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شّكل الركود االقتصادي وحالة اإلحباط التي الزمته أحد الدوافع الرئيسية 
األوسط  الرشق  منطقة  اجتاحت  التي  الشعبية  الثورات  التي حفزت 
وشامل أفريقيا يف العام 2011. بعد خمس سنوات، ال تزال االقتصادات يف 
املنطقة تعاين، حتى يف الدول التي تنعم بالسالم نسبياً. تجد الحكومات 
نفسها تحت الضغط فتلجأ أحياناً إىل تدابري غري مسبوقة عىل أمل أن 
تحفز النمو والتنمية. لكن حتى اآلن، ال تزال دول منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا تتهاون يف استثامر مورٍد قد يكون قيّامً جداً: املرأة. 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  حققت   ،2000 العام  منذ 
تقدماً ملحوظاً يف ما يتعلق بتعليم النساء، وفيات األطفال، ومتوسط 
بعد  ما  التعليم  استكملن  اللوايت  النساء  عدد  زيادة  نتيجة  العمر 
الثانوي إىل حد كبري.2 وقد تحققت هذه املكاسب يف إطار األهداف 
أهداف  مثانية  تضم  والتي  املتحدة،  لألمم  التابعة  لأللفية  اإلمنائية 
تتمحور حول إنهاء الفقر. وينص الهدف الثالث عىل “تعزيز املساواة 
بني الجنسني ومتكني املرأة”. وأصبح هذا الهدف، بعد إعادة صياغته 
ليكون “تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كافة النساء والفتيات”، 
عرش  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  بني  من  الخامس  الهدف 

التي وضعت يف العام 2015 لتكمل عمل األهداف اإلمنائية لأللفية 
املنتهية. وتدعو أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالتعليم والعاملة 
الكاملة وتأمني خدمات الرصف الصحي للجميع وجعل املدن آمنة 

إىل زيادة الرتكيز عىل تحسني حياة النساء. 

العريب من  العامل  بني دول  النساء  التفاوت يف سجالت عاملة  يقلل 
املكاسب العامة التي ُحّققت يف مجال تعليم املرأة. ففي بعض دول 
الخليج، كالبحرين والكويت وقطر واإلمارات العربية املتحدة، نجد 
ما يُوظّفن يف القطاعات العامة  الكثري من النساء العامالت، وغالباً 
الواسعة. يف اململكة العربية السعودية، انضم 21 باملئة من النساء 
معدل  بذلك  ليضاعفن   ،2016 العام  بداية  منذ  العاملة  القوى  إىل 
مشاركتهن يف السنوات املاضية. رغم ذلك، وتحديداً عند املقارنة مع 
دول أخرى عالية الدخل، ال تزال مشاركة النساء يف القوى العاملة يف 
دول الخليج تسجل معدالت منخفضة جداً )راجع الرسم 1(.3 وتُعد 
هذه النتائج مخيبة لآلمال، ال سيام وأنه عىل الصعيد العاملي، ترافق 
يف  اإلنجازات  مع  القومي  الدخل  إجاميل  من  الفرد  نصيب  ارتفاع 

تحقيق األهداف اإلمنائية البرشية، كاملساواة بني الجنسني.4
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الرسم 1: مشاركة املرأة يف القوى العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

Source: World Bank “Women, Business, and the Law” report, 2016
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النمو  تفيد  الجنسني  بني  املساواة  أن  هذا  السياسة  موجز  يبنّي 
االزدهار.  تحقيق  العربية عىل  الدول  تساعد  أن  االقتصادي وميكن 
يبدأ املوجز مبناقشة مشاركة املرأة العربية ومتثيلها يف املنطقة، مع 
الرتكيز بشكل خاص عىل معدالت تعليم املرأة ومشاركتها يف القوى 
العاملة. ثم ينتقل إىل رسد املكاسب االقتصادية الناتجة عن تحقيق 
املساواة بني الجنسني يف العامل العريب، قبل أن يختم املوضوع بتقديم 

مجموعة من التوصيات إىل صناع السياسات. 

تشمل هذه التوصيات بعض مقرتحات السياسة العامة التي من شأنها 
أن تعزز فرص التعليم للنساء، فتوفر بذلك األساس لتوسيع مشاركة املرأة 
يف القوى العاملة. أوالً، يتعني عىل صناع السياسة إجراء دراسات تتناول 
األثار الناجمة عن اختالف النوع االجتامعي )اآلثار الجندرية( وتراقب 
العمليات املرتبطة به ضمن عملية صياغة السياسات الحكومية، وذلك 
بهدف رفع مستوى الوعي يف ما يتعلق باملساواة والفجوات التعليمية 
بني الجنسني. تساعد مثل هذه الدراسات عىل إصالح مناهج التعليم 
االبتدائية والثانوية بهدف تعميم مبدأ املساواة بني الجنسني، عىل أن 
تُستتبع باستثامر أكرب يف التعليم االبتدايئ والثانوي لتقديم توجهات 
بديلة يف مرحلة ما بعد الثانوية يف املجاالت التي ال تزال تعاين انخفاضاً 

يف مستوى التعليم بني اإلناث. 

يف  اإلناث  مشاركة  تشجع  أن  الحوافز  شأن  من  ذلك،  إىل  باإلضافة 
القوى العاملة. فزيادة الرواتب ورفع سّن التقاعد يف مختلف أنحاء 
آمنة  عام  نقل  األمومة، وتوفري وسائل  مزايا  العريب، وتحسني  العامل 
وبأسعار مقبولة للنساء، ميكن أن يجذب النساء الشابات إىل العمل. 
“التمييز  سياسة  وتطبيق  الكوتا  أو  الحصص  نظام  اعتامد  وأّن  كام 
مناصب  ضامن  إىل  الرامية  والخاص  العام  القطاعني  يف  اإليجايب” 
للنساء يف مجاالت يسيطر عليها الرجال عادًة، ميكن أن يساعد النساء 
عىل الوصول إىل مختلف املراكز يف سوق العمل. إن الدعم الحكومي 
والخاص ملبادرات النساء يف مجال ريادة األعامل ال يخلق فرص عمل 

يف املجتمع فحسب، إمنا سيشجع النمو االقتصادي أيضاً.

