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عاملية متماهية مع املعايير الوطنية في توجيه السياسات نحو تطبيق  صبحت معايير ومبادئ حقوق االنسانأ

وتجدر االشارة إلى أّن معظم ، 0الحقوق التي تشمل االنصاف واملساواة والعدالة لكّل الناس دون تمييز

التشريعات تحمل في جوهرها تماهيا بين وجهات النظر الدينية ومعظم الحقوق واملواثيق الدولّية ومنها 

 .اعتبار املرأة كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات وهي انسانة مكّرمة يمكن اعتبارها وحدة انمائية متكاملة

بدورها قادرة على كشريك للرجل ن البشر وفقا لديكارت، فإّن املرأة وإذا كان العقل أعدل األشياء قسمة بي 

االبداع والعمل وتربية األجيال ودخول عالم األعمال من خالل دعم حّقها في التعليم والتدريب والتكوين 

ة (إناث/ ذكور )التنمية الشاملة لتكوين فاعلين من الجنسين مساهمتها في بهدف دعم 
ّ
املجاالت  في كاف

ب انفاذ سياسات التّ أمر وهو االنتاجّية والخدماتية 
ّ
عليم والتكوين للجميع دون تمييز اجتماعي أو عرقي يتطل

 أو ديني أو جغرافي لحفظ حّق األجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة.

كما 

ولوياتللحكوماتواملراكزالبحاأل احتلتمكانةهامةعلىقائمةيالقضاياالتهّم أُيعتبرالتمكيناالقتصاديللمرأةالعربيةمن

ثية والجمعيات واملنظماتغيرالحكوميةوالجهاتاملانحةوعلىالرغم 

 
ّ
 التيهمازالتبرزعديدالتحدياتإنّ منالجهوداملبذولةملساندةالتمكيناالقتصاديللمرأةإال

رغم محاولة الدول  اسيةيواالجتماعية والس االقتصاديةالحياةفيالةتؤثربالسلبعلىقدرتهاعلىاملشاركةالفعّ 

 عديدة تبين املساواة حيث أدمجت العربية إلرساء التشريعات الكفيلة بذلك فنجد 
ً
الدساتير العربية نصوصا

 مواطنون في الدولة نفسها، يتمتعون بالحقوق ذاتها،  -أو افتراض–بين الرجال والنساء بحكم 
ً
أنهم جميعا

 في فهم مبدأ ويتحملون الواجبات نفسها، ويخضعون للقواعد والت
ً
شريعات ذاتها. بيد أن هناك اختالفا

                                                            
  ..." حقوق المرأة هي حقوق االنسان." 1991برنامج عمل بيكين في المؤتمر الرابع للمرأة  1
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 حتى في الصياغة داخل الدستور الواحد، و 
ً
هذا يبرز املساواة والتعبير عنه في مواد الدساتير، بل وتفاوتا

 من خالل أربعة تصنيفات. التفاوت

يعة أولها، مساواة خاضعة للشروط والتأويل بسبب ارتباط بعض النصوص بصياغات لها صلة بالشر 

عدم التفرقة بين »اإلسالمية ولم تظهر فيها املرأة بوضوح عبر اللغة املستعملة وإنما بما أكده النص، ومثالها 

أن النساء شقائق »كما في الدستور السعودي، أو « أفراد الشعب واملجتمع بالنسبة إلى حقوق اإلنسان

 كما في الدستور اليمني.« لشريعةالرجال، لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ا

أن »الثاني، املساواة وعدم التمييز ولكن ال ذكر لعدم التمييز على أساس الجنس، كأن تأتي النصوص بصيغة 

املواطنين أمام القانون سواء وهم سواسية في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والكرامة اإلنسانية وال 

التنصيص »، ولكن دون «األصل أو العرق أو الدين أو االنتماء السياس ييجوز التمييز بينهم بسبب اللغة أو 

 من أوجه التمييز املمكنة أو املحظورة بين املواطنين. كذلك لم تفصل أوجه « على الجنس
ً
باعتباره وجها

، مثالها دستور لبنان، األردن، اإلمارات العربية املتحدة وليبيا.
ً
 التمييز بين املواطنين مطلقا

، املساواة وعدم التمييز بما في ذلك على أساس الجنس، كنصوص أغلب الدول العربية مثل الكويت، الثالث

