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 مقدمة

 األمين العام

 لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 
 
 

 
همية المساواة ما بين الجنسين باعتبارها ركيزة من ركائز تحقيق النمو يتنامى الوعي فيما بين المجتمع العالمي حول أ

أن منظور النوع االجتماعي  تستجيب لمراعاة التيوصناعة السياسة  ما بين الجنسين وازنالتي تلقيادة ومن األرجح ل الشامل.

وضع جداول األعمال في ية صناعة القرار وتعتبر المشاركة الكاملة للمرأة في عمللهذا . بشكل متساو مزايا النمول تقاسمتضمن 

لمن شأنه أن  هذا المسعىكما أن  ى النحو المالئم،حتى تنعكس أولويات واحتياجات كافة أعضاء المجتمع علوذلك أمًرا محوريا 

   يساهم في خلق المزيد من الثقة لدى المواطنين في المؤسسات العامة.

 

في  تقدم المحرزمبادرات المعنية بالمساواة ما بين الجنسين، إال أن وتيرة التنفيذ الالحكومات ل وعلى الرغم من زيادة

لطالما تزايدت مشاركة المرأة تجدر اإلشارة إلى أنه و ما بين الدول وعلى مستوى الحكومات. تتسم بالبطئ والتفاوت هذا الصدد

  أن التفاوتات ما بين المرأةإالتصادي والتنمية. في مستويات اإلدارة الوسطى/ العليا في العديد من دول منظمة التعاون االق

الزالت المرأة تتخلف عن الرجل في الوصول إلى مناصب صناعة ظيمي، حيث نالتالوظيفي والرجل تزداد مع التدرج في الُسلم 

الرغم من تضمين وب مثل التمريض. ،تقديم خدمات الرعايةب الخاصة مهنالمنخفًضا في القرار والقيادة بينما يظل تمثيل الرجل 

االعتبارات المراعية لمنظور النوع االجتماعي في مبادرات القطاع االجتماعي إال أن هذه األهداف بالكاد تؤخذ في االعتبار 

  عندما يتعلق األمر بقطاعات أخرى مثل النقل أو البنية التحتية الحضرية أو الطاقة.

 

يم السياسات العامة الشاملة والمراعية لمنظور النوع تحديات في تصمة إلى ذلك، تظل الحكومات تواجه ضافإ

وال تقوض هذه الفجوات القائمة من رفاه للمبادرات المتعلقة بالمساواة ما بين الجنسين. االجتماعي وكذا في ضمان التنفيذ الفعال 

 النجاح تحقيق ومن أجل ى الجميع.فرًصا فائتة لتحقيق النمو االقتصادي الذي يعود بالنفع عل وإنما أيًضا تمثل المجتمعات فحسب

ضمان التنفيذ الفعال للمبادرات وكمة وقدرات سليمة للقطاع العام بُغية ، تحتاج الحكومات إلى آليات فعالة للحفي هذا الشأن

  المعنية بالمساواة ما بين الجنسين.

 

فإن التوصية الرائدة لمنظمة  تنميةالنوع االجتماعي لمنظمة التعاون االقتصادي والب ذات الصلة مبادرةالوضمن إطار 

الصادرة عن المجلس المعني بالمساواة ما بين الجنسين في الحياة العامة تأتي لتتمم  2015التعاون االقتصادي والتنمية لعام 

ليات بشأن المساواة ما بين الجنسين في التعليم والتوظيف وريادة األعمال، وذلك بالتركيز على آ 2013توصية المنظمة لعام 

استراتيجية على مستوى  تطويرتعزز من  2015فإن توصية عام  ضمان تحقيق األثر المرجو من السياسة.جل التنفيذ أل

لضمان تحقيق المساءلة واالستدامة  راسخةآليات  توفيرتساعد على المساواة ما بين الجنسين، و وضعالحكومة لإلصالح من 

لنهج  التوصية األدوات واألدلة إلفادة قرارات السياسة الشاملة. كذلك، تروج قديمتكذا فيما يخص مبادرات النوع االجتماعي و

زالة وإتشجيع المرأة على المشاركة في السياسة شكال النمطية للنوع االجتماعي، ولحد من األبُغية ا "ككل"يشمل المجتمع 

       العوائق الواضحة والضمنية التي تواجه المساواة ما بين الجنسين.

