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 :تمهيد

نشأت عبر الزمن، وتبلورت نتيجة لثقافات معظم دول العالم، و فجوة الجندر هي ظاهرة عدم المساواة بين المرأة والرجل، 
  ومعتقداتهم ودياناتهم وقومياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وغيرها من العوامل، كما أنها تؤثر في هذه العوامل أيضًا.

هامة  جتماعيةاية و اقتصادنعكاسات اعلى كافة األصعدة، لما لهذا من  تسعى مختلف دول العالم اليوم إلى النهوض بالمرأةو 
التحيز القائم على أساس الجندر يؤثر سلبًا على السوق العالمية، فالمشاركة الكاملة للمرأة إن ، ذلك وتأثير كبير على نمو األمم

التنافسية تعتمد على إنتاجية  حيث إن، باإلضافة إلى االرتباط الوثيق بين إغالق فجوة الجندر وتعزيز التنافسية. ال غنى عنها
نصف الموارد البشرية في المجتمع، وبالتالي فإن التنافسية على المدى القوة العاملة ومهاراتهم ومستوى تعليمهم، وتشكل المرأة 

عطائها من الحقوق والفرص  البعيد   للرجل. ماهو متاحتعتمد بشكل كبير على مدى تمكين المرأة وا 

المرأة  ى مساندة مشاركةية واالجتماعية والسياسية إلقتصاديتطلب تشجيع جميع أصحاب الشأن في مختلف الفعاليات اال وهذا
 أي الوصول إلى قليمية والوطنية،ة واإلجميع نواحي المجتمع وعلى كافة الصعد الدوليصنع القرار، ومساهمتها في  في عملية
 ال مكان لها في المستقبل. الجندرأن فجوة 

ة وتأثيرها القوي على أدرك المنتدى االقتصادي العالمي أهمية المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيو 
Gender Gapتنافسية البلد، وبدوره قام بإعداد سلسلة من التقارير السنوية لقياس فجوة الجندر  ، لمعرفة الهّوة 6002منذ عام  

من حيث كيفية تقسيم الموارد والفرص  التي تفصل المرأة عن الرجل، وذلك بوضع معايير لمساواة الجندر في مقياس للتنافسية
يضم و  6006. وأطلق اإلصدار السابع من التقرير العالمي لفجوة الجندر بين الذكور واإلناث على نحو متوازن 135 بلدًا حول  

 إلى زيادة الوعي بالتحديات والفرص المتاحة التي تحيطالتقرير  يهدفو  سكان العالم.عدد % من 39العالم ويغطي أكثر من 
أداة مرجعية مفيدة لصانعي القرار في  كما ُيعد ،المتأخرالترتيب البلدان ذات الترتيب المتقدم و لكل للتغيير  اً خلق حافز ، ويبالمرأة

في مساواة  المقارنات الدوليةو الضعف النسبية التي تتمتع بها نقاط تحديد األولويات الوطنية من خالل تزويدها بنقاط القوة و 
 .الجندر
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  القسم األول:

 

 لمحة عامة عن التقرير العالمي لفجوة الجندر
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 أواًل: المبادئ التي يستند إليها التقرير العالمي لفجوة الجندر:

وهي الفرص والمشاركة في االقتصاد، والتحصيل  رئيسية إلقاء الضوء على فجوة الجندر في أربع مجاالتبالتقرير  يقوم .0
 .العلمي، والصحة والحياة، والتمكين السياسي

صمم المؤشر ليقيس فجوة الجندر بشكل مستقل عن معدالت النمو المحققة، أي ضمن اإلمكانيات والموارد المتاحة للبلد  .6
 . وليس مستوى التطور االقتصادي للبلد

( المتعلقة بالحقوق األساسية مثل الصحة والتعليم Outcome variablesمخرجات )في ال الجندر المؤشر فجوةيقيس  .9
أو ( المتعلقة بالسياسات Input variables) والتمكين السياسي، في حين ال يقيس المدخالت االقتصاديةوالمشاركة 
   ر.وفيات األمهات أو الزواج المبكمعدل البلد مثل إجازة األمومة أو الخاصة لكل الثقافات 

تمكين المرأة، أي أنه اليكافئ البلدان التي تعطي على سياسات وليس  بناًء على مساواة الجندر المؤشر فجوة الجندريقيس  .4
 ، فالهدف هو إغالق الفجوة وليس تفضيل جنس على آخر.مزايا تفضيلية للمرأة عن الرجل