موريتانيا، جيبوتي، ُعمان، البحرين، فلسطين، قطر، والعراق، حيث تقر مساواة املواطنين واملواطنات أمام 

تلك النصوص بالصياغة  وقد وردت جميع -أي بين الرجل واملرأة -القانون دون تمييز على أساس الجنس 

.
ً
 ذاتها تقريبا

جاءت بعض و امرأة مع التركيز على التمييز اإليجابي، في هذا النوع  -الرابع، التأكيد على مساواة رجل

أن املواطنين، »النصوص الدستورية قريبة لنصوص النوع الثالث مع بعض التحسين في الصياغة، بذكر 

 ونساء
ً
ى تفعيل املساواة بين الرجل واملرأة كما في دستور فلسطين، ، في تفصيل يؤكد الحرص عل«رجاال

 الجزائر، تونس، املغرب.

ز نصوص بعض الدساتير العربية بعنايتها باملرأة بشكل واضح وتفصيلي في مواد خاصة، وبصورة قد تتميّ  كما

معانيها لصالح املرأة ال تتوافر بالنسبة إلى أية فئة أخرى في املجتمع، وتختلف هذه النصوص في الصياغة وفي 

 ومساواتها بالرجل، كما في السودان، الجزائر، املغرب، سورية، تونس ومصر.
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 حيث  كمّيامتواصالعلىسوقالعملتعرف املنطقة العربية ضغطا كما
ّ
اللوطنالعربيكتلةمنالسكانتصإللىما یشك

 .%5إناث، ومعدلسنويلنموالسكانیصإللى   %48.7ذكور، %2،2015ملیوننسمة 334یقاربمن

 %55باملقارنةبالذكور  التي تبلغ   %52نسبةالبطالةبيناإلناثحيث تمثلنسبتها ارتفاعفي هذا االطار يالحظ و 

تراجعظروفالعملبالنسبةللمرأةفىسوقالعملباألخصفىالقطاعالخاصغيرالرسميوالذى إضافة إلى 

تحرمفيهاملرأةمنالحمايةالتعاقديةوحقوقالعملواملزاياالخاصةأضفالىذلكتأثيرالعبءاملزدوجعلى 

 .نوعيةحياةاملرأةوكفاءتهافىالعمل

من إجمالّي السكان وال تزال نسبة األمية عند  %02حوالي  5102بلغت نسبة األمية في الوطن العربي سنة كما 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( حيث تبلغ اإلناث ضعفها عند الذكور، وفقا إلحصائيات 

 .%24نسبة األمية بين اإلناث 

ووفقا إلحصائيات عاملية فإن املرأة العربية وخاصة في مناطق الصراع تشهد تراجعا ملحوظا في حقوقها 

 .وحريتها باإلضافة إلى زيادة مطردة ومخيفة في نسبة استغالل النساء واالتجار بهن

 

 ماهي تحديات ومعوقات ادماج املرأة في سوق العمل؟ .1

 كيفيمكنجعاللتعليموالتدريب التقني والتكوين املنهي أداةأكثرفعاليةللتمكيناالقتصاديللمرأة؟ .2

 

 

 

 

I. : تحديات ومعوقات إدماج املرأة في سوق العمل 

املرأة العربية في التعليم دون تمييز هو أساس الحقوق وجوهرها والقاسم املشترك لجميع القيم  يعتبر حّق 

االنسانية والشرائع الدينية والدنيوية. الن التعليم يؤهل املرأة للتمتع بمزايا جميع الحقوق والقيم. 

                                                            
  .منظمةالعماللعربي-العددالثامن-  2009ة،الكتابالدوريإلحصاءاتالعمللعامجامعةالدواللعربیّ  :املصدر2
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حريةالتعبير تمتعاملرأة العربية بالكثيرمنالحقوقاملدنيةوالسياسيةوحريةاستقاءاملعلوماتو ف

وحريةالتصويتوالترشيحوالكثيرمنالحقوقاألخرى،يتوقفعلىمستوى تعليمها والفرص املتاحة لها في 

وكذلك فإنالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية مثل الحقفياختيارالعملوالحصولعلىأجرمساوي .التعليم