 

في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ ليس من أنها توفر مبادئ توجيهية واضحة  هذه التوصية طابع فريد من نوعه، حيثل

أجل الحكومات فحسب وإنما أيًضا للبرلمانات والسلطات القضائية وذلك حتى يتسنى لهذه الجهات تنفيذ المبادرات المعنية 

وصول كل من المرأة ل من مستوى تكافؤ الفرصتحسين لع االجتماعي وكذلك لبالمساواة ما بين الجنسين وتعميم منظور النو

 .  إلى مناصب القيادة العامة مختلفةالخلفيات ال ذوي والرجل من

 

قامت لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتطوير هذه التوصية بالتعاون مع لجنة المنظمة لقد 

من مبادرة النمو الشامل الخاصة بالمنظمة. وإن هذا  امحوري ااالجتماعية، وذلك باعتبارها جزء للتوظيف والعمل والشؤون

المجتمعات التي شملتها سياستها، وتشمل هذه ت بتطويرها لجنة الحوكمة العامة مع العمل يبني على الخبرة الوفيرة التي قام

عة السياسة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعزيز المرأة والحكومة وصنا 2014الخبرات التقرير الصادر في عام 
  التنوع لتحقيق النمو الشامل.
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ضمت لجان منظمة  ، والتيخضعت هذه التوصية للتطوير بموجب عملية تشاور عالمية ما بين األطراف المعنية

ت القضائية، وخبراء ومنظمات من المجتمع التعاون االقتصادي والتنمية، ومسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وممثلين للسلطا

المدني. وإنها تمثل اإلرداة السياسية للدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة ما بين الجنسين 

للوصول ذها تنفييقوموا بفاعلية وأن يستخدموها بباستخدام هذه التوصية ب الملتزمينتحقيق النمو الشامل. وإنني ألشجع  بغرض

  شامل.القتصادي النمو االمجتمعات أكثر عدال ولدعم  إلى

 

 

 أنجيل جوريا

 األمين العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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 الصادرة عن 2015توصية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 

 المجلس المعني بالمساواة ما بين الجنسين في الحياة العامة
 

 
 
 
 

 إن المجلس،
 
 

ديسمبر  14ن االقتصادي والتنمية الصادرة في )ب( من االتفاقية المعنية بمنظمة التعاو 5المادة إذ يراعي 
 ؛1960

 
توصية المجلس المعني بالمساواة ما بين الجنسين في التوظيف والتعليم وريادة األعمال وإذ يراعي 

 ]LANIF/5)2013(NIM/C[ األجزاء  تكميلهاوتهدف إلى  والتي تبني عليها التوصية محل النظر(I/C وI وJ  من
 ؛التوصية سالفة الذكر(

 
"المساواة ما بين منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بمبادرة النوع االجتماعي لالتقرير الخاص وإذ يراعي 

 2014وتقرير  ]MCM 2012 " ]5)2120(NIM/C الجنسين في التعليم والتوظيف وريادة األعمال: التقرير الختامي
سياسة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعزيز الالصادر عن لجنة الحوكمة العامة "المرأة والحكومة وصناعة 

 (؛2014التنوع لتحقيق النمو الشامل" )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
 

جوانب ِعدة للمساواة ما بين  بشأناألساس المحوري الذي توفره بالفعل العديد من الصكوك الدولية وإذ يُدرك 
الصادرة عليها في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(  الجنسين، ال سيما المبادئ المنصوص

لمؤتمر األمم المتحدة الرابع العالمي المعني بالمرأة؛  1995؛ وإعالن ومنهاج عمل بكين 1979عن األمم المتحدة في عام 
 مم المتحدة"؛ ؛ و"اهداف التنمية المستدامة لأللألمم المتحدة واألهداف اإلنمائية لأللفية

 
في صناعة القرارات العامة يعتبر أمر جوهري لتحقيق  االجتماعينوع الأن تعزيز التنوع من حيث وإذ يُدرك 

مستويات وكذلك لتوقع الخطوات الحالية والمستقبلية المطلوبة لزيادة مستوى ثقة المواطن الالنمو الشامل على كافة 
 ورفاهته؛
 

على كل من  عميقما بين الجنسين في القيادة العامة يتطلب القيام بتغيير ثقافي أن تحقيق التوازن وإذ يُدرك 
 المستويات المجتمعية والتنظيمية؛