 ثانيًا: أهمية التقرير العالمي لفجوة الجندر:

بين الرجل  الكاملة الضوء على قضية هامة جدًا تبين أنه ال يوجد دولة في العالم قد وصلت إلى المساواة التقرير يسلط .0
 حين الجندر، فيفجوة  % من4264حوالي  تأغلققد  وهي أيسلندا أفضل بلد ترتيباً أن  6006يبين تقرير عام  حيث ،والمرأة

في مؤشري  بين دول العالمفجوة الأن  . كما يبينالفجوة من هذه %5065أغلقت فقط قد وهي اليمن  ترتيباً  الدول أقل إن
في  ،%32% وفي مؤشر الصحة بنسبة 39الصحة والتعليم منخفضة، ذلك أن الفجوة قد أغلقت في مؤشر التعليم بنسبة 

% في المشاركة االقتصادية 20 فبلغتحين أن الفجوة في مؤشري المشاركة االقتصادية والتمكين السياسي ما تزال كبيرة، 
 .% في التمكين السياسي60وفقط 

شير التقرير إلى المستوى الذي وصلت إليه البلدان في التوزيع العادل للموارد بين المرأة والرجل، بغض النظر عن مستوى ي .6
 .التي شملها التقرير الفجوة في المجاالت األربع هذه الموارد المتاحة، ويظهر قدرة كل بلد في سد

من خالل البيانات التاريخية وتطور الترتيب للبلدان،  أن التقدم والتراجع في المؤشر ممكن في الفترة القصيرة التقرير يبين .9
سبانيا وهولندا أكثر   .سنوات في حين تراجعت بولندا خالل نفس المدة 7خالل  % من الفجوة00من حيث أغلقت السويد وا 

الق فجوة الجندر وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية، فهو يعطي قوة دفع إضافية يكشف التقرير عن وجود ارتباط بين إغ .4
 للبلدان إلدراج مساواة الجندر ضمن أولوياتها الوطنية.
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 مؤشرات فجوة الجندر:ثالثًا: 

، والتحصيل العلمي، قتصادوهي الفرص والمشاركة في اال ،رئيسية مؤشراتيتألف المؤشر الكلي لفجوة الجندر من أربعة و 
 مسح رأي قطاع األعمال(. 0مؤشر رقمي، و 09فرعيًا ) مؤشرا 04ويندرج ضمنها والصحة والحياة، والتمكين السياسي. 

 (0الشكل رقم )

 مؤشرات فجوة الجندر

 مؤشر الفرص والمشاركة في االقتصاد: .0

ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الرجل في مختلف  ،مدى انخراط المرأة في العمل قتصادبين متغيرات الفرص والمشاركة في االت
ن دخول المرأة إلى االو المرأة المثقفة والواعية والقادرة على تحمل أعباء العمل.  السيماية، قتصادالمجاالت اال ال يعني  قتصادا 

مؤشر فجوة الجندر  
 اإلجمالي

 التمكين السياسي

 المرأة في البرلمان

 المرأة في الوزارة

عدد السنوات التي قضتها 
المرأة رئيسة للحكومة أو 

 سنة 50الدولة في آخر 

 الصحة والحياة

نسبة اإلناث إلى الذكور 
 عند الوالدة

 العمر المتوقع

 التحصيل العلمي

القراءة اإللمام بمعدل 
 والكتابة

في معدل االلتحاق 
 األساسيالتعليم 

في معدل االلتحاق 
 التعليم الثانوي

في معدل االلتحاق 
 العاليالتعليم 

الفرص والمشاركة في 
 االقتصاد

 المشاركة في قوة العمل

مساواة األجور في 
 األعمال المماثلة

  الدخل

المشّرعون وكبار 
 المسؤوليين والمدراء

العّمال المهنيون 
 والتقنيون
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نما يفتح فرصًا أمام النساء للعمل. ويؤدي إلى التفعيل اإليجابي لنصف المجتمع عن طريق  أنها ستأخذ فرص عمل الرجل، وا 
 .مما يساهم في تعزيز النمو المحقق ،إيجاد قنوات جديدة لهذه الطاقات اإلنتاجية الكبيرة

من خالل مسح  يحسب ، أربعة منها مبنية على بيانات رقمية ومؤشر وحيد نوعيفرعيةيتألف هذا المؤشر من خمسة مؤشرات و 
رأي قطاع األعمال. ويسلط هذا المؤشر الضوء على ثالثة محاور وهي فجوة المشاركة في النشاط االقتصادي، وفجوة األجور، 

 وفجوة التقدم والنهوض والمساهمة في التنمية االقتصادية. 