ي،اليمكنممارستها للرجلوالتمتعبفوائدالتقدم العلميوالتكنولوجيوالحصولعلىالتعليمالعال

 .علىمستوىمنالتعليم بطريقةمجديةإالبعد حصول املرأة 

النهوض بتشغيل املرأة وإدماجها في سوق العمل يعرف جملة نجدأنورغم جميع املحاوالت 

 :هامايلي،لعألهّم منالتحدّيات

 النهوض باملرأة العربية: التحدياتفي قدرة النظام العربي على  .0

قوانين وتشريعات ودساتير تعزز النهوض باملرأة العربية بل تكمنفي القدرة ال تكمناملشكلة في وجود 

علىتنفيذهاووجود اإلراداتالسياسية وصالبة موقف املرأةمنها.وفي هذا االطار ال بد من االجابة على التساؤالت 

 التالية:

 مدىتستجيبمناهجونظمالتعليمالعربيةاملعاصرةللتحدياتاملفروضةعلىاملرأةالعربية، يّ إلىأ

وكيفيمكنتطويرمناهجالتعليمالعاموالجامعي،وفتحآفاقاملعرفةمعالعاملالخارجىبمايجعل 

املرأةالعربيةقادرةعلىفهممتغيرات العصرمنجانبومخرجالسداحتياجاتسوقالعمالملتجددة 

 منجانبآخر؟

 لعربيةفىاتجاهتمكيناملرأةوكيفيمكنتنميةالكوادراالعالميةمنشأنهاأنتضعأولوياتاملهلتعملنظماالعالما

 للمرأة؟ياالعالمرأةالعربيةفىقمةاهتماماتاملجتمعوترقىبالخطاب

  كيفيمكنتفسيرعزوفاملرأةالعربيةعناملشاركةالسياسية،فىالوقتالذىتنصفيهمعظم

ريعيوالقانونيالالزمةلتفعيلدور الدساتيرالعربيةعلىمنحهاهذاالحق؟وما هيجوانبالتطويرالتش

 املرأةفىصنعالقراربكافةصورة؟

 أهممهاراتالعماللجديدةاملرتبطةباقتصاداملعرفة،وكيفيمكنتنميةهذهاملهاراتلدىاملرأة العربية؟هيما       

 مدىيمثاللفهمالخاطئلبعضالتشريعاتالدينيةحائالدونممارسةاملرأةلدورهاكشريك كاملللرجل؟يّ أإلى 
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 :التحدياتاملرتبطةباختالمليزاناملساواةوتكافؤالفرصبينالجنسين في التعليم .2

 
ّ
عدماملساواةبينالجنسين في مجال التعليميشكألكثرمظاهراإلجحافتفشًيافياملجتمعات إن

معدالت  وازديادالعربية،ألنهاتؤثرعملياعلى نصفعددالسكان. رغم التحسن الكمي فيمستوياتتعليماملرأة 

والثانوية  باملدارس االبتدائيةناث اإل  التحاق

إالأنهذهاإلنجازاتلمتنجحفيتعديالملواقفواملعاييراالجتماعيةاملتحيزة 

 
ّ
مساواةبينالرجلواملرأةفي ضداملرأة،التيتشددعلىنحوحصريعلىالدوراإلنجابيللمرأةوتعززالال

 العربية منها : هذا التحدي الكبير كان له تداعيات أخرى خلق تحديات أمام املرأة .مختلفنواحيالحياة

 51الااااااااااااادول العربياااااااااااااة  متوسااااااااااااا  5105حياااااااااااااث يبلاااااااااااااغ سااااااااااااانة  أكثرمننصفالنسااااااااااااااءالعربياتاليزلنأميات % 

 .لإلناث %40 بالنسبةللذكورو

 

 

 

 

 

 

 2112حالة األمّية في عدد من الدول العربية لسنة 
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ة العربية للنهوض بتعليم املرأة في مجتمع املعرفة ) 
ّ
 (2122 -2112املصدر الخط

 

  تعانيالنساءفيبعضالبلدان العربية

منعدماملساواةفيالحقوقوالتطبيقاتالقانونيةالتيغالًباماتتجليفيحرمانهامنحقهافيالتصويت 

واالنتخاب،والتزاالالستفادةمنقدراتاملرأةالعربيةمنخالالملشاركةالسياسيةواالقتصاديةهياألقلفي 

