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املختصرات
ASEAN
CEO
COMCEC

رابطة أمم جنوب شرق آسيا
رئيس الجهاز التنفيذي
لجنة منظمة التعاون اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

COVID-19

مرض فيروس كورونا الذي ظهر في 2019
أوروبا وآسيا الوسطى
املجلس االقتصادي واالجتماعي
شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية
منظمة األغذية والزراعة
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
مؤشر التنمية الجنسانية
الناتج املحلي اإلجمالي

GS

األمانة العامة

GPI

مؤشر التكافؤ بين الجنسين

HDI

مؤشر التنمية البشرية

ICCIA

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

ICCIABIN

شبكة املعلومات الخاصة بسيدات األعمال التابعة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

ICDT

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة
منتدى شباب التعاون اإلسالمي

IDPs

األشخاص النازحون داخليا

IsDB

البنك اإلسالمي للتنمية

ISAS
IRCICA
ILO

نظام معلومات خدمات املساعدة االجتماعية املتكامل
مركز البحوث للتاريخ والفن والثقافة اإلسالمية
منظمة العمل الدولية

IPU
LEB
LFPR
MDGs
MENA
MMR
MoSA

االتحاد البرملاني الدولي
متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
معدل املشاركة في القوى العاملة
األهداف اإلنمائية لأللفية
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
معدل الوفيات النفاسية
وزارة الشؤون االجتماعية

ECA
ECOSOC
ESALA
FAO
FGM
GDI
GDP

ICYF
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NGOs
OECD
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OPAAW

منظمات غير حكومية
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
منظمة التعاون اإلسالمي
خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة

SDGs
SESRIC
SMEs

أهداف التنمية املستدامة
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي
قاعدة بيانات موحدة
األمم املتحدة
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
صندوق األمم املتحدة للسكان
الفريق الرفيع املستوى التابع لألمين العام لألمم املتحدة
منظمة األمم املتحدة للطفولة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
التعليم والتدريب املنهي
البنك الدولي
املرأة واألعمال والقانون

SSA
TYPO
UDB
UN
UNCTAD
UNDP
UNFPA
UNHLP
UNICEF
UNIDO
VET
WB
WBL
WEF
WEFI
WHO

ii

املنتدى االقتصادي العاملي
مبادرة تمويل النساء صاحبات املشاريع
منظمة الصحة العاملية
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توطئة
تعد البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي موطنا ملا يناهز  940مليون أنثى ،أي ما يمثل نسبة  %49.3من إجمالي
سكان هذه البلدان .لكن دور املرأة ومشاركتها في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في مجتمعها يبقى دون
املستوى املطلوب في العديد من بلدان املنظمة .وهذا راجع لعدد من العوامل املتعلقة باألعراف واملمارسات االجتماعية
والثقافية والسياسية التي تعيق مشاركة املرأة في املجتمع وبالتالي تحجب احتياجاتها عن األنظار .لذلك ال بد من إيالء
أهمية قصوى ملسألة تناول احتياجات املرأة وضمان تمثيلها العادل في املجتمع لتحقيق طموح البلدان األعضاء في
املنظمة املتمثل في القضاء على الفوارق بين الجنسين وتعزيز مساهمة املرأة في التنمية االجتماعية واالقتصادية
ألقص ى حد ممكن في إطار برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  2025وخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
للنهوض باملرأة (.)OPAAW
وهذا اإلصدار الجديد من تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية ( )2021يقيس التقدم الذي أحرزته
البلدان األعضاء في املنظمة على مستوى النهوض بوضع املرأة في سبعة أبعاد اجتماعية واقتصادية مهمة (صنع القرار،
والتعليم ،والصحة ،والتمكين االقتصادي ،والحماية االجتماعية ،والحماية من العنف ،واملرأة في حالة األزمات) .وما
يميز إصدار  2021هو استخدام البيانات األولية والثانوية في آن واحد .ويعتمد التقرير على مجموعات البيانات
املستمدة من مصادر دولية فضال عن نتائج الردود الواردة من  27دولة عضو في املنظمة على االستبيان املتعلق بتنفيذ
خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة الذي عممه سيسرك.
والنتائج التي يخلص إليها هذا التقرير تجسيد للتقدم امللحوظ الذي حققته العديد من البلدان األعضاء في املنظمة
على صعيد اعتماد سياسات وبرامج للنهوض باملرأة .فعلى سبيل املثال ،تحسن أداء  36بلد عضو في املنظمة على مؤشر
التنمية الجنسانية ،إذ أنها سجلت تراجعا في مستويات الفوارق بين الجنسين في التعليم والصحة والدخل بين عامي
 2010و  .2018وعلى مدى العقد املاض ي من الزمن ،ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف اإلناث من %66.9
إلى  %72.8وتراجع معدل الوفيات النفاسية بنسبة  %16في بلدان املنظمة .وتشير كذلك الردود الواردة على االستبيان
الخاص بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة إلى إحراز تقدم كبير في مجال صحة املرأة ،إذ نفذت
 %77من البلدان األعضاء تدابير بشأن املؤشرات الصحية ذات الصلة املنصوص عليها في خطة العمل .كما تم تسجيل
تقدم في مجاالت التعليم ( )%75وصنع القرار ( )%72والحماية االجتماعية ( )%69والحماية من العنف ()%69
والتمكين االقتصادي ( )%63وأيضا وضع املرأة في حالة األزمات ( .)%60ومن الواضح أن التوصيات الواردة في خطة
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ساهمت بشكل كبير في تحسين أداء الدول األعضاء في املنظمة ،ال سيما
في املجاالت املتعلقة بإذكاء الوعي بخصوص التحديات التي تواجهها املرأة وتيسير سبل التعاون املتعدد األطراف بين
مختلف الجهات الفاعالة إلطالق مبادرات تخص النهوض بوضع املرأة.
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لكن بالرغم من كل التقدم املسجل على نطاق واسع ،تبقى العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي تعيق تمكين املرأة قائمة في البلدان األعضاء في املنظمة .فعلى سبيل املثال ،بلغت نسبة النساء غير املشاركات في
القوى العاملة  %58عام  2019كما بلغ معدل البطالة في صفوف النساء  %11.1في بلدان املنظمة مقارنة بمعدل
 %5.6كمتوسط عاملي .وال تزال كذلك نسبة تمثيلية املرأة في عمليات صنع القرار واملجاالت ذات الصلة بتطوير
السياسات العامة متدنية .ولم يتعدى متوسط نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في برملانات بلدان املنظمة عتبة
 %18.4في عام  .2019وباإلضافة إلى ذلك ،تعامي ماليين النساء من شتى أشكال العنف والتمييز في املنزل وخارجه .كما
أن املرأة في غالب األحيان ال تتمتع بإمكانية االستفادة من برامج الحماية االجتماعية أو أنظمة الدعم املؤسس ي على
نحو جيد .واألكثر أهمية هو أن ثمة تفاوتات كبيرة بين بلدان املنظمة ومختلف مناطقها الجغرافية على مستوى شدة
هذه التحديات ونطاق التدخالت التي تهدف إلى معالجتها .وحسب ما تشير إليه الردود الواردة على االستبيان ،هناك
حاجة إلى النهوض يالقدرات اإلحصائية وتخصيص مزيد من املوارد املالية لرصد وتحسين وضع املرأة في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أحسن وجه.
وتكشف أيضا نتائج هذا التقرير أن جائحة كوفيد 19-قد ساهمت في تفاقم عدم املساواة التي تعاني منها النساء
والفتيات في العديد من القطاعات مثل الصحة واالقتصاد وصنع القرار والحماية االجتماعية .وهذا الوضع يستدعي
تدخالت عاجلة على مستوى السياسات العامة للتخفيف من تداعيات كوفيد 19-على النساء والفتيات في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وصون املكتسبات التي تحققت في مجال محاربة أوجه عدم املساواة بين الجنسين.
ولهذا الغرض يمكن تعزيز التعاون بين بلدان املنظمة واالستفادة من البرامج التي تطلقها مؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك سيسرك .فمن شأن هذه البرامج تيسير عملية تبادل املعرفة والخبرات وأفضل
املمارسات بين البلدان األعضاء في املنظمة ،وهذا ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في تجاوز العوائق التي تحول دون
النهوض بوضع املرأة في مثل هذه األوقات الصعبة .وكلي يقين بأن نتائج هذا التقرير ستوفر دليال للقارئ الكريم ولصناع
القرار في سبيل تحقيق املبتغى.

نبيل دبور
املدير العام
سيسرك

iv
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شكروتقدير
أعد هذا التقرير فريق من الباحثين العاملين في سيسرك ،وضم السيد جام تينتين والسيدة تازين قرش ي .وسهر السيد
مزهر حسين ،مدير دائرة األبحاث االقتصادية واالجتماعية ،على تنسيق عملية إنجاز البحث التي كانت تحت إشراف
سعادة السيد نبيل دبور ،املدير العام لسيسرك.
وقد كانت مساهمة املؤلفين في إعداد هذا التقرير كاآلتي :أعد السيد جام تينتين املقدمة والفصل الثاني املتعلق بوضع
املرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .فيما أعدت السيدة تازين قرش ي الفصل الثالث املتعلق بالتقدم
املحرز نحو تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ( .)OPAAWواشتغل املؤلفين بشكل مشترك
على إعداد الفصل الرابع املتعلق بمسار النهوض باملرأة.
ويتقدم فريق األبحاث في سيسرك بالشكر لجهات االتصال من بلدان املنظمة التي استكملت االستبيان املتعلق بتنفيذ
خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة على الجهد الذي بذلته والوقت الذي خصصته لهذا الغرض.
والشكر أيضا موصول لألمانة العامة للمنظمة على جهود التنسيق والتعاون التي بذلتها في إطار تنفيذ االستبيان.
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ملخص

ملخص
ال شك أن التحديات التي تعيشها املرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية تؤثر على مستوى رفاهيتها وتحول دون تمكنها
من إبراز كامل إمكانياتها وتقلص من فرص مساهمتها في التنمية ،وكل هذا يؤدي في نهاية املطاف إلى تفاقم عدم املساواة
القائمة بين الجنسين .ويسلط هذا التقرير الضوء على دور املرأة في تنمية البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ويستعرض التفاوتات القائمة بين الجنسين في سبعة من قطاعات املجتمع :صنع القرار ،والتعليم ،والصحة ،والتمكين
االقتصادي ،والحماية االجتماعية ،وحماية املرأة من العنف ،ووضع املرأة في حالة األزمات .كما يقيس التقرير أيضا
أداء بلدان املنظمة من حيث تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ( )OPAAWويقيم جهودها
الرامية إلى معالجة القضايا املتعلقة بعدم املساواة بين الجنسين ،وذلك من خالل االعتماد على بيانات تم جمعها من
مصادر دولية متنوعة إلى جانت نتائج االستبيان الخاص بخطة العمل الذي تم تعميمه عام  .2019وفي األخير يحدد
التقرير أبرز التحديات التي تواجهها البلدان األعضاء في املنظمة ويقترح توصيات علقة بالسياسات للتغلب على هذه
التحديات.

الوضع املتعلق بالنهوض باملرأة
يمثل عدد النستء في العالم ما يقارب نصف إجمالي عدد سكان العالم وبلدان منظمة التعاون اإلسالمي .وهذا يعني
بالضرورة أنه يستحيل أن تحقق املجتمعات أهدافها التنموية إذا تجاهلت الدور املحوري للمرأة أو لم تولي عناية
خاصة ملعالجة التحديات التي تواجهها .وتشير نتائج هذا التقرير إلى أن بلدان املنظمة قد تمكنت بفعالية من تجاوز
بعض التحديات التي تعيق النهوض باملرأة في مجموعة مهمة من القطاعات .فعلى سبيل املثال ،تشير األرقام الخاصة
بمؤشر التنمية الجنسانية ( )GDIالذي يقيس الفوارق بين الجنسين في الصحة والتعليم ومستويات املعيشة ،إلى أن
 36دولة عضوا في املنظمة تمكنت من التقليص من مستوى عدم املساواة بين الجنسين خالل الفترة املمتدة بين عامي
 2010و .2018
وعلى صعيد مشاركة املرأة في صنع القرار ،تمكنت بلدان املنظمة من رفع عدد النساء في البرملانات بنسبة  4.6نقطة
مئوية بين عامي  2010و  .2019وفي مجال التعليم ،أحرزت مجموعة بلدان املنظمة تقدما ملموسا خالل العقد املاض ي
من الزمن في معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف اإلناث ،إذ ارتفع من  %66.9إلى  .%72.8لكن هذا املعدل ال يزال
متدنيا للغاية ( )%46.9في بعض املناطق الفرعية للمنظمة مثل أفريقيا جنوب الصحراء ،وهذا ما يعني وجود تحديات
مستعصية تواجهها املرأة في استفادتها من التعليم سواء الرسمي أو غير الرسمي.
وسجلت أيضا بلدان املنظمة تحسنا على مستوى ولوج املرأة ألنظمة الصحة ،وهذا ما اعكس إيجابا على صحة املرأة
بشكل عام .فعلى سبيل املثال ،ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة بالنسبة للناث في مجموعة بلدان املنظمة من معدل
 68.1سنة املسجل عام  2010إلى  70.7سنة في  .2018كما أتت جهود العديد من بلدان املنظمة أكلها من حيث
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التقليص من معدل الوفيات النفاسية ،إذ تراجعت في املتوسط من  304حالة وفاة في  2010إلى  254عام ( 2017لكل
مائة ألف والدة حية) ،وهذا ما يشير إلى تراجع بنسبة  %16خالل هذه الفترة الزمنية .لكن بالرغم من هذا التقدم
املحرز ،كان متوقعا أن تعيش النساء في بلدان املنظمة عمرا أقل بما يقارب  4.2سنوات كمتوسط مقارنة باملتوسط
العاملي في .2018
وتعد التفاوتات بين الجنسين في قطاعي االقتصاد وريادة األعمال من أبرز الشواغل في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .ورغم كون بلدان املنظمة قد سجلت زيادة طفيفة في معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة ،من
 %41.6املسجل عام  2010إلى  %42.3في  ،2019تبقى فرص مشاركة املرأة في سوق العمل ضئيلة بسبب مجموعة من
امل عوقات .وبخصوص التخفيف من معدالت البطالة في صفوف اإلناث ،فإن بلدان املنظمة لم تنجح في إحراز تقدم
ملموس .وهذا راجع جزئيا الستمرار العوائق املتمثلة في الصورة النمطية املرتبطة بالنوع االجتماعي واألعراف
االجتماعية وضعف آليات الحماية االجتماعية ،وهذه كلها عوامل تؤثر على املرأة بمستويات متفاوتة.
إن أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة والفعالة من العناصر األساسية لدعم املرأة في سعيها لتحسين جودة حياتها
وحياة أسرتها .لذلك يعد ارتفاع عدد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تمنح  14أسبوعا كإجازة أمومة مدفوعة
األجر مؤشرا على وجود إرادة لدى هذه البلدان لدعم األمهات الجدد في هذا الصدد .وتساهم العوامل املتمثلة في غياب
أنظمة الدعم إلى جانب بعض األعراف االجتماعية وضعف التشريعات واملواقف املتحيزة في تفاقم العنف ضد املرأة.
ففي عام  2019تعرضت  %36من النساء في بلدان املنظمة لشكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس في حياتهن،
بينما بلغ متوسط هذه النسبة  %29على املستوى العاملي .وعلى نفس املنوال ،بلغ معدل انتشار زواج األطفال في بلدان
املنظمة ( )%16.6مستويات أكبر مقارنة باملتوسط العاملي ( )%11.8في .2019
وغياب اآلليات القانونية املالئمة من األمور التي تضر بشكل كبير بالنساء من الفئات املهمشة مثل النازحين داخليا
والالجئين .وبسبب بعض النزاعات واألزمات املتواصل في مختلف مناطق بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،ارتفعت
نسبة النازحين داخليا من إجمالي السكان من  %0.9املسجلة عام  2010إلى  %1.5في عام  ،2019ونصفهم من اإلناث
وهذا ما يعني تسجيل ارتفاع كبير في عدد النساء اللواتي يعشن في ظروف صعبة في ظل األزمات واللواتي هن بحاجة إلى
املساعدة والحماية.
وجدير بالذكر أيضا أن تفش ي جائحة كوفيد 19-بدوره خلف تداعيات كيرة على وضع املرأة في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي .فالعديد من النساء فقدن دخلهن أو وظائفهن ويعانين من حاالت عنف منزلي متزايدة ،إلى
جانب تزايد ضغط املسؤوليات املنزلية عليهن والقيود املفروضة على التنقل في إطار تدابير احتواء الجائحة .ومثل هذه
العوامل تساهم في تفاقم حالة عدم املساواة القائمة بين الجنسين في العديد من البلدان األعضاء في املنظمة ،وهذا ما
يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لحماية النساء أثناء فترة تفش ي الجائحة .فقد أبرزت مجموعة من املبادرات الفعالة في
العديد من بلدان املنظمة (مثل أنظمة الحماية االجتماعية املركزية في إندونيسيا وتركيا) مدى أهمية التوفر على أنظمة
دعم لالستجابة بكل فعالية للصدمات املماثلة لجائحة كوفيد.19-
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التقدم املحرز نحو تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة
سهر سيسرك بين شهري أكتوبر  2019ويونيو  2020على تعميم وإدارة كل ما يتعلق باالستبيان الخاص بتنفيذ خطة
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .وقد أجري االستبيان بموجب القرار رقم  W-7/7الصادر عن املؤتمر
الوزاري السابع حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في  .2018وصمم
االستبيان في املقام األاول بهدف جمع املعلومات بخصوص تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة
في سبعة مجاالت رئيسية :مشاركة املرأة في صنع القرار ،ووضع املرأة في التعليم ،وصحة املرأة ،والتمكين االقتصادي،
والحماية االجتماعية ،وحماية املرأة من العنف ،ووضع املرأة في حالة األزمات .ولحدود شهر يونيو  2020قدمت 27
دولة عضو في املنظمة ( %47من الدول األعضاء) ردها على االستبيان.
وبخصوص النهوض بوضع املرأة في جميع قطاعات املجتمع ،أفادت البلدان املجيبة على االستبيان بأنها تنفذ عددا
مهما من التدابير املتنوعة من حيث طبيعتها ونطاقها .ومنها ما يخص تدخالت محددة في مجال التنمية البشرية ،وتعزيز
القدرات املؤسسية والقوانين الوصفية واللوائح واالستراتيجيات واألطر الوطنية للتعاون الوطني واإلقليمي والدولي
واملتعدد القطاعات وبناء مجتمعات شاملة ومنصفة للجميع .وباستعراض نتائج االستبيان يتبين أن البلدان املجيبة
قد نفذت أكثر التدابير شموال في مجال الصحة ،ويليه مجال الحماية من العنف والحماية االجتماعية واملشاركة في
صنع القرار والنساء في حالة األزمات والتعليم والتمكين االقتصادي للمرأة .وكل هذه التدابير تتماش ى كذلك مع
األهداف املنصوص عليها في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة حسب كل مجال.
وفيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته البلدان املجيبة على االستبيان في إطار تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
للنهوض باملرأة ،يتبين من خالل تحليل الردود أن مستوى التقدم مرتفع في مجال صحة املرأة ،وبعده مجاالت التعليم،
واملشاركة في صنع القرار ،والحماية االجتماعية ،والحماية من العنف ،والتمكين االقتصادي ،ثم وضع املرأة في حالة
األزمات .وتعد بعض االستراتيجيات والقوانين العامة ومبادرات تركز على إصالح وتعزيز املؤسسات والجهود املبذولة
للنهوض بالقدرات البشرية من البرامج والسياسات التي ساهمت في هذا التقدم املحرز.
وبخصوص التحديات الرئيسية ،أدرجت البلدان املجيبة على االستبيان العوامل التالية ضمن خانة "يشكل تحديا في
الغالب" و "يشكل تحديا كبيرا" في إطار تنفيذها لخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :ضعف القدرات
اإلحصائية للرصد والتنفيذ على املستوى الوطني ( ،)%41وضعف التمويل لنجاح عمليات التنفيذ على املستوى
الوطني ( ،)%41محدودية االنخراط في منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها ( ،)%19ومحدودية اإلرادة والزعامة
السياسية على املستوى الوطني ( ،)%11وضعف مستوى الوعي في صفوف السلطات العمومية على املستوى الوطني
( .)%7كما أشارت إلى "الحاجة امللحة" للدعم و /أو املساعدة في تحقيق أهداف خطة العمل في املجاالت التالية:
التمكين االقتصادي ( )%48والحماية من العنف ( )%44والصحة ( )%41والنساء في حالة األزمات ( )%37والحماية
االجتماعية ( )%33والتعليم ( )%33واملشاركة في صنع القرار (.)%22
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وبخصوص االحتياجات في مجال بناء القدرات ،اختار عدد من البلدان املجيبة على االستبيان (" )%41برامج سيسرك
لبناء القدرات والتدريب" كآلية رئيسية يمكن لهذه البلدان من خاللها تسهيل عملية تنفيذ خطة العمل .وأفادت %22
من البلدان املجيبة بأن من شأن صناديق البنك اإلسالمي للتنمية أن تسهل عملية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة .إال أن  %19و  %15فقط منها هي التي أشارت إلى استفادتها من برامج سيسرك لبناء القدرات
والتدريب وصناديق البنك اإلسالمي للتنمية ،على التوالي .وأفادت أكثر من  %60من البلدان املجيبة على االستبيان أنها
تتوفر على ممارسات فضلى على الصعيد الوطني تسهل عملية تحقيق أهداف خطة العمل للنهوض بمستوى مشاركة
املرأة في صنع القرار .كما أن ألكثر من نصف البلدان املجيبة على االستبيان ممارسات فضلى وهي على استعداد
ملشاركتها في مجاالت التعليم والتمكين االقتصادي والحماية االجتماعية والحماية من العنف .ولدى البلدان املجيبة
على االستبيان ممارسات فضلى مماثلة على مستوى مجالي الصحة ( )%44والنساء في حالة األزمات ( .)%37وعلى نفس
منوال التدابير التي نفذتها البلدان املجيبة لتحقيق أهداف خطة العمل والتقدم الذي أحرزته في تنفيذها ،تباينت
أيضا املمارسات الفضلى لهذه البلدان سواء من حيث عدد التدخالت االستراتيجية أو الجهود املنصبة على تحسين
جودة حياة املرأة.

مسار النهوض باملرأة
تشير نتائج هذا التقرير إلى أن مسار النهوض باملرأة يستلزم مراعاة التنمية املستدامة للمجتمعات ،أي جعل املجتمعات
أكثر مراعاة لقضايا النوع االجتماعي والتقليص من مستويات عدم املساواة بين الجنسين وتعزيز الشمولية .وفي هذا
السياق ،تتخذ البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مجموعة من اإلجراءات املتعلقة بالسياسات على املستوى
الوطني واإلقليمي والدولي على حد سواء .واعتماد خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ما هو إال تجل
من تجليات االلتزام واإلرادة التي تبديها البلدان األعضاء في املنظمة في إطار تطوير خطة عمل مشتركة للنهوض
باملشاركة االجتماعية واالقتصادية للمرأة في مجتمعها .لكن رغم ذلك يبقى هناك مجال ملزيد من العمل حتى يسهل
القضاء على عدم املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة .فعلى مستوى السياسات العامة ،فإن العوامل املتمثلة في
االستثمار في رأس املال البشري ،وزيادة االستثمارات في البنية التحتية ،ومراجعة التشريعات على أساس منظور النوع
االجتماعي ،واالستثمار في البيانات املصنفة حسب نوع الجنس ،والتصدي لألفكار النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي
ومعالجة العوائق التي تفرضها األعراف االجتماعية والثقافية ،وإشراك املجتمع املدني في حوار السياسات ،وتعزيز
التعاون مع املؤسسات الدولية واإلقليمية ،وتعزيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من شأنها أن
تساهم بشكل كبير في تمكين املرأة في بلدان املنظمة .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أيضا لتيسير التعاون بين بلدان املنظمة
من خالل تبادل الخبرات واملعارف واملهارات واملوارد أن يخول إمكانية خلق مسارات أمام هذه البلدان الستنساخ
التجارب الناجحة في مجال تمكين املرأة.
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الوضع املتعلق بالنهوض باملرأة

 .1مقدمة
منذ ظهور فكرة أن املرأة "مستفيد سلبي من التنمية" في سبعينيات القرن املاض ي ،أخذت تتطور حتى باتت غطاء
ملجموعة متنوعة من الخطابات حول املساواة بين الجنسين ،والعالقات االجتماعية ،واملساهمة االجتماعية
واالقتصادية للمرأة في مجتمعها ،وإدراج مسألة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج واملؤسسات ،وغيرها من
القضايا ( .)Boserup, 1970وبفضل الخطابات من هذا الصنف ،باتت الحكومات واملؤسسات اليوم أكثر جاهزية
الستيعاب وفهم التحديات املتعلقة بصورة خاصة بمشاركة املرأة في املجتمع .كما أنها أصبحت مدركة تمام اإلدراك
لحقيقة أن تحقيق النمو املستدام وبناء مجتمعات يعمها السالم أمر شبه مستحيل بدون إسهام املرأة .وبهذا تصبح
الدول قادرة على اعتماد سياسات وبرامج توجيهية تؤدي إلى النهوض بمستوى مشاركة املرأة من خالل تمكينها بطرق
متميزة.
لكن في خضم هذه الخطابات تبرز الحاجة املستمرة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين التي تعيق جهود التنمية
املستدامة وتضعف التماسك االجتماعي .وهذه التفاوتات منتشرة بصورة أوضح في البلدان النامية ،بما في ذلك العديد
من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،بسبب عدد من العوامل التي تؤثر سلبا على مشاركة املرأة وتمكينها .وهذه العوامل
املتراوحة بين ضعف الدعم املؤسس ي واألعراف االجتماعية املقيدة لحرية املرأة ،تلعب دورا كبيرا في تحديد ما إذا كان
بوسع املرأة االستفادة من الفرص أو الوصول إليها وإبراز كامل إمكاناتها في مختلف املجاالت مثل التعليم والصحة
واالقتصاد .وهذا أيضا من األسباب التي يجعل مسألة القضاء على الفوارق بين الجنسين لتمكين املرأة من املسائل
الرئيسية التي تغطيها مختلف األجندة العاملية للتنمية .فعلى سبيل املثال ،يسعى إعالن ومنهاج عمل بيجين ( )1995إلى
تحقيق املشاركة الكاملة للمرأة في كل جوانب املجتمع وتقديم إسهاماتها التي ال تقدر بثمن في التنمية االجتماعية
واالقتصادية للدول ،وتروم أهداف التنمية املستدامة وأجندة  2030تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين جميع
النساء والفتيات.
وعلى نفس املنوال ،يهدف املؤتمر الوزاري الذي يعقد مرة كل سنتين حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في املنظمة
إلى التخفيف من مستوى الفوارق بين الجنسين وتمكين املرأة في البلدان األعضاء في املنظمة وذلك بما يتماش ى مع
الركيزة  13لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  2025بشأن تمكين املرأة وخطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة ( .)OPAAWوتعد خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة ،التي تم اعتمادها في  2008وأدخلت عليها
تعديالت في  ،2016وثيقة استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا مركزة بشأن املجاالت ذات الصلة بمشاركة املرأة في صنع
القرار والتعليم والصحة والتمكين االقتصادي والحماية االجتماعية والحماية من العنف واملرأة في حالة األزمات .وقد
اتخذت العديد من الدول األعضاء في املنظمة منذ اعتماد خطة العمل مجموعة من التدابير وأطلقت مبادرات في إطار
تنفيذها.
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مقدمة

وعلى هذا االساس ،يهدف اإلصدار الثاني لتقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية إلى تقديم تحليل مقارن
لوضع املرأة في البلدان األعضاء في املنظمة في املجاالت السبعة الواردة في خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة (الفصل
 )2وأداء الدول األعضاء في املنظمة في إطار الجهود املبذولة لتنفيذ خطة العمل (الفصل  .)3وهذا التقييم لألداء قائم
على ردود الدول األعضاء على "االستبيان املتعلق بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ."2019
وتسلط سلسلة من قصص النجاح وأفضل املمارسات الواردة في مختلف فصول التقرير الضوء على تجارب بعض
البلدان األعضاء في املنظمة على مستوى السياسات .ويختتم التقرير بعرض مجموعة من التوصيات املتعلقة
بالسياسات بشأن سبل تجاوز التحديات القائمة التي تعيق النهوض باملرأة والتنفيذ الفعال لخطة عمل املنظمة بهذا
الخصوص في كل مجال على حدة ،فضال عن تعزيز التعاون بين بلدان املنظمة ملعالجة قضايا متعلقة بتمكين املرأة في
البلدان األعضاء في املنظمة.
اإلطار  :1.1ملحة سريعة عن أبرز إنجازات منظمة التعاون اإلسالمي في مجال تمكين املرأة وتعزيز دورها في
التنمية
أ .مؤتمر قطاعي حول املرأة :نظمت لحد اآلن سبع دورات للمؤتمر الوزاري حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي.
ب .اعتماد خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ( :)OPAAWاعتمدت هذه الوثيقة في عام .2008
وتم إعداد واعتماد النسخة املعدلة في  2016ملواءمتها مع الخطة اإلنمائية لألمم املتحدة وبرنامج عمل منظمة
التعاون اإلسالمي حتى عام .2025
ج .اعتماد املبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير املرحلية الوطنية بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة :اعتمدت املبادئ التوجيهية خالل الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول املرأة ،ونظم
سيسرك واألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي دورة تدريبية في  2019بخصوص استخدام املبادئ
التوجيهية وإعداد التقارير الوطنية لصالح مجموعة من املؤسسات الوطنية العاملة في مجال تمكين املرأة.
د .إحداث منظمة تنمية املرأة في الدول اإلسالمية :يتمثل هدفها في أن تكون بمثابة جهاز متخصص في منظومة
منظمة التعاون اإلسالمي يعنى بتنمية املرأة والنهوض بوضعها في مجتمعات بلدان املنظمة ،ومقرها في جمهورية
مصر العربية .وبعد اعتماد نظامها األساس ي ،بذلت األمانة العامة للمنظمة جهودا حثيثة لضمان مصادقة
البلدان األعضاء عليه ومزاولة املنظمة ملهامها وفقا لذلك.
ه .إطالق جائزة منظمة التعاون اإلسالمي إلنجازات املرأة :نظمت النسخة األولى خالل الدورة السابعة للمؤتمر
الوزاري املعني بقضايا املرأة التي عقدت في بوركينا فاسو .وبدأت األمانة العامة للمنظمة استعداداتها لتنظيم
النسخة الثانية خالل فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري املعني بقضايا املرأة التي من املزمع عقدها في
جمهورية مصر العربية.
و .إحداث إنشاء املجلس االستشاري للمرأة في منظمة التعاون اإلسالمي :املجلس بمثابة آلية تشاورية ويقدم
توصيات في مجال تمكين املرأة.
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 .2الوضع املتعلق بالنهوض باملرأة
يتناول هذا الفصل بالتحليل مسألة تنمية املرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل اعتماد نهج
شامل يجمع بين األدبيات الخاصة بالسياسات العامة ومجموعات البيانات اإلحصائية .والفصل مقسم إلى سبعة
أقسام وفقا للمجاالت التي تغطيها خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :املشاركة في صنع القرار،
والتعليم ،والصحة ،والوضع االقتصادي ،والحماية االجتماعية ،وحماية املرأة من العنف ،واملرأة في حالة األزمات .وتم
توظيف مجموعة من األرقام القياسية واملؤشرات إلجراء تقييم مقارن لوضع املرأة واملساواة بين الجنسين في البلدان
األعضاء في ا ملنظمة والبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة والعالم ككل .والهدف من ذلك هو
تحديد املجاالت التي تسترعي مزيدا من االهتمام من طرف صانعي السياسات ،وإطالع صانعي السياسات على
التحديات التي تواجهها املرأة في البلدان األعضاء ،فضال عن توجيه جهودهم لتصميم سياسات جديدة وفعالة لتجاوز
هذه التحديات.

