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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 المرأة لجنة
 الدورة العاشرة

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  17-16بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 19-بناء على نحٍو أفضل بعد جائحة كوفيدلا

 موجـز

عن فجوات هيكلية مختلفة تشوب المنطقة  19-على مدى العامين الماضيين، كشفت جائحة كوفيد
العربية. وقد أّدت هذه الفجوات إلى تفاقم األوضاع االجتماعية واالقتصادية الصعبة بالفعل، وإلى تدهور 

 ل عيشها تدهوراً مخيفاً. وتتضمن هذه الوثيقة أمثلة على المجاالت التي تبرز فيها ب  وضع المرأة وس  
لمرأة والفتاة، وضعف تمثيل المرأة في الحياة العامة، والقصور في تمكينها هذه الفجوات، ومنها العنف ضد ا

االقتصادي. وهي تقدم توصيات عملية لدعم واضعي السياسات في بناء مستقبل أفضل في أعقاب الجائحة، 
 وفي تنفيذ سياسات وطنية متكاملة أكثر فعالية خالل عملية التعافي.

وضعتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أيضاً استراتيجيات الوثيقة وتعرض 
تكّمل وثيقة أخرى كما أنها لدعم الدول األعضاء في تصميم سياسات مراعية لقضايا المساواة بين الجنسين. 

(E/ESCWA/C.7/2021/6)  تتناول األدوات التي وضعتها اإلسكوا لدعم هذه الدول في النهوض بمؤسساتها
وتعزيز تشريعاتها، واتخاذ التدابير الالزمة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية التي تستدعي الوطنية، 

 تدّخالً. ولجنة المرأة مدعّوة إلى استعراض التحليل الذي تتضمنه هذه الوثيقة والتعليق عليه.
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 ةـمقدم

في مختلف أنحاء العالم، تتقاضى المرأة أجراً أقل من الرجل، وتحتفظ بمّدخرات أقل منه، وتشغل وظائف  -1
أقل أمناً منه. وبشكل عام، تبلغ نسبة النساء العامالت في القطاع غير النظامي مستويات أعلى من نسبة الرجال 

مرأة إعية، وإن كان عدد األسر التي تعيلها العاملين فيه. ويقّوض ذلك فرص حصول المرأة على الحماية االجتما
مات لوحدها يفوق عدد األسر التي يعيلها رجل لوحده. وبطبيعة الحال، فإن قدرة النساء على مواجهة الصد

 .(1)االقتصادية أضعف من قدرة الرجال

 نت أقل مماوال تشكل المنطقة العربية استثناًء. فقدرة المرأة على الوصول إلى الموارد والتحكم بها كا -2
، اً . أما الجائحة، فقد زادت وضع المرأة المهمشة سوءتفشي فيروس كوروناهي عليه لدى الرجل منذ ما قبل 

 وأضّرت النساء والفتيات بشكل غير متناسب، وذلك من خالل تفاقم أوجه عدم المساواة المستشرية بالفعل، مع 
المرأة، كما يدل عليه ارتفاع عدد التقارير المتعلقة  ما رافق ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية مخيفة على

 .)3(. وقد تحّول العنف ضد النساء والفتيات إلى "جائحة مستترة" في العالم والمنطقة)2(بالعنف ضدها

ً للتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية  -3 وبالرغم من أن الدول العربية، بمعظمها، وضعت خططا
. وقد استثمرت الدول في مختلف أنحاء )4(هذه الخطط احتياجات المرأة إلى حد بعيد، فقد تجاهلت 19-لكوفيد

مليار دوالر لتنفيذ برامج وحزم تحفيزية مالية واتخاذ تدابير للحماية االجتماعية.  150المنطقة ما مجموعه نحو 
. )5(أة قبل الجائحةغير أن هذه التدابير، في حاالت كثيرة، لم تراعِ عدم المساواة في وضع الرجل والمر

في المائة التخاذ تدابير  1.2إجمالي الدعم المالي الذي أعلنت عنه الحكومات العربية، لم تخصص سوى  فمن
 لصالح النساء، بمن فيهّن الموظفات، ورائدات األعمال، والنساء اللواتي يتولّين إعالة أسرهّن، والناجيات 

مليار دوالر لتدابير الدعم الصحي في الدول العربية، فدول  4.51وبالرغم من تخصيص . )6(من العنف ضد المرأة
وباإلضافة إلى ذلك، لم تشمل الخطط أي تدابير  .)7(قليلة فقط نفذت استجابات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

 .)8(لوقاية المرأة من العنف وتقديم التعويضات للناجيات منه

                                                      
)1( United Nations, Policy brief: The impact of COVID-19 on women, 2020. 

