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من املنطقة، ألجل املنطقة 
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شكر وتقدير

ــع  ــكر جمي ــرأة CIBL for Women أن يش ــاملة للم ــادة الش ــامل والقي ــز األع ــود مرك ي
رشكائنــا ومستشــارينا وأفــراد املجتمــع الذيــن عملــوا بــا كلــل عــىل مــدار تطويــر 
مــن  كان  لقــد  وتعاونهــم.  لجهودهــم  ممتنــون  نحــن  قــّوة.  املعرفــة  مــؤرّش 
دواعــي رسورنــا أن نكــون يف هــذه الرحلــة مــع مجموعــة كبــرة مــن األفــراد 
واملنظــامت، امللتزمــون باالندمــاج االقتصــادي للمــرأة وبنــاء أنظمــة مــوارد برشيــة 
ــة. ــا العربي ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــة يف منطق ــمولية وكرام ــر ش أك
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شكر خاص لـ: 

وزارة الخارجية األمريكية،

:MEPI موظفو برنامج مبادرة الرشاكة الرشق أوسطية

ريتا اسطفان
شني سرتيزينسيك

أحمد غوتان
أناستاسيا فرنجيه

روهان توماس
مايا برهوش

شكاؤنا الُقطريني عرب منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا:

الجزائر وتونس: إمرهود الدولية 

البحرين: الهام فخرو وسبيكة الشمان

األردن: جمعية سيّدات األعامل واملهنيّات

العراق: منظمة متكني املرأة

ليبيا: منرب املرأة الليبية من أجل السام

املغرب: املركز العريب للبحث العلمي والدراسات اإلنسانية

لبنان: مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي

اليمن: مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية

الكويت: شيامء بن حسني

املحققون الرئيسيون يف مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة: شارلوت كرم، فدى 

أفيوين، ملى موسوي حيدر، وسيم دبوق، كارمن جحا

أعضاء فريق األبحاث يف مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة:  ناتايل سعادة )باحثة 

يف مرحلة ما بعد الدكتوراه(، كاوديا يواكيم )نائب مدير إدارة املعرفة والبحوث(، فاديا 
حميدان )رشيكة يف مركز الهبات والعقود البحثية(،  جورج فرج الله )محلل بيانات(، دميا 

فخر الدين، راشيل داغر )مساعدتا أبحاث(، متارا نعمة، سرين غنويش، التيسيا نجيم 
)مساعدات الدراسات العليا(، طاهر محمود )باحث يف مرحلة ما بعد الدكتوراه(، عبر 

الدنف )مساعدة أبحاث(، غدي العياش، فاطمة قاروط )مدراء بيانات(، سارة عقييل، أنس 
صيداين، ديانا فرحات، أحمد عبد النبي، سنا فرج الله )متدربني( يف كلية عليان لألعامل 

يف الجامعة األمركية يف بروت.

فريق اإلدارة يف مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة: مريم بلحص )مديرة إقليمية(، 

ألفت خطار )مديرة مرشوع(، سمرة حزوري )مصممة جرافيك(، سيم حيدر )التواصل(.

مستشارو مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة: أولفا سكرية رشيف، أسمهان زين، 

زينة زيدان، حنان صعب، رنا غندور سلهب، عبر شبارو، إليسار أنطونيوس، فاديا كيوان، لينا 
أبو حبيب، مياين كاميه، نادية الشيخ، أتالنتي موكيت، واملرحومة لينا عبيد.

وبالطبع زمالء البحث يف مركز األعامل والقيادة الشاملة للمرأة، واملستشارين 

واألصدقاء: لينا داعوق، شون ماكويني، محمد حميّد، لينا أبو حبيب، وجنيفر أوملستيد.

خرباء آخرين: زياد داغر، غنى طبش، سيم حيدر، و فريق العمل يف املعهد األورويب 

للمساواة بني الجنسني .

مل تكن خارطة الطريق لألعامل والقيادة الشاملة 

)RIBLeffect#( لتكون كام هي من دون تعاونكم.

من املنطقة، ألجل املنطقة 

مؤرّش املعرفة قّوة
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نبذة

مؤّش املعرفة قّوة

ومؤّش التجربة الحياتيّة

يعتــرب مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« أّول مقيــاس مرتكــز 
األوســط  الــرشق  منطقــة  يف  القطاعــات  عــىل 
بالسياســات  يتعلّــق  مــا  يف  إفريقيــا  وشــامل 
املنظــامت  يف  للمــرأة  الشــاملة  واملامرســات 
املحليــة وهــو صــادر عــن مركــز األعــامل والقيــادة 
بيانــات  املــؤرّش  هــذا  يشــمل  للمــرأة.  الشــاملة 
كميــة ونوعيــة مــن 11 بلــًدا حيــث أجريت اســتطاعات 
ــة  ــمي إضاف ــل رس ــب عم ــن 1790 صاح ــر م رأي ألك
إىل 523 مقابلــة للتعــرف عــىل اتجاهــات أصحــاب 
العمــل والتجــارب الحيــة للنســاء يف 6 قطاعــات 

املنطقــة.  يف 

يتتبــع مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« سياســات ومامرســات أصحــاب العمــل املحليــني يف مــا يتعلــق 
بتوظيــف املــرأة واســتبقائها وترقيتهــا يف العمــل يف مختلــف القطاعــات.

يتتبــع مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« تجــارب املواطنــات يف التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة يف 
القطاعــات التــي يعملــن بهــا حاليًــا.

التطرّق إىل العجز يف البيانات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا العربية

ــرًا  ــا كب ــظ غيابً ــث نلح ــات بحي ــرًا يف البيان ــزًا كب ــا عج ــة تاريخيً ــا العربي ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــاين منطق تع
للبيانــات املحليّــة واملصّنفــة حســب النــوع االجتامعــي والتــي ميكــن الوصــول إليهــا. ويف مــا يتعلــق باملشــاركة 
االقتصاديــة للمــرأة، فقــد أجــرب ذلــك أصحــاب العمــل وغرهــم مــن صانعــي القــرار عــىل االعتــامد عــىل البيانــات املقاســة 
واملُحتســبة يف املــؤرّشات الدوليــة. هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن الجهــود لتســجيل الوقائــع املحليــة الدقيقــة 
ــؤرّش  ــّوة« وم ــة ق ــؤرّش »املعرف ــال م ــن خ ــة. وم ــات االقتصادي ــرب القطاع ــة وع ــل اإلقليمي ــن العم ــودة يف أماك املوج
»التجربــة الحياتيّــة«، بــدأ مركــز األعــامل والقيــادة الشــاملة للمــرأة مبعالجــة هــذا العجــز يف البيانــات عــىل املســتوى 
اإلقليمــي مــن خــال رصــد توظيــف النســاء واســتبقائهن وترقيتهــن يف العمــل يف االقتصــادات الرســمية يف املنطقة. 
فالتطــّور نحــو العمــل الكريــم للمــرأة ونحــو أنظمــة مــوارد برشيــة أكــر شــموالً يســتدعي توافــر البيانــات. يتطلــب التغيــر 

االســرتاتيجي بيانــات مــن املنطقــة، ألجــل املنطقــة.

وعليــه، فــإّن املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف االقتصــادات الرســمية يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا 
العربيــة تتطلـّـب اهتاممنــا العاجــل. عــىل أصحــاب املصلحــة مــن مختلــف القطاعــات العمــل ســويًا إلحــداث تغيــر مســتدام. 
ــاب  ــع أصح ــل م ــًكا إىل العم ــم 11 رشي ــون وعدده ــرأة ورشكاؤه القطري ــاملة للم ــادة الش ــامل والقي ــز األع ــعى مرك يس
العمــل جنبــاً إىل جنــب لحشــد جهــود املــوارد البرشيــة وتعزيــز اآلليــات التــي تعنــى بتوظيــف املــرأة واســتبقائها 
ــة  ــة«، وخارط ــة الحياتيّ ــؤرّش »التجرب ــّوة« وم ــة ق ــؤرّش »املعرف ــال م ــن خ ــرتك م ــد املش ــذا الجه ــر ه ــا. يظه وترقيته

.)RIBLeffect#( ــاملة ــادة الش ــامل والقي ــق لألع الطري

تتجــه النيــة إىل رصــد مامرسات/سياســات إدارة املــوارد البرشيــة والواقــع الحــي للمواطنــات العامــات رســميًا بهــدف 
تقديــم توصيــات ملموســة خاصــة بــكل قطــاع ألصحــاب العمــل املحليــني والتــي ســينتج عنهــا آليــات مــوارد برشيــة أكــر 
اســرتاتيجية تزيــد مــن رفــاه املــرأة. إن عملنــا تشــاريك، عمــيل املنحــى، وقائــم عــىل األدلــة، وهــو بــدوره ينتــج توصيــات 

مخصصــة ترتكــز عــىل حقائــق مــن الســياق االجتامعــي واالقتصــادي والثقــايف والقانــوين املحــددة يف املنطقــة.