ألجور" من خالل مؤشر رقمي وهو وتوضح "فجوة المشاركة" االختالف في معدالت المشاركة في قوة العمل. وتُقاس "فجوة ا
نوعي وهو مساواة األجور في األعمال المماثلة. وُتحسب "فجوة التقدم  ومؤشرنسبة المرأة إلى الرجل في الدخل المتوقع، 

وكبار المسؤولين والمدراء، ونسبة المرأة إلى الرجل  عينإلى الرجل كمشر  والنهوض" بين المرأة والرجل عن طريق نسبة المرأة
 ن.ين وتقنييال مهنيكعم

 مؤشر التحصيل العلمي: .2

مبنية على إحصاءات رقمية، ويعكس الفجوة بين الرجل والمرأة في  فرعيةيتكون مؤشر التحصيل العلمي من أربعة مؤشرات 
البلد ، في حين ُتحسب قدرة والعاليالتحصيل العلمي، عن طريق نسبة المرأة إلى الرجل في مستويات التعليم األساسي والثانوي 

والكتابة إلى معدل  بالقراءة اإلناث إلمامفي تعليم أعداد متساوية من النساء والرجال في الفترة الطويلة من خالل نسبة معدل 
 لقراءة والكتابة.باالذكور  إلمام

 مؤشر الصحة والحياة: .1

رقميين، ويعطي نظرة عامة على االختالف بين المرأة والرجل في الصحة.  فرعيينيتألف مؤشر الصحة والحياة من مؤشرين 
فهو يبين عدد السنوات التي يمكن أن تقضيها المرأة والرجل في صحة جيدة في ظل العنف والمرض وسوء التغذية والعوامل 

 مالئمة، كما يشخص ظاهرة نقص أعداد اإلناث بالمقارنة مع الذكور.الاألخرى غير 

 مكين السياسي:مؤشر الت .4

 التمكين السياسي من ثالثة مؤشرات رقمية تعكس فجوة الجندر في عملية صنع القرار في أعلى المستوياتيتكون مؤشر 
يقيس نسبة المرأة إلى الرجل في المواقع الوزارية والبرلمان، كما ُيبّين فيما إذا كانت المرأة قد حصلت على  حيث، اإلدارية

 سنة. 50رئيسة للدولة في آخر منصب رئيسة للحكومة أو 
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 القسم الثاني:

 

 2102 مؤشرات سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر
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 :2102سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر ل ةالرئيسي اتمؤشر ال: أوالً 

عام  064/095% من الفجوة، بالمقارنة مع المركز 52662بعد أن أغلقت  6006عام  096/095تراجعت سورية إلى المركز 
، 6006و 6002ويبين الجدول التالي تطور مؤشر فجوة الجندر في سورية بين عامي  .% من الفجوة54632أغلقت و  6000

 . 1ومقدار التغير في قيمة المؤشر

 (6الشكل رقم )

 6006-6002لسورية  فجوة الجندر تطور مؤشر

 .إلى الترتيب بين الدول المدرجة في التقريرتشير األرقام في الشكل 

% في مؤشر التحصيل 3960، و20/095المركز وحافظت على  % من الفجوة في مؤشر الصحة والحياة3262وأغلقت سورية 
، في حين ماتزال الفجوة كبيرة في مؤشر الفرص والمشاركة في االقتصاد متقدمة مرتبتين 002/095واحتلت المركز  العلمي

على التوالي عام  000/095و 095/095واحتلت المركزين % 2% و6264ومؤشر التحصيل العلمي حيث لم تغلق أكثر من 
 .مراتب في مؤشر المشاركة في االقتصاد ومرتبة في مؤشر التمكين السياسي 2، متراجعة 6006

  

                                              
 إن البيانات التي تم جمعها عن سورية كانت قبل اندالع األزمة. 1

103/128 

107/130 

(- 0.003) 
121/134 

(- 0.011) 

