تساعد والتي البنك أنشطة

في النهاية إلى التقدم في التحقيق الفعال لتكافؤ الفرص  مستهدف محدد وصوالً 

 االستراتيجيةر نتائج مؤشرات تتبع النتائج عبر إطا متابعة ويتماالقتصادية. 

االقتصادي" بالدول المعنية ذات األولوية  اإلشتمال"نشر  عنوانتحت  طريةالق  

 فقط، كما تستخدم عند كتابة التقارير إلبراز النتائج.
 

عن تقديم المخرجات المذكورة أدناه. ويتوقع أن تؤدي هذه المخرجات إلى  مسؤوالً البنك  ويكون

زيادة تكافؤ الفرص االقتصادية والتعامل مع مظاهر عدم  وهو ،نتائج تساهم في الهدف العام

البنك. ويسعى البنك الختبار هذه الروابط  بهافي الدول التي يعمل  والمرأة الرجلالمساواة بين 

كما يقوم بإصدار تقارير عن هذه النتائج عبر إطار نتائج  يم،التعل عبر توجه قائم على

 .فقط المعنية للدول طريةالقُ  االستراتيجية

 ،‘القطرية االستراتيجيةنتائج  إطار’والذي يغذي  ،‘التشغيلي األداء مراقبة إطار’إلى  وإضافة

وعلى  ،لنوعل تعميمه نجاح قياس طريقها عن يمكنه أخرى أولويات بتتبع أيًضا البنك يقوم

 المتعلقة القضايا وتعميم والمرأة، الرجلاألخص بناء القدرات الداخلية بشأن المساواة بين 

"مصفوفة  عبر أيًضا بذلك البنك ويقوم. االستراتيجيةوالشراكات  مشاريععلى دورة ال بالمساواة

 ".والمرأة الرجل بين المساواة نتائج
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 األداء مراقبة إطار(: 4) رقم الجدول
 البنك بهافي الدول التي يعمل  والمرأة الرجلوتكافؤ الفرص بين  االعام: زيادة تمكين المرأة اقتصادي   الهدف

 مستهدفات

 محددة
 التتبع مؤشرات أنشطة

النتائج المخرجات
26
 

 زيادة 1.1

 إلى الوصول

 التوظيف فرص

 للمرأة

 

 إلى الوصول"

 التوظيف

 "والمهارات

 االستثمارات 

 المصمم  الفني التعاون

 والممول

 تكافؤ الفرص مراجعات 

 القدرات بناء 

 بشأن  دعوةال أنشطة

السياسات والبيئة القانونية 

لتوظيف المرأة وتنمية 

 مهاراتها

 االستثمارية  المشاريع وحجم عدد

 للبنك

 بناء القدرات أنشطة عدد 

 والتقييمات التشخيصات عدد 

 دعوةال وأنشطة التحليلية

 تقارير المستشارين الصادرة  عدد 

 نوع حسب مفصلين تدربوا من عدد 

 الجنس

 أو انظم أنشأت التي الشركات عدد 

 الفرص لتكافؤ ممارسات أو معايير

 إدارية معلومات نظام)مثال 

 موارد ممارسات أو متخصص

 (ذلك إلى وما بشرية

 على توسع الفرص أمام المرأة  أدلة

 البنك نشطةعبر العمالء نتيجة أل

 القانونية والبيئة السياسة تحسن 

 مهاراتها وتنمية المرأة لتوظيف

زيادة  1.2

الوصول إلى 

التمويل ودعم 

األعمال 

التجارية 

للمؤسسات 

الصغيرة 

ومتوسطة 

الحجم التي 

 نساء تقودها

 

 إلى"الوصول 

 "التمويل

 االستثمارات 

 المصمم  الفني التعاون

 والممول

 المتخصص  التمويل

للمؤسسات المالية الشريكة 

 المشاريعمن أجل إقراض 

 التي والمتوسطة الصغيرة

 نساء تقودها

 القدرات بناء 

 التمويل أمام العقبات تحليل 

 والتوصيات

 الدعوة أنشطة 

 وحجم استثمارات البنك في  عدد

المؤسسات المالية الشريكة من أجل 

 الصغيرة المؤسساتإقراض 

 نساء تقودها التي الحجم ومتوسطة

 وأنشطة التحليلية الدراسات عدد 

 الحوار حول السياسات المقدمة

 تقارير المستشارين الصادرة  عدد 

 حسب مفصلين تدربوا من عدد 

 الجنس نوع

 وحجم القروض المقدمة من  عدد

المؤسسات المالية الشريكة إلى 

 ومتوسطة الصغيرة المؤسسات

 نساء تقودها التي الحجم

 على تغير ممارسات المؤسسات  أدلة

المالية الشريكة إلى استهداف 

 ومتوسطة الصغيرة المؤسسات

لمعالجة  نساء تقودها التي الحجم

المحددات وزيادة وصول المرأة إلى 

 التمويل

 تحسين 1.3

 إلى الوصول

 التي الخدمات

 تراعي

 اعتبارات

 الجنسين

 

 إلى"الوصول 

 "الخدمات

 االستثمارات 

 الفني المصمم  التعاون

 والممول

 لتوفير القدرات بناء 

 النوع مع متجاوبة خدمات

 االجتماعي

 النوع حسب تحليل 

 للخدمات والتوصيات

 لنشر الدعوة أنشطة 

مشاركة المرأة في تصميم 

 وتوفير الخدمات

 تقديم في البنك استثمارات وحجم عدد 

 نوعال مع متجاوبة خدمات مد أو

 االجتماعي

 دعوةبناء القدرات وال أنشطة عدد 

 ودراسات المستشارين  تقارير عدد

 الصادرة

 نوع حسب مفصلين تدربوا من عدد 

 الجنس

 خدمات العلى توسع العمالء في  أدلة

 النوعاعتبارات  تراعيالتي 

 البنك نشطةنتيجة أل االجتماعي

 

 

 النتائج لقياس البنك نظم تعزيز  1.3

 االستراتيجيةمع توجه البنك نحو قياس النتائج ضمن أطر نتائج  ‘األداء إدارة إطار’ يتماشى

القطرية، والتي تقاس عبر النظم القائمة بالبنك وهي: عنصر تتبع الصفقات، ونظم مراقبة أثر 

ومؤشرات األداء الرئيسية إلدارة االستدامة البيئية، باإلضافة  الفني، التعاوناالنتقال، ونظم نتائج 

لتجميع النتائج والمؤشرات على مستوى المشروع )مصفوفة  توضع مستقلةقاعدة بيانات إلى 

من هذه النظم  االستراتيجيةفي  المقاسة(. وتستمد النتائج والمرأة الرجل بين المساواة نتائج

 االجتماعي النوعبصفتها مصادر للمعلومات من اجل قياس أثر االستثمارات التي تركز على 

 .مالي الغيرو المالي الفني تعاونوال
                                                           

 "نشر اإلدماج االقتصادي" بالدول المعنية فقط. عنوانطرية تحت يتم تتبع النتائج عبر إطار نتائج االستراتيجية القُ 26
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 النتائج لقياس البنك نظم(: 5) الجدولرقم

 الحالة المقياس النظام

 مطبق الوصول حسباالستثمارات  عدد الصفقات تتبع عنصر

 متعلقإسناد االنتقال ال عالمات االنتقال أثر مراقبة نظم

التي تقيس المساهمة في  بالمساواة

تحقيق قدر أكبر من المساواة بين 

 والمرأة الرجل

 مطبق

 التعاوننتائج  مصفوفة

 الفني

والنتائج والمخرجات  التأثيرات،

باستثناء ما جرى  الفنيةلالستشارة 

 األطربموجب 

)ال ينطبق إذا كان  مطبق

 امقدمً  الفنيةتمويل االستشارة 

 (إطار عبر

 اإلدارة بيانات قاعدة

 البيئية

 لاللتزام الرئيسي األداء مؤشر

 المساواة بعنصر

 التطوير جاري

نتائج  إطار

 طريةالق   االستراتيجية

 الذيتركيز النشاط في الدولة  قياس

 يعكس فجوات في االنتقال

 التطوير جاري

 مصفوفةبيانات  قاعدة

 بين المساواة نتائج

 والمرأة الرجل

 مستوى على والمؤشرات النتائج

 المشروع

 التطوير جاري
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 النوع االستراتيجية المبادرة لتقديم سريع ملخص(: 1) رقم الملحق

 

 2015 مايو إلى 2013 أبريل من للفترة

 خلفية

لوضع توجه أكثر هيكلية لنشر المساواة بين  2013عام  لنوعل االستراتيجية المبادرة’ أطلقت

ليس فقط  والمرأة الرجلالمبادرة على أهمية المساواة بين  وتنصفي أعمال البنك.  والمرأة الرجل

. ودللت المبادرة على التزام البنك هأساسي للنمو االقتصادي، بل كهدف في حد ذات حافزبصفتها 

. وساندت أولويات بهابتعزيز "اإلمكانات غير المستغلة لدى المرأة" في الدول التي يعمل 

المبادرة نشر الفرص االقتصادية عبر تمويل العمليات التي تزيد من وصول المرأة إلى التمويل 

فجوات  بهاوالتوظيف والخدمات. وقام البنك بموجب المبادرة بتحديد الدول والمجاالت التي يوجد 

لضمان تحقيق قيمة  اوضوحً  أكثر بشكل التشغيلية استجاباته ووجه والمرأة، الرجلملموسة بين 

والمساهمة في أثر االنتقال. وبناء على ذلك  والمرأة الرجلمضافة عبر الحد من الفجوات بين 

حيث  المتوسط البحروشرق  جنوبفي تركيا ووسط آسيا و مشاريعركز البنك أغلبية دعمه على 

 اعرضً  االستراتيجية. وتبنت والمرأة الرجلوجود أكبر فجوات بين  اتظهر البيانات المتاحة حاليً 

 التوظيف إلى والوصول التمويل، إلى الوصول تخدم قنوات ثالثة على يركز للمنتجات موجها

 .الخدمات إلى والوصول والمهارات،

 

بالمساواة عبر هذه  متعلقةالتي تشمل مكونات  مشاريعتبني المبادرة، تحقق تقدم في توفير ال ومنذ

 التركيز نقاط وتتضمن. قائًماوما يزال الكثير منها  مشاريعالقنوات، حيث استكملت بعض ال

 :يلي ما المحددة االلتزامات ظل في المبادرة لفترة األساسية

 ووضع العديد من النظم  والمرأة الرجللقضايا المساواة بين  تشغيليفريق  تأسيس

 والعمليات ذات الصلة.

 الحاجة بالبنك لتيسير تحديد  المشاريع فكرةعملية مراجعة تسمى مذكرات مراجعة  وضع

 ونقاط الدخول الممكنة.  زمن الحد من التميي

 التي تضم تقييم اآلثار  اإلشتماللمنهجية  2013إدارة البنك في يوليو  مجلس اعتماد

ذلك بمثابة خطوة ملموسة أظهرت  وكاناالنتقال للبنك.  أهداف إطارفي  التمييزية

 في عملية االنتقال. مرأةوال الرجلبدور المساواة بين  اإلدراك

 في االستراتيجيات القطرية والقطاعية. والمرأة الرجلالمساواة بين  تعميم 

 مليون  1.5بقيمة  بالمساواة المتعلقة االستشارية للخدمات الفني التعاونبرنامج  إطالق

 .2015عام  يورومليون  1.5وتجدد بقيمة  2014والذي دخل حيز العمل عام  يورو

 هيكلة لتحسين اإلرشادية المالحظات وضع يضم القدرات لبناء برنامج استحداث 

 المكتب عمل طاقم ذلك في بما البنكية المعامالت إلدارات التدريب وجلسات التوجهات

 .المقيم

 

 المشاريع حافظة .1

مكونات  يضم استثماريًا مشروًعا 22 توقيع تم 2015إلى مايو  2013من أبريل  الفترة خالل

 :النوععلى  يركز أو المساواة

 لنوعل االستراتيجية% في المناطق المستهدفة ضمن المبادرة 82من  أكثر. 

 طوروا% 27وصول المرأة إلى التمويل، و لتحسين إجراءات طوروا% 60 حوالي 

لتحسين  إجراءات طوروا% 14وصول المرأة إلى الخدمات، و لتحسين إجراءات

 وصول المرأة إلى التوظيف والمهارات.
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 المساواةتتضمن مكونات  التي المشاريعأعلى نسبة من  المالية المؤسساتشهد قطاع  قطاعيًا،

 والخدمات التصنيع ثم ،% 18%، يليه قطاع البنية التحتية البلدية والبيئية بنسبة 59بلغت  حيث 

قطاعات األعمال التجارية الزراعية والعقارات والسياحة  المشاريع بقية وتضم%. 19 بنسبة

  والنقل.
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 2015 مايو إلى 2013 أبريل من الموقعة االستثمارات

 
 

 
 

 
 

 في الفني( على أموال مخصصة للتعاون 7ثلث االستثمارات الموقعة )وعددها  وتحتوي

 يورو،ألف  665وقيمتها  ،‘والمرأة الرجل بين للمساواةالخدمات االستشارية  برنامج’إطار

برامج  لدعم المخصصةالمالية  للمؤسسات الفني التعاون أطرباإلضافة إلى أموال موفرة بموجب 

 فريق’ ويُطبق. الصغيرة المشاريعلدعم  االستشارية الخدمات إطار فيأو  ‘األعمال في المرأة’

عندما يعمل مع عمالء  الفني التعاونتوجه "مشاركة التكلفة" على  ‘والمرأة الرجلبين  المساواة

 .البنك لدى التكلفة مشاركة لمتطلبات امن غير القطاع العام طبقً 

هذه األمور على وثائق القروض )بما فيها خطة العمل البيئية واالجتماعية( في جميع  وتنعكس

تركز أو  النوع االجتماعي االستثمارات الموقعة على مدار فترة التقرير والتي تحتوي على مكون

االنتقال%( ألثر 68مع توقع تقديم معظمها ) ،قضايا  عليه
27
. 