 
مطلوب ألمر المساءلة الشاملة، مبدأ لحكومة ككل، بدعم من المؤسسات الفعالة والذي يشمل اأن النهج وإذ يُدرك 

اواة ما بين الجنسين تحقيق المسأن  يُدرك كما ة ما بين الجنسينة في شأن المساواالمجهودات المبذول استدامةلضمان 
الحكومة عي على مستويات قيادة ملتزمة وأُطر مؤسسية فعالة وموارد وأدوات وتعميم لمنظور النوع االجتمايتطلب 

 المالئمة؛
 

وفي  لمالئمةا أن تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي ينبغي أن يظهر على مستويات الحكومةوإذ يُدرك 
 مجاالت السياسة والحوكمة ذات الصلة ومن ثّم خلق سياق من المسؤولية المشتركة على مستوى كافة المؤسسات العامة؛

 
أنه في االجتماع الوزاري المعني بالحوكمة العامة "الحوكمة العامة للنمو الشامل: نحو رؤية جديدة وإذ يالحظ 

من أجل تحقيق المزيد من المساواة ما بين  العمل بجد، وافق الوزراء على 2015 أكتوبر 28للقطاع العام" المنعقد في 
عملية تضمين منظور النوع االجتماعي في مجاالت الحوكمة العامة ذات من لتطوير ا وتعزيزالجنسين في الحياة العامة 

ب الوزراء بمسودة توصية ، كما رحاالجتماعينوع القائم على أساس  للسياسات العامة تحليل والتي تتضمنالصلة 
المجلس المعني بالمساواة ما بين الجنسين في الحياة العامة )ملخص الرئيس، راجع 

LNAIF/5)2015(NIMGC/PV/GO.)    
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 :سفإن المجل وبناًءا على مقترح لجنة الحوكمة العامة وبالتعاون مع لجنة التوظيف والعمل والشؤون االجتماعية

 

I.  بتعميم التوصية )المشار إليهم فيما بعد "بالملتزمين"( هذه الذين التزموا ببأن يقوم األعضاء وغير األعضاء يوصي

. مراعاة منظور النوع االجتماعي في تصميم السياسات والميزانيات العامة ذات الصلة وتطويرها وتنفيذها وتقييمها

 وتحقيقًا لذلك يتعين على الملتزمين:

 

وتنفيذ  تطويرمن أجل  ،المالئم لحكومةامستوى وعلى  ،ةيسياسال المستوياتأعلى  فيالقيادة وااللتزام  ضمان .1

منظور النوع االجتماعي على نحو فعال، مراعاة وتعميم لمساواة ما بين الجنسين لاستراتيجية تشمل الحكومة ككل 

 وهي االستراتيجية التي سوف تُمكن من:

 

i.  طقي، وخطط العمل، واألولويات، والخطوط الزمنية، واألهداف، والمخرجات و/ أو األساس المنوضع

المستهدفات المتوقعة، أضف إلى ذلك التخطيط الفعال للسياسة على مستوى المؤسسات العامة بُغية 

نشر المعلومات ورفع ليتعين أن تقترن هذه التدابير بحمالت التعزيز من المساواة ما بين الجنسين. 

    منتظمة؛مراجعات عالمية وستراتيجيات اوا ،الوعي

  

ii.  إشراك األطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بغرض ضمان التغطية الشاملة والوافية

 للقضايا المتعلقة بالمساواة ما بين الجنسين؛ 

 

iii. من خالل تعميم مراعاة منظور  ما بين الجنسينتضييق الفجوات المتعلقة بالمساواة حيال  ثنائي نهج تبني

 النوع االجتماعي وإتخاذ اجراءات خاصة مستهدفة للتعزيز من المساواة ما بين الجنسين.

 

إقامة إطار مؤسسي لضمان فاعلية تنفيذ وتنسيق واستدامة االستراتيجية المعنية بالمساواة ما بين الجنسين وتعميم  .2

 ل:مراعاة منظور النوع االجتماعي وذلك من خال

 

i. أدوار، ومسؤوليات، وتكليفات ومسارات للمساءلة واضحة ألجل الجهات االشرافية والحكومية  تحديد

 الرئيسية لتنفيذ المبادرات المتعلقة بالمساواة ما بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي؛

 

ii. لتيسير من االستجابة المتسقة على ين لتعزيز قدرات وموارد المؤسسات المعنية بالمساواة ما بين الجنس

ولتطوير وتنفيذ ومراقبة البرامج والسياسات المراعية لمنظور النوع  المالئمة مستويات الحكومة

، وذلك باالعتماد على االحصائيات والمؤشرات الُمصنفة حسب النوع كافة أنحاء الحكومة فياالجتماعي 

علية المؤسسات المعنية بالمساواة ما بين الجنسين من خالل من الممكن أيًضا التقوية من فا االجتماعي.