124/134 

(- 0.015) 
124/135 

(- 0.003) 

132/135 

(- 0.027) 
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 (9رقم )الشكل 

 6006لسورية  فجوة الجندرالمؤشرات الرئيسية ل

 

 .6006و 6002ويبين الجدول التالي تطور ترتيب سورية وقيمة المؤشر في المؤشرات الرئيسية بين عامي 

 (0رقم ) الجدول

 6006لسورية  فجوة الجندرتطور المؤشرات الرئيسية ل

الفرص والمشاركة في  المؤشر اإلجمالي 
 التمكين السياسي الصحة والحياة التحصيل العلمي االقتصاد

 
 الترتيب

قيمة 
 الترتيب المؤشر

قيمة 
 الترتيب المؤشر

قيمة 
 الترتيب المؤشر

قيمة 
 الترتيب المؤشر

قيمة 
 المؤشر

 0.070 111 0.976 61 0.931 107 0.274 135 0.563 132 دولة( 015) 2102
 0.060 110 0.976 61 0.914 109 0.409 129 0.590 124 دولة( 014) 2100
 0.060 107 0.976 60 0.936 104 0.398 130 0.593 124 دولة( 014) 2101
 0.060 116 0.976 68 0.931 104 0.461 120 0.607 121 دولة( 011) 2119
 0.060 112 0.976 65 0.927 101 0.508 107 0.618 107 دولة( 011) 2111
 0.059 100 0.976 63 0.927 99 0.524 104 0.622 103 دولة( 021) 2117

 

%27.4 

 

135/135 

%93.1 

 

107/135 

7% 

 

111/135 

67.6% 

 

61/135 

الفرص والمشاركة في 
 االقتصاد

 التحصيل العلمي

 التمكين السياسي

 الصحة والحياة
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فالسويد. وعلى الرغم  النرويج فنلندا ثم هاييسلندا المركز األول، تلأتبوأت  ، حيثالعالمي واحتلت الدول االسكندنافية قمة الترتيب
فجوة الجندر في بلدًا  60وأغلق  % منها.40أكثر من  أغلقتمن أن هذه الدول لم تستطع إغالق الفجوة بشكل كامل، إال أنها 

بلدًا فجوة الجندر في مؤشر الصحة والحياة ومن بينها لبنان  96مؤشر التحصيل العلمي من بينها اإلمارات، في حين أغلق 
مراتب متأخرة، سواء أكان في المؤشرات الرئيسية  واحتلت المدرجة في التقرير 04الـ  الدول العربيةتراجعت معظم وموريتانيا. و 
 .6006. ويبين الشكل التالي فجوة الجندر لسورية بالمقارنة مع عدد من الدول الفرعيةت أم في المتغيرا

 (4الشكل رقم )

 6006مؤشرات فجوة الجندر في سورية بالمقارنة مع عدد من الدول 

 دولة. 095تشير األرقام في الشكل إلى الترتيب بين 

 :2102لفجوة الجندر سورية في التقرير العالمي ل الفرعية مؤشراتال: ثانياً 

 مؤشر الفرص والمشاركة في االقتصاد: .0

 ،095/095واحتلت المركز األخير بين الدول المدرجة في التقرير  تراجعت سورية في مؤشر الفرص والمشاركة في االقتصاد
دوالر أمريكي ولدى الرجل  06926الدخل المتوقع بمعادل القوة الشرائية، ذلك أنه يبلغ لدى المرأة نظرًا لزيادة فجوة الجندر في 

 %، كما يبين التقرير.00دوالر أمريكي، وتبلغ نسبة كبار المسؤوالت والمديرات فقط  37020
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 (6الجدول رقم )

 مؤشر الفرص والمشاركة في االقتصاد

 الترتيب المؤشر الرقم
 دولة 015

قيمة 
 المؤشر

وسطي 
نسبة المرأة إلى  الرجل المرأة العينة

 الرجل
  0.599 0.274 135 والمشاركة في االقتصادالفرص  0

 0.27 82 22 0.68 0.27 133 1المشاركة في قوة العمل* 0600
 - - - 0.64 - - مساواة األجور في األعمال المماثلة 0606
 0.15 9,071 1,362 0.53 0.15 134 بمعادل القوة الشرائية )$(* المتوقع الدخل 0609
 0.11 90 10 0.25 0.11 100 المسؤوليين والمدراء*المشّرعون وكبار  0604
 0.70 59 41 0.63 0.70 85 العمال المهنيون والتقنيون* 0605