                                                           
 بعض المشروعات طبقت قبل الموافقة على "اإلدماج" ضمن منهجية االنتقال، والبعض اآلخر يقدم إضافة ولكن ال يتوقع إحداثه ألثر نظامي.27

 المنطقةحسب 

 آسيا الوسطى

 اللجنة االقتصادية األوروبية

 جنوب وارق البحر المتوسط

 تركيا

 دول جنوب البلقان

 حسب القطاع

 األعمال التجارية الزراعية

 المؤسسات المالية

 التصنيع والخدمات

 البنية التحتية البلدية والبيئية

 العقارات والسياحة

 النقل

 الوصول األساسي للمرأةحسب 

 التمويل

 التوظيف والمهارات

 الخدمات
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 39 حاليًا تركز عليه أو  النوع االجتماعي البنك التي تحتوي على مكون مشاريعحافظة  وتبلغ

 بالنسبة الىو(. والمرأة الرجل بين المساواة علىبواسطة خطة العمل  بعضهامعالجة  تم) مشروًعا

 ،التطوير قيد محتمالً  مشروًعا 13 يظهرفمن المتوقع ان   2015 ديسمبر إلى يونيو من لفترةا

فقد يصل عدد  تلك   البنكية المعامالت تطوير حسب تقييمها. و جاري أخرىمشاريع وثمانية 

 .امشروعً  31 الى 2015عام المشاريع 

 المنتجات . 2

للبنك بالبدء في تطوير أدوات معينة لنشر  االجتماعي للنوع ل االستراتيجيةالمبادرة  سمحت

والتي تعتبر  المنتجات، هذه تتضمنالبنك. و تعامالتإطار  في والمرأة الرجلالمساواة بين 

 معظمها جديدة على سوق البنوك التنموية متعددة األطراف، ما يلي:

 مج إلى التمويل: توجه متكامل لبرنامج الوصول إلى التمويل كما تمثله برا الوصول

 .األعمال في المرأة

 مبادرات  مشاريعتكافؤ الفرص. تضمنت ال مراجعاتإلى التوظيف والمهارات:  الوصول

لتكافؤ الفرص في تركيا وصربيا ومصر )مع عمالء يعملون في البنية التحتية البلدية 

والبيئية والتصنيع والخدمات والنقل واألعمال التجارية الزراعية( وكازاخستان )في 

)مع عميل يعمل في الموارد  القرغيزيةالتحتية البلدية والبيئية( والجمهورية  البنية

 الطبيعية(.

 ذلك يقتصر ولم. اآلمن النقل وتوفير العمالء مع متجاوبة خدمات: الخدمات إلى الوصول 

مفهوم التعامل مع  أيًضا أدخل ولكنه ،النوعمع  تجاوبًا أكثر خدمات بتوفير السماح على

تقديم  موقعفي  سليمالت حتىحاجات المستخدمين المختلفين من مرحلة تصميم المشروع 

 المماثلة مع سكك حديد مصر. المشاريع أول ونُفذت. الخدمة

 

 المانحة الجهاتتمويل  استخدام 

 تحقيق أجل من األساس في الفنيالتعاون  أموال والمرأة الرجلبين  المساواةفريق  استخدم

 :غرضين

 .المشاريع وتطبيق تصميم دعم (1

 البنك الستجابات المعلومات من المزيد لتوفير متخصصة معلومات إلى الوصول (2

 .عمالئه لحاجات

تقديم  اعتمادإلى الموارد المحدودة للبنك وحقيقة  لنوعل االستراتيجيةوثيقة المبادرة  وأشارت

 بتخفيض املتزمة تحديدً  االستراتيجيةالمبادرة على دعم مجتمع المانحين للبنك. وبينما تعتبر 

 فإن التبرعات، لجمع المتزايد التوجه من الرغم على للمساهمين الخاص الصندوق على االعتماد

 كان أقل من المتوقع. المانحة الجهات من األموال تلقي

 والمرأة الرجل بين للمساواةالخدمات االستشارية  برنامج   1.3

 1.5بتمويل يبلغ  2014 عاموالمرأةبين الرجل  للمساواةبرنامج الخدمات االستشارية  أطلق

وشرق  جنوبتمويل منطقة  صندوقمخصص من الصندوق الخاص للمساهمين و يورومليون 

ثالثة أعوام من  يغطيالمانحين  منمن العديد  مموال اإطار  لكوتايوان. ويعتبر ذ المتوسط البحر

 البرنامج تصميم وسمح. المنتجات من مماثلة أنواع أجل من الفنيالمتوقعة للتعاون  اإلحتياجات

 ولكن للمانحين، مبسطة بطريقة اإلطار بتسويق للمانحين المشترك والتمويل للفريق البداية في

 الواجبة العناية أجل من البنكية للمعامالت التنفيذ لمدة سريع دعم بتوفير أيًضا سمح أنه المهم

 .االجتماعي بالنوع ب المتعلقة للمهام والمراقبة والهيكلة والتحضير
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)الوصول إلى التمويل  الثالثةالبرنامج للبنك بتوفير الخبرات لعمالئه فيما يخص القنوات  ويسمح

 :الكفاءة معايير من العديد بتحقيق اأيضً  لهيسمح كما والتوظيف والخدمات( 

 .المانحين تمويل استخدام حيث من المال مقابل القيمة (أ 

 .السوق متطلباتوقت سريع لعمالء البنك في إطار  الستجابة فيتشغيلية ل مرونة (ب 

 .بالبنك الصلة ذات اإلدارات على اإلداري العبء خفض (ج 

وإطار للمؤسسات االستشارية بقيمة  يوروالبرنامج من لجنة خبراء بتكلفة نصف مليون  يوفرو

% للجنة )مع التزامات قادمة بنسبة 75 حاليًا للبرنامج االستغالل نسب وبلغت. يورومليون 

ظل هذا المعدل لالستغالل، وافق  وفي% لإلطار بموجب الموازنة المتعاقد عليها.  65%( و10

. يورومليون  1.5برنامج بمبلغ ( على تمديد الالفني)عبر لجنة التعاون  2015البنك في أبريل 

 .المانحين تمويل توفير اآلن حتى يتم ولم

  الفنيللتعاون  مانحينأخرى  لتمويل  صناديق   2.3
 على اأيضً  والمرأة الرجلالمساواة بين  فريق حصل أعاله،تم حشده  الذي التمويلعلى  عالوة

 الدعم لتوفيرمجال المناخ  فيألف دوالر من صناديق االستثمار  300بقيمة  المانحين من تمويل

صندوق التكنولوجيا النظيفة في  يمولهاالتي  مشاريعلل بالمساواة المتعلقة التقييمات لتوضيح

كازاخستان وأوكرانيا وتركيا. وتتضمن التقييمات  توصيات باستثمارات مستقبلية وكذلك 

 في القطاع. توجيهات لقادة العمليات

 النوعوالمرأة عبر تخصيص خبير ب الرجل بين المساواةإدارة التنمية الدولية فريق  ودعمت

بين اإلدارة  رساء تبادل للمعرفةإومن مهامه . 2014والتنمية االجتماعية بدوام جزئي منذ مارس 

 .اقتصاديًاوقياس النتائج وتمكين المرأة  والمرأة الرجلوالبنك فيما يخص المساواة بين 

 االجتماعي النوعفي تعميم  المساهمة. 4

فإن التعميم "يشير إلى أن  ،االجتماعي للنوع ل االستراتيجيةالتعريف الوارد في المبادرة  حسب

ضمن استراتيجياته  بالنوع الجتماعي المتعلقةطاقم العمل سوف ينظر في الحاجات والمنظورات 

أو  استراتيجيةفي حاالت معينة، واستجابة  مشاريعوعملياته، على الرغم من وجود فرص قليلة ل

 حتى حاجة للعمل الوقائي للبنك."

 القطاعية والسياسات القطرية االستراتيجيات  1.4

التقرير للدول التي التي يغطيها فترة الالموضوعة أثناء  القُطرية، االستراتيجيات جميع تضمنت

وبيانات عن  للمساواةيضم مؤشرات   املحقً  والمرأة،الرجل  بين ملموسة فجوات بهايوجد 

األعمال لدى النساء  وريادة والمرأة الرجلالمشاركة في القوة العاملة والفجوة في األجور بين 

وبالنسبة للدول  والوصول إلى التمويل وحقوق الملكية ومعلومات أخرى مرتبطة بعمليات البنك.

االستراتيجيات المساواة بين  تضمنتذات أولوية،  لنوعل االستراتيجيةالتي اعتبرتها المبادرة 

استراتيجيات قطاع  ادرجتضمن العناصر المتداخلة في جميع الموضوعات. و والمرأة الرجل

 .والمرأة الرجلالمساواة بين  2013خالل  عليهاالموافقة  تمتالنقل والطاقة التي 

 والشراكات السياسات حول الحوار  2.4

 مستويات في البنك انخرط المشاريع، مستوى على الفنيعلى أبعاد بناء القدرات والتعاون  عالوة

 وشبه الوطنية السلطاتكال من  العمل ذلك شملو. األولوية ذات الدول في الحوار من مختلفة

 (.البلدية السلطات)أي  الوطنية

 إطاروهي  ،‘النوعبخصوص  األطراف متعددة التنموية للبنوك العمل مجموعة’البنك  ويترأس

 المستفادةالدروس بتقاسم و تعاونسمح بخلق يللحوار بين جميع المؤسسات المالية الدولية 

البنك  وطالبللقطاع الخاص.  هلنشر عمل البنك عبر توجه هام إطار أيًضا أنها كما والخبرات،

باألمم المتحدة لعام  ‘المرأة وضع’بالمشاركة كمراقب في لجنة  العمل لمجموعة ابصفته رئيسً 

2015. 
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 فريد إطاروهي  ،والمرأة الرجل بين بالمساواة المعنية الشبكةالبنك بصفته مراقب في  ويشارك

 الرجل بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة والتنمية، االقتصادي التعاون منظمةجميع دول  ضمي

والمجتمع المدني وجميع البنوك اإلنمائية متعددة األطراف. وسمح ذلك  المرأة، وتمكين والمرأة

 والمرأة الرجلللبنك بنشر عمله الخاص بالتواصل مع القطاع الخاص لنشر المساواة بين 

 ويشارك. والمرأة الرجلوالمساهمة في كتابة الوثائق التي تؤثر على األجندة الدولية للمساواة بين 

في  والمرأة الرجلاألجندة الدولية للمساواة بين  لوضعفي اجتماعات دولية رئيسية  االبنك أيضً 

 وأجندة ما بعد التنمية. 20سياق بكين+

 وبناء القدرات المؤسسية ومبادرات أخرى االجتماعي للنوع االستراتيجيةالمبادرة  نشر   3.4
 للنوع االستراتيجيةلنشر معلومات عن المبادرة  الطرق من العديد باستخدام الفريق يقوم

 .األساسية النتائج من منتقاة بمجموعة قائمة أدناه ويوجد. وخارجيًا اداخليً  االجتماعي

ذات الصلة على  الصفحات شبكة االنترنات الداخلية و تحديث تم الداخلي، الصعيد وعلى

تحضير  وتملتضم على سبيل المثال دراسات طلبها البنك ودراسات حالة وأدوات.   ناتاإلنتر

" وأنتج مقطع والمرأة الرجل بين بالمساواة المتعلقةوكتيب بعنوان "الشؤون  مقاالت، مسودة

مع تغيرات  ا(. وتماشيً 2015ألف نقرة بنهاية مايو  24)بستة لغات وحصل على  النوعفيديو عن 

بالمساواة   متعلقةوالتدريب على اآلثار ال النوع، عممت 2014واالجتماعية لعام  السياسة البيئية

وتدابير التخفيف لجميع أفراد طاقم عمل إدارة االستدامة البيئية. وحتى تاريخه، تلقت تسعة مكاتب 

 ق للنوعل االستراتيجيةعلى المبادرة  امقيمة ومجموعة األعمال التجارية للبنية التحتية تدريبً 

 .االجتماعي

التي  الدولية المنظمات من العديد وعبر للبنك السنوي االجتماع في المبادرة نشرت وخارجيًا،

 متعددة التنموية للبنوك العمل مجموعة’الجهاتأوسع. وتتضمن هذه  إطاريتفاعل معها على 

ومنظمات حكومية مثل منظمة األمن والتعاون في  ،‘االجتماعي النوع بخصوص األطراف

ومفوضية االتحاد األوروبي، واالتحاد من أجل  والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمةوبا، أور

 تمرمع الدول العربية التي  دوفيلالمتوسط. ووفرت فعاليات مثل القمة التي نظمتها شراكة 

والفعالية  رويترز،ومؤتمر الثقة في المرأة الذي نظمته مؤسسة طومسون  انتقالية، بمرحلة

التابع لألمم المتحدة في  المياه مجال في للتعاون المستوى رفيع الدوليلمؤتمر ل التحضيرية

وتحديد  والمرأة الرجللنشر ومناقشة عمل البنك بخصوص المساواة بين  فرًصا طاجيكستان،

 .التعاون وأوجهكات االشر

 

 لنوع االجتماعيلل االستراتيجيةاألمثلة األساسية على نتائج المبادرة  بعض

 البند االستراتيجية مخرجات االستراتيجية نتائج

البنوك اإلنمائية متعددة  كلمة موقعة اتفاقيات استراتيجية شراكات

األطراف ورئيس صندوق النقد 

 20+بكينالدولي 
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 لنوع االجتماعيلل االستراتيجيةاألمثلة األساسية على نتائج المبادرة  بعض

 البند االستراتيجية مخرجات االستراتيجية نتائج

 المرأة في الثقة مؤتمر فعاليات خارجية رعاية

للشراكة  اجتماعات

)بما فيها التي  االستراتيجية

 استضافها البنك(

للبنوك اإلنمائية  النوع اجتماع

 متعددة األطراف

 بينالرجل بالمساواة المعنية الشبكة

 الدولي البنكوالمرأة: 

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة 

:المجموعة العاملة قبل االقتصادي

 المؤسسات ؤشرمإطالق 

  بالمساواة والمتعلقة االجتماعية

 المؤسسات مؤشروإطالق 

بالمساواة بين  والمتعلقة االجتماعية

 .والمرأة جلالر

األمم المتحدة بشأن حقوق  منتدى 

بين الرجل  المساواةاإلنسان و 

 والمرأة.