مؤّش املعرفة قّوة ومؤّش التجربة الحياتيّة

القطاعات
التعليم  • الخدمات املالية   •  قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات   •  الرعاية الصحية   • الخدمات املهنية   •  الخدمات األخرى

املجموعات

البلدان
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حول املنهج

أصحاب عمل بحسب القطاعات 
والتجارب الحية للنساء
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ــتطاعات  ــات اس ــع بيان ــىل جم ــيًا ع ــزًا أساس ــن تركي ــو يتضم ــات، وه ــز إىل القطاع ــل يرتك ــات إىل تحلي ــذه البيان ــتند ه تس
الــرأي مــن أصحــاب العمــل باإلضافــة إىل بيانــات املقابــات التــي أجريــت مــع النســاء العامــات يف كل مــن القطاعــات 

التاليــة:

وعــىل الرغــم مــن أن مقاربــة التحليــل املرتكــزة عــىل القطاعــات أساســية لتفســر مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« ومــؤرّش 
ــددة  ــات املح ــة يف التوصي ــات الدقيق ــر الفروق ــا يُظه ــًا ثانويً ــن تحلي ــو يتضّم ــه، فه ــب ل ــة« املواك ــة الحياتيّ »التجرب
ملجموعــات البلــدان. إن هــذه املجموعــات مبنيــة عــىل أعــامل ديــوب وماروتــا ودي ميلــو )2012(  لصالــح البنــك الــدويل. 

يحتــوي كا املؤرّشيــن عــىل ثاثــة أبعــاد أساســية تتناســب مــع دورة املــوارد البرشيــة - التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة 
 .)RRP(

يتتبــع مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« سياســات ومامرســات أصحــاب العمــل املحليــني 
يف مــا يتعلــق بتوظيــف املــرأة واســتبقائها وترقيتهــا يف العمــل يف مختلف 

القطاعات.

يتتبــع مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« تجــارب املواطنــات يف التوظيــف واالســتبقاء 
والرتقيــة يف القطاعــات التــي يعملــن بهــا حاليًــا.

يلتقط كل مؤرّش ثاثة أنواع رئيسية من املؤرّشات املهمة للنوع االجتامعي:

حول املنهج
أصحاب عمل بحسب القطاعات والتجارب الحية للنساء

التوظيف

اإلستبقاء

الرتقية

الفجوة

الفروقات بني النساء 
والرجال

املستوى

يفرق بني الرجال والنساء 
من حيث اإلنجازات 

امللموسة

البنية

تقيس وجود أو غياب 
سياسات شاملة للنوع 

اإلجتامعي أو مامرسات أو 
سياسات متكينية

ــات«،  ــة ودور السياس ــوارد الطبيعي ــار امل ــا: آث ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــوع يف ال ــو والتن ــة والنم ــوارد الطبيعي ــى بامل ــو، ج.، )2012(. »الغن ــا، د.، ودي ميل ــوب، ن.، ماروت 1 دي

ــاين.  ــن الث ــم 11956، نوفمرب/ترشي ــدويل، رق ــك ال ــدويل، البن ــك ال ــورات البن منش

الخدماتالتعليم
 املالية

الرعاية
 الصحية

الخدمات 
املهنية

الخدمات
 األخرى

قطاع العلوم 
والتكنولوجيا 
والهندسة 
والرياضيات

لبناناليمن

األردن العراق

تونسليبيا

املغربالجزائر

اململكة العربية السعودية

البحرين 

الكويت

مجموعة البلدان الفقرية باملوارد 

والغنية باليد العاملة )املجموعة 2(

مجموعة البلدان الغنية باملوارد 

واملستوردة لليد العاملة )املجموعة 3(

مجموعة البلدان الغنية باملوارد واليد 

العاملة )املجموعة 1(
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نتائج عامة من 

مؤّش »املعرفة قّوة«

تــم جمــع وتحليــل بيانــات مــن اســتطاعات رأي أجريــت 
حــول هيكليــة املــوارد البرشيــة مــن ســتة قطاعــات 
األوســط  الــرشق  منطقــة  يف  عربيــة  دولــة   11 يف 
النســخة  إصــدار  بهــدف  وذلــك  إفريقيــا،  وشــامل 
ــي. ــر املنهج ــو التغي ــق نح ــة الطري ــن خارط األوىل م

يف ما ييل أبرز نتائج مؤرّش »املعرفة قّوة«:

تتوفر فرص العمل للمرأة، 

ولديها الرغبة بالعمل، إال 

أنها تواجه عراقيل يف 

مسريتها املهنية

جــاءت سياســات ومامرســات التوظيــف يف منطقــة 
يف  العربيــة  إفريقيــا  وشــامل  األوســط  الــرشق 
ــام  ــة )38.27(، بين ــا الرتقي ــة األوىل )41.72(، تليه املرتب
املنطقــة  يف  األدىن  املرتبــة  يف  االســتبقاء  جــاء 

.)34.28(

ــة األوىل يف  ــة املرتب ــة الصحي ــاع الرعاي ــجل قط يس

ــم. ــه التعلي ــة، يلي املنطق

مــؤرّش  عــىل  معــدل  أعــىل  عــىل  الحائــز  القطــاع 
ــة  ــاع الرعاي ــو قط ــة ه ــّوة« يف املنطق ــة ق »املعرف
الصحيــة )45.44( يليــه قطــاع التعليــم )44.73(، وكاهــام 
أعــىل بكثــر مــن متوســط منطقــة الــرشق األوســط 
مــؤرّش  ويُظهــر   .)38.67( العربيــة  إفريقيــا  وشــامل 
منطقــة  يف  العمــل  أصحــاب  أّن  قــّوة«  »املعرفــة 
ــون  ــة يحقق ــا العربي ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ال
أداًء أعــىل نســبيًا يف مجــال التوظيــف يف هذيــن 

القطاعــني.

لكــن مبــا أن مســتقبل الوظائــف هــو يف مجــاالت 

والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم 

STEM، نجــد غيابًــا ملحوظًــا للمــرأة عــن املناصــب 

اليــوم. القياديــة 

مؤّش املعرفة قّوة 
)#RIBLeffect( خريطة الطريق لألعامل الشاملة والقيادة

من املنطقة، ألجل املنطقة

جــاء قطــاع العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
يف املرتبــة األدىن يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 
إفريقيــا العربيــة مــن حيــث املعــدل اإلجاميل عــىل مؤرّش 
»املعرفــة قــّوة«. فالقطــاع األقــل أداًء يف املنطقــة هــو 
والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  قطــاع 
ــاد  ــة األدىن يف األبع ــأيت يف املرتب ــا ي ــا م ــذي دامئً وال
الثاثــة للمــؤرّش. وقــد بــرز هــذا الرتتيــب بشــكل خــاص يف 
مــا يتعلــق مبامرســات وسياســات االســتبقاء )34.28(، يف 
والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  قطــاع 

وقطــاع الخدمــات األخــرى عــىل وجــه الخصــوص.

معدالت دون املتوسط يف العديد من القطاعات.

العلــوم  وقطــاع  املهنيــة  الخدمــات  قطــاع  يــأيت 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وقطــاع الخدمــات 
األخــرى يف مراتــب هــي دون املتوســط يف مجــايّل 
العلــوم  قطــاع  أن  حــني  يف  والرتقيــة،  التوظيــف 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وقطــاع الخدمــات 
يف  املتوســط  دون  هــي  مراتــب  يف  يأتيــان  املاليــة 

الرتقيــة. مجــال 

“

يسجل قطاع 
الرعاية الصحية 
املرتبة األوىل 

يف املنطقة، يليه 
التعليم.
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مــاذا قالت النســاء عــن تجاربهن 

يف مــكان العمل؟

“

يُظهر مؤرّش التجربة 
الحياتيّة أن معدل توظيف 
املرأة واستبقائها أعىل 

نسبيًا من معدل الرتقية، 
ال سيام يف قطاع الرعاية 

الصحية
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نتائج عامة من مؤّش »التجربة 
الحياتيّة«

أُجريــت أكــر مــن 523 مقابلــة مــع نســاء مــن 11 دولــة 
ــا  ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــة يف منطق عربي
هــذه  تحليــل  تــم  وقــد  تجاربهــن،  عــن  فيهــا  عــرّبن 
املقابــات يك نحصــل عــىل منظــور داخــيل ونعطــي 
الطريــق  خارطــة  ضمــن  الهيكليــة  لاتجاهــات  عمًقــا 

للتغيــر.

إن وجهــات نظــر املوظفــني أساســية ومحوريــة لفهــم 
العنــارص املختلفــة داخــل املنظمــة كــام يفهمونهــا 
يضــع  أن  املهــم  مــن  ليــس  وبالتــايل،  ويعيشــونها. 
ــف  ــل للتوظي ــات أفض ــات ومامرس ــل سياس ــاب العم أصح
واالســتبقاء والرتقيــة فحســب، بــل مــن املهــم أيًضــا أن 
تتســم تجــارب النســاء يف أماكــن العمــل بالشــمولية 
والكرامــة. ومــن هنــا كانــت فكــرة إنشــاء مــؤرّش »التجربــة 

ــة«. الحياتيّ

متكاملــة  والرتقيــة  واالســتبقاء  التوظيــف  أبعــاد  إن 
ــل  ــرأة يف العم ــارب امل ــول تج ــة ح ــرض رؤى دقيق وتع
ــًة،  ــا مجتمع ــر إليه ــد النظ ــات. وعن ــف القطاع يف مختل
ــرأة  ــرة امل ــىل مس ــة« ع ــة الحياتيّ ــؤرّش »التجرب ــز م يركّ
يف دورة املــوارد البرشيــة، بحيــث يلقــي الضــوء عــىل 
تجربــة املــرأة مــع الهيــاكل التنظيميــة وكيفيــة تأثرهــا 
ــىل  ــات ع ــذه البيان ــاعد ه ــات. وتس ــل القطاع ــا داخ عليه
فهــم املعلومــات وتفســرها ودراســتها بشــكل أفضــل 
ــؤرّش  ــج م ــل نتائ ــو يكّم ــىل نح ــف ع ــور املوظ ــن منظ م
»املعرفــة قــّوة« التــي ركــزت عــىل بيانــات مــن أصحــاب 

العمــل حــول املامرســات والسياســات.