 مؤشر التحصيل العلمي: .2

وهذا يساوي وسطي عينة الدول المدرجة في التقرير، % من فجوة الجندر في مؤشر التحصيل العلمي، 39أغلقت سورية 
معدل االلتحاق في التعليم العالي، حيث يبلغ معدل اإللمام بالقراءة مؤشر بالقراءة والكتابة و  وتركزت الفجوة في مؤشر اإللمام

% ولدى 06لدى اإلناث %، في حين يبلغ معدل االلتحاق في التعليم العالي 30% ولدى الذكور 22لدى اإلناث والكتابة 
 %، وذلك كما يبين التقرير.02الذكور 

 (9الجدول رقم )

 العلمي مؤشر التحصيل

 الترتيب المؤشر الرقم
 دولة 015

قيمة 
 المؤشر

وسطي 
نسبة المرأة إلى  الرجل المرأة نةالعي

 الرجل
  0.932 0.931 107 التحصيل العلمي 2

 0.86 90 77 0.87 0.86 107 *اإللمام بالقراءة والكتابةمعدل  6600
 0.98 94 92 0.97 0.98 109 معدل االلتحاق في التعليم األساسي* 6606
 1.01 67 67 0.90 1.00 1 معدل االلتحاق في التعليم الثانوي* 6609
 0.72 17 12 0.88 0.72 111 معدل االلتحاق في التعليم العالي* 6604
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 تشير * إلى البيانات الرقمية6 
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 مؤشر الصحة والحياة: .1

العمر  . ويبين التقرير أن20/095% من فجوة الجندر في مؤشر الصحة والحياة، واحتلت المركز 3262قامت سورية بإغالق 
 سنة. 26سنة وللرجل  25المتوقع للحياة للمرأة 

 (4الجدول رقم )

 مؤشر الصحة والحياة

 المؤشر الرقم
 الترتيب

 دولة 015
قيمة 
 المؤشر

وسطي 
 الرجل المرأة العّينة

نسبة المرأة إلى 
 الرجل

  0.956 0.976 61 الصحة والحياة 1
 0.94 - - 0.92 0.94 93 نسبة اإلناث إلى الذكور عند الوالدة* 9600
 0605 62 65 1.04 1.05 68 العمر المتوّقع للحياة* 9606

 مؤشر التمكين السياسي: .4

، حيث بين التقرير أن نسبة المرأة إلى الرجل في البرلمان 000/095احتلت سورية مرتبة متأخرة في مؤشر التمكين السياسي 
عضوًا، وبالتالي تبلغ  650من بين  90وانخفض تمثيل المرأة في الدورة الحالية لمجلس الشعب إلى %. 00الوزارة %، وفي 04

من بينهم ثالث وزيرات، وبالتالي تبلغ وزيرًا  95 الحالية يبلغ عدد أعضاء الحكومة%. في حين 0962نسبة المرأة إلى الرجل 
 ولم تستلم امرأة رئاسة الحكومة في سورية. .%36925 مؤخراً نسبة المرأة إلى الرجل في الوزارة المشكلة 

 (5الجدول رقم )

 مؤشر التمكين السياسي

 الترتيب المؤشر الرقم
 دولة 015

قيمة 
 المؤشر

وسطي 
نسبة المرأة إلى  الرجل المرأة العّينة

 الرجل
  0.195 0.070 111 التمكين السياسي 4

 0.14 88 12 0.23 0.14 96 المرأة في البرلمان* 4600
 0.11 90 10 0.19 0.11 97 المرأة في الوزارة* 4606

رئيسة للحكومة أو  عدد السنوات التي قضتها المرأة 4609
 سنة* 50الدولة في آخر 

58 0.00 0.17 0 50 0.00 

  



 

 
 

20 

  



 

 
 

21 

 

 

 

 القسم الثالث:

 

 السياسات المقترحة
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 السياسات المقترحة

 

 وتوحيد معايير التوظيف المطبقة على اإلناث والذكور لدى القطاع الخاص.ص عمل متساوية بين المرأة والرجل، توفير فر  .0

 المرأة، السيما المرأة الريفية.ن كيإحداث برامج لتم .6

 شاء صندوق للتمويل الصغير للمرأة يسهل حصولها على التمويل.إن .9

 إلى سوق العمل.ريع التشغيلية والتدريبية للمرأة، بهدف تشجيع دخول المرأة دعم تنفيذ عدد من المشا .4

 إنشاء حاضنات أعمال نسائية، وتشجيع ريادة األعمال لدى المرأة. .5

قدرات النساء العامالت وطاقاتهم، وتسويق منتجات المشاريع  إلبرازمحليًا وخارجيًا إقامة معارض للمنتجات النسوية  .2
 النسوية.

