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استراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمرأة
2020-2016

إخالء المسؤولية

ك األوروبي قد
يوفر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتّنمية ترجمات النص األصلي من ھذه الوثيقة سعيًا منه فقط إلى تيسير األمر على القارئ .وفي حين أنّ البن َ
تَو ّخى االھتمام الالزم لضمان صحّة التّرجمة ،إال أنه ال يضمنُ أو ال يُصا ِد ُ
ق على دقّة ھذه التّرجمة .ويلتزم القارئ وحده بتح ّمل المسؤولية في االعتماد عليھا .وال
يتح ّمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أو موظّفوه أو وكالؤه ،تحت أ ّ
ي ظروف كانت ،المسؤولية تجاه القارئ أو تجاه أي شخص آخر عن أي حالة عدم دقّة في
ى منھا؛ وذلك بصرف النّظر عن السّبب ،أو عن أي أضرار تنشأ عن ذلك .وفي حالة وجود
الترجمة ،أو أي خطأ أو إغفال أو حذف أو عيب أو أي تحوير في أي محتو ً
أي اختالف أو تناقض بين النّص اإلنجليزي والنّسخة ال ُمترجمة ،فيُعمل بالنّص اإلنجليزي.

توضيح
ورد في نص "استراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمرأة" باللغة االنجليزية مصطلح " "Genderوالذي يشير الى العالقات واألدوار والسلوكيات التي يحددھا
المجتمع لكل من الرجل والمرأة "مسبقًا" في ضوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية
معينة 1.وأثناء إعداد النسخة باللغة العربية ،دارت عدة نقاشات حول أفضل مرادف لھذا المصطلح باللغة العربية ،ونظرًا لورود عدة ترجمات تم استخدامھا وال تزال
تستخدم لھذا المصطلح ،ومن بينھا "النوع الجنساني" و"الجنسانية" و"المفھوم الجنساني" و"المساواة بين الجنسين" و"النوع" و"النوع االجتماعي" و"المساواة بين
الرجل والمرأة" سعيًا من الھيئات/الوكاالت األممية والدولية واإلقليمية ومن الخبراء لإليفاء بالمعنى الدقيق له ،للتعبير لغويًا عن المرادف للمصطلح االنجليزي .واقتناعًا
من فريق الترجمة والخبراء/ات المختصين/ات في ھذا المجال بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بأن مصطلح النوع االجتماعي ھو المصطلح األكثر انتشا ًرا
واستخداما في المنطقة العربية ،فسيتم استخدامه للدالله على المصطلح ).(Gender
.

)http://www.escwa.org.lb/divisions/sd/docs/ (Genderconcept-partII.ppt
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تمھيد
يُصادف ھذا العام الذكرى السنوية الواحدة والعشرين "للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة" الذي ُعقد في بيجين في
سبتمبر )أيلول(  .1995وقد وافقت الدول األعضاء في األمم المتحدة في ھذا المؤتمر باإلجماع على "منھاج
العمل" لترويج المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة .وخالل العشرين عا ًما منذ بكين ،تم إحراز ،تقد ًما
كبي ًرا في سد الفجوات بين الرجل والمرأة :سواء بسبب األھمية الخاصة للموضوع أو كوسيلة لتسريع وتيرة النمو
االقتصادي والحد من المعيقات غير المتكافئة .وفي عام  ،2015وقع رؤساء البنوك التنموية متعددة األطراف
وصندوق النقد الدولي إعالنًا مشتر ًكا أكدوا فيه التزامھم بدعم الدول األعضاء في االستمرار في تنفيذ "منھاج
عمل بيجين" وفي سياق ما بعد األزمة الصعب الحالي.
وبالرغم من أن المرأة تشكل أكثر من نصف السكان في الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية ،إال إنھا ال تتمتع بالمساواة في الحصول على فرص التوظيف أو التمويل أو الخدمات الرسمية .وال يزال
سوق العمل والقدرة على اتخاذ القرار مازالت تستند الى معاييرالنوع االجتماعي .إن الفوارق الكبيرة في األجور
والتمييز في سوق العمل بين الرجل والمرأة مازالت وبشكل مستمر تصب في صالح الرجل .وعالوة على ذلك،
تعكس األطر القانونية في العديد من البلدان وتعزز من عدم المساواة بين الرجال والنساء؛ حيث تُقيد القوانين في
العديد من الدول التي يعمل بھا البنك مشاركة المرأة في مھن معينة ،وتحد من قدرتھا على التملك ،أو تمكن
األزواج قانونيًا من منع زوجاتھم من العمل .ومن أجل الترويج للمساواة بين الرجل والمرأة بشكل فعال ،كانت
ھذه االستراتيجية لتضمن عدم وجود أي عدم تكافؤ في الحقوق والميزات بين الرجال أو النساء ،واألھم من ذلك،
إدراك ضرورة إشراك الرجال لضمان النجاح.
تأتي ھذه االستراتيجية كجزء من استجابة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لعالج تلك الفوارق وعدم
المساواة .وتُسند له مھمة ترويج السلوكيات من خالل عملياته ،لإلسھام في بناء اقتصادات عادلة ومستدامة.
وتُعزز وضع رؤية للمستقبل يتوفر بھا المساواة في الحقوق والفرص للحصول على التمويل والتملك ،وريادة
األعمال ،والمشاركة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حياتھم والحصول على الخدمات العامة بشكل
عادل وآمن للرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك ،بغض النظر عن الوضع االجتماعي واالقتصادي.
تسعى "استراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمرأة" لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة وتكافؤ الفرص في
الدول التي يعمل بھا البنك من خالل التركيز على ثالثة أھداف محددة:
 (1الحصول على التمويل ودعم األعمال للشركات التي تقودھا النساء،
 (2زيادة فرص حصول المرأة على فرص العمل والمھارات،
 (3وتحسين فرص الحصول على الخدمات.
كما تدعم االستراتيجية االلتزام الذي تم تبنيه في"اإلطار االستراتيجي والرأسمالي  "2020-2016لمراعاة
المساواة بين الرجل والمرأة في عمليات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بحلول عام .2020
توفر ھذه االستراتيجية تعبير عن مشاركة أكثر رسمية سواء من الناحية التشغيلية وعلى المستوى الدولي -اللتزام
البنك بترويج المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص كھدف في حد ذاته ،وبوصفه عنص ًرا أساسيًا للمرحلة
االنتقالية .كما وتمثل تعميقًا وتوسيعًا اللتزام البنك ،والتي سوف يتم متابعتھا حاليًا من خالل "بطاقة أداء
الشركات" الخاصة بالبنك اعتبارًا من عام .2016
وفي حين ترتبط االستراتيجية بعمليات البنك فقط ،تلتزم إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بترويج
المساواة بين الرجل والمرأة داخليًا وإحراز تقدم نحو تحقيق وجود النساء في نصف مناصب "مجموعة قيادة
الشركات"  2بالكامل والذي يھدف إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة بنسبة  50/50على مدى الخطط
المتعاقبة بحلول نھاية فترة "خطة التنفيذ اإلستراتيجية".

 2تتكون "مجموعة قيادة الشركات‘ من اإلدارة العليا والوسطى في البنك.
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الموجز التنفيذي
تمثل ھذه الوثيقة "استراتيجية البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لترويج المساواة بين الرجل والمرأة 2016
 ."2020تفوض ھذه االستراتيجية البنك بتعزيز السلوكيات ،من خالل عملياته ،لإلسھام في بناء اقتصاد عادلومستدام .وتھدف لزيادة التمكين االقتصادي للمرأة وتكافؤ الفرص في البلدان التي يستثمر بھا البنك ،وبوصفه
مساھم ھام في المجتمعات الشاملة واقتصاد األسواق الناجحة  -يُمثل مكونًا أساسيًا لالنتقال المستدام والعادل.
توضح االستراتيجية وجھة نظر البنك بشأن كون المساواة بين الرجل والمرأة عنص ًرا أساسيًا في تعزيز اإلدارة
ً
وعامال حيويًا لتقدم االنتقال.
الجيدة لألعمال
تستمر المظاھر المترسخة لعدم المساواة بين الرجل والمرأة في تقييد تكافؤ الفرص دوليًا ،وفي الدول التي يعمل
بھا البنك .حتى عام  ،2015ال يزال معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل من الرجل في كافة الدول التي
يعمل بھا البنك ،وماتزال المرأة أكثر تعرضًا للبطالة إلى حد كبير )خاصة عندما تكون أصغر سنًا( ،وتواجه
صعوبات في الحصول على قرض أو فتح حساب بنكي ،ويقل تمثيلھا في مناصب الشركات وصنع القرارات
العامة ،وتتعرض لتمييز كبير في الحياة االقتصادية واالجتماعية بسبب النوع االجتماعي.
تُعزز ھذه االستراتيجية رؤية لمستقبل البلدان التي يعمل بھا البنك تتوفر بھا المساواة بين الرجل والمرأة في
الحقوق والفرص للحصول على التمويل والتملك ،وتأسيس الشركات وقيادتھا ،والمشاركة في عمليات صنع
القرار التي تؤثر على حياتھم ،بغض النظر عن حالتھم االجتماعية واالقتصادية ،والمساواة في حق الوصول
المتساوي واآلمن إلى الخدمات العامة .تقدم االستراتيجية صياغة أكثر رسمية بالتزامھا بترويج المساواة بين
الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص كھدف في حد ذاته ،وبوصفھا عنصرًا أساسيًا لالنتقال .وبالتالي فإنھا تزيد من
التزام البنك "ببطاقة قياس أداء الشركات" اعتبارًا من عام  ،2016وبالتالي تكريس االلتزام مع توفير الحوافز
المؤسسية المناسبة.
تستند االستراتيجية إلى تجربة تطبيق "المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة" وردود الفعل التي وردت
من المشاورات 3مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك :مجموعة العمل المعنية بالمساواة بين الرجل
والمرأة 4بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،والمساھمين ،والعمالء ،والمؤسسات المالية الدولية الشريكة
والمجتمع المدني .وفي حين أن تصميم االستراتيجية يھدف إلى معالجة السياق الخاص في موضوع المساواة في
ضا سوف تساھم بمشاركة
الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،إال أن االستراتيجية أي ً
البنك في األجندة الدولية األوسع للنھوض بالمساواة بين الرجل والمرأة والتي تقع ضمن اختصاص ووالية البنك.
تركز االستراتيجية على ثالثة أھداف محددة:
 .1زيادة فرص الحصول على التمويل ودعم األعمال للشركات التي تقودھا النساء؛
 .2وزيادة الوصول إلى فرص التوظيف والمھارات للنساء؛
 .3وتحسين فرص الحصول على الخدمات.
سوف يتم تحقق ھذا عن طريق:
 تعزيز أداء البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من خالل زيادة العمليات وتحسين التنفيذ ،وذلك
بھدف تعميم المساواة بين الرجل والمرأة في عمليات البنك بحلول عام 52020؛
 والمساھمة في خلق بيئة تمكين يمكنھا معالجة العراقيل الناتجة عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في
سبيل االنتقال.
وأخي ًرا ،تؤكد االستراتيجية ضرورة قيام البنك بالبناء على الدروس المستفادة من "المبادرة االستراتيجية لقضايا
الرجل والمرأة  "2013لتحقيق أھدافه االستراتيجية بنجاح واستدامة ،وكذلك التركيز على االستفادة من شراكاته
المختلفة بقدر المستطاع ،وإدخال عنصر مھم إلعداد التقارير وتقييم التقدم المحرز .ومن ثم ،فھي استراتيجية
موجھة لتحقيق نتائج ،وسوف تھدف إلى تقييم الدروس واألخذ بھا ،وتحفيز االبتكار واالستجابة للمتغيرات
المختلفة خالل فترة تنفيذھا.
تشتمل الوثيقة على مقدمة توضح السياق واالستراتيجية وإطار متابعة األداء .ولضمان سھولة القراءة ،يتضمن كل قسم فقرة تمھيدية تركز على النقاط المحددة الواردة في
ھذا القسم .وفي ھذه الوثيقة ،تم استخدام الخط الداكن لتمييز العناوين والمفاھيم األساسية .ويتم استخدام الحواشي فقط عند ضرورة ذكر معلومات أو توضيحات إضافية .تم
االستشھاد بالبحوث التجريبية لدعم االستراتيجية داخل الھوامش )المشار إليھا في األرقام الرومانية( .وتم تضمين البيانات الداعمة اإلضافية ،بما في ذلك المعلومات
األساسية أو الجداول المتعددة ،أو نتائج الدراسة ،في المالحق .وقد تم حذف الخطط التنفيذية التفصيلية والمبادئ التوجيھية التقنية والميزانية تحديدًا من ھذه االستراتيجية.
وسيتم تناولھا في وثائق منفصلة ،في انتظار الموافقة على استراتيجية المساواة بين الرجل والمرأة.

 3تم إجراء عملية تشاور رسمية تمشيًا مع سياسة اإلعالم للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،من شھر أغسطس )آب( إلى أكتوبر )تشرين
األول(  2015كما ھو مفصل في تقرير المشاورات العامة رقم .BDS15-264 Rev 1
 4تم تشكيل مجموعة عمل تتألف من نحو  35مشاركا يمثلون جميع اإلدارات المعنية الداخلية لدعم تطوير االستراتيجية.
 5كما ھو موضح في )اإلطار االستراتيجي والرأسمالي (2020-2016
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 .1المقدمة
يقدم ھذا القسم سياق االستراتيجية ومبرراتھا ،ويقدم ھذا القسم مثاالً للحالة االقتصادية المتقدمة والنشطة والتي
تنتج عن مجابھة التمييز وتقليل الفجوات في الفرص األقتصادية بين المرأة والرجل .كما ويحدد أوجه عدم
المساوة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والمجاالت ذات
الصلة في األجندة الدولية للمساوة بين الرجل والمرأة التي يمكن للبنك المساھمة فيھا ،بما له من خبرات محددة،
ومن خالل اإلجراءات والشراكات التي لديه .كما يوضح الدروس التي تم تحديدھا خالل تنفيذ "المبادرة
االستراتيجية للمساواة بين الرجل والمرأة  ،"2013والتي ساعدت في تطوير االستراتيجية.
 1.1النظر في قضية المساواة في الفرص االقتصادية
تؤثر العالقات بين الرجل والمرأة على األداء الفعال لكل من المجتمع واالقتصاد ،وعليه تمثل أوجه عدم المساواة
بين الرجل والمرأة عقبات مستمرة في سبيل استدامة وفعالية استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
وخاصة االنتقال المرن والشامل.
إن التحليل االقتصادي على أساس منظور النوع االجتماعي مھم لتحقيق الفعالية والمساواة على حد سواء .ويمكن
القول بأن اإلخفاق في مشاركة تكاليف وفرص عملية االنتقال بصورة أكثر انتظا ًما يعتبر مكلفًا لعدة أسباب:




إن مشروعية نظام السوق والنظام السياسي التي تنعكس في القوانين والمؤسسات والنتائج تكون عرضة
للتشكيك والمسائلة بسبب عدم المساواة.
لن يتم استغالل جانب كبير من الموارد البشرية الماھرة وجيدة التعليم.
قد يكون لعدم المساواة في الفرص االقتصادية آثار غير مباشرة على التماسك واالستقرار االجتماعي.

وتزيد القوانين والسياسات غير العادلة والمميزة بين الرجل والمرأة من تعطيل النمو االقتصادي عن طريق الحد
من قدرة المرأة على الحصول على الممتلكات والخدمات وفرص االقتراض أو التوظيف .6وعالوة على ذلك،
تتمثل الفجوات بين القانون وتطبيقه فيما يلي:




لدى النساء حقوق اقتصادية محدودة )بما في ذلك األراضي والممتلكات(.
قدرة النساء على صنع القرار والتعبير عن رأيھن وإيصال صوتھن داخل األسرة ،وفي مكان العمل
ضا مقيدة.
وفي الفضاءات العامة تعتبر أي ً
كثيراً ما تُمنع النساء من اتخاذ قرارات استراتيجية أو السعي وراء األمور التي ھي ذات قيمة بالنسبة
لھن.

صممت ھذه االستراتيجية بحيث تراعي العناصر الرئيسية للنمو االقتصادي طويل المدى .7وھذه
ونتيجة لذلكُ ،
العناصر ،التي تضم األسواق التنافسية وتنمية رأس المال الملموس /التنمية المالية ورأس المال البشري وسيادة
القانون واالنفتاح على التجارة ،تمثل بعض الشروط التي تعتبر أكثر قدرة على ضمان التوصل إلى أداء اقتصادي
قوي ومستدام .ويلخص الجدول رقم ) (1أدناه كال من عناصر النمو األساسية والطرق التي يمكنھا أن توسع
وتزيد أثر ترويج المساواة بين الرجل والمرأة بنا ًء على أدلة قام مختصون ومختصات باستعراضھا.

 6ال يمكن لجميع النساء أو الرجال في دولة معينة أو سياق معين الوصول بالتساوي إلى الفرص والخدمات .ويمكن خلق سمات عدم المساواة أو
إبرازھا عبر أبعاد أخرى مثل العرق والحالة االجتماعية االقتصادية والميل الجنسي ومحل اإلقامة ومستوى التعليم والسن واإلعاقات وعوامل أخرى
في نفس الدولة أو المنطقة أو على مستوى المناطق )على سبيل المثال النساء الغجريات في أوروبا أو الالجئات السوريات في تركيا( .ومن ھذا
المنطلق يلزم تقييم سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة السياق وھذه األبعاد األخرى )انظر الملحق رقم ) (4لمزيد من
المعلومات(.
 7انظر أيضًا ،Department for International Development. (2008). Growth: Building Jobs and Prosperity in Developing Countries. :يمكن
االطالع علﯩه في الرابط التاليhttp://www.eldis.org/go/country-profiles&id=37900&type=Document#.Vi5XqP7MU5g :
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الجدول رقم ) :(1ملخص نتائج المساواة بين الرجل والمرأة والنمو االقتصادي
عنصر النمو األساسي
أألسواق التنافسية

افتراض المساواة
 تحسين المساواة بين الرجل والمرأة
)مثال الوصول إلى الخدمات
والتوظيف والمھارات والتمويل( يمكنه
جعل أسواق العمل أكثر تنافسية
 زيادة فرص ريادة األعمال للمرأة يزيد
من تنافسية أسواق المنتجات

رأس المال الملموس  /التنمية المالية

 يمكن تحقيق معدالت أعلى من
المدخرات األسرية عبر زيادة توظيف
المرأة وريادتھا لألعمال وعبر المزيد
من عدالة التوزيع للدخل مما يسمح
باستثمارات أكبر
 قد تقوم النساء في بعض األحيان
باستثمارات أكثر إنتاجية من الرجال

رأس المال البشري




سيادة القانون



االنفتاح على التجارة



المزيد من التحكم للنساء في النطاق
المنزلي )الموارد األسرية وحجم
العائلة( ينمي رأس المال البشري في
الجيل القادم
النساء التي تعاني من العنف المنزلي
أقل قدرة على االشتراك في القوة
العاملة
تعزيز سيادة القانون يوفر المزيد من
األمن للنساء ،وعندما تشارك النساء
بصورة أكبر في المجتمع تكون الدول
أكثر أمانًا ورخاء لجميع المواطنين
التمييز يعوق مشاركة النساء في
التجارة وريادة األعمال

8

الدليل
 كثيرًا ما يكون لعدم المساواة في
التوظيف أثر أكبر على النمو مقارنة
i
بعدم المساواة في التعليم
 توجد أدلة جيدة التوثيق على المعيقات
القانونية في بعض الدول ولكن بدون
ii
رابط تجريبي مع النمو
 األدلة مركزة على الدول شبه
iii
الصناعية.

 األدلة مختلطة .قد تركز النساء على
استخدام األرباح لشراء سلع منزلية
عوضًا عن إعادة استثمارھا في
iv
األعمال ،خاصة أثناء سنوات الحمل.
 تزيد احتماالت إنفاق النساء للدخل على
األطفال ،ولكن قد يكون ذلك بسبب
v
التمييز في األسرة
 تقترح الدراسات األولية أثرًا قد يكون
vi
مھما
 توجد عالقة صغيرة ولكن ملموسة بين
مشاركة المرأة في السياسة والقوة
vii
العاملة ومستويات الفساد المنخفضة
 أدلة محلية ملموسة ولكن لم تتم محاولة
viii
تقييم األثر الكامل

أحد االفتراضات األساسية لھذه االستراتيجية ھي أن التعامل مع عدم المساواة بين الرجل والمرأة في كل من ھذه
العناصر اإلنمائية يدعم ويزيد من صالبة األداء االقتصادي ،خاصة عبر دعم وصول وحصول النساء على
التوظيف والمھارات والتمويل والخدمات.
 1.2المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة في الفرص في الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية
بينت الدراسة التي أصدرھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عام  2015عن "الوضع الحالي بالنسبة
للمساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية" 9أن العديد من
المتغيرات األساسية تساھم في استمرار عدم تكافؤ الفرص االقتصادية بين النساء والرجال في الدول التي يعمل
بھا البنك .وتتضمن ھذه المتغيرات ما يلي:







الحصول على التوظيف والمھارات
ريادة األعمال واالشتمال المالي
إتاحة الوصول إلى المرافق وإلى البنية التحتية ،والسماح باستخدامھا
صنع القرار
مشاركة المرأة في المواقع القيادية
التقاليد االجتماعية  ،العرف واللوائح القانونية

 8استقي الجدول من Ward, J., Lee B., Baptist, S. & Jackson H. (2010). Evidence for Action: Gender equality and economic growth. The
 .Royal Institute of International Affairs, 1-51وھو متاح على
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/091
0gender.pdf

Francavilla, Francesca, Exploring Additional Dimensions to EBRD’s Gender Inclusion Gap Assessments. 2015.
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ال يزال معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة حتى عام  2015أقل من الرجال في جميع الدول التي يعمل بھا
البنك ،وتعتبر النساء أكثر تعرضًا وبصورة ملحوظة للبطالة) ،خاصة عندما تكون شابة( ،واألمر كذلك بالنسبة
لمواجھة صعوبات في الحصول على قرض أو فتح حساب بنكي ،كما أنھا ممثلة بشكل أقل في مناصب إدارية أو
تنفيذية بالشركات ،،وتواجه تميي ًزا أكبر في الحياة االقتصادية واالجتماعية بسبب النوع االجتماعي .ويلخص
الجدول رقم ) (2أدناه نتائج محددة من الدراسة:
الجدول رقم ) :(1ملخص نتائج المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة في الفرص في الدول التي يعمل بھا البنك
المتغير األساسي لعدم
المساواة
الحصول على التوظيف
واكتساب المھارات

الوصف

الوضع الحالي



يعتبر حصول المرأة على
التوظيف ،بما في ذلك قدرتھا على
الدخول إلى القوة العاملة بأجر
وبقاؤھا فيھا ومرونة الخروج
والدخول إليھا مجدداً ،من
أساسيات المشاركة في القوة
العاملة.



ريادة األعمال واالشتمال
المالي



التركيز المحدود على الحصول
على الوظائف ال يشرح بشكل
كامل العوائق المتعلقة بالنوع
االجتماعي فيما يخص التوظيف،
حيث يجب تحديد أيضًا نوع
وجودة التوظيف المتاح أمام المرأة
والرجل وكيفية خلق المكاسب من
التحول ومشاركتھا وتعزيزھا.
الفصل في مجاالت الدراسة على
المستوى الجامعي يعني تركز
النساء في مجاالت ال تؤدي إلى
وظائف فنية أو ذات مرتبات
أعلى.
يمكن لريادة المرأة لألعمال توفير
مجال بديل للحصول على الدخل
والقوة االقتصادية ،مع توسيع
مجال خلق فرص العمل وتنمية
القطاع الخاص بشكل عام.

إتاحة الوصول إلى
المرافق والبنية التحتية
والسماح باستخدامھا



الوصول إلى المرافق والبنية
التحتية محدد ھام للفرص
االقتصادية المنتجة ،سواء بتيسير
الوصول المباشر إلى األنشطة
المدرة للعائد )مثال عبر وسائل
النقل وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت( أو عبر الحد من
عبء العمل غير مدفوع األجر.
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التوظيف :معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة
أقل من الرجل في جميع الدول التي يعمل بھا
البنك.
النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال بشكل
ملحوظ في الدول التي يعمل بھا البنك ،خاصة
بين الشباب.
الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة :تصب
الفجوة في األجور لصالح الرجل في جميع
الدول التي يعمل بھا البنك ،وتتراوح ما بين
 ٪5.1في سلوفينيا إلى  ٪53.2في أذربيجان.
األنشطة :تتركز النساء في أنشطة اقتصادية أقل
إدرارًا للمال بقطاعات كاملة وأخرى فرعية
معينة.
التعليم العالي :تمثل النساء في  25من الدول
التي يعمل بھا البنك ،على األقل ،أكثر من %70
من خريجي برامج التعليم وأقل من نصف
خريجي برامج الھندسة.

االشتمال المالي :تحصل المرأة على فرص أقل
من الرجل في فتح حساب بنكي في مؤسسة مالية
رسمية في جميع األقاليم الفرعية للبنك ،كما
تتأخر عن الرجل من حيث الوصول إلى
حسابات االدخار والقروض.
ريادة المرأة لألعمال :تنخفض معدالت ملكية
المرأة لألعمال ،خاصة في جنوب شرق أوروبا
وجنوب وشرق المتوسط ) %28في المنطقتين(.
المياه والصرف والطاقة :تواجه الكثير من الدول
التي يعمل بھا البنك تحديات فيما يخص توفير
الوصول الشامل للمرافق األسرية المضمونة،
خاصة في المناطق الريفية.
النقل :ألن المرأة عمو ًما أقل دخالً وقدرة على
صنع القرار الخاص بالموارد المالية في األسرة،
تعتمد عادة على المواصالت العامة أكثر من
الرجل.
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :تعني
"الفجوة الرقمية بين الرجل والمرأة" زيادة
احتمال استخدام الرجل لإلنترنت في  21من 22
دولة يعمل بھا البنك ويتوفر عنھا بيانات.

 10توجد مناقشة مطولة حول الدراسة في الملحق رقم ) .(4أما التقرير بالكامل الذي يحتوي على جميع المراجع ذات الصلة للمواد األصلية فھو متاح
عند الطلب.
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المتغير األساسي لعدم
المساواة
صنع القرار والوصول إلى
المعلومات

الوصف




قيادة المرأة ومشاركتھا
المجتمعية



المعايير االجتماعية
واللوائح القانونية



الوضع الحالي

ال يتم تمثيل وجھة نظر المرأة
كاف في عمليات صنع
بشكل
ٍ
القرار على المستوى األسري أو
المحلي أو الوطني ،مما ينتج عنه
قرارات غير متساوية الفوائد بين
الرجل والمرأة.
تواجه المرأة صعوبات في
الحصول على المعلومات الھامة
للفرص االقتصادية ،مثال الحقوق
القانونية )التوظيف والميراث،
إلخ( ،وفرص سالسل القيمة،
وتخطيط البنية التحتية المحلية
والتنفيذ ألنه لم يتم اتخاذ تفضيالت
أنماط/معلومات سلوكھا في
االعتبار.
تحقق النساء التي تتقلد مناصب
عليًا تنوعًا في وجھات النظر
والخبرات والمعرفة إلى عمليات
صنع القرار.
تؤثر العالقة بين القانونين
والمعايير االجتماعية على قدرة
المرأة على ممارسة استقالليتھا
واتخاذ قرارات ھامة بشأن حياتھا
ونفسھا؛ والسعي وراء الفرص
االقتصادية األخرى وإسماع
صوتھا في جميع المجاالت بما فيه
األسرة والمجتمع .ويوطد ذلك
مباشرة الكثير من مظاھر عدم
المساواة المحددة أعاله.



المجال الخاص :يوجد في جنوب
المتوسط وتركيا وآسيا الوسطى على
معتقد ثقافي بكون الرجل بصفته "رب
مسؤوالً عن صنع جميع قرارات
بخصوص المرافق والبنية التحتية.
المجال العام :يتم عادة تجاھل اختالف الحاجات
والمخاوف لدى المرأة والرجل عند التخطيط
"الفني" للبنية التحتية والخدمات والسياسات ذات
الصلة.



اإلدارة :يحتل الرجال في جميع الدول التي يعمل
بھا البنك المناصب العليا بمعظم الشركات ،كما
يقل تمثيل المرأة في مجالس اإلدارات.
الحكومة :يقل تمثيل المرأة في الحكومات
الوطنية والمحلية.
القانون :تمنح قوانين األحوال الشخصية والتي
تعتمد على تفسيرات دينية مختلفة في المغرب
وتونس واألردن ومصر حقوقًا ووضعًا وأدوارًا
مختلفة وغير متساوية للمرأة والرجل في الزواج
والميراث والنسب وقوانين المواطنة والجنسية.
وفي المناطق الريفية من ألبانيا والجمھورية
القرغيزية وطاجيكستان ،تستخدم القوانين
العرفية وأشكال العدالة التقليدية أحيانًا لحل
األمور العائلية والمشاكل الخاصة بالملكية
والشؤون المالية.
ما يزال الزواج المبكر مشكلة في جنوب وشرق
المتوسط وآسيا الوسطى والقوقاز ،كما يمثل
مشكلة لدى المجتمعات الغجرية في أوروبا.
العنف القائم على النوع :ينتشر العنف القائم على
النوع االجتماعي في جميع الدول التي يعمل بھا
البنك ،بما في ذلك العنف األسري والتحرش
الجنسي.









وشرق
األخص
األسرة"
األسرة

يدلل الجدول أعاله على أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة تواجه تحديات متنوعة وملحة ،وبما أن البنك
يسترشد بأھدافه لتحقيق االنتقال يرتكز دوره في التعامل مع المساواة بين الرجل والمرأة أساسًا على ترويج
المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة.
وسيقوم بذلك لزيادة دعم االلتزامات التي تعھدت بھا العديد من الدول التي يعمل بھا تجاه ضمان المساواة في
الحقوق بين الرجل والمرأة وحظر التمييز .11ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية تشجيع البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية للمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة ومعالجة عدم المساواة بينھما في إطار
واليته في القسم .2.2.1
 1.3األجندة الدولية
يمكن للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،في إطار واليته ،أن يلعب دورًا في المساھمة في األجندة الدولية
لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة ،وال سيما في سياق أجندة  2030للتنمية المستدامة )"أجندة  .("2030يرتبط

 11العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اُعتمد وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بقرار الجمعية العامة رقم
)) (2200A (XXIبتاريخ  16ديسمبر  ،1966ودخل حيز النفاذ بتاريخ  3يناير )كانون الثاني(  1976وفقًا للمادرة رقم  ،. .27يمكن االطالع علﯩه في
الرابط التاليhttp://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،صدقت عليھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،1979وغالبًا ما توصف بالفاتورة الدولية لحقوق
المرأة ،. ،يمكن االطالع علﯩه في الرابط التاليhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm :
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المجال ذو األھمية الخاصة للبنك بتشجيع ،وحيثما أمكن ،دعم عمالئه للمساھمة في تحقيق الھدف الخامس
)"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات"( ،وال سيما فيما يتعلق:
" ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وحصولھا على فرص متكافئة في المواقع القيادية ،وعلى
جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة" )الھدف  :(5.5تقييم إمكانية
مساھمة البنك في مواصلة استكشاف وتطوير النُھج التي تشجع صوت ومشاركة وقيادة المرأة في
القطاع الخاص؛
ً
 ونشر "اإلصالحات الرامية إلى منح المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية ،بما في ذلك
األراضي والخدمات المالية" ")الھدف أ :(5.تقييم إمكانية مساھمة البنك في التنمية وتنفيذ المشاريع
والمنتجات التي تشجع التمكين االقتصادي للمرأة خاصة فيما يتعلق القدرة على التملك؛
 و"اعتماد وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين
النساء والفتيات في جميع المستويات" )الھدف 5ج( :تقييم إمكانية مساھمة البنك كجزء من حوار
السياسات والدعوة لإلصالح وبناء القدرات.
باإلضافة إلى ذلك ،وبشكل عام ،يمكن لعمليات البنك المساھمة أيضًا في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
بموجب عناصر أخرى من "أجندة  ."2030ويوجد نظرة عامة موجزة عن ھذه ضمن الملحق رقم ).(6
 1.4تجربة البنك والدروس المستفادة
منذ تبني المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة عام  ،2013تم وضع منھج منظم بشكل أفضل لترويج
المساواة بين الرجل والمرأة في عمليات البنك .يقدم الملحق رقم ) (1ملخصًا للتقدم حتى نھاية ديسمبر )كانون
األول(  .2015ويعرض أنه خالل فترة تنفيذ المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة ،يوجد حوالي %75
من المشاريع في تركيا ومنطقة جنوب وشرق المتوسط وآسيا الوسطى .وھناك  %56من المشاريع المطورة
دعمت وصول المرأة إلى التمويل و %33في الحصول على الوظائف والمھارات و %10في الوصول إلى
الخدمات.
تشير الدروس إلى أنه ورغم تحقيق التقدم ،ھناك حاجة لتبني نھج أكثر انتظا ًما لتوسيع العمليات .ويرتبط ھذا بما
يلي:
أ( األداء التشغيلي والتنفيذ؛
ب( وبيئة التشغيل واألجندة الدولية.
أ( األداء التشغيلي والتنفيذ؛
 بناء القدرات – بناء قدرات العاملين في البنك على ترويج المساواة بين الرجل والمرأة وھيكلة الحوار
الخاص بذلك مع العمالء في سياق استثمارات البنك والحوار السياسي يعتبر عنصرًا أساسيًا لنجاح
واستدامة التطبيق .سيعالج بناء القدرات الفردية والمؤسسية الثغرات الفنية ويعمل على توفير الشعور
بالمساءلة والملكية المشتركة في البنك ،وضرورة التعميم بحلول عام  .2020وأظھرت التجربة بدورھا
أن إدارة العالقة مع العمالء في ظل التركيز الخاص على التواصل مع صناع القرار الرئيسيين يؤدي
إلى استدامة بعيدة المدى .وعلى الرغم من ذلك ،يتطلب ذلك وقتًا ويحتاج إلى عرض محكم لمسألة
األعمال جنبًا إلى جنب مع اإلدارة الدقيقة لتغيير العقليات والممارسات المؤسسية.
 فجوات االنتقال المتعلقة بالنوع االجتماعي  -في عام  ،2013في إطار وضع المبادرة االستراتيجية
لقضايا الرجل والمرأة ،وضعت إدارة "اقتصاديات القطاعات والدول" بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية فجوات االنتقال المتعلقة بالنوع االجتماعي .ونتج عن الخبرة المكتسبة على مدار العامين
الماضيين إدارة "اقتصاديات القطاعات والدول" والقيام بمراجعة مفصلة للبيانات المتاحة الحديثة أو
المحسنة بما يمكنھا من مواصلة تنقيح التحليل .ونتج عن ذلك دمج مؤشرات إضافية من أجل:
 .1إبراز بشكل أفضل الطريقة التي تؤثر بھا اللوائح القانونية والقواعد االجتماعية على مكانة المرأة،
 .2وتعزيز التركيز على الحقوق السياسية للمرأة واتخاذ القرارات في العمل واإلدارات الحكومية،
.12
 .3وإدراج التركيز على عدد الخريجات في مجال الھندسة والتكنولوجيا
 توسع التغطية القطاعية – يظھر تحليل المحفظة المالية إحراز تقدم أسرع في عدد من القطاعات
البنكية ،مثل المؤسسات المالية والبنية التحتية البلدية والبيئية ،مقارنة بقطاعات أخرى يعمل بھا البنك.
وھذا االختالف في السرعة قد يعكس:

 12انظر الملحق رقم ) (2لمزيد من المعلومات حول الفجوات بين الرجل والمرأة.
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 .1الطبيعة األكثر تعقيدًا لتعميم المساواة بين الرجل والمرأة في قطاعات معينة بسبب العناصر
التنافسية مثل تقييم مزايا التكاليف للشركات وتحديد المناصرين والمناصرات الذين/اللواتي
يفھمون/يفھمن مسألة األعمال فيما يخص المساواة في الفرص ،مقابل
 .2امكانية وجود عالقة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في القطاعات التي يوجد
بھا حاجة واضحة للتعامل مع فشل السوق )المؤسسات المالية( أو اعتبارات أوسع عند توفير
خدمات القطاع العام )البنية التحتية البلدية والبيئية(.
االبتكار في المنتجات – أظھرت التجربة الحاجة لالستمرار في تبني منتجات جديدة وتطويرھا لتنفيذ
أھداف البنك الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بطريقة تلبي احتياجات السوق وتتعامل مع القضايا
الناشئة المتعلقة بفوارق النوع االجتماعي .ويعتبر وضع البرنامج المتكامل "المرأة في األعمال" أحد
المنتجات التي تجاوبت مع الحاجة المعينة.
الوعي بالسياق االجتماعي والثقافي – نظرًا للتنوع في مناطق عمل البنك ،خاصة في سياق الدول ذات
الفجوات األكبر ،ثبت أھمية قيام البنك بوضع اعتبار للمعايير االجتماعية والثقافية وكذلك المؤسسات
عند تصميم المشاريع .وعالوة على ذلك ،من الضروري إيالء اھتمام خاص لفھم السمات المتعددة لعدم
المساواة التي تواجھھا المرأة بدرجات مختلفة والتعامل معھا حيث أمكن ،وذلك في الدول والسياقات
االجتماعية المختلفة.
إشراك الرجال في المساواة بين الرجل والمرأة – من المھم إشراك الرجال عند تصميم مشاريع البنك
القابلة للتطبيق خاصة عند تناول اآلراء النمطية أو تصور ألدوار الرجال والنساء والعالقات بينھما.
وتنبع تلك األھمية من حقيقة أن بعض الممارسات والمعايير )التي ترى بتبعية المرأة( تعيق التقدم نحو
اقتصاد األسواق الفعال .ويمكن أن تساھم التوعية وبناء القدرات لصانعي السياسات وكبار رجال
األعمال بشكل فعال في إظھار أھمية المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص .كما يسمح إشراك
الرجال في برامج المساواة بين الرجل والمرأة للبنك بدعم التحول من المعايير االجتماعية واالقتصادية
ذات التأثير السلبي الكبير على حياة النساء والرجال .فعلى سبيل المثال ،المعايير الذكورية المتفشية التي
تميز ضد النساء عادة تضر الرجال أيضًا :مما يسفر عن مشاركة الرجال في مجموعة متنوعة من
الممارسات ذات المخاطر العالية ،والسلبية والعنيفة .وعالوة على ذلك ،فعلى الرغم من امتالك الرجال
كمجموعة عادة سلطة أكبر من النساء ،إال أن ليس كل الرجال أقوياء :وغالبًا ما يتم تھميش الرجال
الفقراء ورجال األقليات واستبعادھم من الفرص االقتصادية وھياكل السلطة االجتماعية.
مدى إتاحة المعلومات – من المسلم به على نطاق واسع ضعف إتاحة البيانات في جميع أنحاء العالم
الخاصة بمؤشرات المساواة بين الرجل والمرأة .وقد واجه البنك تحديات عند تحديد الفجوات بين الرجل
والمرأة وعند وضع خطوط األساس لالستثمارات .فعدم وجود بيانات قوية مصنفة على أساس النوع
االجتماعي أو التوجه الجنسي أو العمر أو الموقع الجغرافي ،وما إلى ذلك ،يجعل من التفاوض حول
بيان الجدوى معقدًا من خالل الحاجة إلى استخدام نماذج أو نُھج ال يزال البنك بحاجة الختبارھا )مثل
االستخدام المناسب للبيانات المتعلقة بالتصورات(.