تهيئة املجال
يشير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( )2019إلى أن من شأن فهم املصادر واألسباب الكامنة وراء الفجوة القائمة بين
الجنسين في التنمية البشرية أن يسهم على نحو أفضل في تطوير األأدوات املتعلقة بالسياسات املناسبة لسد هذه
الفجوة .ويعد مؤشر التنمية الجنسانية ( )GDIمن األدوات التي تعزز فهم سبب تخلف املرأة عن نظيرها الرجل على
مستوى التنمية البشرية ،وحدة التفاوت بين الجنسين الذي يستلزم حال في مجاالت الصحة واملعرفة واملستوى
املعيش ي .وتسجيل معدل عال على املؤشر يدل على انخفاض مستويات عدم املساواة بين الجنسين .ومن خالل تحليل
مستوى التغير في املعدالت على هذا املؤشر مع مرور الوقت التحقق من مدى نجاح بلدان املنظمة في التقليص من
مستوى عدم املساواة بين الجنسين .ويبرز الشكل  1.2أنه في ثمانية من أصل  51دولة عضو في املنظمة ،التي تتوفر
حولها البيانات ،ظلت املعدالت على املؤشر مستقرة دون تسجيل أي تغيير في  2018مقارنة بعام  .2010لكن سبع دول
الشكل  :1.2التغير في معدالت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على مؤشر التنمية الجنسانية،
( 2018-2010عدد البلدان)
تراجع في املعدل ()7
استقرار في املعدل ()8
تحسن في املعدل ()36

التغيرفي املعدالت
على مؤشر
التنمية الجنسانية

املصدر :مجموعة بيانات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي حول مؤشر التنمية الجنسانية.
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أعضاء في املنظمة سجلت تراجعا في املعدالت على املؤشر .وقد سجلت اليمن على وجه الخصوص أعلى مستويات
التراجع قدر بنحو  0.21نقطة ،وذلك راجع نوعا ما للصراع القائم في البلد.
وعلى الجانب اإليجابي ،سجلت  36دولة عضو في املنظمة تحسنا في معدالتها على مؤشر التنمية الجنسانية خالل
نفس الفترة .وما كان هذا ليتحقق لوال الجهود املبذولة في إطار املساعي الرامية للقضاء على الفوارق بين الجنسين في
مجاالت التعليم والصحة والدخل .وبصورة عامة ،سجلت أكثر من  %70من بلدان املنظمة (التي تتوفر حولها البيانات)
من مناطق جغرافية مختلفة تقدما ملحوظا في وضع املرأة في مجتمعاتها خالل فترة  .2018-2010فعلى سبيل املثال،
تربعت دولة قطر من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لى قائمة البلدان التي سجلت أعلى معدالت التحسن،
وتلتها بنين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ،ثم بنغالديش من منطقة شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية .وفي
الوقت ذاته ،تحسن املتوسط العاملي كذلك بشكل طفيف ( 0.01نقطة) خالل الفترة املمتدة بين عامي  2010و .2018
ويمكن أن ُيعزى هذا التحسن في معدالت مؤشر التنمية الجنسانية وتراجع مستويات التفاوت بين الجنسين في دول
منظمة التعاون اإلسالمي إلى السياسات االستباقية املعتمدة على املستوى الوطني واملبادرات اإلقليمية مثل اعتماد
وتنفيذ خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة ،فضال عن الجهود الدولية ملختلف الجهات الفاعلة في املجال .لكن رغم
ذلك يبقى املجال قائما ملزيد من التحسن في بلدان املنظمة ،وذلك بالنظر إلى أن متوسطها من حيث املعدالت على
املؤشر ( )0.87ال يرقى للمتوسط العاملي ( )0.94ومتوسط مجموعات البلدان األخرى (الشكل .)2.2

وهذا الوضع يستدعي بذل بلدان املنظمة ملزيد من الجهود لتسجيل معدالت أفضل على مؤشر التنمية الجنسانية.
ومن األساليب املمكنة لتحقيق ذلك الحرص على تنفيذ مجموعة كبيرة من اإلجراءات املنصوص عليها في خطة عمل
املنظمة للنهوض باملرأة والتي تعد محورية في إطار اعتماد سياسات وممارسات تراعي النوع االجتماعي في البلدان
األعضاء في املنظمة .كما من شأن البرامج والفعاليات التي تنظمها منظمة التعاون اإلسالمي وأجهزتها ذات الصلة أن
تعزز من مستوى تبادل املعرفة والخبرات واملهارات واملوارد بين البلدان األعضاء بشأن السبل املمكنة لتجاوز الفوارق
القائمة بين الجنسين والنهوض بمستوى رفاهية املرأة في مجتمعها.
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 .2.1املشاركة في صنع القرار
من املعلوم أن تعزيز مشاركة املرأة في عمليات صنع القرار شرط أساس ي من شروط تمكين املرأة .فهي حين تنخرط في
مختلف األنشطة التي تخص مجتمعها ،تكون بذلك قادرة على املساهمة في تنمية أسرتها ومجتمعها .ويمكن لهذا األمر
كذلك أن ينهض بالتنمية البشرية واملجتمعية ويعزز الحوكمة الرشيدة ومساءلة الحكومات .كما أن إشراك املرأة في
عمليات صنع القرار يفض ي أيضا إلى تطوير سياسات ومؤسسات تراعي الفوارق بين الجنسين وبناء السالم وتحقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية ( .)SESRIC, 2018لذلك ال شك أن ملشاركة املرأة في صنع القرار آثار إيجابية على
تعزيز املساواة بين الجنسين ،والعكس صحيح.
اإلطار :1.2املساواة بين الجنسين في أعقاب جائحة كوفيد19-
إن آثار األزمات ال تطال جنسا دون آخر وجائحة كوفيد 19-ليست استثناء في ذلك .وفي ظل الجائحة ،واليوم تعد
حالة النساء اللواتي يعشن في ظروف صعبة من أبرز دواعي القلق العام في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،وذلك بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية اإلضافية الناجمة عن التغير الجذري في نمط الحياة
االعتيادي .وبينما تسجل الوفيات مستويات أعلى في صفوف الرجال ،فإن النساء والفتيات على وجه الخصوص
أكثر عرضة للتداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة .وحسب دراسة تحليلية أجرتها كل من هيئة األمم املتحدة
للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،فإنه بحلول عام  2021ما يقارب  435مليون امرأة وفتاة سيعشن على أقل
من  1.90دوالر في اليوم ،بما في ذلك  47مليون سيقعن في براثن الفقر بسبب تداعيات جائحة كوفيد .19-واآلثار
ليست اقتصادية فقط في طبيعتها .فتحويل املوارد املالية لبرامج االستجابة للجائحة يعيق استفادة املرأة من
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية .ومع اإلجراءات التي تفرض البقاء في املنزل في مختلف أنحاء العالم زادت
حاالت العنف ضد املرأة ،إذ تجد العديد من النساء أنفسهن مجبرات على العيش مع املعتدين عليهن في نفس
السكن ،وغالبا ما يفض ي ذلك لعواقب وخيمة .وبصورة عامة ،يمكن لهذه الجائحة أن تقوض املكتسبات في إطار
جهود القضاء على مظاهر عدم املساواة بين الجنسين التي تحققت على مدى العقد املاض ي في جميع أنحاء العالم
بما في ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
املصدر :هيئة األمم املتحدة للمرأة ( )a2020وسيسرك ()2020
ونظرا لكون النساء يمثلن ما يقرب من نصف إجمالي السكان في العالم ،فمن الضروري إشراكهن في عمليات صنع
القرار في املجالين العام والخاص على حد سواء ،بما في ذلك شؤون املنزل والعمل والسياسة واألعمال واملجتمع املدني.
وإقرارا لذلك ،حددت العديد من االستراتيجيات اإلنمائية الدوليةأهدافا وغايات في إطار تمكين املرأة والنهوض
بمستوى إدماجها في عمليات صنع القرار .فعلى سبيل املثال ،يوص ي القرار الصادر عن املجلس االقتصادي واالجتماعي
لألمم املتحدة عام  1990باعتماد غايات محددة لزيادة نسبة النساء في املناصب القيادية %30 :بحلول عام  1995و
 %50بحلول عام  .(UN ECOSOC, 1990) 2000ومن األمثلة البارزة األهداف اإلنمائية لأللفية (الهدف  ،)3وأهداف
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التنمية املستدامة (الهدف  ،5ال سيما املقصد  ،)5.5واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (املادة )7
وخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة (الهدف الفرعي  .)OIC, 2016( )1وباإلضافة إلى ذلك ،وتشير
تقارير املؤتمر الدولي الرابع املعني باملرأة الذي عقد في بكين عام  1995إلى أنه لم يتحقق الش يء الكثير على مستوى
تحقيق غايات املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة واعتمد منهاج العمل ) ،(UN, 1995الذي جعل عنصر
"النساء في السلطة وصنع القرار" من بين املجاالت الـ 12البالغة األهمية والهدف االستراتيجي املتمثل في اتخاذ تدابير
لضمان وصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل إلى هياكل السلطة وصنع القرار ومشاركتها الكاملة فيها".
وبشكل عام ،تبقى مشاركة املرأة في صنع القرار رهينة بمدى تحقيق العديد من العناصر األساسية ،ويمكن تحديدها
في املجاالت املتداخلة التالية (:)Ilesanmi, 2018


املشاركة السياسية :تطوير أجندات سياسية والتخطيط التشغيلي ،وتفصيل األنشطة مثل النقاشات
واملداوالت وكسب التأييد والنشاط الذي من شأنه أن يولد مشاركة متساوية للمرأة في عالم السياسة؛



التمثيل العددي :استخدام الحصص الخاصة بنوع الجنس لتمثيل املرأة في صنع القرار بناء على مجموعة
متنوعة من األبعاد؛



القيادة السياسية :مشاركة املرأة وتمثيلها في القيادة الحزبية التعيينية واالنتخابية؛



املساءلة السياسية وااللتزام بقضايا املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة :التنفيذ الواضح لكل ما يخص
قضايا املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة املنصوص عليها بشكل صريح في البيانات الرسمية لألحزاب
السياسية؛



املشاركة في صنع القرار االقتصادي :مشاركة املرأة في عملية صنع القرار املالي على املستوى املحلي أو على
مستوى املؤسسات؛



املشاركة في صنع القرارالتنظيمي :مشاركة املرأة في صياغة وتنفيذ القرارات التي تخص املنظمات.

وينبغي لعملية تحقيق املساواة بين الجنسين في مجال صنع القرار أن تتضمن تطوير "جدول أعمال سياس ي وتخطيط
تنفيذي وتصميم وتنفيذ أنشطة للنهوض بمستوى مشاركتها [املرأة] في العمل السياس ي" ( .)Stokes, 2005ويمكن أن
تتخذ هذه األنشطة شكل مناقشات ومداوالت وحشد التأييد وأنشطة نضالية ( .)Stokes, 2005فمن شأن مساهمة
املرأة في املجالين الخاص والعام التأثير على مسار األولويات السياسية واإلنمائية التي تؤثر على املجتمعات واملنتظم
الدولي ككل .فعلى سبيل املثال ،عادة ما تكون املرأة املمارسة للسياسة أكثر حساسية تجاه االهتمامات الحقيقية
للمواطنين وتولي اهتماما أكبر للرعاية االجتماعية والحماية القانونية ،وتعمل على تعزيز الثقة بين مختلف أطياف
املجتمع ( .)Miranda, 2005كما أنها تلعب دورا مهما في تعميم مراعاة املنظور الجنساني من خالل التأثير على الهيئات
التشريعية مثل البرملانات الوطنية.
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وتشير أحدث البيانات إلى أن مستوى مشاركة املرأة في العمل السياس ي الوطني قد سجل ارتفاعا بين عامي  2010و
 .2019وارتفع املتوسط العاملي لنسبة املقاعد التي تشغلها املرأة في البرملانات الوطنية من  %19.2عام  2010إلى %24.6
عام  .2019وحتى البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،شأنها شأن البلدان املتقدمة وباقي البلدان النامية غير
األعضاء في املنظمة ،سجلت تحسنا على مستوى مشاركة املرأة في البرملانات الوطنية ،حيث ارتفعت النسبة من %13.8
إلى  %18.4خالل الفترة ذاتها .لكن بالرغم من هذا التحسن ،يبقى متوسط بلدان املنظمة دون متوسط باقي مجموعات
البلدان (الشكل .)3.2

الشكل  :3.2نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية ()%
2019

2010

بلدان املنظمة13.8 ،
البلدان النامية غير األعضاء16.7 ،
العالم19.2 ،
البلدان املتقدمة24.2 ،

بلدان املنظمة18.4 ،

البلدان النامية غير األعضاء22.6 ،
العالم24.6 ،
البلدان املتقدمة29.6 ،

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات بارلين لالتحاد البرملاني الدولي.

وثمة تفاوتات قائمة على الصعيدين القطري واإلقليمي .فعلى سبيل املثال ،سجلت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أعلى
معدل ( )%21.3من حيث نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في مجموعة بلدان املنظمة اإلسالمي .بينما سجلت منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا أدنى املعدالت ( )%16.2بهذا الخصوص .وتتمثل إحدى األسباب وراء هذا التفاوت
الصارخ في مستويات التعليم ومعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة املرتفعة نسبيا في بلدان املنظمة الواقعة في منطقة
أوروبا وآسيا الوسطى .ونفس األمر على املستوى القطري ،إذ أن هناك تباينات كبيرة بين مختلف بلدان املنظمة .وتشير
بيانات عام  2019إلى أن نسبة تمثيلية املرأة في البرملانات الوطنية في ثالثة من بلدان املنظمة تعدت عتبة  ،%40وهذه
البلدان هي اإلمارات العربية املتحدة ( )%50والسنغال ( )%41.8وموزمبيق ( .)%41.2وباملقابل ،بلغت هذه النسبة في
ست بلدان أعضاء في املنظمة معدال دون  ،%5وهذه البلدان هي اليمن ( )%0.3وعمان ( )%2.3ونيجيريا ()%3.4
واملالديف ( )%4.6والكويت ( )%4.6ولبنان (( )%4.7الشكل  .)4.2ويمكن أن يعزى التدني النسبي لحصة النساء من
مقاعد البرملانات في بعض البلدان واملناطق إلى مجموعة من األعراف واملمارسات املحلية واإلقليمية املتعلقة بمشاركة
املرأة في العمل السياس ي ( .)SESRIC, 2018فعلى سبيل املثال ،يشير سالسيدو الفينا و مورارجي ( Salcedo La Vina
 ) and Morarji 2016إلى أن بعض القطاعات في العديد من البلدان مثل السياسة والدفاع عادة ما تعد قطاعات
خاصة بالرجال وهذا ما يعيق مشاركة املرأة في هذه القطاعات.
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الشكل  :4.2نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
(2019 ،)%
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية
متوسط املنظمة

أوروبا وآسيا الوسطى
أفريقيا جنوب الصحراء

اإلمارات العربية املتحدة
السنغال
أوغندا

60

50
موزمبيق

40
غيانا
30
20

18.4

الكويت
عمان 10
اليمن
0
املالديف نيجيريا

املصدر :االتحاد البرملاني الدولي ،قاعدة بيانات بارلين

ال تزال العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بعيدة عن تحقيق الغاية األولية للمجلس االقتصادي واالجتماعي
لألمم املتحدة املتمثل في شغل النساء لنسبة  %30من مناصب صنع القرار .والواقع أن سبع بلدان أعضاء فقط هي
التي بلغت نسبة  %30في الوقت الراهن ،وهذه البلدان هي اإلمارات العربية املتحدة والسنغال وموزمبيق وأوغندا وغيانا
وسورينام والكاميرون .ونجحت هذه البلدان في تحقيق الغاية من خالل اعتماد مجموعة من السياسات االستباقية
واإليجابية مثل تحديد حصص الجنسين وتنظيم حمالت لتشجيع املرأة على املشاركة السياسية .وكثير من هذه
السياسات والبرامج يتماش ى مع أهداف خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة .لكن بما أن أمام  50بلد عضو في املنظمة
مسارا طويال لتحقيق غاية الـ ،%30من املهم تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة معدل مشاركة املرأة في عالم
السياسة والهيئات التشريعية.
وإلى جانب مشاركة املرأة في السياسة ،من شأن تمكين املرأة لتصبح فاعلة قانونية واقتصادية واجتماعية أن يساهم
في جعل املؤسسات أكثر تمثيال .وقد باتت املرأة مؤخرا في جميع أنحاء العالم أكثر نشاطا وبصورة متزايدة في مناصب
صنع القرار الرفيعة املستوى في القطاع الخاص .فالقيادات النسائية تتمتع بإمكانات هائلة تخول لها التأثير على طريقة
عمل الشركات ،من خالل تشجيع املمارسات اإلدارية املنصفة ،والترويج للسياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين
العمل والحياة الخاصة ،والتقليص من الفوارق بين الجنسين في مكان العمل.
زادت نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب كبار املسؤولين اإلداريين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
من  %10.8املسجلة خالل فترة  2016-2007إلى  %12.1خالل فترة ( 2019-2017الشكل  .)5.2وخالل الفترة ذاتها،
سجل املتوسط العاملي زيادة بسيطة من  %18.3إلى  .%18.4وفاقت متوسطي البلدان املتقدمة والبلدان النامية غير
األعضاء في املنظمة نسبة  %19خالل فترة  .2019-2017وتعد كل من قيرغيزستان وكازاخستان وماليزيا وبنين البلدان
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الوحيدة في املنظمة التي تخضع فيها أكثر من  %25من الشركات إلدارة رؤساء تنفيذيين من اإلناث .وفي كل من فلسطين
( )%0.9واليمن ( )%1.6وأذربيجان ( ،)%2.6أفضت مجموعة من العوامل االقتصادية والتنظيمية إلى محدودية تمثيل
املرأة في املستويات اإلدارية العليا للشركات خالل فترة .2019-2017
الشكل  :5.2الشركات التي تضم إناثا ضمن كبار املسؤولين اإلداريين فيها ( %من الشركات)
2007-2016

2017-2019

بلدان املنظمة10.8،

بلدان املنظمة12.1،

البلدان املتقدمة18.1،
العالم18.3 ،

العالم18.4،
البلدان املتقدمة19.3،

البلدان النامية غير األعضاء19.9 ،

البلدان النامية غير األعضاء20.6 ،

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الجنسانية ،البنك الدولي.

وعلى مدى العقد املاض ي من الزمن ،نفذت العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تدابير تروم تعزيز
تمثيلية املرأة من مختلف طبقات املجتمع في عالم السياسة واألعمال .ونتيجة لذلك ،تحسن متوسط حصة املرأة من
املقاعد في البرملانات الوطنية ومناصب اإلدارة العليا في الشركات .لكن رغم هذا االتجاه اإليجابي ،يبقى مستوى تمثيلية
املرأة في مجال صنع القرار دون املستوى املرجو ،السيما في املناصب السياسية واإلدارية .لهذا السبب يتعين على بلدان
املنظمة اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق تمثيلية متكافئة بين الرجل واملرأة على مستوى مناصب السلطة والقيادة،
سواء في مجالس إدارة الشركات أو البرملانات الوطنية.
وينبغي أن تراعي هذه التدابير العالقة بين مستوى تعليم املرأة ومشاركتها في صنع القرار .وعموما ،تمكنت املرأة املثقفة
واملتعلمة من تجاوز التحديات القائمة وباتت حاضرة بقوة في مختلف عمليات صنع القرار في مجتمعها ( ;Jan, 2008
 .)Nampedo, 2017ومن ثم فإن تشجيع املرأة على االنخراط في التعليم هي املقاربة األكثر شمولية للنهوض بمستوى
مشاركتها في صنع القرار ،مع ضرورة العمل في اآلن ذاته على معالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء عدم حضور املرأة
القوي في دوائر صنع القرار .ومن املهم أن تعتمد بلدان املنظمة سياسات وممارسات تتعدى مجرد وضع خطط
للحصص أو الحوافز ،ووقد يكون تنفيذ خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة من السبل املمكنة لتحقيق ذلك.
تحدد خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة خمسة إجراءات محورية يتعين تنفيذها لتعزيز مشاركة املرأة في صنع القرار
في البلدان األعضاء في املنظمة .وتتراوح هذه اإلجراءات بين ما هو متعلق بتعزيز مشاركة املرأة ،وإذكاء الوعي بشأن مزايا
ذلك ،ومراجعة التشريعات ذات الصلة .وفي هذا السياق ،يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من عملية تنفيذ خطة
العمل في جهودها الرامية لتحقيق املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في عمليات صنع القرار .ويمكن لتجارب البلدان
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األعضاء التي نفذت فعليا خطة العمل أن تكون من العوامل املسهمة في وضع سياسات مستنيرة وخوض تجربة ناجحة
في هذا املجال في باقي بلدان املنظمة .ويبرز اإلطار  2.2مثال قصة نجاح في السنغال بخصوص تطور النصوص
التشريعية التي تهدف للنهوض بمستوى مشاركة املرأة في صنع القرار.
اإلطار :2.2املشاركة السياسية للمرأة السنغالية في تزايد
خطت السنغال خطوات مهمة في مجال النهوض باملشاركة السياسية للمرأة من خالل اعتماد قانون التكافؤ بين
الجنسين ( .)2010ونتيجة لهذا القانون ،الذي ينص على التكافؤ في القوائم االنتخابية ،ارتفعت بشكل ملحوظ
حصة املقاعد التي تشغلها املرأة في البرملان من  %22.7املسجلة عام  2010إلى  %41.8عام  .2019وهذا ما يجسد
خطوة كبيرة إلى األمام في النضال املستمر من أجل املساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق املرأة ،وهذا الوضع في
السنغال يجعل منه بلدا رائدا في القارة األفريقية من حيث املشاركة السياسية للمرأة.
املصدر :هيئة األمم املتحدة للمرأة (.)b2020

 .2.2التعليم
يعتبر التعليم من أبرز املؤشرات لقياس مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية في بلد معين ( .)UNDP, 2019وهذا
الطرح يلقى تأييدا في عدد كبير من األدبيات التي تتناول مسألة عالقة تعليم املرأة بالتنمية .فعلى سبيل املثال ،كشف
تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ( )2017أن البلدان التي تمكنت من تحقيق املساواة بين الجنسين على
مستوى التعليم تنعم بمستويات جيدة في الخدمات الصحية واملساواة وفرص الشغل .ويشير تقرير ( Equal
 )Measures Hub 2020إلى أن من شأن سنة دراسية واحدة إضافية أن تزيد من دخل املرأة بنسبة  %10إلى ،%20
وكل عام إضافي في مستوى التعليم الثانوي يقلل من احتمالية زواج الطالبة وهي طفلة بمقدار خمس نقاط مئوية أو
أكثر ،والطفل الذي تتمتع والدته بالقدرة على القراءة يحظى بفرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة وتجاوز سن الخامسة
وذلك بمعدل  .%50فاملرأة التي تتلقى تعليما ذا جودة عالية تصبح جزءا من العناصر املفضية إلى تحقيق التنمية ،ألن
من شأن تسلحها بمجموعة من املهارات املتينة أن يجعلها أكثر قابلية للتكيف مع التكنولوجيات الحديثة وبيئة العمل
املتغيرة.
وعلى الصعيد العاملي ،تقر العديد من أطر العمل التنموية البارزة بمزايا تعليم املرأة وتشجع على التعليم الشامل
للجميع .فالهدف  4من أهداف التنمية املستدامة ،على سبيل املثال ،يرمي إلى "ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل
ّ
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" .ويعتمد هذا الهدف منظورا يراعي النوع االجتماعي في استيعاب
العالقة القائمة بين تعليم الفتيات وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر.
وتعليم اإلناث مفيد بشكل خاص للمجتمعات قيد النمو ،كبعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .لذلك
فإن إدراك العالقة القائمة بين التعليم والتنمية من زاوية نظر تراعي النوع االجتماعي بدوره أمر مهم للغاية بالنسبة
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لبلدان املنظمة .وفي هذا الصدد ،تولي خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة ،كما هو شأن الهدف  4من أهداف التنمية
املستدامة ،عناية فائقة ملسألة تعليم املرأة ،ويركز الهدف  2من خطة العمل على "توفير فرص متكافئة لجميع النساء
والفتيات في االستفادة من تعليم جيد على جميع املستويات ،باإلضافة إلى التدريب املنهي وصقل املهارات ،فضال عن
برامج محو األمية" (.)OIC, 2016
وضمان إملام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة له تأثير إيجابي على جميع مؤشرات التنمية مثل صحة الطفل واألم،
واالعتماد على الذات اقتصاديا ،والتخفيف من حدة الفقر ،واملشاركة املدنية والسياسية (.)SESRIC, 2018
ويستخدم معدل اإلملام بالقراءة والكتابة ،كمؤشر عاملي بخصوص مخرجات التعليم ،لقياس التقدم املحرز في
املساواة بين الجنسين في مجال التعليم ( .)UNDP, 2019ووفقا ملجموعات بيانات حديثة ،تحسنت بين عامي  2010و
 2018املعدالت العاملية إلملام الذكور واإلناث بالقراءة والكتابة .ففي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الذكور من  %80.8املسجل عام  2010ليبلغ  %82.1عام  ،2018فيما
تحسن املعدل أيضا في صفوف اإلناث من  %66.9إلى  %72.8خالل ذات الفترة (الشكل .)6.2
الشكل  :6.2معدل اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف البالغين في العالم ()%
الذكور

اإلناث
82.8
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بلدان املنظمة
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشرات التنمية العاملية ،البنك الدولي.