 للمرأة القادم المليار 

 للمرأة الدولي المجلس اجتماع 

فرص عمل المرأة في  -أكيمات 

 ألماتي بمدينةالنقل 

 الرجلمستقبل المساواة بين  منتدى 

)مفوضية االتحاد  والمرأة

 األوروبي(

المساواة بين  تعميم

 والمرأة الرجل

التوجيهية الجديدة أو  المبادئ

 المحدثة

في جميع  المساواة تقييمات

دراسات الجدوى للبنية التحتية 

 البلدية والبيئية

 المساواة لشؤونالتوجيهية  المبادئ 

 ألصحاب المصالح

في الصناعات  المساواة قضايا 

 االستخراجية

المياه  مشاريعفي  المساواة قضايا 

 للبنك
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 لنوع االجتماعيلل االستراتيجيةاألمثلة األساسية على نتائج المبادرة  بعض

 البند االستراتيجية مخرجات االستراتيجية نتائج

 قائمة بحثية ورقة أو دراسة

 بذاتها

لصندوق التكنولوجيا  المساواة تقييم

 النظيفة بكازاخستان 

 العالمية الممارسات أفضل 

 المالية للمنتجات

 ومكانتها المرأة صوت تعزيز 

 االقتصاد في ومشاركتها

 والمرأة الرجلبين  المساواة السياسات حول الحوار

 االستراتيجيةمعممة في 

 طريةالقُ 

 وطاجيكستانوتركيا  المغرب

 النوع االجتماعي في ب خبير تعيين الدولة داخل دعم

 بين المساواةالعمل  فريقلدعم 

بمجلس االستثمار  والمرأة الرجل

 الطاجيكي

المبادرة  نشر

لنوع ل االستراتيجية

وبناء  االجتماعي

 القدرات الداخلية

البنك للمانحين،  تقرير

السنوي، وتقرير  والتقرير

 االستدامة

 بين بالمساواة المتعلقة األقسام

 والمرأة الرجل
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 لنوع االجتماعيلل االستراتيجيةاألمثلة األساسية على نتائج المبادرة  بعض

 البند االستراتيجية مخرجات االستراتيجية نتائج

 الشراكة اآلسيوية إطار مؤتمر في الخارجي الحضور

 لالتحاد المستوى رفيعة الفعالية 

 المرأة تمكين بشأن األوروبي

 النوعالبنك بخصوص  تجربة 

 الدولية الرابطةواإلدماج لدى 

 ألثر لتقييما

 لمجموعة الثمانية دوفيل شراكة 

لنوع المبسطة لمرور ات الإشار محدثةأدوات جديدة أو  عدة

 دارة االستدامة البيئيةإل االجتماعي

بموجب قسم  المساواة فرص تحديد 

 التوجيهات بإدارة االستدامة البيئية

 والمرأة الرجل بين المساواة كتيب حقائق ورقة/ منشور/ كتيب

 الفرص تكافؤ فيديو مقطع 

داخلية/ خط العمل  عروض

 األساسي

 البنك لتقرير األوروبي اإلطالق

 والمكانة الصوت عن الدولي

التحتية البلدية والبيئية/ إدارة  البنية 

 لنوع االجتماعيل االستدامة البيئية 

 والنقل

 االستراتيجيةالنقل بالمبادرة  فريق 

 لنوع االجتماعيل

 للمرأة االقتصادي التمكين تعزيز 

 إسطنبول: المساواة عن عرض 

اليوم العالمي للمرأة عن  عرض 

لنوع ل االستراتيجية المبادرة

 االجتماعي

عامة في الصناعات  قضايا 

 للموارد الطبيعية االستخراجية

 النقل عن بتايوان دراسية جولة قدرات بناء/ توعية نشاط

 بمدينة الحافالت لشركة اآلمن

 ألماتي
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 لنوع االجتماعيلل االستراتيجيةاألمثلة األساسية على نتائج المبادرة  بعض

 البند االستراتيجية مخرجات االستراتيجية نتائج

سياسة إدارة االستدامة  تحديث 

لنوع ل االستراتيجيةالبيئية/المبادرة 

 االقتصادية اللجنة: االجتماعي

 ألوروبا

الجمعية العمومية لصندوق  اجتماع 

 بيشكيكفي  البيئي الفنيالتعاون 

أداء الشركات: عرض  تعزيز 

 لمنصب مدير المرشحين

 العالمية الممارسات أفضل 

 المالية للمنتجات
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 (2015) والمرأة الرجل بين الفجوات(: 2) الملحق رقم

الفجوات بين  تقارير اجعةبمر لإلشتمالوالقطاعيين  طريينالخبراء االقتصاديين القُ  فريققام 

وإدارة االستدامة البيئية  والمرأة الرجل بين المساواةبالشراكة مع فريق  وتحديثها والمرأة الرجل

. لنوع االجتماعيل ل االستراتيجية المبادرة إعدادالناشئة أثناء فترة  االستراتيجيةلألولويات  اطبقً 

لدعم تركيزها  والمرأة الرجلعن ذلك إضافة مؤشرات جديدة لمعظم أبعاد الفجوات بين  ونجم

التوظيف واألعمال  فيصنع القرار مشاركة المرأة في على القواعد االجتماعية ومكانة المرأة، و

ظهرت والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(. و وم)العل الخريجاتالتجارية واإلدارات، وكذلك 

االجتماعية"، ناتجة عن ذلك أكبر فيما يخص "اللوائح القانونية و والمرأة الرجلفجوات بين 

وزادت من "صغيرة" إلى "متوسطة" في جميع  المتوسط، البحروشرق  جنوبخاصة في منطقة 

أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز. وزادت فجوات "التعليم والتدريب" إلى 

 إلى"الوصول  فجوات بقيت بينما الوسطى، آسيا في الدول وبعض أوروبا وسط"متوسطة" في 

 .المناطق جميع في كبيرة بدرجة هي كما" العمل"ممارسات و" العمل"سياسات و "التمويل

 مدى تُقيم والتي والبلديات، التحتية البنية خدمات في فجوةلل جديًدا بُعًدا أيًضا المراجعة وقدمت

الكمبيوتر ألثر  أو المحمول الهاتف واستخدام الصلب غير والوقود المياه إلى الوصول إحداث

يلي مراجعة تفصيلية لألدبيات ورسم خريطة  وفيماعلى الفرص االقتصادية للمرأة.  متناسبغير 

 يكنللبيانات القائمة، كما استكشفت مؤشرات أخرى للمواصالت والصرف الصحي ولكن لم 

لمخاوف متعلقة بالجودة ومشاكل في التفسير والتخصيص. ولذلك فإن إدماج  انظرً ممكنا ضمها 

يمثل عملية تدريجية يتم فيها  والمرأة الرجلفي في المجموعة العامة للفجوات بين هذا البعد اإلضا

القطرية  للتغطية امع مرور الوقت. ونظرً  موثوقةتحديث وتكامل المؤشرات كلما أتيحت بيانات 

 .فردية مؤشرات بصفتها وتعرض البعد لهذا الفجوات تجميع يمكن فال ، المحدودية شديدة
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 2015 والمرأة الرجل بين  الفجوات

 اللوائح الدولة

 القانونية

 والقواعد

 االجتماعية

 الخدمات

 الصحية

 التعليم

 والتدريب

 سياسة

 العمل

 ممارسات

 العمل

 التوظيف

واألعمال 

 التجارية

 الوصول

 إلى

 التمويل

 البلطيق ودول أوروبا وسط

 صغيرة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة صغيرة كرواتيا

 متوسطة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة استونيا

 متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة المجر

 متوسطة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة التفيا

 متوسطة متوسطة متوسطة طفيفة متوسطة صغيرة صغيرة ليتوانيا

 متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة بولندا

 متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة سلوفاكيا

 متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة متوسطة طفيفة صغيرة سلوفينيا

 أوروبا شر  جنوب

 متوسطة كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة صغيرة متوسطة ألبانيا

 البوسنة

 والهرسك

 متوسطة كبيرة متوسطة صغيرة متوسطة متوسطة متوسطة

 صغيرة متوسطة متوسطة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة بلغاريا

 صغيرة متوسطة     صغيرة قبرص

 متوسطة كبيرة كبيرة متوسطة صغيرة  كبيرة اليونان

 كبيرة       كوسوفو

 كبيرة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة متوسطة متوسطة مقدونيا

 الجبل

 األسود

 متوسطة كبيرة كبيرة متوسطة طفيفة متوسطة صغيرة

 متوسطة متوسطة كبيرة صغيرة صغيرة متوسطة صغيرة رومانيا

 متوسطة متوسطة كبيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صربيا

 كبيرة كبيرة كبيرة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة تركيا
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 والقوقاز أوروبا شر 

 متوسطة متوسطة كبيرة طفيفة صغيرة متوسطة متوسطة أرمينيا

 كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة أذربيجان

 روسيا

 البيضاء

 متوسطة صغيرة كبيرة متوسطة متوسطة صغيرة صغيرة

 صغيرة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة متوسطة متوسطة جورجيا

 صغيرة صغيرة كبيرة صغيرة متوسطة متوسطة متوسطة مولدوفا

 متوسطة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة صغيرة صغيرة أوكرانيا

 االتحاد

 الروسي

 متوسطة متوسطة كبيرة  طفيفة صغيرة صغيرة

 آسيا وسط

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة طفيفة متوسطة متوسطة كازاخستان

 الجمهورية

 القرغيزية

 صغيرة متوسطة كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة

 صغيرة صغيرة كبيرة متوسطة صغيرة متوسطة صغيرة منغوليا

 كبيرة كبيرة كبيرة صغيرة متوسطة متوسطة متوسطة طاجيكستان

 كبيرة متوسطة كبيرة متوسطة  متوسطة متوسطة تركمانستان

 كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة أوزبكستان

 وشر  المتوسط جنوب

 كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة كبيرة مصر

 كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة متوسطة متوسطة كبيرة األردن

 كبيرة كبيرة كبيرة متوسطة كبيرة كبيرة متوسطة المغرب

 كبيرة كبيرة متوسطة صغيرة متوسطة صغيرة متوسطة تونس

 مقارنة دول

 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة صغيرة صغيرة فرنسا

 صغيرة متوسطة متوسطة طفيفة متوسطة صغيرة طفيفة ألمانيا

 كبيرة متوسطة متوسطة صغيرة صغيرة طفيفة صغيرة إيطاليا

 صغيرة صغيرة صغيرة طفيفة متوسطة طفيفة طفيفة السويد
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 المملكة

 المتحدة

 صغيرة متوسطة متوسطة صغيرة متوسطة صغيرة متوسطة
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 المؤشرات المكون

 والقواعد القانونية اللوائح

 االجتماعية

مع العنف ضد المرأة )وحدة المعلومات  التعامل

الفرص االقتصادية للمرأة بناء على األمم -باإليكونوميست

 (األحدثأو  2012المتحدة، 

 

)وحدة    المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة تعديل

 2012 للمرأة، االقتصاديةالفرص -باإليكونوميستالمعلومات 

 (األحدث أو

 

اإلناث إلى الذكور عند الوالدة )وكالة االستخبارات  نسبة

 (األحدثأو  2013المركزية، 

 

 أو 2012 المتحدة، لألمم .في العالم  الزواج) المبكر الزواج

 (األحدث

 

أو  2011السياسية للمرأة )معهد األبحاث المسيحي،  الحقوق

 (األحدث

 

اآلمن إلى األرض )مؤشر المؤسسات االجتماعية  الوصول

 (2014 والجنسانية،

 

غير األراضي )مؤشر  الممتلكات إلى اآلمن الوصول

 (2014 والجنسانية،المؤسسات االجتماعية 

 

 التعاون منظمة) الذكور الورثة صالح في الميراث قوانين

 والجنسانية،مؤشر المؤسسات االجتماعية  -والتنمية االقتصادي

2009) 

 الخدمات إلى الوصول

 الصحية

 مولود ألف 100 لكل األمومة)وفيات  األمومة وفيات نسبة

 (2013 الدولي،( )البنك حي

 

عاما(  49إلى  15وسائل منع الحمل )% من النساء من  شيوع

 أو األحدث( 2013)البنك الدولي، 
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)% من  مؤهلالوالدة تحت إشراف طاقم طبي  حاالت

 أو األحدث( 2005المجموع( )مؤشر التنمية العالمية، 

 

 (2003 العالمية، التنمية)مؤشر  المراهقات لدى داتالوال معدل

اإلناث إلى الذكور في معدل اإللمام بالقراءة والكتابة  نسبة والتدريب  التعليم

 (األحدثأو  2013)المؤشرات االجتماعية لألمم المتحد، 

 

اإلناث إلى الذكور في معدل التخرج من المدارس  نسبة

أو  2013اليونسكو،  حسباالبتدائية )مؤشر التنمية العالمية 

 األحدث(

 

 بالمدارسالجنسين لمعدل االلتحاق اإلجمالي بين تكافؤ ال مؤشر

التعليم للبنك  بياناتالثانوية )مركز بيانات سياسات التعليم و

 (األحدثأو  2013الدولي، 

 

 (األحدث أو 2012 اليونسكو،) الهندسة خريجات

 

 أو األحدث( 2012)اليونسكو،  التكنولوجيا خريجات

الفرص -باإليكونوميستعدم التمييز )وحدة المعلومات  سياسة العمل سياسة

-2003 الدولية، العمل منظمةطبقا ل 2012 للمرأة االقتصادية

2010) 

 

القيود القانونية على أنواع الوظائف للمرأة )وحدة  سياسة

 2012 للمرأة االقتصاديةالفرص -باإليكونوميستالمعلومات 

 للبنك والقانون التجارية واألعمال المرأة بيانات قاعدة على بناء

 (2010 الدولي،

 

-باإليكونوميستالمساواة في األجر )وحدة المعلومات  سياسة

 الدولية، العمل منظمة حسب 2012 للمرأة االقتصاديةالفرص 

2003-2010) 

 

إجازات ومخصصات األمومة واألبوة )وحدة المعلومات  سياسة

 منظمة حسب 2012 للمرأة االقتصاديةالفرص -باإليكونوميست

 (2010 الدولية، العمل
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)وحدة    المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة تعديل