ب( بيئة التشغيل واألجندة الدولية
 بيئة التمكين  -قد يكون غياب بيئة التمكين أحد أكبر العوائق الملموسة أمام تحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة في الدول والقطاعات .وتُظھر تجربة البنك أنه ،وعلى الرغم من أھمية دور الوصول إلى
الممتلكات أو األصول لتجنب العديد من العوائق الھيكلية واالجتماعية التي تكرس عدم المساواة ،ال
تزال المعيقات موجودة وسوف تستمر في التجذر .وتتطلب المساواة بين الرجل والمرأة سماح
المؤسسات والقوانين والسياسات والمعايير االجتماعية للمرأة بالوصول إلى الفرص واستغاللھا بشكل
مساوي مع الرجل .ويُشير تقرير البنك بعنوان "تعزيز صوت المرأة ومكانتھا ومشاركتھا في االقتصاد"
) 13(Enhancing Women"s Voice, Agency and Participation in the Economyإلى
أھمية ھذا النھج للتمكين في منطقة جنوب وشرق المتوسط وتركيا من أجل تحقيق المساواة بين المرأة
والرجل وتمكين المرأة .وتُظھر تجربة البنك في وسط آسيا أيضًا كيف تحد تشريعات ولوائح العمل التي
تميز على أساس النوع االجتماعي من وصول المرأة إلى وظائف معينة ،مما يزيد من اتساع الفجوات
بين الرجل والمرأة في سوق العمل.
 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية واألجندة الدولية – يمكن للبنك أن يساھم في األجندة الدولية
للمساواة بين الرجل والمرأة بعدة طرق ،سواء مباشرة عبر استثماراته في النُھج المعينة للمنتجات التي
“Enhancing Women’s Voice, Agency and Participation in the Economy”, EBRD, 2015
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تبناھا ،أو عبر الحوار السياسي .وحتى اآلن ،يُعتبر البنك في موقع يسمح له بالتأثير غير المباشر على
التغييرات والشروط الالزمة لتحسين أداء السوق في حين معالجة بعض التحديات العالمية التي تواجه
المرأة أيضًا حيثما ال يتمتع بالتأثير المباشر عبر استثماراته .ويقوم البنك أيضًا بالتعامل مع بعض
التحديات العالمية التي تواجه المرأة )مثل التعليم والصحة وما إلى ذلك( .وأحد األمثلة الحديثة على ذلك
ھو مشاركة البنك في المؤتمر رفيع المستوى "المياه للحياة" ) ) (Water for Lifeدوشانبي ،(2015
وورشة العمل المشتركة بين البنك وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول "النوع والنقل المستدام
)) (Gender & Sustainable Transportألماتي ،سبتمبر )أيلول( .(2015
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 .2استراتيجية ترويج المساواة بين الرجل والمرأة
إن رؤية البنك للدول التي يعمل بھا ،أن يكون للنساء والرجال بھا ،من أي مستوى اجتماعي أو اقتصادي ،نفس
الحقوق والفرص للحصول على التمويل والتملك وتأسيس الشركات وإدارتھا والمشاركة بشكل كامل وبفعالية في
صا متساوية وآمنة لجميع الخدمات العامة والموارد
عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتھم ،وأن يكون لھم فر ً
المشتركة .ويعمل البنك ،عبر االستثمارات المالية والدعم الفني وخدمات األعمال وحوار السياسات ،على تشجيع
المساواة في الفرص االقتصادية لكي يدعم اقتصاد لألسواق الجيدة .وسيقوم بذلك باستخدام ثالثة نُھج تشغيلية –
الحصول على التمويل ،والحصول على التوظيف والمھارات ،والحصول على الخدمات  -واستھداف تلك البلدان
أو المناطق أو القطاعات التي بھا أكبر الفجوات بين الرجل والمرأة.
ستؤدي معالجة أوجه عدم المساواة األساسية بين الرجل والمرأة إلى اقتصاد أسواق أفضل من حيث األداء
ومجتمعات أكثر شموالً – وھما المكونين األساسيين لالنتقال المستدام والعادل .ويعترف البنك بإمكانية أن يؤدي
االستخدام األكثر فعالية لرأس المال البشري من نساء ورجال وإمكاناتھم االقتصادية في الدول التي يعمل بھا إلى
فوائد اجتماعية وسياسية واقتصادية ھامة بينما يواصل البنك تشجيع االنتقال .ونظرًا لألھمية التي يمكن أن
تضيفھا المساواة بين الرجل والمرأة في "إعادة تنشيط االنتقال" وتمشيًا مع ھدف البنك االستراتيجي للفترة
") 2020-2016اإلطار االستراتيجي والرأسمالي"  (BDS15-013يعتزم البنك تعميم منظور المساواة بين
الرجل والمرأة في عملياته بحلول عام  2020ويلتزم بتتبع تنفيذ ھذا من خالل "بطاقة أداء الشركات".

 2.1األھداف
الھدف العام من ھذه االستراتيجية ھو زيادة التمكين االقتصادي وتكافؤ الفرص للمرأة في الدول التي يعمل بھا
البنك.
خالل مدة االستراتيجية ،سيركز البنك على ثالثة أھداف محددة:




زيادة فرص الحصول على التمويل ودعم األعمال للشركات التي تقودھا النساء؛
وزيادة فرص الحصول على التوظيف والمھارات للنساء؛
وتحسين فرص الحصول على الخدمات.

سوف يتم تحقيق ھذا من خالل:
 (1زيادة عدد المشاريع التي تدعم تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛
 (2والترويج لبيئة تمكينية في الدول التي يعمل بھا البنك من خالل حوار السياسات تفضي إلى قدر أكبر من
المساواة في الفرص االقتصادية.
ومن أجل تحقيق البنك اللتزاماته ،تم تصميم ھذه االستراتيجية لتتماشى مع نموذج عمل البنك )المالئمة
االستراتيجية( .حيث تستند إلى تطبيق النھج واألدوات التقليدية للبنك )االستثمارات والتعاون الفني وحوار
السياسات( وتدعمه نظرية التغيير التي تم تصميمھا باستخدام الدروس المستفادة من "المبادرة االستراتيجية
لقضايا الرجل والمرأة  "2013وبالتشاور والتوجيه من األطراف المعنية داخل وخارج البنك .ويتضمن الملحق
رقم ) (3معلومات مفصلة عن استراتيجية نظرية التغيير .ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول إطار
المتابعة المرتبط بأھداف االستراتيجية ضمن القسم رقم ).(3

 2.2المالئمة االستراتيجية
يتوافق تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء مع المبادئ األساسية لتأثير المرحلة االنتقالية ،وھي اإلضافية
واالستدامة .ويقدم القسم التالي معلومات حول كيفية ترويج المساواة في الفرص بين الرجال والنساء ،ولتوسيع
دعم المساواة بين الرجل والمرأة ،تتالءم االستراتيجية مع المبادئ األساسية للبنك وتستجيب لألولويات
االستراتيجية للفترة  .2020-2016وأخيرًا ،يساھم البنك في تشجيع السلوكيات التي تسھل المواضيع العالمية مثل
تلك الواردة في "أجندة."2030
ويوضح الشكل رقم ) (1أدناه كيفية البناء على المبادئ األساسية .وتتجاوب االستراتيجية ألولويات البنك على
مدار الفترة القادمة باستخدام ثالث نُھج تشغيلية للمساھمة بدورھا في موضوعات عالمية أوسع.
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الشكل رقم ) :(1المالئمة االستراتيجية

المبادئ األساسية
للبنك
• أثر االنتقال
• اإلضافة )غير
مالية(
• االلتزام بالتنمية
المستدامة
• )المعامالت البنكية
السليمة(

أولويات اإلطار
القطاعي والقطري
2020-2016

التوجھات
التشغيلية للمساواة
بين الرجل والمرأة

• بناء مرونة
االنتقال

• الوصول إلى التمويل

• دعم تكامل
األسواق

• الوصول إلى التوظيف
• الوصول إلى الخدمات

• التعامل مع
تحديات سائدة
عالميًا وإقليميًا

موضوعات
عالمية بشأن
االمساواة بين
الرجل والمرأة *
• خلق بيئة تمكين
• دعم الصوت والمكانة
• التواصل مع الرجل
بشأن المساواة بين
الرجل والمرأة
• بناء االستدامة
واالبتكار
• المساھمة في تحسين
عملية جمع البيانات

*تعتبر ھذه مجموعة فرعية محددة من موضوعات عالمية أوسع تؤثر على المساواة بين الرجل والمرأة قام البنك بتحديدھا على أنھا
الموضوعات األفضل في إعطاء المكانة.

 2.2.1أثر االنتقال

يُعتبر االشتمال االقتصادي ،وھو إتاحة الفرص االقتصادية للفئات والمجموعات المحرومة سابقًا ،مكمالً لعملية
االنتقال .إذا منح السكان فرصة للنجاح ،فسوف تتزايد احتماالت مشاركتھم في قوة العمل والسعي للحصول على
مھارات أفضل وتعليم أعلى ،والمشاركة في األنشطة التي تؤدي إلى النمو االقتصادي ،مما يساعد على التعامل
مع العقبات غير المقصودة إلصالحات السوق التي تستثني بعض المجموعات ،ومن ثم تعزيز وجود دعم عام
أوسع لإلصالحات االقتصادية وعملية االنتقال.
ومن ھذا المنطلق ،تبنى مجلس اإلدارة في يوليو )تموز(  2013االشتمال االقتصادي ) (BDS13-155ليتم
إدراجه رسميًا في تقييم تحديات مستوى انتقال الدولة وأثر االنتقال على مستوى المشروع .ومنذ ذلك الحين ،بدأت
إدارة "اقتصاد القطاعات والدول" قياس مدى إتاحة ما تقدمه المؤسسات االقتصادية واألسواق واألطر القانونية
والسياسات العمالية )وتطبيقھا( وكذلك النظم الصحية والتعليمية لألفراد بغض النظر عن النوع االجتماعي.14
وانطالقًا من تقييم الفجوات بين الرجل والمرأة القائمة على نھج البنك المسمى "تقييم تحديات االنتقال" ،يتم تحديد
المشاريع التي أُعدت بالفعل للحد من ھذه الفجوات أو يمكن تطويرھا بصورة أكبر لتحقيق ذلك.
وبناء على ذلك ،فقد خلقت منھجية االشتمال آلية يستخدمھا البنك للتضمين في العملية الروتينية لمتابعة المشاريع
بھدف تقييم أثر االنتقال .وھو تقييم للتحسينات القابلة لإلثبات على الفرص االقتصادية للمرأة التي قد تدرھا
استثماراته .وقد شھدت المشاريع ،التي يمكن البرھنة فيھا على ھذه التحسينات وقياسھا ،زيادة في الرصيد
اإلجمالي لالنتقال بناء على قوة األثر )من خط األساس( وتقييم المخاطر المرتقبة .وبناء على ذلك تم تطوير
معايير لقياس ومراقبة أثر االنتقال على الرجل والمرأة بالتوازي مع "نظام مراقبة أثر االنتقال" لدى البنك .وخلق
ذلك إطارًا تحفيزيًا يدفع البنك لتحديد األثر المحتمل لمشاريعه على الرجل والمرأة ،وتطويره بالشراكة مع العمالء
المھتمين.

 14تقيس الفجوات بين الرجل والمرأة المعيارية الفوارق في الفرص بين المرأة والرجل وليس مستوى الفرص ،وذلك بالتركيز على التساوي االقتصادي
بين الرجل والمرأة .إذا قل أداء كال من الرجل والمرأة ،فال توجد فجوة من منظور النوع االجتماعي على الرغم من احتمال وجود فجوات كبيرة من
حيث االنتقال أو التنمية .وعلى سبيل المثال ،ال يعني بالضرورة وجود فجوة صغيرة في الوصول إلى التمويل ،سھولة وصول المرأة ،بل يعني أنھا ال
تواجه مصاعب أكبر بصورة ملموسة مقارنة بالرجل .وتجدر اإلشارة إلى أنه في الحاالت التي يكون فيھا التساوي مرتفعًا )وبالتالي الفجوة بين الرجل
والمرأة صغيرة( في بعد معين ،ولكن يوجد تحدي االنتقال بالنسبة لكل من الرجال والنساء على قدم المساواة ،ويجب على البنك القيام
بمعالجتھا.
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ركز تحليل الفجوة بين الرجل والمرأة 15الذي أُجري لغرض إنجاز "المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة
عام  "2013على سبعة أبعاد ھيكلية :المعايير القانونية واالجتماعية ،والصحة ،والتعليم ،وسياسة العمل،
وممارسات العمل ،والتوظيف ،وملكية المنشآت ،والوصول إلى التمويل .وعالوة على ذلك ،فقد تم تطُوير تقييم
الفجوات بين الرجل والمرأة في تقرير "المرأة في األعمال" لعام  .2014وھي تُقيم المعيقات التي تواجھھا
رائدات األعمال من حيث الوصول إلى التمويل ،وإنشاء شركاتھن وتنميتھا ،إلى جانب تحديات أخرى موجودة
في بيئة األعمال العامة.
وقامت إدارة "اقتصاديات القطاعات والدول" بتفويض خبير إلجراء دراسة ،16ومراجعة تفصيلية لمجموعة من
البيانات المتاحة حديثًا أو المحسنة بالشراكة مع فريق المساواة بين الرجل والمرأة وإدارة االستدامة البيئية بغرض
البناء على دروس المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة على مدار عامين .ونتج عن ھذه المراجعة إدراج
مؤشرات جديدة لكي تحقق ما يلي:
 (1انعكاس طريقة تأثير التنظيم والقواعد القانونية واالجتماعية على مكانة المرأة بصورة أفضل؛
 (2وتعزيز التركيز على حقوق المرأة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمشاركة الكاملة والفاعلة في
صنع القرار فيما يخص التوظيف واإلدارة؛
 (3وإدراج التركيز على أعداد خريجات الھندسة والتكنولوجيا.
تم تضمين الفجوات المبنية على النوع االجتماعي المحدثة في الملحق رقم ).(2
مكنت عملية المراجعة أيضًا من استنباط فجوات بين الرجل والمرأة متعلقة بالبنية التحتية والوصول إلى الخدمات
البلدية بحيث تضع في االعتبار األدوار المختلفة التي يؤديھا كل من الرجل والمرأة في العرض والطلب .ويلزم
إجراء المزيد من التطوير لتعريف الفجوات نظرًا للمحددات الصارمة المفروضة على توافر البيانات والتحديات
المتعلقة بتقييم اإلسناد ،وكذلك التغطية المنخفضة للدول في المنطقة التي يعمل بھا البنك .وستكون ھذه العملية
تدريجية ،وتتطلب إضافة المؤشرات وتحديثھا كلما توفر المزيد من البيانات مع مرور الوقت.
ويالحظ االختالفات الكبيرة في الفجوات عبر األبعاد المؤسسية والسوقية .وتتراوح الفجوة بين الرجل والمرأة من
فجوات ضئيلة والمتوسطة فيما يتعلق باألبعاد المؤسسية )اللوائح القانونية واألعراف االجتماعية ،والخدمات
الصحية والتعليم والتدريب وسياسات العمل( لكافة الدول التي يعمل بھا البنك تقريبًا ،باستثناء مصر واألردن
اللتان تظھران فجوات كبيرة فيما يتعلق باللوائح القانونية والقواعد االجتماعية ،وبالنسبة للمغرب ،تظھر فجوات
كبيرة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليم والتدريب .بلدان فقط وھما بولندا وصربيا اللذان يظھران فجوات
صغيرة على كل األبعاد األربعة .الفجوات بين الرجل والمرأة كبيرة أو متوسطة في معظم البلدان فيما يتعلق
بأبعاد السوق )الحصول على التمويل والتوظيف وممارسة األعمال ،وممارسات العمل( .وھذا صحيح خاصة
بالنسبة ألذربيجان ،ومصر ،واألردن ،والمغرب وطاجيكستان وتركيا التي يعرض جميعھا فجوات كبيرة في
أبعاد السوق الثالثة.
باإلضافة إلى ذلك ،تتقاطع الفجوات بين الرجل والمرأة مع غيرھا من معيقات االشتمال االقتصادي .ويشمل ھذا
البطالة بين الشباب ومعوقات أعلى يواجھھا الباحثون/الباحثات عن عمل القاطنون/القاطنات في المناطق الريفية
األقل ً
نموا من الناحية االقتصادية مقارنة مع من يسكنون في المناطق الحضرية األكثر تقدمًا – ويمكن أن يحدث
ذلك حتى داخل البلد الواحد .فعلى سبيل المثال ،في حين أن المرأة تساھم إسھامًا كبيرً ا في االقتصاد الريفي في
جميع الدول التي يعمل بھا البنك ،وتتحمل أعباء العمل الثالثي )في المجاالت اإلنتاجية واإلنجابية واالجتماعية(،
عند مقارنته بالرجال بما يحد غالبًا من قدرتھا على االستفادة من الفرص االقتصادية الجديدة .وبينما يواجه
الملتحقون بسوق العمل من الشباب عامة تحديات كبيرة في مناطق كثيرة من التي يعمل بھا البنك ،تكون
الشابات الملتحقات بسوق العمل أكثر عرضة من الشبان إلى حد كبير لما يلي:
أ( التعطل عن العمل؛
ب( أو مواجھة صعوبات في الحصول على قرض أو فتح حساب بنكي؛
ج( أو الحصول على أجر أقل عن العمل ذي القيمة المتساوية17؛
15تھدف عملية تقييم الفجوات بين الرجل والمرأة إلى احتساب المسافة بين "وضع نھائي" مرغوب ،وھو في ھذه الحالة المساواة في الفرص
االقتصادية للنساء مقارنة بالرجال .ويعكس حجم الفجوة الذي يتراوح من "متدن‘ إلى "كبير‘ لكل من األبعاد السبعة تقييمًا للفارق بين الوضع
السائد بالمؤسسات واألسواق مقارنة بالمثل األعلى للمساواة في الفرص االقتصادية بين الرجل والمرأة .وتھدف متغيرات الفجوات بين الرجل
والمرأة إلى تمييز كل من المؤسسات ونتائج السوق ،وقد اختيرت بناء على أبحاث قائمة وارتباطھا بعمل البنك الخاص بالنوع االجتماعي ومعرفة
الدولة ومدى إتاحة المعلومات التي تغطي كل دول البنك أو معظمھا والقدرة على تحديث المتغيرات دوريًا.
 16فرانكافيال ،فرانشيسكو ،استكشاف أبعاد إضافية لتقييم الفجوة في اشتمال الرجل والمرأة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتتنمية2015 .
 17تميل الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة عامة إلى الزيادة مع تقدم العمر ،وغالبًا ما تكون بسبب توقف النساء عن العمل خالل حياتھم العملية،
مثل فترات االنقطاع الكامل في مھنة أو العمل بدوام جزئي بسبب الحمل أو حقيقة أن النساء غالبا ما يفضلن االنتقال من القطاع الخاص إلى
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د( أو مواجھة قدر أكبر من التمييز في الحياة االقتصادية واالجتماعية بسبب النوع االجتماعي.

 2.2.1.1االعتبارات الجغرافية
بينما يتم تطبيق ھذه االستراتيجية على الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،سيتم تحديد
البلدان ذات األولوية التي لديھا فجوات أكبر .وبالمثل ،عندما تكون الفجوة ليست كبيرة ج ًدا في أحد البلدان ،لكن
يُنظر إلى األثر العملي للحد من فجوة داخل قطاع أو شركة معينة على أنه كبيرًا )على سبيل المثال ،قطاع العمالة
غير التقليدية أو قطاع يكون فيه تمثيل النوع االجتماعي منحا ًزا أو يتبع نظا ًما للفصل بين الرجل والمرأة بشكل
ضا لتضمين ھذا البلد.
كبير( ،حينئذ سيسعى البنك أي ً
يُدرك البنك أن مستوى التحدي والتركيز سوف يختلف عبر المناطق وداخلھا ،وسيتأثر بما إذا كان الموقع أو
السكان في المناطق الحضرية أو الريفية وبالمرحلة االنتقالية .سيتم توضيح تلك النھج الدقيقة من خالل
االستراتيجيات القطرية التي يضعھا البنك.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيتعين على البنك االستجابة للتوجھات أو المخاطر التي قد تطرأ )على سبيل المثال ،من
الصراع أو عدم االستقرار الجيوسياسي ،أو األزمات االقتصادية والمصرفية أو تدفقات المھاجرين ،أو عدم
االستقرار السياسي واألمني؛ أو االتجاھات الديموغرافية العامة أو احتماالت انعكاس االنتقال(.

 2.2.2اإلضافية )غير مالية(
يُقيم أثر االنتقال تأثير أحد المشاريع على االقتصاد أو المجتمع ،ومن ثم يتطلب قياسه ومدى إمكانية تحقيقه لألثر
النظامي ،وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يكون للبنك من خالل مشاركته أيضًا أن يكون له تأثير على تصميم
المشاريع التي يمولھا وتنفيذھا ،وكذلك على مھارات عمالئه وممارساتھم ومعاييرھم ،أي أنه ،قد يختلف التأثير
بطرق حاسمة نتيجة لمشاركة البنك مقارنة بالتمويل المقدم من قبل مصادر تمويل بديلة") .اإلضافية" غير
المالية( .ويعترف البنك فيما يخص ترويجه للمساواة بين الرجل والمرأة بقدرته على التأثير أو خلق "إضافية
التحول لقضايا الرجل والمرأة" فيما يخص حوكمة الشركات وتصميم المشاريع ومعايير سلوك األعمال
واالبتكار ،وھي أمور يمكن بطبيعتھا أن تؤدي إلى التحول المؤسسي وتحسين سلوك األعمال .وبھذه الطريقة ،من
المحتمل بدرجة كبيرة أن يتم بناء المرونة واالستدامة .وبالنظر إلى األثر الذي قد يكون لھذا األمر على تشجيع
أھداف المساواة بين الرجل والمرأة ،يمثل ھذا عنصرًا ھا ًما لمشاركة البنك حتى في حالة عدم وجود "األثر
النظامي" أو التي يتعذر فيھا إثباته .وإجماالً وبمرور الوقت ،يتوقع من األفراد حاملي المعايير المساھمة في
عملية التعلم ،واإلشتراك فى نقاشات ومناظرات في قطاعاتھم والمجتمع بصورة أوسع.
وتشمل األمثلة على عناصر اإلضافية ما يلي:
 تعامالت البنك مع مزودي خدمات القطاع الخاص الذين يتطلبو تقييمات منتظمة للنوع االجتماعي من
خالل دراسات الجدوى التي يمولھا المانحون بحيث توفر معلومات أفضل للتصميم؛
 وتجاوب 19جميع خطط التعامل مع أصحاب المصالح فيما يخص النوع بحيث توفر معلومات أفضل
عند التنفيذ؛
 وأن تشمل خطط تنمية الشركات حاجات الرجل والمرأة لتحسين االستدامة.
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 2.2.3االلتزام بالتنمية المستدامة
بموجب "السياسة البيئية واالجتماعية" لعام  ،2014يأخذ البنك في االعتبار مواصفات عدم المساواة ضمن تقييم
المشاريع لضمان عدم تسببھا في آثار اجتماعية أو بيئية متباينة على الرجل أو المرأة .ومن ال ُمالحظ استھداف
مطلب األداء رقم ) 2ظروف العمال والعمل( على وجه الخصوص للحد من جميع أشكال التمييز حسب اتفاقيات
منظمة العمل الدولية رقم  20100و .21111وعالوة على ذلك ،ال يقتصر وضع ھيكل المشاريع على الحد من

القطاع العام ،األقل أج ًرا ،لتحقيق توازن أفضل بين األسرة والعمل .ومع ذلك ،توجد فجوات في األجور بين الرجل والمرأة حتى في بداية االلتحاق
بالعمل .ويمكن أي ً
ضا مالحظة أنماط مختلفة لفجوات األجوار تستند إلى العمر في دول مثل بلغاريا أو كرواتيا أو ليتوانيا حيث تكون الزيادة في الفجوة
في األجور بين الرجل والمرأة جنبًا إلى جنب مع الزيادة في العمر ليست كبيرة أو حتى معكوسة .شرح المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.
) .(2015يمكن االطالع عليه في ھذا الرابطhttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics :
 18قد يجرى تقييم قضايا النوع االجتماعي أو تحليلھا عبر منھجيات ونھج مختلفة .ومع ذلك ،الھدف النھائي ھو الجمع النظامي للمعلومات الخاصة
بالفروق بين الرجل والمرأة والعالقات االجتماعية واختبارھا لتحديد وفھم ومعالجة المظاھر المحتملة لعدم المساواة بناء على النوع االجتماعي.
 19ضمان نفس المعلومات بالنسبة للمرأة والرجل وتلبية المشاريع للحاجات المحددة للمرأة من حيث المشاركة الجادة.
20االتفاقية رقم  – 100اتفاقية المساواة في األجور) 1951 ،رقم ) (100دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  23مايو )أيار( (1953
 21االتفاقية رقم  – 111اتفاقية التمييز )في االستخدام والمھنة) 1958 ،رقم  (111اتفاقية بشأن التمييز في االستخدام والمھنة )دخلت حيز التنفيذ
بتاريخ  15يونيو )حزيران( (1960
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اآلثار السلبية ،ولكنه يمتد إلى بناء االستدامة عبر ترويج المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الوصول إلى
التوظيف والمھارات والخدمات.

 2.3الحوار حول السياسات
تماشيًا مع تطوير النظام الجديد لسياسات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،يتوقع البنك إرساء حوار فيما
وراء مستوى المعامالت مع العمالء والشركاء للمساھمة في بيئة تمكين للمساواة بين الرجل والمرأة في الدول
التي يعمل بھا .22ستكون نُھج حوار السياسات لكل بلد على حدة ،وفقًا لألولويات القطرية المحددة مسبقًا ويتم
صياغتھا ضمن االستراتيجيات القطرية أثناء وضعھا .وسيتم تنسيق المشاركات مع جميع أصحاب المصالح
الداخليين في البنك وذلك لضمان اتساق النھج والموارد المناسبة ،بما في ذلك الخبرات الفنية التي سيقدمھا "فريق
المساواة بين الرجل والمرأة" .ويُقام حوار البنك حول السياسات بخصوص نشر المساواة بين الرجل والمرأة
بثالثة طرق رئيسية:
 الدعوة لإلصالح :حيث يستطيع البنك ترويج اإلصالح في المجاالت التي تفرض التشريعات فيھا قيودًا
على وصول المرأة إلى التوظيف أو التمويل أو الخدمات ،والتي قد تؤدي ،إن تغيرت ،إلى تمكين المرأة
من االستفادة باستثمارات البنك .وقد يقوم بذلك بمفرده ،ولكن من المرجح أن يقوم به بالشراكة مع
عمالء البنك )كنتيجة لالستثمار النشط( ومؤسسات مالية دولية أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة .ويمكن
أن يشمل ھذا تحليل وبناء االستجابات لتخفيف أي آثار سلبية لتدابير التقشف على المرأة؛ وتشجيع
السياسات التجارية التي ال تؤثر سلبًا بشكل غير متناسب على المرأة ،والترويج للعمل الالئق ،كأھداف
ھامة لسياسة االقتصاد الكلي.
 المشورة بشأن السياسات :وذلك عندما يُستشار البنك في مجاالت توجد فيھا قيود على وصول المرأة
إلى التوظيف أو التمويل أو الخدمات .وفي ھذه الحالة قد يكون بمقدور البنك تقديم المشورة بناء على
تجربته أو أبحاثه ،وقد يكون ذلك مع منظمة العمل الدولية أو ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الرجل
والمرأة وتمكين المرأة أو مؤسسات مالية دولية أو وكاالت مانحة حسب الموضوع.
 بناء القدرات :يتم ذلك بعدة طرق تشمل:
 oتيسير تبادل الزيارات بين الوكاالت الوطنية واإلقليمية والعمالء واالتحادات التجارية؛
 oوتدريب القضاة والمحامين )ينفذه فريق االنتقال القانوني بالبنك( واالتحادات التجارية
والنقابات المھنية.
وقد يقوم البنك بذلك بمفرده ،ولكنه من المرجح أن يتم بالشراكة مع مؤسسات مالية دولية أخرى تعمل
على نفس القضايا أو جھات مانحة أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة لديھا برامج قائمة بالفعل تتناول ھذه
القضايا.
ً
ً
صا بالدول ،طبقا لألولويات القطرية المحددة وال ُمصاغة سلفا ضمن
ويكون الحوار حول السياسات خا ً
االستراتيجيات القطرية عند وضعھا .وتُنسق التفاعالت مع جميع أصحاب المصالح الداخليين بالبنك لضمان
انسجام التوجه وتوفير الموارد الكافية من أجل التفاعل المطروح ،بما في ذلك الخبرات الفنية التي يقدمھا فريق
المساواة بين الرجل والمرأة.
عندما ال تكون البيئة مواتية إلحداث تغييرات ،سيسعى البنك لبدء مناقشات مع الشركاء المعنيين من أجل
المساھمة في إعداد بيئة مواتية لإلصالحات المستقبلية .كما سيتم تكييف النھج لحوار السياسات وفقًا للسياق الذي
يُجري فيه البنك التغييرات وذلك لمواجھة التحديات العالمية الناشئة مثل تغير المناخ والھجرة والصراع.