وبتعبير آخر ،تراجع مستوى التفاوت في معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بين الذكور واإلناث في بلدان املنظمة خالل
الفترة املمتدة بين عامي  2010و  2018من  13.9إلى  9.3نقطة مئوية .وخالل الفترة نفسها ،تراجع أيضا على املستوى
العاملي حجم الفجوة بين الجنسين بخصوص معدل اإلملام بالقراءة والكتابة من  8.5إلى  7.1نقطة مئوية .لكن رغم
تسجيل اتجاه إيجابي بشكل عام بخصوص اإلملام بالقراءة والكتابة ،تبقى الفجوة بين الذكور واإلناث على هذا
املستوى قائمة في كل مجموعات البلدان وهذا يدل على عدم تمتع النساء بنفس القدر من فرص الولوج إلى التعليم
األساس ي في جميع أنحاء العالم .وهذا البعد من أبعاد عدم املساواة بين الجنسين بلغ أعلى املستويات في مجموعة بلدان
املنظمة في  2010أو  2018على حد سواء.
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وزيادة على ذلك ،حققت العديد من البلدان األعضاء في املنظمة مستويات جديرة بالثناء من حيث معدالت اإلملام
بالقراءة والكتابة في صفوف النساء ،لكن رغم ذلك تبقى التفاوتات قائمة على املستويين القطري واإلقليمي .فعلى
سبيل املثال ،سجلت البلدان األعضاء الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ( )%46.9متوسطا هو األدنى من
حيث معدالت إملام اإلناث بالقراءة والكتابة عام  .2018وهذا داللة على وجود تحديات مستعصية تعيق استفادة
الفتيات والنساء من التعليم في هذه املنطقة .وخالل نفس العام سجلت كل من تشاد ومالي معدال جد منخفض بلغ
 %14.0و  %25.7على التوالي (الشكل  .)7.2وحتى أفغانستان ،املحسوبة على منطقة شرق وجنوب آسيا وأمريكا
الالتينية ،سجلت معدال متدنيا نسبيا من حيث إملام اإلناث بالقراءة والكتابة ( )%29.8في  .2018وباملقابل ،سجلت
كل من أوزبكستان ( )%100وكازاخستان ( )%99.7وأذربيجان ( )%99.7وطاجيكستان ( )%99.7وتركمانستان
( ،)%99.6الواقعة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ،أعلى املعدالت من بين جميع البلدان األعضاء في املنظمة من حيث
إملام اإلناث البالغات بالقراءة والكتابة.
الشكل  :7.2معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف اإلناث البالغات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
(2018 ،)%
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متوسط املنظمة

أوروبا وآسيا الوسطى
أفريقيا جنوب الصحراء

كازاخستان

100

أذربيجان
طاجيكستان

80

تركمانستان

72.8

60
40

أفغانستان
بوركينا فاسو
بنين

مالي

تشاد

20
0

املصدر :مؤشرات التنمية العاملية ،البنك الدولي.

وبخصوص مستوى تعليم الشباب ،سجلت البلدان النامية ،بما في ذلك العديد من بلدان املنظمة ،فوارق جلية بين
الجنسين من حيث معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة .والبلدان املتقدمة لوحدها هي التي تمكنت من القضاء على
الفوارق بين الجنسين على مستوى تعليم الشباب ،وسجلت معدل  1على مؤشر التكافؤ بين الجنسين (الشكل .)8.2
وبين عامي  2010و  ،2018ارتفع املتوسط العاملي على هذا املؤشر من  0.95إلى  ،0.97بينما ارتفع متوسط بلدان
املنظمة من  0.91إلى  .0.94وهذا راجع نسبيا للزيادة املسجلة في معدالت التحاق الفتيات باملدارس .لكن القيد في
املرحلة االبتدائية ال يعني بالضرورة إكمال الدراسة ،السيما بالنسبة للفتيات .لذلك يعد ارتفاع معدل االنقطاع عن
الدراسة في صفوف الفتيات من أبرز العوامل املساهمة في ارتفاع مستوى عدم املساواة بين الجنسين في التعليم.
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وترتبط النسبة املرتفعة النقطاع الفتيات عن الدراسة بارتفاع معدالت األمية في البلدان النامية ،بما في ذلك العديد
من بلدان املنظمة ،التي يعود سببها في املقام األول ملزيج من العوامل االقتصادية وضعف البنية التحتية وسطوة بعض
األعراف والتقاليد االجتماعية التقييدية (2018). ,SESRIC
أحرزت مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام  2010تقدما ملموسا في التقليص من الفجوة القائمة بين
الجنسين في مجال التعليم ،لكنها لم تتمكن من القضاء نهائيا على الفوارق بين الجنسين في هذا املجال ألسباب عدة.
وكما هو منصوص عليه في خطة املنظمة للنهوض باملرأة ،يمكن للبلدان األعضاء معالجة هذه الفجوة من خالل تنفيذ
مجموعة من السياسات والبرامج واملمارسات التي تمكن الفتيات والنساء من االستفادة من التعليم والدورات التدريبية
املهنية بتكلفة معقولة .وفي هذا السياق ،تعرض خطة العمل قائمة بتسع سياسات تتراوح بين ضمان املساواة في
استفادة املرأة من خدمات التعليم ووضع خطط (وطنية) للقضاء على األمية في أوساط النساء.
الشكل  :8.2مؤشر التكافؤ بين الجنسين بخصوص معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (السكان الشباب ،األعمار -15
)24
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الجنسانية ،البنك الدولي .تشير الدرجة األعلى إلى مستوى
أعلى من املساواة بين الجنسين.

وجدير بالذكر أن جائحة كوفيد 19-والتدابير الرامية الحتوائها شكلت مجموعة غير مسبوقة من الحواجز على
مستوى وصول املرأة إلى التعليم خاصة في البلدان النامية ( .)UN Women, 2020aوللتخفيف من هذه العقبات،
يتعين على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اتخاذ تدابير خاصة مثل توفير معدات تكنولوجيا املعلومات
واإلنترنت لألسر الفقيرة وتحويالت نقدية (مشروطة) ( .)SESRIC, 2020كما أن تعزيز التعاون بين بلدان املنظمة من
خالل تمكين نقل املعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من بين الخيارات املتعلقة بالسياسات العامة التي يمكن من خاللها
تحسين مخرجات التعليم في صفوف الفتيات والنساء .وكما هو مبين في اإلطار  ،3.2تزخر بلدان املنظمة بمستويات
عالية من املمارسات الجيدة وقصص النجاح على الصعيد الوطني.
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اإلطار :3.2برنامج "تيسير" للتحويالت املالية املشروطة في املغرب
خطى املغرب خطوات كبيرة في مجال النهوض بقطاع التعليم خالل العقد املاض ي من الزمن .فقد تحققت شبه
املساواة بين الجنسين على مستوى التعليم االبتدائي .لكن األمور ليست مثالية بما يكفي ،خاصة مع ارتفاع
مستويات انقطاع الفتيات عن الدراسة في التعليم الثانوي .وفي عام  2008قررت الحكومة املغربية إطالق برنامج
التحويالت املالية (تيسير) لتشجيع األسر الفقيرة على إبقاء أوالدهم اإلناث والذكور في صفوف الدراسة .وبفضل
نجاح املرحلة التجريبية للبرنامج حيث تم تسجيل تراجع مهم في معدل االنقطاع عن الدراسة ،وسعت الحكومة
املغربية النطاق الجغرافي الذي يغطيه البرنامج وأدرجت مستويات إضافية .وفي الوقت الحاضر يغطي البرنامج
الوطني للتخفيف من حدة الفقر  690ألف طالب في  434مجتمع قروي .وباإلضافة إلى ذلك ،تشدد الرؤية
االستراتيجية لفترة  2030-2015للصالح في املغرب على أهمية برنامج "تيسير" .فقد ساعد البرنامج العديد من
الفتيات اللواتي يعشن في املناطق الريفية على مواصلة دراستهن ،وهذا ما ساهم في تعزيز املساواة بين الجنسين في
مجال التعليم.
املصدر :البنك الدولي (.)a2020

 .2.3الصحة
يساهم األشخاص األصحاء ،بغض النظر عن نوع جنسهم ،بصورة كبيرة في تحقيق التقدم االقتصادي والتنمية ذلك
متساو
ألنهم عادة ما يعيشون لفترة أطول ويحافظون على قدراتهم اإلنتاجية ملدة طويلة .ويتمتع الرجال والنساء بحق
ٍ
في أن يعيشوا حياة صحية ،لكن احتياجات كل منهما من الرعاية الصحية مختلفة عن اآلخر .والوضع الصحي للمرأة
بالخصوص له آثار على التنمية االجتماعية ،ألن النساء السليمات صحيا يكن أكثر إنتاجية ،واملأة املتعلمة تكون أكثر
دراية باحتياجاتها من الرعاية الصحية والتدخالت ذات الصلة ،واألمهات اللواتي يتمتعن بصحة جيدة عادة ما يكن
أكثر قابلية لتنشأة أطفال وأسر تتمتع بصحة جيدة ( .)Bloom et al., 2014لكن في العالم النامي كثيرا ما تكون
الظروف االجتماعية واألعراف الثقافية من العوامل املعيقة الستفادة املرأة من خدمات الرعاية الصحية وسهولة
تنقلها .كما أن قلة املوارد املالية وضعف البنية التحتية وعدم كفاية عدد املهنيين العاملين في قطاع الصحة أيضا من
بين أبرز العوامل التي تؤثر على النتائج الصحية في العديد من البلدان النامية ( .)SESRIC, 2019ويعد انتشار العنف
على أساس نوع الجنس مثل العنف املنزلي من بين املحددات األخرى للوضع الصحي للمرأة في البلدان النامية .وفضال
عن ذلك ،ال تزال العديد من البلدان تفتقر للقوانين الخاصة بحماية املرأة من العنف في املنزل وخارجه أو ال تنفذ كما
ينبغي إن وجدت.
إن مسألة تحسين مستوى استفادة املرأة من خدمات الرعاية الصحية والنهوض بجودتها من املسائل التي تغطيها
العديد من خطط العمل التنموية .فالهدف  3من أهداف التنمية املستدامة ،على سبيل املثال ،يركز على تقليص
معدل الوفيات النفاسية وتحسين إمكانية وصول املرأة لخدمات الرعاية الصحية اإلنجابية .ويتضمن برنامج العمل
االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة  (OIC-SHPA) 2014-2023عددا من املجاالت املواضيعية التي
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تهم النهوض بصحة املرأة .وعلى نفس املنوال ،تغطي خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة موضوع الصحة ضمن أهدافها
الرئيسية التسعة ،وتحدد مجموعة من األهداف لبناء نظم صحية أكثر شموال وتعزيز القدرات الصحية.
ولتقييم الوضع الراهن الستفادة اإلناث من الرعاية الصحية في البلدان األعضاء في املنظمة وتحليل أدائها ،تعد بعض
املؤشرات مثل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ومعدل الوفيات النفاسية من األدوات الناجعة لتحقيق ذلك.
فمؤشر متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من املؤشرات الرئيسية التي تسلط الضوء على الوضع املتعلق بالتنمية
االجتماعية والبشرية في بلد معين .هذا ألن مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية تتدخل لتحديد هذا
املتوسط مثل الفقر ونقص التغذية والحصول على املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتوفر خدمات الرعاية
الصحية األولية ومستوى تغطية برامج التحصين في بلد معين .وهذا القياس يعطي تقديرا بخصوص عدد السنوات
التي ُيتوقع أن يعيشها النساء والرجال وهم ينعمون بصحة جيدة من خالل مراعاة السنوات الضائعة بسبب العنف
أو املرض أو سوء التغذية أو عوامل أخرى ذات صلة.
وعلى الصعيد العاملي ،ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من  68.4سنة في  2010إلى  70.4سنة في  2018بالنسبة
للرجال ،ومن  72.8سنة في  2010إلى  74.9سنة في  2018بالنسبة للنساء (الشكل  .)9.2ونفس األمر في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي حيث ارتفع املتوسط في صفوف الرجال من  64.4سنة في  2010إلى  66.9سنة في  ،2018كما ارتفع
املتوسط بالنسبة للنساء من  68.1سنة في  2010إلى  70.7سنة في .2018
الشكل  :9.2متوسط العمر املتوقع عند الوالدة (سنوات)
الذكور

اإلناث

70.4

74.9

84.0

78.9

74.5

69.1

70.7

66.9

68.4

72.8

82.7

77.1

72.0

66.7

68.1

2018

64.4

العالم

البلدان املتقدمة البلدان النامية بلدان املنظمة
غير األعضاء

العالم

البلدان املتقدمة البلدان النامية بلدان املنظمة
غير األعضاء
2010

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشرات التنمية العاملية ،البنك الدولي.

لكن رغم هذا التحسن املسجل في بلدان املنظمة ،ظل متوسط العمر املتوقع للمرأة من هذه البلدان أقل بمعدل
 4.2سنوات عن املتوسط العاملي في عام  .2018وهذا الوضع يستدعي أن توسع بلدان املنظمة نطاق وكثافة الجهود
واالستثمارات في مجال صحة املرأة ،كما يتعين عليها النهوض بمستوى استفادة املرأة من املرافق والخدمات الصحية
في املناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
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الوضع املتعلق بالنهوض باملرأة

وكما هو شأن االتجاهات العاملية ،تسجل بلدان املنظمة تفاوتات فيما بينها من حيث متوسط العمر املتوقع عند
الوالدة في صفوف اإلناث .فلحدود عام  ،2018سجلت قطر أعلى املعدالت على مؤشر متوسط العمر املتوقع عند
الوالدة بالنسبة للناث ( 81.9سنة) ،بينما سجلت سيراليون أدنى املعدالت ( 55.1سنة) .وعلى مستوى املناطق الفرعية
للمنظمة ،سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أدنى معدل على املؤشر ( 62سنة).
وتبقى املضاعفات املرتبطة بالحمل والوالدة من األسباب الرئيسة للوفيات وحاالت اإلعاقة في صفوف النساء في عمر
اإلنجاب ( 49-15سنة) في البلدان النامية .فوفقا ملنظمة الصحة العاملية ( ،)2019شهد عام  2017وفاة ما يقارب 295
ألف امرأة أثناء مرحلة الحمل أو بعد الوالدة ،و  %94من جميع هذه الوفيات النفاسية سجلت في البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل .وهذا داللة على أن معدل الوفيات النفاسية ال يزال مرتفعا لحد كبير ،ال سيما في البلدان النامية،
على الرغم من التحسن الذ ي تحقق في السنوات األخيرة .فقد تراجع املعدل العاملي للوفيات النفاسية من ( 248لكل
مائة ألف والدة حية) املسجل عام  2010إلى  211في  ،2017وذلك بفضل مختلف الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية
(الشكل  .)10.2وفي البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،تراجع املعدل من  192إلى  159حالة
وفاة ،بينما انخفض بشكل كبير من  304إلى  254حالة وفاة نفاسية (انخفاض بنسبة  )%16في البلدان األعضاء في
املنظمة خال نفس الفترة.
الشكل  :10.2معدل الوفيات النفاسية في العالم (لكل مائة ألف والدة حية)
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املصدر :حسابات موظفي سي سرك بناء على مؤشرات التنمية العاملية ،البنك الدولي.

وبناء على هذه األرقام ،يبدو أن ثمة هوة شاسعة بين بلدان املنظمة والبلدان املتقدمة من حيث معدل الوفيات
النفاسية .فلحدود عام  ،2017بلغ متوسط حاالت الوفيات في صفوف األمهات في بلدان املنظمة  254حالة (لكل مائة
ألف والدة حية) إما أثناء الحمل أو بعد الوالدة .وباملقابل توفيت  7نساء فقط لنفس األسباب في البلدان املتقدمة.
وهذا الوضع السيئ في بلدان املنظمة يستدعي منها بذل مزيد من الجهود لتوفير تغطية شاملة لخدمات الصحة
اإلنجابية.
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ومن بين بلدان املنظمة ،سجلت اإلمارات العربية املتحدة ( )3وتركمانستان ( )7أدنى املعدالت من حيث الوفيات
النفاسية عام  .2017بينما عانت البلدان األعضاء الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أعلى معدالت
الوفيات النفاسية بمتوسط بلغ  559حالة وفاة .والواقع أن هذا املعدل تعدى عتبة  1000حالة وفاة في تشاد
وسيراليون عام ( 2017الشكل  .)11.2وتبرز هذه اإلحصاءات وجود تفاوتات كبيرة بين بلدان املنظمة سواء على
املستوى اإلقليمي أو القطري.
الشكل  :11.2معدل الوفيات النفاسية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (لكل مائة ألف والدة حية)
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املصدر :مؤشرات التنمية العاملية ،البنك الدولي.

وبصورة عامة ،أحرزت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقدما ملموسا على مستوى صحة املرأة خالل
العقد املاض ي من الزمن ،وإن كان هذا التقدم ليس بنفس الوتيرة والقدر واالتساق على صعيد كل البلدان .وتشير
املعطيات واإلحصاءات إلى أن عددا من بلدان املنظمة تقطع أشواطا على املسار الصحيح نحو تحقيق أهداف خطة
عمل املنظمة للنهوض باملرأة املتعلقة بمجال الصحة .فقد خطت هذه البلدان خطوات كبيرة للتقليص من مستوى
عدم املساواة بين الرجل واملرأة في االستفادة من خدمات الرعاية الصحية وتحسين مستوى رفاهية املرأة .وباملقابل،
يشير األداء النسبي للعديد من البلدان األعضاء األخرى إلى وجود تحديات مستعصية لم يتم بعد العمل على تجاوزها.
ولتجاوز هذه التحديات ،من املهم للغاية تسخير جهود كبيرة مثل االستثمار في الخدمات الصحية لألمهات وحديثي
الوالدة وتدريب املزيد من املهنيين العاملين في قطاع الصحة وتعزيز الوصول إلى الخدمات في املناطق الريفية ( SESRIC,
 .)2019ويتعين أن ينصب تركيز االستثمارات في قطاع الصحة على تحسين الخدمات كما ونوعا.
ومن املهم كذلك أن تخصص بلدان املنظمة جهودا على مستوى تبادل أفضل املمارسات واملعارف والخبرات واملهارات
واملوارد في مجال صحة املرأة .فعلى سبيل املثال ،من شأن تجربتي بنغالديش (راجع )SESRIC, 2018 :وجزر املالديف
(راجع اإلطار  )4.2في مجال التقليص من املعدالت املرتفعة للوفيات النفاسية أن تقدم إضافة على مستوى توجيه
السياسات ذات الصلة في باقي البلدان األعضاء التي تحاول تجاوز هذه املشكلة .ومن املهم للغاية أن تستهدي بلدان
املنظمة بالوثائق االستراتيجية املتوفرة في الوقت الراهن ،بما في ذلك برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون
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اإلسالمي في مجال الصحة  2023-2014وخطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة .وتعرض خطة العمل على وجه الخصوص
خمسة إجراءات رئيسية للنهوض بالوضع الصحي للمرأة من خالل تدخالت تشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي في
فترة ما حول الوالدة وإذكاء الوعي بأهمية صحة األمهات وحديثي الوالدة.
اإلطار :4.2نجاح املالديف في التقليص من معدل الوفيات النفاسية
تواجه املالديف صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية لألمهات من سكانها املوزعين على  187جزيرة .وأربع جزر
فقط هي التي تضم أكثر من  5000نسمة .لذلك عملت وزارة الصحة املالديفية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة
للسكان على تصميم سلسلة من برامج التدخل للتقليص من معدل الوفيات النفاسية .وفي هذا الصدد ،أطلقت
الوزارة حملة إلجراء استعراضات متعمقة لجميع الوفيات النفاسية ،وذلك بهدف مساعدة العاملين في قطاع
الصحة على فهم االسباب الكامنة وراء وفاة النساء .واستفاد مهنيو قطاع الصحة من دورات تدريبية إضافية وتم
توزيعهم على مختلف الجزر للقيام بزيارات منزلية .وقد أثبتت املتابعة عن كثب نجاعتها ،خاصة بالنسبة للنساء
ذوات الحمل املعرض لخطر شديد ،حيث تم توفير غرف تدخل متخصصة في املراكز الصحية في  12جزيرة وتقديم
خدمات متخصصة في أربعة مستشفيات إقليمية .وبذلت الوزارة جهدا كبيرا في إطار تثقيف النساء بأهمية الرعاية
الصحية اإلنجابية .ونتيجة لهذه الجهود ،انخفض معدل الوفيات النفاسية بين عامي  2006و  2017بنسبة  34في
املائة ،أي من  71إلى  53حالة وفاة من بين كل مائة ألف والدة حية.
املصدر :صندوق األمم املتحدة للسكان ( )2016وإحصاءات البنك الدولي حول النوع االجتماعي ()2020

 .2.4التمكين االقتصادي
يساهم التمكين االقتصادي للمرأة في تعزيز النمو االقتصادي والتقليص من حدة الفقر وتضييق الفجوة املتعلقة
بعدم املساواة في الدخل وتعزيز الرفاهية املجتمعية وتحقيق التوازن في معدالت الخصوبة والرفع من مستوى أداء
األعمال التجارية واالبتكار فضال عن تعزيز التنمية املستدامة ( .)OECD, 2008فالتمكين االقتصادي للمرأة يحقق
الرخاء ليس لها فحسب ،بل أيضا ألسرتها ومجتمعها .هذا ألن املرأة عادة ما تلجأ الستثمار دخلها لصالح أسرتها
املعيشية أكثر من الرجل ،وبالتالي يزيد اإلنفاق على تعليم األطفال وصحتهم من خالل مشاركتها في الحياة االقتصادية
( .)SESRIC, 2018وطاملا كانت مسألة التمكين االقتصادي للمرأة من املسائل الرئيسة التي تحظى باهتمام خاص على
أجندة عدد من املؤسسات الدولية واإلقليمية مثل األمم املتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي ومنظمة التعاون اإلسالمي .فعلى سبيل املثال ،يتضمن جدول أعمال التنمية املستدامة لألمم املتحدة
مقاصد بشأن تمكين املرأة ضمن الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة .وعلى نفس النحو ،تنص خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة خمسة عشر هدفا فرعيا تحت الهدف  4املتعلق بـ "التمكين االقتصادي للمرأة".

22

سيسرك | تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية 2021
التقدم املحرز نحو تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة
()OPAAW

الوضع املتعلق بالنهوض باملرأة

رغم أن عامل عدم املساواة بين الجنسين من األمور املسلم بكونها من أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق النمو
االقتصادي والتنمية ،إال أنه ال يزال قائما على الصعيد العاملي كمعيق للمشاركة االقتصادية للمرأة .فمجموعة من
البيانات املصنفة حسب نوع الجنس تشير إلى أن معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة سجل ارتفاعا طفيفا من نسبة
 %41.6املسجلة عام  2010إلى  %42.3في  2019في مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (الشكل  .)12.2ومع
احتساب التراجع في معدل مشاركة الرجل في القوى العاملة خالل نفس الفترة ،تراجع مستوى التفاوت بين الجنسين
في املشاركة في القوى العاملة من  32.1إلى  30.6نقطة مئوية .وبصورة عامة ،سجلت بلدان املنظمة خالل العقد املاض ي
من الزمن تقدما نسبيا على مستوى النهوض بمشاركة املرأة في القوى العاملة والتقليص من حجم الفوارق بين
الجنسين في سوق العمل.
الشكل  :12.2اتجاهات معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة ( )%في مجموعة بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي ،حسب نوع الجنس.
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات البنك الدولي حول اإلحصاءات الجنسانية وتقديرات منظمة العمل الدولية.

وبمقارنة متوسط بلدان املنظمة ( )%42.3باملتوسط العاملي ( %47.2في  )2019من حيث معدل مشاركة املرأة في القوى
العاملة ،فإن مجموعة بلدان املنظمة ال تزال متخلفة .وسجلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على وجه
الخصوص متوسطا جد منخفض من حيث متوسط معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة ،حيث بلغ  %27.8بسبب
مجموعة من العوامل الخاصة باملنطقة وبعض األعراف االجتماعية مثل انتشار شبكات لحفظ األمن االجتماعي
لألسر .وعلى مستوى فرادى البلدان ،سجلت موزمبيق ( )%77.3أعلى املعدالت بهذا الخصوص ،وتلتها توغو (،)%76.3
بينما سجلت اليمن ( )%5.8أدنى املعدالت (الشكل .)13.2
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الشكل  :13.2معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة ( )%في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.2019 ،
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
موزمبيق
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املصدر :إحصاءات البنك الدولي حول قضايا الجنسانية وتقديرات منظمة العمل الدولية.

وتبقى إمكانية مشاركة املرأة في سوق العمل ضئيلة باملقارنة مع الرجل ،وهذا راجع لقلة الفرص املتاحة أمامها .وحتى
عند مشاركتها فإنها تكون أكثر عرضة لفقدان عملها بسبب األفكار النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي وبعض األعراف
االجتماعية وضعف آليات الحماية االجتماعية ( .)UNHLP, 2016وهذا الواقع هو ما يفسر الفوارق القائمة بين
الجنسين من حيث معدالت البطالة .وخالل الفترة املمتدة بين عامي  2010و ،2019ظلت معدالت البطالة في صفوف
اإلناث في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى باملقارنة مع املعدالت في صفوف الذكور .فقد ارتفع
متوسط معدل البطالة في صفوف اإلناث في بلدان املنظمة من نسبة  %10.2املسجلة عام  2010إلى  %11.1في 2019
(الشكل  .)14.2وخالل الفترة ذاتها ،ارتفع نسبيا متوسط معدل البطالة في صفوف الذكور من  %6.5إلى  %6.6في بلدان
املنظمة.
الشكل  :14.2معدالت البطالة ( ،)%حسب نوع الجنس
العالم ،ذكور

العالم ،إناث
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إضافة غلى ذلك ،من شأن جائحة كوفيد 19-أن تساهم في توسيع الفارق بين الجنسين في سوق العمل الذي يضر
باملرأة العاملة والنساء صاحبات املشاريع في جميع أنحاء العالم .وهذا راجع لكون النساء غالبا ما يزاولن عملهن في
القطاعات االقتصادية األكثر عرض لتداعيات الجائحة بسبب طابعها غير الرسمي واالفتقار للقوانين التنظيمية
والشبكات االجتماعية ...إلخ (ILO, 2020؛ راجع اإلطار  .)5.2وفي هذا السياق ،يتعين على البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي اتخاذ تدابير خاصة لتجنب التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19-والتخفيف من حدة وقعها على
املرأة واألسر املعيشية من خالل وضع سياسات شاملة تروم النهوض بالوضع االقتصادي للمرأة.
إن تعزيز مشاركة املرأة في االقتصاد وريادة األعمال ليست باملهمة اليسيرة ،فهي تستلزم تدخالت متعددة األبعاد على
مستوى السياسات العامة من خالل تعاون جميع األطراف املعنية من مختلف املجاالت ،على سبيل املثال ال الحصر،
التعلي م والرعاية الصحية والحماية االجتماعية والحماية من العنف .لكن حتى يتسنى لصناع القرار صياغة وتنفيذ
سياسات من هذا النوع بكل نجاح ،يتعين على البلدان األعضاء في املنظمة متابعة اتجاهات سوق العمل عن كثب،
ومن ذلك الوضع املتعلق بتوظيف فئة النساء .وكما هو مبين في الشكل  ،15.2ارتفعت نسبة النساء العامالت مقابل
أجر وراتب من  %45.5املسجلة عام  2010إلى  %49في  ،2019بينما تراجعت نسبة العامالت املساهمات من األسرة
من  %23.4إلى  %18.9خالل نفس الفترة .ولم ُي َّ
سحل سوى تحسن طفيف على مستوى نسبة النساء العامالت
لحسابهن الخاص ونسبة ربات العمل .وبتعبير آخر ،أخذ عدد اإلناث املزاوالت للوظائف ذات أجر وراتب التي توفر لهن
فرصا أفضل وحماية اجتماعية (الضمان االجتماعي) يتزايد في البلدان األعضاء في املنظمة.
الشكل  :15.2الوضع املتعلق بالبطالة في صفوف اإلناث في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي %( ،من العمالة
النسوية)
ربات العمل
النساء العامالت املساهمات من األسرة
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املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات البنك الدولي حول اإلحصاءات الجنسانية وبيانات منظمة العمل
الدولية.