 2012 للمرأة، االقتصاديةفرص ال-باإليكونوميستالمعلومات 

 (األحدث أو

 

التفاضلية لسن المعاش )وحدة المعلومات  السياسة

 (األحدث أو 2012 للمرأة، االقتصاديةالفرص -باإليكونوميست

الفرص -باإليكونوميستعدم التمييز )وحدة المعلومات  ممارسة ممارسات العمل تقييم

-2003 الدولية، العمل منظمة حسب 2012 للمرأة االقتصادية

2010) 

 

-باإليكونوميستالمساواة في األجر )وحدة المعلومات  ممارسة

 الدولية، العمل منظمة حسب  2012 للمرأة االقتصاديةالفرص 

2003-2010) 

 

)اللجنة االقتصادية  والمرأة الرجلفي األجور بين  الفجوة

 (2013 ،ألوروبا التابعة لألمم المتحدة

 

ية األطفال )وحدة المعلومات الوصول إلى رعا ممارسة

التقييم  حسب 2012الفرص االقتصادية للمرأة -باإليكونوميست

 (2010 باإليكونوميستالكيفي لوحدة المعلومات 

والملكية وصنع  التوظيف

 القرار

اإلناث إلى الذكور في معدل المشاركة في القوة العاملة  نسبة

منظمة العمل الدولية،  حسب+( )مؤشر التنمية العالمية 15)

 أو األحدث( 2013

 

اإلناث إلى الذكور في معدل البطالة )مؤشر التنمية  نسبة

 (األحدثأو  2013منظمة العمل الدولية،  حسبالعالمية 

 

المرأة في التوظيف غير الزراعي )% من مجموع  نصيب

منظمة  حسبالتوظيف غير الزراعي( )مؤشر التنمية العالمية 

 أو األحدث( 2013ة، العمل الدولي

 

اإلناث إلى الذكور في معدل أصحاب العمل )مؤشر التنمية  نسبة

 أو األحدث( 2013منظمة العمل الدولية،  حسبالعالمية 
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والمديرات )مؤشر التنمية  المسؤوالتوكبار  المشرعات

 أو األحدث( 2013منظمة العمل الدولية، وفقا لالعالمية 

 

 التعليم خريجي توظيف معدل في الذكور إلى اإلناث نسبة

 (2013 الدولية، العمل)منظمة  الجامعي

 

 (2012 المؤسسات، وأداء األعمال بيئة)مسح  المرأة ملكية

 مالية مؤسسة لدى حسابلديهم  ممناإلناث إلى الذكور  نسبة التمويل إلى الوصول

 المالية الخدمات تعميم بيانات قاعدة+( )15)% من سن  رسمية

 (2014 العالم، في

 

 سن من)%  ائتمان بطاقة لديهم ممن الذكور إلى اإلناث نسبة

 (2014 العالم، في المالية الخدمات تعميم بيانات قاعدة+( )15

 

 مالية مؤسسات من يقترضون ممن الذكور إلى اإلناث نسبة

 بيانات قاعدة+( )15 سن من)%  مقترضة أموال أي على

 (2014 العالم، في المالية الخدمات تعميم

 

 مالية مؤسسات في يدخرون ممن الذكور إلى اإلناث نسبة

 المالية الخدمات تعميم بيانات قاعدة+( )15 سن من)%  رسمية

 (2014 العالم، في

 

 أو تشغيل أو إلنشاء يقترضون ممن الذكور إلى اإلناث نسبة

 مقترضة أموال أي على تجاري عمل أو مزرعة في التوسع

 في المالية الخدمات تعميم بيانات قاعدة+( )15 سن من)% 

 (2014 العالم،

 

إدارة عليا نسائية  ذاتالمرفوضة من مؤسسات  القروض

)مسح بيئة األعمال وأداء المؤسسات ومسح مقارنة بالرجال

 أو األحدث( 2009المؤسسات بالبنك الدولي، 

 

لتلقي  المحمول الهاتفاإلناث إلى الذكور في استخدام  نسبة

  المالية الخدمات تعميم ت بيانا قاعدة+( )15ن أموال )% من س

 (2014 العالم، في
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اإلناث إلى الذكور في اإلدارة العليا للمؤسسات التي تعتبر  نسبة

)مسح بيئة األعمال وأداء  كبيًرا قيًداالوصول إلى التمويل 

أو  2009المؤسسات ومسح المؤسسات بالبنك الدولي، 

 األحدث(

 

 :البلدية والخدمات التحتية البنية إلى الوصول

 المؤشرات المكون

 التحتية البنية إلى الوصول

 البلدية والخدمات

 استقصاءنظرا للوصول المحدود إلى المياه ) النسوي العبء

 (-المتعددة المؤشرات مجموعة

 

نظرا للوصول المحدود إلى الوقود غير الصلب  النسوي العبء

 االقتصاديةاللجة -المتعددة مؤشراتال مجموعة استقصاء)

 (المتحدة باألمم ألوروبا

 

)االتحاد  المحمول الهاتف استخدام في الذكور إلى اإلناث نسبة

 الدولي لالتصاالت(

 

 اللجة) الكمبيوتر استخدام في الذكور إلى اإلناث نسبة

 االقتصادية ألوروبا باألمم المتحدة(
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 التحتية للبنية الفردية الفجوات

اإلناث  نسبة الدولة

إلى الذكور 

لألفراد 

الذين 

 يستخدمون

 الهاتف

 المحمول

 اإلناث نسبة

 الذكور إلى

 السكان من

 الذين

 يستخدمون

 الكمبيوتر

 العبء

 النسوي

لجمع 

 المياه

 العبء

 النسوي

للتعرض 

إلى الوقود 

 الصلب

 البلطيق ودول أوروبا وسط

   متوسطة متوسطة كرواتيا

   صغيرة صغيرة استونيا

 طفيفة  صغيرة صغيرة المجر

   طفيفة صغيرة التفيا

   طفيفة طفيفة ليتوانيا

 طفيفة  صغيرة صغيرة بولندا

   طفيفة صغيرة سلوفاكيا

   طفيفة صغيرة سلوفينيا

 أوروبا شر  جنوب

 كبيرة صغيرة   ألبانيا

 البوسنة

 والهرسك
  طفيفة  

 طفيفة  صغيرة متوسطة بلغاريا

   صغيرة متوسطة قبرص

   متوسطة متوسطة اليونان

     كوسوفو

 متوسطة طفيفة متوسطة متوسطة مقدونيا

 الجبل

 األسود
  طفيفة  

 متوسطة  متوسطة متوسطة رومانيا

 كبيرة  متوسطة صغيرة صربيا
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 طفيفة  كبيرة كبيرة تركيا

 والقوقاز أوروبا شر 

 صغيرة    أرمينيا

   كبيرة متوسطة أذربيجان

 روسيا

 البيضاء
  طفيفة صغيرة 

  صغيرة   جورجيا

  متوسطة طفيفة  مولدوفا

  طفيفة   أوكرانيا

 االتحاد

 الروسي

   طفيفة طفيفة

 آسيا وسط

 صغيرة طفيفة صغيرة  كازاخستان

 الجمهورية

 القرغيزية
 متوسطة متوسطة  

  متوسطة   منغوليا

  كبيرة   طاجيكستان

     تركمانستان

  متوسطة   أوزبكستان

 وشر  المتوسط جنوب

    متوسطة مصر

     األردن

    صغيرة المغرب

  طفيفة   تونس

 مقارنة دول

 طفيفة  صغيرة طفيفة فرنسا

   صغيرة صغيرة ألمانيا

 طفيفة  متوسطة صغيرة إيطاليا
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 طفيفة  صغيرة صغيرة السويد

 المملكة

 المتحدة

 طفيفة  صغيرة صغيرة
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(: حالة المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بها البنك3)الملحق رقم 
28
 

بخصوص العقبات  1.3الغرض من هذا الملحق هو توضيح االدعاءات الموجودة في القسم 

والمحددات التي تتسبب في عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بها البنك، وذلك 

بعنوان "وضع المساواة بين الرجل والمرأة في الدول  2015عام  كما حددت الدراسة الصادرة

التي يعمل بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية" والتي قام بها "إرغون أسوشييتس". 

ويشير الملحق بالتحديد إلى مجموعة من أكثر التباينات الملموسة من حيث عدم المساواة بين 

الرجل والمرأة في األقاليم
29
الفرعية والمناطق التي يعمل بها البنك، كما يحدد الدول التي يوجد  

بها سمات عدم مساواة ملحوظة مقارنة بدول أخرى في نفس المنطقة الفرعية. ويعترف البنك 

مع العديد من القضايا، وكون سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة  النوع االجتماعيبتقاطع 

أبعاد أخرى تزيدها تعقيًدا مثل تشير الى المرأة والرجل، ولكن  أكثر من مجرد اختالفات بين

العرق والحالة االقتصادية واالجتماعية والتوجه الجنسي ومكان اإلقامة ومستوى التعليم والسن 

مع وضع واإلعاقات وما إلى ذلك. ولذلك يتعين تقييم سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة 

 .في االعتبار التي تتأثر مع نوع الجنس المسائل االجتماعية األخرى

 

 وصول المرأة إلى التوظيف

تؤدي أسواق العمل دور الرابط األساسي والديناميكي بين النمو االقتصادي وأثر االنتقال المستدام 

اإليجابي. وتظل الوظيفة الوسيلة األساسية للمرأة والرجل في الدول التي يعمل بها البنك 

 القتصادي واالستفادة منه.للمشاركة في النمو ا

ويعتبر وصول المرأة إلى التوظيف، بما في ذلك قدرة المرأة على الدخول إلى القوة العاملة بأجر 

والبقاء فيها ومرونة الخروج منها والدخول إليها )على سبيل المثال بعد إجازة األمومة( أساسيًا 

ساسية لعدم المساواة في الدول التي يعمل لمشاركتها الكاملة في القوة العاملة. وتتضمن السمات األ

 بها البنك ما يلي:

 

يعتبر معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل من الرجل في كل الدول التي يعمل بها البنك، 

وذلك على الرغم من تباين حجم عدم المساواة كثيًرا بين المناطق الفرعية والدول التي يعمل بها 

مناطق الفرعية، توجد أكثر سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة البنك. وعلى مستوى ال

وضوًحا في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط )معدل المشاركة في القوة العاملة للرجال يبلغ 

% للنساء(. 55.3% للرجال و76.5% فقط للنساء( ووسط آسيا )24.3%، مقارنة بنسبة 74.3

ي يعمل بها البنك وتوجد بها أكبر سمات لعدم المساواة هي وفي األماكن األخرى، فإن الدول الت

 تركيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وألبانيا.

وفي العديد من الدول التي يعمل بها البنك، تتعرض المرأة بصورة ملحوظة للبطالة مقارنة 

من  بالرجل، خاصة بين الشباب. وعلى مستوى المناطق الفرعية، فإن أكبر سمات عدم المساواة

حيث المستوى العام للبطالة وحجم عدم المساواة بين الرجل والمرأة تظهر في منطقة جنوب 

وشرق البحر المتوسط. ويبلغ معدل البطالة في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط )بناء على 

% للنساء، بينما يصل معدل البطالة بين 22.2% للرجال و8.4تقديرات منظمة العمل الدولية( 

% للنساء. وفي جنوب شرق أوروبا وعلى سبيل المقارنة، 53.7 % للرجال و24.4إلى  الشباب

فإن الفجوات بين الرجل والمرأة من حيث البطالة أقل بصورة عامة )على الرغم من بقاء النساء 

 أكثر عرضة للبطالة(، ولكن ارتفاع البطالة بين السكان بصورة عامة يمثل تحديًا.

البسيط على الوصول إلى الوظائف، بشكل كامل، العقبات القائمة على ولكن ال يفسر التركيز 

فيما يخص التوظيف. إن جودة التوظيف المتاح أمام المرأة والرجل، بما في  االجتماعينوع ال

                                                           
ير الناتج والذي يحتوي على جميع المراجع ذات الصلة للمواد األصلية هذا الملحق معتمد على دراسة طلبها البنك وقام بها "إرغون أسوشييتس". التقر28

 المستخدمة متاح عند الطلب.
 are.html-we-http://www.ebrd.com/whereقائمة بالدول التي يعمل بها البنك مجمعة حسب المناطق: 29

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
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ذلك التحرر من كافة أشكال التمييز والتحرش والوصول إلى األجور الجيدة )بما في ذلك تكافؤ 

فرص التدريب والترقية، والتوازن بين العمل والحياة، واإلجازة األجور للعمل المتكافئ(، و

الوالدية المدفوعة، واألمن الوظيفي، كلها أمور تحدد كيفية خلق المكاسب من االنتقال وتوزيعها 

 ما يلي:فيعدم العدالة في الدول التي يعمل بها البنك  تتمثل مواصفاتوتنميتها. 

 

ها البنك وفي غيرها على أجر أقل من الرجل، حيث تظهر تحصل المرأة في الدول التي يعمل ب

دولة من التي يعمل بها  27البيانات المتاحة الخاصة بالفجوة في األجور بين الرجل والمرأة في 

% في أذربيجان. ومن 53.2% في سلوفينيا إلى 5.1البنك وجود فجوة لصالح الرجل تتراوح من 

%( 39.8%( وجورجيا )50.9خاص طاجيكستان )الدول التي يوجد بها فجوة كبيرة بشكل 

 %(.37.7ومصر )

 

المرأة بشكل غير متكافئ في قطاعات وقطاعات فرعية معينة، وهي عادة في أنشطة  تتواجدو

نصيب أعلى لتوظيف المرأة مقارنة بالزراعة  تتميزاقتصادية أقل ربحية. وعلى سبيل المثال، 

عدا وسط أوروبا ودول البلطيق. وبالنسبة للقطاعات، بالرجل في جميع المناطق الفرعية للبنك 

 أقل للتقدم. فرصركز في وظائف أقل مهارة وأقل أجًرا، ولها متميل المرأة إلى الت

التمييزفي ويعتبر التعليم والتدريب محوريًا أيًضا لوصول المرأة إلى التوظيف الجيد. ويعني 

معي أن المرأة تدرس بشكل غير متكافئ في مجاالت الدراسة على المستوى الجااالختصاصات  

 مجاالت ال تؤدي إلى أعمال فنية أو أعلى راتبًا.