تقدم دراسة الحالة رقم ) (1التالية أمثلة من حوار السياسات بشأن الترويج للمساواة بين الرجل والمرأة

 22يمكن االطالع على معلومات عن حوار الساسيات بشأن االستثمار ضمن القسم رقم .2.4
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  :1اﻟﺣوار ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺧﺻوص ﺗروﻳﺞ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟرﺟﻝ واﻟﻣرأة

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠذﻛور .وﻋﻠﻰ
دﻋم رﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات ﻓﻲ طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن:ﺗؤدي راﺋدات اﻷﻋﻣﺎﻝ ًا
دور ً
اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﺗواﺟﻪ اﻟﻣرأة اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻹدارة ﻣؤﺳﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ .وﻣﻧذ ﻋﺎم  2014ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺣﻛوﻣﺔ طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن واﺗﺣﺎدات
راﺋدات اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟدﻋوة واﻟﺣوار ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد ﺣﺎﺟﺎت راﺋدات اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺑﺎدرات ﻟدﻋﻣﻬﺎ .وﺑﻌد ﻧدوة ﺣوﻝ ﺳﻳدات اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن آﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ ُﻋﻘدت ﻓﻲ دوﺷﺎﻧﺑﻲ ﻋﺎم  ،2014أﻧﺷﺋت ﻓرﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻟدﻋم رﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات ﻓﻲ طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻗﻳﺎدة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﺗﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن وﺗؤدي دور اﻟﻣﻧﺗدى ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺻﻼﺣﺎت ﻣن أﺟﻝ دﻋم رﻳﺎدة

اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻳدات .وﻳوﻓر اﻟﺑﻧك اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﻋﺑر ﺗﺎﻳوان ﺑﻳزﻧﻳس ،اﻟﻣﻛون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺷورة ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ااﻟﻧوع ﺑﺎﻟﺑﻧك ،وذﻟك ﻹﻧﺷﺎء ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ ﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ.
إزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز أﻣﺎم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻘرﻏﻳزﻳﺔ :ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻘرﻏﻳزﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﻧظر ﻟﻌدة ﻋواﻣﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟرﺟﻝ واﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ طوﻳﻠﺔ وﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
) %52ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %77ﻟﻠرﺟﺎﻝ( ،وذﻟك ًا
ﺑﺎﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣرأة ﺑﺷﻐﻠﻬﺎ )ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر واﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣت اﻷرض وﺟﻣﻳﻊ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧﺟﺎرة واﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟزﺟﺎج
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن دراﺳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺑدء اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر ﺗﻠك اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت.
واﻟﺟﻠود وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( .وﻳﻘوم اﻟﺑﻧك ً

أﻳﺿﺎ ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت وﻗدرت أن ﺗﺿﻳﻳق اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻟرﺟﻝ
ودﻋﻣﺎ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﺟدوى ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ً
ﺳﻧوﻳﺎ إذا ﻋوﻟﺟت .وﻣوﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺎﻳوان ﺑﻳزﻧﻳس ،اﻟﻣﻛون
واﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺗﺟﻠب
ﻣﻛﺳﺑﺎ ﻳﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  0.4ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ً
ً

اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎاﻟﻧوع ﺑﺎﻟﺑﻧك.

اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد واﻟﻘﻳود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑدوﻝ ﺟﻧوب وﺷرق اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وﺗرﻛﻳﺎ :ﺗﺷﻬد دوﻝ ﺟﻧوب وﺷرق

ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ .ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﻋﺎم 2014
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وﺗرﻛﻳﺎ أﻗﻝ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ً
ﺑﺄﺑﺣﺎث ﻟﺗﺣدﻳد دور اﻟﻘواﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ.

وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺑﺣﺎث ﻟﺗزوﻳد ﺣوار اﻟﺑﻧك ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻊ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك.
وﻣوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺑﻧك.

 2.4النھج التشغيلي
تركز االستجابة التشغيلية للبنك على ثالثة نھج أساسية أو "حاالت وصول" إلى:
) (1التمويل وريادة األعمال
) (2التوظيف والمھارات
) (3الخدمات
تعكس حاالت الوصول تلك األنشطة التشغيلية الرئيسية للبنك التي أفضل ما يناسب الترويج للمساواة بين الرجل
والمرأة .يقدم القسم التالي معلومات عن بيان الجدوى ،واالستجابة المرجوة وحوار السياسات المحتمل المرتبط
بالعمليات بموجب كل "حالة وصول".
ويوضح الشكل أدناه نظرية التغيير التي وضعھا البنك التي توضح كيفية مساھمة البنك في تحسين تكافؤ الفرص
االقتصادية للرجال والنساء من خالل النھج التشغيلي.

17

عام
PUBLIC

PUBLIC

عام

الشكل رقم ) -(2نظرية التغيير

جودة الفرص االقتصادية

النھج التنفيذي :الوصول إلى التمويل
زيادة فرص المرأة ورائدات األعمال
في الوصول إلى التمويل )المھارات(

النھج التنفيذي :الوصول إلى
التوظيف والمھارات
زيادة فرص المرأة في الوصول
إل الت ظيف المھارات

النھج التنفيذي :الوصول إلى
الخدمات
زيادة فرص المرأة في الوصول إلى
الخدمات

التعامل مع ھذه العوائق
عبر استثمارات البنك
يمكنه تغيير القواعد بحيث
تستطيع المرأة االستفادة
من الفرص االقتصادية

دائرة التحكم التشغيلية في استراتيجية قضايا النوع

دعم المشروعات واالستثمار

يعمل العمالء بناء على
توصيات يقدمھا البنك
إلدراج اعتبارات
المساواة في عملياتھم

 .1التحليل :مراجعات الفرص المتساوية وتقييمات الفجوات بين الرجل والمرأة للوصول إلى الخدمات )بما في ذلك المالية( وتقييمات
مشاركة المرأة في صنع القرار.
 .2الحوار حول السياسات :لنشر المؤسسات والقوانين والسياسات المتجاوبة مع قضايا النوع.
 .3بناء القدرات :التدريب على قضايا النوع وتنمية القدرات وتطوير السياسات واإلجراءات والتوثيق
 .4تحسين بيئة التمكين عبر االستثمارات والحوار حول السياسات

إشراك العمالء للتعامل مع قضايا ذات صلة بالنوع
)عدد المشروعات التي تتعامل مع قضايا النوع وإجمالي االستثمارات اإلضافية في المشروعات(

القدرة التنظيمية للبنك

القدرات الداخلية

التأثير الخارجي

 فريق العمل والموارد لقضايا النوع )جميع المستويات( سياسات وإجراءات البنك تقاسم المعرفة ونشرھا داخليا -االنتدابات ونقاط االتصال والتدريب وما إلى ذلك

 النشر وتبادل المعرفة خارجيًا التأثير على أصحاب المصالح ومنصاتالسياسات الخارجية

يرى العمالء بيان جدوى
التعامل مع النوع وفريق
المساواة بين الرجل والمرأة

االفتقاد للمعلومات والوعي
والسياسات واإلجراءات من
العوائق الحساسة لتعميم قضايا
الرجل والمرأة

االفتراضات

سوف يسھم التنفيذ الناجح لنظرية التغيير إلى حد كبير في نجاح ھذه االستراتيجية ،وھو ما يتطلب إدماج العناصر
األساسية للدروس المستفادة من المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة خالل فترة التنفيذ.كما يوفر ،من أجل
تحسين األداء التشغيلي والتنفيذ ،وأيضًا تضع تدابيرًا من شأنھا اإلسھام في تحسين بيئة العمل .وتشمل ،من بين
أمور أخرى ما يلي:
• بناء القدرات؛
• وتوسيع تغطية القطاع وتحديد نقاط دخول جديدة للرجل والمرأة؛
• ومواصلة تطوير "تحليل الفجوة بين الرجل والمرأة" الخاص بالبنك؛
• وتعزيز جمع البيانات.
للحصول على معلومات أكثر تفصيالً عما سبق ،يُرجى الرجوع إلى الملحق رقم ) (3الذي يتضمن أيضًا
معلومات حول كيفية اشتمال دورة االستثمار الخاصة بالبنك العناصر المتعلقة بالنوع االجتماعي للنھج التشغيلية.
 2.4.1الوصول إلى التمويل ،بما في ذلك دعم ريادة األعمال
تستمر األعمال  23التي تقودھا النساء حول العالم في النمو والمساھمة في االقتصاد .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
أغلب النساء ال يتوفر لھن الوصول إلى التمويل الذي يحتجنه للعمل .وتُقدر الفجوة االئتمانية بين الرجل والمرأة
عالميًا بحوالي  285مليار دوالر ،ixويعتقد أن أكثر من  70في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي
x
تقودھا النساء في كل المناطق غير ممولة أو ممولة بنسبة أقل ماليًا.
 23تُعرّف األعمال التي تقودھا النساء في سياق برنامج المرأة في األعمال التابع للبنك على أنھا كيان فردي تكون فيه المسؤولية اإلدارية التشغيلية
العامة المرأة )أو أكثر( ،أو تكون المسؤولية اإلدارية التشغيلية العامة المرأة )أو أكثر( وتكون الملكية أيضا المرأة )أو أكثر( كليًا أو جزئيًا.
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وتتفاوت الفجوات بين الرجل والمرأة في الوصول إلى التمويل بين الدول التي يعمل بھا البنك ،وھي األعلى في
منطقة جنوب وشرق المتوسط وتركيا وأجزاء من جنوب البلقان وآسيا الوسطى .ونتجت الفجوات عن الكثير من
العوامل ،حيث تميل الشركات التي تديرھا نساء إلى أن تكون أصغر من تلك التي يديرھا رجال ،كما أنھا مركزة
في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة ورأس المال منخفض الكثافة xi.وقد يتسبب ذلك في محدودية
الوصول إلى التمويل  ،لكن يمكن تفسيره أيضًا باختيار قطاعات معينة تتوافق مع المسؤوليات األسرية الناتجة
عن األعباء غير المتناسبة الملقاة على عاتق المرأة من مسؤوليات تقديم الرعاية والتي بدورھا ،يمكن أن تحد من
استقالليتھا المالية واالستفادة الكاملة إلمكاناتھا االقتصادية .xiiو من جانب آخر ،قد يكون ذلك بسبب الفرص األقل
المتاحة أمام النساء لمراكمة الخبرات اإلدارية .xiiiوبغض النظر عن السبب ،فإن ملفات األعمال التي تقودھا
النساء أقل جذبًا للبنوك التي غالبًا ما تعتبرھا أكثر خطورة .وللعوامل االجتماعية أيضًا دور في محدودية وصول
المرأة إلى التمويل ،فمن التشريعات التي ال تراعي الفوارق بين الرجل والمرأة والمتحيزة ضد المرأة التي تحد
من قدرتھا على مراكمة األصول وتحريك الضمانات وصوالً إلى االنطباعات االجتماعية لرائدات األعمال من
جانب الرجل والمرأة على السواء ،وھو ما قد يؤثر على طلب المرأة للتمويل البنكي وعلى تجاوب البنوك مع
طلبات النساء.
بيان الجدوى :يوجد بيان جدوى واضح للتعامل مع العوائق الھيكلية التي تواجھھا النساء في الوصول إلى التمويل
بالدول التي يوجد بھا أكبر فجوات بين الرجل والمرأة في ھذا المجال .يساھم تقليل الفجوة بين الرجل والمرأة في
الوصول للتمويل ودعم ريادة األعمال للنساء في استقاللية المرأة وتمكينھا ماليًا ،كما يعيد الحيوية إلى النظم
االقتصادية ويعيد القوة لالنتقال ،حيث أظھرت األبحاث أنه إن تم تالشي الفجوة االئتمانية بين الرجل والمرأة
بحلول عام  2020في  15دولة فقط ،فقد يزيد دخل الفرد في المتوسط بنسبة  12في المائة بحلول عام .2030xiv
ويساھم دعم ريادة األعمال للنساء تحديدًا في االقتصاد كما يلي:





خلق فرص عمل :تُعد الشركات التي تقودھا نساء مصدرًا مھ ًما لخلق فرص العمل ،مثلھا في ذلك مثل بقية
قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة .ويقدر عدد رائدات األعمال حاليًا بحوالي  48مليون وعدد
صاحبات الشركات ممن يوظفن شخصًا أو أكثر في أعمالھن xvبحوالي  64مليون.
تحسين مشاركة المرأة في القوة العاملة :وقد قُدرت المكاسب في الناتج المحلي اإلجمالي المرتبطة
بالتخلص من الفجوات بين الرجل والمرأة في سوق العمل بأكثر من رقمين في دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية )على سبيل المثال  10في المائة في الواليات المتحدة أو  11في المائة في ألمانيا إذا ما
زالت الفجوات بين الرجل والمرأة في الخمسة عشر عا ًما القادمة( ولذلك تأثير أكبر على االقتصادات
الناشئة.xvi
تحسين اإلنتاجية :يمكن للدعم المناسب لألعمال التي تقودھا النساء ،عبر الوصول إلى التمويل والخدمات
االستشارية الجيدة ،المساعدة في تحسين إنتاجية المرأة بتحويل توظيف النساء من الوظائف قليلة الجودة
واإلنتاجية إلى القطاعات مرتفعة القيمة المضافة .ويمكن للوصول إلى النوع المناسب من التمويل مساعدة
الشركات التي تقودھا نساء على النمو واالستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال )مقابل قطاع الخدمات
كثيف العمالة الذي يعمل فيه الكثير منھن (xviiوبالقيام بذلك ،تتحول النساء من الوظائف كثيفة العمالة
وقليلة اإلنتاجية إلى التوظيف في قطاعات كثيفة رأس المال ومرتفعة القيمة المضافة.24

االستجابة :سوف يساھم البنك في التخلص من الفجوة االئتمانية بين الرجل والمرأة ،بمعالجة عدد من المشاكل
الھيكلية التي تواجھھا الشركات التي تقودھا نساء في الوصول إلى التمويل وإدارة شركاتھن .ويتم ذلك عبر
االستثمارات والحوار حول السياسات المستندة إلى النموذج الذي تم تطويره ضمن برامج "المرأة في األعمال".
والذي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 25التي تقودھا نساء على الوصول إلى التمويل والمعرفة العملية
واالستشارات .ويقدم البنك استجابته إلى الحاجة لمزيد من المساواة في الوصول إلى التمويل والدعم لريادة
األعمال عبر االستثمارات والحوار حول السياسات كما يظھر في الشكل رقم ) (3أدناه.

 24تحسين إنتاجية المرأة عن طريق تمكينھا ودعمھا لتحقيق إمكاناتھا اإلنتاجية الكاملة في االقتصاد ،وذلك بتمكينھا من التحرك بحرية من القطاعات
والوظائف قليلة اإلنتاجية والمھارات واألجر إلى قطاعات ووظائف مرتفعة اإلنتاجية والمھارات واألجر ) Crebo-Rediker, et al., 2015, Women in the
 (Economy: Global Growth Generators. City Global Perspectives and Solutionsوھذا مثال ما يود برنامج "المرأة في األعمال" التابع للبنك
تحقيقه عن طريق دعم المشاريع التي تقودھا نساء بالمنتجات المالية والوصول المناسب للتمويل وخدمات استشارات األعمال.
 25المشاريع الصغيرة والمتوسطة ھي حسب تعريف االتحاد األوروبي المشاريع التي يعمل بھا أقل من  250موظفًا وذات حجم تداول سنوي يقل عن
 50مليون يورو أو ذات ميزانية عمومية حجمھا ال يتعدى  43مليون يورو .وفي بعض المناطق قد يقدم البنك الدعم لمشاريع صغيرة ومتوسطة
ومتناھية الصغر مثل غرب البلقان وآسيا الوسطى.
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الشكل رقم ) :(3الوصول إلى التمويل بما في ذلك دعم ريادة األعمال ،التوجه التشغيلي

االستثمار
 مساعدة المشاريع التي تقودھا نساء علىالوصول إلى التمويل والمعرفة والمشورة عبر
منتجات المرأة في األعمال ،وذلك عبر:
 .1خطوط ائتمان مخصصة
 .2تغطية الخسائر األولى و/أو الثانية
 .3التعزيز المؤسسي لمؤسسات التمويل الشريكة
 .4الخدمات االستشارية لألعمال

الحوار حول السياسات
العوائق الھيكلية أمام وصول المرأة إلى التمويل -بيئة التمكين لدعم رائدات األعمال

تحسين وصول المرأة
إلى التمويل ودعم
رائدات األعمال

االستثمار

يسعى البنك عبر استثماراته إلى تحقيق أثر االنتقال واإلضافية عن طريق:


منتجات المرأة في األعمال .تستمر ،خالل فترة تنفيذ االستراتيجية ،في كونھا األداة الرئيسية التي
يستخدمھا البنك للمساھمة في التخلص من الفجوات بين الرجل والمرأة في الوصول إلى التمويل ألنھا
تقدم استجابة شاملة المعيقات العرض والطلب التي تواجھھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا
نساء للوصول إلى التمويل وإدارة مؤسساتھن .يتم القيام بذلك عن طريق تجميع أربعة مكونات رئيسية:
 .1تمويل المرأة في األعمال عبر خطوط ائتمان مخصصة؛
 .2وخطة تغطية الخسائر األولى و/أو الثانية لتشجيع إقراض المؤسسات المالية الشريكة على إقراض
ھذه الشريحة؛
 .3والدعم الفني للمؤسسات المالية الشريكة لمساعدتھا على ضبط منتجاتھا وآليات التوصيل لديھا
بحيث تلبي الحاجات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا نساء؛
 .4وخدمات استشارية لألعمال مقدمة مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا نساء لبناء
قدراتھن على إدارة األعمال وتنميتھا )عبر وحدة دعم األعمال الصغيرة التابعة للبنك(.
سيعتمد البنك على تجربة برامج "المرأة في األعمال" قيد التنفيذ حاليًا ،وذلك من خالل تعديل التصميم
لدمج الدروس من "الجيل األول" من "المرأة في األعمال" ،وتحديدًا ،فيما يتعلق باألثر المحقق لتحسين
فرص الحصول على تمويل من رائدات األعمال المحرومة ،وزيادة فرص الحصول على مشورة
األعمال والتدريب وبناء قدرات المؤسسات المالية الشريكة لتحسين استھداف ھذه الشريحة من السوق.
وسوف يكون لھذا أھمية خاصة في سياق توسيع النموذج إلى المناطق التي بھا فجوات في الوصول إلى
التمويل كبيرة أو متوسطة وظروف السوق تسمح ببدء التنفيذ .ومن المحتمل البدء بمنطقة جنوب وشرق
المتوسط ،وبالتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا النساء خارج التجمعات السكانية
الحضرية الرئيسية ،مع التأكيد بنحو متزايد على المواقع في المناطق الريفية واإلقليمية والضواحي.
وسيتم أيضًا تعزيز الدعم الفني ،حسب االقتضاء ،لتزويد العميالت النساء بمعلومات أكثر تنوعًا وشمولية
عن المنتجات ،وكذلك الحقوق القانونية ،وتحديدًا ألنھا تؤثر على وضعھا المالي .وبنفس القدر ،سيمتد
بناء القدرات أيضًا إلى المؤسسات المالية الشريكة لزيادة فھم التحديات والمعيقات التي تحول دون
الوصول إلى التمويل والمستمدة من األطر القانونية ،خاصة فيما يتعلق بحقوق الميراث وتطبيقھا في بلد
معين.



منتجات مالية أخرى متجاوبة مع النوع االجتماعي :في الدول التي يوجد بھا فجوات بين الرجل
والمرأة في الوصول إلى التمويل وريادة األعمال ،لكن عندما ال تسمح ظروف السوق بإطالق مبادرات
المرأة في األعمال ،يسعى البنك لتبني أدوات ومنتجات المرأة في األعمال لمعالجة احتياجات الرجال
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والنساء ،بما في ذلك في المناطق الريفية ،من خالل اإلقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واالدخار
والتأمين ،بما في ذلك الصناعات الزراعية وكذلك مخاطر جديدة مثل تغير المناخ .كما سيبحث عن
فرص لتقديم منتجات مالية أخرى للبنك أكثر تجاوبًا لقضايا المساواة بين الرجل والمرأة ،وتوفير
اإلضافية واالبتكار في السوق .وأحد األمثلة على ذلك "أطر تمويل كفاءة استخدام الطاقة المنزلية
للبنك" والتي تھدف إلى تحسين الوصول إلى التمويل للقيام بتحسينات على مستوى الطاقة والسلع
المعمرة .وفي حاالت مثل ھذه ،فإن نقطة البداية لنشر المساواة بين الرجل والمرأة ھي فھم أفضل
لعوامل العرض والطلب التي تؤثر على وصول األسر إلى التمويل وتكييف النھج حسب الضرورة لكل
من العرض والطلب .واستنادًا إلى الدروس التي تم تحديدھا خالل تنفيذ برنامج "المرأة في األعمال"،
وبيانات السوق األخرى ذات الصلة ،يقوم البنك بعمل تحليلي بھدف "تحسين" المنتجات المالية القائمة
و /أو تطوير منتجات جديدة لمعالجة مجموعة أوسع من العوائق الھيكلية للتمويل التي تواجھھا النساء.
خدمات استشارية لألعمال التجارية من أجل دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا
نساء .في سياق ھذه االستراتيجية ودع ًما "لمبادرة األعمال الصغيرة" ،يستمر البنك في توفير خدمات
استشارية لألعمال عبر "وحدة دعم األعمال الصغيرة" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا نساء
من أجل زيادة حجم األعمال التي تقودھا نساء والتي تستطيع االقتراض من البنك مباشرة على المدى
المتوسط .سيساھم البنك من خالل الوحدة في بناء المعرفة والقدرات المالية لرائدات األعمال من خالل
توفير المعلومات األساسية عن الجوانب اإلدارية والقانونية لألعمال الخاصة بكيفية الحصول على
التمويل .ويمكن أيضًا أن يتم تنفيذ أنواع األنشطة تلك بجانب أو كجزء من أعمال "فريق االنتقال
القانوني" بالبنك.

الحوار حول السياسات
يدعم البنك الدعوة والحوار حول السياسات لعالج القيود السياسية والتنظيمية التي تساھم في الفجوات بين الرجل
والمرأة من حيث الوصول إلى التمويل وريادة األعمال .ويقوم بذلك في سياق برامج "المرأة في األعمال"
واستثمارات أخرى ذات صلة ،كما يقوم بنشر حوار حول السياسات قائم بذاته ،لتناول أبعاد للمساواة بعينھا في
مناخ االستثمار في سياق إصالح أوسع للقطاع المالي بالدول التي ال توجد فيھا استثمارات ذات صلة حاليًا لكن
يعتزم البنك االستثمار فيھا .وعلى الرغم من أن موارد البنك قد تكون محدودة إال أنه قام وال يزال ببناء مجموعة
بيانات فريدة ضمن القطاع المالي )وفي برامج "المرأة في األعمال" على وجه الخصوص( .ويعتبر البنك
المؤسسة المالية الدولية الوحيدة في المنطقة التي تقدم توجھًا شامالً للوصول إلى التمويل والتعامل مع العرض
والطلب على حد سواء .وعليه فإن البنك يھدف في ھذا السياق إلى تعزيز ھذا الموقع الفريد من أجل دعم وتشجيع
الحوار حول السياسات.
سوف تسترشد موضوعات حوار السياسات المتعلقة بھذا "الوصول" خالل فترة تنفيذ االستراتيجية بمجموعة
استثمارات البنك واالستراتيجيات ذات الصلة ،ومن المتوقع أن تشمل ما يلي:


العوائق الھيكلية أمام وصول المرأة إلى التمويل في الدول التي يعمل بھا البنك .يقوم البنك ببناء
الحوار حول السياسات استنادًا إلى المعرفة التي اكتسبھا في سياق برنامج "المرأة في األعمال" .وتحدد
تقييمات خطوط األساس في بداية تطبيق برامج المرأة في األعمال األوضاع الحرجة والعوائق الھيكلية
التي تواجھھا الشركات التي تقودھا نساء في الوصول إلى التمويل في سوق معين .ويُرسي البنك حوا ًرا
مع السلطات ومديري القطاعات حول النتائج ذات الصلة بخطوط األساس والدراسات التي أجريت.
ويوفر اإلصالح القانوني للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالمرأة ،وكذلك المحددات األخرى لوصول
النساء إلى التمويل المحددة بخطوط األساس ،والمعلومات للحوار حول السياسات.

21

عام
PUBLIC

PUBLIC

عام


بيئة التمكين لدعم رائدات األعمال .لمناخ االستثمار آثار مختلفة على األعمال التي يقودھا رجال والتي
تقودھا نساء بسبب االختالفات في األعمال نفسھا )من حيث الحجم والقطاع وصفات أخرى( .وعلى
سبيل المثال ،قد تكون البيروقراطية والروتين اإلداري أكثر ضررًا على األعمال التي تقودھا نساء ألنھا
تميل إلى أن تكون أصغر من تلك التي يقودھا رجال ،وبذلك قد تكون قدرتھا على التعامل مع نظام معقد
محدودة بدرجة أكبر .وكشفت الدراسات أن الفساد على سبيل المثال ھو أحد العناصر التي تتعرض لھا
سيدات األعمال بصورة أكبر لزيادة احتمال تعرضھن إلى المطالبة بالرشوة .ويقوم البنك خالل فترة
االستراتيجية بإجراء أبحاث موجھة لدعم مناخ االستثمار المستجيب للنوع االجتماعي ومناقشة سياسات
محددة تعتبر مھمة لدعم رائدات األعمال في الدول التي يعمل بھا البنك مع سلطات ھذه الدول.

دراسة حالة  :2دعم وصول المرأة إلى التمويل بما في ذلك دعم ريادة األعمال:
برامج المرأة في األعمال التابعة للبنك
يتم تطبيق برامج المرأة في األعمال في تركيا وجنوب البلقان ومصر ،وجاري التحضير لھا في كرواتيا وكازاخستان ودول
الشراكة الشرقية .وسيتم توفير أطر إضافية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر لألردن وإطار عمل الوسطاء
الماليين للحصول على التمويل في إطار برنامج المرأة في األعمال.
تركيا :يوفر برنامج المرأة في األعمال بتركيا  300مليون يورو من التمويل للبنوك التجارية في تركيا إلعادة إقراضھا للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر التي تقوده انساء .ويتضمن االستثمار حزمة مساعدة فنية يمولھا المانح بقيمة  38مليون
يورو لدعم رائدات األعمال عبر خدمات استشارية ولتعزيز قدرات البنوك على توفير المنتجات المالية لھذا القطاع .ويھدف
البرنامج إلى الوصول ألكثر من  15ألف رائدة أعمال عبر  10إلى  12بن ًكا.
غرب البلقان :يوفر برنامج المرأة في األعمال بغرب البلقان ،الذي بدأ عام  20 ،2014مليون يورو من التمويل لبنوك في ستة دول
بغرب البلقان إلعادة إقراضھا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر التي تقودھا نساء .ويتضمن البرنامج دع ًما فنيًا بقيمة
 5.1مليون يورو للبنوك المشاركة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر التي تقودھا نساء.
مصر :يوفر برنامج المرأة في األعمال ،الذي يعتبر األول للبنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والذي أطلق بالتعاون مع
البنك األھلي المصري ،تمويالً يصل إلى  20مليون دوالر من خطوط التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر التي
ﺗﻘودﻫﺎ نساء ،باإلضافة إلى حزمة دعم فني تزيد قيمتھا عن مائة ألف يورو.

 2.4.2الوصول إلى التوظيف والمھارات
غيّر االنتقال االقتصادي من طبيعة مشاركة الرجل والمرأة في اقتصاديات الدول التي يعمل بھا البنك ،حيث مر
كالھما بالمزيد من عدم األمن الوظيفي وانخفاض التوظيف في الدولة والحاجة لمھارات جديدة وطرق للحصول
على الدخل .ولكن واجھت المرأة معدالت أعلى من البطالة مقارنة بالرجل ،باإلضافة لمستويات أقل من األجور.
وظھرت أيضًا فروقات محسوسة بين عمل الرجل والمرأة حسب القطاع والوظيفة والنوع االجتماعي )التمييز
األفقي والرأسي بين الرجل والمرأة( .وتنخرط المرأة أكثر بشكل عام في القطاعات التي يوجد بھا فرص أقل
لتلقي التدريب الذي يم ّكنھا من تغيير قطاع العمل ونوعه.
عالوة على ذلك ،ظھرت عوائق صعبة مثل الثقافات والممارسات القطاعية والتنظيمية التي تسيطر عليھا غالبًا
قيم ومعتقدات وأنماط سلوكية )تنشرھا أو تدعمھا قواعد ومؤسسات اجتماعية( تمنع المرأة من العمل والتقدم .يُفاقم
تلك التحديات عزلة المرأة العاملة وانعدام الدعم من شبكة الشركاء وعمليات التوظيف واالختيار غير العادلة.
ومن العوامل األخرى التي تحد من فرص توظيف المرأة أثناء االنتقال ،تقلص الخدمات االجتماعية المقدمة والتي
كانت من قبل تمكن المرأة من العمل مثل حضانات األطفال التي تمولھا الدولة والقطاع الخاص ورعاية الطفل
والمسنين في كل من المناطق الحضرية والريفية .والنتيجة ھي أن الكثير من النساء يواجھن مسؤوليات مضاعفة
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تخلق تضاربًا في األدوار يمكن ترجمته بعد ذلك إلى تنقل وحراك وظيفي أقل للمرأة ألنھا تحاول الموازنة بين
متطلبات كثيرة واقعة على كاھلھا.26
وفي النھاية ،فإن االنتقال إلى اقتصاد السوق خلق أيضًا حاجات ألنواع جديدة من التعليم والتدريب الرسمي وغير
الرسمي لدى الكبار .والمرأة التي تفتقد لتلك المھارات ذات الصلة ربما ليس لديھا معلومات عن فرص التدريب،
أو ليست قادرة على استغالل فرص التدريب نظ ًرا لالنحياز الذكوري في توفير التعليم وأولوياته ونظم تقديمه.
وتؤدي ھذه الظاھرة في النھاية إلى وضع ال تستطيع فيه المرأة المنافسة في سوق الوظائف على قدم المساواة مع
الرجال.
بيان الجدوى :يوجد بيان جدوى وحالة اقتصادية قوي لتحسين وصول النساء إلى المھارات والتوظيف ،حيث
تشير األدلة من الشركات واالقتصادات حول العالم ،بما في ذلك الدول التي يعمل بھا البنك ،إلى التوازي بين
زيادة وصول المرأة إلى التوظيف والمھارات وما يلي:







تحسين أداء الشركة :تظھر الشركات التي تتيح نصيبًا أكبر للمرأة في المستويات العليا أدا ًء قويًا على
المستوى التنظيمي والمالي ،كما أن نمو أسھمھا أكبر ،وعادة ما تتفوق على منافسيھا في أداء المبيعات
والعائد على رأس المال المستثمر والعائد على حقوق الملكية.xviiixixxx
تركيز أعلى على العمالء :كلما عكست المؤسسة الطبيعة السكانية التي تخدمھا بصورة أكبر ،كان
استعدادھا أكبر لتحقيق حاجات أصحاب المصالح .وتشير تقديرات حديثة إلى سيطرة المرأة على حوالي
 %70من إنفاق المستھلكين عالميًا .xxiويمكن لوجود المزيد من النساء في اإلدارة توفير رؤية أوسع في
السلوك االقتصادي واختيارات المستھلكين ،مما يؤدي إلى مكاسب في الحصة السوقية عبر إنتاج
منتجات وخدمات أفضل تجاوبًا مع حاجات المستھلكين واختياراتھم.
تحسين جودة صنع القرار :أشارت األبحاث إلى وجود إمكانات أكبر لدى الفرق المتوازنة من حيث
النوع االجتماعي فيما يتعلق باالبتكار واإلبداع والمھارات والخبرة .وأثبت التنوع القوي في مجالس
اإلدارة أنه يؤدي إلى كون تلك المجالس أكثر عملية ونشاطًا وأكثر مشاركة في صنع القرار وتتحلى
برؤية إدارية أقوى.xxii
االستخدام األفضل لمجمع المھارات :أكثر من نصف الطلبة الذين يتخرجون من جامعات الدول التي
يعمل بھا البنك من النساء .وعدم تعيين المرأة في مناصب صنع القرار يعني ضعف استغالل المھارات
النسائية والتضحية بجودة التعيينات .وفوق ذلك ،فإن العوائق القائمة على النوع االجتماعي في الظروف
الصعبة لسوق العمل قد تؤدي إلى المزيد من االنخفاض في عرض المھارات والموارد الضرورية.
وعلى سبيل المثال ،فمع الطفرة في قطاعات معينة بالدول التي يعمل بھا البنك ،قد تفضل الشركات
االستعانة بخيارات أرخص للعمالة مثل العمال األجانب الذكور بدالً من االعتماد على القوة العاملة
النسائية المحلية.