وحسب ما هو منصوص عليه في خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة ،يتعين على بلدان املنظمة مراجعة سياساتها
املتعلقة بسوق العمل لخلق بيئة أكثر تمكينا لربات العمل والعامالت ،وذلك هو السبيل نحو تعزيز املشاركة
االقتصادية للمرأة .وتعد الحوافز الضريبية ومخططات الحصص ،على وجه الخصوص ،من العناصر األساسية
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لتعزيز مشاركة املرأة في القوى العاملة .وزيادة على ذلك ،تخول برامج الضمان االجتماعي وشبكات األمان للمرأة العاملة
أن تكون أكثر نشاطا وإنتاجية من الناحية االقتصادية .لذلك من الضروري مراجعة التشريعات والقوانين التنظيمية
للقضاء على العقبات القانونية القائمة التي تعيق التمكين االقتصادي للمرأة .كما يمكن للبلدان األعضاء تيسير عملية
تمكين رائدات األعمال وتشجيع النساء على االنخراط في أنشطة ريادة األعمال من خالل خلق بيئة مواتية تشمل ،على
سبيل املثال ال الحصر ،تسهيالت الستفادة رائدات األعمال من اعتمادات االئتمان.
اإلطار :5.2أزمة كوفيد 19-والنساء صاحبات املشاريع
تعد ريادة األعمال من العناصر األساسية املساهمة في التمكين االقتصادي للمرأة ،ال سيما في االقتصادات النامية.
فالكثير من املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تديرها النساء تأثرت بصورة كبيرة جراء التقلبات االقتصادية
الناجمة عن تفش ي جائحة كوفيد 19-ونتج عن ذلك أيضا فقدان العديد من النساء لوظائفهن .ووفقا ألرقام البنك
الدولي ،تعد املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تديرها النساء على مستوى العالم أكثر عرضة للغالق بسبب
الجائحة بنسبة  6نقاط مئوية مقارنة باملشاريع التي يملكها الرجال .ففي العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى
فقدت ما يقارب  %60من املشاريع الصغيرة التي تملكها النساء مصادر دخلها ،أي بمعدل يفوق عدد املشاريع التي
يملكها الرجال بثالثة أضعاف .وفي أوغندا ،تعد  %61من املشاريع الصغيرة التي تديرها النساء غير قادرة على توليد
الدخل خالل فترة تفش ي الجائحة ،مقارنة بنسبة  %22من املشاريع التي يديرها الرجال .لذلك تعد بعض املكتسبات
املحرزة على امتداد العقد املاض ي من الزمن في إطار التمكين االقتصادي للمرأة في دائرة الخطر.
املصدر :مبادرة تمويل النساء صاحبات املشاريع (.)2020

 .2.5الحماية االجتماعية
إن الحماية االجتماعية الشاملة والفعالة من اللبنات األساسية ملعالجة قضايا عدم املساواة بين الجنسين والنهوض
بمستوى رفاه املرأة .فنظم الحماية االجتماعية تخفف من حدة املخاطر التي قد تعترض طريق األفراد في حياتهم وتوفر
الدعم الالزم لألفراد واألسر الفقيرة التي تعاني من الفقر أو الهشاشة أو التهميش أو األزمات .والتكافؤ في فرص
االستفادة من نظم الحماية االجتماعية التي تراعي الفوارق بين الجنسين يلعب دورا محوريا في تمكين املرأة وتعزيز
فرصها ( .)SPIAC-B, 2019ونظم الحماية االجتماعية التي ال تراعي منظور النوع االجتماعي قد تسهم في تفاقم مجموع
العوامل املتداخلة التي تحول دون تقدم املرأة وتمكينها.
وحسب مجلس التعاون املشترك بين الوكاالت بشأن الحماية االجتماعية ( ،)2019تساهم بصورة استباقية نظم
الحماية االجتماعية املصممة بعناية فائقة في معالجة التحديات التي تواجهها املرأة في مختلف مراحل حياتها واملخاطر
املرتبطة بشتى أشكال التمييز بين الجنسين في املنزل والعمل .فعلى سبيل املثال ،قد تواجه الفتيات في مقتبل عمرهن
عوائق تحرمهن من التعليم بسبب مسؤوليات املنزل امللقاة على عاتقهن ،والكثير من املراهقات قد يكن ضحية زواج
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مبكر وحمل وهن قاصرات وارتفاع معدالت االنقطاع عن املدرسة الثانوية في صفوفهن ،والنساء أكثر عرضة للتمييز
والعنف في العمل غير الرسمي أو غير املهيكل واملعاناة من مختلف مظاهر عدم املساواة في األجور أو العمل غير املأجور
وفرض قيود على تنقلها أو اتخاذ القرار .لذلك من شأن نظم الحماية االجتماعية املعدلة حسب مراحل معينة من عمر
اإلناث أن توفر حماية للمرأة على مستوى املخاطر والتهديدات املتنوعة واملتعددة األبعاد التي قد تعترضها طوال فترة
حياتها.
ويمكن لنظم الحماية االجتماعية في اآلن ذاته تحسين مستوى استفادة املرأة من الخدمات األساسية التي يمكن أن
يكون لها تأثير إيجابي يمتد ملجاالت أخرى في حياتها .فعلى سبيل املثال ،من شأن استفادتها بشكل جيد من خدمات
املياه والصرف الصحي املساهمة بقدر كبير في النهوض بمستواها التعليمي والصحي .واألهم من ذلك هو أن نظم
الحماية االجتماعية املراعية لقضايا النوع االجتماعي قادرة على النهوض بالدور الفعال للمرأة وتمثيليتها ،وذلك من
خالل منحها القدرة على التحكم في مواردها (الدخل واألصول والصحة والتعليم ...إلخ) .ويمكن ملثل هذا األمر أن يفض ي
إلى تحسن في مستوى مشاركته وإبراز دورها املهم في املنزل واالقتصاد واملجتمع والسياسة (.)SPIAC-B, 2019
لكن تقديرات منظمة العمل الدولية ( )2019تشير إلى أن  %73من سكان العالم ال يستفيدون من خدمات الحماية
االجتماعية على نحو كاف .وحتى في حالة وجود حماية اجتماعية ،فإن بعض فئات املجتمع مثل سكان األرياف والنساء
غالبا ما ال تستفيد منها بسبب نقص الوعي بإجراءات التقدم بطلب االستفادة والقيود املتعلقة بالتنقل من مكان آلخر
ونقص سلطة اتخاذ القرار في األسرة ...إلخ .وهذا ما يستدعي بدوره ضرورة تطوير أطر تراعي قضايا النوع االجتماعي
وتأخذ بعين االعتبار العقبات التي تعترض طريق املرأة في سعيها لالستفادة من خدمات الحماية االجتماعية.
وبالنظر ألهمية الحماية االجتماعية ،فإن خطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة تنص عليها في مجموعة من املقاصد
اإلنمائية :املقصد ( 3.1أسس الحماية االجتماعية) ،واملقصد ( 8.3التغطية الصحية) ،واملقصد ( 5.8نظم الحماية
االجتماعية) ،واملقصد ( 4.10عدم املساواة) .ويتناول املقصد  4.5على وجه الخصوص مسألة الحماية االجتماعية من
زاوية آثارها على املساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز .وكما هو شأن خطة التنمية املستدامة ،تنص خطة عمل
منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة على قضية "الحماية االجتماعية للمرأة" باعتبارها من بين أهدافها الرئيسية
التسعة ،وتدرج ثمانية أهداف فرعية للبلدان األعضاء في املنظمة تحت هذا املجال.
وباإلضافة إلى ذلك ،كان تفش ي جائحة كوفيد 19-بمثابة تنبيه صريح للعالم بمدى خطورة إهمال مسألة العمل على
إحداث نظم قوية للحماية االجتماعية يستفيد منها الرجال والنساء على حد سواء .وفي إطار االستجابة لتداعيات أزمة
هذه الجائحة ،نجحت أكثر من  151دولة في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك العديد من البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ،على وجه السرعة في تطوير برامج لتحويل األموال أو شبكات أمان جديدة للتخفيف من اآلثار
الناجمة عن الجائحة التي طالت الفئات الهشة بمن فيهم العاطلين عن العمل واألسر املعيشية الفقيرة والنساء
املحرومات (.)Gentilini, 2020
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ومع ذلك ،يشير سيسرك ( ) 2020إلى أن العديد من بلدان املنظمة ال تتوفر في الوقت الراهن على أي تدابير تهدف
لحماية الفئات املحرومة والهشة من السكان ،ومن ذلك ماليين النساء والفتيات .فعلى سبيل املثال ،بلغ معدل الشباب
من اإلناث خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب ما يقارب  %35في البلدان األعضاء في املنظمة خالل فترة -2010
 ،2019وهو معدل أعلى من معدالت باقي مجموعات البلدان (الشكل  .)16.2وفئة كبيرة من هؤالء الشابات أو أسرهن
بحاجة ماسة آلليات حماية اجتماعية للعيش بقدر محترم من الكرامة .وغياب شبكات األمان يثني الفتيات عن متابعة
التعليم وبرامج التدريب املنهي .وهذا بدوره يساهم في ارتفاع مستويات عدم املساواة بين الجنسين في مجال التعليم
والعديد من القطاعات االقتصادية .لذلك يعد االفتقار إلى نظم للحماية االجتماعية أو محدودية نجاعتها من أسباب
دخول الفتيات والنساء في حلقة مفرغة من التهميش والحرمان.
الشكل  :16.2حصة الشباب اإلناث خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب %( ،من السكان الشباب اإلناث)

2010-2011

2018-2019
8.8
12.1

22.5
24.5
35.0
35.0

البلدان املتقدمة

البلدان النامية غير األعضاء

بلدان املنظمة

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الجنسانية ،البنك الدولي.

ويعد توفر نظم الضمان االجتماعي التي توفر خدمات الرعاية الصحية لألمهات وحديثي الوالدة من األمور البالغة
األهمية في القطاعات االقتصادية ،ألن األمر يشجع املرأة على املشاركة الفعالة في سوق العمل .ولتحقيق هذا املبتغى،
من الضروري الحرص على استفادة املرأة من األجور واملزايا التي تستفيد منها عادة حتى أثناء فترة األمومة ،ومنع الفصل
أو إنهاء الخدمة خالل فترة الحمل ،ومنح إجازة األمومة ...إلخ ( .)UN, 2010فاملعيار الدولي ملدة إجازة األمومة ،على
النحو املنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية األمومة لعام ( 2000رقم  ،)183هو  14أسبوعا.
ووجود مثل هذا املعيار وتنفيذهأمر غاية في األهمية من منظور املساواة بين الجنسين .وفي الوقت الذي لم تتمكن 30
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي من استيفاء هذا املعيار في  ،2010تراجع هذا العدد عام  2019وبلغ  25بلدا.
وباملوازاة مع ذلك ،ارتفع عدد بلدان املنظمة التي منحت  14أسبوعا كإجازة مدفوعة األجر لألمهات حديثات اإلنجاب
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من  26املسجل عام  2010إلى  31بلد عام ( 2019الشكل  .)17.2وهذا داللة على أن عددا متزايدا من البلدان األعضاء
في املنظمة تبدي رغبة في تسهيل مشاركة املرأة في سوق العمل من خالل منحها مزايا األمومة.
الشكل  :17.2هل اإلجازة املدفوعة األجر ملدة  14أسبوعا على األقل تمنح لألمهات؟ (عدد بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي) 2010 ،مقابل .2019
2010

نعم
26

2019

ال
30

نعم
31

ال
25

املصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات املرأة واألعمال والقانون .2020

في ظل االفتقار لنظم فعالة وشاملة للحماية االجتماعية ،قد تستمر ماليين النساء في العيش أو العمل في ظروف
صعبة .ونتيجة لذلك تبقى املرأة مهمشة وغير قادرة على إبراز كامل قدراتها وإمكاناتها بصفتها مستفيدة من التنمية
االجتماعية واالقتصادية .لهذا السبب يعد توفير الحماية االجتماعية الفعالة للمرأة من الوسائل التي ال غنى عنها
لتمكينها ومعالجة قضية عدم املساواة بين الجنسين.
ومن زاوية السياسات العامة ،يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي النظر في مسألة تنفيذ اإلجراءات السبعة
املنصوص عليها في خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة في إطار هذا البعد ،التي تتراوح بين تغيير العقليات الراسخة
والنهوض بمستوى التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية الفاعلة في هذا املجال بشأن السياسات االجتماعية بهدف
توفير حماية اجتماعية أفضل وأكثر شموال للمرأة .وفي هذا السياق ،من شأن التعاون فيما بين بلدان املنظمة أن يلعب
كذلك دورا محوريا في تسهيل تبادل املعرفة والخبرات بشأن نظم الحماية االجتماعية الفعالة مثل النظام املعتمد في
إندونيسيا وتركيا (راجع اإلطار .)6.2
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اإلطار  :6.2وجود قاعدة بيانات مركزية على اإلنترنت تخص املساعدة االجتماعية ساهم في ارتفاع معدل
استفادة املرأة من خدمات الحماية االجتماعية في إندونيسيا وتركيا
تعد حصة النساء العامالت في القطاع غير املهيكل في إندونيسبا مرتفعة نسبيا .وعادة ما تسفر عدم القدرة على
التنبؤ بالوضع في املستقبل القريب وحجم التجاوزات القانونية املرتبطة بهذا القطاع إلى وقوع ماليين النساء في
براثن الفقر ويصبحن في حاجة ماسة للحماية واملساعدة االجتماعية .ولتلبية احتياجات هذه الفئة من النساء،
تسهر عدة وزارات في إندونيسيا على تنفذ مجموعة من برامج املساعدة االجتماعية ،ومن ذلك وزارة الشؤون
االجتماعية ووزارة التعليم والثقافة ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة .وتركز برامج الحماية االجتماعية على
معيارين مهمين )1( :نطاق التغطية ومستوى تنوعها و ( )2سهولة االستفادة من البرامج .ويتم في إندونيسيا تحديد
مدى استحقاق تلقي الدعم من البرامج االجتماعية هذه عن طريق آلية واحدة :قاعدة البيانات املوحدة ()،UDB
التي تم إنشاؤها عام  2005كآلية مركزية تعنى باملساعدة االجتماعية .فقد مكنت هذه اآللية الفريدة من نوعها
العديد من النساء من االستفادة من مجموعة كبيرة من برامج الحماية واملساعدة االجتماعية في البلد .ومنذ
إحداث هذه اآللية ،تمكنت ماليين النساء املستضعفات سواء في املناطق الريفية أو الحضرية من االستفادة من
البرامج االجتماعية التي تقدمها السلطات العامة.
وعلى نفس النهج ،ساهم تطوير نظام معلومات متكامل بشأن خدمات املساعدة االجتماعية ( )ISASفي تركيا في
معيرة وتكامل اإلجراءات املتعلقة باملساعدة االجتماعية واالنتقال بها لنظام رقمي بعد أن كانت تقتصر على العمل
الورقي املتعب .ومنذ عام  ،2010عالج هذا النظام الجديد  25مليون طلب تقدم به مواطنون لالستفادة من
املساعدة االجتماعية ،وساهم في إجراء  311مليون معاملة متعلقة باملساعدة بلغت قيمتها  13مليار دوالر أمريكي.
ويوفر نظام خدمات املساعدة االجتماعية في تركيا الكثير من الخدمات للمرأة .فعلى سبيل املثال ،يظم النظام
برنامجا خاصا باألرامل .وكل عام يستفيد من هذا البرنامج أكثر من  300ألف امرأة .ساهم نظام املعلومات املتكامل
بشأن خدمات املساعدة االجتماعية ( )ISASفي استفادة املرأة من مجموعة من خدمات الحماية واملساعدة
االجتماعية ،وذلك من خالل تقليص الفترة الزمنية والجهد املطلوبين للوصول إلى الخدمات املتاحة.
املصدر :منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( ،)2019ووزارة األسرة والسياسات االجتماعية التركية ،والبنك
الدولي (.)2017

 .2.6حماية املرأة من العنف
يدخل في إطار العنف ضد املرأة مجموعة من املمارسات املؤذية مثل التمييز وزواج األطفال والتحرش وختان اإلناث،
وهذه كلها تلحق ضررا بالفتيات والنساء على مستوى رفاهيتهن في الحياة .يستند العنف ضد املرأة إلى أسباب مختلفة
مثل تدني املستوى التعليمي والتعرض لسوء املعاملة في مرحلة الطفولة والحضور في حاالت عنف أسري (خاصة ضد
األم) ووجود اضطرابات شخصية واالستخدام الضار للكحول والخيانة واتخاذ مواقف معينة وبعض األعراف
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االجتماعية والسخط الزوجي وغياب التواصل بين الزوجين وغياب القوانين الرادعة للعنف ضد املرأة وما شابه ذلك
من األسباب (.)WHO, 2017
فالعنف القائم على نوع الجنس يضر كثيرا بالصحة البدنية والنفسية للمرأة ( .)2018 ,SESRICولهذا العنف تداعيات
تطال التنمية االجتماعية واالقتصادية ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر وضعف املستوى التعليمي وصحة األم
والطفل ...إلخ .وهذا النوع من العنف ممارسة قائمة في كل أنحاء العالم وال تقتصر على نطاق جغرافي أو ثقافة معينة
دون غيرها وتطال النساء في كل املجتمعات حول العالم تقريبا .واألهم من ذلك هو أن هذا العنف يحصل في البيئات
اآلمنة كما في املناطق املتأثرة بالصراعات ولهذا السبب هناك جانب إنساني لهذا العنف .فعلى سبيل املثال ،يعتبر
االتجار بالبشر واضطهاد أو تبشيع صورة املهاجرين والالجئين شكلين من أشكال العنف القائم على نوع الجنس التي
تشهدها مناطق النزاعات أو املناطق الخارجة لتوها من النزاعات.
ونظرا لخطورة مسألة العنف القائم على نوع الجنس ،فإنها مدرجة في العديد من املقاصد اإلنمائية لخطة التنمية
املستدامة لألمم املتحدة .ومن األمثلة على ذلك املقصد  1.5الذي ينص على "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
النساء والفتيات في كل مكان" ،واملقصد  2.5املتعلق بـ "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات
في املجالين العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنس ي وغير ذلك من أنواع االستغالل" ،واملقصد
 3.5الذي ينص على "القضاء على جميع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري،
وتشويه األعضاء التناسلية للناث (ختان اإلناث)" .وتغطي خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة بدورها مسألة "حماية
املرأة من العنف" كأحد األهداف الرئيسية ،وتنص على تسعة أهداف فرعية تتراوح بين منع زواج األطفال والزواج
القسري وتحسين آليات جمع البيانات املصنفة حسب نوع الجنس بشأن العنف.
تشير أحدث التقديرات الواردة في الشكل  18.2إلى أن معدل انتشار العنف ضد املرأة بلغ نسبة  %29في العالم عام
 .2019وسجلت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى معدالت انتشار العنف ( )%36بينما سجلت
البلدان املتقدمة أدنى هذه املعدالت ( .)%20.4وعلى مستوى املناطق الفرعية للمنظمة ،سجلت منطقة شرق وجنوب
آسيا وأمريكا الالتينية أعلى معدل النتشار العنف ضد املرأة (( )%47.4الشكل  ،18.2يمين) .فاألعراف الثقافية
والتقاليد السائدة إلى جانب ضعف مستوى تنفيذ آليات الحماية كلها عوامل تساهم في ارتفاع معدل انتشار العنف
ضد املرأة في هذه املنطقة.
وتشير األرقام الخاصة بمجموعة بيانات البنك الدولي لعام  2017إلى أن  %28.2من النساء في بلدان املنظمة تعتقدن
أن الزوج يمكنه ضرب زوجته إذا تجادلت معه .لهذا من املهم تسليح املرأة باملعرفة الالزمة بحقوقها لتصحيح بعض
األفكار املغلوطة لديها .فتغيير العقليات من شأنه أن يلعب دورا مهما في صياغة وتنفيذ وإنفاذ قوانين وقائية .وهذا
األمر غاية في األهمية ألن في الوقت الراهن ال تتوفر  27دول عضو في املنظمة على أي قانون متعلق بالعنف املنزلي
( .)SESRIC, 2018فبدون الحماية القانونية املالئمة ،يصعب على أي امرأة اإلبالغ عن حاالت العنف والحصول على
الحماية الكافية من حاالت مستقبلية واالستفادة من أنظمة الدعم الفعالة .وفي اآلن ذاته ،تجدر اإلشارة إلى أن العديد
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من بلدان املنظمة مثل اإلمارات العربية املتحدة وتركيا وماليزيا قد خطت خطوات مهمة خالل السنوات القليلة
املاضية في إطار مناهضة العنف الذي يطال املرأة (راجع اإلطار  7.2بشأن تجربة ماليزيا).
الشكل  :18.2انتشار العنف ضد املرأة في العالم (يسار) واملناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي (يمين)،
)%( ،2019
47.4
36.0

39.6
35.4

29.0

23.1

أوروبا وآسيا
الوسطى

29.8

20.4

شرق وجنوب آسيا الشرق األوسط
وأمريكا الالتينية وشمال أفريقيا

أفريقيا جنوب
الصحراء

العالم

البلدان املتقدمة البلدان النامية غير بلدان املنظمة
األعضاء

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على مجموعة بيانات مؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي ( )SIGI 2019التابع ملنظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي .مالحظة :يشير العنف إلى النسبة املئوية للنساء املعاشرات اللواتي عانين أو يعانين من العنف
الجسدي و /أو الجنس ي من الشريك الحميم.

ويعد زواج األطفال (قبل بلوغ سن الـ )18من أشكال العنف األخرى السائدة التي تطال العديد من الفتيات في بلدان
املنظمة .فزواج األطفال يؤثر سلبا على مستوى رفاهية الفتيات وتنميتهم الذاتية ،ويعتبر على الصعيد العاملي شكل
من أشكال العنف القائم على نوع الجنس .ولألسف الشديد تنتشر هذه املمارسة في العديد من بلدان املنظمة .فعلى
سبيل املثال ،يبرز الشكل ( 19.2يسار) أن متوسط انتشار زواج األطفال عام  2019بلغ  %16.6في بلدان املنظمة و
 %11.8علة مستوى العالم .وينتشر بصورة بارزة في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء ( )%27.6وشرق وجنوب آسيا
وأمريكا الالتينية (.)%15.4
وال تقتصر األسباب الكامنة وراء ظاهرة زواج األطفال على التقاليد واألعراف واملمارسات الثقافية فحسب ،بل حتى
ضعف التشريعات والقوانين ذات الصلة يلعب دورا كبيرا في انتشار الظاهرة .فالعديد من بلدان املنظمة ال تتوفر على
قوانين قوية تحظر زواج األطفال .ويبرز مؤشر منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بشأن قوانين زواج
األطفال أن بلدان املنظمة قد سجلت أعلى معدل بلغ متوسط  ،0.64بينما بلغ املتوسط العاملي  ،0.55وهذا ما يعني
وجود قوانين ضعيفة نسبيا في بلدان املنظمة بخصوص مسألة زواج األطفال (الشكل  ،19.2يمين) .وفي هذا السياق،
يتعين على بلدان املنظمة سن قوانين مقيدة ورادعة لظاهرة زواج األطفال من خالل توفير حماية قانونية قوية
للفتيات .وهذا األمر منصوص عليه بوضوح في خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة.
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الشكل  :19.2انتشار ممارسة زواج األطفال (( )%يسار) ومؤشر قانون زواج األطفال (يمين)2019 ،

البلدان املتقدمة1.1 ،

البلدان املتقدمة0.47 ،

العالم11.8 ،

البلدان النامية غير األعضاء0.52 ،
العالم0.55 ،

البلدان النامية غير األعضاء13.1 ،

بلدان املنظمة0.64 ،

بلدان املنظمة16.6 ،

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على مجموعة بيانات مؤشر املؤسسات االجتماعية والنوع االجتماعي ( )SIGI 2019التابع ملنظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي .مالحظة :مؤشر قانون زواج األطفال ( :0قوانين تقييدية و  :1قوانين ضعيفة).

اإلطار :7.2قانون العنف املنزلي في ماليزيا
سنت ماليزيا قانونا تقدميا بشأن العنف املنزلي (تعديل) في  2017وذلك في ظل تنامي حاالت العنف املنزلي .وهذا
القانون الجديد وسع نطاق تعريف "العنف املنزلي" الوارد في القسم  2من قانون العنف املنزلي لعام ( 1994القانون
األساس ي ملاليزيا في هذا املجال) من خالل غضافة ثالث فقرات جديدة .وهذا القانون يخول لكثير من النساء
والرجال إمكانية الوصول بسهولة إلى آليات إنفاذ القانون ،بما في ذلك الخدمة املقدمة عبر اإلنترنت ،ويوفر حماية
شاملة لضحايا العنف املنزلي .وبموجب هذا القانون الجديد ،يستفيد الضحايا من الخدمات التالية :التقدم بطلب
ملكان آمن ،والتقدم بطلب ألمر الحماية الطارئة ( ،)EPOوالتقدم بطلب ألمر الحماية املؤقتة( ،)IPOوالتقدم بطلب
ألمر الحماية ( ، )POواالستشارة ،وخدمات الهيئة التصالحية .ويمكن ملقدمي الطلب /الضحايا الشروع في إجراءات
تقديم الشكاوي  /الطلبات عبر اإلنترنت بعد التسجيل ألول مرة كمستخدم جديد .وبموجب اختصاص هذا
القانون ،يمكن لألشخاص اإلبالغ عن حاالت العنف املنزلي إلى مسؤول عن الرعاية االجتماعية أو ضابط الشرطة.
املصدر :بوابة "حكومتي" ( )My Government Portalاملاليزية ( )2020و)) Buang 2017
وكما هو شأن زواج األطفال ،تعد ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ( )FGMالتي تنتشر في العديد من البلدان
النامية إلى حد كبير شكال من أشكال العنف القائم على نوع الجنس .فباإلضافة إلى كونها تندرج ضمن انتهاكات حقوق
اإلنسان التي تتمتع بها الفتيات والنساء ،تعد كذلك نمطا من أنماط التمييز املتطرفة ضد املرأة ( .)WHO, 2013وتدرج
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خطة التنمية املستدامة لالمم املتحدة مسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ضمن املقصد  3.5الذي يدعو
للقضاء على جميع املمارسات املضرة باملرأة .ويشير تحليل ملجموعة بيانات من خمس بلدان أعضاء في املنظمة التي
تتوفر حولها البيانات إلى أن انتشار هذه املمارسة آخذ في التراجع في كل من موريتانيا والسنغال ونيجيريا والعراق
وأوغندا (الشكل  .)20.2فقد سجلت هذه البلدان تقدما ملموسا في إطار القطع مع هذه املمارسة الضارة .لكن تبقى
الحاجة قائمة العتماد مزيد من التدابير والتدخالت للقضاء نهائيا على هذه املمارسة في بلدان املنظمة.
الشكل  :20.2انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ( )%في بلدان مختارة من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
2006-2010

2011-2018
0.3
1.4
7.4
8.1
19.5
27.0

23.3
25.7
66.6

أوغندا
العراق
نيجيريا
السنغال
موريتانيا

69.4

املصدر :حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الجنسانية ،البنك الدولي.

ومن خالل تحليل املؤشرات يتبين بامللموس أن املرأة في بلدان املنظمة تعاني بصورة عامة من أشكال كثيرة من أشكال
العنف وبعض املمارسات الضارة أكثر مما تعانيه املرأة في البلدان املتقدمة .ومن املهم أيضا اإلشارة إلى أن بلدان
املنظمة قد أحرزت بعض التقدم خالل العقد املاض ي على مستوى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس .وللقضاء
كليا على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن ،يتعين على الدول األعضاء النظر في مسألة تنفيذ
اإلجراءات الستة املنصوص عليها في خطة عمل املنظمة للنهوض باملرأة.
وفي إطار مناهضة العنف القائم على نوع الجنس ،من املهم صياغة سياسات فعالة وسن قوانين وتشريعات تردع هذا
العنف من خالل إشراك جميع الجهات الوطنية الفاعالة املعنية باملجال .كما أنه من شأن تدريب املسؤولين املعنيين
بتنفيذ القوانين ذات الصلة بحاالت العنف ضد املرأة ،وتطوير أساليب للرصد الناجح وتخصيص املوارد البشرية
واملالية الكافية املساهمة في القضاء على بعض املشاكل التي تعيق تنفيذ هذه التشريعات .ومن املهم أيضا العمل على
رفع مستوى الوعي في صفوف النساء بقضايا التمييز والعنف املنزلي ،وتزويدهن باملعلومات واملعرفة الالزمة بخصوص
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الطرق والوسائل املمكنة للتعامل مع عوامل الخطر .واألكثر أهمية هو أن من شأن إشراك منظمات املجتمع املدني
والقيادات الدينية في آليات االستجابة مثل برامج مشاركة املعلومات أن يلعب دورا مهما في سهولة التواصل مع النساء،
ال سيما في املناطق الريفية .ويمكن للتعاون فيما بين بلدان املنظمة أن يضيف زخما أكبر من خالل إنشاء منصة لتبادل
املمارسات والسياسات الناجحة في هذا املجال في مختلف البلدان األعضاء.

 .2.7املرأة في حاالت األزمات
لحاالت الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات واألزمات (االقتصادية) املصطنعة وغيرها آثار شتى ومختلفة
على الفتيات والنساء .وتختلف هذه اآلثار بين التهديدات الجسدية على سالمتهن إلى عدم قدرتهن على االستجابة أو
التعافي من النزاعات .إذ تتأثر النساء بشكل غير متناسب بسبب "وضعهن غير املؤات نسبيا في املجتمع ،وااللتزامات
واملسؤوليات االجتماعية املقيدة في كثير من األحيان ،واالنتشار املرتفع للعنف القائم على النوع االجتماعي" ( UNDP,
ً
داخليا في العالم؛ ومن ناحية أخرىً ،
غالبا ما
 .)2020aفمن ناحية ،تشكل النساء أكثر من نصف الالجئين واملشردين
ً
تلعب النساء ً
حاسما في االستجابة لألزمات (على مستوى القواعد الشعبية) من خالل العمل "كأول املستجيبين
دورا
الحيويين ،والقائمين على إعادة البناء ،وبناء السالم" ( .)UNDP, 2020aولهذا السبب تحتل املرأة مكانة مهمة في جدول
األعمال اإلنمائي حول االستعداد واالستجابة الفعالة لألزمات وبناء مجتمعات سلمية وشاملة .وهذا يشمل الهدف 16
من أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  7و  8و .9
دورا ً
في الواقع ،يعتبر التفكير في أن املرأة مجرد ضحاية لألزمات هو تفكير محدود للغاية .إذ تلعب املرأة ً
مهما في
ُ
االستجابة لألزمات وإعادة بناء مجتمعات ما بعد األزمات .فعلى سبيل املثال ،تظهر األدلة أن عمليات بناء السالم
واملصالحة لها معدالت نجاح أعلى ،ومن املرجح أن تزيد ،بمشاركة املراة بشكل هادف ( Community of
 .)Democracies, 2019وفي العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل املغرب وإندونيسيا
دورا ً
وقيرغيزستان ،لعبت النساء ً
مهما في املفاوضات ومنع النزاعات ومكافحة التطرف (.)SESRIC, 2019a
وعالوة على ذلك ،عند تحليل عدد األزمات والصراعات في البلدان األعضاء في املنظمة ،يتضح سبب وجود مثل هذه
األهداف التفصيلية في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في حاالت األزمات والكوارث والنزاعات
املسلحة .تحدث أكثر من  %60من جميع النزاعات في العالم في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،ومعظمها
نزاعات داخلية ( .)SESRIC, 2019aوتعتبر هذه النزاعات مسؤولة بشكل مباشر عن النزوح الجماعي لالجئين والنازحين
ً
ً
داخليا في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد زاد
داخليا ) ،(IDPsويتضح ذلك من حقيقة أن عدد النازحين
بأكثر من الضعف بين عامي  12.9( 2010مليون) و  27.4( 2019مليون) ،كما هو موضح في الشكل ( 2.21يسار).
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ً
ويركز الالجؤون والنازحون
داخليا في البلدان األعضاء التي إما تعاني من أزمة أو تقع قرب بؤرة أزمة معينة .يوضح
الشكل ( 21.2يمين) أن ثماني دول بمنظمة التعاون اإلسالمي والتي تقع في مناطق فرعية مختلفة تستضيف أكثر من
ً
داخليا في تلك البلدان الثمانية  %84.3من إجمالي النازحين داخ ًليا
مليون نازح داخلي .وفي املجموع ،شكل عدد النازحين
ً
داخليا من إجمالي السكان (( )%يسار) ودول منظمة التعاون اإلسالمي التي
الشكل  :21.2نسبة النازحين
تضم أكثر من مليون نازح( 2019 ،يمين ،باآلالف)
1.5%

6,495

2019

2010
0.9%

3,635

2,993

سوريا*

اليمن

الصومال

أفغانستان

2,648

2,583

السودان

العراق

تركيا

نيجيريا

2,134

1,099

1,555

0.4%
0.2%

البلدان النامية غير األعضاء في
املنظمة

بلدان املنظمة

املصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية * .عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا

في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي في عام  .2019وافتراضا أن نصف هؤالء النازحين على األقل من اإلناث ،1تحتاج
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى توفير الخدمات األساسية لهؤالء الفتيات والنساء من أجل البقاء على
قيد الحياة.
ً
داخليا.
ال يقتصر دور املرأة في حاالت األزمات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على الالجئين والنازحين
فلسطين ،على سبيل املثال ،تعرضت الحتالل قمعي ألكثر من خمسة عقود .تواجه النساء اللواتي يعشن تحت االحتالل
تحديات متعددة (انظر اإلطار ً .)8.2
وغالبا ما ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات األساسية بحرية ويعانون من أشكال
مختلفة من العنف والتحرش وفي هذا الصدد ،من الضروري وضع سياسات محددة للحد من معاناة هؤالء النساء
ورفع مستوى الوعي حول محنتهن على الصعيد الدولي لكسب الدعم العاملي.

