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تقدم بطيء في سد الفجوة بين الجنسين في االقتصاد العالمي ،نتائج الدراسة األساسية الجديدة






 28دولة من  458حسّنت من المساواة االقتصادية بين العامين  8044و8048
من بين الدول االقتصادية العالمية العظمى األربع ،قامت الواليات المتحدة واليابان وألمانيا بتحسين الفجوة بين الجنسين في المجال االقتصادي في عام 8048؛
في حين تراجعت الصين قليالً في هذا الشأن
قامت آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد بسد الفجوات بين الجنسين بنسبة تزيد على  ،% 08لكن على الصعيد العالمي تم سد الفجوة بين الجنسين في
االقتصاد العالمي بنسبة  % 08فقط
قم بتنزيل التقرير الكامل الذي يغطي  453نظامًا اقتصاديًا ،باإلضافة إلى التصنيفات ،ومقاطع الفيديو ،والرسومات البيانية والمزيد من هنا

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية 42 ،أكتوبر  – 4804يصنف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام  8048بالمنتدى االقتصادي العالمي السنوي السابع
الدول االسكندنافية في المراكز األولى ،باعتبار أن آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد قد سدت الفجوة بين الجنسين بنسبة تزيد عن  v% 20في المراكز األخيرة من
التصنيف ،ال تزال بعض الدول في حاجة إلى سد الفجوة بين الجنسين التي تصل إلى  % 30تقريبًا ،في حين أن أكثر من نصف هذه الدول التي شملها االستطالع قد
فشلت في سد الفجوة بين الجنسين في المجال االقتصادي بأكثر من  % 3في السنوات السبع الماضيةv
يص ّنف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الدول حسب قدرتها على سد الفجوة بين الجنسين في أربعة مجاالت أساسية :الحصول على الرعاية الصحية ،والحصول
على التعليم ،والمشاركة السياسية ،والمساواة االقتصادية vفي مجالي الصحة والتعليم؛ على الرغم من استمرار معاناة هذين المجالين من فجوة كبيرة في بعض الدول
مثل باكستان وأثيوبيا واليمن وبنين ،إال أنه تم إحراز تقدم عالمي كبير من خالل سد الفجوات في مجال الصحة بنسبة  % 79وفي مجال التعليم بنسبة  % 75على
مستوى  453نظام اقتصادي شملهم االستطالع في التقريرv
بالمقارنة ،تبلغ اآلن الفجوة بين الجنسين في مجال االقتصاد العالمي  ،% 90في حين تم سد  % 80فقط من الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة السياسيةv
تعكس هذه النتائج على المدى الطويل تحسن في الوضع االقتصادي للسيدات في ثلث الدول التي شملها االستطالع وهي  453دولة ،بما في ذلك النظم االقتصادية
األربعة الكبرى في العالم وهي :الواليات المتحدة األمريكية والصين واليابان وألمانيا vومع ذلك ،يعد هذا التقدم بطي ًئا ،حيث حسّنت تسع دول فقط الفجوة بنسبة تزيد
عن  % 40على مدى السنوات السبع الماضية ،وقامت  93دولة بتحسين الفجوات بنسبة تقل عن v% 3
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تشير البيانات إلى وجود عالقات متبادلة قوية بين هذه الدول األكثر نجاحً ا في سد الفجوة بين الجنسين
وبين الدول األكثر قدرة على المنافسة اقتصاديًاv
يقول كالوس شواب ،المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي" :إن أساس مستقبل أي دولة
وأي مؤسسة هو القدرة على جذب أفضل المواهب ،وفي المستقبل ستكون الموهبة أكثر أهمية من رأس
المال أو أي شيء آخر vلم يعد تطوير البعد الجنسي مجرد مسألة مساواة فقط؛ وإنما هو المدخل لتحقيق
النجاح واالزدهار في عالم تتزايد فيه المنافسة باستمرار"v
وقالت سعدية زاهيدي ،مديرة أولى ،ورئيسة برنامج النساء القياديات والمساواة بين الجنسين بالمنتدى
االقتصادي العالمي وأحد المشاركين في كتابة التقرير" :توجد ست دول من أفضل عشرة دول أدا ًء في
مؤشر التنافس العالمي لهذا العام ضمن المراكز العشرين األولى بمؤشر سد الفجوة بين الجنسين على
الصعيد العالمي  -ويشير هذا إلى ضرورة قيام الدول استثمرت بالفعل في مجال الصحة وتعليم النساء
بمعالجة متطلبات المجاالت االقتصادية والسياسية ،وبالنسبة للدول التي لم تقم بذلك ،فيجب عليها معالجة
متطلبات هذه المجاالت قبل أن تتراجع نظمها االقتصادية"v
التحليل اإلقليمي
تحتل أوروبا المراكز العشر األولى مرة أخرى في ترتيب هذا العام ،حيث تقع آيسلندا في المركز األول
بتحقيقها أعلى مجموع درجات في اإلنجاز التعليمي والتمكين السياسي ،يتبعها فنلندا والنرويج والسويد
وأيرلندا على التوالي vتأتي بعد ذلك الدانمارك في المركز السابع وسويسرا في المركز العاشر vبينما في
المراكز المتأخرة ،تأتي إيطاليا واليونان في المركز  ،28وتركيا في المركز v481
في أمريكا الشمالية ،تراجعت الواليات المتحدة  3مراكز لتصل للمركز الثاني والعشرين نظرً ا النخفاض
نسبة تواجد السيدات في مراكز صنع القرار السياسي vبينما تعد نيكاراجو بطل أمريكا الالتينية من خالل
تحقيقها المركز التاسع في التصنيف العالمي vصعدت البرازيل التي كانت في المركز  98نحو 80
ً
مركزا من خالل إجراء تحسينات في التعليم األساسي وتقلد عدد من السيدات مناصب وزاريةv