 تشريعيةومجالسالوزراءوفياليدالعاملة.العالم،كمايتضحمنالنسبةاملنخفضةلتمثيالملرأةفياملجالسال

  واليزااللتمييزالقائمعلىأساسالجنس في التعليمله انعكاسات

 .السل سلبيةأماممشاركةاملرأةرسمًيافيعمليةاتخاذوصنعالقرار واملشاركةفي

تعتبرالنظرةاالجتماعيةالتقليدية في املجتمعات  ،الظروفواملعتقداتاالجتماعيةالتحديات املرتبطة ب .5

العربيةوبخاصةفي األريافوالباديةوالتجمعاتالسكانية الشعبية وفي املناطق النائية 

الوضعالطبيعيللمرأةهوالزواجوحياةالبيتوتقسيم األدواربناًءعلىهذاالتمييز.
ّ
 واملهمشةأن

 كما
ّ
االنظمة التعليمية على فرض الزامية التعليم دون  تواجههااملرأةالعربيةترتب  بقدرةالتيجملةالتحدياتأن

 تمييز والحد من تسرب الفتيات من املدارس وفرض قوانين صارمة للحد من زواج الفتيات املبكر.
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حيثمازالهناكالفكرالسائدعلىاملوروثاتاالجتماعيةالقديمةوالقائم 

ملبالنسبةللمرأةهيليستعلى علىالتقسيمالتقليديلألدواربيناملرأةوالرجل،األمرالذييعنيأنقضيةالع

نفسدرجةأهميةالعملللرجل،وهناالبدمناإلشارةإلى أّنهعلىالرغممناألبحاثالتي تشير إلىقبواللزوج 

إنهاليمكنإغفااللواقعالعمليبمعنىأناألعباءواملسئولياتاالجتماعية 
ّ
لعمالملرأةفيكثيرمناألحيانإال

ىالعملمنناحية،وتقللمنفرصهاللحصولعلى التيتتحملهااملرأةوالتيتكّبلهاوتجعلهاتترددفياإلقبالعل

 – فيكثيرمن األحيان – العملخاصةفيالقطاعالخاصمنناحيةأخرىيضافإلىذلكنظرةاملرأةالسلبية لنفسها

وبعبارةأخرى،إن  .حولقدرتهاوكفاءتهاوبالّتاليقدرتهاعلىاملشاركةأوحتىقناعتهابأهميةذلك

حيةومليصاحبهتغيراتمؤسسيةتسهل التغيراالجتماعيالذىطرأعلىهذهالقضيةهوتغيرغيركافمننا

 .أوتيسرعمالملرأةمنناحيةأخرى 

كما جعلت القيود املجتمعية املفروضة على عمل املرأة واقتصارها فق  على الواجبات املنزلية نسبة كبيرة 

من النساء يعانين البطالة وهو ما يشكل حائال أمام خط  تنموية تسعى لتمكين املرأة اقتصاديا واستقاللها 

، اتساع الهوة بين الجنسين، لتصل نسبة 5102أكدت تقارير حديثة عن البطالة في العالم العربي لعام وقد 

 .للّرجال % 55، مقابل % 20النساء الالتي ال يعملن إلى 

ألحداملشاكاللهيكليةفيسوقالعملحيثيأتي ،التمييزالنوعيبينالرجلواملرأةالتحديات املرتبطة ب .2
ّ
والذييمث

عدماملساواةفيالفرص،وهومايتضحمنالوضعالوظيفي و التمييزسواءفيتقسيمالوظائفبشكألوبآخر،أوحتىفي

لمنالحافزأمام املرأةللمشاركة في الحياة املهنّيةمستوياتاألجور 
ّ
 .األمرالذييقل

املرأةتحتاجأحياًناإلىمعدالتأجورمرتفعةتحفزهاللخروجللعملوترك 
ّ
خاًصةإذاأضفناأن

 .أوالدهاأوإرسالهملدورحضانةذاتتكلفةمرتفعة

 

 سوقالعمألوهادخولبسهولةمما ييسروبدرجةكافيةأماماملرأةعدمتوفراملعلوماتالتحديات املرتبطة ب .2