يف ما ييل أبرز نتائج مؤّش »التجربة الحياتيّة«:

عــرّبت النســاءعن إمكانيــة وصولهــن إىل فــرص العمــل ، 

إال أن نســب االســتبقاء والرتقيــة أقــل - مبــا يعكــس 

نتائــج مــؤّش »املعرفــة قــّوة« 

ــات  ــت سياس ــّوة«، احتل ــة ق ــؤرّش »املعرف ــرار م ــىل غ                ع
التوظيــف املرتبــة األعــىل عــىل مــؤرّش  ومامرســات 
األوســط  الــرشق  منطقــة  يف  الحياتيّــة«  »التجربــة 
االســتبقاء  يليهــا   ،)65.36( العربيــة  إفريقيــا  وشــامل 
مراتــب  يف  يأتيــان  اللــذان   )60.19( والرتقيــة   )60.35(

مامثلــة.

أي القطاعــات تعــرّب فيهــا النســاء عــن تجــارب عمــل 

أفضــل نســبيًا؟ ومــا هــي القطاعــات التــي عــرّبت فيهــا 

ــبيًا؟  ــرب نس ــكل أك ــز بش ــن للتميي ــن تعرّضه ــاء ع النس

توظيــف  معــدل  أن  الحياتيّــة«  »التجربــة  مــؤرّش  يُظهــر 
املــرأة واســتبقائها أعــىل نســبيًا مــن معــدل الرتقيــة، 
ال ســيام يف قطــاع الرعايــة الصحيــة وقطــاع الخدمــات 
األخــرى. والقطــاع الــذي حصــد أعــىل معــدل عــىل مــؤرّش 
ــات  ــاع الخدم ــو قط ــة ه ــة« يف املنطق ــة الحياتيّ »التجرب
األخــرى )65.14( يليــه قطــاع الرعايــة الصحيــة )64.34(، وقــد 
ــة  ــط منطق ــن متوس ــر م ــىل بكث ــداًل أع ــام مع ــّجل كاه س
الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة )62.16(؛ وجــاء 
والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  قطاعــا 
والتعليــم يف املرتبــة األدىن )مبعــدل 60.87 و 60.86، 
عــىل التــوايل( يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

إفريقيــا العربيــة.

الرتقيــة  ملامرســات  هــي  األدىن  املعــدالت  أن  ونــرى 
املاليــة  الخدمــات  قطاعــي  يف  وخصوًصــا   )60.19(

املهنيــة. والخدمــات 

عنــد إلقــاء نظــرة أقــرب إىل الرتتيــب العــام عــىل مســتوى 
منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة، يتبــني 
يف  تصنيــف  أعــىل  يســّجل  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  أن 
مجــايّل التوظيــف واالســتبقاء )مبعــدل 68.11 و64.77 عــىل 
التــوايل( مــن بــني جميــع القطاعــات، بينــام حــاز قطــاع 
الخدمــات األخــرى عــىل أعــىل مرتبــة يف بُعــد الرتقيــة 

.)64.56(
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ــا  ــوم والتكنولوجي ــاع العل ــاء قط ــي. ج ــتوى اإلقليم ــىل املس ــة« ع ــة الحياتيّ ــؤرّش »التجرب ــىل م ــل أداًء ع ــاع األق ــث القط ــن حي ــط م ــظ أي من مل يُاح
والهندســة والرياضيــات يف املرتبــة األدىن لناحيــة التوظيــف )61.15(، وكان قطــاع التعليــم هــو األخــر لناحيــة االســتبقاء )57.71(، وأمــا قطــاع الخدمــات 

ــة األخــرة لناحيــة الرتقيــة )58.11(. املاليــة فــكان يف املرتب

مؤّش املعرفة قّوة

الرعايةالتعليماإلجاميل
 الصحية

الخدمات
 املالية

الخدمات 
املهنية

قطاع العلوم 
والتكنولوجيا 
والهندسة 
والرياضيات

الخدمات
 األخرى

42.2540.674843.1155.0854.1742.77املجموعة 2
39.4137.7439.9138.746.8448.3540.48املجموعة ١

منطقة مينا   
العربية

38.6136.4439.0238.9745.4444.7338.67

31.6228.6232.5935.6637.9831.9930.78املجموعة 3

مؤّش التجربة الحياتيّة

الرعايةالتعليماإلجاميل
 الصحية

الخدمات
 املالية

الخدمات 
املهنية

قطاع العلوم 
والتكنولوجيا 
والهندسة 
والرياضيات

الخدمات
 األخرى

69.8263.2759.4862.9066.5362.4165.62املجموعة 3 
64.7956.8266.9762.6764.4363.2662.21املجموعة 2 
منطقة مينا   
العربية

65.1460.8761.5361.8064.3460.8662.16

62.8762.5059.4760.0362.1059.0660.18املجموعة ١

أبرز النتائج من مجموعات البلدان

بــني  39: مــن  املعــدل اإلقليمــي عــىل مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« هــو 
مجموعــات البلــدان الثــاث، جــاءت ملجموعــة البلــدان الفقــرة املــوارد 
والغنيــة باليــد العاملــة )م2( يف املرتبــة األعــىل نســبياً مبعــدل 43، بحيــث 
ســاهم قطاعــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم بهــذا املعــدل املرتفــع نســبيًا.

تــأيت مجموعــة البلــدان الغنيــة باملــوارد واملســتوردة لليــد العاملــة )م3( 
يف املرتبــة األدىن مبعــدل 31، بحيــث يســاهم قطــاع العلــوم والتكنولوجيا 
ــذا  ــم به ــاع التعلي ــرى وقط ــات األخ ــاع الخدم ــات وقط ــة والرياضي والهندس

املعــدل املنخفــض نســبيًا.

املعــدل اإلقليمــي عــىل مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« هــو 62: مــن بــني 
باملــوارد  الغنيــة  البلــدان  مجموعــة  جــاءت  الثــاث،  البلــدان  مجموعــات 
ــدل 66،  ــبيًا مبع ــىل نس ــة األع ــة )م3( يف املرتب ــد العامل ــتوردة للي واملس
ــدل  ــذا املع ــة به ــة الصحي ــرى والرعاي ــات األخ ــا الخدم ــاهم قطاع ــث س بحي

ــبيًا. ــع نس املرتف

تــأيت مجموعــة البلــدان الغنيــة باملــوارد واليــد العاملــة )م1( يف املرتبــة 
األدىن مبعــدل 60، بحيــث ســاهم قطاعــا الخدمــات املهنيــة والتعليــم 

ــبيًا. ــض نس ــدل املنخف ــذا املع به

 املعدل اإلقليمي عىل

مؤّش املعرفة قّوة
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 املعدل اإلقليمي عىل

مؤّش التجربة الحياتيّة

62
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ملحــة أوســع: تــروي نتائــج املؤرّشيــن جانبــني مــن القصــة حــول تجــارب النســاء مــع أنظمــة املــوارد البرشيــة اإلقليميــة 

عــىل الرغــم مــن أنهــام غــر قابــان للمقارنــة بشــكل مبــارش. واملغــزى األســايس هــو أنــه مــن املمكــن تحســني تجــارب 
ــو يف  ــر ه ــة إىل التغي ــية يف الحاج ــة األساس ــرة، وأن النقط ــورة كب ــة بص ــات يف املنطق ــرأة يف القطاع ــل امل عم
الهيكليــات التــي يضعهــا أصحــاب العمــل ويف أيــدي صانعــي القــرار يف مجــال املــوارد البرشيــة. وعــىل أصحــاب العمــل 
بــذل املزيــد مــن الجهــد لوضــع سياســات ومامرســات أكــر شــمواًل للجنســني لناحيــة التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة. تجدر 
اإلشــارة إىل أن الجــدول يوضــح الرتتيــب بنــاًء عــىل املعــدالت اإلجامليــة ملجموعــات البلــدان لــكل مــن مــؤرّش »املعرفــة 
قــّوة« ومــؤرّش »التجربــة الحياتيـّـة«. وبشــكل عــام، تشــر النتيجــة اإلجامليــة ملجموعــة البلــدان إىل أداء القطــاع ومــا إذا 

كان أقــل أو أعــىل مــن متوســط منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة.