االستجابة :بناء على بيان الجدوى أعاله ،يحدد البنك الفرص الرامية إلى نشر الوصول المتساوي للتوظيف
والمھارات عبر االستثمارات والحوار حول السياسات والدعم كما يظھر في الشكل رقم ).(4
الشكل رقم ) :(4الوصول إلى التوظيف والمھارات ،التوجه التشغيلي

االستثمار
 استراتيجيات تسعى إلحداث التوازن بينالرجل والمرأة في تعيين فريق العمل بسياسة
المساواة في الفرص
تقديم الدعم لنشرالمساواة بين الرجلوالمرأة وزيادة التنوع في سالسل اإلمداد
تقديم الدعم لزيادة المشاركة الكاملة والفعالةللنساء في مناصب صنع القرار

الحوار حول السياسات
 الوصول المتساوي للتوظيف والتمكيناالقتصادي
تحسين وصول المرأة إلى العلوموالتكنولوجيا
تطبيق سياسات وقوانين عدم التمييزوالمساواة بين الرجل والمرأة

تحسين وصول المرأة
إلى المھارات
والتوظيف

26يمكن رؤية بعض االختالفات بين الرجل والمرأة في ھذه التوجھات ،ولكن يختلف مداھا حسب العوامل الخاصة بالدولة ،مثل مظاھر قوة أو ضعف
المنظمات السياسية للمرأة ،وھيكل التوظيف ،ومستويات المرتبات ،وطبيعة البنية التحتية والخدمات االجتماعية التي تمولھا الدولة ،ونظم القيم
الثقافية المحددة وسلوكياتھا تجاه النوع االجتماعي.
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االستثمار
يسعى البنك عبر استثماراته أيضًا إلى تحقيق أثر االنتقال )عالوة على "اإلضافية" التي تجلبھا المشاركة
بالمشروع( عبر تحسين تصميم االستثمارات لدعم مبادرات تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوصول إلى
التوظيف والتدريب المناسب على المھارات .ويضع ھذا التوجه في اعتباره احتياج المرأة أحيانًا لموارد إضافية
للوصول إلى نفس فرص التوظيف التي يحصل عليھا الرجل .وتتضمن نقاط الدخول المتعلقة بالنوع االجتماعي
التي تساھم في "اإلضافية" والتي بإمكانھا المساھمة في أثر االنتقال ما يلي:








استراتيجيات للعمالء سعيًا لتحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في تعيين فريق العمل عبر سياسة تكافؤ
الفرص .وقد تتضمن الخطوات المتخذة لتحسين سياسات الموارد البشرية وممارساتھا فيما يخص
الفرص المتكافئة ما يلي:
 oطرق لجذب المرأة إلى قطاعات يقل فيھا تمثيلھا؛
 oودعم )"المجاالت غير التقليدية"( ،على سبيل المثال ،من خالل دعم توفير فرص تعليمية متساوية
للمرأة في دورات غير تقليدية ،وتوفير نماذج يُحتذى بھا وبرامج باستخدام الموظفات والطالبات
من مستويات أكثر تقد ًما أو حتى النساء المحترفات والمرشدات ،وتقديم الدعم للنساء في الفرق
المكتظة بالذكور؛
 oوتقديم الدعم لزيادة عدد ونسبة النساء في المناصب العليا )صناعة القرار(؛
 oواستھداف حصص لمشاركة المرأة في دورات التدريب؛
 oوخلق "مناصرين لقضايا المساواة بين الرجل والمرأة" في اإلدارة العليا والوسطى لتوفير الدعم
الكافي بغية:
 دعم تطبيق فريق العمل الفني لسياسة تعميم المساواة بين الرجل والمرأة والتأثير عليه؛
 وضمان تلقي الشركاء المساعدة الالزمة.
 oومنح مخصصات لرعاية الطفل ورعاية األسرة والموازنة بين العمل والحياة األسرية لتمكين
المرأة من الوصول إلى البرامج والدورات التدريبية واالجتماعات التي تساھم في نشر تغيير
األدوار التقليدية للنوع )مثل إجازة األبوة(؛
 oووضع سياسات ودورات تدريب لمنع أي شكل من أشكال التحرش والتعامل معه.
ودعم العمالء لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وزيادة التنوع في شبكات سالسل اإلمداد واإلنتاج،
خاصة في الصناعات القائمة على التصدير والصناعات كثيفة العمالة مثل قطاعات المنسوجات
واإللكترونيات والزراعة والتي تتميز بقدر كبير من الفصل بين الرجل والمرأة ،وحيث تشكل المرأة قوة
عاملة سائدة في الطبقات األدنى من سالسل اإلمداد .وقد يكون لھذا نوع خاص من التطبيق على سكان
الريف والتعاونيات النسائية أو المشاريع المشتركة .وقد تتضمن الخطوات المتخذة لتحسين المساواة بين
الرجل والمرأة في سالسل اإلمداد ما يلي:
 oبناء قدرات فنية في نظم إدارة سالسل اإلمداد للتعامل مع التوظيف غير الرسمي )على سبيل
المثال العمل خارج الدائرة الرسمية والمنظمة لالقتصاد( ودعم األعمال التي تقودھا نساء للتعاون
من أجل خلق وفورات الحجم وزيادة قدرتھا التفاوضية في السوق؛
 oودعم استشاري إلجراء تحسينات خاصة بحرية تكوين الجمعيات وأشكال التفاوض الجماعي
المراعي للنوع على مستوى المصنع؛
 oودعم استشاري لزيادة الوعي من أجل تعريف العاملين بحقوقھم فيما يخص المساواة بين الرجل
والمرأة؛
 oوتقديم دعم للعمالء لتعزيز فرص سلسلة اإلمداد للشركات التي تقودھا النساء في المواقع اإلقليمية
والريفية ،على سبيل المثال باستخدام قنوات تكنولوجيا معلومات واتصاالت مختلفة وتعزيز
الوصول إلى منظمات المنتجين ،والدعم الفني وبناء القدرات.
وتشجيع الدعم الموجه لزيادة مشاركة المرأة في سلسلة اإلمداد عبر ممارسات أكثر مراعاة للنوع
االجتماعي )مثال عن طريق ضمان منح مخصصات رعاية الطفل أو األسرة لتمكين المرأة من الوصول
إلى برامج المشتريات والدورات التدريبية واالجتماعات من خالل تعزيز فرص العمل والمعلومات من
خالل وسائل اإلعالم التي في متناول المرأة ،بما في ذلك المرأة الريفية ،مثل الراديو أو المطبوعات
المعروفة لدى المجموعة المستھدفة؛ والوصول إلى شبكات المجموعات النسائية ذات الصلة لتوسيع
إمكانيات اإلعالم ونشر المعلومات(.
وتقديم الدعم للشركات التي تعبر عن رغبتھا في معالجة المساواة بين الرجل والمرأة من خالل زيادة
تواجد المرأة بين المديرين غير التنفيذيين في مجالس اإلدارة وفي اإلدارة العليا:
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 oتعيينات لوظائف على أساس التحليل المقارن لمؤھالت كل مرشح ،وذلك عبر تطبيق معايير
واضحة ومحايدة للنوع االجتماعي ومحددة .وتمنح األولوية في حالة تساوي المؤھالت للنوع
قليل التمثيل.

الحوار حول السياسات
في استجابة لمجموعة األعمال لديه ،سوف يساعد البنك العمالء في تنفيذ استراتيجيات للمساواة بين الرجل
والمرأة وعدم التمييز تزيد ،تحديدًا ،من الوصول المتكافئ إلى التوظيف والمھارات للمرأة .ويمكن كذلك إجراء
الحوار حول السياسات مع منظمات المجتمع المدني التي تركز على حقوق المرأة والتي تلعب دورًا مھ ًما في
المراجعة الدورية للقوانين من أجل العثور على عالمات للتمييز القائم على النوع االجتماعي ومساءلة الحكومات
والشركات لتحقيق التزاماتھا .وعالوة على ذلك ،يمثل المجتمع المدني إطا ًرا واسعًا من مصالح المرأة ومن ثم
يمكنه أن يلعب دورًا ھا ًما في الحوار حول السياسات الذي يقوم به البنك والتعامل مع أصحاب المصالح على كافة
المستويات ،بما في ذلك مجال تصميم المشاريع .ويعتبر انخراط االتحادات التجارية للمرأة كشركاء ھا ًما بالنسبة
للحوار بين السياسات.
قضايا السياسة التي تعيق المساواة في فرص العمل ونقل المھارات عديدة وتشمل:








القوانين التمييزية والمعايير التمييزية التي تؤثر سلبًا على قدرة المرأة على المشاركة في االقتصاد.
تبنت العديد من البلدان التي يعمل بھا البنك تشري ًعا متطو ًرا يستند إلى الحقوق مع إشارة صريحة إلى
المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز في التوظيف والتدريب على المھارات/التعليم .وال زال ھناك
تحديًا ھا ًما في جعل ھذه الحقوق متاحة لجميع النساء؛
والقيود القانونية المتعلقة بساعات عمل المرأة والمھن التي تستطيع النساء ممارستھا وذلك لتمكينھا من
المشاركة الفعالة في القوة العاملة ،وخاصة في تلك القطاعات ذات إمكانية التطوير المھني و/أو ذات
ظروف العمل الجيدة؛
وغياب التشريعات التي تعاقب كافة أشكال التحرش والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في
مكان العمل واألماكن العامة والتي تؤثر على حقوق المرأة وقدراتھا؛
وعدم تساوي فرص الحصول على التوظيف :فعلى الرغم من أن النساء ،على األقل من الناحية
النظرية ،حاليًا لديھن وصول أكبر إلى مجموعة واسعة من الوظائف في سوق العمل من ذي قبل ،إال
ّ
تمكن من الحصول على تطوير
أنه عادة ما تتاح الفرص الجديدة فقط لمجموعة ضئيلة من النساء اللتي
للمھارات والتعليم والتدريب .وال يزال عمل المرأة ،إلى حد كبير ،سواء أكان داخل المھن المعروفة
تقليديًا بأنھا مھن "أنثوية" أو ضمن القطاعات المحلية والزراعة ،وغالبًا كعمالة مؤقتة أو بدون أجر أو
عائلية )والتي ال يكون لھا مزايا اجتماعية( .وتتركز النساء ضمن المناصب منخفضة األجر ،والتي
يكون معدل االستبدال بھا مرتفعًا .النساء أكثر عرضة للبطالة عن العمل من الرجال سواء أكانت بطالة
كلية أو جزئية ،ولھذا فإنھا تشكل المجموعة األكثر فقرًا؛
والفصل بين الرجل والمرأة في التعليم :تُعد العلوم والتكنولوجيا ،بوصفھا مكونات أساسية للتنمية،
أنماطًا لتحويل اإلنتاج ،وتسھم في خلق فرص العمل وطرقًا جديدة للعمل .ونظرًا للعدد الكبير من النساء
في قوة العمل ،يجب ابتكار آليات لزيادة إشراك المرأة بالعلم والتكنولوجيا من أجل تعزيز إنتاجيتھا
وبالتالي زيادة جودة اإلنتاج الوطني .سيعمل البنك ،حسب االقتضاء ،مع المؤسسات المالية الدولية
والوكاالت األخرى التي قد تقود الحوار حول ھذه المسائل.

ويعكس الحوار حول السياسات ضمن ھذا التوجه التشغيلي مجموعة االستثمارات الحالية والمتوقعة للبنك ،حيث
سيوفر النمو رافعة في القطاعات ذات تركيز كبير على البحث والتطوير واألدوات التكنولوجية الجديدة .ويوفر
ضا المزيد من التعزيز عبر استثمارات البنك في صناعات يسيطر عليھا الذكور تاريخيًا ،مثل الصناعات
أي ً
االستخراجية ،والتي تسعى الشركات العاملة فيھا حاليًا إلى تنويع القوة العاملة بھا .وعلى ھذا النحو ،سوف يتأثر
نھج البنك بمجموعة استثماراته .ومن المتوقع أن يركز الحوار بشأن السياسات الذي سيتم تنفيذه إما بشكل مستقل
أو من خالل التأثير على الشراكات مع المؤسسات األخرى على ما يلي:


تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الخاص من أجل إدراج سياسات متجاوبة للنوع االجتماعي عند تعيين
المرأة وتدريبھا وترقيتھا واستدامة عملھا .وقد يتضمن ذلك تطبيق نُھج مبتكرة مثل خطط العمل المرنة
للرجل والمرأة ومجموعة أخرى من أفضل الممارسات تھدف إلى تيسير التعامل المتكافئ في القوة
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العاملة والدور المتكافئ على المستوى األسري مثل دعم استحداث إجازة األبوة من أجل اإلبقاء على
النساء في قوة العمل ،ويعزز ھذا بدوره المساواة في مسؤوليات تقديم الرعاية؛
 وتشجيع العمالء على االنضمام إلى خطط إصدار الشھادات واعتماد المبادئ و/أو المشاركة في
27
مبادرات أطر المساواة بين الرجل والمرأة )بما في ذلك المواصالت اآلمنة( مثل شھادة EDGE
 ،Certified Foundationومبادرة ھيئة األمم المتحدة للمرأة "المبادئ المعنية بتمكين المرأة :المساواة
تعني تنمية األعمال" .ولدى تركيا بالفعل مثل ھذه المبادرات ،بما في ذلك "إطار المساواة في العمل"
ونظام منح الشھادات الذي أطلقته "جمعية رائدات األعمال التركيات" المعروفة اختصارًا باسم
)(KAGIDER؛
 والعمل مع "فريق االنتقال القانوني" التابع للبنك ،عند مشاركته على سبيل المثال في تدريب
القضاة/الوسطاء ،لضمان إيالء االھتمام الكافي ،بالقدر المستطاع ،لتوفير المعلومات وتنمية المعارف
والمھارات التي تحتاجھا المرأة للجوء إلى سبل االنتصاف القانونية.
 دعم الشركاء الرئيسيين مثل منظمة العمل الدولية ،بأنشطة الدعوة المرتبطة بإزالة ،على سبيل المثال،
قوانين التقاعد المبكر للمرأة.
دراسة حالة  :3تكافؤ الفرص في الصناعات الزراعية بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط
أصبحت جھينة ،أحد رواد إنتاج منتجات األلبان في أفريقيا والشرق األوسط ،من عمالء البنك في ديسمبر  .2013والشركة التي تتخذ
مصر مقرًا لھا تبلغ القوة العاملة بھا  4610موظفًا ،منھم  3في المائة فقط من النساء.
وقد التزمت جھينة ضمن قرض وقعته مع البنك بالعمل نحو تخفيض الفجوات بين الرجل والمرأة في القوة العاملة بھا ضمن خطة العمل
البيئية واالجتماعية ،وذلك عبر وضع سياسات وممارسات لتكافؤ الفرص .ودعم البنك العميل في مراجعة سياسات وممارسات الموارد
البشرية وتبني عناصر من أفضل الممارسات الدولية الخاصة بتكافؤ الفرص في مجال الصناعات الزراعية باستخدام أموال المانحين
ضمن إطار الخدمات االستشارية بشأن قضايا النوع ،كما قدم تدريبًا ألفراد معينين في طاقم العمل بالشركة.
ونتيجة لذلك ،شكلت جھينة لجنة داخلية لقضايا النوع وتكافؤ الفرص ،كما وضعت خطة عمل للمساواة بين الرجل والمرأة .وتبنى نائب
الرئيس التنفيذي لجھينة في مارس )آذار( 2015سياسة جديدة ،وشكل اللجنة المختصة بقضايا النوع وتكافؤ الفرص وخصص ميزانية
ألنشطتھا.
صمم أيضًا الدعم الفني الذي قدمه البنك ،وھو األول للبنك بخصوص تكافؤ الفرص في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ،لتحديد
وقد ُ
الدروس والتوصيات ليتم تطبيقھا مع عمالء البنك اآلخرين في المستقبل .وتتضمن بعض الدروس المستقاة من تجربة جھينة أھمية
الحوار المستمر والتعامل مع اإلدارة العليا للعميل وإدارة الموارد البشرية .وتشير الدروس أيضًا إلى الحاجة إلجراء مراجعة واقعية
وواعية بالثقافة لقضايا النوع في بداية العملية لتحديد الممارسات والفجوات والتحديات والفرص في سياسات وبرامج تكافؤ الفرص .وفي
النھاية ،أظھرت الدروس أھمية إنشاء مجموعة عمل داخلية من الرجال والنساء ذات موارد وتضم عدة إدارات لضمان المساءلة عند
تطبيق مبادرات تكافؤ الفرص واستدامة ھذه المبادرات بعد انتھاء الدعم الفني الذي يقدمه البنك.

 2.4.3الوصول إلى الخدمات
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على الرغم مما قد يبدو ،بأن مشاريع البنية التحتية تفيد الجميع بالتساوي في مجتمع ما ،إال أنه قد يكون للرجل
والمرأة احتياجات وأولويات مختلفة من حيث كيفية تصميم الخدمات وتقديمھا ،خاصة إذا تعلقت ھذه الخدمات
بأنشطة اقتصادية ومسؤوليات رعاية مختلفة .إن تطبيق منظور النوع االجتماعي على مشاريع البنية التحتية مثل
النقل والمياه والمخلفات الصلبة والتدفئة المركزية يمكنه إفادة مقدمي الخدمات وعمالئھم من نساء ورجال
وشابات وشباب ومجتمع بشكل عام .ويعكس ھذا التوجه تطلعات االستراتيجية القطاعية للبنية التحتية البلدية
والبيئية التي نالت الموافقة في يونيو )حزيران(  ،2012كما يتجاوب مع األولوية االستراتيجية للبنك والمتمثلة في
 27مؤسسة  EDGEرائدة في مجال منھجية التقييم الشامل ومعايير شھادات جودة األعمال للمساواة بين الرجل والمرأة ،طورتھا EDGE Certified
 Foundationوالتي تم إطالقھا في المنتدى االقتصادي العالمي www.edge-cert.org .2011
 28قدمت آخر مراجعة للفجوات بين الرجل والمرأة )الملحق رقم  (2بعدًا جديدًا للفجوات يتعلق بالبنية التحتية والخدمات البلدية التي تقيم مدى األثار
غير المتعادلة للوصول إلى المياه والوقود غير الصلب واستخدام الھاتف المحمول أو الكمبيوتر على الفرص االقتصادية للمرأة .ونظرا للتغطية القطرية
شديدة التقييد من حيث البيانات الالزمة لھذه المؤشرات ،لم يضف ھذا البعد الجديد إلى المجموعة العامة من الفجوات بين الجنسين ،ولكنه
سيكون عملية تدريجية تتم من خاللھا تحديث المؤشرات ودمجھا كلما أتيحت بيانات جديدة موثوقة مع مرور الوقت .وتم ايضا استكشافمؤشرات
عن النقل ،ولكن تعذر ضمھا إلى البعد الجديد الخاص بالبنية التحتية والخدمات البلدية بسبب مخاوف متعلقة بالجودة ومشاكل في التفسير
والتخصيص .وفي المستقبل نظرا ألن االستثمار في البنية التحتية يعتبر أولوية حسب اإلطار االستراتيجي والرأسمالي وأن االحتياطي يقدم فرصة
ملموسة لنشر المساواة بين الرجل والمرأة والسلوك التجاري المنقح ،فإن البنك سيحاول القيام بتعميق الدراسة لتقييم مدى التأثير غير المتعادل
على الفرص االقتصادية للمرأة للوصول إلى البنية التحتية والخدمات البلدية بشكل عام ،ولكن مع التركيز الخاص على النقل ،مع استھداف تقييم
الحاجة لبعد جديد يكون عنصرا أساسيا في إطار الفجوات بين الجنسين.
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التعامل مع البنية التحتية متدنية المستوى في منطقة عمل البنك بالكامل ،حيث يمكن أن يرتبط تدني المستوى ليس
فقط بالبنية التحتية المادية ،بل أيضًا باالستدامة وأساس االستجابة تجاريًا.
وكثيرًا ما يواجه الرجل والمرأة عقبات تختلف باختالف النوع االجتماعي في الوصول إلى الخدمات العامة
واستخدامھا من حيث قضايا مثل توفر الخدمات ،واألمان ،والثقة ،والقدرة كما تم توثيقه في دراسات عديدة حول
العالم .xxiii xxiv xxvوھذه العقبات كثي ًرا ما تؤثر بشكل غير متكافئ على حياة المرأة ،كما أنھا تؤثر على منظورھا
لقابلية االستخدام ،وقد تؤدي في النھاية إلى الحد من حركتھا وتوظيفھا وحرية حركتھا بشكل عام .تتعرض النساء
والفتيات الالتي يعشن مع اإلعاقة غالبًا ألنواع أخرى من التمييز بسبب النوع االجتماعي ،وحالتھم المعيشية مع
اإلعاقة ووضعھم االقتصادي وبالتالي ،ارتفاع معدل التمثيل بين المستبعدين/ات اجتماعيًا والفقراء.
وتظھر الدراسات التي تنظر في العالقة بين الوصول إلى خدمات البنية التحتية واستخدامھا وتوزيع المرأة لوقتھا
والنمو االقتصادي في الدول النامية أنه عندما تفتقد المرأة للوصول إلى بعض الخدمات المحورية للبنية التحتية
مثل النقل والمياه والكھرباء ،فإنھا تخصص جانبًا أكبر من وقتھا للفروض األسرية مقارنة بالرجل.xxvi xxvii
وعلى سبيل المثال ،أظھرت عمليات مسح أجريت في  45دولة نامية أن النساء واألطفال يتحملون المسؤولية
الرئيسية لجمع المياه في األغلبية العظمى من األسر .xxviiiأن التأثيرات المختلفة على استخدام الوقت نتيجة لعدم
الوصول إلى الخدمات األساسية للبنية التحتية ،تنعكس باألساس على قدرة المرأة على تخصيص المزيد من
الوقت ألنشطة السوق ،مما يساھم بدوره في تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة في القوة
العاملة وتعزيز النمو االقتصادي.
بيان الجدوى :على الرغم من أن فوائد الخدمات المستھدفة للمستھلك أو العميل قد أصبحت معروفة ،إال أن
الشركات ال زالت ال تلبي دائ ًما حاجات جميع عمالئھا ،وھو ما قد يتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية
على جميع أصحاب المصالح ذوي الصلة بما في ذلك المشغلين .xxix xxxوفي الواقع فإن تجارب شركات حول
العالم ،بما في ذلك في الدول التي يعمل بھا البنك ،تشير إلى وجود بيان جدوى قوي لتوفير الخدمة التي تركز
على العميل ،وھو ما تبنته األبحاث المقتبسة أعاله وتعترف به "استراتيجية البنية التحتية البلدية والبيئية" للبنك
لعام  2012بوصفه تحديًا داخل القطاع وحيث يكون ھدف البنك ھو مساعدة العمالء على خلق "خدمة تتجاوب
مع الحاجة المطلوبة في قطاع البنية التحتية البلدية والبيئية" .وباستخدام قطاع نقل الركاب مثاالً ،يمكن للتعامل مع
حاجات جميع مستخدمي الخدمة أن يتالزم بصورة عامة مع ما يلي:






تحسين أداء الشركة :يمكن لمزودي الخدمات تحقيق فوائد من حيث الحصول على عائد متزايد وكفاءة
التشغيل عندما يوفرون خدمات تركز على العمالء وتراعي اعتبارات النوع االجتماعي .وعلى سبيل
المثال ،تكون المواصالت العامة في الحالة القصوى من الكفاءة وتنتج أقصى الفوائد من الناحية البيئية
واالقتصادية عندما تعمل قرب طاقتھا القصوى ،وتكون أقل كفاءة إذا قل استخدامھا .ويمكن تحقيق
االستخدام المرتفع إذا تبنى مزود الخدمة توجھًا يركز على العميل عن طريق استيعابه الحتياجات
الركاب المختلفة .وبناء على ذلك ،يزيد ھذا التوجه من إقبال المواطنين على استخدام خدمات النقل
العام .وتتيح الطفرة في أعداد الركاب زيادة المشغلين لعائدھم وكفاءتھم ،وعليه يلتزم البنك ضمن
استراتيجيته للبنية التحتية البلدية والبيئية باالستثمار في الخدمات الفعالة وميسورة التكلفة والموجھة
لخدمة العمالء ،والتي تضع ضرورات بيئية واجتماعية ومخفضة النبعاثات الكربون في قلب عملياتھا.
التعامل اإليجابي مع فريق العمل :يمكن لمزودي الخدمات كذلك االستفادة من التوجه الذي يركز على
العمالء من حيث التعامل اإليجابي مع فريق العمل .xxxiوالتركيز على خدمة العمالء سوف يعطى
للعاملين/ات فھ ًما أكثر إلماما ً بالرؤية التي اعتمدتھا شركتھم وألھدافھا .ويمكن أن ينتج عن ذلك تعزيز
الدافع لدى الموظفين/ات وتحسين النتائج مثل التقليل من عدد الحوادث وزيادة اإلنتاجية والمزيد من
االبتكار وتحسين مستويات رضا العمالء/العميالت ،مما يؤدي إلى زيادة موازية في استخدام خدمة
النقل العام ،وھو ما يعطي إضافة بالتأكيد لقيمة العمل.
القيمة العامة لتوفير الخدمات الشاملة :وفي النھاية ،ال يمكن التقليل من القيمة العامة للخدمات التي
تراعي اعتبارات النوع االجتماعي .إن الفوائد المجتمعية الناشئة عن توفير وصول أفضل لفرص
التوظيف والخدمات األخرى للمرأة والرجل وللمجموعات السكانية االجتماعية المختلفة من كبار السن
والشباب/الشابات القاطنين/ات في المناطق الريفية وذوي/ذوات اإلعاقات واضحة للعيان .ويتسبب
ضا في استخدام أقل لوسائل النقل الخاصة )السيارات والخدمات
تحسين خدمة العمالء في قطاع النقل أي ً
غير الرسمية( والمزيد من االستخدام للنقل العام ،مما يساھم في الحد من االختناق المروري وزيادة
األمان وتحسن النتائج البيئية )مثل الحد من االنبعاثات الكربونية( .ستؤدي زيادة فرص الحصول على
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ضا إلى تشجيع المشاركة
الخدمات والبيئة المبنية ،وھو أمر ھام لتعظيم الفرص االقتصادية للمرأة ،أي ً
االجتماعية واالقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
االستجابة :كما وضحنا آنفًا في ھذه الوثيقة ،فإن قلة توفر البيانات تصعب عملية تقييم الفجوات بين الرجل
والمرأة المرتبطة بأثر االنتقال فيما يخص الوصول إلى الخدمات .ويستمر البنك في العمل لمعالجة ذلك .وعلى
أساس بيان الجدوى أعاله ،يقوم البنك بتعريف الخطوات المناسبة بموجب استثماراته والقيام بالحوار حول
السياسات كما يظھر في الشكل رقم ) (5أدناه:
الشكل رقم ) :(5الوصول إلى الخدمات :التوجه التشغيلي

االستثمار
الحوار حول السياسات
 تحديد الحالة القائمة لتخطيط الخدمات وتوفيرھافيما يخص قضايا النوع االجتماعي
وضع توصيات ودعم العمالء في التطبيق-إطار التعلم ومشاركة المعلومات

 النقل اآلمن والمتاح للجميعتوفير خدمات شاملة للمياه والصرف الصحيوالتبريد والتدفئة المركزية على مستوى المقاطعة

تحسين وصول المرأة
إلى الخدمات

االستثمار
يقوم البنك عبر استثماراته بتوفير اإلضافية ،ويسعى حيث تسمح البيانات ومشاكل التخصيص إلى تحقيق أثر
االنتقال في المجاالت التالية:






تحديد الحالة القائمة لتخطيط الخدمات وتوفيرھا فيما يخص قضايا المساواة بين الرجل والمرأة :وقد
يركز التقييم على الجوانب التالية:
 oالوصول إلى الخدمات ومدى إتاحتھا واالعتماد عليھا لكل من السكان الحضريين والريفيين؛
 oوقضايا األمن واألمان المرتبطة باستخدام الخدمة؛
 oوعدد النساء ونسبتھم في مواقع صنع القرار ذات الصلة )مع أقدمية كافية للتأثير على تخطيط
الخدمات وتوفيرھا(؛
 oوتيسر تكلفة الخدمة؛
 oوأي مخاوف أخرى متعلقة بالنوع االجتماعي بخصوص الخدمة القائمة وكذلك مقترحات
إلجراء تحسينات في الموضوع.
وضع توصيات للعمالء إلدراج النوع االجتماعي والتوجھات في التخطيط والتنفيذ وتوفير الموارد
للخدمات بحيث توزع الفوائد بتكافؤ أكبر بين الرجل والمرأة ،وتحديد الحاجات للتدريب والقدرات
وتقديم تدريب للعاملين .ويكون التدريب محدد السياق وقد يغطي التدريب العديد من المواضيع المتعلقة
بالوعي األساسي للعاملين بالنوع االجتماعي من خالل دورات تدريب أكثر تفصيالً تھدف إلى تحسين
االستجابة للنوع االجتماعي لدى العاملين على تخطيط الخدمات وتقديمھا في المجاالت المعينة التي
يعملون فيھا.
إطار التعلم واإلستفادة وتقاسم المعلومات .قد يقوم البنك بتيسير فرص للتواصل الشبكي والتعلم لعمالئه
عندما يكون ذلك مناسبًا بحيث يمكنھم تبادل الخبرات وضمان االستدامة واألثر النظامي للنُھج المتخذة.
ويطرح ذلك من منطلق إمكانية أن تؤدي مشاركة مزودي الخدمات معًا لتجاربھم ودروسھم المستفادة
إلى تحسين قدرتھم على توفير خدمة أفضل.
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الحوار حول السياسات
يقوم البنك من أجل الوصول إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بفعالية ،واستدامتھا بإقامة الحوار حول
السياسات مع جميع األطراف المعنية وعلى المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي ،حسبما يكون ذلك مناسبًا،
وتماشيًا مع الخطط المتوقعة .ويلعب البنك عبر فريق "البنية التحتية البلدية والبيئية" )اإلدارة المصرفية على وجه
التحديد ،دو ًرا ملمو ًسا في دول االنتقال المبكر من حيث توفير التمويل للبلديات والمشغلين ،وھو مجال يحظى فيه
البنك بتخصص محدد من بين المنظمات المالية الدولية .ويوفر ذلك للبنك إطا ًرا فري ًدا للتواصل مع السلطات
والعمالء من أجل نشر اإلصالح.
وقد تتضمن الموضوعات األساسية للحوار حول السياسات التي تتماشى مع خطط البنك المتوقعة ما يلي:




النقل اآلمن للجميع :في العديد من الدول حول العالم ،بما في ذلك الدول التي يعمل بھا البنك ،تعاني النساء
والفتيات والشباب كثيرًا من التحرش في النقل العام نتيجة لإلضاءة غير المناسبة أو ضعف األمن أو العربات
المزدحمة أو البنية التحتية غير المناسبة .ويقوم البنك بحوار حول السياسات مع عمالئه والحكومات للتعامل
مع ھذه القضايا .ويستھدف الحوار توسيع القاعدة المعرفية لجميع أصحاب المصالح المھتمين بخصوص:
أھمية إدراج المخاوف المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي في تصميم وتقديم خدمات النقل ،وزيادة وعيھم
بكل من المرأة والرجل في النقل ،وتشجيع النُھج اإليجابية لنشر األمن والسالمة لجميع
بالحاجات الخاصة ٍ
الركاب.
توفير خدمات شاملة للمياه والصرف الصحي والتبريد والتدفئة المركزية على مستوى المقاطعة :يقوم
البنك بالحوار حول السياسات مع الحكومات والعمالء الذين يعملون في قطاعات فرعية أخرى للبنية التحتية
مثل المياه أو الصرف الصحي أو التدفئة المركزية لدعمھم في جعل ھذه الخدمات تركز على العمالء
وتراعي الفوارق المبنية على النوع االجتماعي .وعلى سبيل المثال ،لدى البنك عالقة نشطة ومستمرة
بأصحاب المصالح في قطاع المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء مناطق عمله ،خاصة في وسط آسيا،
وذلك بسبب أھمية مشاريع البنية التحتية البلدية والبيئية ھناك .ويعمل البنك مع المرافق والمحافظات
والوزارات والجھات الرقابية المعنية لبناء خدمات وعمليات عامة فعّالة ومستدامة ماليًا .وتُستكمل البرامج
االستثمارية بدعم لتنمية الشركات ،والذي كثيرًا ما يضم عناصر مراعية للنوع االجتماعي ،وكذلك حوا ًرا
حول السياسات إلصالح القطاع ،وبرامج مراعية للنوع لمشاركة أصحاب المصالح ومشاركة المرأة في
ھياكل حوكمة الخدمات البلدية ،وذلك لزيادة الوعي لدى السكان بالقضايا ذات الصلة .ويستمر البنك في
البناء على ھذه الجھود والتوسع فيھا من أجل تحقيق نتائج مستدامة.
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دراسة حالة  :4إعادة ھيكلة الھيئة القومية لسكة حديد مصر  -النقل اآلمن للجميع
الھيئة القومية لسكة حديد مصر ھي المزود الوحيد لخدمات السكك الحديدية في السوق المصري ومھيمنة على نقل الركاب ،وتنقل
 1.2مليون راكب يوميًا ،بما في ذلك حركة الركاب الضخمة في القاھرة .وتعد السكك الحديدة وسيلة نقل أساسية للمصريين
منخفضي الدخل .منذ عام  ،2014دعم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية جھود الھيئة القومية لسكة حديد مصر للتحديث من
خالل قرض سيادي بقيمة  75مليون يورو لتجديد القاطرات إلى جانب حزمة التعاون الفني.
وقد أظھرت الدراسات ،خالل السنوات األخيرة ،ارتفاع معدل انتشار التحرش الجنسي في مصر ،بما في ذلك في وسائل النقل
العام .فقد ذكرت دراسة ھيئة األمم المتحدة للمرأة أن نسبة  ٪82من التحرش بالنساء تحدث في وسائل النقل العام في مصر.
ولعالج ھذه المعضلة ،قدم البنك منذ يوليو )تموز(  2014الدعم الھيئة القومية لسكة حديد مصر في تحديد الفرص المتاحة لتحسين
خدماتھا بطريقة آمنة وسريعة بنظام يراعي الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي .تشتمل المساعدة الفنية الممولة من قبل موارد
الجھات المانحة بموجب "إطار الخدمات االستشارية للمساواة بين الرجل والمرأة‘ ،على إجراء تقييم شامل لخدمات الھيئة القومية
لسكة حديد مصر يتضمن استعراضا ألفضل الممارسات الدولية في خدمات النقل التي تراعي المساواة بين الرجل والمرأة؛ وإجراء
استقصاء للرأي لعدد  2000مستخدم للسكك الحديدية؛ وتنظيم عدد من المناقشات الجماعية مع مستخدمي السكك الحديدية .وورشة
عمل للتحقق مع موظفي الھيئة القومية لسكة حديد مصر لمناقشة النتائج والتحقق من صحة التوصيات الصادرة عن الدعم الفني.
خلص التقييم إلى امتناع حوالي  ٪70من النساء الالتي تمت مقابلتھن عن استخدام القطار للذھاب إلى العمل بسبب مخاوف تتعلق
بالسالمة .وأشار أيضًا إلى األھمية البالغة للنقل اآلمن لوصول المرأة إلى التعليم والفرص االقتصادية نظرً ا ألنھا أقل قدرة على
استخدام وسائل النقل األخرى )سيارة خاصة مثال( من أعضاء األسرة الذكور .ووف ًقا لنتائج الدراسة ،يصبح النقل اآلمن أكثر أھمية
لالشتمال االقتصادي للمرأة ذات الدخل المنخفض مثل القطار وغالبًا ما يكون الخيار الوحيد المتاح لھا للذھاب إلى العمل.
ونتيجة للدعم الفني ،تغير الھيئة القومية لسكة حديد مصر من عملياتھا وتقديمھا للخدمات ،وقد بدأت تنفيذ توصيات التقييم .وأنشأت
الشركة ً
خطا ساخ ًنا لخدمة العمالء ،وتقوم بشراء كاميرات مراقبة ،وزيادة أفراد األمن وزيادة مستوى اإلضاءة في المحطات
األكثر ازدحامًا .وكمبادرة من المتوقع أن يكون لھا مردود كبير في المنطقة ،سيواصل البنك دعم الھيئة في تنفيذ تدابير أخرى
لجعل خدمات النقل أكثر أما ًنا للجميع ،بما في ذلك تصميم حمالت التواصل التوعية والتدريب للموظفين وغيرھا.

 2.5التعاون الفني وتمويل الجھات المانحة
إن قدرة البنك على التعبئة من اجل التعاون الفني سوف تكون مھمة لضمان التنفيذ الفعال والمستدام لالستراتيجية.
ً
فعاال كبيرًا
إن الوصول إلى الخبرات الدولية والوطنية السليمة ،ذات الخبرة العملية المناسبة ،قد أثبت دع ًما
للعمليات عند دعم مصالح عمالء البنك لترويج المساواة بين الرجل والمرأة .وبالتالي فإن توفير التعاون الفني من
خالل تمويل المانحين ھو شرط أساسي لالستراتيجية .والبنك ملتزم بدوره بقياس االلتزامات بشأن نتائج المساواة
بين الرجل والمرأة في الدخول وكذلك الخروج .كما سيقدم معلومات األثر النوعي والوثائق وكذلك ضمان النشر
المناسب للنتائج والرؤية المناسبة للجھات المانحة الشريكة.
يسعى البنك إلى نيل الدعم من الجھات المانحة للقيام بما يلي:





تصميم ودعم التطبيق للمكونات المتعلقة بالنوع االجتماعي والتركيز على تلك القضايا في استثماراته.
ودعم الحوار حول السياسات والمساھمة فيه بحيث يشارك في بيئة مواتية لعملية المساواة بين الرجل
والمرأة؛
وبناء قدرات العمالء وأصحاب المصالح اآلخرين؛
وإجراء دراسات مستقلة تدعم الحوار حول السياسات وجمع بيانات خطوط األساس والمزيد من التقييم
للفجوات بين الرجل والمرأة.