 فرص العملةإتاح
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 – لكافيوكذلكعنبرامجالتدريبوأنواعالخبراتاملطلوبة،باإلضافةكذلكالىصعوبةالحصولعلى التمويالأمامها

 .كافيةلتصاالاإلوكذلكعدمتيسروصولهاالىاألسواقوعدمتمتعهابشبكات  -حالةقياماملرأةبمشروعفي

 التحدياتاملرتبطةباملشاركةفىالشأنالعاموصنعالقرار: .4

غيابالعالقةبينالتوسعفىتعليماملرأةوالوزنالنسبىلماتمارسهمنتأثيرفىصنع 

ةالسياسيةواالجتماعية الحياهمنحولها.وإنغيابهذهالعالقةبينالتعليمواملشاركةفىالحيا

ترتبطبمنظومةمنالقيمالتزالتحكمعلىاملرأةباعتبارهاتابعوأنجلمشاركتهافى 

كثيرمناألحوالغالباماتكونمنزلية،فضالعنارتباطذلكببعضالجوانبالقانونيةوالسياسيةواملوروثاتالثقافيةالسلبي

ةالتىتعيقبصورةمباشرةوغيرمباشرةمشاركةاملرأةالرجلفىالعمل 

تزالحكراعلىالرجلباستثناءات حاالت السياس ى،التىال

قليلةهناأوهناك.واليمكنإعفاءاملرأةمناملسؤولية،إذاعليهاأنتطورمننظرتهاإلىذاتهاوانتؤهلنفسهاملشاركة 

 .الرجلفىهذهامليادينبكفاءةواقتدار، والتوقف عن قمع ذاتها لعدم تحمل مسؤولياتها

 االقتصادية:الحياة يفالتحدياتاملرتبطةبالعملواملشاركة    .2

غياب العالقة بين التوسع في تعليم املرأة والوزن النسبي ملا تمارسه من تأثير في الحياة االقتصادية. حيث 

يسعى النظام التعليمي في البلدان العربية الى تحسين قدرات املرأة التعليمية في الوقت نفسه فإننظام العمل 

يفسر اتساع الفجوة في حجم البطالة لدى في االقتصاديات العربيةتحبذ اعطاء فرص العمل للذكور. مما 

 النساء باملقارنة مع الرجال. 

 وهو ما يبّينه
ّ
الذي دولة 136 رتیبالعاماملتأخرملجماللدواللعربیةمنبينالت

یشيرإلىتضاؤلفرصتمكینالفتاةمناملشاركةفيالفرصاالقتصادیة،والتحصیاللعلميبصفةإجمالیة،واملشاركةال

إنجازهحالیامنقبلمؤسةتحتاجإلىبذملجهوداتإضافیةملایتّم رأسیاسیةالتيتكادتختفي،وهذایعنيأنقضایاتمكینامل

علىامتداداللمرأةعداداإلجمالیةساتاملجتمعاملدنيالتيتعملفيإطارمحدودمناألعدادإذاتمتمقارنةهذهاألعدادباأل 

 .لوطنالعربي
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 لبعض الدول العربية 2112مؤشرات الفجوة بين الجنسين لسنة 

 الدولة
الترتيب العام من 

 121مجموع 

املشاركة والفرص 

 االقتصادية
 املشاركة السياسية التحصيل العلمي

 15122 151.0 152.0 121 اليمن

 151.2 15.11 ..152 .12 املغرب

اململكة العربية 

 السعودية
12. 15222 15..1 151.. 

 .1512 15.21 15222 .12 مصر

 15122 2..15 .1522 122 عمان

 15111 2..15 .1521 .11 االردن

 .1512 2..15 .15.2 111 الكويت

 15111 2..15 2..15 .11 قطر

 .1511 1..15 .15.1 112 البحرين

Source:Global Gender Gap Report 2013 – World Economic Forum 

 

 التحدياتاملرتبطةبتأنيث الفقر:    ..