عــىل ســبيل املثــال، عنــد النظــر إليهــام مجتمَعــني، يوضــح املــؤرّشان حالــة مجموعــة البلــدان الغنيــة باملــوارد 
واملســتوردة لليــد العاملــة )م3(. فمــن ناحيــة، تكشــف بيانــات مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« أن هــذه املجموعــة هــي األدىن 
تصنيًفــا مــن بــني مجموعــات البلــدان بشــكل عــام مــن حيــث اتجاهــات أصحــاب العمــل يف مــا يتعلــق مبامرســات وعمليــات 
التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة، مبعــدل إجــاميل يبلــغ 30.78 عــىل مــؤرّش »املعرفــة قــّوة«. وتتــم مقارنــة هــذا املعدل 
باملتوســط اإلقليمــي البالــغ 38.67 وباملعــدل األعــىل البالــغ 42.77 ملجموعــة البلــدان الفقــرة املــوارد والغنيــة باليــد 
ــا تشــر إىل أنــه عــىل أصحــاب العمــل بــذل  العاملــة )م2(. ومــع أن معــدالت مجموعــات البلــدان األعــىل واألدىن تصنيًف
املزيــد مــن الجهــد للتقــدم نحــو أعــىل عامــة ممكنــة عــىل مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« وهــي 100، إال أن مجموعــة البلــدان 
الفقــرة املــوارد والغنيــة باليــد العاملــة )م2( تتصــدر املســار بشــكل عــام لناحيــة إفصــاح أصحــاب العمــل عــن مامرســات 

التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة يف املجموعــات الثــاث.

ومــن ناحيــة أخــرى، تكشــف بيانــات مــؤرّش »التجربــة الحياتيـّـة« أن النســاء العامــات يف مجموعة البلــدان الغنيــة باملوارد 
واملســتوردة لليــد العاملــة )م3( يــرون أن تجاربهــن يف التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة يف مــكان العمــل أكــر إيجابيــة 
نســبيًا مــن تجــارب املواطنــات يف املجموعتــني األخريــني لناحيــة التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة مــع معــدل 65.62 عــىل 
مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة«، مقارنــة باملعــدل اإلقليمــي وهــو 62.16 ومعــدل أقــل ملجموعــة البلــدان الغنيــة باملــوارد 
واليــد العاملــة )م1( وهــو 60.18. وعــىل الرغــم مــن أن معــدالت البلــدان األعــىل واألدىن تصنيًفــا تشــر مــرة أخــرى إىل 
أنــه مــن املمكــن تحســني تجــارب النســاء بشــكل كبــر وصــواًل إىل أعــىل معــدل ممكــن عــىل مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« 
ــارب  ــة تج ــار لناحي ــّدر املس ــة )م3( تتص ــد العامل ــتوردة للي ــوارد واملس ــة بامل ــدان الغني ــة البل ــإن مجموع ــو 100، ف وه

للمــرأة مــع التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة الشــاملة بشــكل عــام.

ــول  ــق بدخ ــا يتعل ــة )م3( يف م ــد العامل ــتوردة للي ــوارد واملس ــة بامل ــدان الغني ــة البل ــرة مجموع ــورات األخ ــع التط م
املــرأة وإدماجهــا يف أماكــن العمــل، نشــر إىل نقطــة بــارزة أساســية هنــا: املــرأة كفــؤة وتتــوىل املناصــب يف مــكان 
العمــل، فــام يحتــاج إىل تغيــر هــو الهيكليــة. وال شــك يف أّن وجــود آليــات أكــر شــموالً للجنســني يعطــي املــرأة هــذه 
الفرصــة. وبالتــايل، فــإن التغيــرات عــىل املســتوى التنظيمــي لهــا تأثــر كبــر عــىل تجــارب املــرأة يف مــكان العمــل 

عــرب القطاعــات.
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مــع التطــورات األخــرة يف مجموعــة املــوارد الغنيــة واســتراد العاملــة )م3( يف مــا يتعلــق بدخــول املــرأة وإدماجهــا 
يف أماكــن العمــل، نشــر إىل نقطــة بــارزة أساســية هنــا: يتــم إعــداد النســاء ويتولــني مناصــب يف مــكان العمــل، فــإن 
الهيكليــة هــي التــي تحتــاج إىل التغيــر. وال شــك يف أّن وجــود آليــات أكــر شــموالً للجنــدر يوفــر للمــرأة هــذه الفرصــة. 
وبالتــايل، فــإن التغيــرات عــىل املســتوى التنظيمــي يحمــل تأثــرات كبــرة عــىل تجــارب املــرأة يف مــكان العمــل عــرب 

القطاعــات.

ملحة عامة عىل تصنيفات مؤّش 
»املعرفة قّوة« ومؤّش »التجربة 

الحياتيّة« بحسب القطاعات

ــؤرّشات  ــن م ــان م ــن يتألف ــن أن املؤرّشي ــم م ــىل الرغ ع
أساســية شــديدة االختــاف، وبالتــايل ال تصــح مقارنتهــام 
بشــكل مبــارش، ميكــن اســتخاص ملحــات تكميليــة بالنظــر 
إىل نتائــج كل مــن القطاعــات يف كا املؤرّشيــن. فعــىل 
ــىل  ــني أع ــات ب ــن التداخ ــث ع ــر البح ــال، يش ــبيل املث س
ــات أصاحــب العمــل  وأدىن ترتيــب إىل االتســاق بــني بيان
وتجــارب النســاء يف نفــس القطــاع. وكــام هــو واضــح 
يف الجــدول، يبــدو أن قطــاع الرعايــة الصحيــة يحتــل 
واالســتبقاء،  التوظيــف  مجــايّل  يف  األعــىل  املرتبــة 
كــام هــو موضــح يف كل مــن مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« 
ــة« )أي  ــة الحياتيّ ــؤرّش »التجرب ــل( وم ــب العم )أي أصاح
بعــض  وغيــاب  وجــود  الجــدول  يعــرض  كــام  النســاء(. 

ــامم. ــرة لاهت ــرى املث ــاط األخ األمن

نظرة أقرب عىل القطاعات الستة

أبرز نتائج القطاعات
املعــدل اإلقليمــي عــىل مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« هــو 
38.67: مــن بــني القطاعــات الســتة، جــاء قطــاع الرعايــة 
الصحيــة يف املرتبــة األعــىل نســبياً مبعــدل 45.44. يف 
الواقــع، يحتــل قطــاع الرعايــة الصحيــة املرتبــة األوىل يف 
جميــع القطاعــات يف 6 مــن 11 بلــًدا، مبــا يف ذلــك الكويــت 

وتونــس واملغــرب واألردن والبحريــن واليمــن.

العلــوم  قطــاع  جــاء  الســتة،  القطاعــات  بــني  ومــن 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يف املرتبــة األدىن 
نســبيًا مبعــدل 36.44. يف الواقــع، يــأيت قطــاع العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يف املرتبــة األدىن 
بــني جميــع القطاعــات يف 7 مــن 11 بلــًدا، مبــا يف ذلــك 
والبحريــن  واألردن  والجزائــر  والعــراق  وتونــس  الكويــت 

ولبنــان.

ــة« هــو  ــة الحياتيّ املعــدل اإلقليمــي عــىل مــؤرّش »التجرب
ــات  ــاع الخدم ــل قط ــتة، احت ــات الس ــني القطاع ــن ب 62.16: م
األخــرى املرتبــة األعــىل نســبيًا مبعــدل 65.14. يف الواقــع، 
يتصــدر قطــاع الخدمــات األخــرى جميــع القطاعــات يف 4 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــك اململك ــا يف ذل ــًدا، مب ــن 11 بل م

ــن. ــرب واليم ــس واملغ وتون

يف  التعليــم  قطــاع  جــاء  الســتة،  القطاعــات  بــني  مــن 
املرتبــة األدىن نســبيًا مبعــدل 60.86. ويــأيت التعليــم يف 
أســفل ترتيــب جميــع القطاعــات يف 2 مــن 11 بلــًدا، مبــا يف 

ــن. ــن والبحري ــك اليم ذل

قطاع الرعاية الصحية 
يحتل املرتبة األعىل 

يف مجايّل التوظيف 
واالستبقاء

مؤّش املعرفة قّوة

مؤّش التجربة الحياتيّة

التوظيف

املتوسط   عرب القطاع 41.72

املتوسط   عرب القطاع 65.36 

اإلستبقاء 

املتوسط   عرب القطاع  34.38

املتوسط   عرب القطاع  60.35 

الرتقية 

املتوسط   عرب القطاع  38.27 

املتوسط   عرب القطاع  60.19 

األعىلاألدىناألعىلاألدىناألعىلاألدىن

57.71التعليم
38.6745.00الرعاية الصحية

 68.11  
45.4442.77

 64.77
36.4447.55

 
58.11الخدمات املالية

الخدمات املهنية

قطاع العلوم 

والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات

40.02
61.15

31.5935.30

64.56الخدمات األخرى
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نتائج خاصة بكل قطاع

قطاعا الخدمات املالية والخدمات 
املهنية

ضمــن قطاعــي الخدمــات املاليــة والخدمــات املهنيــة، يــربز 
ــي  ــرش الجن ــز والتح ــة التميي ــات مكافح ــص يف سياس نق
يف مــكان العمــل. ويؤثــر غيــاب هــذه السياســات عــىل 