 (؛III.2و II.2)راجع أيًضا التوصيات الممكنة ة يوضعها في أعلى المستويات الحكوم

 

iii.  ضمان توفر القدرات والموارد لدى المؤسسات العامة إلدراج الرؤى الخاصة بالمساواة ما بين الجنسين

ل من خالل تحديد مراكز التنسيق المعنية بالمساواة ما بين الجنسين على ضمن أنشطتها، على سبيل المثا

استثمار الموارد في التدريب وتعزيز المناهج التعاونية مع من خالل مستوى الجهات الحكومية، و

المراكز المعرفية للخروج بنطاق من المعرفة والقيادة واالتصال يراعي منظور النوع االجتماعي، 

ضمان جمع االحصائيات المتعلقة بالنوع االجتماعي والُمصنفة حسب النوع االجتماعي كذلك من خالل و

توفير مبادئ توجيهية وأدوات واشكال للتواصل وتوقعات مجاالت مسؤولياتها أضف إلى ذلك  في حدود

 (؛III.2و II.2)راجع أيًضا التوصيات في هذا المجال واضحة من أجل المؤسسات العامة 

 

iv. على فيما بين الجهات الحكومية و ات التنسيق الرأسية واألفقية من أجل اتساق السياساتليتقوية آ

 ضمان تحقيق اوجه التعاونوذلك ل ،ة التي تتضمن اطراف معنية غير حكوميةيمستويات الحكومال

      والتنفيذ الفعال لمبادرات المساواة ما بين الجنسين. المرجوة

 

على األدلة والمتعلقة باألثار واالعتبارات ذات الصلة بالنوع االجتماعي في أبعاد ِعدة  المرتكزة تضمين التقييمات .3
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تقديم الخدمات( عملية المشتريات العامة، المشاورات العامة وإدارة  في من الحوكمة العامة )على سبيل المثال

ما بين التقييمات السابقة لألثار التنسيق فترات دورة السياسة )على سبيل المثال في مراحل مبكرة من كافة كذلك و

مثل تقييم األثر  ،المتعلقة بالنوع االجتماعي وعمليات تطوير السياسة األوسع نطاقًا على مستوى الحكومة

   .تنظيمي(، وذلك حسب الحاجةال

 

ظيم من ، وذلك للتعالحاجة النوع االجتماعي في كافة مراحل دورة الميزانية، حسب منظور مراعاة إدماج مراعاة .4

 القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد ذات الصلة بالنوع االجتماعي. شفافية 

 

II.  من أجل المبادرات الخاصة بالمساواة ما بين الجنسين وتعميم بتعزيز آليات المساءلة واإلشراف الملتزمين يوصي

 ض يتعين على الملتزمين:مراعاة منظور النوع االجتماعي فيما بين الجهات الحكومية وداخلها. ولهذا الغر

 

والمؤسسات العليا لمراجعة مراعاة إقامة المؤسسات المستقلة أو التقوية من قدراتها )مثل اللجان المستقلة،  .1

الحسابات، ومكاتب أمناء المظالم( إضافة إلى الجهات االستشارية )مثل مجالس الحكومة( وذلك لمراقبة تنفيذ 

ة ما بين الجنسين، وتضمين قضايا النوع االجتماعي في صناعة السياسات وتيسيير االستراتيجيات المعنية بالمساوا

رفع التقارير وإجراء المراجعات والقيام بالقياس على نحو منتظم. وتفعيال لذلك، ينبغي أن يتم هذا االشراف على 

كين من تتبع مستوى التقدم نحو متوازن وأن يتجنب المناهج التقادمية من أجل تعزيز االستمرار في التحسن مع التم

 المحرز فيما يخص المساواة ما بين الجنسين.  