النساءالعربياتيتميزنبهشاشةأوضاعهنفيظاللظروفاالقتصاديةواالجتماعية السائدة بسبب انخفاض 

مستويات التعليم لديهن باملقارنة مع الرجال.ويمياللفقرإلىأنيصيب 

النساءأكثرمنالرجالويؤديفقرالنساءإلىتكثيفالبعدالنوعيلجوانبعدماملساواةخاصةفيمايتعلق 

 .بتوزيعثمارالتنمية وعدماملساواة في الحصول على فرص العمل وعدم املساواة في االجر باملقارنة مع الرجل

وارتفاع نسبةالنساء العربيات اللواتييعشنتحتخطالفقر، 

 إجماليمناهجالضماناالجتماعي.وانخفاضنسبةانتفاعالنساءمن
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II. ملرأةلتشغيل ا ةالأداةفّع والتدريب التقني والتكوين املنهي التعليم: 

جله سياسات التنمية االقتصاديةاالجتماعية وفي أيعتبر املورد البشريالعمود الفقري الذي تقوم عليه ومن 

املهارات واملعلومات واالتجاهات  التعليم والتدريب عملية حصول الفرد على مجموعة منيشمل  هذا اإلطار 

 على القيام بجزء من 
ً
او تزويده بها او تطويرها لديه بشكل يؤدي الى تغيير في سلوكه و إرادته ليصبح قادرا

 .عمل او بعمل متكامل او مجموعة من األعمال بمستوى محدد ومناسب من األداء

 لتعريف اليونسكو ف
ً
ن ملنهي يطلق على جوانب العملية التربوية التيتتضّم التعليم والتدريب التقني وا ّن إووفقا

باإلضافة الى التعليم العام دراسة التقنيات والعلوم املرتبطة بها واكتساب املهارات واالتجاهات وضروب 

الفهم واملعارف املتسمة كلها بالطابع العملي فيما يتعلق باملهن واألعمال في شتى قطاعات الحياة االقتصادية 

.) 

قترن فكرة التدريب الشامل بالتنمية الشاملة، فكلما زاد عمق التنمية وتشعبت مجاالتها واتسع أفقها كما ت

 
ّ
ما اتسعت دائرة التدريب وتشابكت حلقاته ومسالكه، وفي هذا االطار تنمو وتتبلور فكرة التدريب الشامل كل

منذ السبعينات ظل التدريب هدافه بشكل مباشر بتنمية وتطوير القوى البشرية، و أبوجه عام، وترتب  

يساهم بفعالية في نهضة االقتصاد الوطني بشقيه الحكومي واألهلي من خالل تزويد قطاعاته االنتاجية 

 والخدمية بمختلف املهارات والخبرات والكفاءات الوطنية. 

سوق العمل ويهدف التدريب بمفهومه العام إلى تكوين املهارات وتطوير القدرات للراغبين في الدخول إلى 

ملن هم على رأس  اإلنتاجيةظر عن مستواهم التعليمي،وتحسين األداء الوظيفي ورفع الكفاءة النّ  بغّض 

 العمل، 

هناك أنواع ومستويات ومراحل مختلفة للتدريب منها على سبيل املثال ال الحصر التدريب ويمكن القول بأّن 

نهي، والتدريب التأهيلي والتحويلي، والتدريب داخل األساس ي، والتدريب اإلضافي والتكميلي، والتدريب امل

 .املنشأة، والتدريب التعاوني، والتدريب على رأس العمل
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 ي والتقنيلمستوىالتعليملأنوتجدر االشارة إلى
ّ
ل حصّ تستوىالذيتاملفعلىيتوق

 لى:عأثر مهّم مما له بمايحددقدرتهاعلىاملنافسةفيسوقالعمل عليه،ونوعيته،ومجااللتخصص،

 ،منخاللرفعمعدالملساهمةفيقوةالعمل،وتحسينسلوكالبحثعنعمتدعيماملشاركةاالقتصاديةللمرأة

ودعمإمكانيةالحصولعلىعمل،فبالرغممنارتفاعمعدلبطالةاملتعلمين،إالأنهبيناملتعلمات ،ل

 .ينخفضمعداللبطالةمعارتفاعمستوىالتعليم

 منخاللدعمقدرتهاالتنافسيةتحسيننوعيةاملشاركةاالقتصاديةللمرأة،. 

وُوجدأنارتفاعمستوىالتعليمال 

يؤديفقطإلىتحسنقدرةاملرأةعلىالحصولعملبأجر،بنوعيةجيدة،فيالقطاعالرسمي،والتغلبعلى 

 
ّ
صالفجوةبينهاوبينالذكور،بليؤديإلىأنتنعكسالفجوةلصالحهابينالحاصلين التمييزاملهنيضدها،وتقل

ىالتعليميكونأكثرأهميةلإلناثمنهالذكور،لدعمالقدرة علىمستوياتتعليمأعلى،ممايعنيأنرفعمستو

 التنافسية.