ــل. ــكان العم ــرأة يف م ــدم امل تق

سياســات  يف  التمييــز  يســود  القطاعــني،  هذيــن  يف 
انخفــاض  االختيــار،  يف  )التحيــز  التوظيــف  ومامرســات 
التوجيــه  )نقــص  واالســتبقاء  املقدمــة(،  الطلبــات  عــدد 
والحيــاة  العمــل  بــني  التــوازن  إلحــراز  الدعــم  ونقــص 
ــىل  ــرأة ع ــل امل ــبة متثي ــدين نس ــة )ت ــخصية(، والرتقي الش
كافــة املســتويات وهــذا التــدين   يــزداد ســطوًعا  كلــام 

املنصــب (.                                                                           عــا 

بانعــدام  القطاعــني  هذيــن  يف  التحديــات  أبــرز  تتمثــل 
التمثيــل عــىل املســتوى التنفيــذي ويف مجالــس اإلدارة. 
ــن  ــدر م ــرب ق ــه إىل أك ــاج في ــذي نحت ــال ال ــو املج ــذا ه وه
ــب  ــن املناص ــة ع ــون غائب ــكاد تك ــرأة ت ــث إن امل ــر، حي التغي
القياديــة. وميكــن معالجــة ذلــك مــن خــال وضــع سياســات 
ومامرســات مناســبة للمــوارد البرشيــة مــن أجــل تحقيــق 

املســاواة بــني الجنســني.

قطاع الرعاية الصحية
الرعايــة  قطــاع  أن  إىل  قــّوة«  »املعرفــة  مــؤرّش  يشــر 
الصحيــة يحتــل املرتبــة األوىل يف 6 مــن أصــل 11 بلــًدا، مبــا 
والبحريــن  واألردن  واملغــرب  وتونــس  الكويــت  يف   ذلــك 

واليمــن .  

ــج  ــر نتائ ــة، تش ــة الصحي ــاع الرعاي ــف يف قط ــة التوظي لناحي
مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« إىل الحاجــة لجهــود إضافيــة 
مــن أجــل تحقيــق املســاواة يف التعامــل خــال عمليــة 

التوظيــف واالختيــار.

تحقيــق  يلحظــن   غيابًــا   آلليــات  النســاء   ذلــك،   فــإن  ومــع 
ــاع،   ــذا القط ــخصية يف   ه ــاة الش ــل والحي ــني العم ــوازن ب الت
ــتبقاء الــو ــال االس  مــام   يخفــض ترتيبهــنّ   النســبي   يف   مج

ــن  ــن اعتامده ــاء ع ــرّبت النس ــدد، ع ــذا الص ــي .                                                          ويف ه ظيف
للحصــول  منهــم  واألقربــاء  االجتامعيــة  شــبكتهن  عــىل 
عــىل الدعــم يف أعــامل الرعايــة واملســؤوليات األخــرى 
ــات  ــات ومامرس ــود سياس ــدم وج ــل. إّن ع ــكان العم ــارج م خ
تنظيميــة لدعــم مثــل هــذه املســؤوليات أو إفســاح املجــال 
أمــام تأديتهــا يؤثـّـر بشــكل ســلبي عــىل مســتويات اســتبقاء 

املــرأة يف قطــاع الرعايــة الصحيــة.           

باإلضافــة إىل ذلــك، تــدرك النســاء أنــه ليــس لديهــن إمكانية 
الوصــول إىل فــرص الرتقيــة عــىل الرغــم مــن أنهــن يلحظــن 

شــفافية يف معايــر الرتقيــة يف بعــض البلــدان.

قطاع التعليم
وشــامل  األوســط  الــرشق  منطقــة  مســتوى  عــىل 
قــّوة«،  »املعرفــة  مــؤرّش  عــىل  العربيــة  إفريقيــا 
يــأيت قطــاع التعليــم يف املرتبــة الثانيــة بعــد الرعايــة 
العربيــة  املنطقــة  مســتوى  عــىل  أنــه  إال  الصحيــة. 
يف الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا عــىل مــؤرّش 
أدىن  التعليــم  قطــاع  ســجل  الحياتيّــة«،  »التجربــة 
جميــع  يف  للمــرأة  الحيــة  التجــارب  يف  املعــدالت 
القطاعــات يف التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة، بينــام 

ســجلت الخدمــات األخــرى أعــىل معــدل باملقارنــة.

البلــدان،  مجموعــات  عــىل  بنــاًء  املقارنــة  عنــد 
تســجل املجموعــة م3 املعــدل األدىن لناحيــة جــذب 
»املعرفــة  مــؤرّش  عــىل  وتوظيفهــّن  املواطنــات 

قــّوة«. 

عــىل مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« عــربت النســاء عــن غيــاب 
تــام للسياســات التــي تحميهــن مــن التمييــز  شــبه 
والتحــرش الجنــي يف مــكان العمــل، مــام يؤثــر عــىل 

ــتبقاء النســاء. مســتويات اس

يُظهــر مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« أنــه عــىل الرغــم من 
ارتفــاع نســبة اختيــار النســاء بصــورة رســمية، تــربز حاجة 
ــني  ــرار لتحس ــي الق ــن صانع ــود م ــن الجه ــد م إىل مزي
التوظيــف  مرحلــة  يف  متكافئــة  بصــورة  التعامــل 
واالختيــار. ويُظهــر مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« أيًضــا 
أن النســاء يف هــذا القطــاع يعانــني كثــرًا مــن أجــل 
الشــخصية  والحيــاة  العمــل  بــني  التــوازن  تحقيــق 
بســبب غيــاب السياســات ذات الصلــة، ويبــدو أن هــذا 
ــر عــىل معــدالت االســتبقاء. كــام يشــر هــذا  األمــر يؤث
متاحــة  الوظيفــي  التطويــر  فــرص  أن  إىل  املــؤرّش 
للنســاء يف العديــد مــن البلــدان، ومــع ذلــك يبقــى 
عــدد النســاء يف مناصــب صنــع القــرار غــر كاٍف. أخــراً، 
تاحــظ النســاء يف قطــاع التعليــم انعداًمــا للشــفافية 
ــرص  ــّدرن ف ــن يق ــة، لكنه ــة الرتقي ــاف يف عملي واإلنص

التدريــب والتطويــر للرتقيــة.
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قطاع الخدمات األخرى
التوظيــف  يف  األبعــاد  جميــع  معــدالت  تنخفــض 
الخدمــات  لقطــاع  بالنســبة  والرتقيــة  واالســتبقاء 
تشــر  قــّوة«.  »املعرفــة  مــؤرّش  عــىل  األخــرى 
بيانــات مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« إىل أنّــه يبــدو أّن 
يعــاين  األخــرى  الخدمــات  قطــاع  يف  املنظــامت 
انخفــاض  كــام هــو واضــح مــن  لجــذب املواطنــات 
ــن  ــك، ميك ــع ذل ــاع. وم ــذا القط ــات له ــدد املتقدم ع
ــرى  ــات األخ ــاع الخدم ــدالت يف قط ــة أن املع ماحظ
واالســتبقاء  التوظيــف  مجــايّل  يف  نســبياً  أفضــل 

عــىل هــذا املــؤرّش.

تــروي تجــارب النســاء قصــة مختلفــة. يُظهــر مــؤرّش 
»التجربــة الحياتيّــة« أّن قطــاع الخدمــات األخــرى لديــه 
املعــدل األعــىل لناحيــة التجــارب الحيــة للمــرأة يف 
جميــع القطاعــات. ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل 
ــل  ــني العم ــوازن ب ــدام الت ــن انع ــرّبن ع ــاء يع أن النس
والحيــاة الشــخصية عــىل مــؤرّش »التجربــة الحياتيّة«، 

مــا يؤثــر عــىل اســتبقائهن.

فــرص  عــىل  النســاء  حصــول  مــن  الرغــم  عــىل 
التطويــر الوظيفــي )ومبعــدالت أعــىل مــن الرجــال(، 
هنــاك عوائــق هيكليــة متنــع النســاء بشــكل كبــر 
ــح  ــي مُتن ــرار الت ــع الق ــويّل أدوار صن ــدم وت ــن التق م

لنظرائهــن مــن الرجــال.

يُظهر مؤّش »التجربة 

الحياتيّة« أيًضا أن النساء 

يف هذا القطاع يعرّبن عن 

نقص يف فرص التدريب 

التي قد تكون مرتبطة 

بتدين متثيل املرأة يف 

أدوار صنع القرار مقارنة 

بالقطاعات األخرى.

ــة  ــؤرّش »املعرف ــىل م ــاع ع ــذا القط ــدل ه ــر مع يش
التحــرش،  ملكافحــة  سياســات  وجــود  إىل  قــّوة« 
وهنــاك دليــل عــىل أن هــذه السياســات فعالــة ألنــه 
النســاء  عــربت  الحياتيّــة«،  »التجربــة  مــؤرّش  عــىل 
عــن شــعورهن بالحاميــة وعــرّبن عــن اســتعداد كبــر 

ــرش. ــن التح ــاغ ع لإلب

قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات

اإلقليميــة عــىل مــؤرّش »املعرفــة  تظهــر املعــدالت 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  قطــاع  أن  قــّوة« 
جميــع  بــني  األدىن  املرتبــة  يف  يــأيت  والرياضيــات 
أقــل مــن معــّدل منطقــة  القطاعــات )36.44( مبعــّدل 
الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة البالــغ 38.67.