% من 70التي يعمل بها البنك ويتوفر منها بيانات، تمثل المرأة أكثر من  29دولة من  25وفي 

من هذه الدول تمثل المرأة أقل من نصف خريجي برامج  28الخريجين من برامج التعليم، وفي 

هذا التمييز أحد األسباب الرئيسية لعدم ترجمة زيادة االلتحاق ببرامج التعليم يعتبر و الهندسة.

 نتائج أفضل للمرأة في سوق العمل.في الجامعي 

 

 

 

 ريادة األعمال للمرأة والدمج المالي

قتصادات التي تمر بمرحلة انتقال  قد يوجد فيها نمو محدود في التوظيف بأجر، يمكن االفي 

عمال للمرأة أن توفر سبيالً بديالً للحصول على الدخل والتمكين االقتصادي، مع زيادة لريادة األ

خلق الفرص وتنمية القطاع الخاص بشكل عام في نفس الوقت. ويعتبر الوصول إلى التمويل أحد 

عناصر التمكين الرئيسية في هذا المجال، وهي مرتبطة بالمزيد من االبتكار وخلق فرص العمل 

اصة في األعمال التجارية الصغيرة والناشئة حيث تُمثل المؤسسات التي تملكها نساء والنمو، خ

بالمواصفات عدم التكافؤ في الدول التي يعمل بها البنك  ويتسمبقوة ولكن نموها يصطدم بعوائق. 

 اآلتية:

 
: في جميع أنحاء المناطق الفرعية للبنك، يقل احتمال فتح المرأة لحساب بنكي في اإلشتمال المالي

الرجل، كما تتأخر كذلك عن الرجل في الوصول إلى حسابات مقارنة بمؤسسة مالية رسمية 

االدخار والقروض. وعلى مستوى المناطق الفرعية، توجد أكبر سمات عدم التكافؤ بين الرجل 

% من 34الحسابات البنكية في جنوب وشرق البحر المتوسط حيث لدى  والمرأة في الوصول إلى

% فقط من النساء حسابات بنكية في مؤسسات مالية. وتشير األدلة كذلك إلى أن 18الرجال و

 الرجل. تلك التي يحصل عليها القروض التي تحصل عليها المرأة تميل ألن تكون أصغر قيمة من

 
: توجد معدالت منخفضة لملكية المرأة لألعمال التجارية. وطبقًا لمسح بيئة ريادة األعمال للمرأة 

( فإن 2013األعمال وأداء المؤسسات الذي قام به البنك بالشراكة مع البنك الدولي )بيانات 
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أقل المعدالت هي جنوب شرق أوروبا وجنوب وشرق البحر  تسجل فيهاالمناطق الفرعية التي 

ومن ضمن الدول التي تقل فيها المعدالت بشكل ملحوظ أذربيجان %(. 28المتوسط )كالهما 

ركز في المؤسسات م%(. وتميل رائدات األعمال إلى الت12.5%( وألبانيا )11%( وكوسوفو )4)

التجارية األصغر، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على وجه التحديد، بينما 

ها امرأة إلى العمل في قطاعات ذات حواجز دخول منخفضة تميل األعمال التجارية التي تملك

 سواء من حيث رأس المال األولي أو المهارات المتخصصة.

 

 وصول المرأة إلى البنية التحتية والمرافق واستخدامها

الوصول إلى البنية التحتية والمرافق من المحددات الهامة للفرص االقتصادية المنتجة، سواء عبر 

شر للوصول إلى األنشطة المدرة للدخل )مثال عبر النقل وتكنولوجيا المعلومات التيسير المبا

واالتصاالت( وعبر تخفيض عبء العمل غير مدفوع األجر )مثال عبر خدمات جيدة للمياه وجمع 

القمامة والطاقة(. ويمكن فهم سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة عبر وجهتي نظر 

 هما:ومترابطتين 

 االستخدام واألولوياتالوصول و (1

 صنع القرار (2

يستخدم الرجل والمرأة البنية التحتية والمرافق بطرق مختلفة ينتج عنها حاجات وأولويات مختلفة 

 توفير الخدمة. وتتضمن القضايا األساسية في الدول التي يعمل بها البنك ما يلي:ولتصميم وأداء 

 
التي يعمل بها البنك تحديات لضمان الوصول : تواجه العديد من الدول المياه والصرف والطاقة

الشامل لمرافق منزلية يعتمد عليها، خاصة في المناطق الريفية. إن االفتقاد للوصول المضمون 

للمرافق المنزلية يمكنه أن يزيد بصورة ملحوظة عبء المرأة من حيث العمل غير مدفوع األجر، 

لمرأة على العمل بأجر، كما يؤثر على إمكانية كما يمكنه التأثير بصورة غير مباشرة على قدرة ا

 ذهاب الفتيات إلى المدرسة.

 
: تشير األبحاث إلى اعتماد المرأة عادة على النقل العام أكثر من الرجل بسبب دخلها األقل النقل

بشكل عام وبسبب سيطرتها األقل على صنع القرار بخصوص الموارد المالية لألسرة. وعالوة 

المرأة إلى استخدام النقل العام بطريقة مختلفة، مثال عبر القيام بعدة رحالت على ذلك، تميل 

قصيرة )على سبيل المثال لألسواق والمراكز الصحية والمدارس(، بينما يميل الرجل للقيام 

برحالت خطية )مثل ذهابه إلى العمل وعودته منه(. وكثيًرا ما تكون السالمة الشخصية 

 وف األساسية للمرأة عند تنقلها بوسائل النقل العام.والتحرش الجنسي من المخا

 
: تعني "الفجوة الرقمية بين الرجل والمرأة" زيادة احتمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دولة يعمل فيها البنك ويوجد فيها بيانات  22من  21استخدام الرجل لإلنترنت مقارنة بالمرأة في 

اواة بين الرجل والمرأة في االستخدام في تركيا والمغرب. متاحة، وتوجد أكبر سمات عدم المس

وتشير أيًضا أبحاث من عدة دول يعمل فيها البنك قلة احتمال استخدام المرأة للهاتف المحمول. 

ويحد ذلك من فرص المرأة في الوصول إلى التوظيف )تقديم الطلبات عبر اإلنترنت( والتجارة 

 اإللكترونية والمعلومات.

 

 رارصنع الق

في عمليات صنع القرار على المستوى  في االعتبار وجهات نظر المرأة دائًما بشكل كاف أخذال ت

 األسري أو المحلي أو الوطني، مما ينجم عنه قرارات ال تفيد الرجل والمرأة بالتساوي:
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: في سياقات معينة )خاصة في جنوب وشرق المتوسط وتركيا وآسيا الوسطى( صالخاالمجال 

الرجل "رب األسرة" والمسؤول عن صنع جميع قراراتها، بما في ذلك المرافق  تعتبرافة هناك ثق

 والبنية التحتية.

 
بخصوص استخدام الرجل  االجتماعينوع الحسب  المصنفة: غياب المعلومات المجال العام

والمرأة للمرافق والبنية التحتية، وكذلك الميل إلى التركيز على "األبعاد الفنية" للتخطيط، يعني 

في أغلب األحوال. إن  النوع االجتماعيافتقاد القرارات الخاصة بالسياسات في هذا المجال لبعد 

ر المحلية والوطنية يعني عدم صنع القرا مجاالتالمستويات المنخفضة من مشاركة المرأة في 

 بتخصيص األموال العامة وإنفاقها. متعلقةحاجات المرأة وأولوياتها عند اتخاذ القرارات ال اعتبار

 

 قيادة المرأة والمشاركة العامة

يعزز تولي المرأة لمناصب رفيعة من نتائج االنتقال عبر المساعدة على إحداث التنوع في 

وجهات النظر والخبرات والمعرفة بعمليات صنع القرار. وعلى الرغم من الفوائد، يظل تمثيل 

الشركات أو في الحكومة في  داخلالمرأة أقل من المستوى المطلوب في المناصب القيادية، سواء 

التي يعمل بها البنك وفي باقي أنحاء العالم. وتتضمن السمات األساسية لعدم المساواة ما  البالد

 يلي:

 

: أغلبية الشركات في جميع أنحاء الدول التي يعمل بها البنك بالشركاتالعليا  المرأة في المناصب

ت من عدم يديرها رجال، وتمثيل المرأة فيها أقل من المستوى في مجالس اإلدارات. وهذه السما

ال تتواجد المرأة في االدارة المساواة هي األكبر في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، حيث 

%. وتوجد سمات عدم المساواة الهامة األخرى في تركيا 6أقل من ال بنسبة إللشركات  العليا

 %.10وكوسوفو وطاجيكستان وأذربيجان، حيث تصل هذه النسبة إلى أقل من 

 
المشاركة  ارتفعت: وعلى مستوى البلديات يوالمحل يالوطن على المستوى الحكومةالمرأة في 

على الصعيد السياسية للمرأة على مدار العقد المنصرم، ولكن يظل تمثيل المرأة أقل من المستوى 

الوطني والمحلي. وعلى المستوى الوطني، تشهد شرق أوروبا والقوقاز أكبر سمات عدم 

% من نواب البرلمان. وطبقًا للبيانات المحدودة المتاحة لنصف 16لنساء المساواة، حيث تمثل ا

الدول التي يعمل بها البنك فقط، فإن التمثيل السياسي للمرأة على المستوى المحلي يختلف بشكل 

% في أرمينيا. وتعني المستويات 9% في أوكرانيا إلى 76كبير في المناطق الفرعية من 

ائي في أجهزة صنع القرار المجتمعي عدم فهم حاجات المرأة المنخفضة من التمثيل النس

 وأولوياتها من حيث الوصول إلى الخدمات العامة واستخدامها وعدم أخذها بعين االعتبار.

وبجانب القواعد االجتماعية والثقافية الخاصة بأدوار الرجل والمرأة، تعيق عوامل اجتماعية 

ة السياسية، بما في ذلك الشبكات الضعيفة والوصول واقتصادية أوسع دخول المرأة إلى الساح

 المحدود إلى تمويل الحمالت والمستويات األقل للتعليم والفرص األقل الكتساب خبرة سياسية.

 

 القواعد االجتماعية واللوائح القانونية

يؤثر التفاعل بين القواعد القانونية واالجتماعية على قدرات المرأة التخاذ قراراتها واختياراتها 

 االسرة داخلبنفسها والسعي الستغالل الفرص االقتصادية والفرص األخرى وإسماع صوتها 

ار المجتمع. ويدعم ذلك مباشرة العديد من سمات عدم المساواة المحددة أعاله. ويعتبر استمرفي و

القواعد االجتماعية التقليدية في جميع أنحاء الدول التي يعمل بها البنك مضًرا بالمرأة، حيث 

 يمنعها من الوصول إلى نفس الفرص التي يصل إليها الرجل:
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التعددية القانونية )أي نظم قانونية متعددة في نفس الوقت، مثل القانون اإليجابي والقانون الديني، 

في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ولذلك تبعات عملية على  ئدةسافي نفس الدولة( 

العالقات بين الرجل والمرأة. وتستخدم المصادر الدينية للقانون في قوانين األحوال الشخصية 

واألسرة في كل من المغرب وتونس واألردن ومصر، مما يمنح الرجل والمرأة حقوقًا ووضًعا 

ا مثل الزواج واإلرث والنسب والجنسية. وفي المناطق الريفية وأدواًرا مختلفة فيما يخص قضاي

وطاجيكستان، يستخدم أحيانًا القانون العرفي وأنماط من العدالة  من ألبانيا والجمهورية القرغيزية 

 التقليدية لحل األمور األسرية.

 

از، ويظل الزواج المبكر مشكلة في بعض دول جنوب وشرق البحرالمتوسط ووسط آسيا والقوق

وكذلك لدى المجتمعات الغجرية في جنوب ووسط وشرق أوروبا. وما تزال ترد تقارير بحدوث 

حاالت زواج عرفية وغير رسمية، خاصة في وسط آسيا وجنوب وشرق البحر المتوسط. ويعتبر 

اختطاف العروس مشكلة أيًضا في بعض الدول التي يعمل بها البنك )خاصة في الجمهورية 

 خستان(.القرغيزية وكازا

 

، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي النوع االجتماعيويوجد انتشار واسع للعنف القائم على 

والتحرش الجنسي في جميع الدول التي يعمل بها البنك. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم توفير الحماية 

يع الدول التي يعمل في جم النوع االجتماعيالفعالة للمرأة من األشكال المختلفة للعنف القائم على 

في  النوع االجتماعيبها البنك. وهناك أيًضا مستويات مرتفعة من القبول للعنف القائم على 

المناطق الفرعية، ويعبر عنه أحيانًا عبر لوم الناجين على ما تعرضوا له. وترجع جزئيًا هذه 

إلى القواعد  جتماعيالنوع االالمواقف والفجوات القانونية في التعامل مع العنف القائم على 

 االجتماعية التي تربط شرف األسرة وكرامتها بسمعة وأخالقيات المرأة.
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 (: رسم خريطة للبنوك متعددة األطراف )جاري تطويرها(4الملحق رقم )

)بنك النوع االجتماعياألطراف بخصوص  متعددة التنموية للبنوك العمل مجموعة يترأس البنك

فريقي، وبنك التنمية اآلسيوي، والبنك األوروبي لالستثمار، وبنك التنمية للبلدان التنمية اإل

األمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية، وكل من 

يسمح للبنك بتنمية أوجه  ممابنك التنمية الكاريبي والبنك اإلسالمي للتنمية بصفتهما مراقبين( 

مع اللحاق  هتأسيس التعاون والشراكات، كما يضمن الحد األدنى من التكرار مع شركائو

للعمل مع المؤسسات  ملخصفي األجندة العالمية. ويوجد أدناه استعراض  طارئةبالتطورات ال

المالية الدولية الشريكة بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما سيتم استكماله بمجموعة 

بالبنك. والمعلومات المزودة أدناه وفرها أعضاء ‘ إدارة التقييم’حاليًا  تعدهاالتي  من األعمال

مجموعة العمل مباشرة أو أخذت من مواقعهم على شبكة اإلنترنت. ومن المالحظ أنه، من بين 

حصرية  مهمةتتبع  فإن مؤسسة التمويل الدولية هي الوحيدة التي جميع المؤسسات الشريكة، 

، بينما يغلب على جميع المؤسسات المالية الدولية األخرى اإلقراض السيادي  للقطاع الخاص

 % من األعمال الجديدة تعتمد على القروض للقطاع العام كل عام.70بمعدل متوسط يبلغ 

 

 فريقيبنك التنمية اإل

فالدول التي من حيث األولويات القُطرية، يعمل بنك التنمية األفريقي في القارة األفريقية، ولذلك 

يعمل بها أيضاًالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية هي مصر وتونس والمغرب وليبيا. ولكن 

 يركز بنك التنمية األفريقي بصورة أساسية على القطاع العام.