مشاركة املرأة العربية ومتثيلها 

العريب خطوات  العامل  لأللفية، حقق  اإلمنائية  األهداف  إطار  ضمن 
تتامىش  مستويات  إىل  اإلناث  بني  التعليم  مستوى  رفع  يف  مهمة 
واملعدل العاملي للعام 2015 البالغ 80 باملئة.5 كذلك، ارتفع معدل 
انتساب اإلناث إىل مرحلة التعليم ما بعد الثانوي يف املنطقة، متخطياَ 

بذلك املكاسب التي حققتها مناطق نامية أخرى. وكان أحد مؤرشات 
التعليمية يف  املؤسسات  إىل  اإلناث  انتساب  أّن معدل  النجاح  هذا 
أنه  إال  الذكور.  انتساب  العريب قد تخطى بشكٍل عام معدل  العامل 
وباملقارنة مع الرجال العرب، ال تزال املرأة العربية متيل إىل دارسة 

الفنون والعلوم اإلنسانية أكرث من دراسة العلوم والهندسة.6

وغالباً ما يُعزى هذا الفرق إىل املامرسات الثقافية املجندرة التي تشجع 
النساء عىل الرتكيز عىل الفنون والعلوم اإلنسانية وتبعدهّن عن االنخراط 
ترتافق  التي  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف 

مبسارات مهنية صعبة وتنافسية يف ما يُعرف بـ“العلوم الصعبة”.7 

إن جندرة التعليم بهذه الطريقة يؤدي منهجياً إىل أن تتقاىض النساء 
أقل من الرجال، ألن رواتب الوظائف يف الفنون والعلوم اإلنسانية 
أقّل من وظائف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
باإلضافة إىل ذلك، يف معظم أرجاء العامل العريب، متيل برامج الفنون 
العام،  القطاع  يف  لتوظيفهن  النساء  تدريب  إىل  اإلنسانية  والعلوم 
املهني  التقدم  وفرص  الرواتب  تكون  الخليج،  دول  باستثناء  حيث، 
محدودة أكرث مام هي عليه يف القطاع الخاص. ال تزال زيادة انتساب 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  إىل  النساء 
تشّكل تحدياَ يف جميع أنحاء املنطقة، إال أنها تؤمن طريقة واحدة 

لزيادة مدخول اإلناث، وفرصهن املهنية وتقدمهن الوظيفي. 

رغم االرتفاع الكبري عموماً يف معدالت تعليم املرأة العربية، مل تتجسد 
العربية  املرأة  أمام  املتوفرة  العمل  فرص  يف  املتعادلة  الزيادة  بعد 
)انظر الرسم 2(. يُعترب العامل العريب مغايراً للنظريات االقتصادية التي 
تفرتض أن زيادة التعليم بني النساء يؤدي إىل تغيري كبري يف مستويات 
توظيفهن. يف الواقع، تُعترب النساء العربيات اللوايت تابعن تحصيلهن 
العلمي بعد املرحلة الثانوية أكرث عرضة لئال يتم توظيفهن من النساء 
الثانوية. فعىل سبيل املثال،  اللوايت مل يتابعن تعليمهن بعد املرحلة 
املرحلة  بعد  العلمي  تحصيلهن  أمتمن  اللوايت  النساء  من  باملئة   30
الثانوية مل يحصلن عىل عمل يف األردن ومرص يف العام 2011 والعام 
2012، يف حني تجاوزت معدالت البطالة بني النساء األكرث تعليامً يف 
التوايل.8 ومع ذلك، خالل  باملئة عىل  باملئة و40  البلدين 60  هذين 
العربيات  النساء  حققت  و2011،   1991 العامني  بني  املمتدة  الفرتة 
مكاسب متواضعة بزيادة فرص العمل بنسبة 18 باملئة يف مختلف 
أنحاء املنطقة، باستثناء بالد الشام — التي تتألف من األردن، والعراق، 

ولبنان، وفلسطني، وسوريا، حيث مل تظهر تغريات جوهرية.
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يف معظم أنحاء العامل العريب، ال تزال خطوات املرأة يف تحقيق فرص 
الرشق  منطقة  يف  متأخرة.10  القرار  واتخاذ  التوظيف  يف  “رسمية” 
بدوام  املرأة  عمل  أن  إىل  الدراسات  تشري  أفريقيا،  وشامل  األوسط 
باملئة.11  كامل قد يزيد من مدخول األرسة بشكٍل كبري—بنحو 25 
عالوة عىل ذلك، يف حال كان عدد النساء العربيات العامالت يساوي 
الدخل  إجاميل  أن  إىل  البيانات  تشري  العاملني،  العرب  الرجال  عدد 
سبيل  فعىل  كبري.  بشكٍل  سيرتفع  املنطقة  دول  من  عدٍد  املحيل يف 
املثال، إن تساوي عدد الرجال العاملني مع عدد النساء العامالت يف 
اإلمارات العربية املتحدة قد يرفع من إجاميل الدخل املحيل بنسبة 
12 باملئة، يف حني أن اإلنجاز ذاته يف مرص قد يزيد إجاميل الدخل 

املحيل بنسبة 34 باملئة.12

األوسط  الرشق  منطقة  يف  العاملة  القوى  يف  املرأة  مشاركة  أن  إال 
وشامل أفريقيا زادت بنسبة 0,17 باملئة سنوياً خالل األعوام الثالثني 
املاضية.13 حسب البنك الدويل، 25,2 باملئة فقط من نساء منطقة 
عمل،  عن  فعلياً  يبحنث  أو  يعملن  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
باملقارنة مع كل الدول النامية األخرى حيث أكرث من 50 باملئة من 
النساء يعملن أو يبحنث فعلياً عن عمل.14 عالوًة عىل ذلك، تتعدد 
املرأة  مشاركة  معدل  تحبط  التي  االجتامعية—الثقافية  العيوب 
والعائلية،  الثقافية  األسباب  للعديد من  العاملة.  القوى  العربية يف 

تختار العديد من النساء العربيات أال يعملن. ويف بعض الحاالت، ال 
تزال األجور التحفظية عالية—وهي أدىن أجر يكون الشخص مستعد 
ألن يتقاضاه، بحيث تختار النساء العربيات األكرث ثراًء، ال سيام يف 

دول الخليج، البطالة االختيارية.