1من الصعب معرفة العدد الدقيق لالجئات واملشردات داخليا بسبب نقص البيانات املصنفة حسب نوع الجنس عن الالجئين والنازحين
داخليا.
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عندما يتعلق األمر بالكوارث الطبيعية ،تواجه الدول األعضاء مجموعة واسعة من حاالت الطوارئ املناخية بما في
ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،الزالزل والجفاف واألعاصير .وذلك ألن الدول األعضاء تقع في مناطق جغرافية
ومناخية متميزة .يقدر سيسرك ( )2019bأنه منذ عام  ،1970تأثر أكثر من  800مليون شخص في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي بالكوارث الطبيعية ،وكان نصف هؤالء على األقل من النساء .كما يمكن لنظام مرن للتأهب
للكوارث وإدارتها أن يساعد في تقليل الخسائر وتخفيف آثار تغير املناخ ،ومع ذلك فإن العديد من الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي غير قادرة على تطوير مثل هذه األنظمة بسبب نقص املوارد املالية ورأس املال البشري،
والخبرة املؤسسية .من املهم ً
أيضا أن تكون آليات التأهب للطوارئ واالستجابة للكوارث مراعية للفوارق بين الجنسين
ومراعية للمنظور الجنساني .وذلك ألن احتياجات املرأة في حاالت األزمات تختلف عن احتياجات الرجل.
تواجه النساء املتضررات من النزاعات والكوارث مأزقا مزدوجا .بحيث تفاقم األزمة من أمنهم الغذائي وسبل عيشهم
وتماسكهم االجتماعي وأمنهم .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى "تقويض التقدم اإلنمائي ،وتصعيد العنف ،وتعطيل السالم"
( .)UNDP, 2020bوينطبق هذا بشكل خاص على جائحة كوفيد 19-املستمر  -وهي أزمة صحية عاملية غير مسبوقة.
ً
ً
مزدوجا بسبب التهميش ،والتوقعات الجنسانية والتقاليد التي تحد من إمكاناتها االقتصادية،
حيث تواجه املرأة مأزقا
والتغيرات في التركيبة السكانية للمجتمعات .وتؤثر هذه العوامل بدورها ً
سلبا على قدرة املرأة على االستجابة لألزمات
والتعافي منها .وتقدم الدراسات التي أجراها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( )b2020عدة أمثلة من البلدان األعضاء.
وعلى سبيل املثال ،في تشاد ،يحد العنف القائم على النوع االجتماعي وعدم املساواة بين الجنسين من قدرتها على
التكيف مع تغير املناخ .وفي السودان ،تؤدي ندرة األراض ي الخصبة والجفاف إلى زيادة عدد الرجال الذين يهاجرون إلى
ً
مدن  /قرى أخرى بحثا عن سبل العيش ،مما يترك النساء يتحملن مسؤولية اقتصادية أكبر .وفي باكستان وسيراليون،
يمكن أن يؤدي نقص املياه والحرارة الشديدة إلى خطر العنف القائم على النوع االجتماعي وتفاقم عدم املساواة .لذلك،
من الواضح أن السياسات املراعية للمنظور الجنساني ملعالجة األزمات مهمة ليس فقط للتخفيف من تأثير األزمات
على النساء ولكن ً
أيضا ملساعدتهن على تحقيق إمكاناتهن في جعل املجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
في هذا السياق ،توفر خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة قائمة شاملة من التدابير املعنية بكيفية
تحسين وضع املرأة في حاالت األزمات والكوارث والنزاعات املسلحة التي تتراوح من املشاركة مع منظمات املجتمع املدني
النسائية إلى تطوير االستجابات القائمة على النوع االجتماعي .ومع ذلك ،لتنفيذ هذه التدابير والتدخالت ،من األهمية
بمكان بالنسبة لواضعي السياسات الوصول إلى البيانات املصنفة حسب نوع الجنس حول األزمات والنزاعات
والكوارث .لذلك ،من الضروري تحسين قدرات دول املنظمة على جمع مجموعات البيانات املصنفة حسب نوع الجنس
ومقارنتها بهدف تطوير سياسات وتدابير فعالة ومراعية للفوارق بين الجنسين.
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اإلطار :8.2تدفع املرأة الفلسطينية ثمنا باهظا غي ظل االحتالل
إن آثار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين عديدة على املجموعات الديموغرافية واإلقليمية املختلفة .إذ يضر بشكل
خاص بالفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والشباب .ومن بين الفئات االجتماعية األخرى ،فقد أثر االحتالل في
فلسطين على الفتيات والنساء الفلسطينيات بطرق متعددة مثل الحد من آفاق تعليمهن وحصولهن على الخدمات
االجتماعية .وفي ظل االحتالل ،تضاءل القطاع الزراعي ً
أيضا بسبب استمرار فقدان األرض واملياه .وبذلك انخفضت
حصتها في الناتج املحلي اإلجمالي من  %35في عام  1972إلى  %4في السنوات األخيرة .وفي هذا الصدد ،دفعت املرأة
الفلسطينية ثمنا باهظا ،حيث أدى تدهور القطاع الزراعي إلى حرمانها من الفرص االقتصادية في قطاعها التوظيف
التقليدي .وعالوة على ذلك ،تتأثر النساء ً
أيضا بالعديد من املمارسات القمعية مثل هدم املنازل والحواجز التي
تحول دون التنقل ،مما يحد من مشاركتهن في التعليم وسوق العمل .وفي بعض مناطق فلسطين ،يتردد اآلباء ً
أيضا

في إرسال بناتهم إلى املدرسة بسبب التهديدات األمنية الروتينية .وهذا يؤدي إلى انخفاض معدل الحضور وارتفاع
معدالت التسرب بين الفتيات .تضع اآلثار التراكمية لالحتالل املرأة الفلسطينية في خطر متزايد من الفقر.
املصدر :األونكتاد ()2020

 .2.8مالحظات ختامية
تسلط النتائج الرئيسية لهذا الفصل الضوء على أن العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد أحرزت
ً
تقدما ك ً
بيرا في مجال تمكين املرأة .يؤكد تحليل العديد من املؤشرات الرئيسية التقدم املحرز في مجاالت تتراوح من
التعليم إلى صنع القرار .ونتيجة لذلك ،انخفضت الفوارق بين الجنسين ،في املتوسط ،في العديد من البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي .ومع ذلك ،مقارنة باملتوسطات العاملية لنفس املؤشرات ،فإن مجموعة املنظمة ال تزال
متخلفة في مختلف املجاالت التنموية .ويشير هذا إلى حاجة الدول األعضاء في املنظمة إلى االستمرار في جهودها من
أجل القضاء على الفوارق بين الجنسين وتمكين املرأة .كما أن أحد األساليب الراسخة للقيام بذلك هو دمج منظور
النوع االجتماعي في إعداد وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والتشريعات والبرامج (يشار إليها باسم تعميم
كاف ً
نسبيا
مراعاة املنظور الجنساني) .في حين أن هذا النهج قد حظي بثناء عاملي لفعاليته ،إال أنه غير مستخدم بشكل ٍ
في البلدان األعضاء في املنظمة.
ً
عالوة على ذلك ،تقدم نتائج هذا الفصل ثالثة دروس عندما يتعلق األمر باملرأة ودورها في التنمية .أوال ،تميل التحديات
التي تعيق املشاركة الكاملة للمرأة في املجتمع إلى أن تكون متعددة الجوانب ومتقاطعة .لذلك ،يجب أن تكون حلول
هذه التحديات متعددة الجوانبً .
ثانيا ،يؤدي االفتقار إلى البيانات املصنفة حسب نوع الجنس إلى صعوبة قياس
ً
التقدم املحرز في مجال تقدم املرأة وتمكينها .ثالثا ،يعتمد نجاح السياسات والبرامج اإللزامية التي تهدف إلى تمكين
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ً
اعتمادا ً
كبيرا على وجود استراتيجية جنسانية شاملة ال تعالج
املرأة ومكافحة التمييز القائم على النوع االجتماعي
القضايا املتعلقة باملرأة فحسب ،بل تدمج ً
أيضا أصواتهن في جهود اإلصالح.
في ضوء هذه التحديات ،تكتسب خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة أهمية إضافية في مجاالت
السياسات في البلدان األعضاء .إن خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة هي وثيقة إستراتيجية شاملة
تسعى إلى تخطيط إطار عمل ملواجهة التحديات التي تواجهها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في تحسين
الوضع العام للمرأة .ويهدف إلى القيام بذلك من خالل القضاء على جميع أشكال التمييز بين املرأة والرجل ً
وفقا للقيم
اإلسالمية املعنية بالعدالة االجتماعية واملساواة بين الجنسين .إن أهمية خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض
باملرأة لتنمية املرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كبيرة .فعلى سبيل املثال ،من بين أهداف أخرى ،في
السعي إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله لتعزيز مشاركة املرأة في املجتمع ،يعالج قانون مكافحة التمييز ضد املرأة
ً
ابطا ً
حادا بين عوامل عدم االستدامة وعدم املساواة بين الجنسين.
حقيقة أن هناك تر
تتوافق األهداف املنصوص عليها في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة مع املواثيق الدولية واإلقليمية
والوطنية مثل إعالن ومنهاج عمل بيجين ( ،)1995واتفاقية األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
( )CEDAWوقيم العالم اإلسالمي .واألهم من ذلك ،أن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة يعتمد
بشكل كبير على التعاون متعدد القطاعات بين الدول ،واملجتمع املدني ،ووكاالت اإلعالم ،والنقابات العمالية ،والقطاع
الخاص ،وأكثر من ذلك .وتحقيقا لهذه الغاية ،يناقش الفصل التالي التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في تنفيذ
خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.
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 .3التقدم املحرزفي تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة ()OPAAW
لطاملا كان النهوض باملرأة وتمكينها في املجتمعات اإلسالمية أحد املحاور املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي منذ إنشائها.
ومن أجل التصدي للتحديات التي تواجه املرأة وتحسين وضعها ،اعتمدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة خالل املؤتمر الوزاري الثاني حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي ،الذي عقد في القاهرة ،مصر ،في عام  .2008تمت آخر تحديثات خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في املؤتمر الوزاري السادس الذي عقد في اسطنبول بتركيا ،في عام  .2016إذ اعتمد
املؤتمر الوزاري السابع ،الذي عقد في بوركينا فاسو في عام  ،2018القرار رقم  W-7/7بشأن آلية إعداد وصياغة
وتقديم التقارير املرحلية بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .والتز ًاما بهذا القرار ،أجرى
سيسرك ً
مسحا لـ  57دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي حول "قياس التقدم املحرز في تنفيذ خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة(" 2019 :يشار إليه فيما يلي باسم مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
للنهوض باملرأة) .والذي تم توزيعه عبر اإلنترنت من خالل موقع  Survey Monkeyبثالث لغات (العربية واإلنجليزية
والفرنسية) إلى جهات االتصال في البلدان األعضاء بين أكتوبر  2019ويونيو .2020
تم تصميم املسح لجمع املعلومات حول تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي في سبعة مجاالت متميزة :مشاركة املرأة في صنع القرار ،وحالة تعليم املرأة ،وصحة املرأة،
والتمكين االقتصادي للمرأة ،والحماية االجتماعية للمرأة ،وحماية املرأة من العنف ،واملرأة في حاالت األزمات .وبشكل
ً
تحديدا ،جمع الجزء "أ" من املسح معلومات عن التدابير التي نفذتها البلدان األعضاء لتحسين وضع املرأة في
أكثر
املجاالت السبعة والتقدم املحرز في مؤشرات محددة في هذه املجاالت .وسأل الجزء "ب" من االستطالع الدول األعضاء
عن التحديات التي تواجهها في تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ،وبرامج منظمة التعاون
اإلسالمي التي يمكنها  -أو قامت  -بتسهيل تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ،وأفضل املمارسات
الوطنية في املجاالت السبعة ،واملجاالت التي تتطلب فيها الدول األعضاء الدعم  /املساعدة في الوصول إلى أهداف خطة
ً
واعتبارا من يونيو  ،2020أجابت  27دولة عضو في منظمة التعاون
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.
اإلسالمي ( %47من الدول األعضاء) من جميع املناطق الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي على املسح .والدول األعضاء
املجيبة أذربيجان والبحرين وبنين وبروني دار السالم وبوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي وإندونيسيا والعراق واألردن
وكازاخستان والكويت ولبنان وموريتانيا واملغرب والنيجر ونيجيريا وعمان وباكستان وفلسطين وقطر واململكة العربية
السعودية والسنغال والسودان وتونس وتركيا واإلمارات العربية املتحدة.
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على هذه الخلفية ،يحلل هذا الفصل نتائج مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة بهدف
قياس التقدم الذي سجلته دول منظمة التعاون اإلسالمي التي أجابت على هذا املسح املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الردود التي تمت مناقشتها في هذا الفصل تم اإلبالغ عنها
ً
ذاتيا من قبل مجموعة فرعية من الدول األعضاء ،وبالتالي ال ينصح باستنتاج تعميمات واسعة في أي من املجاالت
املبلغ عنها.

 .3.1حالة تنفيذ أهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة
تشير نظرة عامة على إجابات املسح إلى أنه قد تم إحراز تقدم كبير في املجاالت السبعة لـخطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة .وبشكل عام ،يتبين أن البلدان املجيبة قد حققت ً
مزيدا من التقدم و  /أو التحسينات ً
نسبيا
في مجال الصحة ،يليها التعليم ،واملشاركة في صنع القرار ،والحماية االجتماعية ،والحماية من العنف ،والتمكين
ً
وأخيرا وضع املرأة في حاالت األزمات .وكما هو مبين في الشكل  ،1.3في املتوسط ،أفاد أكثر من نصف
االقتصادي،
البلدان السبعة والعشرين املجيبة بإحراز تقدم في مختلف املؤشرات في كل مجال من املجاالت التي تغطيها خطة عمل
منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.
الشكل  :1.3التقدم العام* املحرز نحو تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ()%
املشاركة في صنع
القرار

الحماية االجتماعية

التعليم

75

72

69

حاالت النساء في
األزمات

60

الصحة

77

التمكين االقتصادي

الحماية من العنف

63

69

املصدر :تستند حسابات موظفي سيسرك على مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  .2019مالحظة * :تشير
القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية للبلدان املجيبة التي أبلغت عن التقدم املحرز في املؤشرات في هذه املجاالت.
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ُيعزى التقدم الذي أبلغت عنه البلدان املجيبة إلى مجموعة من السياسات التشريعية ،والبرامج والسياسات
املؤسسية ،وجهود بناء القدرات التي بذلتها دول منظمة التعاون اإلسالمي لتحسين وضع املرأة في جميع القطاعات
االجتماعية .لتحقيق املساواة بين الجنسين وتحسين مشاركة املرأة ووضعها في املجتمع ،تعتبر التشريعات
واالستراتيجيات الوطنية ذات أهمية حاسمة .ويرجع ذلك إلى الطبيعة اإللزامية للوائح القانونية التي ً
غالبا ما تشكل
حجر األساس للبرامج والسياسات اإليجابية والتمكينية الالحقة .ففي أي مجتمع ،تحمي القوانين املتعلقة بالنوع
االجتماعي املرأة من املمارسات االستغاللية؛ وتمنحهم الحقوق األساسية والفرص للمشاركة في مجتمعاتهم؛ كما
تمنحهم وكالة للطعن في اإلجراءات و  /أو الجهات الفاعلة التي تنتهك هذه القوانين .واألهم من ذلك ،أنه يمكن لألطر
القانونية واالستراتيجية أن تساعد الدول في تنفيذ سياسات تقدمية للمساواة بين الجنسين والتي تتماش ى مع أجندة
التنمية اإلقليمية والدولية .وتضمن الوصفات القانونية املنصوص عليها في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
للنهوض باملرأة املشاركة الفعالة واملتساوية للفتيات والنساء ،وهو ما يتماش ى ً
أيضا مع قيم اإلسالم.
عالوة على ذلك ،تعمل اآلليات التشريعية واالستراتيجية كدليل للبرامج والسياسات املؤسسية لدعم تقدم املرأة في
دول منظمة التعاون اإلسالمي .ويمكن أن تقلل البرامج والسياسات الفعالة من عدم املساواة بين الجنسين من خالل
تعميم مراعاة املنظور الجنساني ،مما يؤدي في النهاية إلى بناء مجتمعات شاملة ومنصفة .ومع ذلك ،يتطلب تنفيذ مثل
هذه البرامج عادة استخدام نهج متعدد القطاعات يعتمد على التعاون بين املؤسسات في القطاعين العام والخاص
واملدني.
.3.1.1

الهدف رقم  - 1مشاركة املرأة في صنع القرار:

في مجال مشاركة املرأة في صنع القرار ،أفادت غالبية البلدان املجيبة أنها نفذت تدابير لضمان التمثيل السياس ي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي للمرأة في جميع مستويات صنع القرار (الهدف رقم  1من قانون خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة) .وعلى سبيل املثال ،أفادت  %100من البلدان املجيبة أنها نفذت تدابير لتعزيز
مشاركة املرأة بشكل متزايد في جميع هيئات صنع القرار (الشكل  .)2.3كما اتخذ  %96من املجيبين خطوات مؤسسية
ضرورية نحو تعزيز دور املرأة في املجتمع ومساهمتها في تنمية مجتمعاتها وأسرها .كما نفذ  %85من البلدان املجيبة
تدابير لتعزيز اإلجراءات الضرورية (على املستويات الوطنية واملحلية واملجتمعية) بما يتماش ى مع التزاماتها الدولية
تجاه تمكين املرأة في جميع املجاالت .وعالوة على ذلك ،نفذ  %74من املجيبين تدابير تشجع (من خالل التشريع) وصول
املرأة إلى التقنيات املتقدمة ،بما في ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لتعزيز دورها في صنع القرار وعملية
التنمية.
من منظور قانوني ،أفادت  %78من البلدان املجيبة بتحسينات في الترتيبات القانونية التي تعزز مشاركة املرأة في هذا
املجال ،إلى جانب  % 85من البلدان املجيبة التي قامت ببعض التحسينات في تفعيل املعاهدات الدولية بشأن تمكين
املرأة التي صدقت عليها .في  %7من البلدان املجيبة ،لم يتم تسجيل أي تقدم في أي من هذه املؤشرات.
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الشكل  :2.3حالة تنفيذ الهدف 1

عززت مشاركة املرأة املتزايدة في جميع الهيئات املعنية بصنع القرار.

%100

عززت اآلليات املؤسسية لتحسين دور املرأة في املجتمع ومساهمتها في
املجتمع واألسر

%96

عززت اإلجراءات الضرورية (املحلية والوطنية) بما يتماش ى مع االلتزامات
الدولية لتمكين املرأة

%85

شجعت وصول املرأة إلى التقنيات املتقدمة ،بما في ذلك تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،من خالل التشريعات

%74

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

فيما يتعلق ببرامج الدعم املؤسس ي وجهود بناء القدرات ،تركز استجابات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
على مجالين رئيسيين )1( :سياسات ومؤسسات أوسع و ( )2استخدام املرأة للتكنولوجيا  -على النحو امللخص في الشكل
 .3.3لتوضيح ذلك ،أبلغ  %93من البلدان املجيبة عن إحراز تقدم في تنفيذ السياسات الداخلية لتمكين املرأة كإجراء
لزيادة مشاركتها في صنع القرار .وعالوة على ذلك ،أبلغت  %81من البلدان املجيبة عن زيادة في السياسات التي تدعم
استخدام النساء للتكنولوجيا .كما أفاد  %74من البلدان املجيبة عن إحراز تقدم في املؤسسات املعنية بتعزيز دور
املرأة في املجتمع .وأيضا ،في املجال الخاص ،أحرزت  %63من البلدان املجيبة ً
تقدما في تحسين مشاركة املرأة في األسرة
واملسائل التنموية ذات الصلة .ومع ذلك ،فقد أحرز  %56فقط من البلدان املجيبة ً
تقدما في مشاركة املرأة في اللجان
ذات الصلة بصنع القرار.
الشكل  :3.3جهود الدعم املؤسس ي وبناء القدرات لتحقيق الهدف 1

السياسات الداخلية املعنية بتمكين املرأة

مشاركة املرأة في شؤون األسرة والتنمية ذات الصلة

%93
%81
%74
%63

مشاركة املرأة في اللجان ذات الصلة

%56

سياسات تدعم استخدام املرأة للتكنولوجيا
املؤسسات التي تعزز دور املرأة في املجتمع

سياسات
وبرامج الدعم
املؤسس ي

املصدر :مالحظة استبيان تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  :2019تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.
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.3.1.2

الهدف رقم  - 2تعليم املرأة

يتمحور الهدف الثاني ألهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة حول توفير فرص متكافئة ليتلقى
جميع النساء والفتيات التعليم الكافي؛ وللحصول على تعليم جيد على جميع املستويات ،باإلضافة إلى التدريب املنهي
والتدريب على املهارات وكذلك برامج محو األمية .في هذا املجال ،تظهر نتائج املسح أن جميع البلدان املجيبة قد طورت
استراتيجيات لتقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى تعليم جيد (الشكل  .)4.3وباإلضافة إلى ذلك ،نفذت
الغالبية العظمى من البلدان املجيبة تدابير العتماد السياسات والبرامج الالزمة لتعزيز تعليم النساء والفتيات (.)%96
عالوة على ذلك ،وضعت  %93من البلدان املجيبة تدابير لضمان املساواة في وصول املرأة إلى التعليم والتدريب
لتزويدها باملعرفة واملهارات الالزمة للمشاركة في عمليات صنع القرار؛ وتوفير أنشطة تدريبية وفرص للتعليم غير
الرسمي حول مواضيع تتعلق بتنمية احترام الذات وبناء شخصية نشطة ومنتجة؛ وتكثيف الجهود وتطوير الخطط
الدراسية واآلليات ملحو أمية املرأة.
ً
ً
وتماشيا مع احتياجاتها و  /أو متطلباتها في قطاع التعليم ،لدى  %93من البلدان املجيبة أيضا تدابير قائمة لتسهيل
التعليم املجاني واإللزامي والوصول املتكافئ للبنين والبنات إلى تعليم ابتدائي وثانوي جيد؛ ويروج  %81من املجيبين
ً
لدورات مهنية وتقنية مصممة خصيصا للمرأة في مختلف املجاالت؛ وتدرب  %78منها املعلمين (على جميع املستويات)
ً
على قيم املساواة وعدم التمييز في األنشطة التي تستخدم مواد تعليمية تراعي الفوارق بين الجنسين .وأخيرا ،نفذ %70
من املجيبين إجراءات تحليل محتوى حول صورة املرأة في املناهج والعمل على تغيير الصور النمطية للمرأة ودورها في
ً
ابتداء من مناهج التعليم االبتدائي.
املناهج
الشكل  :4.3حالة تنفيذ الهدف 2

استراتيجيات معدة لتقليص الفجوة بين الجنسين في الحصول على تعليم
جيد
التدابير املتبعة لتعزيزتعليم النساء والفتيات
ضمان الحصول املتساوي على التعليم والدورات التدريبية للنساء؛ تيسير
الوصول املجاني واإللزامي واملتساوي إلى التعليم االبتدائي والثانوي للفتيات
والفتيان؛ توفير فرص التدريب للتعليم غير الرسمي حول تنمية احترام
الذات وبناء الشخصية؛ تكثيف الجهود ووضع الخطط ملحوأمية املرأة

%100
%96
%93

 -تشجيع الدورات املهنية والفنية للمرأة في مختلف املجاالت

%81
%78

أساتذة مدربين على قيم املساواة وعدم التمييز باستخدام مواد تعليمية
تراعي الفوارق بين الجنسين
تم تحليل محتوى صورة املرأة في املناهج الدراسية وبذل جهود لتغيير
الصورة النمطية للمرأة

%70

املصدر :مالحظة استبيان تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  :2019تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.
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في سياق مماثل ،أفادت البلدان املجيبة بتحقيق التقدم فيما يتعلق بسياسات تشريعية محددة وبرامج وسياسات
الدعم املؤسس ي وجهود بناء القدرات في مجال التعليم التي تم تسليط الضوء عليها في الشكل  .5.3فلى سبيل املثال،
قامت  %78من البلدان املجيبة بتحسين الترتيبات القانونية املتعلقة بالحصول املجاني واإللزامي على التعليم .كما
أفادت  %85من البلدان املجيبة ً
أيضا بتحسينات نحو تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم ،وإذكاء الوعي الحضري
والريفي بأهمية تعليم الفتيات ،وإدخال عدد من البرامج  /املشاريع األوسع لتعزيز تعليم اإلناث.
الشكل  :5.3التدابير التشريعية وبرامج الدعم املؤسس ي للهدف 2

التدابيرالتشريعية
-

الترتيبات القانونية للحصول على تعليم مجاني وإلزامي -
%78

برامج الدعم املؤسس ي
-

-

برامج إلذكاء الوعي الحضري  /الريفي بأهمية تعليم
الفتيات %85 -
زيادة في عدد مراكز التدريب النسائية %78 -
زيادة في عدد املراكز الفنية واملهنية %70 -
السياسات والبرامج إلدماج منظور النوع االجتماعي في
املناهج الدراسية %67 -

املصدر :مالحظة استبيان تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  :2019تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

فيما يتعلق بجهود بناء القدرات لتحسين حالة تعليم املرأة ،قامت  %78من البلدان املجيبة بزيادة عدد مراكز التدريب
للنساء وزادت  % 70منها عدد املراكز الفنية واملهنية.ويمكن أن ترتبط هذه التحسينات بالزيادة املبلغ عنها في عدد
النساء اللواتي يحضرن دورات مهنية وتقنية في مجاالت مختلفة في  %78من البلدان املجيبة .ويتعلق هذا ً
أيضا بارتفاع
ً
وأخيرا ،بذلت
عدد برامج التدريب للنساء وعدد النساء املشاركات في مثل هذه البرامج في  %59من البلدان املجيبة.
ً
جهودا إلدراج منظور جنساني في املناهج املدرسية.
 %67من البلدان املجيبة
.3.1.3

الهدف رقم  - 3صحة املرأة

ً
وفقا للهدف الثالث من خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ،فإن تحسين صحة النساء والفتيات
ً
مرتبط بطبيعة بوصولهن إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة واملياه النظيفة والصرف الصحي ،فضال عن التغذية
الكافية والصحية .وتظهر نتائج مسح خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة أن البلدان املجيبة قد
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أداء ً
حققت ً
جيدا إلى حد كبير في تنفيذ التدابير وتسجيل التقدم في املؤشرات الخاصة بالصحة (الشكل  )6.3وعلى
سبيل املثال ،نفذت  %100من البلدان املجيبة تدابير ضمان تكافئ فرص وصول املرأة إلى التعليم والتدريب في مجال
الصحة لتتسلح باملعارف واملهارات الالزمة للمشاركة في عمليات صناعة القرار بخصوص الشؤون املتعلقة برعايتها
الصحية .كما نفذت  %96من البلدان املجيبة ً
أيضا تدابير تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات،
والتطعيمات ،وخفض الوفيات واألمراض النفاسية واألطفال ،وضمان حصول النساء على الرعاية الصحية بأسعار
معقولة .وعالوة على ذلك ،قدمت  %93من البلدان املجيبة الدعم لزيادة توافر املرافق والخدمات الصحية وإمكانية
وصول النساء إليها ،وال سيما خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية والعقلية .كما نظمت هذه البلدان برامج إذكاء الوعي
بشأن الوقاية من املخاطر الصحية واألمراض .وأخيرا،وفرت  %74من البلدان املجيبة الخدمات التعليمية املتعلقة
بالصحة أثناء الفترة املحيطة بالوالدة (للزوجين) التي من شأنها أن تيهئ الزوجين الستقبال املولود الجديد والتعامل مع
الضغوطات النفسية املرافقة.
الشكل  :6.3حالة تنفيذ الهدف 3