 
ّ
إرتفاع مستويات التعليم بين النساء لم تنعكس بشكل إيجابي على مشاركتهن اإلقتصادية وتجدر االشارة إلى أن

 
ّ
، حيث ال زالت الدول العربية تقبع في  51055ده التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام وهذا ما أك

 004والكويت في الا  002وقطر في الا  005والبحرين في الا  012ذيل القائمة، فجاءت اإلمارات في املركز الا 

 055، كما احتلت لبنان الترتيب الا  051والسعودية في املركز  055وسلطنة عمان في الا 002واألردن في الا 

 . 054واليمن الا  055وسوريا الا  052واملغرب الا  052صر الا وم 052والجزائر الا 

دأناستهدافالتنمیةالشاملةاملستدامةالیتم بنصفالفاعلینفياملجتمع،حینیتم 
ّ
ومناملؤك

 .استبعاداملرأةفيالواقعالعمليعلىالرغممناالقرارباملساواةبینالجنسینفيالتشریعاتالدولیةوالوطنیة

لنوع،تبلورتمجهوداتداعمةلتعلیمالفتیات،منهاتضمين ونتیجةللتمیيزالتاریخيعلىأساسا

ب  أهدافالتعلیمللجمیعلتحقیقالتكافؤواملساواةبینالجنسين،باإلضافة إلىتحسیننوعیةالتعلیم
ّ
وهو ما يتطل

                                                            
 .العاملي االقتصاديعن املنتدى  21/11/2112الفجوة بين الجنسين بتاريخ  صدر التقرير العاملي لسّد 3
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تضييق الفجوة الجندرية وإحداث تغييرات لتمكين املرأة من الوصول إلى املوارد االقتصادية ورب  مضمون 

م وت
ّ
 حصيل املعلومة بحاجيات سوق العمل وباتجاه جميع املهارات ومختلف التخّصصات.التعليم والتعل

فالتحصيل العلمي القائم على االعتراف بسلطة العقل وذاتّية الفرد وفق مفهوم املواطنة من شأنه أن يدعم 

بعين االعتبار  ادماج املرأة في سوق العمل عبر التأهيل العلمي والتدريب التقني واملنهي من خالل برامج تأخذ

 لحاجيات الفرد واملجتمع.

السیاساتالتعلیمیةالعربیةبعیدةعنالتنمیةاملتكاملة أغلبوتشيرمعظمالدراساتالتربویةإلىأن

الشاملةلكافةجوانبالشخصیة،وبعیدةعنمناهجتعتمدعلىاملداخالملتعددةلحالملشكالتوتوقعها 

فصلبیناألدبيوالعلمي، تيتالاملسافاترتاملنفصلةو التجنبها،وتظالملقر 

القدرة  عائقا أمام دعمسببا في دعم االزدواجيةكویناألولى،والتعلیمالنظريوالتعلیمالتطبیقيالفنيفيسنواتالتّ 

 من ناحية أخرى  في املساواة في العمل حّقها بما يدعمالتنافسية للمرأة 

ام علىالرغممنالسیاقالضاغطمنأجاللتعلیمللجمیعنجدمحاصرةالفتیاتفياألقسلكن 

 والتخصصاتاألدبیة،واقتصارتعلیمهاالعاليعلىتخصصاتمعینة

 تناسبمعطبیعتهاوبالتاليیصبحسوقالعملمرشحاإلعادةإنتاجالعالقاتاملتفاوتةبينت

 /ضعفاملضمونالحضارىفيأسالیبحیاةللمرأةو والرجل،ممایؤديإلىضعفالتمكیناالقتصادياملرأة

 شرائحثقافة
ّ
يمنقیمالعلموالتعلموالتعلیم،وحقوقاإلنسان،واملعدیدةمناملجتمعاتالعربیة،هذااملضمونالذيیعل

 .فاهیماملرتبطةباملواطنةالتيتقراملساواةوالعدلواإلنصافوالحریةلكاللبشر
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