العمل  يكّن عاطالت عن  أكرث عرضة ألن  العربيات  الشابات  تُعترب 
الدراسات، تواجه  العرب.15 استناداً إلحدى  بالشبان  عند مقارنتهن 
معدل  ضعف  تقريباً  عمل  عن  فعلياً  الباحثات  العربيات  الشابات 
البطالة )43,9 باملئة( الذي يواجهه الشبان العرب )22,9 باملئة(.16 
الدول  من  عدد  يف  أنه  ويجد  النتائج،  هذه  الدويل  البنك  يدعم 
واألردن  السعودية  العربية  واململكة  سوريا  ذلك  يف  العربية—مبا 
ومرص—تسّجل معدالت بطالة النساء حوايل 50 باملئة )الرسم 2(.17 
كذلك، ال تزال الفجوة كبرية بني أجور الذكور واإلناث يف جميع أنحاء 
أقل  أجوراً  النساء  تتلقى  حيث  الرسمي  القطاع  يف  حتى  املنطقة، 
من تلك التي يتلقاها الرجال لقاء تأدية العمل ذاته. يف مرص عىل 
سبيل املثال، سّجلت فجوة األجور بني الرجال والنساء 22 باملئة.18 
حسب مقياس “املشاركة والفرص االقتصادية” الصادر عن املنتدى 
والتعويض  املشاركة  معدالت  يجمع  والذي  الدويل،  االقتصادي 
والتقدم، سّجلت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أكرب فجوة 

جندرية يف العامل يف العام 2012. 19
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الجندرية  لألحكام  العربية  للمرأة  املتاحة  العمل  فرص  تخضع 
القطاع  يف  النساء  تعمل  أن  أكرث  املرجح  من  إّن  إذ  كبري،  بشكل 
والكتابية  اإلدارية  والخدمات  كالتعليم  التقليدية،  والوظائف  العام 
واالجتامعية والرعاية االجتامعية كالتمريض. يف دراسة تناولت دولة 
الوظيفية  الخيارات  أن  الباحثون  وجد  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
الوظائف  تحدد  التي  االجتامعية  الضغوط  إىل  األرجح  عىل  تستند 
اإلطار،  هذا  يف  اإلماراتية.  باملرأة  تليق  محرتمة  وظائف  تعد  التي 
ينتهي يف  بدوام عمل قصري  بيئة عمل محرتمة  العام  القطاع  اعترُب 
املرشفون  ويكون  العطل  أيام  تكرث  حيث  اليوم،  من  مبكر  وقت 
يتعلّق  ما  يف  اليقني  وعدم  الشّك  هيمن  مواطنني.  املسؤولون  أو 
وتطول  أكرث،  العاملة  القوى  تتنوع  حيث  الخاص  القطاع  ببيئات 
والتزام  العمل،  ألغراض  السفر  من  املزيد  ويُفرض  العمل،  ساعات 
أقل بالعادات املحافظة. نتيجة لهذا الفرز الجندري، تسيطر النساء 
بأغلبية ساحقة عىل القطاع العام اإلمارايت—65 باملئة من موظفي 

الخدمة املدنية هن من النساء.20

النساء يف العامل العريب أسوأ يف القطاع الخاص  إن وضع توظيف 
وقطاعات االقتصاد الرسمي. عىل غرار التوجهات العاملية، تحقق 
الرسمي  القطاع  يف  جداً  عالياً  متثيالً  أفريقيا  شامل  يف  النساء 
املتجولني  كالباعة  املجندرة  الخدمات  يف  سيام  ال  املنظم،  غري 
الرسمي  غري  القطاع  )يتهرب  املنزيل  والتدبري  الزراعيني  والعامل 
يف  يحتسب  وال  النقدية،  املعامالت  إىل  ويستند  الرضائب،  من 
أكرب  عدد  يعمل  لذلك،  املحيل(. خالفاُ  الدخل  إجاميل  إحصائيات 
بالد  يف  الرسمي  غري  القطاع  يف  منه  العام  القطاع  يف  النساء  من 

الخليج.21 ودول  الشام 

حني  املنطقة،  يف  الخاص  القطاع  يف  النساء  عىل  الرجال  يتفوق 
من  باملئة   19 بدأ  الخاصة:  مشاريعهم  بإطالق  األمر  يتعلق 
باملئة   9 أن  حني  يف  الخاصة،  التجارية  أعاملهم  العرب  الرجال 
بعد  ذلك  ويأيت  ذلك.22  فعلن  قد  العربيات  النساء  من  فقط 
دخلوا  ممن  عرب  وشابة  شاب   2300 ضم  استطالع  أظهر  أن 
مشاريعهن  بدء  أردن  النساء  من  فقط  باملئة   9 أن  العمل  سوق 

األعامل  ريادة  مجال  يحفز  أن  ميكن  ذلك،  ومع  الخاصة.23 
الرشق  منطقة  أنحاء  مختلف  يف  املستقبلية  االقتصادية  التنمية 
أقوى  من  واحداً  الدويل  البنك  يزال  ال  أفريقيا.  وشامل  األوسط 
الرشكات  من  املنبثقة  األعامل  لريادة  االقتصادية  الفوائد  أنصار 
مجال  يف  املامرسات  أفضل  تشري  الحجم.  واملتوسطة  الصغرية 
إىل  متيل  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  أن  إىل  التنمية 
األكرب  الرشكات  اإلنتاجية مام عليه يف  تسجيل معدالت أعىل من 
حجامً ومتيل إىل أن تكون أكرث كثافة عاملية من الرشكات الكربى. 
ومع ذلك، متيل الحكومات إىل تفضيل الرشكات األكرب حجامً، مام 

املنافسة.24 أقل قدرة عىل  السوق  بيئة  يجعل 

رغم ذلك، عادًة ما يواجه رواد العمل العرب تحديات يف الحصول 
عىل رأسامل من املصارف التي تتجنب املخاطر بشكل مفرط. هنا 
للحصول  الرجال  من  أكرث  تحديات  العربيات  النساء  تواجه  أيضاً، 
الرجال  مع  بالتساوي  يحصلن  ال  النساء  وأن  سيام  ال  املال،  عىل 
يف  املالية.25  القروض  لضامن  والعقارات،  كاألرض  ضامنات،  عىل 
الدويل  البنك  يجريها  التي  الشاملة  املقارنات  حسب  الحقيقة، 
للقيود القانونية املفروضة عىل املرأة، تواجه املرأة العربية عوائق 
من  وغريها  القانونية  والحقوق  التنقل  بسهولة  يتعلق  ما  يف  أكرب 
الخاصة،  أعاملها  إطالق  عن  فقط  توقفها  ال  التي  التمييز  أشكال 
وإمنا أيضاً عن املطالبة بحقوقها القانونية بالتملك وفتح حسابات 