)2( United Nations Population Fund, Arab States Region COVID-19 Situation Report No. 8, 2020. 

 .2020نيسان/أبريل  6، نكوكا-بيان صادر عن المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فومزيلي مالمبو )3(

قيق المساواة بين الجنسين؟ فرصة ضائعة على مسار النهوض بالمرأة والفتاة أو فرصة لتح :19-اإلسكوا، جائحة كوفيد )4(

 .)يصدر قريباً(

 المرجع نفسه. )5(

 .19-أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيداألمم المتحدة،  )6(

فرصة ضائعة على مسار النهوض بالمرأة والفتاة أو فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين؟  :19-اإلسكوا، جائحة كوفيد )7(

 .)يصدر قريباً(

 .2020، العنف ضد النساء والفتيات: الجائحة المستترةهيئة األمم المتحدة للمرأة، الدول العربية،  (8)

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en-1.pdf
https://arabstates.unfpa.org/en/publications/arab-states-region-covid-19-situation-report-no-8
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/04/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
http://tracker.unescwa.org/
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/04/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/04/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
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نطقة العربية واضحةً في غياب التدابير المراعية العتبارات وظهرت الفجوات الهيكلية التي تشوب الم -4

المساواة بين الجنسين، وقصور الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المرأة في خضّم الجائحة، وهي فجوات تقّوض 
ا ضرورة قدرة المرأة على االستفادة من اآلليات الحكومية المنفّذة لإلغاثة وللتخفيف من حّدة عدم المساواة. ومن هن

البناء و وهي تمضي على مسار التعافي من الجائحة 19-أن تسترشد دول العالم بالدروس المكتسبة من أزمة كوفيد
 .)9(اتخاذ تدابير لمعالجة الحواجز الهيكلية التي تحول دون المساواة بين الجنسين ، مما يتطلّبعلى نحٍو أفضل

ً تتضمن هذه الوثيقة عرضو -5  19-للتدابير المنفّذة في المنطقة العربية للتخفيف من آثار أزمة كوفيد اً موجز ا
ج الالزمة للبناء على نحو أفضل، مع التركيز ه  على المساواة بين المرأة والرجل. وهي تقدم توصيات بشأن الن  

للقضاء على التمييز ب ل بناء قدرات اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، وتعزيز األطر القانونية والسياسية على س  
ضدها، ودعم تدابير التنمية االجتماعية واالقتصادية لزيادة مشاركتها في الحياة العامة. وتكمل هذه الوثيقة وثيقة 

 تتناول بعض األدوات التي وضعتها اإلسكوا لدعم الدول األعضاء  E/ESCWA/C.7/2021/6أخرى رمزها 
 لى نحو أفضل.على مسار التعافي من آثار الجائحة والبناء ع

 على المرأة في المنطقة العربية 19-آثار جائحة كوفيد -أوالا 

 عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حد من للجاهدة الدول العربية خالل العقد الماضي عملت  -6
دولة إلى  20في شتى المجاالت المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية. ويتضح ذلك من خالل انضمام 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديم تقارير عن هذه االتفاقية، والتزام الدول العربية 
 جميعها بتقديم التقارير الخمسية عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين.

اواة بين الجنسين. وتشمل وتبذل الدول العربية جهوداً متزايدة لتحقيق إصالحات تشريعية مراعية للمس -7
هذه الجهود سن قوانين إلزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى أسواق العمل؛ ودعم المرأة لتقاضي 
أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة؛ ومكافحة العنف األسري والتحرش الجنسي ومحاسبة الجناة. وتعمل 

ً على وضع استرات ً يجيات وسياسات تغطي نطاقالدول العربية أيضا ً واسع ا من القضايا ذات األولوية، ومنها  ا
استراتيجيات وطنية لصالح المرأة واستراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضدها وخطط عمل وطنية بشأن المرأة 

 والسالم واألمن، كما تعمل على دعم هذه االستراتيجيات والسياسات وتنفيذها.

 تفشيها، عملت اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة مع مجموعة متنوعة ومنذ  19-قبل جائحة كوفيدو -8
من الجهات المعنية لضمان مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين وتلبية احتياجات المرأة في التدابير المعتمدة 

يات التي اعتمدتها الحتواء اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه األزمة العالمية غير المسبوقة. وتشمل االستراتيج
اآلليات إقامة تحالفات مع المجتمع المدني، والمشاركة النشطة مع المسؤولين الحكوميين لمعالجة القضايا هذه 

المستجدة، وتوفير الخبرات الالزمة لوضع سياسات شاملة تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، وإسماع 
 صوت النساء بشأن مجموعة من القضايا.