ويتم ذلك عبر مزيج من أطر التعاون الفنية ومشاريع التعاون الفني المستقاة معتمدة على البرامج المستمرة لمدة
ثالثة أعوام بالتوازي مع برامج التمويل المشترك مع المانحين.
ويسعى البنك ،أثناء فترة تنفيذ االستراتيجية ،إلى توسيع قاعدة المانحين للوصول إلى المانحين الذين لديھم
أولويات استراتيجية تتناسب مع ترويج المساواة بين الرجل والمرأة .ويتوقع البنك أيضًا استمرار استخدام برنامج
الخدمات االستشارية المتعلقة بالنوع االجتماعي ،والذي تجدد تمويله عام  2015بحوالي نصف مليون يورو )مما
يجعل إجمالي تمويله  2مليون يورو( وسيُطلب تجديد للموارد إضافي للبرنامج ) 5مليون يورو للفترة -2016
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 ، (2018لدعم تنفيذ االستراتيجية .وعالوة على ذلك ،يستمر البنك في مشاركاته وتواصالته مع "مرفق البيئة
العالمي" و"صندوق التكنولوجيا النظيفة" التابع "لصندوق االستثمارات المناخية" ،وذلك ألن الشراكة والتواصل
المستمر يساھمان في تقييم األثر المتعلق بالمساواة وتحسينه إلفادة المشاريع التي يمولھا "صندوق التكنولوجيا
النظيفة" .ويمكن كذلك توفير تمويل كاف عبر وحدة "دعم المشاريع الصغيرة" بالبنك و"فريق المؤسسات
المالية" لدعم الوصول إلى التمويل والمھارات.

 2.6الشراكات
يعتبر البنك المؤسسة المالية الرئيسية التي تعمل في منطقتھا مع التركيز على القطاع الخاص ،وھو ما يميزھا عن
المؤسسات المالية الدولية األخرى .والبنك أيضًا ھو المؤسسة الوحيدة التي توجه خبراتھا بقضايا النوع
االجتماعي حصريًا إلى تحسين وضع الفرص االقتصادية للمرأة من حيث الوصول إلى التمويل والتوظيف
والمھارات والخدمات وفقًا لما ھو محدد في أھداف االنتقال )الفجوات بين الرجل والمرأة( .ويعتبر البنك ،بصفته
مؤسسة قائمة في معظمھا على تمويل المشاريع ،له دور فريد بين المؤسسات المالية الدولية من حيث االنتقال إلى
اقتصاد السوق الحر مع االعتراف بالحاجة إلى دعم االستخدام الكامل والفعال للموارد االقتصادية.
ويحتوي الملحق رقم ) (5على خريطة للبنوك اإلنمائية متعددة األطراف تتناول بالتفصيل النُھج المختلفة لتعميم
قضايا النوع االجتماعي .والتي سوف تُستكمل "بالمالحظات التجميعية إلدارة التقييم بالبنك" :بحث عن خبرة
مؤسسات التمويل الدولية في تعميم قضايا النوع االجتماعي.
سوف يعزز البنك عمل الشركاء الحيويين لدعم جھودھم في التخلص من الفجوات الموجودة بين الرجل والمرأة،
مع التركيز على نواحي العمل المتماشية مع أولويات البنك .يعتزم البنك العمل مع الشركاء للبناء على البيان
العملي لالستثمارات ،وتعزيز التوسع في األسواق وزيادة أثرھا .وإضافة إلى ذلك ،ينشر البنك الدروس والنُھج
ويحاول إقامة نقاشات تعاونية دولية لترويج المساواة بين الرجل والمرأة .ويبني البنك على العالقات المؤسسية
القائمة ،كما يسعى لتعزيز عالقات جديدة.
ولتمكين تكرار أفضل الممارسات المستندة إلى النتائج والتوسع فيھا ،يعمل البنك في شراكة مع الحكومات
والمؤسسات المالية الدولية األخرى ومنظمة العمل الدولية والمؤسسات الخاصة.
أما بالنسبة للدعوة والحوار حول السياسات ،يتوقع البنك ،كلما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا ،االستمرار في العمل عن
قرب مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة والحكومات ومنظمات االتحاد األوروبي ووكاالت األمم المتحدة
والمنتدى االقتصادي العالمي والنقابات العمالية واالتحادات التجارية النسائية والمنظمات غير الحكومية النسائية
الرئيسية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمؤسسات الخاصة.
ويستمر البنك بصفته عض ًوا في مجموعة العمل للبنوك اإلنمائية متعددة األطراف المعنية بالنوع االجتماعي،
والتي يترأسھا حاليًا ،في ضمان التنسيق وخلق المبادرات الشراكية وتفادي تكرار ما قد أنجز من قبل مؤسسات
مالية دولية أخرى .ويستمر البنك كذلك في التعامل مع الوكاالت الرئيسية المنخرطة في أجندة  2030وأھداف
التنمية المستدامة ،وھي على سبيل المثال ،مفوضية االتحاد األوروبي ،وھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الرجل
والمرأة وتمكين المرأة ووكاالت أخرى ذات صلة تابعة لألمم المتحدة ،ومنظمة العمل الدولية ،وشبكة المساواة
بين الرجل والمرأة بالفريق العامل المعني بتقييم المعونة التابع للجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،والوكاالت الثنائية الرئيسية )مثل إدارة التنمية الدولية والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي
الدولي( ،وشركاء آخرين )مثل االتحاد من أجل المتوسط( ومبادرات مثل مبادرة مجموعة العشرين لخلق 100
مليون وظيفة للمرأة ومؤسسة  .WEConnectويتواصل البنك ،حيثما كان ذلك مناسبًا ،مع منظمات المجتمع
المدني التي تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وتنشرھا ،خاصة الجمعيات التجارية النسائية والجمعيات التي
تروج للتمكين االقتصادي .ويستمر البنك في التواصل مع المؤسسات التي تعمل على إدارة المعرفة الخاصة
بالمساواة بين الرجل والمرأة وتحضير أو وضع دراسات أو إحصاءات وتنمية شراكات معھا ،مثل مؤشر
المؤسسات االجتماعية والنوع التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،29ومفوضية االتحاد
األوروبي واألكاديميين وآخرين.

 29مركز التطوير لمنظمة التعاون التنمية والتعاون االقتصادي ) .2014 (OECDالتقرير التجميعي لمؤشر النوع والمؤسسات االجتماعية
OECD Development Centre (2014). Social Institutions and Gender Index Synthesis Report (SIGI).
يمكن االطالع عليه في الرابط التاليsites/default/files/docs/brochuresSIGI2015.pdf http://www.genderindex.org/:
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 .3النتائج والتقييم
سيتطلب تقييم تقدم البنك المحرز مقابل أھداف ھذه االستراتيجية إجراء متابعة مستمرة وتقيي ًما للمعايير التشغيلية
وكذلك جوانب التنمية المؤسسية والسياسية ألھداف البنك وعملياته .وقد تم تحديد ثالثة معايير مناسبة لتتبع التقدم
المحرز على مستوى "بطاقة أداء الشركات" للبنك )انظر أدناه( .ومع ذلك ،ستكون األنشطة المضطلع بھا لتحقيق
المساواة في الفرص في عمليات البنك ،في كثر من األحيان ،خارج نطاق تقارير بطاقة األداء على مستوى
الشركات .وبناء على ذلك ،تم وضع مؤشرات إضافية الستكمال البيانات التي جمعتھا "بطاقة أداء الشركات"
وسوف يتم تدوينھا من خالل "إطار متابعة األداء" إلستراتيجية المساواة بين الرجل والمرأة .سيتم جمع البيانات
وتحليلھا واستخدامھا وفقًا ألنظمة البنك القائمة .سوف تحسن االستراتيجية من عمليتي إعداد التقارير والتقييم
بغرض تحديد التزامات الشركات بشأن نتائج عملية للمساواة بين الرجل والمرأة واستنادًا إلى دخول االستثمار
وخروجه ،وكذلك تقديم قصص األثر النوعي والتوثيق ونشر النتائج.

 3.1تنظيم الحوافز المؤسسية – بطاقة أداء الشركات
اختار البنك إبراز األھمية التي يوليھا لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة بشكل أكبر من خالل تتبعھا على
المستوى المؤسسي عن طريق بطاقة أداء الشركات لھا اعتبارًا من  2016باستخدام المتغيرات التالية:


العدد السنوي و/أو قيمة االستثمارات التي تتضمن إما مكونًا خاصًا بالمساواة بين الرجل والمرأة أو تركي ًزا
كمؤشر على النشاط االستثماري للبنك لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة.

يمكن أن تشتمل التدابير األخرى التي يمكن استخدامھا في المستقبل المعايير الموضحة أدناه التي تسمح للبنك
إبراز مجموعة من األنشطة واآلثار ،وبالتالي ،تسمح له بقياس ليس فقط المعايير التشغيلية لكن جوانب التطوير
المؤسسي والسياسات ألھداف البنك وعملياته أيضًا.


تقرير مرحلي يأخذ بعين االعتبار معايير انتقال المشاريع ذات الصلة من "نظام مراقبة أثر االنتقال".
وسيتضمن ھذا التقرير المرحلي أيضًا نسبة نجاح التعاون الفني غير المرتبط بالمعامالت ،وبناء على إطار
نتائج التعاون الفني بقدر المستطاع )أو نسخة معدلة إذا كان التعاون الفني يشكل جز ًءا من إطار أوسع
للتعاون الفني( .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يتضمن التقرير ملخصًا للدعوة وحوار السياسات غير المرتبط
بالمعامالت.



نسبة مؤشرات األداء الرئيسية "التوافق التام" أو "المسار الصحيح" المرتبطة بالمساواة بين الرجل والمرأة
في إطار "خطة العمل البيئية واالجتماعية" للمشاريع المنفذة في إطار "السياسة البيئة واالجتماعية" للبنك
.2014

ستكمل تلك التدابير التي على مستوى الشركات ،أو ما شابھھا ،إطار مراقبة األداء األكثر تفصيالً أدناه ،والذي
سيتم استخدامه لتقييم نجاح المبادرة على مستوى الدولة المعنية )ضمن موضوع "االشتمال االقتصادي والمساواة
بين الرجل والمرأة"( وتقدم البنك في تعميم المساواة بين الرجل والمرأة .وبالمثل مع مؤشرات "بطاقة أداء
الشركات" األخرى ،ستعتمد بعض تلك المؤشرات على االجتھاد ،ولكنھا توفر معًا أساسًا لتقييم التقدم الشامل.

 3.2إطار مراقبة األداء

30
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صُمم "إطار مراقبة األداء لالستراتيجية" ليتماشى مع نھج البنك نحو قياس النتائج  ،وھو يضع مقاييس النجاح
والرابط المنطقي والمفاھيمي لكيفية إفضاء األنشطة إلى نتائج محددة )بما في ذلك نتائج متوسطة المدى على
مستوى المخرجات والنتائج( .ويضع اإلطار أيضًا نطاقًا لكيفية مساھمة المخرجات والنتائج في نشر المساواة بين
الرجل والمرأة عبر النھج التشغيلية الثالثة )التحسينات على الوصول إلى التمويل ،والتوظيف والمھارات،
والخدمات( .وعالوة على ذلك ،يعكس اإلطار:

30يقيس إطار مراقبة األداء أفضل الممارسات للمؤسسات المالية الدولية ،والتي أظھرتھا إدارة التقييم بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
لتشتمل الدروس على (1 :أھمية بناء قاعدة األدلة التي تظھر أن سد الفجوات الرئيسية بين الرجال والنساء ،وتعزيز صوت المرأة ومكانتھا أمر
أساسي لتحقيق االزدھار المشترك؛  (2والحاجة إلى االنتقال إلى نھج قائم على النتائج؛  (3وضرورة توفير مزيد من ومستوى أفضل للبيانات
المصنفة بحسب النوع االجتماعي على المستوى القطري؛  (4وقيمة القياس والمراقبة؛  (5وأھمية أن تكون أكثر انتقائية ومركزة في النھج .لمزيد
من القراءة ،راجع المذكرة التجميعية إلدارة التقييم بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية " ،2015استبيان تجربة المؤسسات المالية الدولية في
تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الرجل والمرأة".
 31إطار نتائج االستراتيجية القطرية :تصميم التنفيذ وإعداد التقارير )البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية سبتمبر )أيلول(  ،(2014الصفحة .12
ھيكيلية إطار نتائج تأثير االنتقال في البنك )البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية سبتمبر )أيلول(  :(CSFO1427 :2014الصفحة .5

32

عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
-

المساھمة اإلجمالية للبنك في نشر المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا ضمن ما تسمح
به سياساته؛
ومساعدة اإلدارة من خالل نشر "التعليم عبر التطبيق" بخصوص كيفية تحقيق مستھدفات االنتقال
وتوفير الفرص للمراجعة؛
والمسؤولية أمام األطراف المعنية الداخلية والخارجية بما في ذلك الجھات المانحة ،مع ضمان استخدام
موارد البنك بطريقة تزيد من استمرارية االنتقال عبر دعم الترويج لتكافؤ الفرص االقتصادية بين
المرأة والرجل.

ويوجه اإلطار لما يلي:




مستھدفات محددة تعكس التغيرات المرغوبة لكي تستھدفھا أنشطة البنك التي تؤدي إلى تحقيق الھدف
العام وھو نشر تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛
أنشطة متنوعة منھا المشاريع والتعاون الفني لبناء القدرات وأنشطة الدعوة التي تستھدف النتائج
المحددة وتدعمھا؛
تتبع مؤشرات النتائج:
 oالمخرجات :مقاييس لما قُدم مباشرة عبر األنشطة التي تساعد في تتبع أداء االستراتيجية لتحقيق
المستھدفات المعينة المحددة.
 oالنتائج :مؤشرات قابلة للقياس للتغيرات قصيرة وطويلة المدى التي نجمت عن أنشطة البنك والتي
تساعد في مراقبة مدى تحقيق البنك للنتائج المرغوبة لكل مستھدف محدد وصوالً في النھاية إلى
التقدم في التحقيق الفعال لتكافؤ الفرص االقتصادية بين الرجل والمرأة .ويتم متابعة مؤشرات تتبع

النتائج عبر إطار نتائج االستراتيجية القُطرية تحت عنوان "نشر اإلشتمال االقتصادي" بالدول
المعنية فقط ،كما تستخدم عند كتابة التقارير إلبراز النتائج.

سيكون البنك مسؤوالً عن تقديم المخرجات المذكورة أعاله وبمزيد من التفصيل أدناه .ويتوقع أن تؤدي ھذه
المخرجات إلى نتائج تساھم في الھدف العام ،وھو زيادة تكافؤ الفرص االقتصادية والتعامل مع مظاھر عدم
المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك .ويسعى البنك الختبار ھذه الروابط عبر توجه قائم
على التعليم.
سوف يسمح اإلطار بتقييم تنفيذ المسار المزدوج لنتائج قضايا النوع االجتماعي :لتعكس المساھمة الشاملة للبنك
في ترويج المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا ،من خالل تتبع األنشطة والمخرجات والنتائج؛
ولتتبع تقدم البنك المحرز في تعميم مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع عملياته بحلول عام ،2020
خاصة بناء القدرات الداخلية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وتعميم مراعاة قضايا النوع االجتماعي في دورة
المشروع.
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الجدول رقم ) :(3إطار مراقبة األداء
الھدف العام :زيادة تمكين المرأة اقتصاديًا وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك
مؤشرات التتبع
أنشطة
مستھدفات محددة
32
النتائج
المخرجات
 عدد/حجم القروض المقدمة
 عدد وحجم استثمارات البنك
 1.1زيادة الوصول  االستثمارات
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
للمؤسسات التمويل الشريكة
إلى فرص التمويل  التعاون الفني المصمم
األعمال
ودعم
التي تقودھا المرأة بواسطة
إلعادة إقراضھا للمشاريع
والممول
مؤسسات التمويل الشريكة
الصغيرة والمتوسطة التي تقودھا
للمشاريع الصغيرة  التمويل المتخصص
التي
والمتوسطة
المرأة
 أدلة على التغير في ممارسات
لمؤسسات التمويل الشريكة
تقودھا المرأة
مؤسسات التمويل الشريكة
 عدد أنشطة بناء القدرات مع
إلعادة إقراضه للمشاريع
الستھداف المشاريع الصغيرة
العمالء
الصغيرة والمتوسطة التي
"الوصول إلى التمويل
والمتوسطة التي تقودھا المرأة
تقودھا المرأة
 عدد األشخاص المدربين/ات
وريادة األعمال"
لمعالجة القيود وزيادة الوصول
مقس ًما حسب النوع االجتماعي
 بناء القدرات
إلى التمويل
والعمر والمنصب
 تحليل معيقات التمويل
 عدد التشخيصات والتقييمات
وتقديم التوصيات
التحليلية
 أنشطة الدعوة وكسب التأييد
 عدد أنشطة حوار السياسات
 1.2زيادة الوصول  االستثمارات
 عدد وحجم المشاريع االستثمارية  عدد الشركات التي أنشأت
للبنك
نظم/معايير/ممارسات للمساواة
إلى فرص التوظيف  التعاون الفني المصمم
للمرأة
في الفرص )مثال نظم معلومات
 عدد أنشطة بناء القدرات للعمالء
والممول
إدارية متخصصة ،ممارسات
 عدد األشخاص المدربين/ات
 مراجعات تكافؤ الفرص
"الوصول
الموارد البشرية ،وغيرھا(
مقس ًما حسب النوع االجتماعي
إلى  بناء القدرات
والمھارات"
التوظيف
 أدلة على توسيع الفرص للمرأة
والعمر والمنصب
 أنشطة الدعوة بشأن
التي يقدمھا العمالء كنتيجة
 عدد التشخيصات والتقييمات
السياسات البيئة والقانونية
ألنشطة البنك
التحليلية
لتوظيف المرأة وتنمية
 عدد أنشطة حوار السياسات
مھاراتھا
 1.3تحسين الوصول
إلى الخدمات




إلى



"الوصول
الخدمات"




االستثمارات
التعاون الفني المصمم
والممول
بناء القدرات لتوفير خدمات
متجاوبة مع النوع
االجتماعي
تحليل حسب النوع
االجتماعي للخدمات
والتوصيات
أنشطة الدعوة لنشر مشاركة
المرأة في تصميم وتوفير
الخدمات








عدد وحجم استثمارات البنك في
تقديم أو مد خدمات متجاوبة مع
النوع االجتماعي
عدد أنشطة بناء القدرات مع
العمال
عدد المتدربين/ات مفصلين
حسب النوع االجتماعي والعمر
والمنصب
عدد التشخيصات والتقييمات
التحليلية
عدد أنشطة حوار السياسات

 أدلة على توسع العمالء في
الخدمات المراعية للنوع نتيجة
ألنشطة البنك

الھدف العام :تعميم قضايا المساواة بين الرجل والمرأة في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بحلول عام 2020
مؤشرات التتبع
األھداف المحددة
األنشطة
النتائج
المخرجات
 تحسين قدرة موظفي /ات البنك
 تدريب وبناء قدرات موظفي  عدد أنشطة بناء القدرات
 1.4تعزيز القدرات
لتنفيذ ترويج المساواة بين
)التدريب وورش العمل وورش
البنك
المؤسسية لتعميم
الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص
العمل سواء في مكان العمل أو
 إدارة المعرفة من أجل تعميم
قضايا المساواة بين
في عملياته
عن طريق اإلنترنت( التي تنفيذھا
مراعاة قضايا المساواة بين
الرجل والمرأة
للعاملين بالبنك في مجال الخدمات  تحديد االستراتيجيات القطرية
الرجل والمرأة
المصرفية وغيرھا في اإلدارات /
للدول التي بھا فجوات في
 التغيرات التنظيمية لتعميم
المناصب الحساسة
المساواة بين الرجل والمرأة
مراعاة قضايا المساواة بين
كبيرة أو متوسطة لقضايا
 عدد منتجات إدارة المعرفة
الرجل والمرأة )مثال،
المساواة بين الرجل والمرأة
وتعميمھا التي تم إعدادھا ونشرھا
المساواة بين الرجل والمرأة
كأولوية وتحديد التدخالت
داخليًا وخارجيًا
في بطاقة األداء المؤسسي(
لمعالجتھا في موضوع واحد
 عدد المتغييرات على العمليات
على األقل.
واإلجراءات التنظيمية لتسھيل
32يتم تتبع النتائج عبر إطار نتائج االستراتيجية ال ُقطرية تحت عنوان "نشر االشتمال االقتصادي" بالدول المعنية فقط.
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تعميم مراعاة قضايا المساواة بين
الرجل والمرأة في عمليات البنك
)مثل نظم تكنولوجيا المعلومات
لبطاقة األداء والفصل حسب
النوع االجتماعي ،ودمج النوع
االجتماعي في الشروط المرجعية
واألدوات التنفيذية لالستثمارات،
والتعاون الفني ،وغيرھا(
 عدد نقاط االتصال الداخلية
المعنية بقضايا المساواة بين
الرجل والمرأة
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الملحق رقم ) :(1ملخص سريع لتقديم المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة
للفترة من أبريل )نيسان(  2013إلى ديسمبر )كانون األول( 2015
الخلفية
أطلقت "المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة" عام  2013لوضع نھج أكثر ھيكلية لنشر المساواة بين
الرجل والمرأة في أعمال البنك .وتنص المبادرة على أھمية المساواة بين الرجل والمرأة ليس فقط بصفتھا حافز
أساسي للنمو االقتصادي ،بل كھدف في حد ذاته .ودللت المبادرة على التزام البنك بتعزيز "اإلمكانات غير
المستغلة لدى المرأة" في الدول التي يعمل بھا .وساندت أولويات المبادرة نشر الفرص االقتصادية عبر تمويل
العمليات التي تزيد من وصول المرأة إلى التمويل والتوظيف والخدمات .وقام البنك بموجب المبادرة بتحديد الدول
والمجاالت التي يوجد بھا فجوات ملموسة بين الرجل والمرأة ،ووجه استجاباته التشغيلية بشكل أكثر وضوحًا
لضمان تحقيق قيمة مضافة عبر الحد من الفجوات بين الرجل والمرأة والمساھمة في أثر االنتقال .وبناء على ذلك
ركز البنك أغلبية دعمه على مشاريع في تركيا ووسط آسيا وجنوب وشرق المتوسط حيث تُظھر البيانات المتاحة
حاليًا وجود أكبر فجوات بين الرجل والمرأة .وتبنت االستراتيجية عرضًا موجھا للمنتجات يركز على ثالثة
قنوات تخدم الوصول إلى التمويل ،والوصول إلى التوظيف والمھارات ،والوصول إلى الخدمات.
ومنذ تبني المبادرة ،تحقق تقدم في توفير المشاريع التي تشمل مكونات متعلقة بالمساواة عبر ھذه القنوات ،حيث
استكملت بعض المشاريع وما يزال الكثير منھا قائ ًما .وتتضمن نقاط التركيز األساسية لفترة المبادرة في ظل
االلتزامات المحددة ما يلي:







تأسيس فريق تشغيلي لقضايا المساواة بين الرجل والمرأة ووضع العديد من النظم والعمليات ذات
الصلة؛
ووضع عملية مراجعة تسمى مذكرات مراجعة فكرة المشاريع بالبنك لتيسير تحديد الحاجة إلى الحد من
التمييز ونقاط الدخول الممكنة؛
واعتماد مجلس إدارة البنك في يوليو )تموز(  2013لمنھجية اإلشتمال التي تضم تقييم اآلثار التمييزية
في إطار أھداف االنتقال للبنك .وكان ذلك بمثابة خطوة ملموسة أظھرت اإلدراك بدور المساواة بين
الرجل والمرأة في عملية االنتقال؛
ُ
وتعميم المساواة بين الرجل والمرأة في االستراتيجيات القطرية والقطاعية؛
وإطالق برنامج التعاون الفني للخدمات االستشارية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بقيمة 1.5
مليون يورو والذي دخل حيز العمل عام  2014وتجدد بقيمة نصف مليون يورو عام 2015؛
واستحداث برنامج لبناء القدرات يضم وضع المالحظات اإلرشادية لتحسين ھيكلة النُھج وجلسات
التدريب إلدارات المعامالت البنكية بما في ذلك طاقم عمل المكتب المقيم.

حافظة المشاريع
.1
منذ اعتماد المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة ،تم تحقيق تقدم في تنفيذ مشاريع تتضمن تركي ًزا أو
عنصرًا بشأن قضايا المساواة بين الرجل والمرأة .وقد تم توقيع ،خالل الفترة من أبريل )نيسان(  2013إلى
ديسمبر )كانون األول(  2015على  39مشروعًا استثماريًا يضم مكونات أو يركز على قضايا المساواة بين
الرجل والمرأة:




 %75في المناطق المستھدفة ضمن المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة؛
وطور  %50إجراءات لتحسين وصول المرأة إلى التمويل ،و %33إجراءات لتحسين وصول المرأة
إلى التوظيف والمھارات ،و %10إجراءات لتحسين وصول المرأة إلى الخدمات؛
وقطاعيًا ،شھد قطاع المؤسسات المالية أعلى نسبة من المشاريع التي تتضمن مكونات مساواة بين
الرجل والمرأة حيث بلغت  ،%56يليه قطاع البنية التحتية البلدية والبيئية بنسبة  ،%18ثم التصنيع
والخدمات بنسبة  .%15وتضم بقية المشاريع قطاعات الصناعات الزراعية ) (%3والنقل ).(%8
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االستثمارات الموقعة من أبريل )نيسان(  2013إلى ديسمبر )كانون األول( 2015

وتحتوي ثلث االستثمارات الموقعة وعددھا  11على أموال مخصصة للتعاون الفني في إطار "برنامج الخدمات
االستشارية للمساواة بين الرجل والمرأة" ،وقيمتھا  880ألف يورو ،باإلضافة إلى أموال موفرة بموجب أطر
التعاون الفني للمؤسسات المالية المخصصة لدعم برامج "المرأة في األعمال" أو في إطار الخدمات االستشارية
لدعم المشاريع الصغيرة .ويُطبق "فريق المساواة بين الرجل والمرأة" نھج "مشاركة التكلفة" على التعاون الفني
عندما يعمل مع عمالء من غير القطاع العام طبقًا لمتطلبات مشاركة التكلفة لدى البنك.
وتنعكس ھذه األمور على وثائق القروض )بما فيھا خطة العمل البيئية واالجتماعية( في جميع االستثمارات
الموقعة على مدار فترة التقرير والتي تحتوي على مكون النوع االجتماعي أو تركز عليه ،مع توقع تقديم معظمھا
) (%68ألثر االنتقال.33
وتبلغ حافظة مشاريع البنك التي تحتوي على مكون النوع االجتماعي أو تركز عليه حاليًا  55مشروعًا )تم تنفيذ
بعضھا بموجب خطة عمل المساواة بين الرجل والمرأة(.
 .1المنتجات
سمحت المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة للبنك بالبدء في تطوير أدوات معينة لنشر المساواة بين
الرجل والمرأة في إطار تعامالت البنك .وتتضمن ھذه المنتجات ،والذي يعتبر معظمھا جديدًا على سوق البنوك
اإلنمائية متعددة األطراف ،ما يلي:





.2

الوصول إلى التمويل :نھج متكامل لبرنامج الوصول إلى التمويل كما تمثله برامج المرأة في األعمال؛
والوصول إلى التوظيف والمھارات :مراجعات تكافؤ الفرص .تضمنت المشاريع مبادرات لتكافؤ
الفرص في تركيا وصربيا ومصر )مع عمالء يعملون في البنية التحتية البلدية والبيئية والتصنيع
والخدمات والنقل والصناعات الزراعية( وكازاخستان )في البنية التحتية البلدية والبيئية( والجمھورية
القرغيزية )مع عميل يعمل في الموارد الطبيعية(؛
والوصول إلى الخدمات :خدمات متجاوبة مع العمالء وتوفير النقل اآلمن .ولم يقتصر ذلك على السماح
بتوفير خدمات أكثر تجاوبًا مع النوع االجتماعي ،ولكنه أدخل أيضًا مفھوم التعامل مع حاجات
المستخدمين المختلفين من مرحلة تصميم المشروع حتى التنفيذ في موقع تقديم الخدمة .وتم تنفيذ أول
المشاريع المماثلة مع الھيئة القومية لسكة حديد مصر.
استخدام تمويل الجھات المانحة

يستخدم فريق المساواة بين الرجل والمرأة أموال التعاون الفني في األساس من أجل تحقيق غرضين:
 (1دعم تصميم وتطبيق المشاريع؛
33تم تنفيذ بعض المشروعات قبل الموافقة على "االشتمال" ضمن منھجية االنتقال ،والبعض اآلخر يقدم اإلضافية ولكن ال ُيتوقع إحداثه ألثر نظامي.
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 (2والوصول إلى معلومات متخصصة لتوفير المزيد من المعلومات الستجابات البنك لحاجات عمالئه.
وأشارت وثيقة المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة إلى الموارد المحدودة للبنك وحقيقة اعتماد تقديم
المبادرة على دعم مجتمع المانحين للبنك .وبينما تُعتبر االستراتيجية ملتزمة تحديدًا بتخفيض االعتماد على
الصندوق الخاص للمساھمين على الرغم من التوجه المتزايد لجمع التبرعات ،فإن تلقي األموال من الجھات
المانحة كان أقل من المتوقع.

 3.1برنامج الخدمات االستشارية للمساواة بين الرجل والمرأة
أُطلق برنامج الخدمات االستشارية للمساواة بين الرجل والمرأةعام  2014بتمويل يبلغ  1.5مليون يورو
مخصص من الصندوق الخاص للمساھمين وصندوق تمويل منطقة جنوب وشرق المتوسط وتايوان .وھذا إطار
متعدد المانحين يغطي ثالثة أعوام من اإلحتياجات المتوقعة للتعاون الفني من أجل أنواع مماثلة من المنتجات.
وسمح تصميم البرنامج في البداية للفريق والتمويل المشترك للمانحين بتسويق اإلطار بطريقة مبسطة للمانحين،
ولكن المھم أنه سمح أيضًا بتوفير دعم سريع لمدة التنفيذ للمعامالت البنكية من أجل الفحوصات النافية للجھالة
والتحضير والھيكلة والمراقبة للمھام المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
ويسمح البرنامج للبنك بتوفير الخبرات لعمالئه فيما يخص القنوات الثالثة )الوصول إلى التمويل والتوظيف
والخدمات( كما يسمح له أيضًا بتحقيق العديد من معايير الكفاءة:




القيمة مقابل المال من حيث استخدام تمويل المانحين؛
ومرونة تشغيلية لالستجابة في وقت سريع لعمالء البنك في إطار متطلبات السوق؛
وخفض العبء اإلداري على اإلدارات ذات الصلة بالبنك.

ويحتوي البرنامج على نصف مليون يورو مخصصة للجنة الخبراء ومليون يورو إلطار المؤسسات االستشارية.
وبلغت نسب االستغالل للبرنامج حاليًا  %80للجنة )مع التزامات إضافية بنسبة  (%10و %92لإلطار بموجب
الموازنة المتعاقد عليھا .وفي ظل ھذا المعدل لالستغالل ،وافق البنك في أبريل )نيسان( ) 2015عبر لجنة
التعاون الفني( على تمديد البرنامج بمبلغ  1.5مليون يورو .ومع ذلك فقد تم تأمين تمويل بقيمة نصف مليون يورو
من المانحين.

 3.2صناديق أخرى لتمويل مانحين للتعاون الفني
عالوة على التمويل الذي تم حشده أعاله ،حصل فريق المساواة بين الرجل والمرأة أيضًا على تمويل من المانحين
بقيمة  300ألف دوالر من صناديق االستثمار في مجال المناخ لتوفير الدعم لتوضيح التقييمات المتعلقة بالمساواة
للمشاريع التي يمولھا صندوق التكنولوجيا النظيفة في كازاخستان وأوكرانيا وتركيا .وتتضمن التقييمات توصيات
باستثمارات مستقبلية وكذلك توجيھات لقادة العمليات في القطاع.
ودعمت "إدارة التنمية الدولية" البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عبر إلحاق خبير بالنوع االجتماعي
والتنمية االجتماعية بدوام جزئي بفريق المساواة بين الرجل والمرأة منذ مارس )آذار(  2014وحتى يوليو
)تموز(  .2015وقد سمحت عملية اإللحاق تلك بتبادل المعرفة بين اإلدارة والبنك فيما يخص المساواة بين الرجل
والمرأة وقياس النتائج وتمكين المرأة اقتصاديًا .ومؤخ ًرا ،وفرت الحكومة السويسرية "موظف مبتدئ من الفئة
الفنية" لمدة عامين حتى .2017
 .4المساھمة في تعميم المساواة بين الرجل والمرأة
حسب التعريف الوارد في المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة ،فإن التعميم "يشير إلى أن طاقم العمل
سوف ينظر في الحاجات والمنظورات المتعلقة بالنوع االجتماعي ضمن استراتيجياته وعملياته ،على الرغم من
وجود فرص قليلة لمشاريع في حاالت معينة ،واستجابة استراتيجية أو حتى حاجة للعمل الوقائي للبنك".

 4.1االستراتيجيات القطرية والسياسات القطاعية
تضمنت جميع االستراتيجيات القُطرية ،الموضوعة أثناء الفترة التي يغطيھا التقرير للدول التي يوجد بھا فجوات
ملموسة في المساواة بين الرجل والمرأة ،ملحقًا يضم مؤشرات للمساواة وبيانات عن المشاركة في القوة العاملة
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والفجوة في األجور بين الرجل والمرأة وريادة األعمال لدى النساء والوصول إلى التمويل وحقوق الملكية
ومعلومات أخرى مرتبطة بعمليات البنك .وبالنسبة للدول التي اعتبرتھا المبادرة االستراتيجية لقضايا المساواة بين
الرجل والمرأة ذات أولوية ،تضمنت االستراتيجيات المساواة بين الرجل والمرأة ضمن العناصر المتداخلة في
جميع الموضوعات .وأدرجت استراتيجيات قطاع النقل والطاقة التي تمت الموافقة عليھا خالل  2013المساواة
بين الرجل والمرأة.