ومن حيث التوجه نحو القطاع الخاص، يُركز بنك التنمية األفريقي على ثالثة مجاالت أساسية 

ية، والصناعات والخدمات بما في ذلك دعم الزراعة واألعمال التجارية هي: البنية التحت

الزراعية، وروابط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واإلسكان، والتمويل. ويشمل األخير قروض 

لمشاريع لالشركات والمشاركة في ملكية المؤسسات المالية، باإلضافة لخطوط االئتمان لإلقراض 

تشكل العمود الفقري للعديد من االقتصادات األفريقية. ويستثمر بنك الصغيرة والمتوسطة التي 

لمشاريع ل تغطيتهمن  زيدالتنمية األفريقي أيًضا في مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وهو بذلك ي

متناهية الصغر وغير الرسمية التي تواجه تقليديًا صعوبات في الوصول إلى االئتمان والخطوط 

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن حيث توزيع عمليات القطاع الخاص االئتمانية المخصصة ل

، تلقت المشاريع اإلقليمية ومتعددة الجنسيات النصيب األكبر 2013على تصنيف الدول عام 

% 0.1%(، ثم الدول متوسطة الدخل بنسبة 36.8%(، تليها الدول منخفضة الدخل )63.1)

% من الموارد 13، ُخصصت 2016إلى  2014)خاصة في شمال أفريقيا(. وفي الفترة من 

 النوع االجتماعي . ولدى بنك التنمية األفريقي خبراء في النوع االجتماعي لمشاريع تُركز على 

سواء في اإلدارات التشغيلية أو على مستوى السياسات. وقد اُعتمدت استراتيجية بنك التنمية 

 :كاآلتيتركيز األساسية األفريقي العام الماضي، وكانت األولويات ونقاط ال

الوضع القانوني وحقوق الملكية )الحوكمة التي تركز على النوع االجتماعي  (1

واإلصالحات القانونية والحيازة اآلمنة لألرض للمزارعات، والحد من العنف القائم على 

 النوع االجتماعي وفتح القطاع الخاص أمام المرأة(

لى الموارد المالية والخدمات والسيطرة عليها، التمكين االقتصادي )زيادة وصول المرأة إ (2

 وتعزيز البنية التحتية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة(

إدارة المعرفة وبناء القدرات )الموارد والمساعدة الفنية إلدارة المعرفة من أجل تحقيق  (3

 المساواة بين الرجل والمرأة(

يع ضمن عملية الجودة في التقييم األولي، حيث المشار مراجعةولدى بنك التنمية األفريقي نظام ل

يعتبر نشر المساواة بين الرجل والمرأة أحد السمات التي يجري تقييمها. ويخطط بنك التنمية 

 األفريقي حاليًا لتأسيس نظام لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة.
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 بنك التنمية اآلسيوي

دئ، حيث يتقاطع عمله مع البنك األوروبي يعمل بنك التنمية اآلسيوي في آسيا والمحيط الها

إلعادة اإلعمار والتنمية في آسيا الوسطى والقوقاز )والدول التي يحدث فيها التقاطع هي أرمينيا 

وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان والجمهورية القرغيزية ومنغوليا وطاجيكستان وأوزبكستان(. 

من تلك الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة وتعتبر مجاالت تركيز بنك التنمية اآلسيوي أوسع 

اإلعمار والتنمية، حيث تشمل الزراعة واألمن الغذائي والتعليم والحوكمة واإلدارة العامة 

 والصحة والتنمية الحضرية والمياه.

مليار دوالر للحكومات في آسيا الوسطي والجنوبية،  2.75مبلغ  2014وبلغ اإلقراض عام 

مليون دوالر مساعدة فنية.  38.16ر دوالر عبارة عن تمويل مشترك، ومليا 1.16مدعوًما بمبلغ 

%(، والتمويل واإلدارة العامة 25%(، والنقل )57اإلقراض والمنح كما يلي: الطاقة ) تم توزيع و

%(، والمساعدة الطارئة 3%(، والخدمات الحضرية )5%(، والبيئة والموارد الطبيعية )8)

مليار دوالر على  2.33مليار دوالر و 1.89لعقود والتوزيع %(. وبلغت مستويات إرساء ا2)

 التوالي.

الدول، فإن مجاالت التركيز والتوجهات القطاعية مختلفة، حيث  بينوعلى الرغم من التقاطع 

يدعم بنك التنمية اآلسيوي المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة عبر توفير التمويل للقطاع 

العام بشكل أساسي. ويقوم بنك التنمية اآلسيوي بتطوير السياسات واالستثمارات العامة لتحسين 

والفني والبنية التحتية والتمويل وتنمية  المهني والتدريب في التعليم والتعليمآفاق المرأة والفتاة 

% من المشاريع السيادية لبنك التنمية اآلسيوي على 55احتوت  2014المؤسسات. وفي عام 

% من 90تركيز قوي على المساواة بين الرجل والمرأة. ومن أبرز النقاط احتواء أكثر من 

التي يدعمها بنك التنمية اآلسيوي على مستويات مرتفعة من المساواة مشاريع التعليم والصحة 

بين الرجل والمرأة على مدار األعوام الثالثة الماضية. وكانت النسب بارزة أيًضا في قطاعات 

في المائة  90إلى  80الزراعة والبنية التحتية للمياه والبنية التحتية الحضرية، حيث أبرزت من 

اة بين الرجل والمرأة. ولكن فيما يخص القطاع الخاص، وافق بنك التنمية من المشاريع المساو

على أربعة مشاريع للقطاع الخاص تضم تدابير للمساواة بين الرجل  2014اآلسيوي عام 

والمرأة. وتشمل هذه المشاريع التعليم واألعمال التجارية الزراعية واإلسكان واإلدماج المالي. 

نُفذ مشروع واحد فقط يشتمل على  2013ة باألعوام الماضية، ففي عام )شكل ذلك ارتفاًعا مقارن

 المساواة بين الرجل والمرأة(.

 

 البنك األوروبي لالستثمار

% 90يعمل البنك األوروبي لالستثمار بشكل أساسي مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )

 االت لألولويات:من النشاط(. ويركز البنك األوروبي لالستثمار على أربعة مج

 االبتكار والمهارات (1

 الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (2

 العمل المناخي (3

 البنية التحتية االستراتيجية (4

. وال يوجد النوع االجتماعي البنك األوروبي لالستثمار حاليًا استراتيجية وخطة عمل ل عدّ ويُ 

لمساواة بين الرجل والمرأة من اإلقراض حاليًا بيانات متاحة حول نسبة اإلقراض المتصل با

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمول البنك األوروبي لالستثمار صندوق إقراض المرأة بقيمة ل

مليوني يورو في األردن ، وهو مؤسسة أردنية للتمويل متناهي الصغر ال تهدف للربح. وتدعم 

الصغيرة، كما تحشد الدعم للقطاع لمشاريع لالعملية تنمية القطاع المالي المحلي لإلقراض 

الخاص وتنمية المشاريع متناهية الصغر. ويساهم االستثمار في دعم تقليص الفقر واإلدماج 
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االجتماعي عبر نشر ظروف عمل جيدة والوصول إلى الخدمات الضرورية، ومنها التمويل، 

 للمؤسسات متناهية الصغر.

 

 بنك التنمية للبلدان األمريكية

من ضمن خمسة أهداف لبنك التنمية للبلدان األمريكية، يتعلق أحد األهداف برعاية التنمية عبر 

القطاع الخاص )دعم عمالء الوساطة المالية مثل البنوك وصناديق االستثمار الخاصة ومصدرو 

ببنك التنمية للبلدان  النوع االجتماعيأسواق المال ووسطاء ماليين آخرين(. وتضع خطة عمل 

" ضمن 2015والتنوع  لنوعلو"وثيقة اإلطار القطاعي  2016لى إ 2014مريكية للفترة من األ

مجاالت األولويات دعم وتنمية ريادة األعمال للنساء، ولكن ال يوجد تقاطع ألن بنك التنمية للبلدان 

 األمريكية يعمل في أمريكا الالتينية والكاريبي.

 

 مجموعة البنك الدولي

لدى البنك الدولي تغطية جغرافية عالمية، مما يجعل التقاطع مع الدول التي يعمل فيها البنك 

 مهمتيناألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الزًما. وعلى الرغم من ذلك، لدى المؤسستين 

مختلفتين إلى حد كبير: فالبنك الدولي مقرض سيادي يعمل مع عمالء من القطاع العام 

. وعالوة على ذلك، الرفاه العاممعلنة هي التخلص من الفقر المدقع ونشر  مهمة )حكومات( تحت

يعمم البنك الدولي المساواة بين الرجل والمرأة على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات ال 

يمول البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استثماراتها مثل الصحة والتعليم والحماية 

إلى  2016من  لنوععكف البنك الدولي حاليًا على تحضير استراتيجية جديدة لاالجتماعية. وي

 ، كما طبق هيكل جديد للممارسات العالمية وخمسة مناطق للحلول المتداخلة أحدها عن 2021

التجارب في  تبادل. والهدف من هذه الهيكلة هو التركيز بصورة أكبر على النوع االجتماعي

 دول والحدود الموضوعية.جميع أنحاء األقاليم وال

وتتوسع مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، في هدفي المجموعة وهما 

عبر االستثمار في القطاع الخاص وتقديم استشارات له. وتعتبر  الرفاه لجميعإنهاء الفقر وزيادة 

لوية مع كون أفريقيا جنوب تغطيتها الجغرافية عالمية أيًضا. ولدى المؤسسة ستة أقاليم ذات أو

الصحراء وجنوب آسيا على رأس هذه األولويات وأوروبا ووسط آسيا ثالثها )من حيث حافظة 

العمليات( والشرق األوسط وشمال أفريقيا )وهي تشمل منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك 

ة على قائمة األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية( الخامسة. وتأتي تركيا في المرتبة الثاني

استثمارات المؤسسة، بينما تأتي مصر في المرتبة العاشرة. ومقارنة بالمؤسسات المالية الدولية 

 األخرى، فإن التقاطع األكثر مباشرة مع المؤسسة يتعلق بخط األعمال بالبنك.

وفيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، تعمل المؤسسة عبر االستثمار والخدمات االستشارية 

 لتحقيق فرص متكافئة للمرأة والرجل في ثالثة مجاالت أساسية:

ريادة األعمال )العمل مع الحكومات والقطاع الخاص لتحسين الوصول إلى التمويل  (1

 ومناخ االستثمار(

 التوظيف )نشر تكافؤ الفرص في الشركات( (2

 التجارية(القيادة )تمويل وتطبيق برامج داخلية وخارجية لنشر قيادة المرأة لألعمال  (3

بإصدار أول سند ُمصمم خصيًصا لدعم رائدات األعمال في الدول  2010وقامت المؤسسة عام 

مليون دوالر من مستثمرين يابانيين. وتعتبر البنية التحتية البلدية  165النامية، حيث حصلت على 

مار والتنمية مع والبيئية أحد المجاالت المحددة التي ال يتقاطع فيها البنك األوروبي إلعادة اإلع

 المؤسسة.

ويوجد حاليًا فارق واضح بين التوجهات والمنتجات الخاصة بالوصول إلى التمويل، فعلى الرغم 

من الفارق الواضح بين أحجام اإلقراض، إال أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كان 

عمال يستهدف بإيجابية سباقًا على المستوى المؤسسي في إطالق برنامج شامل للمرأة في األ
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العرض والطلب ويوفر ضمانة للخسارة األولى واإلقراض المباشر إلى المؤسسة المالية الشريكة 

ن، إلى جانب خدمات استشارية لألعمال التجارية تقدم إلى مستفيدين وومساعدة فنية يمولها مانح

ة اإلعمار والتنمية التي بدأت نهائيين محتملين. وأدت مبادرة تكافؤ الفرص بالبنك األوروبي إلعاد

إلى بعض التطابق المحتمل مع المؤسسة، ولكن يستمر البنك في رفع التواصل مع  2011عام 

عمالئه القريبين واستخدام المشروطية لضمان التنفيذ المستدام. وتقدم المؤسسة خطة إصدار 

بي إلعادة اإلعمار شهادات خاصة بها تسمى "هي تعمل"، وبذلك تميز نفسها عن البنك األورو

والتنمية من حيث استكشاف خيارات استخدام الخطط القائمة لتقديم الشهادات مثل خطة كاديغر 

 لتقديم الشهادات في تركيا.
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 (: المسرد 5الملحق رقم )

الوصول إلى الموارد 

 والتحكم فيها

لهذا المبدأ ثالثة جوانب: الموارد والوصول والتحكم. ويشير األول 

ارد إلى الوسائل والمنتجات، بما في ذلك الوسائل وهو المو

االقتصادية )الدخل األسري( أو اإلنتاجية )األرض والمعدالت 

واألدوات والعمل واالئتمان( والوسائل السياسية )القدرة على 

القيادة والمعلومات والتنظيم( والوقت. وللوصول والتحكم معان 

رة على استخدام موارد مختلفة قليالً، حيث يشير الوصول إلى القد

محددة واالستفادة منها )مادية ومالية وإنسانية واجتماعية وسياسية 

وما إلى ذلك(، بينما يتضمن التحكم في الموارد القدرة على اتخاذ 

قرارات بشأن استخدام المورد. وعلى سبيل المثال، يعني تحكم 

 المرأة في األرض قدرتها على الوصول إلى األرض )استخدامها(

وملكيتها )يمكنها أن تكون صاحبة الحق القانوني( واتخاذ قرارات 

بشأن بيعها أو تأجيرها. والوصول إلى الموارد والتحكم فيها 

عنصر أساسي في تمكين المرأة، وبالتالي تحقيق المساواة بين 

الرجل والمرأة.
30

 

التعامل مع الرجل 

 وإشراكه

الوصول لفهم أفضل يشير التعامل مع الرجال والصبيان إلى 

للجانب الذكوري من منظور النوع االجتماعي. ويتضمن ذلك 

النظر في القيم والقواعد الذكورية التي يفرضها المجتمع على 

سلوك الرجل، وتحديد القضايا التي تواجه الرجال والصبيان 

والتعامل معها في عالم العمل، ونشر األدوار اإليجابية التي يمكن 

ن القيام بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأةللرجال والصبيا
31

 .