                                                      
فرصة ضائعة على مسار النهوض بالمرأة والفتاة أو فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين؟  :19-اإلسكوا، جائحة كوفيد )9(

 )يصدر قريباً(.
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من التقدم المحَرز، لم تلتحق المنطقة العربية بعد بركب المناطق األخرى، إذ ال تزال المرأة  وبالرغم -9

محرومة من حقوقها االجتماعية واالقتصادية، وغير قادرة على االستفادة من الموارد والفرص المتاحة بالتّساوي 
التقدم المحرز على عدة مستويات،  مع الرجل. وتظهر مؤشرات دولية، مثل مؤشر الفجوة بين الجنسين، أنه رغم

ل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت إلى  في المائة في عام  60.9ال تزال الفجوة األكبر تسجَّ
 أن خمس دول  2019ويبيّن مؤشر السالم العالمي للعام  .)11(2020في المائة في عام  60.5مقابل  )10(2021

 .)12(هي في المنطقة العربية أداءً  أاألسومن أصل العشر دول 

اعتمدت الدول العربية مجموعة متنوعة من السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل لمعالجة قضايا و -10
المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. وشملت هذه المجموعة خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسالم 

لدول الرامية إلى الحد من العديد من أوجه عدم المساواة الهيكلية واألمن ثبتت أهميتها القصوى في تعزيز جهود ا
 أن الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن  19-كوفيدبين الرجل والمرأة. على سبيل المثال، أظهرت جائحة 

 الم واألمن، ال تشكل فقط إطاراً تحليلياً وسياسياً للمنطقة العربية التي تواجه تحديات غير مسبوقة في مجالَي الس
 بل إنها أيضاً أداة لإلنذار المبكر من شأنها تحسين تأهب الدول لحاالت الطوارئ.

 العنف ضد المرأة والفتاة -ألف

على أهمية زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على العنف  وتكراراً  شدد األمين العام لألمم المتحدة مراراً  -11
  )13(،انونية والمؤسسية الوطنية مع الصكوك والمعايير الدوليةضد المرأة، وذلك من أجل مواءمة األطر الق

ن شأنه أن يهّيء الدول للحد من العنف المتزايد أثناء األزمات وفي حاالت النزاعات. فما لم يتم التصدي لهذه ما م
كلّف العنف ضد المرأة المنطقة  . وفي السابق،19-الجائحة المستترة، فهي بال شك ستفاقم األثر االقتصادي لكوفيد

ً مليار دوالر سنوي 245العربية ما يقارب   . ويستمر هذا الرقم في االرتفاع مع تزايد حدة العنف ونطاقه )14(ا
 ، نتيجة للتدابير الحكومية الرامية إلى تقييد حرية التنقّل.19-كوفيدفي أعقاب 

ى القوانين الجنائية شملت إلغاء ما يسمى في اآلونة األخيرة، أدخلت دول عربية عديدة إصالحات علو -12
بقوانين "الزواج من المغتصب" والقوانين التي تخفف العقوبة على قتل اإلناث، وسنّت قوانين تحظر تشويه 

رات األعضاء التناسلية لإلناث وزواج الطفالت، كما عززت قوانين مكافحة االتجار بالبشر. وبالرغم من هذه التغي  
ل الطريق طويالً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين بموجب القانون في المنطقة. على سبيل اإليجابية، ال يزا

المثال، ال تزال بعض الدول تبدي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولم تقم 
ب الزوجي أو التحرش الجنسي دول عديدة بسن تشريعات قائمة بذاتها لمكافحة العنف األسري، ولم تجّرم االغتصا

في األماكن العامة. ي ضاف إلى ذلك أّن الخدمات المقدمة إلى الناجيات من العنف محدودة وغير متاحة لشريحة 

                                                      
)10( World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2021, p. 7. 

 .6المرجع نفسه، ص.  )11(

)12( Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Women, Peace and Security Index, 2019, p. 2. 

 .2020نيسان/أبريل  5، 19-رسالة األمين العام بالفيديو عن العنف ضد المرأة وجائحة كوفيد )13(

بيان صحفي: مسؤولون عرب يتفقون على أولويات المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة للسنوات الخمس اإلسكوا،  )14(

 .2019، المقبلة

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
https://giwps.georgetown.edu/the-index/
http://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.unescwa.org/ar/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
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كبيرة من الفئات المستهدفة، وأّن الحواجز االجتماعية تحول دون طلب النساء للمساعدة. ولم توضع سوى أطر 

 مساءلة من أجل الحد من العنف ضد المرأة أثناء الصراعات.وطنية قليلة إلنفاذ القانون أو ال