مرصفية وإجراء معامالت تجارية.26

النساء يف  التي تقف عائقاً يف وجه مشاركة  الحواجز األخرى  ومن 
سوق العمل، نذكر أن سن التعاقد يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا، الذي يرتاوح عادة بني سن الـ 50 والـ 55، ميكن أن يكون 
للنساء أقل مام هو عليه للرجال، وغالباً ما يكون إلزامياً. من شأن 
ذلك أن يحّد توقعات النساء املهنية ويقلل من معاش التعاقد الذي 
يحصلن عليه، األمر الذي ال يشجعهّن عىل دخول سوق العمل، ال 
سيام بعد االنخراط يف تربية األوالد.27 أخرياً، ال تقّدم قوانني العمل 
عدداً  أّن  حد  إىل  األمومة،  لفرتة  سخية  مكاسب  العريب  العامل  يف 
من الدول ال يتبع توصيات منظمة العمل الدولية مبنح األم عطلة 
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عامن  وسلطنة  األردن  أسبوع.   14 مدى  عىل  متتد  األجر  مدفوعة 
واململكة العربية السعودية وتونس خري مثال عىل ذلك.28

القرار هدفاً  اتخاذ  النسايئ يف مراكز  التمثيل  لطاملا شّكلت زيادة 
العاملية،  االتفاقيات  يف  متكرراً  وهدفاً  التنمية  خرباء  لدى  مهامً 
العام  يف  بكني  يف  النساء  حول  املتحدة  األمم  مؤمتر  ذلك  يف  مبا 
نسايئ  متثيل  تحقيق  إىل  يرمي  العاملي  املعيار  يزال  ال   .1995
رغم  القرار.  باتخاذ  املعنية  الهيئات  كافة  يف  باملئة   30 مبعدل 
واملكاسب  اإلناث  تعليم  تحسني  عن  الناتجة  الهامة  املكاسب 
ضئيالً  النساء  متثيل  يزال  ال  بالتوظيف،  يتعلق  ما  يف  املتواضعة 
الرشكات  يف  والسياسية.  االقتصادية  القرار  اتخاذ  هيئات  يف  جداً 
ملكية  مع  باملقارنة  األسهم،  من  باملئة   20 النساء  متلك  العربية، 
 )OECD( النساء يف رشكات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

باملئة.29  32 نسبتها  البالغة 

كيف يعزز التقدم الجندري االزدهار االقتصادي 

يناقش هذا املوجز الحالة التجارية واالقتصادية بشكل عام لزيادة 
مشاركة املرأة يف القوى العاملة ويف هياكل صناعة القرار. لقد أظهر 
أنه عىل مستوى  التنمية  األكادمييني ومنظامت  الباحثني  من  الكثري 
آثاراً  صحتهن  وتحسني  النساء  مداخيل  رفع  يرتك  الجزيئ،  االقتصاد 
انخفاض  الفقر، مام يؤدي إىل  الحّد من  إيجابية تساهم يف  إمنائية 
معدالت الوالدة وتحسني معدالت رعاية األطفال.30 شّجعت أغلبية 
الدول العربية، رغم أن هذا التشجيع كان أقل يف الخليج، معدالت 
سن  ورفع  األرسي  للتخطيط  الرتويج  خالل  من  املنخفضة  الوالدة 

الزواج القانوين.31

متيل النساء العامالت وذوات املستويات التعليمية األعىل إىل إنجاب 
عدِد أقل من األطفال، ويتمتّع أطفالهن بصحة أفضل، كام ويتقاضني 
ومدخراتها.  العائلة  مدخول  يف  املساهمة  من  ميكنهم  أعىل  أجراً 
عالوًة عىل ذلك، تشري إحدى الدراسات أن األرس التي تقودها امرأٌة 
واستخدام  املال  ادخار  إىل  رجٌل  يقودها  التي  تلك  من  أكرث  متيل 

الطويل.32  املدى  إنتاجية وفعالية عىل  أكرث  املدخرات بشكٍل  هذه 
الجنسني  بني  املساواة  أن  إىل  البيانات  تشري  الوطني،  املستوى  عىل 
اإلعالة  نسبة  تخفض  أن  ميكن  االجتامعي-االقتصادي  املجال  يف 
املدخرات  تراكمي  بشكٍل  وتزيد  القومي،  الناتج  وتزيد  األرس،  بني 
الوطنية، وتسمح بزيادة االستثامر واإلنتاجية، مام يؤدي إىل ازدهار 

االقتصاد الوطني.33

إيجايب  أثر  األرسة  دخل  لزيادة  يكون  أن  ميكن  ذلك،  عالوًة عىل 
للسلع  الوطني  االستهالك  يزيد  إذ  األوسع،  السوق  اقتصاد  عىل 
أن  ويُعتقد  فعالية.  وأكرث  أقوى  األسواق  فتصبح  والخدمات، 
ال  واإلبداع  االبتكار  يحفز  العمل  اإلناث يف سوق  مشاركة  زيادة 
سيام وأن املرأة قد متد السوق بأفكار مبتكرة وخيارات وتجارب 
يف  جديدة  خدمات  وتقديم  منتجات  إنتاج  عند  تظهر  مختلفة 
االقتصاد  صعيد  عىل  وبالتايل،  والوطنية.34  املحلية  الرشكات 
بني  الرتابط  األكادميية  الدراسات  تؤكد  ما  غالباً  والكيل،  الجزيئ 

االقتصادي.  واالزدهار  الجنسني  بني  املساواة 

لقد قّدم عدد من املنظامت تقديرات عن الفوائد االقتصادية اإليجابية 
التي قد تعود عىل العامل العريب نتيجة زيادة توظيف اإلناث. أشارت 
تقديرات صندوق النقد الدويل إىل أنه لو قلّصت منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا الفجوة بني الجنسني بني العامني 2000 و2011 لكانت 
قد كسبت ترليون دوالر عىل شكل إنتاج إضايف، أي زيادة سنوية بنحو 
أن  الدويل  النقد  املحيل. الحظ صندوق  الدخل  باملئة من إجاميل   6
منطقة  أنحاء  مختلف  يف  العمل  سوق  يف  اإلناث  مشاركة  معدالت 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا كانت أقل بثالث مرات من املعدل يف 
أقل  املعدل  كان  لو  أنه  إىل  أخرى. ووضع سيناريو يشري  نامية  دول 
مبرتني فقط لحققت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مكاسب 
هامة.35 وأشارت تقديرات البنك الدويل إىل أّن الفجوات املوجودة يف 
مشاركة النساء يف سوق العمل تؤدي إىل خسارة بنسبة 27 باملئة من 
الدخل يف جميع أنحاء املنطقة.36 إن االتجاه العام هنا هو أّن زيادة 
الطاقات  تُستغل  إنتاجية حيث  أكرث  اقتصاداَ  تخلق  اإلناث  توظيف 