لهــذا  بالنســبة  األدىن  املرتبــة  يف  االســتبقاء  جــاء 
تقــوم  ألن  ملّحــة  حاجــة  إىل  يشــر  مــا  القطــاع، 
ــاعد  ــأنها أن تس ــن ش ــرتاتيجيات م ــذ اس ــامت بتنفي املنظ
عــىل اســتبقاء النســاء. وهــذا عامــل قلــق بالنظــر إىل أن 
ــا  ــتتضمن تكنولوجي ــتقبل س ــف يف املس ــم الوظائ معظ
املعلومــات وغرهــا مــن املجــاالت ذات الصلــة بالعلــوم 

والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات إىل حــد كبــر.
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ــر  ــا يش ــتبقاء م ــدل االس ــا يف مع ــة انخفاًض ــات كاف ــهدت املجموع ش
)مثــل منصــب  الســلطة  تــويل مناصــب  عــن  بعيــدات  النســاء  أن  إىل 
الرئيــس التنفيــذي أو أعضــاء يف مجلــس اإلدارة، وما إىل ذلــك(. وعليه، 
ســيكون مــن الجيــد أن يســتمر أصحــاب القــرار بإتاحــة املناصــب القياديــة 
الفــرص  بتوفــر  واالســتمرار  املقبلــة،  الســنوات  يف  النســاء  أمــام 
التنمويــة للمــرأة مــن أجــل زيــادة متثيلهــا يف املناصــب القياديــة يف 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يف الســنوات املقبلــة.

إًذا أين تكمن الحاجة للتغيري العاجل؟

ــي  ــني وصانع ــل اإلقليمي ــاب العم ــىل أصح ــام ع ــر م ــاك الكث ــا زال هن م
السياســات والهيئــات الحكوميــة الرســمية القيــام بــه للوصــول إىل 
تــأيت   .100 أي  قــّوة«،  »املعرفــة  مــؤرّش  عــىل  األقــى  املعــدل 
املنطقــة يف مرتبــة أدىن بكثــر مــن نقطــة الوســط عــرب القطاعــات 
وتنفيــذ  لوضــع  ملّحــة  حاجــة  إىل  النتائــج  تشــر  بالفعــل،  واألبعــاد. 
للمواطنــات يف  أكــر شــمواًل  سياســات ومامرســات مــوارد برشيــة 
جميــع القطاعــات، ولكــن بشــكل خــاص يف قطــاع العلــوم والتكنولوجيــا 

والرياضيــات. والهندســة 

عــىل  الرتكيــز  البرشيــة  املــوارد  مجــال  يف  القــرار  صانعــي  عــىل 
اســرتاتيجيات االســتبقاء التــي تعــزز أماكــن العمــل الخاليــة مــن التمييــز 

الجنــي. والتحــرش 
ــدان  ــة البل ــات أو مجموع ــن القطاع ــا م ــأن أيً ــول ب ــن الق ــار، ال ميك باختص
ــف  ــام التصني ــنّي نظ ــا. يب ــد ذاته ــوأ بح ــل أو األس ــي األفض ــدان ه أو البل
ــن  ــة م ــاالت مختلف ــض يف مج ــا البع ــن بعضن ــم م ــال للتعل ــاك مج أن هن

ــة. ــتبقاء والرتقي ــف واالس التوظي

نطلــب مــن جميــع أصحــاب العمــل االنضــامم إىل جهودنــا لوضــع خارطــة 
طريــق محليــة ملنطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة مــن 

أجــل املــي قدًمــا. 

كيــف ميكننــا املــي قدًمــا  لدينــا،  البيانــات املتوفــرة  بالنظــر إىل 

شهدت املجموعات 

كافة انخفاًضا يف 

معدل االستبقاء ما 

يشري إىل أن النساء 

بعيدات عن تويل 

مناصب السلطة

“
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خارطة الطريق لألعامل والقيادة 

 )#RIBLeffect(  الشاملة

التوصيات اإلقليمية
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ووضــع خارطــة طريــق قابلــة للتحقيــق لألعــامل والقيــادة الشــاملة )#RIBLeffect( إلحــداث تغيــر منهجــي يف منطقــة 
الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة؟ نــدرج أدنــاه توصيــات مركــز األعــامل والقيــادة الشــاملة للمــرأة التــي يجــب 

ــات: ــات والحكوم ــي السياس ــرار وواضع ــاب الق ــل وأصح ــاب العم ــل أصح ــن قب ــل م ــكل عاج ــا بش ــرق إليه التط

ــوع  ــب الن ــة بحس ــات املصنف ــل البيان ــع وتحلي ــدة لجم ــة متزاي ــاك حاج ــزال هن ــات – ال ت ــز يف البيان ــد العج • س
االجتامعــي عــرب كافــة أبعــاد التوظيــف واالســتبقاء والرتقيــة. وال شــّك يف أّن تنظيــم مجموعــات تركيــز مــع 

ــًدا. ــيكون مفي ــوات س ــم الفج ــاء لفه ــابقات، والعم ــات الس ــات، واملوظف ــات املحتم املتقدم
• املحادثــات املنظمــة - علينــا تشــجيع الحــوار املفتــوح والشــفاف داخليًــا حــول التحيــز الجنــي يف التوظيــف 

واالســتبقاء والرتقيــة.
ــل.  ــكان العم ــف يف م ــز والعن ــز والتميي ــة التحي ــة ملاحظ ــدرات الداخلي ــاء الق ــة - بن ــغ داخلي ــات تبلي ــع آلي • وض
يســتلزم ذلــك وضــع هيــاكل لإلبــاغ عــن التمييــز ومراجعــة جميــع مطبوعــات الــرشكات إلزالــة مصطلحــات التحيــز 

الجنــدري.
• التحــركات اإلقليميــة - إطــاق حمــات مــع أصحــاب عمــل ذوي وجهــات نظــر مامثلــة يف القطــاع مــن أجــل إيجــاد 

أماكــن عمــل شــاملة.
• اإلرشــاد إىل القمــة - يجــب وضــع برامــج إرشــادية وإيجــاد فــرص للتواصــل كجــزء مــن أجنــدات الــرشكات لتعزيــز 

اســتبقاء وترقيــة املــرأة يف مــكان العمــل. 

التوصيات لكل قطاع

قطاع التعليم

حول التوظيف:
ــغل  ــدم لش ــىل التق ــاء ع ــجيع النس ــح لتش ــمي ورصي ــكل رس ــة بش ــف مكتوب ــة توظي ــع عملي ــرار وض ــاب الق ــىل أصح •  ع

ــاع. ــذا القط ــف يف ه وظائ
ــارب  ــني تج ــؤدي إىل تحس ــا ي ــف، م ــدم للوظائ ــىل التق ــاء ع ــجيع النس ــرار لتش ــاب الق ــل أصح ــن قب ــرب م ــود أك ــذل جه •  ب

ــف. ــاء يف التوظي النس
•  عىل أصحاب القرار بذل جهود واعية لتجنب التطابق مع النوع االجتامعي يف التوظيف يف هذا القطاع.

حول االستبقاء:
•  عــىل أصحــاب القــرار تزويــد النســاء بفــرص لارتقــاء إىل مراكــز أعــىل وعــدم اعتبــار أن االســتبقاء وحــده يســاوي الرفــاه 

ــخصية. والتنمية الش
ــف  ــم يف مختل ــودة تجاربه ــول ج ــا ح ــاء واإلدارة العلي ــني النس ــوار ب ــة للح ــاحات آمن ــق مس ــرار خل ــاب الق ــىل أصح •  ع

املناصــب.
•  يعتــرب وجــود سياســات ملكافحــة التمييــز والتحــرش قــّوة محركــة تزيــد مــن اســتعداد املــرأة للبقــاء يف وظيفتهــا يف 

هــذا القطــاع، وتتطلــب هــذه آليــات تنفيــذ.
•  جعل إرساء التوازن بني العمل والحياة الشخصية يف قلب اسرتاتيجيات االستبقاء لهذا القطاع.

حول الرتقية:
ــاء يف  ــامل االرتق ــي واحت ــن الوظيف ــاء يف تطوره ــاعدة النس ــود ملس ــت والجه ــس الوق ــرار تكري ــاب الق ــىل أصح •  ع

ــب. املناص
•  تــربز حاجــة إىل إضفــاء املزيــد مــن الطابــع الرســمي والتواصــل الواضــح حــول فــرص الرتقيــة ومعايرهــا للمــرأة يف 

هــذا القطــاع.
•  فتح مناصب قيادية للمرأة يف هذا القطاع لخلق قدوات نسائية والتغلب عىل التطابق يف أدوار الجنسني.