خالل الجائحة، ازداد العنف ضد النساء والفتيات حّدةً، واتّسع نطاقاً. فقد أدت التدابير المتخذة لتقييد  -13
. )15(الحركة وضمان التباعد الجسدي إلى العزلة االجتماعية للسكان، مساهمةً في زيادة العنف ضد المرأة والفتاة

وتعاني النساء والفتيات في مختلف أنحاء المنطقة العربية من أوجه عدم مساواة متداخلة، كما أن إمكانية حصولهن 
محدودة. وبالتالي، فإن مجموعات سكانية  ،)17(والمالجئ )16(على الدعم الخارجي، مثل الخدمات االجتماعية

 ذوات اإلعاقة، أكثر عرضة للخطر.كبيرة من النساء والفتيات، مثل السجينات أو النازحات أو 

 في المائة من النساء المتزوجات  35.4ويقّدر تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية أّن  -14
في المنطقة تعرضن لشكل من أشكال العنف مرة واحدة على األقل على يد الشريك. ولكن، رغم ارتفاع معدالت 

هذه المعدالت هي األعلى في العالم، ال تزال البيانات الوطنية غير  انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة، ومع أنّ 
دولة أجرت  22متوفرة، وإذا توفرت، فإنها ال تصدر بانتظام. فتسع دول فقط من الدول العربية البالغ عددها 

رتها، دراسات استقصائية أسرية قائمة بذاتها عن العنف ضد المرأة، أو أدرجت قسماً عنه في أي مسوح صحية أج
مثل الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية أو المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات. وفي حين أّن بعض 

جريت بعض الدراسات . كذلك، أ  2006هذه الدراسات االستقصائية حديث، فبعضها اآلخر يعود إلى عام 
ً االستقصائية مرة واحدة فقط، وهذا ليس كافي ال لمقارنتها. وقد ن فذت مسوح مستقلة في جزر ال لتتبع النتائج و ا

 ع االجتماعي لنوالقائم على اللعنف االقتصادية لتكلفة ا)مسح (، ومصر 2012مسح السكان والصحة، القمر )
(، والعراق )المسح المتكامل لألوضاع االجتماعية والصحية 2014والمسح السكاني الصحي لعام  2015في العام 

(، وموريتانيا )المسح الوطني حول العنف 2017مسح السكان والصحة، (، واألردن )2011 للمرأة العراقية لعام
والمسح  2019(، والمغرب )البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء لعام 2011ضد المرأة لعام 

يني لألعوام (، ودولة فلسطين )مسح العنف في المجتمع الفلسط2018الوطني حول السكان وصحة األسرة لعام 
(، وتونس )المسح الوطني حول العنف ّضد 2019مسح السكان والصحة، (، والصومال )2019و 2015و 2011

 .)18((2011المرأة لعام 

وبرز تقدير الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة كأداة رئيسية لمساعدة واضعي السياسات على تخصيص  -15
التغييرات في هذا المجال وإدخال إصالحات ملموسة على السياسات ميزانية وطنية للقضاء على هذا العنف وتتبع 

ذات الصلة، إاّل أّن دول المنطقة العربية ال تستخدم هذه األداة بشكل منهجي. في الواقع، مصر والمغرب ودولة 
 فلسطين هي الدول العربية الوحيدة التي قامت باستخدامها.

                                                      
 .2020، في المنطقة العربية 19-موجز السياسات: العنف ضد النساء والفتيات وجائحة كوفيداإلسكوا،  (15)

(16) ESCWA and others, An essential pathway: Service provider coordination and referral systems in the Arab 

region (forthcoming). 

 .2020، آثار جائحة كوفيد على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربيةاإلسكوا،  (17)

 .2020اإلسكوا، التقرير العربي لفجوة النوع االجتماعي  (18)

https://archive.unescwa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 التمكين االقتصادي للمرأة -باء

  20إّن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة العربية هو األدنى في العالم، ويبلغ نحو  -16
في المائة،  19.5إلى  2019. وقد اقترن هذا المعدل بارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء في عام )19(في المائة
الجائحة أّن النساء بشكل عام يتقاضين دخالً  . وكان من الواضح قبل تفشي)20(في المائة لدى الرجال 9 مقارنة بـ

أقل من نظرائهن من الرجال، غير أّن األزمة أدت إلى ارتفاع المعدالت، المرتفعة أصالً، لعمل المرأة في القطاع 
 أن خطط الحماية االجتماعية والتدابير المتعلقة بسوق العمل  19-كوفيد فيروس غير النظامي. كذلك، كشف

ً الخطر المتعدد األوجه الذي يواجه المرأة، وعدم قدرتها  ال تشمل العديد  من فئات العمال. وكشف أيضا
 ل عيشها ورفاهها.ب  على االستجابة للصدمات، وهو ما كان له تأثير هائل على س  

. )21(في المائة 62تصل نسبة النساء العامالت في القطاع غير النظامي في المنطقة العربية إلى حوالي و -17
  83وفي المائة في الجزائر،  49وفي المائة في العراق،  48يانات إلى أن نسبة هؤالء النساء بلغت وتشير الب

 وينتج ضعف المشاركة االقتصادية للمرأة، جزئياً،  .)22(في المائة في موريتانيا 87وفي المائة في المغرب، 
 من مساهمتها الكبيرة في أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر.