أمنت املساواة في الحصول على التثقيف الصحي والدورات التدريبية للمرأة

%100

أمنت وصول املرأة إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة؛ تحسين
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات ،والتطعيمات ،وتدابير
خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال

%96

اتخذت تدابير لدعم وتحسين كمية ونوعية املرافق الصحية للنساء،
وضمان توافر هذه املرافق وإمكانية الوصول إليها (خاصة مرافق الصحة
اإلنجابية والجنسية والعقلية) وبرامج إذكاء الوعي

%93

وفرت خدمات التثقيف الصحي في فترة ما حول الوالدة (لألزواج)

%74

املصدر :مالحظة استبيان تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  :2019تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

من أجل تنفيذ التدابير املذكورة أعاله ،وضعت دول منظمة التعاون اإلسالمي ً
عددا من السياسات التشريعية
واالستراتيجية في مجال الصحة .وعلى سبيل املثال ،أفادت  %63من البلدان املجيبة بإحراز تقدم في تنفيذ
االستراتيجيات الوطنية لزيادة االهتمام بعملية الوالدة ولدى  %70سياسات تشريعية تمكن النساء من الوصول إلى
خدمات رعاية صحية شاملة (مجانية) (الشكل  .)7.3وبجانب ذلك ،زادت غالبية البلدان املجيبة ( )%81من عدد
البرامج التنفيذية والتوعية والوقائية للنساء وعدد البرامج املتعلقة بالصحة اإلنجابية والوقاية من السرطان .وبشكل
عام ،زادت  %85من البلدان املجيبة من معدل وصول النساء إلى املراكز الصحية؛ وأبلغت  %78عن إحراز تقدم في
عدد النساء املستفيدات من خدمات الرعاية الصحية؛ وأفادت  %78بارتفاع معدل برامج تمكين املرأة في مجال
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الصحة .كما أبلغت  % 52فقط من البلدان املجيبة عن إحراز تقدم نحو الحد من املخاطر الصحية الناجمة عن
التلوث البيئي.
الشكل  :7.3السياسات التشريعية واالستراتيجية للهدف 3

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

باإلضافة إلى السياسات والبرامج العامة ،بذلت البلدان املجيبة ً
أيضا العديد من جهود بناء القدرات املتخصصة في
مجال الرعاية الصحية (الشكل  .)8.3فمثال ،أبلغت  %78من البلدان املجيبة عن زيادة في عدد الوحدات الصحية
املعنية بأمراض النساء والتوليد وزادت  %70من البلدان املجيبة توفير خدمات الرعاية الطارئة للنساء الحوامل .ومن
املرجح أن يرتبط التحسن في مثل هذه املرافق بانخفاض معدالت وفيات األمهات في البلدان األعضاء.
الشكل  :8.3جهود بناء القدرات لتحقيق الهدف 3

%70

زادت من توفير خدمات
الرعاية الطارئة
للحوامل

%78

زادت من عدد الوحدات
الصحية ألمراض النساء
والتوليد

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

.3.1.4

الهدف رقم  - 4التمكين االقتصادي للمرأة

يهدف الهدف الرابع من خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة إلى تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة
والوصول املتكافئ إلى الفرص االقتصادية في القطاعين العام والخاصً .
وفقا لنتائج املسح ،هناك بعض االختالفات في
الوضع العام لتنفيذ هذا الهدف في البلدان املجيبة .ويلخص الشكل  9.3املجاالت الرئيسية التي نفذت فيها البلدان
األعضاء تدابير لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة .فعلى سبيل املثال ،من ناحية ،نفذت  %100من البلدان املجيبة
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تدابير لتطوير مؤشرات جنسانية لجمع البيانات واإلحصاءات ،إلى جانب اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتمكين
املرأة من أجل الوصول إلى فرص العمل وريادة األعمال في القطاع الخاص .ومن ناحية أخرى ،اتخذت  %78فقط من
البلدان املجيبة تدابير تشريعية وتنفيذية لتقديم الخدمات واالستشارات وبرامج التدريب لسد الفجوة بين تعليم املرأة
ومتطلبات سوق العمل.
الشكل  :9.3حالة تنفيذ الهدف 4

وضعت مؤشرات لجمع اإلحصاءات املصنفة حسب نوع الجنس؛ اتخذت
تدابير لتحسين وصول املرأة إلى القطاع الخاص وريادة األعمال

%100

اتخدت تدابير للقضاء على الفقروتحسين الظروف املعيشية للمرأة

%96

طورت البحوث املركزة لصياغة خطط جنسانية

%89

وفرت فرص التعلم مدى الحياة للنساء؛ زادت من دخل املرأة من خالل
املساواة في األجور وزيادة حصة القوى العاملة والسياسات؛ عززت
توظيف املرأة في القطاع العام؛ زادت من قدرات املرأة ومهاراتها في
التخطيط املالي

%85

اعتمدت سياسات صديقة لألسرة تهدف إلى التوفيق بين الحياة املهنية
واألسرية

%81

اتخذت تدابيرقانونية لتقديم الخدمات واالستشارات والدورات التدريبية
لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم وتلبية متطلبات سوق العمل؛
أمنت بيئة عمل مناسبة للمرأة (سياسات النقل والسالمة وعدم التمييز)

%78

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

ومع ذلك ،كانت حالة التنفيذ العامة للهدف الرابع مواتية بشكل عام في العديد من املجاالت األخرى .إذ اتخذت %96
من البلدان املجيبة تدابير فعالة للقضاء على الفقر بين النساء وتحسين ظروفهن املعيشية .وتساعد هذه التدابير على
تعزيز تحقيق اإلمكانات االقتصادية الكاملة للمرأة ،وتمكينها من النهوض واملشاركة املتساوية في صنع القرار ،وضمان
ً
استفادتها من التنمية االقتصادية .باإلضافة إلى ذلك ،طور  %89من البلدان املجيبة أبحاثا تركز على النوع االجتماعي
إلثراء عملية صنع القرار والتخطيط من أجل تعزيز دور املرأة في االقتصاد.
كما نفذت  %85من البلدان املجيبة تدابير لتحسين التمكين االقتصادي للمرأة في كل من املجاالت التالية:
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توفير فرص أكبر للتعلم مدى الحياة لتزويد املرأة باملهارات ومتطلبات سوق العمل سريعة التقلب؛



الرفع من دخل املرأة من خالل املساواة في األجور وحصتها في القوى العاملة وسياسات العمالة؛
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خلق مبادرات لتعزيز ولوج املرأة إلى وظائف القطاع العام على قدم املساواة مع الرجل؛



الرفع من مستوى قدرات املرأة ومهاراتها في التخطيط املالي من خالل إتاحة استفادتها من برامج بناء
القدرات ،والدورات التدريبية ،واالستشارات بشأن التخطيط املالي ،وتحسين فهم األعمال املصرفية
الشخصية والتقاعد ،وقروض الطالب وسياسات السداد ،وإتاحة الفرص لتمويل القروض الصغرى
والخدمات املالية األخرى.

ً
وإدراكا ألهمية التوازن بين العمل والحياة ،وضعت  %81من البلدان املجيبة سياسات خاصة باألمهات العامالت
والتنظيمات اإلدارية الالزمة للمساعدة في التوفيق بين واجباتهن األسرية ونشاطهن االقتصادي .كما تبنت  %81من
البلدان املجيبة سياسات صديقة لألسرة تهدف إلى التوفيق بين الحياة املهنية واألسرية من خالل تنفيذ تدابير مثل
خدمات رعاية ميسورة التكلفة وعالية الجودة لألطفال وكبار السن وغيرهم من املعالينً .
أخيرا ،في تخفيف املصاعب
التي تواجهها النساء أثناء وجودهن في القوى العاملة ،نفذت  %78من البلدان املجيبة تدابير لضمان بيئة عمل مناسبة
للمرأة من حيث النقل والسالمة وعدم التمييز في مكان العمل.
ُيظهر التحليل اإلضافي ألجوبة املسح أن البلدان املجيبة قد أحرزت ً
تقدما ً
كبيرا في أربع مجاالت مركزة ،بينما يختلف
ً
مستوى التحسن من مجال آلخر .فمثالُ ،يظهر تحليل السياسات التشريعية في البلدان املجيبة ،من ناحية ،أن %78
منها قد أحرزت تقدما في القوانين التي تحكم عمل املرأة؛ الترتيبات القانونية للتمكين االقتصادي للمرأة؛ والقرارات
املتعلقة بالحد األدنى لألجور وحماية األجور (الشكل  .)10.3ومن ناحية أخرى ،قامت  %48فقط من الدول املجيبة
بتحسين قوانينها التي تحكم عالقة العمل بين الجنسين في بيئة العمل.
وباملثل ،أبلغت البلدان املجيبة ً
أيضا عن درجات متفاوتة من التقدم في تنفيذ و  /أو اعتماد تدابير تشريعية مثل اللوائح
والقرارات التي تنظم ساعات عمل النساء ( ،)%70ووجود استراتيجية توظيف للنساء ( ،)%67وقوانين وإجراءات ريادة
املرأة لألعمال الحرة ( ،)%63وتعزيز سياسات العمل ( .)%59وتجدر اإلشارة إلى أنه ،مقارنة باألهداف األخرى ،أبلغت
البلدان املجيبة عن بعض مستويات دنيا في التقدم في مجال التمكين االقتصادي للمرأة.
الشكل  :10.3السياسات التشريعية واالستراتيجية للهدف 4

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.
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كما الحظت البلدان املجيبة حدوث تقدم فيما يتعلق ببرامج وسياسات الدعم املؤسس ي للمرأة (الشكل  .)11.3كما
أبلغت  %78من البلدان املجيبة عن إحراز تقدم في املشاريع  /البرامج لزيادة عمالة املرأة وكذلك تحسين توافر البرامج
للنساء (مثل التدريب والتسويق واإلقراض) لتحسين وضعهن االقتصادي .أفاد  %63من البلدان املجيبة أن لديها
برامج توعية لبناء مهارات املرأة ،وأفاد كل من  %56أن لديهم خدمات وبرامج لتعزيز تعليم املرأة مدى الحياة ،والعمل
من املنزل ،وبرامج تعزيز العمالة الذاتية ،وخدمات الدعم لألمهات .وفي الوقت نفسه ،نجحت  %59من البلدان املجيبة
في زيادة عدد البرامج التي تهدف إلى تطوير ثقافة ريادة األعمال بين النساء املحتاجات وزادت  %67من البلدان عدد
البرامج التدريبية لتنمية املهارات الحرفية للمرأة.
الشكل  :11.3جهود الدعم املؤسس ي وبناء القدرات لتحقيق الهدف 4

-

املشاريع والبرامج املخصصة لزيادة توظيف املرأة %78 -
برامج التدريب والتسويق واإلقراض لتحسين الوضع
االقتصادي %78 -
برامج التوعية لبناء املهارات %63 -
خدمات وبرامج لتعزيز التعليم مدى الحياة %56 -
برامج تشجيع العمل من املنزل والعمل الحر %56 -
خدمات الدعم لألمهات %56 -

سياسات وبرامج
الدعم املؤسس ي

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة
املئوية للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

ً
ً
تحسنا في الشراكات واالتفاقيات
اقتصاديا ،سجلت  %63من البلدان املجيبة
في نهج متعدد القطاعات لتمكين املرأة
بين الكيانات ذات الصلة لدعم تحسين الوضع االقتصادي للمرأة .هذا بالتوازي مع نسبة الدول املجيبة التي الحظت
ً
تحسنا في برامج التوعية التي تهدف إلى بناء القدرات املهنية للمرأة واكتسابها املهارات ( )%63والتي حسنت الخدمات
والبرامج املتاحة لتعزيز التعليم مدى الحياة ( .)%56ومع ذلك ،لم تزد مالءمة البنية التحتية االقتصادية واملالية إال
في  %48من البلدان املجيبة .وهذا يشمل معدل وصول املرأة إلى التكنولوجيا ،والذي تحسن في  %63فقط من البلدان
املجيبة.
تقدما ً
وتجدر اإلشارة إلى أن  %56من البلدان املجيبة أحرزت ً
أيضا في تنفيذ البرامج التي تشجع العمل من املنزل و  /أو
العمل الحر .وعالوة على ذلك ،يشير تحليل التقدم املتعلق باملؤسسات التي تملكها النساء إلى أن نسبة النساء في
ً
تحسنا في
األعمال التجارية قد زادت في  %81من البلدان املجيبة ،وباإلضافة إلى ذلك ،شهدت  %63من هذه األخيرة
نسبة املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة التي تديرها النساء؛ لكن  %33فقط من منها قد الحظت
حدوث تقدم في نسبة رائدات األعمال الالتي نجحن في تحويل مشروعاتهن من الصغيرة إلى املتوسطة و  /أو الكبيرة.
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ً
جهودا لتوسيع قاعدة املشاركة االقتصادية للمرأة في القطاع
في مجال عمل املرأة ،بذلت  %59من البلدان املجيبة
الخاص .هذا باإلضافة إلى ارتفاع عدد النساء العامالت في القطاع الخاص في  %63منها .كما أشارت العديد من دول
منظمة التعاون اإلسالمي إلى التقدم املحرز في التدابير التي سعت إلى الحد من التمييز في مكان العمل ضد املرأة
وتحسين املرافق املتاحة للنساء العامالت واألمهات (الشكل  .)12.3وفي  %81من البلدان املجيبة ،كانت هناك زيادة في
ً
انخفاضا في معدل عدم املساواة في
الشفافية أثناء اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واختيار املتقدمين ،والحظ %70
األجور وإزالة األحكام التمييزية في الرواتب والعالوات .ومع ذلك ،أفادت  %37فقط بحدوث تحسن في عدد الشكاوى
املتعلقة بالتحرش الجنس ي في مكان العمل واملضايقات بسبب توفر آليات جديدة.
الشكل  :12.3تدابير للحد من التمييز بين الجنسين في مكان العمل

تدابيرضد التمييزبين الجنسين

%81

زيادة الشفافية في اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واختياراملتقدمين

%70

انخفاض معدل عدم املساواة في األجور وإلغاء األحكام التمييزية
واملخصصات
الرواتب
املصدر :في
بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
استبيان  2019املعني
مالحظة
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

كما كشفت نتائج املسح أن مستوى التقدم في املخصصات لألمهات العامالت كان أقل ً
نسبيا .إذ سجلت  %56فقط
من البلدان املجيبة ً
تقدما في خدمات دعم األمهات .وباإلضافة إلى ذلك ،تم اإلبالغ عن زيادة في عدد دور الحضانة في
أماكن العمل فقط من قبل  %48من البلدان املجيبة .وعلى نفس املنوال ،أفادت حوالي  %67من البلدان املجيبة
بزيادة في عدد مراكز رعاية األطفال واملسنين واملعوقين.
ً
وأخيرا ،فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بنوع الجنس ،أفادت  %74بإحراز تقدم ،بينما ذكرت  %78تحقيق بعض
التحسن في توفير اإلحصاءات حول حالة األنشطة االقتصادية للمرأة .كما أفادت  %81أن هناك بعض التحسينات
في مجال البحوث التي تركز على النوع االجتماعي في القطاعات االقتصادية .باإلضافة إلى ذلك ،أبلغت  %59من البلدان
املجيبة عن زيادة في عدد الخطط املشتقة من مثل هذا البحث ،مع مالحظة  %48للتأثير املتزايد ملثل هذه األبحاث على
البرامج والخدمات املقدمة.
.3.1.5

الهدف رقم  - 5الحماية االجتماعية للمرأة

في مجال الحماية االجتماعية للمرأة ،نفذت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عدة تدابير لتحسين وضمان
االحتياجات االجتماعية للمرأة وسالمتها ورفاهها (هدف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة رقم .)5
ذكرت جميع البلدان املجيبة أن لديها تدابير لتعزيز اتساق السياسات الوطنية في معالجة عدم املساواة والتمييز ضد
النساء والفتيات واملشاركة مع منظمات املجتمع املدني التي تنفذ أنشطة للدفاع عن النهوض باملرأة .باإلضافة إلى ذلك،
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فإنه لدى  %96من املجيبين تدابير لتغيير العقليات الراسخة على جميع مستويات املجتمع عندما تواجه املرأة الحرمان
من املساواة في وضعها أو في معاملتها.
وتتضمن بعض التدابير امللموسة ،امللخصة في الشكل  13.3أدناه ،تدابير لتحسين التنسيق وتوفير الخدمات
الحكومية للمرأة ،ال سيما في املناطق الريفية ،بما في ذلك الوصول إلى الصحة والتعليم والفرص االقتصادية
واملساعدة القانونية ()%89؛ تدابير لتوفير الرعاية والدعم للنساء واألرامل واملطلقات واملتخلى عنهم واملعوقين و  /أو
املسنات ()% 89؛ وتدابير لتقديم دعم إضافي لألسر ذات الدخل املنخفض ،وال سيما النساء غير املتزوجات املعيالت
ً
ً
ألسر معيشية وفقا للسياسات االجتماعية الوطنية ( .)%78وأخيرا ،نفذت  %81إجراءات لترسيخ أسس وحدة األسرة
ودورها في تعزيز االحترام املتبادل بين الذكور واإلناث من أجل تعزيز ثقافة عدم التمييز.
الشكل  :13.3حالة تنفيذ الهدف 5

عززت تماسك السياسات الوطنية في معالجة عدم املساواة بين الجنسين
والتمييز ضد املرأة؛ التعامل مع منظمات املجتمع املدني في القضايا املتعلقة
بالنهوض باملرأة
بذلت جهود إلصالح العقليات التي تؤدي إلى عدم املساواة بين الجنسين والتمييز
في العالج
وفرت الرعاية والدعم لألرامل واملطلقات والنساء املهجورات واألشخاص ذوي
اإلعاقة واملسنات؛ تحسين التنسيق وتقديم الخدمات الحكومية في مجاالت
الصحة والتعليم والفرص االقتصادية واملساعدة القانونية للمرأة (خاصة في
املناطق الريفية)
اتخذت تدابيرلترسيخ أسس وحدة األسرة من أجل تعزيز ثقافة عدم التمييز
قدمت الدعم لألسر ذات الدخل املنخفض ،وال سيما األسر التي ترأسها
امرأة

%100
%96
%89
%81
%78

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

عالوة على ذلك ،كما هو مبين في الشكل  ،14.3فيما يتعلق بالسياسات التشريعية واالستراتيجية ،أفادت  %81من
البلدان املجيبة بأن لديها قوانين للحد من عدم املساواة بين الجنسين وأنه لدى  %63من البلدان املجيبة قوانين نشطة
لدعم نوعية حياة املرأة .وتشمل الجهود املبذولة لتحسين نوعية حياة املرأة البرامج والسياسات املؤسسية املتعلقة
بالحماية االجتماعية للمرأة .وتعتبر هذه البرامج مفيدة للتخفيف من حدة الفقر ،وتحسين الوضع االجتماعي
للمرأة،

وتقديم

مساعدة

قيمة

للنساء

املستضعفات

واملهمشات.

واالقتصادي
ُ
إذ تظهر نتائج املسح تحسينات في عدد ونطاق تلك البرامج في العديد من البلدان املجيبة .فعلى سبيل املثال ،قامت
غالبية البلدان املجيبة ( )%78بإدخال تحسينات على برامج الحماية االجتماعية املنفذة من أجل األسر ذات الدخل
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املنخفض بينما قامت  %56بتحسين برامج األسر التي تترأسها النساء .باإلضافة إلى ذلك ،الحظت  %63من البلدان
املجيبة زيادة في خدمات الحماية االجتماعية الحكومية املقدمة في املناطق الحضرية والريفية.
الشكل  :14.3التدابير التشريعية والدعم املؤسس ي وبرامج بناء القدرات للهدف 5

التدابيرالتشريعية
-

قوانين للحد من عدم املساواة بين الجنسين %81 -
قوانين فعالة لدعم جودة حياة املرأة %63 -

برامج الدعم املؤسس ي وبناء القدرات
-

-

برامج الحماية االجتماعية لألسر ذات الدخل
املنخفض %78 -
زيادة عدد الشراكات املجتمعية لدعم املرأة %74 -
زيادة معدل املشاركة في برامج الحماية االجتماعية -
%70
خدمات الحماية االجتماعية للمناطق الحضرية
والريفية %63 -
برامج الحماية االجتماعية لألسر التي تعولها النساء -
%56

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

كما سجلت البلدان املجيبة ً
تقدما في مختلف برامج الحماية االجتماعية على مستوى القواعد الشعبية التي تعتبر
مهمة من أجل الشمولية .فقد قامت  %70منها برفع معدل املشاركة الشعبية في برامج الحماية االجتماعية ،بينما
أبلغت  %74عن زيادة في عدد الشراكات املجتمعية املبرمة في إطار دعم املرأة .ومع ذلك ،أبلغت  %59فقط من البلدان
عن إحراز تقدم في املخصصات املالية لدعم الفئات الهشة والضعيفة ،وسجلت  %48فقط من البلدان املجيبة ً
تقدما
في نسبة املخصصات املالية إلدماج احتياجات املرأة في امليزانيات السنوية للحماية االجتماعية.
.3.1.6

الهدف رقم  - 6حماية املرأة من العنف

ً
وفقا لنتائج املسح ،خطت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خطوات كبيرة لحماية املرأة من العنف من خالل
مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي واالتجار بالبشر واملمارسات التقليدية الضارة األخرى ضد
النساء والفتيات (هدف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة رقم ( )6الشكل  .)15.3أفادت غالبية
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البلدان املجيبة بنسبة  %96أنها نفذت تدابير للمشاركة مع أصحاب املصلحة املعنيين على املستويات الوطنية
واإلقليمية والدولية بهدف تطوير مسارات تعاونية لتعزيز حقوق املرأة وحمايتها؛ والتشجيع على اعتماد تدابير
واستراتيج يات وتشريعات وطنية ملنع العنف املنزلي والحد من الجرائم ضد املرأة؛ ومكافحة العنف القائم على النوع
االجتماعي بجميع مظاهره ،بما في ذلك العنف املنزلي واالتجار بالبشر ومكافحة املمارسات التقليدية الضارة والعنف
ضد النساء املشردات.
الشكل  :15.3حالة تنفيذ الهدف 6

طورت مسارات تعاونية لتعزيزحقوق املرأة وحمايتها من خالل التعاون بين
أصحاب املصلحة املتعددين؛ تبنت االستراتيجيات والتشريعات الوطنية
ملنع العنف األسري وتقليل الجرائم ضد املرأة؛ اتخذت تدابير ملكافحة
العنف القائم على النوع االجتماعي (العنف املنزلي ،واالتجار بالبشر،
واملمارسات التقليدية الضارة ،والعنف ضد النازحات)
عززت القدرات املؤسسية في القطاع الحكومي والقطاع األهلي
اتخدت تدابير منع الزواج املبكر وزواج األطفال والقسري بكل الوسائل
املمكنة
ساهمت في القضاء على جميع املمارسات الثقافية الضارة (خاصة تشويه
األعضاء التناسلية األنثوية) بمساعدة القادة السياسيين والدينيين
وقادة املجتمع

%96

%93
%89

%78

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة * :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة
املئوية للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

كما كشفت نتائج املسح أن  %93من البلدان املجيبة قد نفذت تدابير لتعزيز القدرات املؤسسية للمؤسسات
الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ملنع العنف ضد املرأة على املستويين املحلي والوطني ،بينما ساهمت  %78من
البلدان املجيبة في القضاء على جميع املمارسات الضارة ،وال سيما تشويه األعضاء التناسلية للناث من خالل الدعم
السياس ي القوي ومشاركة القادة الدينيين واملجتمعيين؛ واتخذت  %89منها تدابير ملنع الزواج املبكر وزواج األطفال
والزواج القسري بجميع الوسائل املمكنة.
فيما يتعلق بحماية املرأة من العنف ،أبلغت البلدان املجيبة عن بعض أكثر املستويات تقدما باملقارنة مع جميع
املجاالت السبعة في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .فعلى سبيل املثال ،أفادت  %85بإحراز تقدم
في إعداد خطط العمل الوطنية وزيادة في تطوير القوانين التي تدعم النساء من جميع أشكال العنف .كما أفادت %74
بإحراز تقدم في الترتيبات القانونية التي تملي استجابة وطنية للعنف ضد املرأة ،وأفادت  %78من البلدان املجيبة أن
لديها استراتيجيات وطنية قائمة ملنع العنف املنزلي واالستجابة له (الشكل  .)16.3ذكرت  %81من الدول املجيبة أنها
أحرزت ً
تقدما ليس فقط في االستراتيجيات التي تتبناها دول منظمة التعاون اإلسالمي ملكافحة العنف األسري ،بل
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أيضا من تجارب الدول األعضاء األخرى .وبشكل عام ،حققت نسبة كبيرة من البلدان املجيبة ً
استفادت ً
أيضا ً
تقدما
في الترتيبات القانونية الشاملة لحماية املرأة من العنف ( )%78وفي إذكاء الوعي بقضية العنف ضد املرأة (.)%78
ً
وأخيرا ،أفادت  %70من الدول املجيبة بإحراز تقدم في مواءمة قوانينها مع االتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية
(الشكل .)16.3
الشكل  :16.3اآلليات التشريعية واالستراتيجية للهدف 6

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة * :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة
املئوية للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

وعلى نفس املنوال ،أفادت البلدان املجيبة بأنها حققت تحسينات في جهود الدعم املؤسس ي وبناء القدرات في أربعة
مجاالت واسعة :تطوير القدرات البشرية ،وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ،وإذكاء الوعي بمسألة العنف ضد املرأة،
وتطوير النظم الوطنية ملنع العنف ضد النساء ومكافحته بشكل فعال .فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية ،قامت
 %78من الدول بقياس التقدم املحرز في مبادرات تدريب املهنيين ،بينما أبلغت  %70عن زيادة في عدد برامج التدريب
املنفذة لبناء قدرات العاملين في مجاالت الحماية وإعادة التأهيل ،و  %59من البلدان املجيبة أبلغت أيضا عن إحراز
تقدم في إعداد املوظفين املؤهلين .وفيما يتعلق بتطوير القدرات املؤسسية واملالية ،أبلغت غالبية البلدان املجيبة
( )%70عن زيادة البرامج  /املبادرات املنفذة للتعليم ونشر املعرفة كما أبلغت  %74عن زيادة في عدد البرامج املنفذة
لتعزيز الهيكل املؤسس ي للوكاالت الحكومية لحماية املرأة؛ وأبلغت  %70من البلدان املجيبة عن زيادة في املرافق التي
ً
وأخيرا ،أفادت  %83من البلدان املجيبة بإحراز تقدم في نسبة الدعم املادي للمنظمات
توفر الحماية الالزمة للنساء.
التي تكافح العنف ضد املرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون متعدد القطاعات ملكافحة ومنع العنف ضد املرأة ،أشارت  %67إلى التقدم املحرز في االتفاقات
والشراكات على املستويين الوطني والدولي وفي البرامج املنفذة بالتعاون مع السلطات املعنية .وباإلضافة إلى ذلك ،أفادت
 %74من البلدان املجيبة زيادة الدعم ملنظمات املجتمع املدني لتحقيق أهدافها في حماية املرأة .كما أبلغت  %74منها
عن تحقيق التحسن في أنشطة تبادل أفضل املمارسات والخبرات مع الجهات الفاعلة والدول األخرى .في الواقع ،أحرزت
 %67منها ً
تقدما في جودة العمل املؤسس ي واالستفادة من الخبرات الدولية.
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وفيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية ،أفادت  %74من البلدان املجيبة بإحراز تقدم في تطوير قدرات اآلليات الوطنية
بشأن املساواة بين الجنسين.كما أفادت  %70بإحراز تقدم في برامج تعزيز الثقافة القانونية للمرأة وحقوقها وحسنت
 %70من البلدان املجيبة السلطات واآلليات ذات الصلة لتعزيز كفاءاتها في حماية النساء من الزواج القسري والزواج
دون السن القانونية.
فيما يتعلق بالجهود املكرسة لتقديم الدعم لضحايا العنف ،أفات  %78من البلدان املجيبة بإحراز تقدم في إنشاء
وتحسين أنظمة الحماية من اإلساءة و ذكرت  %78أنها زادت من عدد وحدات الحماية االجتماعية .وفيما يتعلق بإنشاء
آليات مناسبة للحماية من العنف ،أفادت البلدان املجيبة بحدوث تقدم أقل ً
نسبيا في مختلف املجاالت الفنية مثل
عدد املالجئ لحماية النساء ،والتي زادت فقط في  %56منها (الشكل .)17.3
الشكل  :17.3التقدم في اآلليات الفنية للحماية من العنف

اآلليات التقنية
%63
فترة إجراءات اإلنصاف (األجهزة األمنية ،املحاكم ،إلخ)؛ عدد مراكز تلقي
االتصاالت