قطاع الخدمات املالية
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حول التوظيف:
•  بــذل املزيــد مــن الجهــود للرشاكــة مــع املؤسســات املحليــة )الجامعــات، غــرف التجــارة، املنظــامت غــر الحكوميــة( 

لجــذب املزيــد مــن املواطنــات للتقــدم.
•  بــذل املزيــد مــن الجهــود مــن قبــل أصحــاب القــرار الســتعراض كيفيــة ارتبــاط الخــربة التعليميــة بقابليــة التوظيــف يف 

هــذا القطــاع.
•  عــىل أصحــاب القــرار تنفيــذ اســرتاتيجيات لتجنــب املعاملــة التفضيليــة والتحيــز املتطابــق مــع النــوع االجتامعــي يف 

التوظيــف وتصــورات االختيــار يف هــذا القطــاع.

حول االستبقاء:
•  عىل أصحاب القرار جمع البيانات لفهم التجارب السلبية للنساء اللوايت حافظن عىل مناصبهن يف هذا القطاع.

•  عىل أصحاب القرار تطوير سياسات مكان العمل وتنفيذها ورصدها من أجل حامية املرأة من التحرش والتمييز.
•  عــىل أصحــاب القــرار خلــق مســاحات آمنــة للحــوار حــول مــا تعتــربه النســاء مــن العوامــل املحفــزة لاســتمرار يف هــذا 

القطــاع.
•  تنظيــم حمــات مــع أصحــاب العمــل يف جميــع أنحــاء املنطقــة لجعــل إرســاء التــوازن بــني العمــل والحيــاة الشــخصية 

يف قلــب اســرتاتيجيات االســتبقاء لهــذا القطــاع.

حول الرتقية:
•  عــىل أصحــاب القــرار تكريــس الوقــت والجهــود ملســاعدة املــرأة مــن ناحيــة التطــور الوظيفــي وآفــاق االنتقــال إىل 

مراتــب أعــىل.
ــب  ــاء يف املناص ــف النس ــة أو توظي ــة لرتقي ــود هادف ــال جه ــن خ ــا م ــب العلي ــار للمناص ــزات االختي ــىل تحي ــب ع •  التغل

ــا. العلي
•  تــربز حاجــة إىل إضفــاء املزيــد مــن الطابــع الرســمي والتواصــل الواضــح حــول فــرص الرتقيــة ومعايرهــا للمــرأة يف 

هــذا القطــاع.
•  تشجيع النساء يف املناصب القيادية العليا كمرشدات ومناذج يحتذى بها للنساء األخريات يف هذا القطاع.

قطاع الرعاية الصحية

حول التوظيف:
ــغل  ــدم لش ــىل التق ــاء ع ــجيع النس ــح لتش ــمي ورصي ــكل رس ــة بش ــف مكتوب ــة توظي ــع عملي ــرار وض ــاب الق ــىل أصح •  ع

ــاع. ــذا القط ــف يف ه وظائ
ــارب  ــني تج ــؤدي إىل تحس ــا ي ــف، م ــدم للوظائ ــىل التق ــاء ع ــجيع النس ــرار لتش ــاب الق ــل أصح ــن قب ــرب م ــود أك ــذل جه •  ب

ــف. ــاء يف التوظي النس
•  عىل أصحاب القرار وضع سياسات للمساواة يف املعاملة وتنفيذها وتجنب التحيز يف التوظيف واالختيار.

ــىل  ــاء ع ــجيع النس ــة لتش ــع الوظيف ــم م ــة التعلي ــمل مطابق ــار تش ــر االختي ــح أن معاي ــرار التوضي ــاب الق ــىل أصح •  ع
التقــدم للوظائــف.

 حول االستبقاء:
•  عــىل أصحــاب القــرار تزويــد النســاء بفــرص لارتقــاء إىل مراكــز أعــىل وعــدم اعتبــار أن االســتبقاء وحــده يســاوي الرفــاه 

ــخصية. والتنمية الش
ــف  ــم يف مختل ــودة تجاربه ــول ج ــا ح ــاء واإلدارة العلي ــني النس ــوار ب ــة للح ــاحات آمن ــق مس ــرار خل ــاب الق ــىل أصح •  ع

املناصــب.
•  يزيــد وجــود سياســات ملكافحــة التمييــز والتحــرش مــن اســتعداد املــرأة لإلبــاغ عــن هــذه الحــاالت، ويجــب تعميمهــا 

عــىل النســاء بصــورة واضحــة. 
•  عــىل أصحــاب القــرار بــذل جهــود لتوفــر آليــات تنظيميــة مفيــدة ملســاعدة املــرأة يف تحســني التــوازن بــني العمــل 

والحيــاة الشــخصية يف هــذا القطــاع.

حول الرتقية:
•  عــىل أصحــاب القــرار تعيــني مرشــدين ومرشفــني ملســاعدة النســاء يف التطــور الوظيفــي وآفــاق االرتقــاء إىل 

ــىل. ــب أع مناص
•  تــربز حاجــة إىل إضفــاء املزيــد مــن الطابــع الرســمي والتواصــل الواضــح حــول فــرص الرتقيــة ومعايرهــا للمــرأة يف 

هــذا القطــاع.
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•  مواصلــة االســتثامر يف فــرص التنميــة التــي تقدرهــا املــرأة وتعــرتف بهــا كعوامــل متكــني رئيســية لرتقيتهــا يف هــذا 
القطاع.

•  فتح مناصب قيادية للمرأة يف هذا القطاع لخلق قدوات نسائية والتغلب عىل التطابق يف أدوار الجنسني.

قطاع الخدمات األخرى

حول التوظيف:
•  عىل أصحاب القرار جمع البيانات لفهم السبب وراء قلة عدد املتقّدمات للعمل يف هذا القطاع.

•  يجب تدريب أصحاب القرار عىل مامرسات التوظيف واالستبقاء الشاملة للجنسني.
•  يجب وضع شبكة أوسع حول مكان وكيفية اإلعان عن الوظائف الشاغرة يف هذا القطاع.

•  قد تكون الرشاكة مع الجامعات إحدى الطرق لتوسيع نطاق املتقدمني للعمل.
•  قــد تشــّكل إعانــات الوظائــف الشــاغرة املكتوبــة بوضــوح وغــر املتحيــزة إحــدى الطــرق لجــذب املزيــد مــن املواطنــات 

إىل هــذا القطــاع.

حول االستبقاء:
•  عىل أصحاب القرار جمع وتحليل البيانات حول األسباب التي قد تدفع بالنساء للخروج من هذا القطاع.

•  يجب قياس معدالت االستبقاء املنخفضة نسبة لرزمات التعويضات واملزايا املقدمة حاليًا للنساء.
•  تربز حاجة لوضع وتطبيق سياسات فورية لحامية النساء من أجل زيادة استعدادهّن للبقاء يف الوظيفة.

•  عــىل أصحــاب القــرار تصميــم وتطبيــق تدريبــات حــول أماكــن العمــل الخاليــة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي 
ووســائل الحاميــة مــن التحــرش عــىل مســتوى املنظمة.

حول الرتقية:
•  عىل أصحاب القرار جمع البيانات لفهم أسباب انخفاض معدالت الرتقية يف هذا القطاع.

•  ميكــن ألصحــاب القــرار بنــاء رشاكــة مــع أصحــاب العمــل يف هــذا القطــاع لتنظيــم حمــات مــن أجــل زيــادة عــدد النســاء 
يف املناصــب القياديــة.

•  عــىل أصحــاب القــرار توظيــف املزيــد مــن النســاء يف املناصــب العليــا واالحتفــاء بإنجازاتهــن إللهــام النســاء األخريــات 
يك يتقدمــن للرتقيــة.

•  إن املراجعــة الفوريــة ملعايــر الرتقيــة واالعــان عنهــا بوضــوح، إضافــة إىل اعتــامد آليــات الشــفافة، وإتاحــة فــرص 
متكافئــة مــن شــأنها دعــم ارتقــاء املــرأة إىل مراكــز أعــىل يف هــذا القطــاع.

قطاع الخدمات املهنية

حول التوظيف:
•  عىل أصحاب القرار جمع البيانات لفهم سبب قلة عدد املتقّدمات للعمل يف هذا القطاع.

•  عىل أصحاب القرار اعتامد عمليات توظيف واختيار أكر رسمية وشفافية.
•  عــىل أصحــاب القــرار توســيع نطــاق املتقدمــني مــن خــال اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة بصــورة أكــر انفتاًحــا 

وشــفافية.
•  عــىل أصحــاب القــرار التوظيــف عــىل نحــو شــامل للجنســني وعــىل أســاس الجــدارة لتجنــب املعاملــة التفضيليــة 

الســلبية للمتقدمــات.

حول االستبقاء:
•  عىل أصحاب القرار جمع وتحليل البيانات حول األسباب التي قد تدفع بالنساء للخروج من هذا القطاع.

•  يجــب أالّ تُعتــرب طــول مــدة الخدمــة واالســتبقاء عــىل أنّهــا مــؤرّشات لجــودة تجــارب املــرأة يف هــذا القطــاع، بــل عــىل 
أصحــاب القــرار جمــع املزيــد مــن البيانــات حــول تجــارب النســاء.