 أسواق العمل -1

هو تجاهل سياسات سوق العمل واستراتيجياته في بعض تحّدٍ آخر يحول دون المشاركة االقتصادية للمرأة  -18
سيما النساء ذوات اإلعاقة. ويتمثل تحّد آخر في عدم التطابق بين النظام التعليمي  الدول الحتياجات النساء، وال

 السوق بسبب عدم تطابق مهاراتها معها.ومتطلبات سوق العمل، وعدم قدرة المرأة على تلبية متطلبات 

 ، كانت معدالت التقدم نحو المساواة بين الجنسين في سوق العمل متفاوتة 19-وحتى قبل أزمة كوفيد -19
ل المنطقة العربية أدنى معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم، وتفاوتات )23(بين الدول العربية . وتسّجِ

ل في الوصول إلى سوق العمل. وتعمل النساء في المنطقة العربية في وظائف نظامية كبيرة بين المرأة والرج
وغير نظامية منخفضة األجر في معظم األحيان، وال يشغلن مناصب قيادية إال نادراً. وتقّدر منظمة العمل الدولية 

 لمسؤوليات التي تقع في المائة من النساء في المنطقة يبقَين خارج القوى العاملة، وذلك بفعل ا 73.3أن 
. واالعتقاد بأّن إعالة األسرة مالياً مسؤولية الرجل والرعاية المنزلية مسؤولية )24(على عاتقهّن في مجال الرعاية

المرأة هو تجسيد لصورة نمطية مهيمنة في المنطقة العربية تعّززها األحكام االجتماعية المسبقة، والمعايير المقيِّدة 
                                                      

فرصة ضائعة على مسار النهوض بالمرأة والفتاة أو فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين؟  :19-كوفيد اإلسكوا، جائحة (19)

 .)يصدر قريباً(

(20) International Labour Organization, World Employment Social Outlook, 2019. 

 .2020، المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية على19-موجز سياسات: آثار جائحة كوفيداإلسكوا،  (21)

 .2017، العمل غير المهيكل في البلدان العربي: الواقع والحقوقسمير العيطة،  (22)

 135.6ة العالمية وتحقيق تكافؤ الجنسين في العالم سيستغرق أّن سد الفجو 2020يقّدر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام  (23)

 .www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equalityسنة. 

(24) ILO, Care work and care jobs for the future of decent work, 2018. 

http://www.ilo.org/wcmsp%205/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_6705%2042.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf
https://refugees-partners.org/wp-content/uploads/2020/01/Informal-Labor-in-the-Arab-Countries-AR.pdf
https://refugees-partners.org/wp-content/uploads/2020/01/Informal-Labor-in-the-Arab-Countries-AR.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
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 القانونية والتنظيمية التي ال تزال تختزل المرأة في أدوار تقليدية مثل تقديم الرعاية لألسرة،  لحرية المرأة، واألطر

 مما يحد من قدرتها على اتخاذ القرارات.

 عن أوجه عدم مساواة بين الجنسين كانت راسخة في سوق العمل العربية  19-كشف فيروس كوفيد -20
وعلى الرغم ه وزاد التمييز ضد المرأة حدةً في مختلف المجاالت. منذ ما قبل تفّشي الجائحة، كما فاقم هذه األوج

من عدم دراسة أثر اإلغالق الشامل ألسواق العمل على مدى شهور في المنطقة بعد، تشير نتائج البحوث األولية 
د الجائحة قإلى أن النساء العامالت في كّل من القطاعين النظامي وغير النظامي هّن من أكثر المتضررين. ف

ألحقت أضراراً جسيمة بصاحبات المشاريع والعامالت، نظراً إلى أّن أنشطتهن االقتصادية مترّكزة في الصناعات 
التحويلية وقطاع الخدمات، مثل الرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة، وقطاعات الفنادق والمطاعم. وقد عانت هذه 

، مما أضّر بالنساء 19-كوفيدرامي إلى الحد من تفشي الصناعات أكثر من غيرها بفعل تدابير اإلغالق الشامل ال
 .)25(أكبر بكثير من الرجال