 

لمساواة ما بين الجنسين امور المعني بأاألداء  دعم االتكاز على األدلة والقياس الممنهج لمستوى التقدم المحرز في .2

القابلة للقياس، وذلك من والمخرجات  االجتماعي نوعالوذلك باالعتماد على المؤشرات الخاصة باألثر المرتبط ب

 خالل:   

 

i.  تطوير وتنفيذ مؤشرات وأُطر للتقييم، والقياس والمساءلة باإلضافة إلى جمع للبيانات من أجل إجراء تقييم

ورفع تقارير حول مستوى أداء االستراتيجيات والمبادرات والسياسات والبرامج العامة المعنية بالمساواة 

وكذلك،  ات الحكومة المالئمة.مستويعلى  عاة منظور النوع االجتماعي وذلكما بين الجنسين وتعميم مرا

 مراعاة بناء قدرات المؤسسات العامة باالعتماد على هذه التقييمات؛مع 

 

ii. وضمان الوصول ميسور التكلفة والفعال وفي الوقت المناسب إلى  على نحو فعال التعزيز من نشر البيانات

النوع منظور داء في األمور المعنية بالمساواة ما بين الجنسين وتعميم مراعاة المعلومات المتعلقة باأل

االجتماعي، وهو ما يسمح بتببع النتائج مقابل األهداف ومراقبة التقدم المحرز تجاه التنمية االجتماعية 

 االقتصادية والمقارنة بالمعايير الدولية وغيرها من المعايير األخرى؛

 

iii.  فيما بين الجهات المنوطة بجمع وانتاج البيانات فضال عن التعاون مع األطراف المعنية ذات زيادة التنسيق

 .     االجتماعينوع الالصلة بغرض تطوير مؤشرات أفضل من حيث األثر المرتبط ب

 

ين الجنسين على تشجيع القيام بدور أكبر للبرلمانات واللجان البرلمانية من أجل الدفع بالتقدم في شؤون المساواة ما ب .3

سبيل المثال من خالل إدماج الرؤى المتعلقة بمنظور النوع االجتماعي في الممارسات البرلمانية والتشريع 

والميزانيات، وكذلك من خالل تعزيز المبادرات التشريعية التي تركز على المساواة ما بين الجنسين وكذا القيام 

عنية بالمساواة ما بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع باإلشراف على االستراتيجيات والمبادرات الم

 االجتماعي.

 

حقوق العلى آليات للتظلم والتقدم بالشكاوى تتسم بالفاعلية واالستقاللية والحيادية والكفاءة لحماية  المحافظةإقامة أو   .4

 فاءة واالختصاص والحياد.المساواة ما بين الجنسين مع النظر في الشكاوى على نحو يتصف بالكالمتعلقة ب

 

III.  بمراعاة إتخاذ التدابير لتحقيق تمثيل متوازن من حيث النوع االجتماعي في مناصب صناعة الملتزمين يوصي

وذلك من خالل التشجيع على المزيد من مشاركة المرأة في الحكومة على كافة المستويات القرارات بالحياة العامة 
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  وتحقيقًا لذلك ينبغي على الملتزمين: ت القضائية وغيرها من المؤسسات العامة األخرى.وكذلك في البرلمانات والسلطا

 

، وذلك من لحياة العامة، حسب الحاجةسياسي لتعزيز المساواة ما بين الجنسين في االلتزام مستوى أعلى لإل تضمين .1

لرجل في مناصب صناعة القرارات خالل تطوير إطار شامل للتشجيع على تحقيق تمثيل متوازن ما بين المرأة وا

 العامة، وذلك من خالل:

 

i.  النوع االجتماعيالتنوع من حيث مراعاة وضع تدابير طوعية أو تنظيمية شاملة )مؤقتة أو تصحيحية( لتعزيز 

 مادفي الجهات البرلمانية والتنفيذية، وتتضمن اللجان البرلمانية والمناصب القيادية. وعلى سبيل المثال وباالعت

من الممكن أن تتضمن هذه التدابير ما يلي: متطلبات لإلفصاح، على الممارسات الجيدة وحسب الحاجة 

وحصص )كوتا(، واهداف طوعية، وقوانين للتكافؤ، وتبديل النوع االجتماعي على القوائم الحزبية بالتناوب 

لعام. ومن الممكن لمراعاة وربط معدالت النوع االجتماعي في األحزاب السياسية بالوصول إلى التمويل ا