وإشراك الرجل في تصميم المشاريع يشير إلى فهم كيفية دراسة 

التحديات والهياكل التي تعزز من مزايا الرجل وتحويلها، وتقوية 

تلك التي تدعم المساواة بين الرجل والمرأة. وعادة ما يستهدف 

 التدخل التالي:

 للسياسات والقراراتالرجل بصفته صانع   (1

 الرجل في المجتمعات (2

الرجل الذي يعاني من عالمات عدم المساواة المتصلة  (3

 بنوع الجنس

تشير المكانة إلى القدرة والسلطة التخاذ خيارات معينة أو  المكانة

التصرف لتحقيق مصالح حيث يكون للفرد سببًا يدعوه العتبارها 

 (.2013ذات قيمة )البنك الدولي، 

صدرت عن المؤتمر العالمي  عمليعتبر منهاج عمل بكين وثيقة  عمل بكين منهاج 

الرابع المعني بالمرأة: العمل من أجل المساواة والتنمية والسالم، 

. وراجعت الدول 1995والذي عقد في بكين بالصين في سبتمبر 

                                                           
30التابع لألمم المتحدة )الذي أصبح اآلن تابعا لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين   ث والتدريب من أجل النهوض بالمرأةالمعهد الدولي للبح

 المرأة(، مسرد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بقضايا الجنسين
 2004منظمة العمل الدولية، 31
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األعضاء عبر الحوار مع مجموعة كبيرة من النساء والرجال الذين 

المدني من جميع أنحاء العالم، التقدم الذي تحقق يمثلون المجتمع 

في الماضي والمتطلبات الجديدة لإلسراع في التقدم العالمي نحو 

المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة. وتضمن إعالن 

ومنهاج عمل بكين التعبير عن تفاهماتهم واتفاقهم. ويجسد اإلعالن 

طبيق منهاج العمل، مما التزام المجتمع الدولي بدفع المرأة وت

يضمن انعكاس منظور النوع االجتماعي على جميع السياسات 

والبرامج على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
32

 

على  القضاء اتفاقية

جميع أشكال التمييز ضد 

 المرأة

على جميع أشكال التمييزضدالمرأة، والتي تعرف  اتفاقية القضاء

الدولي لحقوق المرأة، تبنتها الجمعية العامة أيًضا باسم القانون 

% من 90. وانضم الى االتفاقية حاليًا 1979لألمم المتحدة عام 

األعضاء في األمم المتحدة، مما يجعلها ثاني أكثر اتفاقية مصادق 

 عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل.

وتعبر االتفاقية عن طبيعة ومعنى التمييز القائم على نوع الجنس 

ساواة بين الرجل والمرأة، وتفرض التزامات على الدول والم

إلزالة التمييز وتحقيق مساواة موضوعية. وال تغطي االتفاقية 

القوانين التمييزية فقط، بل الممارسات والتقاليد أيًضا، وال تقتصر 

على عمل الدول، بل تمتد إلى مسؤولية الدول في التعامل مع 

راف الخاصة. وتغطي االتفاقية التمييز ضد المرأة من جانب األط

الحقوق المدنية والسياسية )حقوق التصويت والمشاركة في الحياة 

العامة والحصول على الجنسية أو تغييرها أو اإلبقاء عليها 

والمساواة أمام القانون وحرية الحركة( والحقوق االقتصادية 

ن واالجتماعية والثقافية )حقوق التعليم والعمل والصحة واالئتما

المالي(.
33

 

لجنة وضع المرأة هي لجنة وظيفية بالمجلس االقتصادي  لجنة وضع المرأة

، 1946واالجتماعي التابع لألمم المتحدة. وتأسست اللجنة عام 

وهي مخصصة حصريًا للمساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز 

وضع المرأة. واللجنة هي الجهة العالمية لصنع السياسات، وتجتمع 

ييم التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة سنويًا لتق

وتحديد التحديات ووضع المعايير وتحضير السياسات المتماسكة 

لنشر المساواة بين الرجل والمرأة وتقدم المرأة في جميع أنحاء 

العالم.
34

 

العمل الالئق هو الذي يتيح التوظيف في ظروف الحرية والمساواة  العمل الالئق

ن والكرامة البشرية. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن واألم

العمل الكريم فرًصا للعمل تكون منتجة وتوفر دخالً عادالً وأمنًا في 

                                                           
ن المرأة، هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكي32

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#concern 
 المصدر: هيئة المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األمم33
 /http://www.un.org/womenwatch/daw/cswالمصدر: هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 34
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مقر العمل وحماية اجتماعية لألسر، وآفاق أفضل للتنمية الشخصية 

والتكامل االجتماعي، وحرية التعبير عن المخاوف والتنظيم 

التي تؤثر على حياتهم كما توفر تكافؤ والمشاركة في القرارات 

الفرص والعالج لكل النساء والرجال.
35

 

يعني التنوع تقدير قيمة االختالفات بين البشر والطرق التي يمكن  التنوع

لهذه االختالفات المساهمة في بيئة عمل أكثر ثراًء وإبداًعا وإنتاجيةً 

ألصل الوطني )التنوع يدور حول احترام االختالفات مثل الثقافة وا

والتوجه الجنسي والمنطقة والهوية الجنسانية والسن والحالة 

االجتماعية والعرق والدين واإلعاقة وبنية األسرة والصحة والقيم 

  وما إلى ذلك(.

التوجه نحو ضمان المساواة في التعامل وعدم التمييز واإلمكانات  تكافؤ الفرص

لجميع العاملين بغض المتكافئة للوصول إلى الوظائف والتدريب 

النظر عن نوع الجنس ولون البشرة واألصل العرقي والتوجه 

الجنسي والمعتقدات، ودون النظر إلى قدراتهم ومهاراتهم. وتؤدي 

المساواة في محل العمل إلى فوائد اقتصادية ملموسة. ولدى 

أصحاب العمل الذين يمارسون المساواة إمكانية الوصول إلى قوة 

 كثر تنوًعا.عاملة أكبر وأ

المساواة في األجر عن 

األعمال المتساوية 

 القيمة

(، أحد المعايير العالمية 100تسعى اتفاقية المساواة في األجر )رقم 

المحورية الثمانية للعمل، لمعالجة التمييز في األجر عن طريق 

ضمان حصول المرأة والرجل على نفس األجر ليس فقط مقابل 

المتشابهة، بل كذلك للعمل المتساوي في نفس العمل أو األعمال 

القيمة. وهذا المبدأ أساسي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ألن 

نسبة كبيرة من النساء تقوم بوظائف مختلفة عن الرجال. ويساهم 

أيًضا تقييم قيمة الوظائف المختلفة والمتطلبات الموازية لها على 

يد من الشفافية والفعالية أساس معايير مشتركة وموضوعية في المز

بنظم تحديد األجور، مع تحسين إجراءات االنتداب واالختيار. 

وتقرر المساواة في األجر عن األعمال المتساوية في القيمة بدون 

تمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة االجتماعية فيما يخص 

جميع جوانب األجر وشروطه.
36

 

وفر الحقوق المدنية تحقوق بين الرجل والمرأة المساواة في ال المساواة في الحقو 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوقًا أخرى. وهذه 

 الحقوق تضمنها القوانين الدولية والوطنية.

التحليل/التقييم القائم 

 على النوع االجتماعي

يمكن إجراء التحليل لقائم على النوع االجتماعي عبر منهجيات 

مختلفة، ولكن الهدف النهائي هو دائًما واحد: جمع وتوجهات 

المعلومات عن االختالفات بين الرجل والمرأة والعالقات 

                                                           
 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htmالدولية "العمل الكريم" منظمة العمل 35
 (2008(. )المصدر: منظمة العمل الدولية، نشر المساواة، 100)رقم  1951االتفاقية، 36
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صها لتحديد وفهم ومعالجة المظاهر الممكنة لعدم حاالجتماعية وف

 المساواة والقائمة على النوع االجتماعي.

وفيما يلي بعض األسئلة األساسية للتحليل القائم على النوع 

 االجتماعي:

 ما الوضع حاليا؟ 

 ما هي سمات عدم المساواة أو مخاطر حدوثها؟ 

  ما التبعات التي يمكن للمشروع التسبب فيها على المرأة

 والرجل؟

العنف القائم على النوع 

 االجتماعي

العنف القائم على النوع االجتماعي مصطلح جامع ألي فعل مضر 

قائًما على اختالفات يرتكب رغًما عن إرادة الشخص ويكون 

)جنسانية( تعزى إلى المجتمع بين الرجل والمرأة. وتختلف طبيعة 

ومدى األنواع المحددة من العنف القائم على النوع االجتماعي 

حسب الثقافة والدولة والمنطقة. وتتضمن األمثلة على ذلك العنف 

الجنسي والعنف األسري والتحرش في األماكن العامة وأماكن 

 االغتصاب والمتاجرة وجرائم الشرف وما إلى ذلك.العمل و

عدم االلتفات العتبارات 

 االجتماعي النوع

و اإلخفاق في أتجاهل التعامل مع منظور النوع االجتماعي 

اعتبارات النوع االجتماعي( مراعاةذلك)مقابل 
37

 

البيانات المبنية على 

 االجتماعي النوع

االجتماعي، والتي تشمل إحصاءات البيانات المبنية على النوع 

وتحليالت للفجوات، أداة لتيسير فهم وجود سمات عدم المساواة 

 واالختالفات القائمة على النوع االجتماعي ومكان وجودها.

التمييز القائم على النوع 

 االجتماعي

المعاملة النظامية غير المالئمة لألفراد بناء على نوع الجنس، 

 ق وفرص وموارد.وذلك بحرمانهم من حقو

تقسيم العمل على أساس 

 االجتماعي النوع

يشير تقسيم العمل إلى الطريق التي يقوم بها كل مجتمع بتقسيم 

العمل بين الرجال والنساء، والصبيان والفتيات، طبقًا ألدوار ثابتة 

اجتماعيًا لنوع الجنس أو ما يعتبر مناسبًا وقيًما لكل من الرجل 

 قسيم العمل أنواع مختلفة من األدوار:والمرأة. ويوجد ضمن ت

أنشطة يقوم بها الرجال والنساء من أجل إنتاج سلع  أدوار إنتاجية:

وخدمات إما للبيع أو التبادل أو لتلبية حاجات معيشية لألسرة. 

 ويتضمن ذلك عادة العمل مقابل أجر.

أنشطة الزمة لضمان تناسل القوة العاملة بالمجتمع. أدوار تناسلية:

ويتضمن ذلك العمل المنزلي مثل التنظيف والطهي والحمل 

والتربية والعناية بأفراد األسرة. وتقوم المرأة في األغلب بهذه 

 المهام وهي عادة غير مدفوعة األجر وغير معترف بها.

أنشطة تقوم بها المرأة في األساس على دور إدارة المجتمع:
                                                           

 1998المفوضية األوروبية، 37
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لي لضمان توفير مستوى المجتمع بصفتها امتداد لدورها التناس

وصيانة الموارد النادرة لالستهالك الجماعي مثل المياه والرعاية 

الصحية والتعليم. وهذا العمل تطوعي وغير مدفوع األجر يؤدى 

 أثناء وقت "الفراغ".

أنشطة يقوم بها الرجل بشكل أساسي على  دور سياسة المجتمع:

الدور  مستوى المجتمع، عادة في إطار السياسة الوطنية. وهذا

الريادي المعترف به رسميًا قد يكون مدفوع األجر مباشرة أو ينتج 

 عنه زيادة السلطة أو المكانة.

: يشير ذلك إلى حقيقة كون المرأة تميل للعمل لفترات دور ثالثي

أطول وأيامها مشتتة أكثر من الرجل، حيث تنخرط عادة في ثالثة 

أدوار: تناسلية وإنتاجية وعمل مجتمعي.
38

 

ساواة بين الرجل الم

 والمرأة

المساواة بين الرجل والمرأة هو الهدف أو المستهدف النهائي حين 

يكون للرجل والمرأة ظروف متساوية لتحقيق حقوق اإلنسان غير 

منقوصة والمساهمة في النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 والسياسي واالستفادة منه.

اإلنصاف بين الرجل 

 والمرأة

المعادلة في مخرجات إلى نصاف بين الرجل والمرأة يشير اإل

الحياة بين الرجل والمرأة، مع االعتراف بالحاجات واالهتمامات 

المختلفة، وما يتطلبه ذلك من إعادة توزيع السلطة والموارد. 

