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 ّ                 مثّـ  تحـدي ا كناـر ا  ت   ل  زا   ال تـ              ل هـذ  الضيـية  لكـ                                                                  حرص الحكومات في جميع أنحاء العالم على تعزيـز الماـاواة نـال الجناـال،  ت
                                                                                 زال المــرأة تعــاني مــل عــدم حيــول ا علــى فــرص علــى اــدم الماــاواة مــع الرجــ  فــي جوانــب الحيــاة  تــ    فــا   .                  علــى اليــعاد العــالمي

   (. MENA )                                                                                           العامـــة واالاتيـــادية علـــى حـــد  اـــواء، وذلـــب فـــي عـــدة منـــاسط مـــل نان ـــا منسضـــة ال ـــر  ا واـــ  و ـــمال أفريضيـــا 
     ّ   ، وتنّنــت     2010                  لنــوع االجتمــاعي عــام  ا       مبــادرة   ( OECD )                               نظمــة التعــاول االاتيــادل والتنميــة      ّ            ّ           وللتيــّدل ل ــذا التحــّدل، أسلضــت م

اامـة الم ـروعات        التعلـيم                  مـا اتعلـط بمجـاالت                            ب ـنل الماـاواة نـال الجناـال في      2013                    التويية اليادرة عام  يـافة   و   .            ق              والتوظاـ  واق  ق     اق
         والتضريـر   -                                           المعني بالضيادة الناـايية فـي الحيـاة العامـة  -  ة                                                    دعا المنتدى العالمي لمنظمة التعاول االاتيادل والتنمي    فضد          إلى ذلب، 

   (: OECD                                                                       "المــرأة والحكومــة وويــع الايااــات فــي دول منظمــة التعــاول االاتيــادل والتنميــة )   :                        اليــادر عــل المنظمــة بعنــوال
   :Women, Government and Policy Making in OECD Countries "                                    تعزيــز التنــوع لتحضاــط النمــو ال ــام " 

Fostering Diversity for Inclusive Growth "   إلـى ويـع مبـادو توجا يـة للماـاواة نـال الجناـال فـي       2012       فـي عـام                                              
                        ّ                                                             الحاجـة إلـى وجـود ماااـات فّعالـة لتعزيـز الماـاواة نـال الجناـال، وتمكـال تنـوع النـوع االجتمـاعي                مـل  ـنن ا تلنيـة               الحياة العامـة 

  .                                  التي تراعي اعتبارات النوع االجتماعي               ا كثر تماز ا و        لخدمات               مل الايااات وا      مزيد                        في الماااات العامة لويع 
ـــا لمبـــادرة ال ـــر  ا واـــ  و ـــمال أفريضيـــا ب ـــنل الحوكمـــة                                                                                                                 كمـــا تـــم اعتبـــار ماـــنلة الماـــاواة نـــال الجناـــال ماـــنلة ذات أولويـــة وفض 

         جـزء ا مـل      تعـد   تـي     ، ال (MENA Initiative on Governance and Investment for Development )                  واالاـتثمار للتنميـة 
ـــا                                    اليـــادريل عـــل منظمـــة التعـــاول االاتيـــادل    ،                                                                  أن ـــسة نرنـــامجي الحوكمـــة واالاـــتثمار فـــي منسضـــة ال ـــر  ا واـــ  و ـــمال أفريضي

                                                                       ولضــــد أن ــــن هـــذال النرنامجــــال علــــى التــــوالي فريـــط التركاــــز المعنــــي بمنظــــور النــــوع   .                                            والتنميـــة، واللــــذال ترتكــــز علا مــــا هـــذ  المبــــادرة
ــا بااــم     2002       فــي عــام   ( Gender Focus Group )          االجتمــاعي       منتــدى  "   ، و "                              ايــتاأ المــرأة فــي الضســاع الحكــومي "                     ، المعــروأ أيي 
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         ولضــد  ــ د    ".                                                                           التــابع لمنظمــة التعــاول االاتيــادل والتنميــة فــي منسضــة ال ــر  ا واــ  و ــمال أفريضيــا   (WBF )                       المــرأة لمعمــال التجاريــة 
                          لـوح  فـي بعـض الضساعـات، مثـ     إذ   .                                    رات متفاوتـة علـى مـدار العضـود الاـابضة                                                 ّ ويع المرأة في منسضة ال ر  ا وا  و مال أفريضيـا تسـوّ 