 تطبيق عقوبات على عدم االلتزام أن يكون له من األهمية في ضمان فاعلية هذه التدابير؛

 

ii. للتمكين من تكافؤ الفرص في مناصب الخدمة العامة والوظائف القضائية، مثل ابير، حسب الحاجةإدخال تد ،

(، مع ضمان اتباع نهج يتسم بالشفافية ويقوم على متطلبات اإلفصاح، أو تحديد األهداف أو الحصص )الكوتا

االستحقاق في المناصب القضائية ووظائف القطاع العام العليا وذلك من خالل المنافسة المفتوحة وتوفر 

 ؛معايير التعيين الواضحة واإلعالن عن الوظائف الشاغرة

 

iii. ارسات العمل المراعية لشؤون األسرة على ممتعميم وكذلك التوازن ما بين العمل واألمور الحياتية  تحقيق

المستويات العليا بالمؤسسات العامة وتعزيز ظروف العمل المراعية لمنظور النوع االجتماعي، على سبيل 

المثال من خالل مراجعة االجراءات الداخلية للمؤسسات العامة، وإعادة النظر في ساعات العمل التقليدية، 

إجازات ب يقومبين الواجبات األسرية والمهنية وتوفير حوافز للرجل حتى وتطوير خطط لدعم التنسيق ما 

 الرعاية المتاحة وتولي استحقاقات وظيفية مرنة؛

 

iv.  تيسيير فرص تطوير القيادات والقدرات، وبرامج التوجيه، والتشبيك وغيرها من برامج التدريب األخرى في

مثالية في الحياة العامة والتشجيع على المشاركة الفعالة للرجل المؤسسات العامة، وكذا دعم النماذج النسائية ال

 تعزيز المساواة ما بين الجنسين. عملية في

 

للتوازن ما بين الجنسين في المؤسسات العامة، ويشمل ذلك المناصب القيادية والمجموعات  المنتظمةالمراقبة  .2

سبيل المثال استخدام المسوح االستقصائية للموظفين  المهنية المختلفة، من خالل جمع البيانات بشكل منتظم على

وإعادة تقييم مدى تماشيها مع األهداف واألولويات العامة لمسألة المساواة ما بين الجنسين، وذلك مع األخذ في 

 (.II.2التقييمات )راجع أيًضا التوصية  المستخلصة من نتائجالاالعتبار 

 

اول األسباب الجذرية للعقبات التي تواجه وصول المرأة لمناصب صناعة القرار لتن الالزمة تدابيرالمراعاة إتخاذ  .3

ولتحسين صورة المرأة في المجتمع من خالل تطوير حمالت لنشر المعلومات وبرامج لرفع الوعي حول األشكال 

ية للمساواة ما النمطية للنوع االجتماعي، واشكال التحيز المقصود وغير المقصود والمزايا االجتماعية واالقتصاد

 بين الجنسين مع تناول التمييز المزدوج أو المتعدد.  

 

IV.  ولهذا المساواة ما بين الجنسين في الوظائف العامة.  مستوى بإتخاذ التدابير المالئمة للتحسين منالملتزمين يوصي

 الغرض يتعين على الملتزمين:

 

العامة لضمان عدالة األجور وتكافؤ الفرص لكل من المرأة  تعزيز مرونة وشفافية وعدالة أنظمة وسياسات الوظائف .1

 خبرات مختلفة. الخلفيات وال ذوي والرجل من

 

نوع العلى حسب تقوم  ،تطوير تدابير شاملة وأكثر تحديًدا لألسباب من أجل التعامل مع أي فجوة في األجور .2

 من خالل:الحاجة حسب ، وذلك التمييز المهني األفقيو ،في القطاع العام االجتماعي
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i.  تفعيل قوانين ولوائح وأدوات المساواة والتكافؤ في األجور وإجراء تقييمات منتظمة لألجور في مؤسسات

 القطاع العام، ويتضمن ذلك تحديد تصنيفات الوظائف السائدة ما بين الرجال والنساء في القطاع العام

   التعديالت؛ وتقييم فروق التعويضات فيما بينهم والحاجة إلى إجراء

 

ii.  إجراء مراجعات مكتبية منتظمة وموضوعية تستهدف القطاعات منخفضة األجور و/ أو التي تهيمن عليها

تعتمد على النتائج  للسياسةالمرأة لضمان المساواة والتكافؤ في األجور، فضال عن تنفيذ توصيات 

 المستخلصة من هذه المراجعات؛

 

iii.  نوع اللرجوع ألجل التظلم من الفجوة في األجور القائمة على حسب ق احلضمان وجود قنوات فعالة

، على سبيل المثال األخذ في االعتبار وضع آليات مستقلة للشكاوى حسب الحاجةاالجتماعي بالقطاع العام، 

 وحق الرجوع القانوني في حالة عدم االلتزام.