تدبيراً للتخفيف من أثر  74، اتّخذت الحكومات العربية 19-كوفيدفي إطار خططها الوطنية لالستجابة لو -21
الجائحة على أسواق العمل. وتتضمن هذه التدابير دعم أجور أصحاب العمل للحد من تسريح العّمال؛ ومنح 
ق تنظيم العمل؛ وتغيير ساعات  إجازات مدفوعة األجر، أو إتاحة العمل من المنزل؛ وإدخال تعديالت على طر 

 بحرين، على سبيل المثال، أن القطاعات االقتصادية األكثر تضرراً العمل، وإتاحة دورات تدريبية. فقد أعلنت ال
 جائحة سوف تحظى بمزيد من الدعم من مركز "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، المن تداعيات 

وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي وافق عليها مجلس إدارة المركز. وفي قطر، استمر أصحاب العمل في دفع 
 األساسية وغيرها من االستحقاقات، مثل استحقاقات الغذاء والسكن، وذلك بموجب عقود أبرمت  األجور

 في قطاعات متعددة لمواصلة تنفيذ أنشطة وخدمات معينة خالل فترات اإلغالق الشامل. أّما أصحاب العمل 
لمكافحة تفشي الجائحة، فقد في القطاعات األخرى التي توقّف فيها العمل قسراً بسبب التدابير الوقائية المتخذة 

أتيحت لهم عّدة خيارات، منها االتفاق مع العمال على أخذ إجازة غير مدفوعة األجر أو إجازة سنوية، وإما خفض 
 ساعات العمل، وإما خفض األجور مؤقتاً.

تم واستهدفت معظم التدابير الخاصة بسوق العمل التي اتخذتها الدول العربية أسواق العمل النظامية، و -22
توجيهها من خالل الهياكل القائمة في هذه الدول. ويمكن وصف تدابير قليلة فقط بأنها مراعية للمساواة بين 
الجنسين وأنها تندرج ضمن فئة سياسات الرعاية التي تأخذ عمل المرأة غير المدفوع األجر في االعتبار، وذلك 

اسي، منح إجازة مدفوعة األجر للحوامل واألمهات بحسب منظمة العمل الدولية. وتتضمن هذه التدابير، بشكل أس
سنة. وعلى الرغم مما تقدم، فإن انخفاض  12المرضعات واألمهات اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 

مشاركة المرأة في سوق العمل النظامية، إلى جانب ارتفاع معدل النساء العامالت في القطاع غير النظامي 
 مستثنياتبين النساء في المنطقة، يكشف أن مجموعة كبيرة من النساء في سوق العمل  وارتفاع معدالت البطالة
 من التدابير الحكومية.

وي خشى أن تحول تحديات أخرى دون تحّسن مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ي توقع أن تؤدي  -23
 حتياجات الجديدة لألسواق الناشئة. الثورة الصناعية الرابعة إلى خسارة فرص العمل الحالية بدالً من تلبية اال

ومع ذلك، يمكن لهذه الثورة أن تخلق فرصاً جديدة إذا ما استفادت الدول منها، وفهمت احتياجات األسواق الناشئة، 
                                                      

 .2020على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية،  19-اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة، آثار جائحة كوفيد (25)
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ووضعت سياسات خاصة بالتعليم وبأسواق العمل تكون قادرة على االستجابة لالحتياجات المتغيرة. ويتطلّب ذلك 

االقتصادية المرنة المرتبطة بالبيئة التجارية والمكانية والمالية، والحوكمة االقتصادية، والبنية  مزيداً من السياسات
 التحتية المالئمة والسريعة االستجابة، مما يتطلّب سياقاً حضرياً مرناً لضمان فعالية االستجابة والتعافي.

 الحماية االجتماعية -2

لحماية االجتماعية حق أساسي من حقوق اإلنسان، وضرورة أّن ا 2030تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام  -24
حتمية لتحقيق التنمية المستدامة. وت عرف الحماية االجتماعية بأنها جميع التدابير التي تقّدم بموجبها استحقاقات 

. وتشمل هذه التدابير وضع سياسات )26(نقدية أو عينية للفرد لضمان أمن الدخل والحصول على الرعاية الصحية
الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات، بما في ذلك التحويالت النقدية واإلعانات، باإلضافة إلى تدابير 
الضمان االجتماعي، أي آليات الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات، مثل المعاشات التقاعدية للشيخوخة، 

 واستحقاقات العجز، وإعانات األمومة والبطالة.

ويشكل تقديم الحماية االجتماعية آلية رئيسية للقضاء على الفقر. بيد أن هذه اآللية تفضي إلى تحديات  -25
عدة، منها تحديد معايير األهلية، ووضع سياسات محددة األهداف ومبنية على األدلة للقضاء على الفقر. وبالتالي، 

النقدي المحض، من شأنه أن يساعد على ضمان أن تعالج فإن الفهم األشمل للفقر المتعدد األبعاد، بدالً من التقييم 
 تدابير الحماية االجتماعية العواقب المباشرة للفقر، وكذلك األسباب المزمنة الكامنة وراءه.