 م عمل المرأة.من المنزل والعمل عن بعد، بهدف زيادة تنظي السماح بترخيص عمل المرأة .2

 المرأة والرجل لدى القطاع الخاص، وتعزيز اإلنصاف في األجر. الحد من تفاوت توزيع الدخل بين .4

 دراسة مشروع رعاية أطفال العامالت والبحث عن مصدر تمويل له. .3

 وضع آليات ووسائل نقل لتسهيل تنقل المرأة لمكان العمل بأجور نقل مدعومة. .00

 دراس السيما في الريف.الحد من تسرب الفتيات من الم .00

 إدخال مناهج تعليمية تشجع عمل المرأة. .06
 .زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشعب .09

 زيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء. .04
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 2102مؤشرات سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر 
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 أواًل: المؤشرات الرئيسية

 

 المؤشر الرقم
 الترتيب

 دولة 015
قيمة 
 المؤشر

وسطي 
 الرجل المرأة العينة

نسبة المرأة إلى 
 الرجل

  0.599 0.274 135 الفرص والمشاركة في االقتصاد 0
 0.27 82 22 0.68 0.27 133 1المشاركة في قوة العمل* 0600
 - - - 0.64 - - مساواة األجور في األعمال المماثلة 0606
 0.15 9,071 1,362 0.53 0.15 134 بمعادل القوة الشرائية )$(* المتوقع الدخل 0609
 0.11 90 10 0.25 0.11 100 المشّرعون وكبار المسؤوليين والمدراء* 0604
 0.70 59 41 0.63 0.70 85 العمال المهنيون والتقنيون* 0605
  0.932 0.931 107 التحصيل العلمي 2

 0.86 90 77 0.87 0.86 107 *اإللمام بالقراءة والكتابةمعدل  6600
 0.98 94 92 0.97 0.98 109 معدل االلتحاق في التعليم األساسي* 6606
 1.01 67 67 0.90 1.00 1 معدل االلتحاق في التعليم الثانوي* 6609
 0.72 17 12 0.88 0.72 111 معدل االلتحاق في التعليم العالي* 6604
  0.956 0.976 61 الصحة والحياة 1

 0.94 - - 0.92 0.94 93 نسبة اإلناث إلى الذكور عند الوالدة* 9600
 0605 62 65 1.04 1.05 68 العمر المتوّقع للحياة* 9606
  0.195 0.070 111 التمكين السياسي 4

 0.14 88 12 0.23 0.14 96 المرأة في البرلمان* 4600
 0.11 90 10 0.19 0.11 97 المرأة في الوزارة* 4606

رئيسة للحكومة أو  السنوات التي قضتها المرأة عدد 4609
 سنة* 50الدولة في آخر 

58 0.00 0.17 0 50 0.00 

 

  

                                              
1

 تشير * إلى البيانات الرقمية6 
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 ثانيًا: المؤشرات اإلضافية

 التمكين االقتصادي
 32 معدل البطالة بين اإلناث البالغات )% من قوة عمل اإلناث(
 6 معدل البطالة بين الذكور البالغين )% من قوة عمل الذكور(

 51 نسبة توظيف اإلناث في القطاع غير الزراعي )% من إجمالي التوظيف في القطاع غير الزراعي(
 0.50 األفضل( 0-5) حقوق الميراث لإلبنة

 0.50 األفضل( 0-5) حقوق الميراث لألرامل
 14 نسبة الشركات التي تشارك فيها المرأة في الملكية )% من الشركات( 

 0.50 األفضل( 0-5) األرضحصول المرأة على ملكية 
 0.50 األفضل( 0-5) حصول المرأة على االئتمان

 0.50 األفضل( 0-5) حصول المرأة على الممتلكات من غير األراضي
 5 األفضل( 1-5) انفتاح المرأة على برامج التمويل