•  تربز حاجة لوضع وتطبيق سياسات فورية لحامية النساء من أجل زيادة استعدادهّن للبقاء يف الوظيفة.
•  عــىل أصحــاب القــرار تصميــم وتطبيــق تدريبــات حــول أماكــن العمــل الخاليــة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي 

ووســائل الحاميــة مــن التحــرش عــىل مســتوى املنظمة.
•  توفــر خيــارات وآليــات أفضــل لتحقيــق التــوازن بــني العمــل والحيــاة الشــخصية بهــدف دعــم اســتبقاء املــرأة يف هــذا 

القطاع.
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حول الرتقية:
•  عــىل أصحــاب القــرار دعــم النســاء اللــوايت يشــغلن مناصــب عليــا يف هــذا القطــاع بشــكل أفضــل مــن خــال سياســات 

ومزايــا أفضــل.
•  عــىل أصحــاب القــرار االعــرتاف بــدور املــرأة يف مناصــب صنــع القــرار العليــا لناحيــة إلهــام النســاء األخريــات ودعمهــّن 

يف هــذا القطــاع.
•  عىل أصحاب القرار البحث عن النساء املؤهات واستهدافهّن لقيادة املناصب العليا يف هذا القطاع.

قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

حول التوظيف:
•  عىل أصحاب القرار جمع البيانات من أجل فهم السبب وراء قلة عدد املتقّدمات للعمل يف هذا القطاع.

•  عىل أصحاب القرار الضغط من أجل اعتامد مامرسات التوظيف واالستبقاء الشاملة عرب هذا القطاع.
•  قــد تســاهم الرشاكــة مــع الجامعــات واملنظــامت غــر الحكوميــة وأصحــاب العمــل اآلخريــن يف توســيع قاعــدة 

املتقدمــني للعمــل لتشــمل املزيــد مــن املواطنــات.
•  قــد يســاهم عــرض منــاذج نســاء يحتــذى بهــّن يف هــذا القطــاع بإلهــام املزيــد مــن النســاء وتشــجيعهّن عــىل التقــدم 

. للعمل
•  سيســاهم وضــع ونــرش رزمــات عمــل شــاملة للجنســني داعمــة للمــرأة يف تشــجيع النســاء بشــكل أفضــل عــىل التقــدم 

. للعمل

حول االستبقاء:
•  عىل أصحاب القرار جمع وتحليل البيانات حول األسباب التي تدفع بالنساء للخروج من هذا القطاع.

•  بالنســبة للنســاء اللــوايت أمضــني مــدة طويلــة يف الخدمــة، عــىل قســم املــوارد البرشيــة جمــع البيانــات لفهــم مــا 
إذا كانــت مــدة الخدمــة مرتبطــة بجــودة التجربــة.

•  مراجعة التعويضات واملزايا لضامن وجود سياسات شاملة تدعم النساء العامات يف هذا القطاع.
•  تدريــب املوظفــني وصانعــي القــرار عــىل دعــم النســاء مــن خــال إيجــاد أماكــن عمــل خاليــة مــن العنــف القائــم عــىل 

النــوع االجتامعــي وضــامن معاملــة كرميــة للنســاء.

حول الرتقية:
•  عــىل أصحــاب القــرار دعــم النســاء اللــوايت يشــغلن مناصــب عليــا يف هــذا القطــاع بصــورة أفضــل مــن خــال سياســات 

ومزايــا أفضــل.
•  عــىل أصحــاب القــرار االعــرتاف بــدور املــرأة يف مناصــب صنــع القــرار العليــا لناحيــة إلهــام النســاء األخريــات ودعمهــّن 

يف هــذا القطــاع.
•  عىل أصحاب القرار البحث عن النساء املؤهات واستهدافهّن لقيادة املناصب العليا يف هذا القطاع.

•  يجب ربط فرص التدريب والتطوير بشكل مبارش بفرص ومتطلبات الرتقية وآفاق االرتقاء إىل مراكز أعىل.
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تحرّك أصحاب العمل 

يــؤدي أصحــاب العمــل وصنــاع القــرار دوًرا محوريـًـا لناحيــة تغيــر السياســات واملامرســات وثقافــات مــكان العمــل. عانــت 
االقتصــادات يف جميــع أنحــاء العــامل ويف املنطقــة العربيــة عــىل وجــه الخصــوص مــن رضبــات اقتصاديــة واجتامعيــة 
وسياســية مدّمــرة، إىل جانــب ضغــوط جائحــة كوفيــد- 19، فاضطــرت النســاء إىل تحمــل وطــأة الركــود االقتصــادي. وتؤثــر 
معــدالت البطالــة املتزايــدة بشــكل غــر متناســب عــىل النســاء، وبالتــايل فــإن تصميــم سياســات شــاملة أمــر أســايس 

مــن أجــل تحقيــق االنتعــاش االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة بــني الجنســني.

ــا للتحــرّك يف مركــز األعــامل والقيــادة  ــاس ندائن ــة الحياتيّــة« هــام أس إن مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« ومــؤرّش »التجرب
الشــاملة للمــرأة. ففريقنــا املؤلــف مــن أكادمييــني ومامرســني عامليــني يف هــذا املجــال ملتــزم بالرشاكــة مــع أصحــاب 
العمــل يف القطاعــات الرئيســية يف اقتصــادات منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا العربيــة مــن أجــل تحســني 

سياســات ومامرســات توظيــف املــرأة واســتبقائها وترقيتهــا.

إذا كنتــم مــن صانعــي القــرار املســتعدين للبــدء بتصميــم سياســات ومامرســات شــاملة للجنســني وتنفيذهــا، فــإن مركــز 
األعــامل والقيــادة الشــاملة للمــرأة عــىل أتــم االســتعداد ملســاعدتكم وتقديــم املعرفــة والخــربة الازمــة للمســاهمة 

بتقــدم املــرأة يف هــذه املنطقــة، بكرامــة وأمــان ومســارات وظيفيــة تصاعديــة.

تقــوم أحــدث مبــادرة ملركــز األعــامل والقيــادة الشــاملة للمــرأة، وعنوانهــا »تعزيــز مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل« 
)SAWI(، عــىل خطــة مدتهــا ســت ســنوات تهــدف إىل تحديــد أصحــاب العمــل يف جميــع أنحــاء املنطقــة والعمــل معهــم 

عــىل تصميــم سياســات لتحســني توظيــف املــرأة واســتبقائها وترقيتهــا.

يبدأ تأثري RIBLeffect# معنا. 

فإّن تحرّك أصحاب العمل اليوم 

سيجعل أماكن العمل أكرث 

شمواًل يف املستقبل لتوظيف 

املرأة بشكل آمن وكريم 

واستبقائها وترقيتها.
مؤّش »املعرفة قّوة« ومؤّش »التجربة الحياتيّة«  -  دليل املصطلحات     

يتتبــع مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« سياســات ومامرســات أصحــاب العمــل املحليــني يف مــا   يتعلّــق بتوظيــف املــرأة 
القطاعــات .                           واســتبقائها   وترقيتهــا   يف   مختلــف 

انضموا إىل حركة التغير يف املنطقة

من املنطقة، ألجل املنطقة
)#RIBLeffect(
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مجموعة البلدان الفقرية باملوارد 

والغنية باليد العاملة )املجموعة 2(

مجموعة البلدان الغنية باملوارد 

واملستوردة لليد العاملة )املجموعة 3(

مجموعات البلدان 

مجموعة البلدان الغنية باملوارد واليد 

العاملة )املجموعة 1(

                                                                                                      يتتبــع مــؤرّش »التجربــة الحياتيّــة« تجــارب املواطنــات يف   التوظيــف واالســتبقاء 
والرتقيــة يف   القطاعــات التــي   يعملــن فيهــا حاليًــا .                          

الصحيــة،   التعليــم،   العلــوم  الرعايــة  هــي :  املشــمولة              القطاعــات 
املاليــة،   الخدمــات  والرياضيــات،   الخدمــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 

األخــرى .                                     املهنيــة،   والخدمــات 
دول الجــزء العــريب   مــن منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا املشــمولة 
هــي:   اليمــن  الحياتيّــة«  »التجربــة  ومــؤرّش  قــّوة«  »املعرفــة  يف   مــؤرّش 
والعــراق وليبيــا والجزائــر ولبنــان واألردن وتونــس واملغــرب واململكــة العربيــة 

الســعودية والبحريــن والكويــت   .            

لبناناليمن

األردن العراق

تونسليبيا

املغربالجزائر

اململكة العربية السعودية

البحرين 

الكويت



من اإلقليم، ألجل اإلقليم
29

لتوثيــق هــذا التقريــر: كــرم، ش.م.، أفيــوين، ف.، دبــوق، و.، جحــا، ك.، موســوي، ل.، ســعادة، ن.، يواكيــم، ك.إ.، )2021(. 

مــؤرّش »املعرفــة قــّوة« ومــؤرّش  »التجربــة الحياتيـّـة«: خارطــة الطريــق لألعــامل والقيــادة الشــاملة للمــرأة يف مختلف 
ــم  ــّوة« رق ــة ق ــؤرّش »املعرف ــر م ــص التقري ــة. )ملخ ــا العربي ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــات يف منطق القطاع

2021-03(. مركــز األعــامل والقيــادة الشــاملة للمــرأة، الجامعــة األمركيــة يف بــروت. 



مؤرّش املعرفة قوة ومؤرش التجربة الحياتية

)#RIBLeffect( خارطة الطريق لألعامل والقيادة الشاملة
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