 

رسات وسياسات ايجابية لضمان تحقيق تمثيل متوازن ما تعزيز التعيين على أساس االستحقاق، ومراعاة تطبيق مما .3

بين الرجل والمرأة في كل مجموعة مهنية بالقطاع العام، وتطوير تدابير ملموسة لضمان اإلزالة الفعالة للعقبات 

  وعند االقتضاء. ظيف والتعيين، حسب الحاجةالضمنية المتواجدة في عمليات التو

 

ة واضحة لتعزيز التوازن ما بين الجنسين في القطاع العام، ويتضمن ذلك وجود تحديد مسؤوليات وأدوار مؤسسي .4

 هاارتباطمع لرجوع والتظلم والتي ينبغي أن تكون حاصلة على ما يالئم من تمويل وموارد حق اآليات مستقلة ل

 رق التنفيذية لضمان فاعليتها.بالفِ 

 

الجنسين فيما بين مدراء القطاع العام، وتعزيز المساءلة اإلدارية رفع الوعي باإلعتبارات المتعلقة بالمساواة ما بين  .5

مع األمور والتنفيذية لضمان التوازن ما بين الجنسين على كافة المستويات وفي كل المجموعات المهنية وللتعامل 

 .دارة األداءالمتعلقة بالمساواة ما بين الجنسين في أماكن العمل من خالل أُطر إ

 

V.  مين بتقوية التعاون الدولي من خالل المشاركة المستمرة بالمعرفة والدروس المستفادة والممارسات الجيدة الملتزيوصي

 المتعلقة بمبادارات المساواة ما بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في المؤسسات العامة.

 

VI.  األمين العام لنشر هذه التوصية.يدعو 

 

VII.  ن لنشر التوصية على كافة مستويات الحكومة.الملتزمييدعو 

 

VIII.  غير الملتزمين بأن يأخذوا في االعتبار هذه التوصية ويلتزموا بها.يدعو 

 

IX.  لجنة الحوكمة العامة لمراقبة تنفيذ هذه التوصية، بالتعاون مع لجنة التوظيف والعمل والشؤون االجتماعية، يوجه

دام مؤشرات معيارية ومراجعات قُطرية ورفع تقارير بها للمجلس في نفس وقت ويشمل ذلك فيما يشمل تطوير واستخ

تنفيذ توصية المجلس بشأن المساواة ما بين الجنسين في التوظيف والتعليم وريادة األعمال 

 ]LNAIF/5)2013(NIM/C[  منتظم. على نحوورفع التقارير المتعلقة بها وذلك  

 



 

 التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة 

 

حيث تعمل الحكومات جنبًا إلى  من نوعه إن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منتدى فريد

جنب لمواجهة تحديات العولمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. كما أن المنظمة تتصدر الجهود المبذولة 

هتمامات الجديدة مثل حوكمة الشركات، لفهم ومساعدة الحكومات على االستجابة للتطورات واال

وتوفر المنظمة المجال حيث تستطيع الحكومات مقارنة واقتصاد المعلومات وتحديات شيخوخة السكان. 

تجارب السياسة، والسعي إليجاد حلول للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة والعمل على 

 تنسيق السياسات الداخلية والدولية.

 

دول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يلي: استراليا، والنمسا، وتتمثل ال

وبلجيكا، وكندا، وتشيلي، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، 

سيك، وهولندا، والمجر، وأيسلندا، وأيرلندا، واسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، ولوكسمبرج، والمك

والسويد،  ة سلوفاكيا، وسلوفانيا، واسبانيا،ونيوزيالندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وجمهوري

وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. كما يشارك االتحاد األوروبي في 

 اعمال منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

 

على نطاق واسع النتائج المجمعة ر لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتنشر مؤسسة النش

الحصائيات المنظمة  وبحوثها في القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية فضال عن االتفاقيات والمبادئ 

 التوجيهية والمعايير المتفق عليها  من أعضائها.

 



 

 