%59
الخطوط الساخنة للبالغ عن الحوادث؛ االتصاالت والشكاوى التي تتلقاها
السلطات املختصة في حاالت العنف؛ فترة الفصل في قضايا العنف

%56
عدد املالجئ
املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

أخيرا ،أحرزت غالبية البلدان املجيبة ً
ً
تقدما في إذكاء الوعي بشأن قضية العنف ضد املرأة من خالل مجموعة متنوعة
من البرامج واملبادرات .فعلى سبيل املثال ،قامت  %78من البلدان املجيبة بتنظيم برامج إذكاء الوعي العام والتثقيف
بشأن العنف ضد املرأة؛ كما أشارت  %74منها إلى ارتفاع أنشطة إذكاء الوعي ،وزاد  %67من نسبة البرامج التثقيفية
والتوعوية لفئات املجتمع .وعالوة على ذلك ،من أجل صياغة سياسات أكثر فاعلية وإعالم صانعي القرار بشأن هذه
القضية ،زادت  %63من البلدان املجيبة عدد الدراسات واألبحاث حول املواقف والسلوكيات واملمارسات املتعلقة
بالزواج القسري للقصر .وبلغ عدد البرامج اإلرشادية في مجال األسرة ومكافحة العنف %63؛ وأفاد  %59بوجود
إحصائيات محدثة حول هذه املسألة.
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.3.1.7

الهدف رقم  - 7املرأة في حاالت األزمات

فيما يخص مجال املرأة في حاالت األزمات ،تسعى التدابير التي تم تنفيذها في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي إلى ضمان حماية النساء والفتيات والوصول إلى املساعدة اإلنسانية أثناء النزاعات املسلحة والكوارث
الطبيعية والتي من صنع اإلنسان واالحتالل األجنبي والتهجير القسري وغيرها من املواقف الحرجة ،وخاصة في حالة
املرأة الريفية (هدف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة رقم  .)7باإلضافة إلى ذلك ،توص ي خطة عمل
منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ً
أيضا الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتعزيز دور املرأة في حل
النزاعات والسالم واألمن ً
وفقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .1325

كشفت نتائج االستطالع أن جميع البلدان املجيبة نفذت تدابير املشاركة مع منظمات املجتمع املدني النسائية للوصول
إلى النساء على مستوى القواعد الشعبية من أجل تعزيز عملية تمكينهن الفعال لضمان تمتعهن بحقوقهن اإلنسانية
األساسية .عالوة على ذلك ،لدى  %96من البلدان املجيبة تدابير إدراج االستجابة للعنف الجنس ي والعنف القائم على
أساس نوع الجنس ،بما في ذلك عنف األطفال ،في جميع السياسات اإلنسانية وتطوير قنوات للتواصل لشجب هذه
املمارسات الضارة وتقديم املساعدة الالزمة للضحايا (الشكل )18.3
نفذت غالبية البلدان املجيبة تدابير مختلفة في مجالين رئيسيين )1( :تعزيز القدرات املؤسسية للمؤسسات الحكومية
ومنظمات املجتمع املدني ملنع العنف ضد املرأة على املستوى املحلي والوطني واإلقليمي ( )%93و ( )2دعم دور املرأة
ومنظمات املجتمع املدني النسائية في الترويج للمجتمعات املساملة والشاملة من خالل املصالحة والحوار بين األديان
والثقافات بين أطراف النزاع (.)%93
ً
باإلضافة إلى ذلك ،نفذت  %89من البلدان املجيبة شكال من أشكال طرق تسهيل وخلق الظروف املواتية للمشاركة
الكاملة للمرأة (من خالل الكيانات الوطنية واملجتمع املدني و  /أو املنظمات املجتمعية) في العمل اإلنساني وإدارة
مخاطر الكوارث واالنتقال إلى التعافي املبكر؛ توفير الحماية واإلغاثة لجميع النساء واألطفال في أوقات األزمات؛ دمج
مشاركة املرأة في جميع جوانب عمليات السالم ،بما في ذلك التفاوض وإدارة األزمات وإنهاء الصراع؛ وتسهيل فهم
وتعزيز تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325بشأن املرأة والسالم واألمن .كما أفادت  %74من
البلدان املجيبة أن لديها تدابير لتحسين مشاركة املرأة في تحديد االستجابة اإلنسانية للكوارث واألزمات الطبيعية
واالصطناعية (التقييم والتحليل والتخطيط والتنفيذ).
ً
داخليا (بما في ذلك اللواتي يخضعن لالحتالل األجنبي) ،ضمنت
في إشارة محددة إلى الالجئات واملهاجرات والنازحات
 %85من البلدان املجيبة توفير استجابة قائمة على النوع االجتماعي لتسهيل وصولهن إلى الغذاء واملأوى والتعليم
والرعاية الصحية في مناطق وأوقات النزاع .باإلضافة إلى ذلك ،ذكرت  %81من البلدان توفرها على تدابير لتأمين سالمة
هؤالء النساء في الوصول إلى املناطق اآلمنة اإلنسانية.
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الشكل  :18.3حالة تنفيذ الهدف 7

انخرطت مع املجتمع املدني على مستوى القواعد الشعبية لتعزيزتمكين
املرأة
تبنت تدابير دمج االستجابة واملساعدة لحاالت العنف الجنس ي والعنف
القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك تعنيف األطفال وتطوير قنوات
االتصال لتثبيط مثل هذه املمارسات

%100
%96

عززت القدرات في الحكومة وقطاعات املجتمع املدني ملنع العنف ضد
املرأة؛ واتخذت تدابير لدعم دورمنظمات املجتمع املدني النسائية واملرأة
في املصالحة والحواربين األديان والثقافات لحل النزاعات

%93

وفرت الحماية واإلغاثة للنساء واألطفال في أوقات األزمات؛ وتسهيل
مشاركة املرأة في العمل اإلنساني ،وإدارة مخاطر الكوارث ،واالنتقال إلى
التعافي املبكر؛ مشاركة املرأة املتكاملة في جميع جوانب عمليات السالم؛
تسهيل فهم قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325لتعزيز
تنفيذه

%89

َّأمنت االستجابة القائمة على النوع االجتماعي والوصول إلى الغذاء
واملأوى والتعليم والرعاية الصحية في مناطق النزاع لالجئات واملهاجرات
ً
داخليا ،بما في ذلك اللواتي يعشن تحت االحتالل األجنبي
والنازحات

%85

َّأمنت الوصول اآلمن إلى املناطق اإلنسانية لالجئين واملهاجرين والنازحين
ً
داخليا ،بما في ذلك أولئك الذين يعيشون تحت االحتالل األجنبي

%81

حسنت مشاركة املرأة في تحديد وتصميم وتنفيذ االستجابات اإلنسانية
للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع اإلنسان

%74

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة * :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة
املئوية للبلدان املجيبة التي نفذت مثل هذه اإلجراءات.

من أجل تلبية احتياجات النساء في األزمات من خالل التشريعات واالستراتيجيات ،أفادت  %70من البلدان املجيبة
بأنها طبقت أهداف قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325بشأن حماية النساء في مناطق النزاع  -كما هو
مذكور في قانون خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .باإلضافة إلى ذلك ،أفادت  %67من البلدان
املجيبة بإحراز تقدم في تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالنساء خالل أزمة معينة ،وذكرت  %59اتخاذ
خطوات لتطوير السياسات والقوانين لتهيئة بيئة داعمة للعمل املدني ،وهو أمر بالغ األهمية للعمليات اإلنسانية.
وعلى نفس املنوال ،فيما يتعلق بالبرامج والسياسات املؤسسية الخاصة باملرأة في حاالت األزمات ،أفادت البلدان
املجيبة بإحراز تقدم ال سيما في ثالثة مؤشرات )1( :اعتماد آليات فعالة لتعزيز مشاركة املرأة في هذا املجال ()%81
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و( )2ضمان وصول النساء واألطفال إلى برامج اإلغاثة واملساعدة الوطنية والدولية ( )%70و( )3زيادة عدد برامج بناء
القدرات ملنظمات املجتمع املدني (( )%70الشكل  .)19.3باإلضافة إلى ذلك ،زادت  %56من البلدان املجيبة من توافر
برامج بناء القدرات والكفاءات لالنخراط في مجال العمل املدني .ومع ذلك ،فإن  %67فقط من البلدان املجيبة زادت
من معدل مشاركة املرأة في برامج  /مبادرات بناء القدرات.
الشكل  :19.3برامج الدعم املؤسس ي للهدف 7

اعتمدت آليات فعالة لتعزيزمشاركة املرأة في هذا املجال.

%81

سياسات لضمان وصول النساء واألطفال إلى برامج
اإلغاثة واملساعدة الوطنية والدولية؛ زيادة برامج بناء
القدرات ملنظمات املجتمع املدني

%70

اعتمدت آليات فعالة لزيادة مشاركة املرأة في برامج بناء
القدرات

%67

برامج الدعم
املؤسس ي

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.

باإلضافة إلى التقدم العام في السياسات والبرامج ،أحرزت دول منظمة التعاون اإلسالمي ً
أيضا ً
تقدما في تحسين قدرات
معينة للتعامل مع النساء في األزمات (الشكل  .)20.3وعلى سبيل املثال ،زادت  %44من البلدان املجيبة من عدد
املنظمات العاملة في املناطق الريفية؛ و حسنت  %70منها من قدرة منظمات املجتمع املدني العاملة في هذا املجال؛ كما
أبلغت  %48عن زيادة في عدد املالجئ وأبلغت  %37عن زيادة في سعة املالجئ؛ كما أفادت  %52من هذه البلدان زيادة
في عدد املرافق لالجئين واملهاجرين والنازحين .وفي الوقت نفسه ،فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية ،زادت  %63من
البلدان املجيبة من عدد موظفات الشرطة املدربات في القانون الدولي وحقوق اإلنسان وحماية املدنيين ،بينما أبلغت
 %44فقط عن زيادة في عدد مواد دعم موظفي الحماية.
الشكل  :20.3جهود بناء القدرات لتحقيق الهدف 7

جهود بناء القدرات

 زيادة عدد املنظمات العاملة في املناطق الريفية -%44
 زيادة عدد املالجئ %48 - زيادة مرافق الالجئين واملهاجرين والنازحين %52 - زيادة عدد املوظفات املدربات بالشرطة %63 -%ن اإلسالمي للنهوض باملرأة :تشير القيم املوضحة هنا إلى النسبة املئوية
التعاو
خطة عمل
بتنفيذ
 2019املعني
استبيان
منظمة 44
الحماية -
ألفراد
املادي
الدعم
املصدر-:مالحظةزيادة
للبلدان املجيبة التي أبلغت عن تحقيق تقدم معين في هذه املؤشرات.
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 .3.2التحديات الرئيسية أمام تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض
باملرأة
سأل القسم األخير من مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة (الجزء ب) الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي عن التحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض
باملرأة ،واملجاالت التي تحتاج فيها إلى الدعم  /املساعدة ،ومدى مالءمة برامج منظمة التعاون اإلسالمي املختلفة
لجهودها في هذا الصدد.
تم تلخيص الردود الواردة من الدول األعضاء حول التحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في الشكل  .21.3بالنسبة لـ  %41من البلدان املجيبة ،كان التحديان السائدان أمام
تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة هما االفتقار إلى القدرة اإلحصائية لرصد وتنفيذ خطة عمل
منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة على املستوى الوطني ونقص التمويل للتنفيذ الناجح لخطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة على املستوى الوطني .وأشارت نسبة  %19أخرى من الدول املجيبة إلى أن املشاركة
املحدودة مع منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها تمثل ً
تحديا ،في حين ذكرت  %11منها أن الرغبة والقيادة السياسية
ً
تحديا لتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في بلدانها.
املحدودة على املستوى الوطني تمثل
وباملقارنة ،ذكرت  % 7فقط من البلدان املجيبة أن انخفاض الوعي بين السلطات العامة بشأن خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة على املستوى الوطني يمثل ً
تحديا لتنفيذ هذا القانون.
الشكل  :21.3التحديات* التي تواجهها الدول املجيبة في تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة
( %من األجوبة)
41%

عدم وجود قدرة إحصائية للرصد والتنفيذ على املستوى الوطني

41%

نقص التمويل للتنفيذ الناجح على املستوى الوطني
مشاركة محدودة مع منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها

19%

محدودية الرغبة والقيادة السياسية على املستوى الوطني

11%
7%

قلة الوعي بين السلطات العامة على املستوى الوطني

املصدر :مالحظة استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة * :تشير القيم املوضحة هنا إلى نسبة الردود
التي أشارت إلى مشكلة على أنها "صعبة للغاية" أو "صعبة في الغالب".
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الشكل  :22.3املجاالت التي تحتاج فيها البلدان املجيبة إلى الدعم و  /أو املساعدة في تحقيق أهداف خطة
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ( %من الردود)
اليوجد جواب
26

ال تنطبق
11

30
30

11

30

11
15

37

الحماية من العنف

44

11
11

التمكين االقتصادي

48

11

15

33
33

ال توجد حاجة

11

نعم ،في حاجة متوسطة

الصحة

41

11

النساء في حاالت األزمات

37

19

33

الحماية االجتماعية

19

33

التعليم

11

نعم ،في حاجة ماسة

22

26

املشاركة في صنع القرار

املصدر :استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.

كشفت نتائج املسح ً
أيضا أن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي بحاجة إلى بعض الدعم واملساعدة من أجل
تنفيذ أفضل لـ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .فعلى سبيل املثال ،ذكرت  %48منها وجود حاجة
ماسة للدعم و  /أو املساعدة في تحقيق أهداف التمكين االقتصادي للمرأة في إطار خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة (الشكل  .)22.3حددت  %44من البلدان املجيبة حاجة مماثلة في مجال الحماية من العنف
بينما كانت  %41في حاجة ماسة إلى الدعم في مجال الصحة .كما حددت نسبة  %37أخرى من البلدان املجيبة وجود
حاجة ماسة في مجال النساء في األزمات وحددت  %33الحاجة املاسة للدعم و  /أو املساعدة في مجال الحماية
الشكل  :23.3برامج منظمة التعاون اإلسالمي التي يمكن ان تسهل تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة ( %من األجوبة):
برامج سيسرك التدريبية ولبناء
القدرات41 ،

ال يوجد جواب،
22

معارض وأسواق املركز
اإلسالمي لتنمية التجارة0 ،
تمويل كومسيك للمشاريع،
4

اليوجد11،

صندوق البنك
اإلسالمي للتنمية،
22

املصدر :استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.
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االجتماعية والتعليم .فقط  % 22من البلدان التي أجابت على االستبيان احتاجت إلى مساعدة شديدة في مجال
مشاركة املرأة في صنع القرار .ومع ذلك ،ذكرت  %26من البلدان املجيبة الحاجة إلى حد ما إلى الدعم و  /أو املساعدة
في هذا املجال.
من أجل تحقيق أهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ،ذكرت غالبية الدول املجيبة ( )%41أنه
يمكن أن تسهل برامج بناء القدرات والتدريب في سيسرك جهودها ذات الصلة .وذكرت  %22أخرى من البلدان املجيبة
أن صناديق البنك اإلسالمي للتنمية يمكن أن تسهل تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في
بلدانهم ،في حين حددت  %4تمويل مشروعات الكومسيك كآلية محتملة يمكن أن تسهل جهودها لتمكين املرأة (الشكل
 .)23.3وتجدر اإلشارة إلى أن  %22من الدول املجيبة لم تجب على هذا السؤال في االستطالع.
ومع ذلك ،من الناحية العملية ،ذكرت نصف البلدان املجيبة عدم استفادتها من أي من البرامج املتاحة (الشكل .)24.3
بينما استفادت  %19فقط من برامج بناء القدرات والتدريب في سيسرك ،واستفادت  %15من تمويل البنك اإلسالمي
للتنمية ،واستفادت  %4من تمويل الكومسيك للمشاريع لتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة
في بلدانها .اختارت  %26من الدول املجيبة عدم اإلجابة على السؤال.
الشكل  :24.3البلدان املجيبة التي استفادت من برامج منظمة التعاون اإلسالمي ( %من الردود)
برامج سيسرك التدريبية
ولبناء القدرات19 ،

اليوجد37 ،

تمويل كومسيك
للمشاريع4 ،
صندوق البنك
اإلسالمي…
معارض وأسواق
املركز اإلسالمي
لتنمية التجارة0 ،

ال يوجد
جواب26 ،

املصدر :استبيان  2019املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.

 .3.3أفضل املمارسات الوطنية التي تساهم في تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة
في مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأةُ ،سئلت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
عما إذا كانت لديها أفضل املمارسات التي تساهم في تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في
ً
بلدانها .وردا على هذا السؤال ،أجابت الغالبية العظمى من البلدان املجيبة ( )%85أن لديها بعض أفضل املمارسات
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لتحسين مشاركة املرأة في صنع القرار .وتتوفر  %79منها على أفضل املمارسات في مجاالت الحماية من العنف والحماية
االجتماعية والتمكين االقتصادي والتعليم .باإلضافة إلى ذلك ،لدى  %63من البلدان املجيبة أفضل املمارسات في
مجال الصحة و لدى  %56أفضل املمارسات للنساء في األزمات .تضمنت أفضل املمارسات التي شاركتها البلدان
املجيبة مجموعة متنوعة من السياسات واملمارسات تفض ي إلى تحقيق أهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
للنهوض باملرأة.
فيما يتعلق بـمشاركة املرأة في صنع القرار ،على سبيل املثال ،تمتلك بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي واملغرب
ً
حصصا خاصة بنوع الجنس في الفروع السياسية و  /أو اإلدارية للحكومة التي تزيد من مشاركة
وباكستان وفلسطين
املرأة في هيئات صنع القرار .وباإلضافة إلى ذلك ،لدى موريتانيا استراتيجية وطنية تسعى إلى تعميم مراعاة املنظور
الجنساني في املؤسسات الحكومية (البرملان والبلديات واملجالس اإلقليمية) ،ولدى البحرين خطة وطنية للنهوض باملرأة
البحرينية ،بينما اعتمدت السنغال ً
قانونا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الهيئات االنتخابة وشبه االنتخابية .وفي
إندونيسيا ،يضمن تدريب املرأة على القيادة في املناطق الريفية ظهور املرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار على
مستوى املجتمع املحلي .أما في بروني دار السالم ،تتولى اللجنة الخاصة املعنية بمؤسسة األسرة واملرأة والطفل
مسؤولية تنسيق الجهود الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل واملرأة ومؤسسة األسرة ،وفي ظل هذه اللجنة
الخاصة ،تمت صياغة ثالث خطط عمل ،وهي :خطة العمل بشأن األسرة ،وخطة العمل بشأن املرأة ،وخطة العمل
بشأن األطفال التي تعزز التعاون متعدد القطاعات بين مختلف أصحاب املصلحة .وباملثل ،أنشأت تركيا مجلس
األقران الذي يعزز املساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء .كما أصدرت تركيا تعميمات وزارية
للتوعية بضرورة تكافؤ الفرص بين الرجل واملرأة في آليات صنع القرار .وأدت مجموعة من السياسات اإليجابية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى زيادة مشاركة املرأة في عدد من الهيئات الحكومية بما في ذلك املجلس الوطني والسلك
الدبلوماس ي ومجلس الوزراء ورئاسة املجلس الوطني.
ومن أجل تحسين تعليم النساء والفتيات ،تتمثل إحدى أفضل املمارسات السائدة في توفير التعليم املجاني للفتيات.
إذ أن أفضل هذه املمارسات سارية ً
حاليا في بنين وبروني دار السالم والكاميرون وجيبوتي وتونس .كما جعلت بروناي
اميا ملدة تصل إلى  9سنوات و ً 16
دار السالم وجيبوتي التعليم الرسمي للفتيات إلز ً
عاما على التوالي .ولدى السنغال
وتركيا ً
أيضا مبادرات للحد من معدالت تسرب الطالبات من املدارس من خالل إبقائهن في املدارس .وتمتلك بوركينا
ً
فاسو وباكستان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة استراتيجيات وخططا وطنية لتحسين تعليم
النساء والفتيات على مختلف املستويات .يوجد في إندونيسيا مدارس مخصصة للنساء املنتميات إلى الفئات الضعيفة،
دعما ً
ويقدم املغرب ً
ً
مباشرا لألسر املحتاجة (من خالل برنامج تيسير) ،والذي يهدف إلى تخفيف العبء املالي عن
ماليا
إرسال الفتيات إلى املدرسة.
وبفضل العديد من السياسات وأفضل املمارسات ،شهدت النساء في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي
تحسينات في النتائج الصحية .ففي بوركينا فاسو ،تم تحسين وصول املرأة إلى الرعاية الصحية من خالل خدمات مثل
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الرعاية الصحية املجانية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-0وللحوامل.تقدم جيبوتي رعاية صحية مجانية
للجميع ،بمن فيهم الالجئون.
وفي السنغال ،تتمتع النساء بحرية الوصول إلى العمليات القيصرية وعالج أنواع معينة من السرطان ،إلى جانب
الرعاية املجانية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  0و  5سنوات وتغطية الرعاية الصحية الشاملة .وفي الوقت نفسه،
لدى دول مثل بروناي دار السالم وباكستان برامج لجعل الرعاية الصحية في متناول النساء .ومن حيث الخدمات األكثر
ً
ً
أحكاما للتأمين الصحي للعاملين في قطاع الزراعة والحرف
تحديدا ،يوجد في بنين مشروع آرتش ( )Archالذي يتضمن
ً
ً
مجانيا لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
تطعيما
اليدوية والتجارة والنقل والفنون واألسر الفقيرة؛ كما توفر الكاميرون
ً
ً
ً
مضادا لفيروس نقص املناعة البشرية؛ ولدى موريتانيا برنامج تغذية وطني يتضمن مخصصات
مجانيا
وعقارا
بين 1-0
للمرأة؛ بينما تقدم فلسطين خدمات صحية مجانية للنساء املعنفات ،كما لكل من اململكة العربية السعودية والبحرين
استراتيجية صحية وطنية للمرأة .في تونس ،تقدم املراكز الصحية املتخصصة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
للنساء ،بينما يوجد في تركيا مركز صحة املرأة في العديد من كليات الطب .وتشمل أفضل املمارسات في دولة اإلمارات
العربية املتحدة مجموعة من الخدمات بما في ذلك الحمالت السنوية لرفع مستوى الوعي حول صحة املرأة ،ورفع سن
الزواج للمرأة ،ومؤسسة دبي للمرأة والطفل التي تقدم خدمات الصحة العقلية للمرأة.
ً
وفي مجال التمكين االقتصادي للمرأة ،اعتمد عدد من البلدان املجيبة خططا و  /أو استراتيجيات وطنية مخصصة
لتحسين توظيف املرأة وريادة األعمال وتوليد الدخل.
تشكل بعض األمثلة على هذه الخطط :املجلس األعلى للمرأة للتمكين االقتصادي للمرأة وريادة األعمال في البحرين،
برنامج توليد الدخل للمرأة في موريتانيا ،ومبادرة  N3في النيجر ،وخطة االنتعاش االقتصادي والنمو النيجيري ،وبرنامج
 Benazirلدعم الدخل في باكستان ،واالستراتيجية الوطنية لتمكين املرأة في اململكة العربية السعودية ،والخطة
الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في املناطق الريفية ،واألسر ذات العائل الواحد ،والنساء
ذوات االحتياجات الخاصة في تونس.
فيما يتعلق بنطاق أفضل املمارسات التي تهدف إلى التمكين االقتصادي للمرأة ،فإن املغرب لديه بعض املبادرات
ً
األكثر شموال بما في ذلك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،التي أطلقها جاللة امللك محمد السادس سنة  2005لتعزيز
التنمية االجتماعية وتقديم الخدمات املحلية إلى الفئات واملناطق األكثر ضعفا في املجتمع .قد حققت هذه املبادرة
نتيجة إيجابية فيما يتعلق بالحد من التفاوتات االجتماعية ومكافحة الفقر واإلقصاء والتهميش والضعف .هناك ً
أيضا
عدد من البرامج املركزة مثل:


برنامج "إدماج" الذي يهدف إلى تنمية املوارد البشرية للمنشآت من خالل تحسين األعمال اإلدارية لتشجيع
توظيف الشابات الباحثات عن عمل،
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وبرنامج "تأهيل" الذي يوفر التدريب التعاقدي لتحسين إمكانية توظيف الباحثات عن عمل بما يتماش ى
مع احتياجات سوق العمل،



صندوق الضمان املركزي " "Elakamanالذي يشجع ريادة املرأة لألعمال الحرة من خالل منحها قروض
بنكية تصل إلى ،%80



نظام املؤسسة الذاتية ،والذي يتضمن تدابير تشريعية لتشجيع ودعم ريادة املرأة لألعمال الحرة ،و



برنامج "من أجلك" الذي يهدف إلى تشجيع املرأة على إقامة أنشطة تجارية مدرة للدخل ،في إطار شراكة
بين الدولة واملجتمع املدني ،من أجل املساهمة في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل التطوير الكمي
والنوعي لريادة املرأة وقابليتها للتوظيف.