 - األفضل( 7-5) قدرة المرأة على االرتقاء إلى مناصب قيادية في المؤسسات
 التعليم

 66 نسبة المدرسات في التعليم األساسي )%(
 15 نسبة المدرسات في التعليم الثانوي )%(
 - نسبة المدرسات في التعليم العالي )%(

 50 سنوات الدراسة المتوقع لإلناث، من التعليم األساسي وحتى التعليم الثانوي )بالسنوات(
 50 وحتى التعليم الثانوي )بالسنوات(سنوات الدراسة المتوقع للذكور، من التعليم األساسي 

 الزواج واإلنجاب
 31 متوسط عمر زواج اإلناث )بالسنوات(
 55 (51-51الزواج المبكر )% من النساء بين 
 3.10 معدل الخصوبة )والدة لكل امرأة(

 71 (51-51من النساء بين  50000معدل خصوبة المراهقات )والدة لكل 
 88 للوالدة، زيارة واحدة على األقل )%(تغطية الرعاية السابقة 

 16 الوالدة تحت إشراف كادر طبي مؤهل )%(
 70 والدة( 5000000معدل وفيات األمهات )لكل 

 18 انتشار وسائل منع الحمل )%(
 - )%( 91-51انتشار فيروس اإليدز لإلناث بين 
 - )%( 91-51انتشار فيروس اإليدز للذكور بين 

 59 والدة( 50000الرضع )احتمال الوفاة بين الوالدة وحتى عمر سنة لكل معدل وفيات 
 5.03 نسبة اإلناث إلى الذكور
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 المؤسسات االجتماعية والحقوق السياسية
 0.50 األفضل( 0-5) السلطة األبوية في الزواج
 0.50 األفضل( 0-5) السلطة األبوية بعد الطالق

 0.00 األفضل( 0-5) تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
 1.00 األفضل( 0-5) وجود تشريعات تعاقب العنف األسري ضد المرأة

 1953 ,1949 سنة حصول المرأة على حق التصويت
 - حصة النوع

 - وجود تشريعات تحظر التمييز على أساس الجنس 
 بيئة رعاية األطفال
يومًا للمولود  530 مدة إجازة األمومة

للمولود يومًا  10األول، 
يومًا للمولود  71الثاني، 
 الثالث

 500 تعويضات إجازة األمومة )% من األجر المدفوع(
 صاحب العمل مقدم تغطية األمومة

 - مدة إجازة األبوة
 - تعويضات إجازة األبوة )% من األجر المدفوع(

 - خيارات الحضانة اليومية
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 2102العالمي لفجوة الجندر  ملف سورية في التقرير
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فجوة الجندر هي ظاهرة عدم المساواة بين المرأة والرجل، ونشأت عبر الزمن، وتبلورت نتيجة لثقافات معظم دول العالم، 
 أيضًا.ومعتقداتهم ودياناتهم وقومياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وغيرها من العوامل، كما أنها تؤثر في هذه العوامل 

جتماعية هامة اية و اقتصادنعكاسات اعلى كافة األصعدة، لما لهذا من  تسعى مختلف دول العالم اليوم إلى النهوض بالمرأةو 
التحيز القائم على أساس الجندر يؤثر سلبًا على السوق العالمية، فالمشاركة الكاملة ، ذلك إن وتأثير كبير على نمو األمم

، باإلضافة إلى االرتباط الوثيق بين إغالق فجوة الجندر وتعزيز التنافسية. حيث إن التنافسية تعتمد على للمرأة ال غنى عنها
إنتاجية القوة العاملة ومهاراتهم ومستوى تعليمهم، وتشكل المرأة نصف الموارد البشرية في المجتمع، وبالتالي فإن التنافسية 

عطائها من الحقوق والفرص ماهو متاح للرجل. على المدى البعيد تعتمد بشكل كبير على مدى ت  مكين المرأة وا 

وهذا يتطلب تشجيع جميع أصحاب الشأن في مختلف الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلى مساندة مشاركة 
أي  ،ةلدولياو  الوطنية واإلقليمية على كافة الصعدجميع نواحي المجتمع المرأة في عملية صنع القرار، ومساهمتها في 

  ال مكان لها في المستقبل. الجندرأن فجوة  الوصول إلى
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