البرشية املتوفرة بشكل متكامل. 
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Institute, September 2015, http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-

12-trillion-to-global-growth.
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Institute for International Economics, Working Paper 16–3, February 2016, 8–9, https://piie.com/system/files/documents/wp16-3.pdf.
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e93318004a0d7ff195cfb7e54d141794/IFC_Jordan_Gender_Report_Sep_2015.pdf?MOD=AJPERES, 16.
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43  املرجع ذاته.

اقتصادي حيث جعل مستوى  العاملي سيناريو  وضع معهد ماكنزي 
مشاركة النساء يف سوق العمل مساوياً ملستوى مشاركة الرجال، ويف 
القطاعات نفسها التي يعمل فيها الرجل، وباملعدالت اإلنتاجية ذاتها. 
استناداً إىل هذه االفرتاضات، ترتفع معدالت مشاركة اإلناث العاملية 
من 64 إىل 95 باملئة. عىل املستوى العاملي، قّدر معهد ماكنزي أن أثر 
هذا السيناريو الذي يفرتض مشاركة كاملة للجنسني وزيادة توظيف 
مع  املحيل  الدخل  إجاميل  إىل  دوالر  ترليون   28 يضيف  قد  اإلناث 
أفريقيا، وجد  العام 2025. يف منطقة الرشق األوسط وشامل  حلول 
معهد ماكنزي أن هذا السيناريو ذاته الزاخر باملساواة بني الجنسني 
الكاملة والحقيقية قد يساهم بـ2,7 ترليون دوالر إىل إجاميل الدخل 
الوطني مع حلول العام 2027 أو 600 مليار دوالر سنوياً؛ األمر الذي 
قد يؤدي اىل زيادة يف إجاميل الناتج املحيل اإلقليمي بنسبة 47 باملئة 
خالل عقد.37 وبالتايل، من شأن زيادة توظيف املرأة، وخاصة من خالل 
إعطائها نفس الفرص كالرجال، أن يشّكل دفعة قوية لالقتصاد العاملي.

يف دراسة أخرى، قامت رشكة بوز أند كومباين لالستشارات اإلدارية 
عىل  اإلناث  توظيف  زيادة  عن  الناتجة  االقتصادية  اآلثار  بتقييم 
حقائق  االعتبار  عني  يف  الدراسة  هذه  واخذت  الوطني.  االزدهار 
إذا  تنخفض  قد  العمل  وساعات  العامة  اإلنتاجية  بأن  تفيد  عملية 
شكلت النساء نصف القوى العاملة. وتوقّعت الرشكة، مستندة إىل 
هذه التوقعات الحذرة، أن تزيد مساهمة املرأة االقتصادية يف ظل 
تطبيق املساواة بني الجنسني الناتج املحيل اإلجاميل يف مرص مبعدل 

34 باملئة ويف اإلمارات العربية املتحدة مبعدل 12 باملئة.38

الباحثون يف معهد بيرتسون حوايل 22  أخرياً يف دراسة رائدة، درس 
يف  تنفيذيات  مديرات  “وجود  أن  ووجدوا  دولة   91 يف  ألف رشكة 
الرشكات يرتبط بأداء مؤسسايت أقوى بشكٍل ملحوظ”. بشكٍل خاص، 
حققت الرشكات التي يعمل عدد أكرب من النساء يف مراكزها اإلدارية 
يزال  العام 2014. لكن ال  باملئة يف  بنسبة 6  الربح  زيادة يف  العليا 
متثيل املرأة يف قيادة الرشكات منخفض حول العامل—ال وجود للنساء 
العليا أو يف املجالس اإلدارية يف أكرث من نصف  يف املراكز اإلدارية 
الرشكات التي تناولتها الدراسة والبالغ عددها 22 ألف رشكة. عىل 
نحو مثري لالهتامم، ما من تأثري واضح عىل أداء الرشكات التي تعني 
امرأة يف منصب رئيس تنفيذي، وبدا أن الرشكات األقرب إىل تحقيق 

توازن كامل بني الجنسني كانت األكرث احتامالً لتحقيق األرباح.39 

وجدت هذه الدراسة العاملية أن وجود املرأة يف املناصب القيادية 
العليا هو املتغري الوحيد القادر عىل تفسري زيادة مكاسب الرشكات. 
ووجدت دراسة مشابهة عالقة قوية بني التنوع الجنيس يف مجالس 
الرشكات اإلدارية واألداء املايل، فالرشكات التي تعني نساء يف مجالسها 
أعىل  باملئة وعائداً  بنسبة 42  أعىل  مبيعات  اإلدارية تحقق مردود 
عىل الرأسامل املستثمر بنسبة 66 باملئة من الرشكات حيث التنوع 
الجنيس أقل.40 تعود املساواة بني الفرص املتاحة للجنسني بالنجاح 
للرشكات، وميكن أن نستنتج، أنه عىل املستوى الرتاكمي، قد يؤدي 

ذلك إىل منو يف االقتصاديات الوطنية.41

سياسات واسرتاتيجيات لتحقيق االزدهار االقتصادي 

ميكن تعزيز عمل املرأة ومتكينها يف االقتصادات واملجتمعات العربية 
من خالل إصالحات سياسية وقانونية وتنظيمية.42 إال أنه من دون 
أي تغيريات أوسع يف املواقف املجتمعية والثقافية، سيكون تأثري مثل 
هذه اإلصالحات القادمة من األعىل إىل األسفل محدوداً. إن الخوض 
بني  املساواة  وجه  يف  تقف  التي  والثقافية  االجتامعية  العوائق  يف 
الجنسني يخرج عن نطاق هذا املوجز. رغم ذلك، ميكن أن تشكل 
اجتامعي— تغيري  لتحقيق  مهمة  آليات  التالية  السياسة  توصيات 

ثقايف يعزز املساواة بني الجنسني. 