، كانت دول عربية عديدة تستثمر في تحسين برامج الضمان االجتماعي، بهدف 19-قبل أزمة كوفيدو -26
حية والتأمينية لتشمل الفئات التي تعمل لحسابها الخاص وفئات أخرى توسيع نطاق التغطية االجتماعية والص

محددة )مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألطفال غير الملتحقين بالمدارس(. وتتواصل الجهود المبذولة 
حويالت سيما إلى ت في الدول العربية لتحويل اإلعانات العامة إلى أشكال أخرى من المساعدة االجتماعية، وال

. ومع ذلك، ال يزال )27(نقدية، فضالً عن تحسين قنوات توزيع المساعدة االجتماعية والصحية لألفراد واألسر
 .)28(اإلنفاق على الحماية االجتماعية في المنطقة العربية منخفضاً مقارنة بالمناطق األخرى

اية االجتماعية لتشمل النساء لم يبادر سوى عدد محدود من الدول العربية إلى توسيع نطاق برامج الحمو -27
تحديداً. فعلى سبيل المثال، أنشأت مصر برنامجاً للتحويل النقدي المشروط باسم "تكافل وكرامة". ويستهدف هذا 

ً البرنامج النساء في المقام األول، واستفاد منه مليونا امرأة تقريب . وتقدم الجزائر "منحة تضامن جزائرية"، تمنح ا
عدة مباشرة إلى الفئات المحرومة، وتشكل النساء ثلثي المستفيدين منها. ومع ذلك، ال تزال الدولة بموجبها مسا

سيما لصالح العامالت المنزليات،  برامج الحماية االجتماعية التي تستهدف النساء في المنطقة غير كافية، وال

                                                      
(26) United Nations Department of Economic and Social Affairs, Promoting Inclusion through Social Protection 

Report on the World Social Situation, 2018. 

 .2019، م الحماية االجتماعية في البلدان العربيةظ  إصالح ن  اإلسكوا،  (27)

(28) United Nations, Social protection responses to the COVID-19 crisis in the MENA/Arab States region, 2020. 

http://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf
http://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-protection-reforms-arab-countries-2019-arabic.pdf
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 النساء، الحصة الكبيرة  والمهاجرات، والالجئات. ويشكل العاملون في القطاع غير النظامي، ومعظمهم من

 .)29(من "الوسط المفقود"، وهم غير مشمولين بالمساعدة االجتماعية أو تدابير الحماية االجتماعية

وعلى الرغم من هذه البرامج الناجحة، فإن هيمنة القطاع غير النظامي وتفّشي البطالة يشكالن عاملين  -28
اعي للمرأة، ويبقيانها عرضة للتأثر بأوجه عدم المساواة رئيسيين يسهمان في استمرار عدم تغطية التأمين االجتم

سيما أثناء األزمات االقتصادية. ويحد هذان العامالن من فرص استفادة المرأة،  بين الجنسين والمعاناة منها، وال
 من خالل برامج الضمان االجتماعي. 19-بالتساوي مع الرجل، من تدابير االستجابة ألزمة كوفيد

من خالل فهم قابلية استجابة الدول لألزمة، يمكن تحسين تحديد الفجوات الهيكلية، وإتاحة دراسة  -29
 استجابات الدول األخرى ذات الظروف االجتماعية واالقتصادية المماثلة والتعرف عليها، وذلك للتخفيف 

قديم المساعدة االجتماعية بهدف تدبيراً لت 142. وقد اتخذت الحكومات العربية 19-كوفيدمن التحديات الناجمة عن 
 20، ال يراعي سوى 19-التخفيف من أثر الجائحة. ولكن، حسب أداة تتبُّع الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد

ً الفوارق بين الجنسين. ومراعٍ للجنسين يعني أنّه يحمي المرأة بشكل عام )النساء اللواتي ي   لن أسرهّن، عِ تدبيرا
ية الصحية، والمسنات(. وتقدم ثالث دول فقط تحويالت نقدية مشروطة )مصر ولبنان ومقدمات الرعا

 وموريتانيا(، فيما تقدم دولتان فقط مساعدات عينية في شكل تحويالت/قسائم )األردن والكويت(.

موا ومن شأن فهم آثار الفقر المتعدد األبعاد على المساواة بين الجنسين أن يتيح لواضعي السياسات أن يقيِّ  -30
 كيف أسهم ما اتخذوه من تدابير لالستجابة والحماية االجتماعية في القضاء على الفقر وضمان عدم إهمال أحد.