ا، مثـ  اسـاع اـانول ا اـرة     غاـر                      المـرأة المـورد الـرييس      وتعـد   .                     ّ                                      ّ                                  التعليم والتوظا ، تضّدم ا وايح ا، نانما   دت اساعات أخرى تضّدم ا محـدود 
            اييــبت تعظــيم       لــذلب  و   .                               ة لتحضاــط نمــو أاــوى وأكثــر  ــموال                    فــي اــنا  هــذ  المنسضــ                                 منسضــة ال ــر  ا واــ  و ــمال أفريضيــا           الماــت   فــي 

                  ال ــر  ا واــ  و ــمال     دول                       يــرورة أاااـية بالناــبة لــ   ،            علــى حــد  اــواء                                                          إمكانـات المــرأة وتمكان ــا علــى يــعاد الحيــاة العامـة واالاتيــادية 
                    وذلــب فيــا  عــل ا هميــة   .   يــ        حيــاة أف       مــل أجــ             أكثــر  ــموال         أفيــ  و                                      ماــتوى التنافاــية، وويــع ايااــات واــوانال     رفــع                أفريضيــا، وذلــب ل

                     ، وتعزيـــز احتـــرام حضـــو   ا       إنيـــاف       أكثـــر                                                   لـــى الفـــرص فـــي الحيـــاة العامـــة واالاتيـــادية لتكـــويل مجتمـــع  ع    يـــول  ح  ال                       الحاويـــة لتكـــافا إمكانيـــة 
   دل                                                                تنكاــد هــذ  النتــايج فــي االجتمــاع الــوزارل لمجلــس منظمــة التعــاول االاتيــاُ     أُعاــد      ولضــد   .                                     اإلناــال، وويــع ايااــات أ ــم  وأكثــر وعي ــا

ُ ِ        ، والذل ُعِضد ب نل     2012              والتنمية لعام      ّ   ، و ـّدد  "                              تمكـال ا فـراد لفـرص العمـ  والنمـو  -                                           ا نظمة االاتيـادية المرنـة والمجتمعـات الجامعـة  "        
   .                   تحضاط النمو ال ام        مل أج          نااء     أم         رجاال                     ا فراد اواء أكانوا                                                          هذا االجتماع على أهمية معالجة أوجه انعدام المااواة وتمكال 

                                ال ـر  ا واـ  و ـمال أفريضيـا، وذلـب          فـي منسضـة                                      حضو  المرأة في الحياة العامـة والخايـة  ل                   اانوني ا وايااي ا                     هذا التضرير تحليا        يضدم
ا إلى معااار ايااية دولية، بما في ذلب                      تويـية منظمـة التعـاول  "     و "       )اـاداو(                                                 اتفااية الضياء على جميع أ كال التمااز يد المرأة "                                             ااتناد 

اامـــة الم ـــروعات        التعلـــيم                  مـــا اتعلـــط بمجـــاالت                                    التنميـــة ب ـــنل الماـــاواة نـــال الجناـــال في           االاتيـــادل و                   إيـــافة إلـــى معـــااار    ، "           ق              والتوظاـــ  واق
ــا              ي ــدأ التضريـر   و   .            ُ                         الايااـات الُمضارنــة اليـادرة عــل المنظمـة        تــدانار   ال                                                        إلــى تحداـد الــدوافع الريياـة لإليــاحات الضانونيـة والماااــية و       أيي 

                         تويــيات عمليــة لتحضاــط منــدأ                           فيــا  عمــا يضدمــه التضريــر مــل    ،ّ                                            ّضــط اــدر ا أكنــر مــل الماــاواة نــال الرجــال والناــاء   ّ            الفّعالــة التــي تح    ية      الايااــ
                           ال ـر  ا واـ  و ـمال أفريضيـا،      دول           ماـتوحاة مـل          الجاـدة ال        مماراـات      مـل ال                                                      المااواة نال الجناال وترااخه فـي المنسضـة، مـع ذكـر أمثلـة 