وباإلضافة إلى دعم التمكين االقتصادي للمرأة ،تقدم بعض البلدان املجيبة ً
دعما ً
أيضا ً
ماليا للمرأة كجزء من برامج
الحماية االجتماعية الخاصة بها .وعلى سبيل املثال ،لدى بروناي دار السالم برنامج ( ،)BKB100وخطة التوظيف،
واألعمال التجارية الصغيرة من املنزل ،وبرنامج ( )Innovation Visionary Youthبهدف تمكين املرأة والتخفيف من
أعبائها املالية.
كما أن دول منظمة التعاون اإلسالمي غنية من حيث برامج الحماية االجتماعية ودعم املرأة .فعلى سبيل املثال ،لدى
تونس نظام خاص للدعم االجتماعي للمرأة في قطاع الزراعة في املناطق الريفية.وفي جيبوتي واملغرب واململكة العربية
السعودية والسنغال وتركيا ،تغطي أنظمة الحماية االجتماعية الرعاية الصحية للنساء ،وخاصة النساء املنتميات إلى
الفئات الضعيفة واألسر منخفضة الدخل أو الفقيرة.
وفي باكستان ،يوفر برنامج "إحساس" ( )EHSAASاملساعدة للحد من عدم املساواة ،واالستثمار في الناس ،وتحسين
وضعية املناطق املتخلفة .وفي فلسطين وقطر واململكة العربية السعودية ،تشمل الحماية االجتماعية ً
أيضا إجراءات
للتعامل مع قضايا العنف ،ومالجئ إعادة التأهيل ،ودور الحماية .بحث أنه في قطر ،تغطي الحماية االجتماعية ً
أيضا

إعادة التأهيل األسري التي تقدمها مراكز اإلرشاد األسري والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الزوجية واألسرية والحد من
تفكك الفئات املستهدفة من األسر التي تعاني من مشاكل زوجية وعائلية من خالل تقديم خدمات في املجالين الوقائي
والعالجي.
بالنسبة ألفضل املمارسات لحماية املرأة من العنف ،لدى عدد من البلدان املجيبة قوانين ولوائح وطنية ملنع ومكافحة
العنف ضد املرأة .وتشمل االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري وإنشاء قاعدة بيانات وطنية
وإحصاءات حول العنف األسري (تكاثف) في البحرين ،قانون حماية النساء والفتيات (الفصل  ،)120وأمر قانون
األسرة اإلسالمي ،وقانون املرأة املتزوجة ،وقانون األطفال والشباب ،وأمر منع تهريب األشخاص ،وقانون مكافحة
االتجار بالبشر في بروناي دار السالم؛ قانون حماية ووقاية ورعاية النساء واألطفال ضحايا العنف في جيبوتي؛ خلية
مكافحة التشويه الضار باألعضاء التناسلية األنثوية واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف األسري في موريتانيا؛
القانون الخاص بمكافحة العنف ضد املرأة (قانون  ،)103.13واللجنة الوطنية لرعاية النساء ضحايا العنف التابعة
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لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ،واملرصد الوطني للعنف ضد املرأة واملرصد الوطني لصورة
املرأة في وسائل اإلعالم ،والدليل املؤسس ي الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف في املغرب ،أنظمة مكافحة جرائم
التحرش في اململكة العربية السعودية؛ وإصدار القانون األساس ي رقم  58للقضاء على العنف ضد املرأة في تونس.
يمتلك عدد ال بأس به من البلدان املجيبة أفضل املمارسات في إنشاء أنظمة وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة والتي
تنظم إنشاء املالجئ ومراكز الدعم وتقديم الدعم القانوني لضحايا العنف وتدريب العاملين الصحيين وضباط
الشرطة للتعامل بفعالية مع ضحايا العنف ،ورصد حاالت العنف ضد املرأة.
وأخيرا ،تضمنت تدابير الحماية االجتماعية في عدد من البلدان املجيبةأحك ًاما تتعلق بالنساء في األزمات ً
ً
أيضا .فعلى
سبيل املثال ،أشارت عدد من البلدان املجيبة إلى أنها نفذت (أو هي في طور التنفيذ) استراتيجيات ولوائح تتعلق بقرار
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1325لحماية النساء في األزمات وتقديم املساعدة الالزمة لهؤالء النساء .وعلى
وجه الخصوص ،نفذت بوركينا فاسو واملغرب وفلسطين والسنغال وتونس (أو في طور تنفيذ) لوائح و  /أو لجان في
إطار قرار مجلس األمن  1325بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني .وفي الكاميرون ،قدمت األمم املتحدة الدعم إلنشاء
مراكز االتصال ،ومكاتب النوع االجتماعي ،ومساحات تماسك النساء لتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي واالقتصادي
للنساء في مخيمات الالجئين .وباملثل ،أنشأت باكستان خلية مخصصة للنساء واألطفال في هيئتها الوطنية إلدارة
الكوارث.
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 .4مسارالنهوض باملرأة
يرتبط مسار تنمية املرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع تحقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف
خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ،ويشدد كالهما على القضاء على عدم املساواة بين الجنسين
لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة .كما يرتبط بناء مجتمعات شاملة وخاضعة للمساءلة ارتباطا
وثيقا بتطوير أنظمة مراعية ومستجيبة للنوع االجتماعي يمكن أن تساعد في التخفيف من الفوارق بين الجنسين .فمن
أجل بناء مثل هذه املجتمعات واألنظمة ،تحتاج الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى التركيز على عاملين
أساسيين )1( :تعميم مراعاة املنظور الجنساني بشكل متسق عبر جميع قطاعات املجتمع ،و ( )2االنتباه إلى عدم وجود
سياسات متناقضة بشأن القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي ً
نظرا ألن العديد من القضايا املتعلقة بنوع الجنس
متداخلة في طبيعتها ،فال ينبغي أن تكون التدخالت املراعية لالعتبارات الجنسانية لتمكين الفتيات والنساء متناقضة.
ومن الضروري ً
أيضا أن تتبع الجهود املبذولة ملعالجة الفوارق بين الجنسين ً
نهجا ثالثي األبعاد ملعالجة األسباب الجذرية
لعدم املساواة بين الجنسين ،وإصالح األعراف والعقليات القائمة منذ فترة طويلة ،ومعالجة التمييز الهيكلي (املباشر
ً
وصوتا في عمليات صنع
وغير املباشر) ضد املرأة في املجالين الخاص والعام .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن منح املرأة وكالة

ً
ً
وأخيرا،
السياسات يمكن أن يحسن من تمثيلها في املجتمع ويجعل آليات صنع السياسات أكثر توازنا بين الجنسين.
يجب أال يكون الهدف هو صياغة سياسات وبرامج تعويضية للتظاهر فحسب ،بل يجب ً
أيضا إنشاء مؤسسات وآليات
تضمن تنفيذها وإنفاذها في جميع قطاعات املجتمع.
قطعت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خطوات كبيرة في معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من
القطاعات في العقود القليلة املاضيةُ .ويظهر تحليل البيانات التي تم جمعها من املصادر الدولية في الفصل الثاني من
هذا التقرير أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد صاغت ونفذت بشكل فعال ً
عددا من اللوائح

والسياسات واملمارسات التي كان لها تأثير تمكيني على املرأة .واألهم من ذلك ،أن هذه اللوائح والسياسات واملمارسات
قد حافظت على اتساقها مع القيم والتعاليم اإلسالمية  -حتى ال تخلق توترات ال داعي لها بين الدين واملجتمع .فعلى
سبيل املثال ،يتوافق النشاط االقتصادي للمرأة وريادة األعمال مع تعاليم اإلسالمً .
وفقا ملؤشر البنك الدولي للمرأة
واألعمال التجارية والقانون ( ،)WBLحسنت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي درجاتها من  52.5في عام
 2010إلى  59.1في عام  .2019وقد تحقق ذلك بفضل سلسلة من اإلصالحات القانونية التي حسنت وصول املرأة إلى
الفرص االقتصادية ( .)World Bank, 2020ومع ذلك ،فإن حقيقة أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
متأخرة عن املتوسط العاملي ( )2.75تشير إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات والبرامج التيسيرية التي تشجع وتدعم
التمكين االقتصادي للمرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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وباملثل ،الحظت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التقدم في املؤشرات األساسية للتنمية البشرية  -ال سيما
تلك املتعلقة بالتعليم والصحة  -والتي كان لها آثار إيجابية على املرأة .على سبيل املثال ،أبلغت الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي عن زيادة في مشاركة الفتيات والنساء في املؤسسات التعليمية مما أدى إلى ارتفاع معدالت اإلملام
بالقراءة والكتابة .كما حسنت من فرص وصول املرأة إلى العاملين املهرة عند الوالدة وإلى املرافق الصحية ،مما ساعد
على تقليل عدد وفيات األمهات .وفي مجاالت االقتصاد والحماية االجتماعية ،زادت معدالت مشاركة اإلناث في القوى
العاملة ،وأصبح عدد أكبر من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يوفر اآلن الحق املقبول ً
عامليا في إجازة أمومة
ً
أسبوعا.
مدفوعة األجر ملدة 14
مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  -يناقش الفصل  3من هذا التقرير نتائجه  -يكشف
ً
أيضا عن نتائج مماثلة للتقدم املحرز نحو تحسين وضع املرأة في البلدان األعضاء .ويوضح تحليل موجز للردود الواردة
من  27دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي أن الدول املجيبة قد أحرزت ً
تقدما أكبر ً
نسبيا في مجال صحة املرأة،
حيث اتخذ  % 77منها تدابير بشأن املؤشرات الصحية ذات الصلة املدرجة في خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
للنهوض باملرأة .ويليها مجاالت التعليم ( )%75وصنع القرار ( )%72والحماية االجتماعية ( )%69والحماية من العنف
( )%69والتمكين االقتصادي ( )%63وأيضا وضع املرأة في حالة األزمات (.)%60
حققت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هذا التقدم بفضل اعتماد وتنفيذ سياسات تشريعية إيجابية
وبرامج وسياسات مؤسسية وجهود بناء القدرات التي تهدف إلى تحسين وضع املرأة في جميع القطاعات االجتماعية.
كانت األساليب التي اتخذتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق أهداف خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي للنهوض باملرأة متنوعة للغاية في طبيعتها ونطاقها .فعلى سبيل املثال ،من ناحية ،اعتمد عدد كبير من البلدان
املجيبة  -أو هي في طور اعتماد -استراتيجيات وقوانين ولوائح وطنية تتطرق إلى مجموعة واسعة من القضايا الخاصة
باملرأة مثل الحماية من العنف املبني على النوع االجتماعي .ومن ناحية أخرى ،نفذ عدد من البلدان املجيبة  -أو هي في
طور تنفيذ  -برامج إلصالح املؤسسات ،وبناء القدرات البشرية ،وتقديم الدعم املالي للمنظمات واألفراد الذين
يتعاملون مع قضايا خاصة باملرأة.
وكشف مسح تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة أن أكثر من ثالثة أرباع البلدان املجيبة تعتبر
أن البرامج التي تحتفظ بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي املختلفة يمكن أن تسهل تنفيذ خطة عمل منظمة
التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في بلدانها ،ومع ذلك أفاد نصفها فقط بأنه قد استفاد من هذه البرامج .فعلى وجه
الخصوص ،اختارت  %41من الدول املجيبة "برامج بناء القدرات والتدريب في سيسرك" كآلية رائدة على مستوى
منظمة التعاون اإلسالمي والتي من خاللها يمكنها تسهيل تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة.
ومع ذلك ،ذكرت  %19فقط إنها استفادت من مثل هذه البرامج.
وعالوة على ذلك ،لعبت برامج وأنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة  -املوضحة في الخانة – 1.1
مهما ً
دورا ً
ً
أيضا في توفير الزخم لتحقيق خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة وتسهيل التعاون داخل
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منظمة التعاون اإلسالمي .على سبيل املثال ،كانت الدورة التدريبية لسيسرك حول "املبادئ التوجيهية إلعداد وصياغة
وتقديم التقارير املرحلية حول تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة " وإدارتها لـ "استبيان 2019
املعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة" ضرورية لتوجيه جمع البيانات ونشرها حول
القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي بين الدول األعضاء املنظمة.
ساعد املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDTووزارة التجارة والصناعة والترويج للشركات الصغيرة واملتوسطة في كوت
ديفوار بورشة العمل اإلقليمية للتسويق عبر اإلنترنت في أبريل  2019سيدات األعمال في كوت ديفوار على توسيع
أعمالهن عبر اإلنترنت .كما أطلقت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة (" )ICCIAشبكة املعلومات الخاصة
بسيدات األعمال التابعة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة" ( )ICCIABINكمنصة لرائدات األعمال
للتفاعل مع بعضهن البعض وتبادل املعلومات التجارية فيما بينهن وتبادل أفضل املمارسات.
في فئة الفنون ،من أجل الترويج للفنون اإلسالمية بين النساء وإذكاء الوعي ،نظم مركز األبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة اإلسالمية (إرسيكا) معارض حول "الخط واإلضاءة" للفنانات .قامت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ()IsDB
بتمويل العديد من املشاريع (عبر مختلف القطاعات) التي ساعدت على تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة.
كما يمنح البنك اإلسالمي للتنمية جائزة ملساهمة املرأة في التنمية .كما نظم منتدى شباب التعاون اإلسالمي ()ICYF
برامج مختلفة تستهدف الشابات والفتيات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وفي سبتمبر  ،2020نظم
املنتدى الدولي للشباب ،بالتعاون مع مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية
ً
برنامجا لبناء القدرات حول "رائدات األعمال من فئة الشباب باعتبارهن مساهمات
الصناعية ( )UNIDOفي البحرين،
في تحقيق أهداف التنمية املستدامة".
ً
ً
ملموسا على أن مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ،بالتعاون مع الدول األعضاء واألمانة
تقدم هذه األمثلة دليال
ً
جهودا من أجل النهوض بمكانة املرأة في العالم اإلسالمي والتقدم نحو تحقيق أهداف خطة
العامة للمنظمة ،قد بذلت
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .وعلى وجه التحديد ،في إشارة إلى تطوير القدرات املؤسسية ،أحرزت
دول منظمة التعاون اإلسالمي ً
تقدما ً
كبيرا في إدراك أهمية منظمات املجتمع املدني في الحد من عدم املساواة بين
الجنسين وإدماج النوع االجتماعي في املجتمع ،وهو سبب اتخاذهم لعدد من املبادرات لتقديم الدعم لهذه املنظمات
والبرامج متعددة القطاعات .إذ تظهر نتائج املسح في مختلف املجاالت أن دول منظمة التعاون اإلسالمي تدرك الطبيعة
املتداخلة للعوامل التي تؤثر على تنمية املرأة على أساس يومي؛ بحيث أن تحقيق املساواة بين الجنسين هو مسعى
شامل لعدة قطاعات يتطلب استخدام نهج متعدد الجوانب مع التركيز على النوع االجتماعي .تشكل مثل هذه املبادرات
منصة قوية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتبادل الخبرات الفنية ،وتبادل أفضل املمارسات ،وتنفيذ
البرامج واألنشطة التي تشجع على تمكين املرأة.
ومع ذلك ،على الرغم من كل التقدم املحرز ،ال تزال مجموعة من الحواجز املادية وغير امللموسة تعوق مشاركة املرأة
وظهورها في املجتمع ،مما يعزز عدم املساواة بين الجنسين في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي .إذ تمنع
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هذه الحواجز النساء من إدراك إمكاناتهن وتحسينها ،وتثبط دوافعهن ،وتحد من نجاحهن في القطاعين العام والخاص.
وباملثل ،تكشف نتائج مسح خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ً
أيضا عن عدد من العقبات التي تحول
دون التنفيذ الفعال لـخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .فعلى سبل املثال ،ذكرت  %41من البلدان
املجيبة أنه على املستوى الوطني ،أن كل من االفتقار إلى القدرة اإلحصائية للرصد والتنفيذ ونقص التمويل يمثالن
تحديان رئيسيان في تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة .فقد حددوا ً
أيضا "الحاجة امللحة"
للدعم و /أو املساعدة في تحقيق أهداف خطة العمل في املجاالت التالية :التمكين االقتصادي ( )%48والحماية من
العنف ( )%44والصحة ( )%41والنساء في حالة األزمات ( )%37والحماية االجتماعية ( )%33والتعليم ()%33
واملشاركة في صنع القرار (.)%22
في حين أن غالبية دول املنظمة تدرك أهمية خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة ،فإن نتائج هذا التقرير
تسلط الضوء على وجود مجال للتحسين عندما يتعلق األمر بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض
باملرأة .كما هناك حاجة لتكثيف الجهود على املستوى الوطني ،وكذلك على مستوى التعاون داخل منظمة التعاون
اإلسالمي ،من أجل مواجهة التحديات املستمرة التي تعيق تقدم املرأة وتمكينها .وفي هذا السياق ،تقدم التوصيات
السياساتية التالية بعض اإلرشادات لصانعي السياسات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حول كيفية
تسهيل تقدم املرأة:


االستثمارفي رأس املال البشري :يؤثر االفتقار إلى التعليم واملهارات املناسبة بشكل سلبي على نجاح املرأة ويحد
من مساهمتها في التنمية االجتماعية .بحيث تلعب العوامل االقتصادية واملؤسسية واالجتماعية والثقافية
املختلفة ً
دورا في تحديد مخرجات التعليم للفتيات والنساء .ويعتبر أحد هذه العوامل هو نقص املعلمين بسبب
االستثمارات املحدودة في مجال التعليم في العقود األخيرة ،ويمكن تصحيح أوجه القصور هذه من خالل تدخالت
بسيطة نسبة أو مباشرة .فعلى سبيل املثال ،يمكن للبلدان األعضاء في املنظمة أن تستثمر أكثر في تنمية رأس
املال البشري لزيادة مشاركة الفتيات والنساء في املدارس ،والتدريب املنهي ،واملؤسسات التعليمية .ومع ذلك،
يجب أن تركز االستثمارات ليس فقط على الكمية (مثل عدد املعلمين) ولكن ً
أيضا على الجودة .ويجب أن تكون
املناهج وأنظمة التعليم مراعية للنوع االجتماعي ،حتى تتمكن من تلبية احتياجات الفتيات والنساء بشكل فعال.



زيادة االستثمارات في البنية التحتية :ال تزال املرأة في عدد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
تعاني من التفاوتات بين الجنسين الناجمة عن محدودية وصولها إلى الخدمات األساسية بسبب عدم كفاية البنية
التحتية املادية مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا املعلومات ( .)ITوفي هذا الصدد ،يجب على الدول األعضاء في
املنظمة زيادة استثماراتها في البنية التحتية .كما أنه من الضروري تعميم مراعاة املنظور الجنساني عند اتخاذ
قرار بشأن املجاالت ذات األولوية ونطاق االستثمارات في مختلف املجاالت .وبهذه الطريقة ،يمكن لواضعي
السياسات أن يكون لديهم فهم أفضل لآلثار املحتملة ملثل هذه االستثمارات على النساء ،مع زيادة العائد على
كل من الرجال والنساء.
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مراجعة التشريعات باستخدام نهج جنساني :كما يكشف هذا التقرير ،نجحت مجموعة من الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي في اتخاذ خطوات تجعل قوانينها ولوائحها ووثائقها القانونية مراعية للنوع االجتماعي.
ومع ذلك ،هناك العديد من الدول األعضاء في املنظمة حيث التشريعات ال تراعي االحتياجات املميزة للمرأة.
ً
وغالبا ما تفشل التشريعات التي ال تستخدم منظورا جنسانيا في حماية النساء من حوادث مثل اإلساءة أو
التحرش أو العنف املنزلي .إن االفتقار إلى القوانين واللوائح املراعية للنوع االجتماعي يضر بشكل خاص بالنساء
املستضعفات مثل أولئك الالئي يعشن تحت الحماية والنازحين والالجئين .وعادة ،تتجاهل القوانين والتشريعات
طويلة األمد اآلثار واالختالالت الجنسانية التي يمكن أن تنتج عن تنفيذها .لذلك ،فإن هذه القواعد أو اللوائح ال
تساعد في القضاء على الفوارق بين الجنسين وال في تمكين املرأة .ولهذه الغاية ،فإن مراجعة التشريعات
باستخدام نهج جنساني أمر مهم لتحسين حالة املرأة.



تحسين جودة البيانات املصنفة حسب نوع الجنس :يتمثل أحد التحديات الرئيسية لرصد تنفيذ خطة عمل
منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في عدم وجود بيانات
وطنية كافية مصنفة حسب نوع الجنس .يعتمد مسح التنفيذ في منظمة التعاون اإلسالمي فقط على اإلبالغ
الذاتي ،ويؤدي االفتقار إلى البيانات الوطنية إلى تعقيد عملية رسم مقارنات قابلة للقياس الكمي في التقدم الذي
أحرزته الدول األعضاء للحد من عدم املساواة بين الجنسين .ومع ذلك ،فإن التوصية ال تنحصر في زيادة كمية
البيانات ،ولكن أ ً
يضا في تحسين جودتها ،والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تطوير مبادئ توجيهية ومنهجية
موحدة لجمع املؤشرات املراعية للفوارق بين الجنسين واإلبالغ عنها في البلدان األعضاء .إن االفتقار إلى البيانات
املصنفة حسب نوع الجنس يعيق قدرة صانعي السياسات على صياغة وتنفيذ سياسات فعالة .كما أنه يجعل
من الصعب تمييز ما إذا كانت السياسات والتدخالت الحالية ناجحة بالفعل في تعزيز املساواة بين الجنسين
وتحسين وضع املرأة في املجتمع .فبدون وجود منهجيات موحدة ،هناك تفاوتات تشغيلية في جمع البيانات
وتفسيرها وإعداد التقارير بين املؤسسات العامة والخاصة ومنظمات املجتمع املدني .وإلى جانب صياغة مبادئ
توجيهية لتوحيد منهجيات جمع البيانات ،يجب على الدول األعضاء ً
أيضا التفكير في إنشاء مراكز بيانات مركزية
يمكنها إنتاج ونشر بيانات تراعي الفوارق بين الجنسين بشكل فعال.



معالجة الصور النمطية الجنسانية واألعراف االجتماعية والحواجز الثقافية :إن التحسينات في املؤسسات أو
التشريعات ضرورية ولكنها ليست كافية .إذ ال تزال العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل
التعامل مع األفكار النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي واألعراف االجتماعية والحواجز الثقافية حتى بعد إجراء
سلسلة من اإلصالحات .ذلك ألن تغيير املفاهيم في املجتمع يتطلب ً
وقتا وطاقة .لذلك ،فإن استكمال اإلصالحات
املتعلقة باملساواة بين الجنسين وتمكين املرأة بسياسات تتطرق إلى األفكار النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي
ً
واألعراف االجتماعية والحواجز الثقافية يمكن أن يكون
محوريا في دول منظمة التعاون اإلسالمي .كما يمكن
دورا ً
لحمالت التوعية من خالل وسائل اإلعالم أو املؤسسات التعليمية أن تلعب ً
مهما في تصحيح األفكار النمطية
املتعلقة بالنوع االجتماعي واألعراف االجتماعية والحواجز الثقافية .يمكن أن يكون الترويج لتجارب النساء
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الناجحات واالحتفاء بها ً
ً
علنا (مثل الرؤساء التنفيذيين والسياسيين والفنانين) ً
سياسيا .كما أن تنظيم
خيارا
برامج تدريبية للموظفين العموميين لتزويدهم باملعرفة حول التعامل مع التمييز القائم على النوع االجتماعي
يمكن أن يساعد ً
أيضا في الحد من املمارسات السيئة.


إشراك املجتمع املدني في حوار السياسات :إن تعزيز ثقافة حيث يتم فيها إشراك املجتمع املدني في حوار
السياسات ألمر ضروري ،ال سيما في املناطق التي توجد فيها وجهات نظر وممارسات مختلفة عبر املجتمعات،
مثل قضايا النوع االجتماعي .وفي هذا الصدد ،فإن معالجة عدم املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يستحيل دون إشراك املجتمع املدني .إذ يمكن للمنظمات غير الحكومية
املختلفة ،ومؤسسات املجتمع املدني ،وقادة املجتمع ،والشخصيات الدينية ،وغيرهم من أصحاب املصلحة
املعنيين املساعدة في توضيح املفاهيم الخاطئة حول حقوق املرأة في اإلسالم وكذلك في العالم الحديث .يمكن
ملؤسسات املجتمع املدني أن تعزز جهود إذكاء الوعي على املستوى العام أو مستوى املجتمع املحلي.



املزيد من التعاون مع املؤسسات الدولية واإلقليمية :يمكن أن يكون للجهود والسياسات على املستوى الوطني
لتحسين حالة املرأة ومعالجة الفوارق بين الجنسين بعض القيود مثل من حيث التمويل أو التأثير .وبالتالي ،فإن
تجارب مختلف املؤسسات الدولية واإلقليمية (اليونيدو ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي ،واليونيسيف ،ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ،والبنك الدولي ،واالتحاد األفريقي،
ُ
ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ،إلخ) تعد ثمينة للغاية للبلدان األعضاء عند تصميم أو تنفيذ سياسات املساواة
بين الجنسين .وذلك ألن هذه املؤسسات يمكن أن تستفيد من معارفها وخبراتها املتراكمة بشأن تجارب البلدان في
مختلف املناطق ومستويات التنمية .وفي هذا السياق ،فإن الحفاظ على التعاون مع هذه املؤسسات وتعزيزه،
ً
زخما إض ً
فضال عن عقد اجتماعات تشاور منتظمة يمكن أن يعطي ً
افيا
وتبادل األفكار ووجهات النظر معها،
لجهود البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال تمكين املرأة.



ً
ً
تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي :ال شك أن تمكين املرأة مفيد اجتماعيا واقتصاديا لألفراد
وأسرهم ومجتمعاتهم .كما أن السياسات واملمارسات واملبادرات األكثر مالءمة للمساواة بين الجنسين مفيدة في
تحسين حالة املرأةُ .وتظهر أمثلة الدول املذكورة في هذا التقرير ً
عددا من املبادرات والسياسات الناجحة املوجودة
بالفعل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وهي تتراوح بين السياسات املتعلقة بتيسير وصول املرأة
إلى الحماية االجتماعية وزيادة تمثيل املرأة في السياسات للحد من وفيات األمهات والقضاء على العنف املنزلي.
كما يمكن للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي االستفادة من تجارب الدول األعضاء األخرى وربما نسخ
وتطبيق املبادرات الناجحة في بلدانهم من خالل مراعاة الظروف املحلية .وهذا يمكن أن يعزز التعاون والشراكات
ّ
يمكن ً
أيضا من تحقيق أهداف خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي
البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،بينما
للنهوض باملرأة.
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امللحق

امللحق
امللحق األول :تصنيفات مجموعة البلدان
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (:)57
أفغانستان ()AFG
ألبانيا ()ALB
الجزائر ()DZA
أذربيجان ()AZE
البحرين ()BHR
بنغالديش ()BGD
بنين ()BEN
بروناي دار السالم ()BRN
بوركينا فاسو ()BFA

الجابون ()GAB
غامبيا ()GMB
غينيا ()GIN
غينيا بيساو ()GNB
غيانا ()GUY
إندونيسيا ()IDN
إيران ()IRN
العراق ()IRQ
األردن ()JOR

جزر املالديف ()MDV
مالي ()MLI
موريتانيا ()MRT
املغرب ()MAR
موزمبيق ()MOZ
النيجر ()NER
نيجيريا ()NGA
عمان ()OMN
باكستان ()PAK

الكاميرون ()CMR

كازاخستان ()KAZ

فلسطين ()PSE

تشاد ()TCD

الكويت ()KWT

جزر القمر ()COM

قيرغيزستان ()KGZ

كوت ديفوار ()CIV
جيبوتي ()DJI
مصر ()EGY

لبنان ()LBN
ليبيا ()LBY
ماليزيا ()MYS

قطر ()QAT
اململكة العربية السعودية
اليمن ()YEM
()SAU
السنغال ()SEN
سيراليون ()SLE
الصومال ()SOM

السودان ()SDN
سورينام ()SUR
سوريا* ()SYR
طاجيكستان ()TJK
توغو ()TGO
تونس ()TUN
تركيا ()TUR
تركمانستان ()TKM
أوغندا ()UGA
االمارات العربية املتحدة
()UAE
أوزبكستان ()UZB

* عضوية سوريا بمنظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.

الدول النامية غيراألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
دومينيكا ()DMA
جمهورية الدومينيكان
()DOM
اإلكوادور ()ECU
السلفادور ()SLV
غينيا االستوائية ()GNQ
إريتريا ()ERI

مالوي ()MWI

صربيا ()SRB

جزر مارشال ()MHL

سيشيل ()SYC

موريشيوس ()MUS
املكسيك ()MEX
ميكرونيزيا ()FSM
مولدوفا ()MDA

بيالروسيا ()BLR

إثيوبيا ()ETH

منغوليا ()MNG

بليز ()BLZ

فيجي ()FJI

الجبل األسود ()MNE

جزر سليمان ()SLB
جنوب إفريقيا ()ZAF
جنوب السودان ()SSD
سري النكا ()LKA
سانت كيتس ونيفيس
()KNA
سانت لوسيا ()LCA

أنغوال ()AGO
أنتيغوا وبربودا ()ATG
األرجنتين ()ARG
أرمينيا ()ARM
جزر البهاما ()BHS
بربادوس ()BRB
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بوتان ()BTN

جنوب السودان ()SSD

ميانمار ()MMR

بوليفيا ()BOL
البوسنة والهرسك ()BIH
بوتسوانا ()BWA
البرازيل ()BRA
بلغاريا ()BGR
بوروندي ()BDI
كابو فيردي ()CPV
كمبوديا ()KHM
جمهورية إفريقيا الوسطى
()CAF
تشيلي ()CHL
الصين ()CHN

غانا ()GHA
غرينادا ()GRD
غواتيماال ()GTM
هايتي ()HTI
هندوراس ()HND
املجر ()HUN
الهند ()IND
جامايكا ()JAM

ناميبيا ()NAM
ناورو ()NRU
نيبال ()NPL
نيكاراغوا ()NIC
باالو ()PLW
بنما ()PAN
بابوا غينيا الجديدة ()PNG
باراغواي ()PRY

شارع .فنسنت وجزر
غرينادين ()VCT
سوازيالند ()SWZ
تنزانيا ()TZA
تايالند ()THA
تيمور الشرقية ()TLS
تونغا ()TON
رينيداد وتوباغو ()TTO
توفالو ()TUV
أوكرانيا ()UKR

كينيا ()KEN

بيرو ()PER

أوروغواي ()URY

كيريباتي ()KIR
كوسوفو
جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ()LAO

الفلبين ()PHL
بولندا ()POL

فانواتو ()VUT
فنزويال ()VEN

رومانيا ()ROU

فيتنام ()VNM

ليسوتو ()LSO

روسيا ()RUS

زامبيا ()ZMB

ليبيريا ()LBR
مقدونيا الشمالية ()MKD
مدغشقر ()MDG

رواندا ()RWA
ساموا ()WSM
ساو تومي وبرينسيبي ()STP

زيمبابوي ()ZWE

كولومبيا ()COL
جمهورية الكونغو
الديمقراطية ()COD
جمهورية الكونغو ()COG
كوستاريكا ()CRI
كرواتيا ()HRV

الدول املتقدمة * (:)39
أستراليا ()AUS
النمسا ()AUT
بلجيكا ()BEL
كندا ()CAN
قبرص ()CYP
جمهورية التشيك ()CZE
الدنمارك ()DNK
إستونيا ()EST
فنلندا ()FIN
فرنسا ()FRA

ليتوانيا ()LTU
لوكسمبورغ ()LUX
ماكاو ريال سعودي ()MAC
مالطا ()MLT
هولندا ()NLD
نيوزيلندا ()NZL
النرويج ()NOR
البرتغال ()PRT

أملانيا ()DEU
اليونان ()GRC
هونج كونج ()HKG
أيسلندا ()ISL
أيرلندا ()IRL
إسرائيل ()ISR
إيطاليا ()ITA
اليابان ()JPN
جمهورية كوريا الجنوبية
بورتوريكو ()PRI
)(KOR
سان مارينو ()SMR
التفيا ()LVA

سنغافورة ()SGP
جمهورية سلوفاكيا ()SVK
سلوفينيا ()SVN
إسبانيا ()ESP
السويد ()SWE
سويسرا ()CHE
تايوان ()TWN
اململكة املتحدة ()GBR
الواليات املتحدة األمريكية
()USA

* بناء على قائمة الدول املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي.
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امللحق

امللحق الثاني :التصنيف الجغرافي لدول منظمة التعاون اإلسالمي
جنوب الصحراء الكبرى (OIC-SSA :)21
بنين
بوركينا فاسو
الكاميرون
تشاد
جزر القمر
كوت ديفوار
الغابون

غامبيا
غينيا
غينيا بيساو
مالي
موريتانيا
موزمبيق
النيجر

نيجيريا
السنغال
سيراليون
الصومال
السودان
توغو
أوغندا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا (OIC-MENA :)19
الجزائر
البحرين
جيبوتي
مصر
العراق
إيران
األردن

الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فلسطين
قطر

اململكة العربية السعودية
سوريا*
تونس
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

*عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي هي معلقة حاليا.

شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية (OIC-ESALA :)9
أفغانستان
بنغالديش
بروناي دار السالم

غيانا
إندونيسيا
ماليزيا

املالديف
باكستان
سورينام

أوروبا وآسيا الوسطى (OIC-ECA :)8
ألبانيا
أذربيجان
كازاخستان

قرغيزستان
طاجيكستان
تركيا
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تركمانستان
أوزبكستان
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