عالوًة عىل ذلك، قد نجد يف الدول العربية األكرث ثراًء مساحة سياسية 
البلدان  أن  معينة، يف حني  إصالحات  لتنفيذ  أكرب  مالية  وامكانيات 
ومع  اإلصالحية.  التدابري  هذه  مثل  تطبيق  تستصعب  قد  األفقر 
ذلك، حتى الدول األفقر التي ترتفع فيها معدالت البطالة، كمرص، 
ميكن أن تستفيد من هذه التدابري اإلصالحية كلها، ألنه كام أرشنا يف 
املرأة  دمج  تنتج عن  مثبتة  اقتصادية  السابق، مثة مكاسب  القسم 

يف االقتصاد.

اإلصالحات القامئة عىل التعليم 

رضورة إجراء دراسات حول آثار الجندر: قد يكون إجراء دراسات 
للمامرسات التمييزية التي ال تراعي املساواة بني الجنسني أثناء صياغة 
سياسات الحكومة وسيلة للمساعدة عىل تغيري املواقف الثقافية.43 
السياسات  تقوم  األوروبية،  الدول  بعض  يف  املثال،  سبيل  فعىل 
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Mayyada Abu Jaber, “Breaking through Glass Doors: A Gender Analysis of Womenomics in the Jordanian National Curriculum,” 45 
Brookings Institution, December 16, 2014, http://www.brookings.edu/research/papers/2014/12/womenomics-jordan-national-curricu-

lum-jaber.
Katty Marmenout and Pamela Lirio, “Local Female Talent Retention in the Gulf: Emirati Women Bending with the Wind,” The 46

International Journal of Human Resource Management 25, no. 2 (September 2014), 151.
Maysa Jalbout, “International Women’s Day: Why Educating Girls Should be a Priority for Arab States,” Education Plus Development 47

(blog), Brookings Institution, March 6, 2015, http://www.brookings.edu/blogs/education-plus-development/posts/2015/03/06-interna-
tional-womens-day-jalbout.

Mottaghi, “The Problem of Unemployment.” 48

World Bank, “Capabilities, Opportunities and Participation,” 11–12. 49

امليزانية،  وضع  إىل  وصوالً  املدين  التخطيط  من  بدءاً  الحكومية، 
بدراسة تأثري الجنسني. عىل غرار العمليات األكرث ألفة لدراسة التأثري 
البيئي، تتطلب دراسة آثار الجندر من الهيئات الحكومية كافًة األخذ 
بالدها.  يف  الجنسني  وضع  عىل  سياساتها  تأثري  كيفية  االعتبار  بعني 
صحيح أّن العديد من الدول العربية تشري إىل أنها تأخذ بعني االعتبار 
مسألة الجنسني عند صياغة السياسات، إال أّن تبقى العملية بعيدة 
اململكة  تبقى  والقوانني.44  الحكومية  املبادرات  يف  االنتظام  عن 
املغربية واحدة من الدول العربية القليلة التي تبنت عملية موحدة 
تحرتم املساواة بني الجنسني لوضع ميزانيتها. بالتايل، يشّكل بناء قدرة 
الجنسني بشكٍل مناسب  تأثري  املدنيني يف ما يخص تقييم  املوظفني 
أن  ميكن  القرار.  اتخاذ  إجراءات  تشكيل  إعادة  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
املساعدة  الخريية  واملنظامت  للمساعدة  الدولية  الوكاالت  تقدم 
القدرة عىل إجراء تقييامت  لبناء  العربية  ملنظامت الخدمة املدنية 

لتأثري الجنسني. 

مواقف  خلق  إىل  املجندرة  والعمليات  السياسات  تؤدي  أن  ميكن 
اجتامعية—ثقافية سلبية إزاء املرأة والعمل وتعزيزها. فعىل سبيل 
املثال، يُعد التعليم االبتدايئ والثانوي مساحة سياسة مهمة تديرها 
الحكومات يف أنحاء العامل العريب تؤثر بشكٍل كبري عىل اآلراء حول 
دراسة  تناولت  الواقع،  يف  العربية.  املجتمعات  يف  والعمل  النساء 
أدىن معدالت توظيف  األردن  العام 2014 ملاذا أظهرت  أُجريت يف 
اإلناث )15 باملئة( يف العامل العريب، رغم نجاحها يف إدخال اإلناث إىل 
املرحلة التعليمية ما بعد الثانوية مبعدالت عالية ويف تحقيق أهداف 
وجدت  و2(.   1 الرسم  )راجع  أخرى  اجتامعية—اقتصادية  إمنائية 
التعليمي  املنهج  تحيزات جندرية مبارشة وغري مبارشة يف  الدراسة 
الوطني، مبا يف ذلك الكتب التي تقلل من قيمة املرأة يف مكان العمل 
وتستخدم اللغة والرموز املجندرة التي تشكل جزءاً من كتل البناء 

االجتامعي الثقايف ملكان العمل الذي يسيطر عليه الذكور.45

أدوار  قولبة  ظاهرة  تبدأ  تدريبية:  برامج  وإدراج  املناهج  إصالح 
الجنسني يف مرحلة مبكرة من وضع املعايري والقيم الثقافية. نتيجة 
لذلك، إّن إصالح مناهج التعليم االبتدايئ والثانوي بشكل كبري ميكنه 
أن يساعد عىل تشكيل إطار معياري يعزز املساواة بني الجنسني. وقد 
ثبُت أن إدراج برامج تدريبية للنساء ينفع يف كرس الصور النمطية، 
ال سيام يف املراكز التي متّت جندرتها عىل أنها ذكورية. فعىل سبيل 
برامجها  يف  تدريباً  أدرجت  التي  اإلماراتية  الربامج  متكنت  املثال، 

الجامعية تدريجياً من املساعدة عىل تغيري التصورات السائدة حول 
املرأة والعمل.46

زيادة االستثامر يف التعليم االبتدايئ والثانوي: كام أشار هذا املوجز، 
فإن معدالت التحصيل التعليمي لإلناث مثرية لإلعجاب يف مختلف 
أنحاء العامل العريب عموماً. ومع ذلك، مثة نظرة متخلفة ال تزال سائدة 
الكثري من  يف بعض الدول مبا فيها مرص واليمن، حيث ال يستطيع 
العائالت إرسال الصبيان والبنات كالهام إىل املدرسة، وحيث ينظر 
الكثريون إىل تعليم الفتيات عىل أنه أمٌر ال يستحق االستثامر ال سيام 
وأن النساء أقل ميالً لالنتفاع من تعليمهن لكسب مداخيل عملية.47 
تربز يف هذه الدول حاجة ماسة لزيادة االستثامر يف التعليم االبتدايئ 
لتوجهات  بديالً  يشكل  الذي  املهني  التدريب  وكذلك  والثانوي 
التعليم ما بعد الثانوي. كذلك مثة حاجة إىل زيادة استثامرات الدولة 

يف املناطق الريفية واألحياء الفقرية يف املدن.