 4.2الحوار حول السياسات والشراكات
عالوة على أبعاد بناء القدرات والتعاون الفني على مستوى المشاريع ،انخرط البنك في مستويات مختلفة من
الحوار في الدول ذات األولوية .وشمل ذلك العمل كال من السلطات الوطنية وشبه الوطنية )أي السلطات البلدية(.
ويترأس البنك "مجموعة العمل للبنوك اإلنمائية متعددة األطراف المعنية بالنوع االجتماعي" ،وھي إطار للحوار
بين جميع المؤسسات المالية الدولية يسمح بخلق تعاون وتقاسم الدروس المستفادة والخبرات ،كما أنه إطار ھام
أيضًا لنشر عمل البنك عبر نھجه الواضح للقطاع الخاص .وطالب البنك بصفته رئيسًا لمجموعة العمل بالمشاركة
كمراقب في لجنة "وضع المرأة" باألمم المتحدة لعام .2015
ويشارك البنك أيضًا بصفته مراقب في الشبكة المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة والمعروفة باسم
) ،(Gendernetوھي إطار فريد يضم جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وھيئة األمم المتحدة
للمساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة ،والمجتمع المدني وجميع البنوك اإلنمائية متعددة األطراف .وسمح
ذلك للبنك بنشر عمله الخاص بالتواصل مع القطاع الخاص لنشر المساواة بين الرجل والمرأة والمساھمة في
كتابة الوثائق التي تؤثر على األجندة الدولية للمساواة بين الرجل والمرأة .وشارك البنك أيضًا في اجتماعات دولية
رئيسية لوضع األجندة الدولية للمساواة بين الرجل والمرأة في سياق بكين 20+و"أجندة ما بعد التنمية".

 4.3نشر المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة وبناء القدرات المؤسسية ومبادرات أخرى
استخدم الفريق العديد من الطرق لنشر معلومات عن المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة داخليًا
وخارجيًا .ويوجد في الصفحة التالية قائمة بمجموعة منتقاة من النتائج.
على الصعيد الداخلي ،تم تحديث شبكة االنترانت الداخلية والصفحات ذات الصلة على االنترنت لتضم ،على
سبيل المثال ،دراسات طلبھا البنك ودراسات حالة وأدوات .وتم تحضير مسودة 34مقاالت ،وكتيب بعنوان "شؤون
المساواة بين الرجل والمرأة" ) (Gender Mattersوأنتج مقطع فيديو عن النوع االجتماعي )بستة لغات
وحصل على  33ألف نقرة بنھاية نوفمبر )تشرين الثاني(  – 2015النسخة اإلنجليزية( .وتماشيًا مع التغييرات
التي طرأت على السياسة البيئية واالجتماعية لعام  ،2014تم تعميم قضايا النوع االجتماعي والتدريب على اآلثار
المتعلقة بالمساواة وتدابير التخفيف لجميع أفراد طاقم عمل إدارة االستدامة البيئية .وحتى تاريخه ،تلقت تسعة
مكاتب مقيمة ومجموعة األعمال للبنية التحتية تدريبًا على المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة.
وخارجيًا ،تم نشر المبادرة في االجتماع السنوي للبنك وعبر العديد من المنظمات الدولية التي يتفاعل معھا على
إطار أوسع .وتتضمن ھذه الجھات "مجموعة العمل للبنوك اإلنمائية متعددة األطراف المعنية بالنوع االجتماعي"،
ومنظمات حكومية مثل منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ومفوضية
االتحاد األوروبي ،واالتحاد من أجل المتوسط .ووفرت فعاليات مثل القمة التي نظمتھا شراكة دوفيل مع الدول
العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ،ومؤتمر "الثقة في المرأة" الذي نظمته طومسون رويترز ،فرصًا لنشر ومناقشة
عمل البنك بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة وتحديد الشراكات وأوجه التعاون.

بعض األمثلة على نتائج المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة
 34مسودة – النشرة اإلخبارية للتواصل الداخلي بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
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نتائج االستراتيجية
شراكات
استراتيجية

مخرجات االستراتيجية
اتفاقيات موقعة
رعاية فعاليات خارجية
للشراكة
اجتماعات
االستراتيجية )بما فيھا التي
استضافھا البنك(

تعميم المساواة بين
الرجل والمرأة

المبادئ التوجيھية الجديدة أو
المحدثة

دراسة أو ورقة بحثية قائمة
بذاتھا
حول

المساواة بين الرجل والمرأة
معممة في االستراتيجية
القُطرية
دعم داخل الدولة

المبادرة
نشر
االستراتيجية
الرجل
لقضايا
وبناء
والمرأة
القدرات الداخلية

تقرير البنك للمانحين ،والتقرير
السنوي ،وتقرير االستدامة
الحضور الخارجي في مؤتمر

الحوار
السياسات

عدة أدوات جديدة أو محدثة
كتيب /منشور /ورقة حقائق
عروض داخلية /خط العمل
األساسي

نشاط توعية /بناء قدرات

البند
كلمة البنوك اإلنمائية متعددة األطراف ورئيس صندوق النقد الدولي
بكين20+
المؤتمر رفيع المستوى المرأة والمياه ،في طاجيكستان 2015
اجتماع قضايا النوع للبنوك اإلنمائية متعددة األطراف
الشبكة المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة :البنك الدولي
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي :المجموعة العاملة قبل
إطالق مؤشر المؤسسات االجتماعية والمتعلقة بالمساواة بين الرجل
والمرأة وإطالق مؤشر المؤسسات االجتماعية والمتعلقة بالمساواة بين
الرجل والمرأة.
منتدى األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان والمساواة بين الرجل
والمرأة.
المليار القادم للمرأة
اجتماع المجلس الدولي للمرأة
ورشة عمل التي نظمھا البنك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي حول مبادرات النقل اآلمن ،كازخستان 2015
منتدى مستقبل المساواة بين الرجل والمرأة )مفوضية االتحاد
األوروبي(
تقييمات المساواة في جميع دراسات الجدوى للبنية التحتية البلدية
والبيئية الممولة من الجھات المانحة
المبادئ التوجيھية لشؤون المساواة ألصحاب المصالح
قضايا المساواة في الصناعات االستخراجية
قضايا المساواة في مشاريع المياه للبنك
تقييم المساواة لصندوق التكنولوجيا النظيفة بكازاخستان
أفضل الممارسات العالمية للمنتجات المالية
تعزيز صوت المرأة ومكانتھا ومشاركتھا في االقتصاد
المغرب وتركيا وطاجيكستان
تعيين خبير/ة بالنوع االجتماعي لدعم فريق عمل المساواة بين الرجل
والمرأة بمجلس االستثمار الطاجيكي
األقسام المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة
إطار الشراكة اآلسيوية
الفعالية رفيعة المستوى لالتحاد األوروبي بشأن تمكين المرأة
تجربة البنك بخصوص النوع االجتماعي واإلشتمال لدى الرابطة
الدولية لتقييم األثر
شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية
إشارات المرور المبسطة المخصصة للنوع إلدارة االستدامة البيئية
تحديد فرص المساواة بموجب قسم التوجيھات بإدارة االستدامة البيئية
كتيب المساواة بين الرجل والمرأة
مقطع فيديو تكافؤ الفرص
اإلطالق األوروبي لتقرير البنك الدولي عن الصوت والمكانة
البنية التحتية البلدية والبيئية /إدارة االستدامة البيئية المعنية بالنوع
االجتماعي والنقل
فريق النقل بالمبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة
تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة
عرض عن المساواة :إسطنبول
عرض اليوم العالمي للمرأة عن المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل
والمرأة
قضايا عامة في الصناعات االستخراجية للموارد الطبيعية
جولة دراسية بتايوان عن النقل اآلمن لشركة الحافالت بمدينة ألماتي
تحديث سياسة إدارة االستدامة البيئية/المبادرة االستراتيجية لقضايا
الرجل والمرأة :اللجنة االقتصادية ألوروبا
اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التعاون الفني البيئي في بيشكيك
تعزيز أداء الشركات :عرض المرشحين لمنصب مدير
أفضل الممارسات العالمية للمنتجات المالية

40

عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
الملحق رقم ) :(2الفجوات بين الرجل والمرأة
قام فريق لإلشتمال بإدارة "اقتصاديات القطاعات والدول" بمراجعة تقارير الفجوات بين الرجل والمرأة وتحديثھا
بالشراكة مع فريق المساواة بين الرجل والمرأة وإدارة االستدامة البيئية طبقًا لألولويات االستراتيجية الناشئة أثناء
فترة إعداد المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة .وتم تكليف خبير دولي بقضايا الرجل والمرأة بإعداد
تقرير استشاري لھذا الغرض .35ونجم عن ذلك إضافة مؤشرات جديدة لمعظم أبعاد الفجوات بين الرجل والمرأة
لدعم تركيزھا على القواعد االجتماعية ومكانة المرأة ،ومشاركة المرأة في صنع القرار في التوظيف واألعمال
واإلدارات ،وكذلك الخريجات )العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات( .وظھرت فجوات بين الرجل والمرأة
ناتجة عن ذلك أكبر فيما يخص "اللوائح القانونية واالجتماعية" ،خاصة في منطقة جنوب وشرق المتوسط،
وزادت من "صغيرة" إلى "متوسطة" في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز .وزادت فجوات
"التعليم والتدريب" إلى "متوسطة" في وسط أوروبا وبعض الدول في آسيا الوسطى ،بينما بقيت فجوات
"الوصول إلى التمويل" و"سياسات العمل" و"ممارسات العمل" كما ھي بدرجة كبيرة في جميع المناطق.
وقدمت المراجعة أيضًا بُعدًا جديدًا للفجوة في خدمات البنية التحتية والبلديات ،والتي تُقيّم مدى إحداث الوصول
إلى المياه والوقود غير الصلب واستخدام الھاتف المحمول أو الكمبيوتر ألثر غير متناسب على الفرص
االقتصادية للمرأة .وفيما يلي مراجعة تفصيلية لألدبيات ورسم خريطة للبيانات القائمة ،كما استكشفت مؤشرات
أخرى للمواصالت والصرف الصحي ،ولكن لم يكن ضمھا ممكنًا ،نظرًا لمخاوف متعلقة بالجودة ومشاكل في
التفسير والتخصيص .ولذلك فإن إدماج ھذا البعد اإلضافي في المجموعة العامة للفجوات بين الرجل والمرأة يمثل
عملية تدريجية يتم فيھا تحديث وتكامل المؤشرات كلما أتيحت بيانات موثوقة مع مرور الوقت .ونظرًا للتغطية
القُطرية شديدة المحدودية ،فال يمكن تجميع الفجوات لھذا البعد وتعرض بصفتھا مؤشرات فردية.

 35فرانشيسكا فرانكافيال ،استكشاف أبعاد إضافية لتقييمات فجوة اشتمال النوع ) Exploring Additional Dimensions to EBRD’s Gender
 (Inclusion Gap Assessmentsللبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.2015 .
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عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
الفجوات بين الرجل والمرأة 2015
اللوائح القانونية
الدولة
والقواعد
االجتماعية
وسط أوروبا ودول البلطيق
صغيرة
كرواتيا
صغيرة
استونيا
صغيرة
المجر
صغيرة
التفيا
صغيرة
ليتوانيا
صغيرة
بولندا
صغيرة
سلوفاكيا
صغيرة
سلوفينيا
جنوب شرق أوروبا
متوسطة
ألبانيا
متوسطة
البوسنة والھرسك
صغيرة
بلغاريا
صغيرة
قبرص
كبيرة
اليونان
كوسوفو
متوسطة
مقدونيا
صغيرة
الجبل األسود
صغيرة
رومانيا
صغيرة
صربيا
صغيرة
تركيا
شرق أوروبا والقوقاز
متوسطة
أرمينيا
صغيرة
أذربيجان
صغيرة
روسيا البيضاء
متوسطة
جورجيا
متوسطة
مولدوفا
صغيرة
أوكرانيا
صغيرة
االتحاد الروسي
وسط آسيا
متوسطة
كازاخستان
الجمھورية
متوسطة
القرغيزية
صغيرة
منغوليا
متوسطة
طاجيكستان
متوسطة
تركمانستان
متوسطة
أوزبكستان
جنوب وشرق المتوسط
كبيرة
مصر
كبيرة
األردن
متوسطة
المغرب
متوسطة
تونس
دول مقارنة
صغيرة
فرنسا
طفيفة
ألمانيا
صغيرة
إيطاليا
طفيفة
السويد
متوسطة
المملكة المتحدة

الخدمات
الصحية

سياسة العمل

التعليم
والتدريب

ممارسات العمل

التوظيف
واألعمال

الوصول إلى
التمويل

صغيرة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
طفيفة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
صغيرة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
طفيفة
صغيرة
صغيرة
صغيرة

متوسطة
كبيرة
متوسطة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

صغيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

صغيرة
متوسطة
صغيرة

صغيرة
متوسطة
متوسطة

صغيرة
صغيرة
صغيرة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

صغيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
صغيرة
صغيرة

متوسطة
طفيفة
صغيرة
صغيرة
متوسطة

صغيرة
متوسطة
صغيرة
صغيرة
صغيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

متوسطة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

متوسطة
متوسطة
صغيرة
صغيرة
متوسطة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

متوسطة
متوسطة
صغيرة
متوسطة
متوسطة
صغيرة
صغيرة

صغيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
طفيفة

طفيفة
متوسطة
متوسطة
صغيرة
صغيرة
صغيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

متوسطة
كبيرة
صغيرة
متوسطة
صغيرة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
كبيرة
متوسطة
صغيرة
صغيرة
متوسطة
متوسطة

متوسطة

طفيفة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

صغيرة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
صغيرة
متوسطة
متوسطة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

صغيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

صغيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

متوسطة
متوسطة
كبيرة
صغيرة

متوسطة
متوسطة
كبيرة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
صغيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

صغيرة
صغيرة
طفيفة
طفيفة
صغيرة

متوسطة
متوسطة
صغيرة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
طفيفة
صغيرة
طفيفة
صغيرة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
صغيرة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
صغيرة
متوسطة

متوسطة
صغيرة
كبيرة
صغيرة
صغيرة
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عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
المكون
اللوائح القانونية
والقواعد االجتماعية

الوصول إلى الخدمات
الصحية

التعليم والتدريب

سياسة العمل

تقييم ممارسات العمل

التوظيف والملكية
وصنع القرار

الوصول إلى التمويل

المؤشرات
التعامل مع العنف ضد المرأة )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة وفقًا األمم
المتحدة 2012 ،أو األحدث(
تعديل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص
االقتصادية للمرأة 2012 ،أو األحدث(
نسبة اإلناث إلى الذكور عند الوالدة )وكالة االستخبارات المركزية 2013 ،أو األحدث(
الزواج المبكر )الزواج في العالم .لألمم المتحدة 2012 ،أو األحدث(
الحقوق السياسية للمرأة )معھد األبحاث المسيحي 2011 ،أو األحدث(
الوصول اآلمن إلى األرض )مؤشر المؤسسات االجتماعية والنوع(2014 ،
الوصول اآلمن إلى الممتلكات غير األراضي )مؤشر المؤسسات االجتماعية والنوع(2014 ،
قوانين الميراث في صالح الورثة الذكور )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -مؤشر المؤسسات
االجتماعية والنوع(2009 ،
نسبة وفيات األمومة )وفيات األمومة لكل  100ألف مولود حي( )البنك الدولي(2013 ،
شيوع وسائل منع الحمل ) %من النساء من  15إلى  49عاما( )البنك الدولي 2013 ،أو األحدث(
حاالت الوالدة تحت إشراف طاقم طبي مؤھل ) %من المجموع( )مؤشر التنمية العالمية 2005 ،أو
األحدث(
معدل الوالدات لدى المراھقات )مؤشر التنمية العالمية(2003 ،
نسبة اإلناث إلى الذكور في معدل اإللمام بالقراءة والكتابة )المؤشرات االجتماعية لألمم المتحد،
 2013أو األحدث(
نسبة اإلناث إلى الذكور في معدل التخرج من المدارس االبتدائية )مؤشر التنمية العالمية حسب
اليونسكو 2013 ،أو األحدث(
مؤشر التكافؤ بين الرجل والمرأة لمعدل االلتحاق اإلجمالي بالمدارس الثانوية )مركز بيانات سياسات
التعليم وبيانات التعليم للبنك الدولي 2013 ،أو األحدث(
خريجات الھندسة )اليونسكو 2012 ،أو األحدث(
خريجات التكنولوجيا )اليونسكو 2012 ،أو األحدث(
سياسة عدم التمييز )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة  2012طبقا لمنظمة
العمل الدولية(2010-2003 ،
سياسة القيود القانونية على أنواع الوظائف للمرأة )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص
االقتصادية للمرأة  2012وفقًا لقاعدة بيانات المرأة واألعمال التجارية والقانون للبنك الدولي(2010 ،
سياسة المساواة في األجر )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة  2012حسب
منظمة العمل الدولية(2010-2003 ،
سياسة إجازات ومخصصات األمومة واألبوة )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية
للمرأة  2012حسب منظمة العمل الدولية(2010 ،
تعديل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص
االقتصادية للمرأة 2012 ،أو األحدث(
السياسة التفاضلية لسن المعاش )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة2012 ،
أو األحدث(
ممارسة عدم التمييز )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة  2012حسب
منظمة العمل الدولية(2010-2003 ،
ممارسة المساواة في األجر )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة 2012
حسب منظمة العمل الدولية(2010-2003 ،
الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة )اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة(2013 ،
ممارسة الوصول إلى رعاية األطفال )وحدة المعلومات باإليكونوميست-الفرص االقتصادية للمرأة
 2012حسب التقييم الكيفي لوحدة المعلومات باإليكونوميست (2010
نسبة اإلناث إلى الذكور في معدل المشاركة في القوة العاملة )) (+15مؤشر التنمية العالمية حسب
منظمة العمل الدولية 2013 ،أو األحدث(
نسبة اإلناث إلى الذكور في معدل البطالة )مؤشر التنمية العالمية حسب منظمة العمل الدولية2013 ،
أو األحدث(
نصيب المرأة في التوظيف غير الزراعي ) %من مجموع التوظيف غير الزراعي( )مؤشر التنمية
العالمية حسب منظمة العمل الدولية 2013 ،أو األحدث(
نسبة اإلناث إلى الذكور في معدل أصحاب العمل )مؤشر التنمية العالمية حسب منظمة العمل الدولية،
 2013أو األحدث(
المشرعات وكبار المسؤوالت والمديرات )مؤشر التنمية العالمية وفقا لمنظمة العمل الدولية2013 ،
أو األحدث(
نسبة اإلناث إلى الذكور في معدل توظيف خريجي التعليم الجامعي )منظمة العمل الدولية(2013 ،
ملكية المرأة )مسح بيئة األعمال وأداء المؤسسات(2012 ،
نسبة اإلناث إلى الذكور ممن لديھم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية ) %من سن ) (+15قاعدة
بيانات تعميم الخدمات المالية في العالم(2014 ،
نسبة اإلناث إلى الذكور ممن لديھم بطاقة ائتمان ) %من سن ) (+15قاعدة بيانات تعميم الخدمات
المالية في العالم(2014 ،
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عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
نسبة اإلناث إلى الذكور ممن يقترضون من مؤسسات مالية على أي أموال مقترضة ) %من سن
) (+15قاعدة بيانات تعميم الخدمات المالية في العالم(2014 ،
نسبة اإلناث إلى الذكور ممن يدخرون في مؤسسات مالية رسمية ) %من سن ) (+15قاعدة بيانات
تعميم الخدمات المالية في العالم(2014 ،
نسبة اإلناث إلى الذكور ممن يقترضون إلنشاء أو تشغيل أو التوسع في مزرعة أو عمل تجاري على
أي أموال مقترضة ) %من سن ) (+15قاعدةب يانات تعميم الخدمات المالية في العالم(2014 ،
القروض المرفوضة من مؤسسات ذات إدارة عليا نسائية مقارنة بالرجال)مسح بيئة األعمال وأداء
المؤسسات ومسح المؤسسات بالبنك الدولي 2009 ،أو األحدث(
نسبة اإلناث إلى الذكور في استخدام الھاتف المحمول لتلقي أموال ) %من سن ) (+15قاعدة بيانات
تعميم الخدمات المالية في العالم(2014 ،
نسبة اإلناث إلى الذكور في اإلدارة العليا للمؤسسات التي تعتبر الوصول إلى التمويل قيدًا كبيرًا
)مسح بيئة األعمال وأداء المؤسسات ومسح المؤسسات بالبنك الدولي 2009 ،أو األحدث(
الوصول إلى البنية التحتية والخدمات البلدية
العبء النسوي نظرا للوصول المحدود إلى المياه
الوصول إلى خدمات
العبء النسوي نظ ًرا للوصول المحدود إلى الوقود غير الصلب
البنية التحتية والبلدية
نسبة اإلناث إلى الذكور في استخدام الھاتف المحمول
نسبة اإلناث إلى الذكور في استخدام الكمبيوتر
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عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
الفجوات الفردية للبنية التحتية
الدولة

وسط أوروبا ودول البلطيق
كرواتيا
استونيا
المجر
التفيا
ليتوانيا
بولندا
سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب شرق أوروبا
ألبانيا
البوسنة والھرسك
بلغاريا
قبرص
اليونان
كوسوفو
مقدونيا
الجبل األسود
رومانيا
صربيا
تركيا
شرق أوروبا والقوقاز
أرمينيا
أذربيجان
روسيا البيضاء
جورجيا
مولدوفا
أوكرانيا
االتحاد الروسي
وسط آسيا
كازاخستان
الجمھورية القرغيزية
منغوليا
طاجيكستان
تركمانستان
أوزبكستان
جنوب وشرق المتوسط
مصر
األردن
المغرب
تونس
دول مقارنة
فرنسا
ألمانيا
إيطاليا
السويد
المملكة المتحدة

نسبة اإلناث إلى الذكور
لألفراد الذين يستخدمون
الھاتف المحمول

نسبة اإلناث إلى الذكور من
السكان الذين يستخدمون
الكمبيوتر

متوسطة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
طفيفة
صغيرة
صغيرة
صغيرة

متوسطة
صغيرة
صغيرة
طفيفة
طفيفة
صغيرة
طفيفة
طفيفة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

صغيرة
صغيرة
متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
صغيرة
كبيرة

متوسطة
متوسطة
كبيرة

متوسطة

كبيرة
صغيرة

العبء النسوي لجمع المياه

العبء النسوي للتعرض إلى
الوقود الصلب

طفيفة

طفيفة

صغيرة
طفيفة

كبيرة
طفيفة

طفيفة
طفيفة

متوسطة
متوسطة
كبيرة
طفيفة
صغيرة

طفيفة
طفيفة

طفيفة
صغيرة
متوسطة
طفيفة

طفيفة
صغيرة

طفيفة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

صغيرة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
صغيرة
طفيفة
طفيفة
صغيرة
صغيرة
صغيرة
صغيرة

صغيرة
صغيرة
متوسطة
صغيرة
صغيرة
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PUBLIC

طفيفة
طفيفة
طفيفة
طفيفة

PUBLIC

عام
الملحق رقم ) :(3نظرية التغيير و دورة االستثمار
ستتطلب نظرية التغيير إدماج العناصر الرئيسية للدروس من المبادرة االستراتيجية لقضايا الرجل والمرأة خالل
ضا تدابير من شأنھا اإلسھام في
فترة التنفيذ .وسوف توفر ھذه لألداء التشغيلي والتنفيذ المحسن بينما تضع أي ً
تحسين بيئة العمل .وتشمل:










بناء القدرات – تلبية الحاجة لبناء قدرات العاملين بالبنك بطريقة منھجية ،بما في ذلك تدريب موظفي البنك
على قطاعات معينة جنبًا إلى جنب مع المدراء المرشحين .سيتم بذل الجھود لتوفير قدر أكبر من التوازن
بين الرجل والمرأة في نفس الوظائف )بنھاية  2014بلغت نسبة النساء من المديرين المرشحين بالبنك
 ،(٪22وكذلك لتشجيع تلك الشركات التي يساھم بھا البنك للنظر في إحداث تنوع في مناصب صنع القرار.
سيدرس البنك خيارات لتوحيد التدريب من خالل أنظمة التعلم اإللكتروني والتأكد من حصول جميع
المبتدئين الجدد على التدريب في إطار الدورة التعريفية بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية .سوف
تعالج عملية بناء القدرات الفردية والمؤسسية الثغرات الفنية وتعمل على توفير الشعور بالملكية المشتركة
والمساءلة في أنحاء البنك لتنفيذ االستراتيجية ،وھو أمر ضروري لتحقيق ھدف تعميم مراعاة المساواة بين
الرجل والمرأة بحلول عام .2020
توسيع تغطية القطاع وتحديد نقاط دخول جديدة للمساواة بين الرجل والمرأة .سيتم البناء بشكل أولى على
مشاراكات المرحلة المبكرة الخاصة بالنقل اآلمن )البنية التحتية( وأثرھا على االنتقال واإلضافية؛ ودراسة
النطاق لوضع نھج أكثر استجابة للنوع االجتماعي لسالسل اإلمداد والقيمة )الصناعات الزراعية(؛
واالستمرار في بناء وتحسين عرض "تكافؤ الفرص" بما في ذلك مواصلة تقييم الشھادات المتاحة في
السوق ،ودراسة خيارات تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات التي تقودھا النساء.
مواصلة تطوير تحليل الفجوة بين الرجل والمرأة للبنك :ستواصل إدارة "اقتصاديات القطاعات والدول"،
بمعاونة فريق المساواة بين الرجل والمرأة ،استكشاف وتطوير الفجوات بين الرجل والمرأة للبنية التحتية
والحصول على الخدمات البلدية لحساب األدوار المختلفة التي تلعبھا النساء والرجال على حد سواء من
ناحيتي العرض والطلب .وقد تأثر العمل على ذلك ،حتى اآلن ،بالقصور الشديد في البيانات وقضايا اإلسناد،
فضالً عن ضعف تغطية البلدان في أنحاء منطقة عمل البنك .وعلى ھذا النحو ،سيكون ھذا األمر عملية
تدريجية ستتطلب إضافة المؤشرات وتحديثھا كلما توفر المزيد من البيانات بمرور الوقت لضمان مرونة
ھذه المناھج بالقدر الكافي لالستجابة ألي فرص و/أو مخاطر جديدة قد تطرأ مثل تغير المناخ والھجرة
والصراع.
تحسين جمع البيانات .سيتعين على البنك تحسين قدرته لجمع )وھذا من عمالئه( بيانات مصنفة حسب النوع
االجتماعي على مختلف المستويات ،فضالً عن بيانات مصنفة على أساس اإلعاقة ،واإلقامة بالريف/
الحضر )الجغرافيا( ،والتوجه الجنسي والعمر ،وغيرھا .سيكون ھذا عامالً في تمكين البنك من تنفيذ
االستراتيجية بفعالية .البيانات الكمية والنوعية المصنفة حسب النوع االجتماعي ضرورية لتحديد الفجوات
بين الرجل والمرأة ووضع أولويات لالستثمار وحوار السياسات .وفي حين أن البنك ال يمكنه المشاركة في
تجميع البيانات على نطاق واسع عالميًا لكن يمكنه المساھمة في حدود أھدافه ومتطلباته االستراتيجية.
وكخطوة أولى ،سوف تركز ھذه االستراتيجية على وضع أنظمة لتقييم نتائج المشاريع ومتابعة النتائج بشكل
أفضل .باإلضافة إلى ذلك ،وتقدي ًرا لندرة البيانات في العديد من المجاالت ،سيستمر البنك في تبني نھج
تكراري  -مراجعة الفجوات بين الرجل والمرأة على أساس منتظم لدمج البيانات حسب تقدير البنك .ويجب
أن يدعم توفير المزيد من البيانات الموثوقة عمل البنك من خالل السماح للمؤسسة بتوضيح أفضل لمتخذي
القرار السبب وراء ضرورة تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ،وتوفير الحجج المبنية على األدلة.
خلق البيئة المناسبة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء من خالل حوار السياسات واالستثمارات
التي ينفذھا البنك ،عن طريق المساھمة في إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص .وسوف
تھدف إلى معالجة القيود التنظيمية والسياسية التي تؤثر مباشرة ليس فقط على قدرة البنك على تعزيز
االنتقال ولكن أيضًا على مدى اتساع نطاق التأثير ،حيث يقوم البنك ومن خالل مشاركته للقطاع الخاص،
بخلق التواصل الفعال مع واضعي السياسات والتأكيد على توفر جدوى أعمال مناسبة للتغيير .تتناسب
األنشطة مع النھج العام للبنك لحوار السياسات ويقع ضمن اختصاص "مكتب نائب الرئيس للسياسات
والشراكات" ،مع توفير "فريق المساواة بين الرجل والمرأة" للخبرة الفنية الالزمة لتحديد المناقشات
وھيكلتھا ودعمھا وتوجيھھا .وقد يشمل ھذا مجاالت مثل قانون العمل ،وممارسات وسياسات تكافؤ الفرص،
والفجوات التنظيمية والمعرفية التي تجعل حاليًا من الصعب على المرأة إدارة أعمالھا وتنميتھا ،خاصة وأنھا
تحد مباشرة من قدرة العمالء على تحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية ،وضمان االبتكار وبناء القدرة على
الصمود.
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إشراك الرجال والنساء بشكل فعال في تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة .يُدرك البنك ضرورة ضمان
مشاركة كل من الرجل والمرأة بشكل فعال في تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة .ويمكن إحداث تغيير
مستدام ،فقط من خالل ذلك ،مع إيالء االھتمام الواجب لدور القواعد االجتماعية والثقافية والمؤسسات
واألطر القانونية .إن ضمان قدرة البنك على إشراك صناع القرار الرئيسيين ،من خالل توفير بيان جدوى
قوي يبرھن المساھمة االقتصادية التي يمكن أن تحققھا المساواة بين الرجل والمرأة للنمو ،أساس نجاح
االستراتيجية .إن تكريس الوقت والموارد الالزمين لھذه العملية واالعتراف بالدالالت التي يمثلھا ھذا ،يجب
دمجھما بشكل كامل ضمن العملية.

لضمان تنفيذ ما سبق واستدامته ،سيتم وضع خطة تشغيلية ،بمجرد الموافقة على االستراتيجية ،من شأنھا دعم
تعميم مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع عمليات البنك وقياسھا مقابل أفضل ممارسات مؤسسات
التمويل الدولية ،حيثما كان ذلك مناسبًا .وسوف تشمل الخطة عملية تصميم وتوفير التدريب المصمم خصيصً ا
لتعزيز القدرات المؤسسية وكذلك إنشاء شبكة من نقاط اتصال المساواة بين الرجل والمرأة في إدارة الخدمات
المصرفية واإلدارات الرئيسية األخرى وذلك لضمان استمرارية النھج ،واالتساق ،وتبادل الدروس وخلق مساحة
لالبتكار.
يوضح الشكل رقم ) (6في الصفحة التالية كيفية دمج عناصر النھج التشغيلي المتعلقة بالنوع االجتماعي ضمن
دورة المشروع االستثماري للبنك كما ھو مفصل أدناه .بعد التحديد في مرحلة "مذكرة مراجعة الفكرة" وقبل
"مذكرة المراجعة النھائية" ،ستؤدي المناقشات التي تضم فرق الخدمات المصرفية واقتصاديات القطاعات
والدول والمساواة بين الرجل والمرأة إلى تطوير الدعم الفني للمساواة بين الرجل والمرأة .ويتم ھيكلة ھذا بطريقة
تعزز االنتقال و/أو يساھم في إدخال تحسينات على مستوى المشروع .ويمكن تنفيذ الدعم الفني ھذا ،استنادًا إلى
مستوى المدخالت المطلوبة بعد توقيع اتفاقية القرض ،مباشرة بواسطة فريق المساواة بين الرجل والمرأة أو من
خالل دعم فني مخصص ،عند االقتضاء .يتم تحديد األثر األولي والدروس في نھاية التنفيذ ودمج النتائج
والدروس في تصميم التدخالت المستقبلية.
الشكل رقم ) (6نھج دورة مشروع استثماري

إدراج الدروس

المرحلة االستكشافية:
مناقشة مرحلة الدخول علىمستوى المعامالت البنكية مع
الخبراء االقتصاديين القطريين
والقطاعيين للتوصل إلى بيان
جدوى وتحديد أثر االنتقال المحتمل

التقييم:
 يقيم المشروع حسب مصفوفة نتائج قضايا النوع تحديد الدروس المستفادة -نشر أفضل الممارسات

التطبيق:
 عنصر قضايا النوع بما في ذلكإشراف استشاري واالرتباط
المباشر مع العميل حسبما
يتطلب األمر
 المتابعة ضمن خطة العملالبيئية واالجتماعية أو نظم رقابة
أثر االنتقال

عند التوقيع:
 تعبئة المھام االستشارية )إذا تطلب األمر( لتنفيذالتعاون التقني
 إدراج قضايا النوع في اتفاقية القرض )عبرالمبادرة الفنية أو خطة العمل البيئية
واالجتماعية(

مرحلة مراجعة فكرة المشروع:
 تفحص جميع مذكرات مراجعة المفاھيم بحثاعن دخول محتمل )توجه الدول ذات
األولوية( من جانب الخبراء االقتصاديين
القطريين والقطاعيين وفريق المساواة بين
الرجل والمرأة
 الفحوصات النافية للجھالة )السياسة البيئيةواالجتماعية ،ودراسات جدوى قسم البنية
التحتية البلدية والبيئية ،والدراسات القائمة
بذاتھا ،وما إلى ذلك(
 المناقشة مع اإلدارة المصرفية والخبراءاالقتصاديين القطريين والقطاعيين حول بيان
الجدوى وأثر االنتقال المحتمل
 التصميم في المراحل المبكرة للمكون/التركيزالمحتمل

التقييم

استكشاف
مذكرة مراجعة
فكرة المشروع

التقييم األساسي :والذي يؤدي إلى
انتقال األثر

التطبيق

مذكرة المراجعة
النھائية
التوقيع على
القرض
مجلس
اإلدارة
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مرحلة المراجعة النھائية:
 الخطوات المتعلقة بالنوع في خطة العملالبيئية واالجتماعية
 إدراج مؤشرات أثر االنتقال المناقشة الرسمية مع العميل بخصوصھيكلية المكون/التركيز
 تحديد الحاجات التمويلية والتوريد ذيالصلة وتصميم التعاون الفني
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الملحق رقم ) :(4حالة المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك
الغرض من ھذا الملحق ھو توضيح المطالبات الموجودة في القسم  1.3بخصوص العقبات والمحددات التي
تتسبب في عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك ،وذلك كما حددت الدراسة الصادرة
عام  2015بعنوان )" (Status of Gender Equality in the EBRD’s Countries of Operationوضع
المساواة بين الرجل والمرأة في الدول التي يعمل بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية" .ويشير الملحق
37
بالتحديد إلى مجموعة من أكثر التباينات الملموسة من حيث عدم المساواة بين الرجل والمرأة في األقاليم
الفرعية والمناطق التي يعمل بھا البنك ،كما يحدد الدول التي يوجد بھا سمات عدم مساواة ملحوظة مقارنة بدول
أخرى في نفس المنطقة الفرعية .ويعترف البنك بتقاطع قضايا النوع االجتماعي مع العديد من القضايا ،وكون
سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة أكثر من مجرد اختالفات بين الرجل والمرأة  ،ولكن تشير إلى أبعاد
أخرى تزيدھا تعقيدًا مثل العرق والحالة االقتصادية واالجتماعية والتوجه الجنسي ومكان اإلقامة ومستوى التعليم
والسن واإلعاقات وما إلى ذلك .ولذلك يتعين تقييم سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة مع وضع المسائل
االجتماعية األخرى التي تتأثر بالنوع االجتماعي في االعتبار.