النمسا
48
51
حققت دولة الفلبين (في المركز الثامن) أعلى تصنيف في قارة آسيا ،ويرجع هذا في المقام األول إلى
نجاحها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة السياسية vحققت الصين ،التي تعد الدولة صاحبة ثاني أقل
تصنيف في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة ( )458نتيجة نسبة المواليد المشوهة ،حققت زيادة كبيرة في مشاركة القوى العاملة النسائية ( v)% 91تعد اليابان
( )404وكوريا الشمالية ( )402من بين النظم االقتصادية األقل تصني ًفا لدي ( DCEOمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية) vوتعد الهند ( )403األقل تصني ًفا ضمن
نظم  CIREاالقتصادية ،في حين توجد باكستان ضمن أقل عشرة دول في التعليم األساسي والثانوي ،ومحو األميةv

في العالم العربي ،تحافظ اإلمارات العربية المتحدة ( ) 409على الصدارة بنسبة تزيد عن المتوسط للمشاركة االقتصادية للنساء وتحقيق المساواة في التعليم ،بما في
ذلك انعكاس الفجوة بين الجنسين في التعليم العالي حيث يفوق عدد السيدات الالتي يسجلن لهذه المرحلة التعليمية عدد الرجال بثالثة أضعاف vتراجعت سوريا وف ًقا

للبيانات التي تم جمعها قبل اندالع الحرب األهلية ثالثة مراكز لتصل إلى المركز  ،458حيث تأخرت عن المملكة العربية السعودية ( )454التي حققت بعض التحسن
بنسبة  % 40مقارنة بالنسبة في عام  v8009وال تزال اليمن ( )453تقبع في التصنيف األقل لدول العالم العربي بالرغم من التقدم الذي أحرزته منذ عام v8009
الدولة التي حققت أعلى مركز في دول جنوب الصحراء األفريقية الكبرى هي ليسوتو ( v)41حيث تراجعت خمس مراكز بسبب الخسائر في عملية مساواة األجور
للعمل المماثل والدخل المستحق المُقدّر ،لكنها تظل الدولة الوحيدة في المنطقة التي سدت الفجوة بين الجنسين في مؤشرات التحصيل التعليمي والصحة والحفاظ على
الحياة vوانضم إليها في المراكز العشرين األولى جنوب إفريقيا ( ،)49بينما تقبع دول مالي ( ،)482وكوت ديفوار المركز ( )450وتشاد ( )455في مؤخرة
التصنيفv
تقول المشاركة في التقرير لورا تايسون وأنجيال تشان أستاذ اإلدارة العامة ،بكلية هاس إلدارة األعمال ،جامعة كاليفورنيا ببركلي ،بالواليات المتحدة األمريكية" :يمكن
سد الفجوة بين الجنسين من خالل اتباع السياسات المناسبة vومن خالل تجارب الدول في استخدام الخيارات السياسية في هذا المجال ،ينبغي على تلك الدول مشاركة
الدروس المستفادة من تجاربها لتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال"v
ويقول المشارك في التقرير ريكاردو هاوسمان ،مدير مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد" :في الدول التي تكون فيها السيدات أكثر تعليمًا من الرجال ،يتحول الكفاح
من أجل التغيير إلى جعل الزواج واألمومة متوافقين مع المشاركة االقتصادية والسياسية الكاملة للنساء"v
مالحظات للمحررين
يقيّم مؤشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين  453دولة ،تمثل أكثر من  % 75من إجمالي سكان العالم ،من حيث كيفية تقسيم الموارد والفرص بين السكان الذكور
واإلناث على نحو متوازن vويقيس التقرير حجم فجوة عدم المساواة بين الجنسين في أربعة مجاالت:





المشاركة االقتصادية والفرص – الرواتب ،والمشاركة ،والتوظيف وف ًقا للمهارة العالية
التعليم – الوصول إلى المستويات األساسية والعالية من التعليم
التمكين السياسي – التمثيل في هيئات صنع القرار
الصحة والبقاء على قيد الحياة – متوسط العمر ونسبة الجنس

يمكن تفسير نتائج المؤشر كنسبة مئوية للفجوة التي تم سدها بين السيدات والرجال vوقد غطت هذه النتائج  444دولة منذ اإلصدار األول من التقرير قبل ست سنواتv
ويتم استنباط  45متغيرً ا من أصل  41متغيرً ا مستخدمًا إلنشاء المؤشر من مؤشرات البيانات الثابتة المتاحة بشكل عام من قبل المؤسسات الدولية مثل منظمة العمل
الدولية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة الصحة العالميةv
للعام الثاني على التوالي ،يتضمن التقرير بيانات جديدة من استطالع تم إجراؤه على السيدات الالتي يتقلدن حقائب وزارية لتحليل استخدام السياسات الوطنية التي
تهدف إلى تسهيل مشاركة القوى العاملة النسائية من  91دولة vوتعد شركات  antwfو tronwt-aroftnrو Cfnlfow retfrftft iraowo
 EiepfwCو Crlaf naofو Eroaaila Enfwonو Eirf EiepfwC-ann Eiofو Clwot & tirwoو Et anonwirioonoو noaloot
&  stlroornoو fwpinnl olirpو oaowonC & EiepfwCو ttsC CrliwnYtو tierlf iraowooوann DrfCfw olirp
و olirp Dewooieو tooofw arrofwon-Inwfrrtو aftnaf cnflefonrtoofrشركاء مجتمع في برنامج النساء القياديات والمساواة بين الجنسين
التابع للمنتدى االقتصادي العالميv

اقرأ التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 8048
اقرأ عن برنامج النساء القياديات والمساواة بين الجنسين التابع للمنتدى االقتصادي العالميv
تابع المنتدى على  retiiwTعلى nttp:wwnnavonwtnottnl
انضم إلى محبي المنتدى على موقع التواصل االجتماعي  kooweaaFعلى nttp:wwnnavonwafonpiit
اقرأ مدونة المنتدى على nttp:wwnnavonwprio
اشترك في النشرات اإلخبارية الخاصة بالمنتدى على nttp:wwnnavonwwnno
المنتدى االقتصاد العالمي هو عبارة عن منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين أوضاع العالم من خالل إشراك القادة التجاريين والسياسيين واألكاديميين وغيرهم في شراكات لوضع
برامج وجداول األعمال العالمية واإلقليمية والصناعيةv
تم إدراج المنتدى االقتصادي العالمي كمؤسسة في عام  4794ويتخذ من جنيف بسويسرا مقرً ا رئيسيًا له ،وهو مؤسسة مستقلة ال تهدف للربح؛ وغير مرتبطة بأي أهداف سياسية
أو حزبية أو قومية (.)nttp:wwnnnvnnailrevilo

إذا كنت ال ترغب في تلقي مزي ًدا من النشرات اإلخبارية من المنتدى االقتصادي العالمي ،فانقر هناv