حوافز أكرث، عقبات أقل 

التحفظية  األجور  تكون  ما  غالباً  الشابات:  النساء  رواتب  زيادة 
الرواتب  زيادة  فإن  بالتايل،  للشبان.  عليه  هي  مام  أعىل  للشابات 
أيضاً  توفر  أن  ميكن  عام  بشكٍل  جاذبية  أكرث  الوظيفة  تجعل  التي 
ميل  إن  العمل.  سوق  دخول  عىل  النساء  لتشجيع  إيجابية  حوافز 
العمل أكرث من  الحائزة عىل شهادة جامعية إىل  العربية غري  املرأة 
املرأة الجامعية يشري أيضاً إىل أن الرواتب التحفظية أعىل بني نساء 
الطبقة الوسطى عرب العامل العريب مام هي عليه بني نساء الطبقات 

الفقرية والريفية.48

أن  احتامالً  أقل  املتزوجات  العربيات  النساء  إّن  ذلك،  عىل  عالوًة 
يشاركن يف القوى العاملة من النساء غري املتزوجات، وهو منط ثابت 
يف مختلف أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ميكن تفسري 
هذا الواقع جزئياً بحقيقة أن بعض النساء يفضلن البقاء يف منازلهن 
لرتبية األوالد، إال أنه من املرجح أيضاً أن تصّعب طبيعية الذكورية 
للمجتمعات العربية—حيث يبقى نفوذ املرأة الرئييس محصوراً يف 
املنزل بينام يبقى الرجل صاحب القرار واملعيل الرئييس. باإلضافة إىل 
ذلك، تجد العديد من النساء العربيات صعوبة أكرب من تلك التي 
تواجه الرجل للعثور عىل عمل بسبب حواجز بنيوية غري الحواجز 

االجتامعية—الثقافية السائدة.49



 املساواة واالقتصاد: ملاذا يجب عىل 8
العامل العريب توظيف املزيد من النساء

Education for Employment, “First Jobs for Young Women,” 22. 50

World Bank, “Status and Progress of Women,” 70. 51

Emilie Rutledge, Fatima Al Shamsi, Yahia Bassioni, and Hend Al Sheikh, “Women, Labour Market Nationalization Policies and Human 52 

Resource Development in the Arab Gulf States,” Human Resource Development International 14, no. 2 (April 2011): 183–98.
World Bank, “Status and Progress of Women,” 34, 46, 50, 54, 58, 62. 53

OECD, “Women in Business 2014,” 21–26. 54

للنساء،  العالية  التحفظية  األجور  إىل  باإلضافة  التقاعد:  سن  رفع 
املبكر  التقاعد  توقعات  بسبب  املستغلة  غري  النساء  عاملة  تشّكل 
الحالية يف القطاع العام، قسامً ال يستهان به من دميغرافية اإلناث يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )بني 35 و65 عاماً(. وبالتايل، 
من الرضوري رفع سن التقاعد يف املنطقة ليس بسبب ما قد تّدخره 
الحايل منخفض  التقاعد  أيضاً ألن سن  إمنا  العامة فحسب،  الخزانة 

وغري عميل، ال سيام وأّن متوسط العمر املتوقع بات مرتفعاً. 

تعزيز املزايا واملرونة لألمهات: تقّدم قوانني العمل املرعية اإلجراء يف 
العامل العريب القليل يف ما يتعلق مبزايا األمومة، بحيث أنها بعيدة عن 
تلبية التوصيات الدولية، ال سيام يف ما يتعلق مبدة العطلة والرواتب 
مزايا  لتسديد  اجتامعي  ضامن  صندوق  يف  االستثامر  إن  املدفوعة. 
األمومة قد يجنب خلق عوامل مثبطة أو غرامات عىل أرباب العمل 
الذين يوظفون نساًء. وال بد أن يتنبه كّل من الحكومات وأرباب العمل 
إىل أنه يف استفتاء للشابات العربيات، كثريات أرشن أن السياسات التي 
ميكن أن تحفزهن أكرث عىل املشاركة يف القوى العاملة واالستمرار فيها 
وحضانات  املنزل(  من  وعمل  جزيئ  )دوام  مرنة  عمل  ساعات  تضم 

ومرافق للرعاية النهارية وتدريب أثناء العمل.50

الحد من التحرش يف وسائل النقل العام: يف الدراسة ذاتها، أشارت 
يجدن  ليك  يتعّذبن  أنهن  إىل  أيضاً  العربيات  الشابات  من  العديد 
الذي  األمر  إىل عملهن،  للوصول  آمنة وبأسعار مقبولة  نقل  وسيلة 
يثبط أكرث فأكرث دخولهن سوق العمل. لذلك، ينبغي عىل الحكومات 
العربية أن تستثمر يف توفري وسائل نقل عام أكرث أمانا وأقل جندرة. 
مريحة  غري  املختلطة  العام  النقل  وسائل  أن  وجدن  النساء  بعض 
وغري آمنة، وأفصحن أن الكثري منهن يخشني التعرض ملضايقات يف 
القطارات أو الحافالت ويخشني كذلك اإلبالغ عن هذه الحوادث إىل 
أفراٍد  تعيني  املمكنة  اإلصالح  خيارات  تشمل  أن  وميكن  السلطات. 
النقل العام عىل أن يتم تدريبهم عىل ضبط  يرعون األمن يف نظم 
وزيادة  املخالفني  محاكمة  يف  والتشدد  وإيقافه،  الجنيس  التحرش 
تجريم  توضح  عامة  إعالنات  وبث  عليهم،  املفروضة  العقوبات 
الفصل بني  باإلضافة إىل توظيف سائقات وتوفري خيارات  التحرش، 
فقط،  بالنساء  خاصة  أجرة  سيارات  أو  قطارات  كتأمني  الجنسني 