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 بھا البنك للمشاركة في النمو االقتصادي
واالستفادة منه.
ويعتبر وصول المرأة إلى التوظيف ،بما في ذلك قدرة المرأة على الدخول إلى القوة العاملة بأجر والبقاء فيھا
ومرونة الخروج منھا والدخول إليھا )على سبيل المثال بعد إجازة األمومة( أساسيًا لمشاركتھا الكاملة في القوة
العاملة .وتتضمن السمات األساسية لعدم المساواة في الدول التي يعمل بھا البنك ما يلي:
يعتبر معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل من الرجل في كل الدول التي يعمل بھا البنك ،وذلك على الرغم
من تباين حجم الفجوات كثيرًا بين المناطق الفرعية والدول التي يعمل بھا البنك .وعلى مستوى المناطق الفرعية،
توجد أكثر سمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة وضوحًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط )معدل المشاركة
في القوة العاملة للرجال يبلغ  ،%74.3مقارنة بنسبة  % 24.3فقط للنساء( ووسط آسيا ) %76.5للرجال
و %55.3للنساء( .وفي األماكن األخرى ،فإن الدول التي يعمل بھا البنك وتوجد بھا أكبر سمات لعدم المساواة
ھي تركيا وكوسوفو والبوسنة والھرسك وألبانيا.
وفي العديد من الدول التي يعمل بھا البنك ،تتعرض المرأة بصورة ملحوظة للبطالة مقارنة بالرجل ،خاصة بين
الشباب .وعلى مستوى المناطق الفرعية ،فإن أكبر سمات عدم المساواة من حيث المستوى العام للبطالة وحجم
عدم المساواة بين الرجل والمرأة تظھر في منطقة جنوب وشرق المتوسط .ويبلغ معدل البطالة في منطقة جنوب
وشرق المتوسط )بناء على تقديرات منظمة العمل الدولية(  %8.4للرجال و %22.2للنساء ،بينما يصل معدل
البطالة بين الشباب إلى  %24.4للرجال و %53.7للنساء .وفي جنوب شرق أوروبا وعلى سبيل المقارنة ،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.
ولكن ال يفسر التركيز البسيط على الوصول إلى الوظائف ،بشكل كامل ،العقبات القائمة على النوع االجتماعي
فيما يخص التوظيف .إن جودة التوظيف المتاح أمام المرأة والرجل ،بما في ذلك التحرر من كافة أشكال التمييز
والتحرش والوصول إلى األجور الجيدة )بما في ذلك تكافؤ األجور للعمل المتكافئ( ،وفرص التدريب والترقية،
والتوازن بين العمل والحياة ،واإلجازة الوالدية المدفوعة ،واألمن الوظيفي ،كلھا أمور تحدد كيفية خلق المكاسب
من االنتقال وتوزيعھا وتنميتھا .تتمثل مواصفات عدم العدالة في الدول التي يعمل بھا البنك فيما يلي:
تحصل المرأة في الدول التي يعمل بھا البنك وفي غيرھا على أجر أقل من الرجل ،حيث تظھر البيانات المتاحة
الخاصة بالفجوة في األجور بين الرجل والمرأة في  27دولة من التي يعمل بھا البنك وجود فجوة لصالح الرجل
تتراوح من  %5.1في سلوفينيا إلى  %53.2في أذربيجان .ومن الدول التي يوجد بھا فجوة كبيرة بشكل خاص
طاجيكستان ) (%50.9وجورجيا ) (%39.8ومصر ).(%37.7
وتتواجد المرأة بشكل غير متكافئ في قطاعات وقطاعات فرعية معينة ،وھي عادة في أنشطة اقتصادية أقل
ربحية .وعلى سبيل المثال ،تتميز الزراعة بنصيب أعلى لتوظيف المرأة مقارنة بالرجل في جميع المناطق
 36ھذا الملحق معتمد على دراسة طلبھا البنك وقام بھا "إرغون أسوشييتس" .التقرير الناتج والذي يحتوي على جميع المراجع ذات الصلة للمواد
األصلية المستخدمة متاح عند الطلب.
 37قائمة بالدول التي يعمل بھا البنك مجمعة حسب المناطقhttp://www.ebrd.com/where-we-are.html :
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الفرعية للبنك عدا وسط أوروبا ودول البلطيق .وبالنسبة للقطاعات ،تميل المرأة إلى التمركز في وظائف أقل
مھارة وأقل أجرًا ،ولھا فرص أقل للتقدم.
ويعتبر التعليم والتدريب عامال محوريًا أيضًا لوصول المرأة إلى التوظيف الجيد .ويعني التمييز في
االختصاصات في مجاالت الدراسة على المستوى الجامعي أن المرأة تدرس بشكل غير متكافئ وفي مجاالت ال
تؤدي إلى أعمال فنية أو راتب أعلى.
وفي  25دولة من  29التي يعمل بھا البنك ،ويتوفر لديھا بيانات ،تمثل المرأة أكثر من  %70من الخريجين من
برامج التعليم ،وفي  28من ھذه الدول تمثل المرأة أقل من نصف خريجي برامج الھندسة .ويعتبر ھذا التمييز أحد
األسباب الرئيسية لعدم ترجمة زيادة االلتحاق ببرامج التعليم الجامعي في نتائج أفضل للمرأة في سوق العمل.

ريادة األعمال للمرأة واالشتمال المالي
في االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال قد يوجد فيھا نمو محدود في التوظيف بأجر ،يمكن لريادة األعمال للمرأة
أن توفر سبيالً بديالً للحصول على الدخل والتمكين االقتصادي ،مع زيادة خلق الفرص وتنمية القطاع الخاص
بشكل عام في نفس الوقت .ويعتبر الوصول إلى التمويل أحد عناصر التمكين الرئيسية في ھذا المجال ،وھي
مرتبطة بالمزيد من االبتكار وخلق فرص العمل والنمو ،خاصة في األعمال الصغيرة والناشئة حيث تُمثل
المؤسسات التي تملكھا نساء بقوة ولكن نموھا يصطدم بعوائق .ويتسم عدم التكافؤ في الدول التي يعمل بھا البنك
بالمواصفات اآلتية:
اإلشتمال المالي :في جميع أنحاء المناطق الفرعية للبنك ،يقل احتمال فتح المرأة لحساب بنكي في مؤسسة مالية
رسمية مقارنة بالرجل ،كما تتأخر كذلك عن الرجل في الوصول إلى حسابات االدخار والقروض .وعلى مستوى
المناطق الفرعية ،توجد أكبر سمات عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الحسابات البنكية في جنوب
وشرق المتوسط حيث لدى  %34من الرجال و %18فقط من النساء حسابات بنكية في مؤسسات مالية .وتشير
األدلة كذلك إلى أن القروض التي تحصل عليھا المرأة تميل ألن تكون أصغر قيمة من تلك التي يحصل عليھا
الرجل.
ريادة األعمال للمرأة :توجد معدالت منخفضة لملكية المرأة لألعمال .وطبقًا "الستبيان بيئة األعمال وأداء
المؤسسات" الذي قام به البنك بالشراكة مع البنك الدولي )بيانات  (2013فإن المناطق الفرعية التي تسجل فيھا
أقل المعدالت ھي جنوب شرق أوروبا وجنوب وشرق المتوسط )كالھما  .(%28ومن ضمن الدول التي تقل فيھا
المعدالت بشكل ملحوظ أذربيجان ) (%4وكوسوفو ) (%11وألبانيا ) .(%12.5وتميل رائدات األعمال إلى
التمركز في المؤسسات التجارية األصغر ،وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر على وجه
التحديد ،بينما تميل األعمال التي تملكھا امرأة إلى العمل في قطاعات ذات حواجز دخول منخفضة سواء من حيث
رأس المال األولي أو المھارات المتخصصة.

وصول المرأة إلى البنية التحتية والمرافق واستخدامھا
الوصول إلى البنية التحتية والمرافق من المحددات الھامة للفرص االقتصادية المنتجة ،سواء عبر التيسير المباشر
للوصول إلى األنشطة المدرة للدخل )مثال عبر النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( وعبر تخفيض عبء
العمل غير مدفوع األجر )مثال عبر خدمات جيدة للمياه وجمع القمامة والطاقة( .ويمكن فھم سمات عدم المساواة
بين الرجل والمرأة عبر وجھتي نظر مترابطتين وھما:
 (1الوصول واالستخدام واألولويات؛
 (2وصنع القرار.
يستخدم الرجل والمرأة البنية التحتية والمرافق بطرق مختلفة ينتج عنھا حاجات وأولويات مختلفة لتصميم وأداء
وتوفير الخدمة .وتتضمن القضايا األساسية في الدول التي يعمل بھا البنك ما يلي:
المياه والصرف والطاقة :تواجه العديد من الدول التي يعمل بھا البنك تحديات لضمان الوصول الشامل لمرافق
منزلية يعتمد عليھا ،خاصة في المناطق الريفية .إن االفتقاد للوصول المضمون للمرافق المنزلية يمكنه أن يزيد
بصورة ملحوظة عبء المرأة من حيث العمل غير مدفوع األجر ،كما يمكنه التأثير بصورة غير مباشرة على
قدرة المرأة على العمل بأجر ،كما يؤثر على إمكانية ذھاب الفتيات إلى المدرسة.
النقل :تشير األبحاث إلى اعتماد المرأة عادة على النقل العام أكثر من الرجل بسبب دخلھا األقل بشكل عام وبسبب
سيطرتھا األقل على صنع القرار بخصوص الموارد المالية لألسرة .وعالوة على ذلك ،تميل المرأة إلى استخدام
النقل العام بطريقة مختلفة ،مثال عبر القيام بعدة رحالت قصيرة )على سبيل المثال لألسواق والمراكز الصحية
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والمدارس( ،بينما يميل الرجل للقيام برحالت خطية )مثل ذھابه إلى العمل وعودته منه( .وكثيرًا ما تكون السالمة
الشخصية والتحرش الجنسي من المخاوف األساسية للمرأة عند تنقلھا بوسائل النقل العام.
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :تعني "الفجوة الرقمية بين الرجل والمرأة" زيادة احتمال استخدام الرجل
لإلنترنت مقارنة بالمرأة في  21من  22دولة يعمل فيھا البنك ويوجد فيھا بيانات متاحة ،وتوجد أكبر سمات
فجوات بين الرجل والمرأة في االستخدام في تركيا والمغرب .وتشير أيضًا أبحاث من عدة دول يعمل فيھا البنك
قلة احتمال استخدام المرأة للھاتف المحمول .ويحد ذلك من فرص المرأة في الوصول إلى التوظيف )تقديم
الطلبات عبر اإلنترنت( والتجارة اإللكترونية والمعلومات.

صنع القرار
ال تأخذ وجھات نظر المرأة دائ ًما بشكل كاف في االعتبار في عمليات صنع القرار على المستوى األسري أو
المحلي أو الوطني ،مما ينجم عنه قرارات ال تفيد الرجل والمرأة بالتساوي:
المجال الخاص :في سياقات معينة )خاصة في جنوب وشرق المتوسط وتركيا وآسيا الوسطى( ھناك ثقافة تعتبر
الرجل "رب األسرة" والمسؤول عن صنع جميع قراراتھا ،بما في ذلك المرافق والبنية التحتية.
المجال العام :غياب المعلومات المصنفة حسب النوع االجتماعي بخصوص استخدام الرجل والمرأة للمرافق
والبنية التحتية ،وكذلك الميل إلى التركيز على "األبعاد الفنية" للتخطيط ،يعني افتقاد القرارات الخاصة بالسياسات
في ھذا المجال لبُعد النوع االجتماعي في أغلب األحوال .إن المستويات المنخفضة من مشاركة المرأة في مجاالت
صنع القرار المحلية والوطنية يعني عدم اعتبار حاجات المرأة وأولوياتھا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص
األموال العامة وإنفاقھا.

قيادة المرأة والمشاركة العامة
يعزز تولي المرأة لمناصب رفيعة من نتائج االنتقال عبر المساعدة على إحداث التنوع في وجھات النظر
والخبرات والمعرفة بعمليات صنع القرار .وعلى الرغم من الفوائد ،يظل تمثيل المرأة أقل من المستوى المطلوب
في المناصب القيادية ،سواء داخل الشركات أو في الحكومة في البالد التي يعمل بھا البنك وفي باقي أنحاء العالم.
وتتضمن السمات األساسية لعدم المساواة ما يلي:
المرأة في المناصب العليا بالشركات :أغلبية الشركات في جميع أنحاء الدول التي يعمل بھا البنك يديرھا رجال،
وتمثيل المرأة فيھا أقل من المستوى في مجالس اإلدارات .وھذه السمات من عدم المساواة ھي األكبر في منطقة
جنوب وشرق المتوسط ،حيث ال تتواجد المرأة في اإلدارة العليا للشركات إال بنسبة أقل من %6اإلدارة .وتوجد
سمات عدم المساواة الھامة األخرى في تركيا وكوسوفو وطاجيكستان وأذربيجان ،حيث تصل ھذه النسبة إلى أقل
من .%10
المرأة في الحكومة على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى البلديات :ارتفعت المشاركة السياسية للمرأة
على مدار العقد المنصرم ،ولكن يظل تمثيل المرأة أقل من المستوى المطلوب .وعلى المستوى الوطني ،تشھد
شرق أوروبا والقوقاز أكبر سمات عدم المساواة ،حيث تمثل النساء  %16من نواب البرلمان .وطبقًا للبيانات
المحدودة المتاحة لنصف الدول التي يعمل بھا البنك فقط ،فإن التمثيل السياسي للمرأة على المستوى المحلي
يختلف بشكل كبير في المناطق الفرعية من  %76في أوكرانيا إلى  %9في أرمينيا .وتعني المستويات المنخفضة
من التمثيل النسائي في أجھزة صنع القرار المجتمعي عدم فھم حاجات المرأة وأولوياتھا من حيث الوصول إلى
الخدمات العامة واستخدامھا وعدم أخذھا بعين االعتبار.
وبجانب القواعد االجتماعية والثقافية الخاصة بأدوار الرجل والمرأة ،تعيق العديد من العوامل االجتماعية
واالقتصادية دخول المرأة إلى الساحة السياسية ،باالضافة الى ضعف الشبكات والوصول المحدود إلى تمويل
الحمالت ،والمستويات األقل للتعليم والفرص األقل الكتساب خبرة سياسية.

المعايير االجتماعية واللوائح القانونية
يؤثر التفاعل بين القواعد القانونية واالجتماعية على قدرات المرأة التخاذ قراراتھا واختياراتھا بنفسھا والسعي
الستغالل الفرص االقتصادية والفرص األخرى وإسماع صوتھا داخل االسرة وفي المجتمع .ويدعم ذلك مباشرة
العديد من سمات عدم المساواة المحددة أعاله .ويعتبر استمرار المعايير االجتماعية التقليدية في جميع أنحاء الدول
التي يعمل بھا البنك ُم ّ
ضرًا بالمرأة ،حيث يمنعھا من الوصول إلى نفس الفرص التي يصل إليھا الرجل:
التعددية القانونية )أي نظم قانونية متعددة في نفس الوقت ،مثل القانون الوضعي والقوانين المستمدة من الدين ،في
نفس الدولة( سائدة في منطقة جنوب وشرق المتوسط ،ولذلك تبعات عملية على العالقات بين الرجل والمرأة.
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وتستخدم المصادر الدينية للقانون في قوانين األحوال الشخصية واألسرة في كل من المغرب وتونس واألردن
ومصر ،مما يمنح الرجل والمرأة حقوقًا ووضعًا وأدوارًا مختلفة فيما يخص قضايا مثل الزواج واإلرث والنسب
والجنسية .وفي المناطق الريفية من ألبانيا والجمھورية القرغيزية وطاجيكستان ،يستخدم أحيانًا القانون العرفي
وأنماط من العدالة التقليدية لحل األمور األسرية.
ويشكل الزواج المبكر مشكلة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط ووسط آسيا والقوقاز ،وكذلك لدى
المجتمعات الغجرية في جنوب ووسط وشرق أوروبا .وما تزال ترد تقارير بحدوث حاالت زواج عرفية وغير
ضا في بعض الدول
رسمية ،خاصة في وسط آسيا وجنوب وشرق المتوسط .ويعتبر اختطاف العروس مشكلة أي ً
التي يعمل بھا البنك )خاصة في الجمھورية القرغيزية وكازاخستان(.
ويوجد انتشار واسع للعنف القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي والتحرش الجنسي
في جميع الدول التي يعمل بھا البنك .ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم توفير الحماية الفعالة للمرأة من األشكال المختلفة
للعنف القائم على النوع االجتماعي في جميع الدول التي يعمل بھا البنك .وھناك أيضًا مستويات مرتفعة من
التبرير للعنف القائم على النوع االجتماعي في المناطق الفرعية ،ويعبر عنه أحيانًا عبر لوم الناجين على ما
تعرضوا له .ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفجوات القانونية في التعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي إلى
بعض المعايير االجتماعية التي تربط شرف األسرة وكرامتھا بسمعة وأخالقيات المرأة.
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الملحق رقم ) :(5رسم خريطة للبنوك متعددة األطراف
يترأس البنك "مجموعة العمل للبنوك اإلنمائية متعددة األطراف المعنية بالنوع االجتماعي" )بنك التنمية
اإلفريقي ،وبنك التنمية اآلسيوي ،والبنك األوروبي لالستثمار ،وبنك التنمية للبلدان األمريكية ،والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية ،والبنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية ،مع كل من بنك التنمية الكاريبي والبنك اإلسالمي للتنمية
بصفتھما مراقبين( مما يسمح للبنك بتنمية أوجه وتأسيس التعاون والشراكات ،كما يضمن الحد األدنى من التكرار
ضا لملخص العمل مع
مع شركائه مع اللحاق بالتطورات الطارئة في األجندة الدولية .ويوجد أدناه استعرا ً
المؤسسات المالية الدولية الشريكة بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة ،تم استكماله بمذكرة تجميعية أعدتھا
"إدارة التقييم" بالبنك .38والمعلومات المزودة أدناه وفرھا أعضاء مجموعة العمل مباشرة أو أخذت من مواقع
الويب الخاصة بھم على شبكة اإلنترنت .وقد التزمت ثالثة مؤسسات تمويل دولية بالفعل بتضمين نتائج المساواة
بين الرجل والمرأة ضمن بطاقات أداء الشركات )مجموعة البنك الدولي ،بنك التنمية اآلسيوي ،البنك اإلسالمي
للتنمية( .ومن المالحظ أنه ،من بين جميع المؤسسات الشريكة ،فإن مؤسسة التمويل الدولية ھي الوحيدة التي تتبع
مھمة حصرية للقطاع الخاص ،بينما يغلب على جميع المؤسسات المالية الدولية األخرى اإلقراض السيادي بمعدل
متوسط يبلغ  %70من األعمال الجديدة تعتمد على القروض للقطاع العام كل عام.
بنك التنمية اإلفريقي
ضا
من حيث األولويات القُطرية ،يعمل بنك التنمية األفريقي في القارة األفريقية ،ولذلك فالدول التي يعمل بھا أي ً
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ھي مصر وتونس والمغرب .ولكن يركز بنك التنمية األفريقي بصورة
أساسية على القطاع العام.
ومن حيث التوجه نحو القطاع الخاص ،يُركز بنك التنمية األفريقي على ثالثة مجاالت أساسية ھي :البنية التحتية،
والصناعات والخدمات بما في ذلك دعم الزراعة والصناعات الزراعية ،وروابط المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
واإلسكان ،والتمويل .ويشمل األخير قروض الشركات والمشاركة في ملكية المؤسسات المالية ،باإلضافة لخطوط
ائتمان إلعادة إقراضھا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للعديد من االقتصادات األفريقية.
ويستثمر بنك التنمية األفريقي أيضًا في مؤسسات التمويل متناھي الصغر ،وھو بذلك يزيد من تغطيته للمشاريع
متناھية الصغر وغير الرسمية التي تواجه تقليديًا صعوبات في الوصول إلى االئتمان والخطوط االئتمانية
المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .ومن حيث توزيع عمليات القطاع الخاص على تصنيف الدول عام
 ،2013تلقت المشاريع اإلقليمية ومتعددة الجنسيات النصيب األكبر ) ،(%63.1تليھا الدول منخفضة الدخل
) ،(%36.8ثم الدول متوسطة الدخل بنسبة ) % 0.1خاصة في شمال أفريقيا( .وفي الفترة من  2014إلى
ُ ،2016خصصت  %13من الموارد لمشاريع تُركز على النوع االجتماعي .ولدى بنك التنمية األفريقي خبراء في
النوع االجتماعي سواء في اإلدارات التشغيلية أو على مستوى السياسات .وقد اُعتمدت استراتيجية 2016-2014
لبنك التنمية األفريقي العام الماضي وتضمنت االلتزام المذكور في استراتيجية البنك  ،2022-2013وكانت
األولويات ونقاط التركيز األساسية الستراتيجيته كاآلتي:
 (1الوضع القانوني وحقوق الملكية )الحوكمة التي تركز على النوع االجتماعي واإلصالحات القانونية
والحيازة اآلمنة لألرض للمزارعات ،والحد من العنف القائم على النوع االجتماعي وفتح القطاع
الخاص أمام المرأة(
 (2التمكين االقتصادي )زيادة وصول المرأة إلى الموارد المالية والخدمات والسيطرة عليھا ،وتعزيز البنية
التحتية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة(
 (3إدارة المعرفة وبناء القدرات )الموارد والمساعدة الفنية إلدارة المعرفة من أجل تحقيق المساواة بين
الرجل والمرأة(
ولدى بنك التنمية األفريقي نظا ًما لمراجعة المشاريع ضمن عملية الجودة في التقييم األولي ،حيث يعتبر نشر
المساواة بين الرجل والمرأة أحد السمات التي يجري تقييمھا .ويخطط بنك التنمية األفريقي حاليًا لتأسيس نظام
لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة.

 38المذكرة التجميعية إلدارة التقييم بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية " ،2015استبيان تجربة المؤسسات المالية الدولية في تعميم مراعاة
قضايا المساواة بين الرجل والمرأة".
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بنك التنمية اآلسيوي
يعمل بنك التنمية اآلسيوي في آسيا والمحيط الھادئ ،حيث يتقاطع عمله مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية في آسيا الوسطى والقوقاز )والدول التي يحدث فيھا التقاطع ھي أرمينيا وأذربيجان وجورجيا
وكازاخستان والجمھورية القرغيزية ومنغوليا وطاجيكستان وأوزبكستان( .وتعتبر مجاالت تركيز بنك التنمية
اآلسيوي أوسع من تلك الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،حيث تشمل الزراعة واألمن الغذائي
والتعليم والحوكمة واإلدارة العامة والصحة والتنمية الحضرية والمياه.
وبلغ اإلقراض عام  2014مبلغ  2.75مليار دوالر للحكومات في آسيا الوسطي والجنوبية ،مدعو ًما بمبلغ 1.16
مليار دوالر عبارة عن تمويل مشترك ،و 38.16مليون دوالر مساعدة فنية .وتم توزيع اإلقراض والمنح كما يلي:
الطاقة ) ،(%57والنقل ) ،(%25والتمويل واإلدارة العامة ) ،(%8والبيئة والموارد الطبيعية ) ،(%5والخدمات
الحضرية ) ،(%3والمساعدة الطارئة ) .(%2وبلغت مستويات إرساء العقود والتوزيع  1.89مليار دوالر
و 2.33مليار دوالر على التوالي.
وعلى الرغم من التقاطع بين الدول ،فإن مجاالت التركيز والنُھج القطاعية مختلفة ،حيث 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 آفاق المرأة والفتاة في التعليم والتعليم والتدريب
المھني والفني والبنية التحتية والتمويل وتنمية المؤسسات .وفي عام  2014احتوت  %55من المشاريع السيادية
لبنك التنمية اآلسيوي على تركيز قوي على المساواة بين الرجل والمرأة .ومن أبرز النقاط احتواء أكثر من %90
من مشاريع التعليم والصحة التي يدعمھا بنك التنمية اآلسيوي على مستويات مرتفعة من المساواة بين الرجل
والمرأة على مدار األعوام الثالثة الماضية .وكانت النسب بارزة أيضًا في قطاعات الزراعة والبنية التحتية للمياه
والبنية التحتية الحضرية ،حيث أبرزت من  80إلى  90في المائة من المشاريع المساواة بين الرجل والمرأة.
ولكن فيما يخص القطاع الخاص ،وافق بنك التنمية اآلسيوي عام  2014على أربعة مشاريع للقطاع الخاص تضم
تدابير للمساواة بين الرجل والمرأة .وتشمل ھذه المشاريع التعليم والصناعات الزراعية واإلسكان واالشتمال
المالي) .شكل ذلك ارتفاعًا مقارنة باألعوام الماضية ،ففي عام  2013نُفذ مشروع واحد فقط يشتمل على المساواة
بين الرجل والمرأة(.
وقد كان لبنك التنمية األسيوي أھداف مؤسسية بشأن تعميم المشاريع التي يتم تصنيفھا عند الدخول لبعض الوقت.
وباإلضافة إلى ذلك ،أدخل البنك التزام الشركات بالمساواة بين الرجل والمرأة عند اإلكمال في عام  .2013وقد
اعتبر استھداف تصنيف نسبة  70في المائة من مشاريعه عند الدخول كمشاريع تعمم المساواة بين الرجل
والمرأة ،نجاحًا من منظور النوع االجتماعي بشأن المساواة بين الرجل والمرأة عند الخروج .وھذه ھي المرة
االولى التي ينظر فيھا بنك تنموي متعدد األطراف على نتائج الشركات عند الخروج.
البنك األوروبي لالستثمار
يعمل البنك األوروبي لالستثمار بشكل أساسي مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ) %90من النشاط(.
ويركز البنك األوروبي لالستثمار على أربعة مجاالت لألولويات:
 (1االبتكار والمھارات
 (2الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 (3العمل المناخي
 (4البنية التحتية االستراتيجية
ويُع ّد البنك األوروبي لالستثمار حاليًا استراتيجية وخطة عمل المساواة بين الرجل والمرأة .وال يوجد حاليًا بيانات
متاحة حول نسبة اإلقراض المتصل بالمساواة بين الرجل والمرأة من اإلقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويمول البنك األوروبي لالستثمار صندوق إقراض المرأة بقيمة مليوني يورو في األردن ،وھو مؤسسة أردنية
للتمويل متناھي الصغر ال تھدف للربح .وتدعم العملية تنمية القطاع المالي المحلي لإلقراض للمشاريع الصغيرة،
كما تحشد الدعم للقطاع الخاص وتنمية المشاريع متناھية الصغر .ويساھم االستثمار في دعم تقليص الفقر
واالشتمال االجتماعي عبر نشر ظروف عمل جيدة والوصول إلى الخدمات الضرورية ،ومنھا التمويل،
للمؤسسات متناھية الصغر.
بنك التنمية للبلدان األمريكية
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اعتمد بنك التنمية للبلدان األمريكية سياسته التشغيلية حول المساواة بين الرجل والمرأة في التنمية في عام ،2010
ومن ضمن خمسة أھداف للبنك  ،يتعلق أحدھا برعاية التنمية عبر القطاع الخاص )دعم عمالء الوساطة المالية
مثل البنوك وصناديق االستثمار الخاصة ومصدرو أسواق المال ووسطاء ماليين آخرين( .وتضع "خطة عمل
المساواة بين الرجل والمرأة" ببنك التنمية للبلدان األمريكية للفترة من  2014إلى  2016و"وثيقة اإلطار القطاعي
للنوع االجتماعي والتنوع  "2015ضمن 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 فيھا البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية الز ًما .وعلى الرغم من ذلك ،لدى المؤسستين مھمتين مختلفتين إلى حد كبير :فالبنك الدولي
مقرض سيادي يعمل مع عمالء من القطاع العام )حكومات( تحت مھمة معلنة ھي التخلص من الفقر المدقع ونشر
الرفاه العام .وعالوة على ذلك ،يعمم البنك الدولي المساواة بين الرجل والمرأة على جميع القطاعات ،بما في ذلك
قطاعات ال يمول البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استثماراتھا مثل الصحة والتعليم والحماية االجتماعية.
ويعكف البنك الدولي حاليًا على تحضير استراتيجية جديدة لقضايا النوع من  2016إلى  2021سيتم اعتمادھا
نھاية ھذا العام .تعكس االستراتيجية الجاري وضعھا التغيرات األساسية في العالم ،وفي مجموعة البنك الدولي،
وتستجيب لألدلة المجمعة لما يعمل على سد الفجوات بين الرجل والمرأة .أكدت استراتيجية البنك الدولي السابقة
بشأن المساواة بين الرجل والمرأة ،والتي تم اعتمادھا في عام  ،2001أھمية المساواة بين الرجل والمرأة كقضية
لفعالية التنمية ووضعت أساسًا إلدماج المساواة بين الرجل والمرأة في حوار السياسات والعمل التحليلي وعمليات
البنك .تتناول االستراتيجية المتجددة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة كيفية دعم مجموعة البنك الدولي البلدان
والشركات المتعاملة مع البنك لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة كطريق رئيسي لضمان الحد
الدائم من الفقر والرخاء المشترك .الرؤية ھي استراتيجية تشغيلية ،مع زيادة التركيز على النتائج في البلدان
المتعاملة مع البنك ونتائج عملھم مع العمالء من القطاع الخاص لتحقيق نتائج تؤدي إلى سد الفجوات الرئيسية بين
الرجل والمرأة وتعزيز صوت المرأة ومكانتھا.
كما تم وضع ھيكل جديد للممارسات العالمية وخمسة مناطق للحلول المتداخلة أحدھا عن النوع االجتماعي.
والھدف من ھذه الھيكلة ھو التركيز بصورة أكبر على تبادل التجارب في جميع أنحاء األقاليم والدول والحدود
الموضوعية.
وتتوسع مؤسسة التمويل الدولية ،العضو في مجموعة البنك الدولي ،في ھدفي المجموعة وھما إنھاء الفقر وزيادة
الرفاه للجميع عبر االستثمار في القطاع الخاص وتقديم استشارات له .وتعتبر تغطيتھا الجغرافية عالمية أيضًا.
ولدى المؤسسة ستة أقاليم ذات أولوية مع كون أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على رأس ھذه األولويات
وأوروبا ووسط آسيا ثالثھا )من حيث حافظة العمليات( والشرق األوسط وشمال أفريقيا )وھي تشمل منطقة
جنوب وشرق المتوسط بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية( الخامسة .وتأتي تركيا في المرتبة الثانية على
قائمة 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:
 (1ريادة األعمال )العمل مع الحكومات والقطاع الخاص لتحسين الوصول إلى التمويل ومناخ االستثمار(
 (2التوظيف )نشر تكافؤ الفرص في الشركات(
 (3القيادة )تمويل وتطبيق برامج داخلية وخارجية لنشر قيادة المرأة لألعمال(
وقامت المؤسسة عام  2013بإصدار أول سند ُمصمم خصيصًا لدعم رائدات األعمال في الدول النامية ،حيث
حصلت على  165مليون دوالر من مستثمرين يابانيين .وتعتبر البنية التحتية البلدية والبيئية أحد المجاالت
المحددة التي ال يتقاطع فيھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مع المؤسسة.
أطلقت مؤسسة التمويل الدولية "برنامج وحدة النوع االجتماعي ونشاط األعمال واألسواق" في عام 2005
وبرنامجھا "الخدمات المصرفية للمرأة" في عام  2010لتوفير التمويل والخدمات االستشارية للعمالء عبر 6
مناطق بما فيھا أوروبا ووسط آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.
بالنسبة لريادة األعمال النسائية ،شاركت مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة غولدمان ساش في "مبادرة 10000
إمرأة" والتي نتج عنھا اطالق "مرفق تمويل فرص رائدات األعمال" في  .2014سيوفر المرفق ما يصل إلى
 600مليون دوالر أمريكي لتحسين الوصول إلى رأس المال لما يقرب من  100ألف رائدة أعمال.
54

عام
PUBLIC

PUBLIC

عام
ويوجد حاليًا فارق واضح بين النُھج والمنتجات الخاصة بالوصول إلى التمويل ،فعلى الرغم من الفارق الواضح
بين أحجام اإلقراض ،إال أن نھج البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يوفر برنامج شامل للمرأة في األعمال
يستھدف بإيجابية العرض والطلب .وھو فريد من نوعه في كونه أول برنامج يوفر ضمانة للخسارة األولى إلى
جانب اإلقراض المباشر إلى المؤسسة المالية الشريكة ومساعدة فنية يمولھا مانحون ،إلى جانب خدمات استشارية
لألعمال تقدم إلى مستفيدين نھائيين محتملين .وأدت مبادرة تكافؤ الفرص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية التي بدأت عام  2011إلى بعض التطابق المحتمل مع المؤسسة ،ولكن يستمر البنك في رفع التواصل مع
عمالئه القريبين واستخدام المشروطية لضمان التنفيذ المستدام .إن مؤسسة  EDGEإلصدار الشھادات شريك
استراتيجي لمؤسسة التمويل الدولية كجزء من مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص ") "SheWorksھي تعمل(
العالمية لمجموعة البنك الدولي .وفي حين إمكانية وجود بعض التداخل في التغطية الجغرافية مع الدول التي يعمل
بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،إال أنه يوجد فرق بين المؤسستين في نموذجي التنفيذ لديھما.
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الملحق رقم ) (6أھداف التنمية المستدامة والمساواة بين الرجل والمرأة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية
فيما يلي نظرة سريعة مختصرة للعناصر األخرى ألجندة  ،2030باإلضافة إلى الھدف رقم ) (5الذي يمكن للبنك
المساھمة فيه.
قائمة إرشادية ألھداف التنمية المستدامة المحتملة التي يمكن للبنك المساھمة فيھا
مساھمة البنك المحتملة
الھدف
من خالل الحصول على التمويل والخدمات :التركيز المستمر
الھدف 1.4
بحلول عام  ،2030ضمان حصول جميع الرجال والنساء ،وال على المشاريع التنموية حيث يتساوى جميع قطاعات السكان في
سيما الفقراء والضعفاء ،على حقوق متساوية في الموارد الحصول على الخدمات )البنية التحتية( و/أو الخدمات المالية.
االقتصادية ،باإلضافة إلى الحصول على الخدمات األساسية ،االستمرار في فھم القواعد االجتماعية والحواجز القانونية التي
الملكية والقدرة على التحكم في األراضي وغيرھا من أشكال تعيق المشاركة االقتصادية الكاملة للمرأة وتصميم التدخالت
الملكية والميراث ،والموارد الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة للتغلب على تلك العوائق )بما في ذلك حوار السياسات
والخدمات المالية المناسبة ،بما في ذلك التمويل متناھي الصغر
المستھدف(.
من خالل الحصول على التمويل والوصول إلى التوظيف
الھدف 8.3
تعزيز السياسات الموجھة نحو التنمية التي تدعم األنشطة والمھارات :المرتبطة بتعزيز المھارات للتوظيف ،والوظائف
اإلنتاجية وخلق فرص العمل الالئق ،وريادة األعمال واإلبداع الالئقة وريادة األعمال ،يستطيع البنك متابعة إدماج بعد لتنمية
واالبتكار ،وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي ونمو المشاريع المھارات وبناء القدرات ،عند االقتضاء والمناسبة ،لضمان
الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر ،بما في ذلك من خالل حصول الرجال والنساء على الفرصة لتطوير إمكاناتھم الكاملة.
الوصول إلى الخدمات المالية
وسوف يستمر البنك في تطوير مشاريع تكافؤ الفرص مع
العمالء من أجل تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة داخل
الشركات ،وتنفيذ سياسات وبرامج مخصصة لضمان المساواة
في مرحلة التوظيف والتقدم الوظيفي الفعال للمرأة ،وتشجيع
ممارسات وسياسات مبتكرة ومستدامة لتحقيق التوازن بين
الحياة والعمل من بينھا منع ومكافحة التحرش في مكان العمل.
سواء من خالل تطبيقه لمطلب األداء رقم ) (2الوارد في
الھدف 8.5
بحلول عام  ،2030تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل السياسية البيئية واالجتماعية  2014والوصول إلى التوظيف
الالئق لجميع النساء والرجال ،بما في ذلك الشباب واألشخاص والمھارات من خالل تطوير المشاريع التي تتضمن تكافؤ
ذوي اإلعاقة ،واألجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية الفرص في مكان العمل بناء على عمليات تدقيق لعمل الرجل
والمرأة سليمة ،وتشجيع أفضل الممارسات الدولية والحوار مع
الشركات ،سوف يساھم البنك في جدول العمل الالئق والمساواة
في األجور.
من خالل الوصول إلى الخدمات :التطوير المستمر للمشاريع
الھدف 11.2
بحلول عام  ،2030توفير الوصول إلى أنظمة النقل اآلمن ،التي تتضمن نھج مستدامة ومثالية التكلفة ومصممة حسب
وبأسعار معقولة ومتاحة ومستدامة للجميع ،وتحسين السالمة االحتياجات التي تضمن سالمة كافة المستخدمين في قطاع النقل
على الطرق ،وال سيما من خالل التوسيع في وسائل النقل العام ،الحضري ،مع إيالء اھتمام خاص بسالمة النساء والفتيات.
مع إيالء اھتمام خاص الحتياجات الضعفاء ،النساء واألطفال
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
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الملحق رقم ) :(7المسرد
الوصول إلى الموارد
والتحكم فيھا

لھذا المبدأ ثالثة جوانب :الموارد والوصول والتحكم .ويشير األول وھو الموارد إلى الوسائل والمنتجات،
بما في ذلك الوسائل االقتصادية )الدخل األسري( أو اإلنتاجية )األرض والمعدالت واألدوات والعمل
واالئتمان( والوسائل السياسية )القدرة على القيادة والمعلومات والتنظيم( والوقت .وللوصول والتحكم
معان مختلفة قليالً ،حيث يشير الوصول إلى القدرة على استخدام موارد محددة واالستفادة منھا )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 قدرتھا على الوصول
إلى األرض )استخدامھا( وملكيتھا )يمكنھا أن تكون صاحبة الحق القانوني( واتخاذ قرارات بشأن بيعھا
أو تأجيرھا .والوصول إلى الموارد والتحكم فيھا عنصر أساسي في تمكين المرأة ،وبالتالي تحقيق
39
المساواة بين الرجل والمرأة.