                                             على المماراات والضوانال المتبعـة فـي مجموعـة مـل                التضرير يوء     ُ   ُالضي        وفي حال   .           ل والتنمية                                    والدول ا عياء بمنظمة التعاول االاتياد
   .                                                                  نه ال ا دأ إلى تضديم تضايم  ام  للويع في جميع النلدال ن ذ  المنسضة  فإ                                                  النلدال المحددة بمنسضة ال ر  ا وا  و مال أفريضيا، 

    لاــد                                            ماــتويات فــي منسضــة ال ــر  ا واــ  و ــمال أفريضيــا                                                    ي ــار هــذا التضريــر إلــى يــرورة اتخــاذ إجــراءات علــى ثاثــة
ا مــل خــال إل ــاء ا حكــام التماازيــة فــي الضــوانال والايااــات الوسنيــة، واعتمــاد       فجــوات                                                                                                           الم ــاركة فــي الحيــاة العامــة، وتحداــد 

       يـــة ويـــع                            منظـــور النـــوع االجتمـــاعي فـــي عمل        وتعمـــيم                                                           الايااـــات التـــي ت ـــدأ إلـــى تحضاـــط تكـــافا الفـــرص فـــي الحيـــاة العامـــة، 
  .                       تنفاـذ اإلجـراءات بفعاليـة                المتانـة الازمـة ل       ماااـية   الُ   ُسـر          ُ مل خال ا ُ                       ويجب دعم هذ  اإلجراءات   .                         الايااات ودورة المازانية

         المتعلضــة                      الضانونيـة واالجتماعيـة           المتبضيــة                                                                           ولكـل ا هـم مـل كــ  ذلـب هـو أل هــذا التضريـر انـرز الحضيضـة التــي مفادهـا أل الحـواجز
                               ّ                                                             ا في ذلب اانول ا ارة وحرية التنّض  والحيول على العدالة والعن  الضايم علـى أاـاس النـوع االجتمـاعي   بم                 الحياة الخاية ب

  .                في الحياة العامة       كاملة                 إمكانات المرأة        تحرير       ول دول       ّ                 ُ زال ت ّك  عوايط ريياة تحُ    ال ت

  .                                        أسلضت ا منظمة التعاول االاتيادل والتنميـة                               في مبادرة النوع االجتماعي التي                               كمااهمة اايمة على ا دلة النانة             هذا التضرير      يعم  
       ، وذلـب        الدوليـة                لتنميـة والعااـات          المنظمـة ل                                                                            اـدعم جـدول أعمـال النمـو ال ـام  لمنظمـة التعـاول االاتيـادل والتنميـة وااـتراتاجيات    إنـه     كما 

                                 يـر التـزام منظمـة التعـاول االاتيـادل                ُ           عـاوة  علـى ذلـب، ُانـرز التضر   .                                                            مـل خـال تعزيـز الحـوار العـالمي حـول دور المـرأة فـي الحيـاة العامـة
                                                                                                                          والتنميــة نتراــاد منــدأ الماــاواة نــال الجناــال فــي منسضــة ال ــر  ا واــ  و ــمال أفريضيــا لــدعم الج ــود التــي تنــذل ا النلــدال لتعزيــز النمــو 

                       لتـي مـل المضـرر أل تحتفـ      ، وا    1221                    ا مـم المتحـدة فـي عـام         أسلضت ـا                               نه اتما ى مـع عمليـة بكـال، التـي  إ    كما   .                          ال ام  والتنافاية الوسنية
               لمـا بعـد الـذكرى        للمـرأة               ة بمـاتمر بكـال    خايـ                                                وأخاـر ا، ا ـدأ التضريـر إلـى دعـم تنفاـذ خسـة العمـ  ال  .                                ُ    بالذكرى الع ريل ل ـا فـي العـام الُمضنـ 

                   كـال المـرأة، وتعزيـز   تم          ما اتعلط ن  في         الضايمة                                                                                  الع ريل تحت رعاية هاية ا مم المتحدة، وذلب مل خال إنراز اإلنجازات ا اااية والتحديات 
   .       فريضيا أ                                                                       تحضاط المااواة نال الجناال في الحياة العامة في منسضة ال ر  ا وا  و مال           المرتبسة ن                    الحوار حول الايااات 