 ويعتبر ذلك عملية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

نية إلى التجربة المتأصلة وعميقة اإلحساس تشير الهوية الجنسا الهوية الجنسانية

داخليًا وفرديًا بنوع الجنس، وهو ما قد يوازي أو ال يوازي 

فسيولوجيا المرء أو نوع الجنس عند الميالد. ويتضمن ذلك 

اإلحساس الشخصي بالجسم، والذي قد يشمل في ظل حرية 

االختيار تعديل المظهر أو الوظيفة الجسدية عبر وسائل طبية أو 

جراحية أو وسائل أخرى، وتعبيرات أخرى عن نوع الجنس تضم 

المالبس والتكلم والسلوكيات.
39

 

مؤشر عدم المساواة بين 

 الرجل والمرأة

بوضع مؤشر جديد  2010قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 

لقياس التفاوت بين الرجل والمرأة، وهو مؤشر عدم المساواة بين 

ر هذا المؤشر مقياًسا مركبًا يعكس الخسارة الرجل والمرأة. ويعتب

في النمو البشري نظًرا لعدم المساواة بين اإلنجازات األنثوية 

 والذكورية في ثالثة أبعاد:

 الصحة اإلنجابية (1

 التمكين (2

                                                           
38 Moser C. ,1993 
39 UNFPA and Promundo (2010). Engaging Men and Boys in Gender Equality and Health. A Global toolkit for 

action; UNAIDS (2011). UNAIDS Terminology Guidelines. 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2118_terminology-

guidelines_en.pdf 
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 سوق العمل (3

ويتراوح المؤشر بين صفر والذي يشير إلى المساواة بين الرجل 

المرأة ألدنى مستويات عدم والمرأة، وواحد الذي يشير إلى وصول 

المساواة في جميع األبعاد التي جرى قياسها. وقُدم ذلك بوصفه 

معياًرا اختباريًا لمعالجة أوجه قصور المؤشرات السابقة التي لم 

تعد تُستخدم، وهو مؤشر التنمية حسب النوع االجتماعي ومقياس 

لبشرية. في تقرير التنمية ا 1995تمكين المرأة، واللذان قُدما عام 

وطبقا للمؤشر، ال يوجد دولة في العالم تتمتع فيها المرأة بالمساواة 

مع الرجل.
40

 

تعميم منظور النوع 

 االجتماعي

تعميم منظور النوع االجتماعي هو عملية تقييم التبعات الواقعة 

على المرأة والرجل ألي عمل مخطط، بما في ذلك التشريع أو 

لمناطق وعلى جميع المستويات. السياسات أو البرامج، في جميع ا

إنه استراتيجية لجعل مخاوف وتجارب المرأة وكذلك الرجل بعًدا 

أساسيًا في تصميم السياسات والبرامج وتطبيقها ومتابعتها وتقييمها 

في جميع الدوائر السياسية واالقتصادية والمجتمعية بحيث يستفيد 

اواة. والهدف كل من المرأة والرجل بالتساوي وال تنتشر عدم المس

النهائي هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
41

 

االحتياجات حسب النوع 

 االجتماعي

هي االحتياجات االحتياجات العملية المراعية للنوع االجتماعي 

اآلنية التي تحددها المرأة لمساعدتها على البقاء في أدوارها 

يل السياسات المقبولة اجتماعيًا في الهياكل القائمة للسلطة. وتم

الملبية لالحتياجات العملية للجنسين إلى التركيز على ضمان عيش 

المرأة وأسرتها في ظروف معيشية مناسبة مثل الرعاية الصحية 

وتوفير الطعام والوصول إلى مياه آمنة وصرف صحي، ولكنها 

تسعى أيًضا إلى ضمان الوصول إلى فرص مدرة للدخل. وال تقوم 

الجنسانية بتحدي مباشر لسمات عدم المساواة االحتياجات العملية 

بين الرجل والمرأة، على الرغم من احتمال كونها نتيجة مباشرة 

 لموقع المرأة التابع في المجتمع.

هي االحتياجات االستراتيجية القائمة على النوع االجتماعي 

االحتياجات التي تحددها المرأة وتتطلب استراتيجيات لتحدي سيادة 

الرجل وأفضليته. وهذه الحاجات قد تتعلق بسمات عدم المساواة 

المتمثلة في تقسيم العمل على أساس الجنس، والملكية والسيطرة 

على الموارد، والمشاركة في صنع القرار، وتجارب العنف 

. وغالبا ما ينظر إلى هذه الحاجات األسري والعنف الجنسي وغيره

باعتبارها تحويلية بطبيعتها، حيث تسعى لتغيير وضع المرأة 

وموقعها في المجتمع مقارنة بالرجل. وبناًء على ذلك، فهي أكثر 

                                                           
 /Index http://hdr.undp.org/en/statistics/giiبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، 40
 1997المجلس االقتصادي واالجتماعي، 41
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  عرضة للمقاومة من االحتياجات العملية حسب النوع.

المراعاة/الوعي/التجاوب 

العتبارات النوع 

 االجتماعي

المتصلة بالمجتمع فيما يخص التمييز على أساس  فهم العوامل

 النوع ووضعها في االعتبار.

يجب فهم القواعد االجتماعية التي تحدد من فرص المرأة والرجل  التحول الجنساني

ومن ثم تغييرها. وتسعى توجهات التحول من منظور النوع 

االجتماعي لتغيير األدوار بين الرجل والمراة ونشر المزيد من 

عالقات المتكافئة  بين الرجل والمرأة بطريقة دائمة. وتعترف ال

التوجهات المتجاوبة مع النوع االجتماعي والمراعية العتبارات 

الجنسين بالحاجات والحقائق المحددة للرجل والمرأة بناء على 

 البناء االجتماعي الدوار الرجل والمراة.

كثيًرا ما استخدمت لوصف مصطلح "السقف الزجاجي" كناية  السقف الزجاجي

العقبات غير المرئية )"الزجاجية"( التي يمكن للمرأة من خاللها 

رؤية المناصب الرفيعة، على سبيل المثال في الحكومة أو القطاع 

الخاص، ولكن ال يمكنها الوصول إليها )حيث تصطدم "بالسقف" 

ات غير المرئي(. وهذه العقبات تمنع عددا كبيرا من النساء واألقلي

العرقية من الحصول على أعلى الوظائف وأرفعها ا أجًرا في القوة 

 العاملة.

ويعرف أيًضا على أنه العقبة غير المرئية التي يتسبب فيها 

مجموعة معقدة من التكوينات في المنظمات التي يسودها الرجل 

والتي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب العليا.
42

 

هو مبدأ يستخدم لوصف تعقيد التمييز الذي يتضمن أكثر من سبب،  بعادالتمييز المتعدد األ

وهو معروف أيًضا باسم "الجمعي" أو "المتراكم" أو "المركب" 

أو "المتقاطع" أو "التحيز المعقد" أو "عدم المساواة متعددة 

األبعاد". وعلى الرغم من احتمال تسبب المصطلحات في 

 االرتباك، إال أنها تؤدي الى وضعين:

الوضع حين يتعرض الفرد للتمييز بناء على أكثر من  (1

سبب )أي التمييز بسبب نوع الجنس زائد اإلعاقة أو نوع 

الجنس زائد التوجه الجنسي(. وفي مثل هذه الظروف 

يكون جميع النساء وجميع ذوي اإلعاقات )من الذكور 

 واإلناث( معرضين للتمييز.

ن إلى الوضع حين يؤثر التمييز فقط  على من ينتمو (2

مجموعة واحدة )أي النساء ذوي اإلعاقات فقط وليس 

الرجال ذوي اإلعاقات(. ويعرف ذلك أيًضا باسم التمييز 

                                                           
 1998المفوضية األوروبية، 42
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المتقاطع.
43

 

تركيز المرأة والرجل في أنواع ومستويات مختلفة من النشاط  الفصل المهني

والتوظيف، مع حصر المرأة في نطاق أضيق من المهن )فصل 

في درجات أقل من العمل )فصل أفقي( مقارنة بالرجل، و

رأسي(.
44

 

تشير المشاركة إلى قدرة المرء وسلطته في أن يساهم بالتساوي في  المشاركة

 الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 ويعبر عن الصوت والمكانة والمشاركة بعدة طرق منها ما يلي:

 الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها (1

 التحرر من خطر العنف (2

 حرية الحركة (3

 صنع القرار فيما يخص تكوين أسرة (4

 الصوت في المجتمع وإمكانية التأثير على السياسة (5

وجميع هذه الطرق حيوية لتمكين المرأة بشكل مستدام. )البنك 

 (2013الدولي، 

إحصاءات مفصلة حسب 

 النوع االجتماعي

جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية وتصنيفها بناء على نوع 

إلتاحة التحليل المقارن.الجنس 
45

 

سلوك غير مرغوب ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر قائم على  التحرش الجنسي

الجنس يؤثر على كرامة المرأة والرجل في العمل، بما في ذلك 

سلوك الرؤساء والزمالء.
46

 

 الهوية الجنسية للمرء فيما يخص نوع الجنس الذي ينجذب إليه. الميل الجنسي

على االنخراط المدني، أي هي توجه نحو بناء مساءلة تعتمد  االجتماعيةالمساءلة 

ن ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك ون العاديوالمواطن

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق المساءلة. ولذلك يمكن 

للمساءلة االجتماعية دعم المساءلة المالية عبر المساعدة على 

العامة بطريقة مسؤولة ومنتجة وضمان ضمان استخدام األموال 

الخضوع لالتفاقات القانونية والتنظيمية وتحقيق القيمة مقابل 

المال.
47

 

هو عملية تبذل من خاللها الجهود لضمان تكافؤ الفرص، مع  اإلدماج االجتماعي

اعتبار أن الجميع، بغض النظر عن خلفياتهم، قادرون على تحقيق 

وتتضمن هذه الجهود سياسات وأفعال أقصى إمكاناتهم في الحياة. 

                                                           
43 Sheppard, Colleen. 2011. Multiple Discrimination in the World of Work, Working Paper no. 66. International 

Labour Organisation: Geneva. 
 1998المفوضية األوروبية، 44
 1998المفوضية األوروبية، 45
 1998المفوضية األوروبية، 46

47www.hm-treasury.gov.uk, pp. 9–25 
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تنشر الوصول المتكافئ للخدمات )العامة(، باإلضافة إلى إتاحة 

 مشاركة المواطن في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياته.

االستدامة واالبتكار من 

منظور  النوع 

 االجتماعي

ر كثيًرا ما تتأثر المرأة بالتوزيع غير المتكافئ للموارد التي تعتب

حيوية للتأقلم والمرونة مع التغير المناخي )مثل األرض واالئتمان 

والمعلومات(. وعالوة على ذلك، كثيًرا ما تكون المرأة أقل تمثيالً 

في عمليات صنع القرار التي تسعى لمعالجة التغير المناخي. 

ويمكن لهذه المظاهر من عدم المساواة وضع المرأة، خاصة في 

ى خط المواجهة مع اآلثار الضارة للتغير المناطق الريفية، عل

اتخاذ خطوات  لىالمناخي، مع الحد من قدرتها في نفس الوقت ع

 لمعالجة التغير المناخي.

على إطالق عملية  20اتفقت الدول األعضاء في مؤتمر ريو+ أهداف التنمية المستدامة

لوضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة والتقارب مع ما بعد 

قرار أهداف التنمية المستدامة إ. ويتم 2015جندة التنموية لعام األ

 .2015في مؤتمر القمة باألمم المتحدة الذي يعقد في سبتمبر 

األثر النظامي )منهجية 

البنك األوروبي إلعادة 

 اإلعمار والتنمية(

كما هو الحال في أي أثر انتقال، فإن التركيز يكون على اآلثار 

تتعدى األثر المباشر لمشروع منفرد. ومصدر هذه "النظامية" التي 

 اآلثار النظامية يمكن أن يكون ما يلي:

  حجم المشروع: يكون المشروع نظاميًا في حد ذاته، أي

 في سياق منطقة متخلفة.

  قابلية تكرار التغيرات في القطاع نفسه أو في جميع

القطاعات أو المناطق الجغرافية عبر آثار العرض أو 

األعمال التجارية أو تغيرات األطر التنظيمية أو معايير 

المؤسسية )ضمن جهد أشمل للبنك عبر التعاون الفني 

 وفريق االنتقال القانوني(

يشير الصوت إلى قدرة المرء وسلطته للتحدث وتوصيل صوته في  الصوت

المجتمع والجماعة واألسرة.
48

 

شاركتها الكاملة على قدم إلعالن بكين: "تمكين المرأة وم طبقًا تمكين المرأة

في ذلك المشاركة في  المجتمع بما المساواة في جميع جوانب حياة

وبلوغ مواقع السلطة ؛أمور أساسية لتحقيق  عملية صنع القرار

 المساواة والتنمية والسلم."

والتمكين عملية من أعلى ألسفل تهدف إلى تحويل عالقات القوة 

المجموعات التي تطور الوعي بين الرجل والمرأة عبر األفراد أو 

 بخصوص إخضاع المرأة وبناء قدراتها لتحدي ذلك.

والتمكين يعني قيام الناس، نساًء ورجاالً، بالسيطرة على حياتهم: 

وضع أجنداتهم الخاصة، واكتساب المهارات، وبناء الثقة بالنفس، 
                                                           

 2013التقرير اإلنمائي للبنك الدولي، 48



 عام  

89 

 عام

وحل المشاكل، وتنمية االعتماد على الذات.
49
وعند تطبيق ذلك  

ت البنك، يمكن فهم التمكين على أنه العمليات الداعمة على عمليا

التي تزيد من ثقة الرجل والمرأة بأنفسهما وتنمي اعتمادهما على 

 الذات وتساعدهما على وضع أجنداتهما االقتصادية الخاصة.

تمكين المرأة 

 )االقتصادي(

تشير المساواة بين الرجل والمرأة في االقتصاد إلى االستمتاع 

والمتساوي للرجل والمرأة بحقوقهما واستحقاقاتهما التي الكامل 

تيسرها سياسة تمكين وبيئات مؤسسية وتمكين اقتصادي. ويشير 

التمكين االقتصادي إلى كل من القدرة على النجاح والتقدم اقتصاديًا 

والقوة الالزمة التخاذ قرارات اقتصادية والتصرف بناء عليها. 

ا من الحقوق الضرورية سواء لتحقيق ويعتبر تمكين المرأة اقتصاديً 

المساواة بين الرجل والمرأة أو لتحقيق أهداف أوسع مثل النمو 

االقتصادي والحد من الفقر وإجراء تحسينات على الرفاء 

االجتماعي.
50

 

 

  

                                                           
-http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdiسياسة الوكالة الكندية للتنمية الدولية بخصوص المساواة بين الجنسين، 49

cida.nsf/eng/EMA-218123616-NN9 
50 UN Women; ICRW (2011) Understanding and measuring women´s economic empowerment. 

http://www.icrw.org/publications/understanding-and-measuring-womens-economic-empowerment 
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