التعامل مع الرجل
وإشراكه

يشير التعامل مع الرجال والصبيان إلى الوصول لفھم أفضل للجانب الذكوري من منظور النوع
االجتماعي .ويتضمن ذلك النظر في القيم والقواعد الذكورية التي يفرضھا المجتمع على سلوك الرجل،
وتحديد القضايا التي تواجه الرجال والصبيان والتعامل معھا في عالم العمل ،ونشر األدوار اإليجابية التي
يمكن للرجال والصبيان القيام بھا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .40وإشراك الرجل في تصميم
المشاريع يشير إلى فھم كيفية دراسة التحديات والھياكل التي تعزز من مزايا الرجل وتحويلھا ،وتقوية تلك
التي تدعم المساواة بين الرجل والمرأة .وعادة ما يستھدف التدخل التالي:
 (1الرجل بصفته صانع للسياسات والقرارات
 (2الرجل في المجتمعات
 (3الرجل الذي يعاني من عالمات عدم المساواة المتصلة بالنوع االجتماعي

الوكالة الذاتية
)(Agency

تشير الوكالة الذاتية إلى القدرة والسلطة لتقرير خيارات معينة أو التصرف لتحقيق مصالح يراھا الشخص
أنھا ذات قيمة بالنسبة له )البنك الدولي.(2013 ،

منھاج عمل بكين

يعتبر منھاج عمل بكين وثيقة عمل صدرت عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة :العمل من أجل
المساواة والتنمية والسالم ،والذي عقد في بكين بالصين في سبتمبر )أيلول(  .1995وراجعت الدول
األعضاء عبر الحوار مع مجموعة كبيرة من النساء والرجال الذين يمثلون المجتمع المدني من جميع
أنحاء العالم ،التقدم الذي تحقق في الماضي والمتطلبات الجديدة لإلسراع في التقدم العالمي نحو المساواة
بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة .وتضمن إعالن ومنھاج عمل بكين التعبير عن تفاھماتھم واتفاقھم.
ويجسد اإلعالن التزام المجتمع الدولي بدفع المرأة وتطبيق منھاج العمل ،مما يضمن انعكاس منظور
41
النوع االجتماعي على جميع السياسات والبرامج على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي تعرف أيضًا باسم القانون الدولي لحقوق
المرأة ،تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  .1979وانضم إلى االتفاقية حاليًا  %90من األعضاء في
األمم المتحدة ،مما يجعلھا ثاني أكثر اتفاقية مصادق عليھا بعد اتفاقية حقوق الطفل.
وتعبر االتفاقية عن طبيعة ومعنى التمييز القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين الرجل والمرأة،
وتفرض التزامات على الدول إلزالة التمييز وتحقيق مساواة موضوعية .وال تغطي االتفاقية القوانين
التمييزية فقط ،بل الممارسات والتقاليد أيضًا ،وال تقتصر على عمل الدول ،بل تمتد إلى مسؤولية الدول
في التعامل مع التمييز ضد المرأة من جانب األطراف الخاصة .وتغطي االتفاقية الحقوق المدنية
والسياسية )حقوق التصويت والمشاركة في الحياة العامة والحصول على الجنسية أو تغييرھا أو اإلبقاء
عليھا والمساواة أمام القانون وحرية الحركة( والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )حقوق التعليم
42
والعمل والصحة واالئتمان المالي(.

لجنة وضع المرأة

لجنة وضع المرأة ھي لجنة وظيفية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة .وتأسست
اللجنة عام  ،1946وھي مخصصة حصريًا للمساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز وضع المرأة .واللجنة
ھي الجھة العالمية لصنع السياسات ،وتجتمع سنويًا لتقييم التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة وتحديد التحديات ووضع المعايير وتحضير السياسات المتماسكة لنشر المساواة بين الرجل
43
والمرأة وتقدم المرأة في جميع أنحاء العالم.

39المعھد الدولي للبحث والتدريب من أجل النھوض بالمرأة التابع لألمم المتحدة )الذي أصبح اآلن تابعا لھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الرجل
والمرأة وتمكين المرأة( ،مسرد المصطلحات والمفاھيم المتعلقة بقضايا الجنسين
 40منظمة العمل الدولية2004 ،
 41ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) ،(1995المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،يمكن االطالع عليه في الرابط التالي:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#concern
 42ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،يمكن االطالع عليھا من خالل
الرابط التاليhttps://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ :
 43ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،لجنة وضع المرأة ،يمكن االطالع عليھا في الرابط التالي:
/http://www.un.org/womenwatch/daw/csw
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العمل الالئق

العمل الالئق ھو الذي يتيح التوظيف في ظروف الحرية والمساواة واألمن والكرامة البشرية .وطبقًا
لمنظمة العمل الدولية ،يتضمن العمل الكريم فرصًا للعمل تكون منتجة وتوفر دخالً عادالً وأمنًا في مقر
العمل وحماية اجتماعية لألسر ،وآفاق أفضل للتنمية الشخصية والتكامل االجتماعي ،وحرية التعبير عن
المخاوف والتنظيم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتھم كما توفر تكافؤ الفرص والعالج لكل
44
النساء والرجال.

التنوع

يعني التنوع تقدير قيمة االختالفات بين البشر والطرق التي يمكن لھذه االختالفات المساھمة في بيئة عمل
أكثر ثرا ًء وإبداعًا وإنتاجيةً )التنوع يدور حول احترام االختالفات مثل الثقافة واألصل الوطني والتوجه
الجنسي والمنطقة وھوية النوع االجتماعي والسن والحالة االجتماعية والعرق والدين واإلعاقة وبنية
األسرة والصحة والقيم وما إلى ذلك(.

تكافؤ الفرص

التوجه نحو ضمان المساواة في التعامل وعدم التمييز واإلمكانات المتكافئة للوصول إلى الوظائف
والتدريب لجميع العاملين بغض النظر عن النوع االجتماعي ولون البشرة واألصل العرقي والتوجه
الجنسي والمعتقدات ،ودون النظر إلى قدراتھم ومھاراتھم .وتؤدي المساواة في محل العمل إلى فوائد
اقتصادية ملموسة .ولدى أصحاب العمل الذين يمارسون المساواة إمكانية الوصول إلى قوة عاملة أكبر
وأكثر تنوعًا.

المساواة في األجر عن
األعمال المتساوية القيمة

تسعى اتفاقية المساواة في األجر )رقم  ،(100أحد المعايير العالمية المحورية الثمانية للعمل ،لمعالجة
التمييز في األجر عن طريق ضمان حصول المرأة والرجل على نفس األجر ليس فقط مقابل نفس العمل
أو األعمال المتشابھة ،بل كذلك للعمل المتساوي في القيمة .وھذا المبدأ أساسي لتحقيق المساواة بين
الرجل والمرأة ألن نسبة كبيرة من النساء تقوم بوظائف مختلفة عن الرجال .ويساھم أيضًا تقييم قيمة
الوظائف المختلفة والمتطلبات الموازية لھا على أساس معايير مشتركة وموضوعية في المزيد من
الشفافية والفعالية بنظم تحديد األجور ،مع تحسين إجراءات االنتداب واالختيار .وتقرر المساواة في األجر
عن األعمال المتساوية في القيمة بدون تمييز على أساس النوع االجتماعي أو الحالة االجتماعية فيما
45
يخص جميع جوانب األجر وشروطه.

المساواة في الحقوق

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة توفر الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية وحقوقًا أخرى .وھذه الحقوق تضمنھا القوانين الدولية والوطنية.

النوع االجتماعي

يشير إلى الصفات االجتماعية والفرص المحددة بناء على الذكورة واألنوثة ،والتي بالتالي تحدد شكل
العالقات بين النساء والرجال والفتيات والفتيان ،فضالً عن تحديد العالقات بين النساء أنفسھن وبين
الرجال أنفسھم .ھذه الصفات والفرص والعالقات مركبة اجتماعيًا ومكتسبة من خالل عمليات التنشئة
االجتماعية .وھي محددة بالسياق/الزمن وقابلة للتغيير .يحدد النوع االجتماعي ما ھو متوقع ومسموح به
وموضع تقدير في المرأة أو الرجل في سياق معين .وفي معظم المجتمعات ھناك اختالفات وعدم مساواة
بين الرجل والمرأة في المسؤوليات المناطة بھما ،واألنشطة التي يقومان بھا ،والوصول إلى الموارد
والتحكم فيھا ،وكذلك فرص صنع القرار .النوع االجتماعي ھو جزء من سياق اجتماعي وثقافي أوسع.
وتشمل المعايير الھامة األخرى للتحليل الثقافي االجتماعي الطبقة االجتماعية والعرق ،ومستوى الفقر،
والجماعات العرقية والعمر) .المصدر :
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

التحليل/التقييم القائم على
النوع االجتماعي

يمكن إجراء التحليل القائم على النوع االجتماعي عبر منھجيات ونُھج مختلفة ،ولكن الھدف النھائي ھو
دائ ًما واحد :جمع المعلومات عن االختالفات بين الرجل والمرأة والعالقات االجتماعية وفحصھا لتحديد
وفھم ومعالجة المظاھر الممكنة لعدم المساواة والقائمة على النوع االجتماعي.
وفيما يلي بعض األسئلة األساسية للتحليل القائم على النوع االجتماعي:




العنف القائم على النوع
االجتماعي

ما الوضع حاليا؟
ما ھي سمات عدم المساواة أو مخاطر حدوثھا؟
ما التبعات التي يمكن للمشروع التسبب فيھا على المرأة والرجل؟

العنف القائم على النوع االجتماعي مصطلح جامع ألي فعل مضر يرتكب رغ ًما عن إرادة الشخص
ويكون قائ ًما على اختالفات )النوع االجتماعي( تعزى إلى المجتمع بين الرجل والمرأة .وتختلف طبيعة
ومدى األنواع المحددة من العنف القائم على النوع االجتماعي حسب الثقافة والدولة والمنطقة .وتتضمن

 44منظمة العمل الدولية "العمل الالئق" ،يمكن االطالع عليه في الرابط التاليhttp://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-- :
en/index.htm
45منظمة العمل الدولية ) ،(2008نشر المساواة ،دليل تقييم الوظائف المحايدة لنوع الجنس .يمكن االطالع عليه في الرابط التالي:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_122372.pdf
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األمثلة على ذلك العنف الجنسي والعنف األسري والتحرش في األماكن العامة وأماكن العمل واالغتصاب
والمتاجرة وجرائم الشرف وما إلى ذلك.
عدم االستجابة العتبارات
النوع االجتماعي

تجاھل التعامل مع منظور النوع االجتماعي أو اإلخفاق في ذلك )مقابل مراعاة اعتبارات النوع
46
االجتماعي(

البيانات المبنية على النوع
االجتماعي

البيانات المبنية على النوع االجتماعي ،والتي تشمل إحصاءات وتحليالت للفجوات ،أداة لتيسير فھم وجود
سمات عدم المساواة واالختالفات القائمة على النوع االجتماعي ومكان وجودھا.

التمييز القائم على النوع
االجتماعي

المعاملة النظامية غير المميزة بين األفراد بناء على النوع االجتماعي ،وذلك بحرمانھم من حقوق وفرص
وموارد.

تقسيم العمل على أساس
النوع االجتماعي

يشير تقسيم العمل إلى الطريق التي يقوم بھا كل مجتمع بتقسيم العمل بين الرجال والنساء ،والصبيان
والفتيات ،طبقًا ألدوار ثابتة اجتماعيًا للنوع أو ما يعتبر مناسبًا وقي ًما لكل من الرجل والمرأة .ويوجد
ضمن تقسيم العمل أنواع مختلفة من األدوار:
أدوار إنتاجية :أنشطة يقوم بھا الرجال والنساء من أجل إنتاج سلع وخدمات إما للبيع أو التبادل أو لتلبية
حاجات معيشية لألسرة .ويتضمن ذلك عادة العمل مقابل أجر.
أدوار إنجابية :أنشطة الزمة لضمان تناسل القوة العاملة بالمجتمع .ويتضمن ذلك العمل المنزلي مثل
التنظيف والطھي والحمل والتربية والعناية بأفراد األسرة .وتقوم المرأة في األغلب بھذه المھام وھي عادة
غير مدفوعة األجر وغير معترف بھا.
دور إدارة المجتمع :أنشطة تقوم بھا المرأة في األساس على مستوى المجتمع بصفتھا امتداد لدورھا
اإلنجابي لضمان توفير وصيانة الموارد النادرة لالستھالك الجماعي مثل المياه والرعاية الصحية
والتعليم .وھذا العمل تطوعي وغير مدفوع األجر يؤدى أثناء وقت "الفراغ".
دور سياسة المجتمع :أنشطة يقوم بھا الرجل بشكل أساسي على مستوى المجتمع ،عادة في إطار السياسة
الوطنية .وھذا الدور الريادي المعترف به رسميًا قد يكون مدفوع األجر مباشرة أو ينتج عنه زيادة السلطة
أو المكانة.
دور ثالثي :يشير ذلك إلى حقيقة كون المرأة تميل للعمل لفترات أطول وأيامھا مشتتة أكثر من الرجل،
47
حيث تنخرط عادة في ثالثة أدوار :إنجابية وإنتاجية وعمل مجتمعي.

المساواة بين الرجل
والمرأة

المساواة بين الرجل والمرأة ھو الھدف أو والنتيجة النھائية ،بحيث يكون للرجل والمرأة ظروف متساوية
لتحقيق حقوقھم والمساھمة في النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي واالستفادة منه.

اإلنصاف بين الرجل
والمرأة

يشير اإلنصاف بين الرجل والمرأة إلى المعادلة في مخرجات الحياة بين الرجل والمرأة ،مع االعتراف
بالحاجات واالھتمامات المختلفة ،وما يتطلبه ذلك من إعادة توزيع السلطة والموارد .ويعتبر ذلك خطوة
عملية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

ھوية النوع االجتماعي

تشير ھوية النوع االجتماعي إلى التجربة المتأصلة وعميقة اإلحساس داخليًا وفرديًا بالنوع االجتماعي،
وھو ما قد يوازي أو ال يوازي فسيولوجيا المرء أو النوع االجتماعي عند الميالد .ويتضمن ذلك اإلحساس
الشخصي بالجسم ،والذي قد يشمل في ظل حرية االختيار تعديل المظھر أو الوظيفة الجسدية عبر وسائل
طبية أو جراحية أو وسائل أخرى ،وتعبيرات أخرى عن النوع االجتماعي تضم المالبس والتكلم
48
والسلوكيات.

مؤشر عدم المساواة بين
الرجل والمرأة

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام  2010بوضع مؤشر جديد لقياس التفاوت بين الرجل والمرأة ،وھو
مؤشر عدم المساواة بين الرجل والمرأة .ويعتبر ھذا المؤشر مقياسًا مركبًا يعكس الخسارة في النمو
البشري نظرًا لعدم المساواة بين اإلنجازات األنثوية والذكورية في ثالثة أبعاد:
 (1الصحة اإلنجابية
 (2التمكين
 (3سوق العمل
ويتراوح المؤشر بين صفر والذي يشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة ،وواحد الذي يشير إلى وصول

 46المفوضية األوروبية(1998) ،
Moser C. ,1993 47
 48منظمة  ،Promundoصندوق األمم المتحدة للسكان (2010) .MenEngage ،إشراك الرجال والفتيان في المساواة بين الجنسين والصحة.
مجموعة أدوات شاملة لإلجراءات .يمكن االطالع عليھا في الرابط التاليhttp://www.unfpa.org/publications/engaging‐men‐and‐boys‐ :

gender‐equality‐and‐health
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المرأة ألدنى مستويات عدم المساواة في جميع األبعاد التي جرى قياسھا .وقُدم ذلك بوصفه معيارًا
اختباريًا لمعالجة أوجه قصور المؤشرات السابقة التي لم تعد تُستخدم ،وھو مؤشر التنمية حسب النوع
االجتماعي ومقياس تمكين المرأة ،واللذان قُدما عام  1995في تقرير التنمية البشرية .وطبقًا للمؤشر ،ال
49
يوجد دولة في العالم تتمتع فيھا المرأة بالمساواة مع الرجل.
تعميم منظور النوع
االجتماعي

تعميم منظور النوع االجتماعي ھو عملية تقييم التبعات الواقعة على المرأة والرجل ألي عمل مخطط ،بما
في ذلك التشريع أو السياسات أو البرامج ،في جميع المناطق وعلى جميع المستويات .إنه استراتيجية
لجعل مخاوف وتجارب المرأة وكذلك الرجل بعدًا أساسيًا في تصميم السياسات والبرامج وتطبيقھا
ومتابعتھا وتقييمھا في جميع الدوائر السياسية واالقتصادية والمجتمعية بحيث يستفيد كل من المرأة
50
والرجل بالتساوي وال تنتشر عدم المساواة .والھدف النھائي ھو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

االحتياجات حسب النوع
االجتماعي

االحتياجات العملية المراعية للنوع ھي االحتياجات اآلنية التي تحددھا المرأة لمساعدتھا على البقاء في
أدوارھا المقبولة اجتماعيًا في الھياكل القائمة للسلطة .وتميل السياسات الملبية لالحتياجات العملية للنوع
إلى التركيز على ضمان عيش المرأة وأسرتھا في ظروف معيشية مناسبة مثل الرعاية الصحية وتوفير
الطعام والوصول إلى مياه آمنة وصرف صحي ،ولكنھا تسعى أيضًا إلى ضمان الوصول إلى فرص مدرة
للدخل .وال تقوم االحتياجات العملية للنوع بتحدي مباشر لسمات عدم المساواة بين الرجل والمرأة ،على
الرغم من احتمال كونھا نتيجة مباشرة لموقع المرأة التابع في المجتمع.
االحتياجات االستراتيجية القائمة على النوع االجتماعي ھي االحتياجات التي تحددھا المرأة وتتطلب
استراتيجيات لتحدي سيادة الرجل وأفضليته .وھذه الحاجات قد تتعلق بسمات عدم المساواة المتمثلة في
تقسيم العمل على أساس النوع االجتماعي ،والملكية والسيطرة على الموارد ،والمشاركة في صنع القرار،
وتجارب العنف األسري والعنف الجنسي وغيره .وغالبا ما ينظر إلى ھذه الحاجات باعتبارھا تحويلية
بطبيعتھا ،حيث تسعى لتغيير وضع المرأة وموقعھا في المجتمع مقارنة بالرجل .وبنا ًء على ذلك ،فھي
أكثر عرضة للمقاومة من االحتياجات العملية حسب النوع االجتماعي.

فجوة األجور حسب النوع
االجتماعي

تقيس الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة الفرق بين متوسط الدخل بين الذكور واإلناث كنسبة مئوية
من دخل الذكور .على سبيل المثال ،إذا كانت الفجوة في األجر بين الرجل والمرأة ھي  30نقطة مئوية،
فالدخل الشھري للمرأة ھو  70في المائة من الدخل الشھري للرجل.51

المراعاة/الوعي/التجاوب
العتبارات النوع
االجتماعي

فھم العوامل المتصلة بالمجتمع فيما يخص التمييز على أساس النوع االجتماعي ووضعھا في االعتبار.

الصورة النمطية للنوع

ھي وجھة النظر المعممة أو الفكرة المسبقة عن السمات أو الخصائص التي يجب امتالكھا أو وجودھا في
الرجل أو المرأة ،أو األدوار التي يؤدياھا أو يجب أن يؤدياھا .تكون الصورة النمطية للنوع ضارة عندما
تحد من قدرة الرجل والمرأة على تطوير قدراتھم الشخصية ،ومتابعة حياتھم المھنية واتخاذ قرارات حول
حياتھم وخطط الحياة .يمكن أن تكون الصور النمطية الضارة عدوانية/سلبية )على سبيل المثال ،النساء
غير عقالنيات( أو تبدو حميدة )على سبيل المثال ،والمرأة ھي التنشئة( .فتستند على سبيل المثال إلى
الصورة النمطية للمرأة بكونھا تتحمل وحدھا مسؤوليات تنشئة وتربية الطفل بشكل أكبر.
المرجع:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx

التحول من منظور النوع
االجتماعي

يجب فھم القواعد االجتماعية التي تحدد من فرص المرأة والرجل ومن ثم تغييرھا .وتسعى نُھج التحول
من منظور النوع االجتماعي لتغيير األدوار بين الرجل والمرأة ونشر المزيد من العالقات المتكافئة بين
الرجل والمرأة بطريقة دائمة .وتعترف النُھج المتجاوبة مع النوع االجتماعي والمراعية العتبارات النوع
االجتماعي بالحاجات والحقائق المحددة للرجل والمرأة بناء على البناء االجتماعي الدوار الرجل والمرأة.

السقف الزجاجي

مصطلح "السقف الزجاجي" كناية كثيرًا ما استخدمت لوصف العقبات غير المرئية )"الزجاجية"( التي
يمكن للمرأة من خاللھا رؤية المناصب الرفيعة ،على سبيل المثال في الحكومة أو القطاع الخاص ،ولكن
ال يمكنھا الوصول إليھا )حيث تصطدم "بالسقف" غير المرئي( .وھذه العقبات تمنع عد ًدا كبي ًرا من النساء
واألقليات العرقية من الحصول على أعلى الوظائف وأرفعھا أجرًا في القوة العاملة.
ويعرف أيضًا على أنه العقبة غير المرئية التي يتسبب فيھا مجموعة معقدة من التكوينات في المنظمات

 49برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مؤشر عدم المساواة بين الجنسين ،يمكن االطالع عليه في الرابط التالي:

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/
 50المجلس االقتصادي واالجتماعي1997 ،
 ،Olez, M., Olney, S., & Tomei, M. (2013). 51المساواة في األجر :دليل تمھيدي ) .(Equal Pay: an introductory guideجنيف :منظمة العمل
الدولية.
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التي يسودھا الرجل والتي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب العليا.
التمييز المتعدد األبعاد

ھو مبدأ يستخدم لوصف تعقيد التمييز الذي يتضمن أكثر من سبب ،وھو معروف أيضًا 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 أنھا تؤدي إلى وضعين:
 (1الوضع حين يتعرض الفرد للتمييز بناء على أكثر من سبب )أي التمييز بسبب النوع
االجتماعي زائد اإلعاقة أو النوع االجتماعي زائد التوجه الجنسي( .وفي مثل ھذه الظروف
يكون جميع النساء وجميع ذوي اإلعاقات )من الذكور واإلناث( معرضين للتمييز.
 (2الوضع حين يؤثر التمييز فقط على من ينتمون إلى مجموعة واحدة )أي النساء ذوي اإلعاقات
53
فقط وليس الرجال ذوي اإلعاقات( .ويعرف ذلك أيضًا باسم التمييز المتقاطع.

الفصل المھني

تركيز المرأة والرجل في أنواع ومستويات مختلفة من النشاط والتوظيف ،مع حصر المرأة في نطاق
54
أضيق من المھن )فصل أفقي( مقارنة بالرجل ،وفي درجات أقل من العمل )فصل رأسي(.

المشاركة

تشير المشاركة إلى قدرة المرء وسلطته في أن يساھم بالتساوي في الحياة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية.
ويعبر عن الصوت والمكانة والمشاركة بعدة طرق منھا ما يلي:
(1
(2
(3
(4
(5

الوصول إلى الموارد والسيطرة عليھا
التحرر من خطر العنف
حرية الحركة
صنع القرار فيما يخص تكوين أسرة
الصوت في المجتمع وإمكانية التأثير على السياسة

وجميع ھذه الطرق حيوية لتمكين المرأة بشكل مستدام) .البنك الدولي(2013 ،
إحصاءات مفصلة حسب
الجنس

جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية وتصنيفھا بناء على الجنسإلتاحة التحليل المقارن حسب النوع
55
االجتماعي.

التحرش الجنسي

سلوك غير مرغوب ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر قائم على النوع االجتماعي يؤثر على كرامة
56
المرأة والرجل في العمل ،بما في ذلك سلوك الرؤساء والزمالء.

الميل الجنسي

الھوية الجنسية للمرء فيما يخص النوع االجتماعي الذي ينجذب إليه.

المساءلة االجتماعية

ھي توجه نحو بناء مساءلة تعتمد على االنخراط المدني ،أي المواطنون العاديون ومنظمات المجتمع
المدني التي تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق المساءلة .ولذلك يمكن للمساءلة االجتماعية
دعم المساءلة المالية عبر المساعدة على ضمان استخدام األموال العامة بطريقة مسؤولة ومنتجة وضمان
57
الخضوع لالتفاقات القانونية والتنظيمية وتحقيق القيمة مقابل المال.

االشتمال االجتماعي

ھو عملية تبذل من خاللھا الجھود لضمان تكافؤ الفرص ،مع اعتبار أن الجميع ،بغض النظر عن
خلفياتھم ،قادرون على تحقيق أقصى إمكاناتھم في الحياة .وتتضمن ھذه الجھود سياسات وأفعال تنشر
الوصول المتكافئ للخدمات )العامة( ،باإلضافة إلى إتاحة مشاركة المواطن في عمليات صنع القرار التي
تؤثر على حياته.

المعايير االجتماعية

التفاھمات غير الرسمية التي تنظم أنماط السلوك في مجموعة ،أو مجتمع ،أو ثقافة معينة ،مقبولة
باعتبارھا »طبيعية« ومن المتوقع أن يتوافق معھا الفرد.
المراجعSherif, M. (1936). The psychology of social norms. NewYork: Harper. :
Cialdini,R. D. (2003) "Crafting normative messages to protect the
environment". Current Directions in Psychological Science, 12(4), 105–109.
Marshall, G. Oxford Dictionary of Sociology.

 52المفوضية األوروبية1998 ،
) Sheppard, Colleen. 2011. 53التمييز المتعدد األبعاد في عالم العمل(  ،Multiple Discrimination in the World of Workورقة عمل رقم ،66
منظمة العمل الدولية ،جنيف.
 54المفوضية األوروبية1998 ،
 55المفوضية األوروبية1998 ،
 56المفوضية األوروبية1998 ،
 57البنك الدولي ،المساءلة في الحوكمة ،يمكن االطالع عليه من الرابط التالي:

http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf
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االستدامة واالبتكار من
منظور النوع االجتماعي

كثيرًا ما تتأثر المرأة بالتوزيع غير المتكافئ للموارد التي تعتبر حيوية للتأقلم والمرونة مع التغير المناخي
)مثل األرض واالئتمان والمعلومات( .وعالوة على ذلك ،كثيرًا ما تكون المرأة أقل تمثيالً في عمليات
صنع القرار التي تسعى لمعالجة التغير المناخي .ويمكن لھذه المظاھر من عدم المساواة وضع المرأة،
خاصة في المناطق الريفية ،على خط المواجھة مع اآلثار الضارة للتغير المناخي ،مع الحد من قدرتھا في
نفس الوقت على اتخاذ خطوات لمعالجة التغير المناخي.

أھداف التنمية المستدامة

اتفقت الدول األعضاء في مؤتمر ريو 20+على إطالق عملية لوضع مجموعة من أھداف التنمية
المستدامة والتقارب مع ما بعد األجندة اإلنمائية لعام  .2015وتم إقرار أھداف التنمية المستدامة في
مؤتمر القمة باألمم المتحدة الذي عقد في سبتمبر )أيلول( .2015

األثر النظامي )منھجية
البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية(

كما ھو الحال في أي أثر انتقال ،فإن التركيز يكون على اآلثار "النظامية" التي تتعدى األثر المباشر
لمشروع منفرد .ومصدر ھذه اآلثار النظامية يمكن أن يكون ما يلي:

نظرية التغيير




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 معايير األعمال أو تغيرات األطر التنظيمية أو المؤسسية )ضمن جھد أشمل للبنك
عبر التعاون الفني وفريق االنتقال القانوني(

نوع معين من المنھجية للتخطيط والمشاركة والتقييم .تقوم بتعريف األھداف طويلة المدى ثم ترسمھا
بالعكس لتحديد الشروط المسبقة الالزمة.
58

الصوت

يشير الصوت إلى قدرة المرء وسلطته للتحدث وتوصيل صوته في المجتمع والجماعة واألسرة.

تمكين المرأة

طبقًا إلعالن بكين" :تمكين المرأة ومشاركتھا الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع
بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة؛ أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية
والسلم".
والتمكين عملية من أعلى ألسفل تھدف إلى تحويل عالقات القوة بين الرجل والمرأة عبر األفراد أو
المجموعات التي تطور الوعي بخصوص إخضاع المرأة وبناء قدراتھا لتحدي ذلك.
والتمكين يعني قيام الناس ،نسا ًء ورجاالً ،بالسيطرة على حياتھم :وضع أجنداتھم الخاصة ،واكتساب
المھارات ،وبناء الثقة بالنفس ،وحل المشاكل ،وتنمية االعتماد على الذات 59.وعند تطبيق ذلك على
عمليات البنك ،يمكن فھم التمكين على أنه العمليات الداعمة التي تزيد من ثقة الرجل والمرأة بأنفسھما
وتنمي اعتمادھما على الذات وتساعدھما على وضع أجنداتھما االقتصادية الخاصة.

تمكين المرأة )االقتصادي(

تشير المساواة بين الرجل والمرأة في االقتصاد إلى االستمتاع الكامل والمتساوي للرجل والمرأة بحقوقھما
واستحقاقاتھما التي تيسرھا سياسة تمكين وبيئات مؤسسية وتمكين اقتصادي .ويشير التمكين االقتصادي
إلى كل من القدرة على النجاح والتقدم اقتصاديًا والقوة الالزمة التخاذ قرارات اقتصادية والتصرف بناء
عليھا .ويعتبر تمكين المرأة اقتصاديًا من الحقوق الضرورية سواء لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أو
60
لتحقيق أھداف أوسع مثل النمو االقتصادي والحد من الفقر وإجراء تحسينات على الرفاء االجتماعي.

 58البنك الدولي ) (2012تقرير عن التنمية في العالم :2013 ،الوظائف ،واشنطن العاصمة ،يمكن االطالع عليه من ھذا الرابط:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843
 59الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،أدوات وسياسة المساواة بين الرجل والمرأة ) (Gender Equality Policy and Toolsباللغة اإلنجليزية ،يمكن
االطالع عليھا من خالل الرابط التاليhttp://www.acdi‐cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/Policy‐on‐Gender‐ :

Equality‐EN.pdf
 60ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة ) ،(2011فھم وقياس التمكين االقتصادي
للمرأة ) .(Understanding and measuring women´s economic empowermentيمكن االطالع على النسخة اإلنجليزية من الرابط التالي:

http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/Understanding‐measuring‐womens‐economic‐empowerment.pdf
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