وهذه إجراءات نجحت يف خفض مستويات التحرش عاملياً.51

مكافأة الرواد 

من  املزيد  جذب  يف  الكوتا  نظام  يساهم  أن  ميكن  الكوتا:  تطبيق 
املرتبطة  كتلك  الذكور،  عليها  يسيطر  حكومية  وكاالت  إىل  النساء 

باملجاالت املالية واألمنية والعلمية. ميكن أن تكون الربامج التدريبية 
التي تهدف إىل مساعدة النساء يف مجال الخدمة املدنية عىل تطوير 
مهاراتهن فعالة. وقد طبق عدد من دول الخليج برامج تأميم تفرض 
وقد  املواطنني.  من  املزيد  توظيف  الخاص  القطاع  رشكات  عىل 
إىل  للدخول  املنافسة  النساء عىل كسب حّد معني من  ساعد ذلك 
املؤقتة  الحصص  تفرض  الخاص،  القطاع  يف  كذلك  العمل.52  سوق 
واملراكز  اإلدارية  مجالسها  يف  النسايئ  التمثيل  زيادة  الرشكات  عىل 
ذلك،  عىل  عالوًة  الجنسني.  بني  مساواة  لتحقيق  العليا  اإلدارية 
تأمني إحصاءات  الجندري،  التنوع  االختياري عن سياسات  اإلفصاح 
حول الرتكيبة الجندرية يف سوق العمل، وتأمني برامج قيادية للنساء 
يف  الجنسني  بني  مساواة  إرساء  عىل  يشجع  قد  الوسطى  اإلدارة  يف 

القطاع الخاص. 

دعم مبادرات ريادة األعامل النسائية: يبقى الحصول عىل التمويل 
يواجه النساء يف العامل العريب، األمر الذي يؤثر مبارشة  كبرياً  تحدياً 
عىل النساء الراغبات يف البدء مبرشوع معني، ودخول سوق العمل، 
وتأمني استقالليتهن املالية. وينتج بعض هذه التحديات عن قضايا 
حيث  الطالق  حاالت  يف  سيام  ال  املالية،  والقضايا  والتملك  املرياث 
تكون األفضلية للرجال عىل النساء.53 وبالتايل، فإن تعزيز معدالت 
النساء يف مجال ريادة األعامل يف العامل العريب يتطلب نهجاً متعدد 
بني  األعامل  ثقافة  لدعم  تعمل  أن  الحكومات  عىل  يتعني  الوجوه. 
النساء، وتوفري برامج إرشادية إللهام صاحبات املشاريع الطموحات، 
والخاص،  العام  القطاعني  يف  الحاضنة  الربامج  تشجيع  إىل  باإلضافة 
وتحفيز املصارف العامة لتقديم قروض صغرية، والعمل مع جهات 
لدراسة  املايل  والقطاع  املدين،  املجتمع  ومجموعات  دولية  مانحة 

ريادة األعامل النسائية وتقييمها ودعمها يف العامل العريب.54

الخامتة

بني  املساواة  تحقيق  تعيق  كبرية  تحديات  العربية  الدول  تواجه 
يف  تحققت  التي  الكبرية  اإلنجازات  رغم  املرأة.  ومتكني  الجنسني 
وقانونية  سياسية  عقبات  تزال  ال  الثانوية،  املرحلة  بعد  ما  التعليم 
أهداف  لتحقيق  سعيها  يف  عربية  دول  تؤّخر  بنيوية  واقتصادية 
التنمية املستدامة خالل اإلطار الزمني املمتد عىل خمسة عرش عاماً. 
خطوات  تتخذ  ان  للحكومات  ميكن  أعاله،  وأرشنا  سبق  كام  لكن، 
ملموسة لتحقيق تقدم يف هذه املجاالت. عالوًة عىل ذلك، من شأن 
الناشئة  العامل العريب، كقطاع األعامل الخريية  التآزر مع الرشكاء يف 
والجهات املانحة الخليجية الرسمية النامية، أن يساعد الدول العربية 

عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
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ال شك أن أحد العوامل التي تعيق تحقيق املساواة بني الجنسني يف 
العامل العريب يكمن يف عدم االستقرار الناجم عن الرصاعات يف سوريا 
واليمن والعراق وليبيا، وهو عامل سيستمر. هذا وينتج عن الحروب 
والرصاعات عبٌء متزايد عىل النساء وغالباً ما تؤدي إىل خلق بيئات 
ينعم  مل  ما  رجعية.  واجتامعية—سياسية  اجتامعية—اقتصادية 
الصعب  من  سيكون  واألمن،  باالستقرار  جميعاً  العرب  املواطنون 
الرضورية  السياسية  اإلصالحات  أنواع  العربية سّن  الحكومات  عىل 
لتحقيق املساواة بني الجنسني. ال بد من اإلشارة إىل أن العامل العريب 
يقف عىل أعتاب التغيري والشبان العرب والنساء العربيات يتوقون 
هو  هذا  يكون  قد  الحقيقة،  يف  والحقوق.  املساواة  من  املزيد  إىل 
الوقت املناسب أمام الحكومات ليك تسن قرارات السياسة الصعبة، 
ال سيام اإلصالحات القانونية، التي ميكن أن تريس األساس للمساواة 

بني الجنسني—وللمكاسب االقتصادية التي سرتافقها. 



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقّدم بحوثاً 
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

إرشاك  عىل  مركّزاً  والدولية،  اإلقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  املركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 
شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين، بشأن أربعة مجاالت أساسية:

)I(  العالقات الدولية يف الرشق األوسط، مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق األوسط والواليات
املتحدة وآسيا.   

الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات، مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.  )II(
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.   )III(

الحكم واإلصالح املؤسسايت، مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.    )IV(

يشّجع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت، عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 
واملجتمع الدويل.

مستديرة ضّمت  موائد  ذلك  مبا يف  الفعاليات،  من  كبرياً  عدداً  ونظّم  العامل  دول  مختلف  من  الخرباء  املركز عرشات  استضاف  تأسيسه،  منذ 
شخصيات رفيعة املستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً. وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز بنرش سلسلة 

من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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