 اقتصاد الرعاية -3

ظ على صحة اإلنسان احفالتنمية االقتصاد والمجتمع وأهمية كبرى في العمل في مجال الرعاية  يكتسي -31
األنشطة المتداخلة، هما أنشطة الرعاية المباشرة والشخصية  النفسية والجسدية. ويتألف هذا العمل من فئتين من

، أظهرت األبحاث أن احتياجات 19-والمرتبطة بالعالقات، وأنشطة الرعاية غير المباشرة. قبل تفشي جائحة كوفيد
ر الرعاية كانت تتزايد على مستوى العالم بسبب تزايد عدد السكان، وارتفاع معدل الشيخوخة في المجتمع، وتغيُّ 

تركيبة األسرة. وهذه التحوالت الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية تزيد الطلب على العاملين في مجال 
الرعاية، إاّل أّن هؤالء العاملين غالباً ما يبقون عالقين في وظائف منخفضة الجودة. وحتى اليوم، لم تحقق أي 

غير المدفوعة األجر بين النساء والرجال. ففي مختلف المناطق دولة في العالم حصة متساوية من أعمال الرعاية 
 ً لمعهد  والبلدان، تقوم المرأة بأعمال رعاية غير مدفوعة األجر أكثر من الرجل في مراحل حياتهما جميعها. ووفقا

 في المائة من مجموع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر  90إلى  80ماكينزي العالمي، تقوم المرأة بنسبة 
ً  .)30(في المنطقة العربية أضعاف الوقت الذي  4.7لمنظمة العمل الدولية، فإن النساء يقضين، في المتوسط،  ووفقا

 .)31(يقضيه الرجال في مهام الرعاية غير المدفوعة األجر

                                                      
 .المرجع نفسه (29)

(30) The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth. 

(31) ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, 2018. 

http://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
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كانت القضايا المتعلقة بالرعاية قضايا اقتصادية  "أزمة الرعاية". فلطالما 19-كوفيد لقد فاقمت جائحة -32

جائحة أبرزتها وأثبتت جسامتها. فقد سلطت، وبطرق غير المخفية ومهمشة إلى حد كبير، ولكن  ولكن أساسية
ً ما تؤديه النساء إما في الخطوط األمامية للرعاية  مسبوقة، الضوء على أهمية دور الرعاية، وهو دور غالبا

 ورة غير رسمية في أسرهن.الصحية، وإما بص

تدابير إغالق المدارس، واإلقفال الشامل، وعزل األسر المعيشية، وتحديات النقل العالمي، أعمال  وحولت -33
رعاية األطفال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة من العمل المأجور )ضمن عمل المدارس ومراكز الرعاية 

 إلى العمل غير المأجور. ومع تراجع فرص الحصول  النهارية وجليسي األطفال والمساعدين الشخصيين(
على بدائل نظامية وغير نظامية، من المرجح أن يقع الطلب المتزايد على الرعاية غير المدفوعة األجر بشكل 
أكبر على عاتق النساء، وذلك ليس بسبب التركيبة الحالية للقوى العاملة وحسب، بل بسبب المعايير والمعتقدات 

 لتي تصنف المرأة على أنها مقدمة الرعاية الرئيسية في أسرتها كذلك.االجتماعية ا

، بعض التدابير لمعالجة 19-اتخذت عدة دول عربية، في إطار استجابتها للحد من آثار جائحة كوفيدوقد  -34
 12أو أكثر دون سن  عبء العمل في مجال الرعاية. ففي مصر، ت منح النساء الحوامل أو اللواتي يرعين طفالً 

ً  19-سنة إجازة استثنائية تبقى مستحقة طيلة المدة التي يكون هذا التدبير الخاص بجائحة كوفيد خاللها،  قائما
 ً  وطالما يسمح هذا التدبير لجميع األمهات العامالت بالوفاء بواجباتهن األسرية من دون أن يفقدن وظائفهن. وتماشيا

األزمة، اعتمد مجلس الوزراء قرارا بمنح إجازة مدفوعة  مع هدف الحكومة اإلماراتية في دعم الموظفين خالل
 .)32(سنة 16األجر لموظفي الحكومة االتحادية جميعهم ليتمكنوا من رعاية أطفالهم الذين ال تتجاوز أعمارهم 

 ً منها ألهمية وجود المرأة في الخطوط األمامية، توصية صادرة عن اآلليات  واعتمدت الحكومة البحرينية، إدراكا
طنية المعنية بالمرأة قضت بمنح أزواج النساء اللواتي يضطلعن بواجبات حيوية في الخطوط األمامية فرصة الو

عد. ومنذ المراحل األولى من تفشي الجائحة، تم توجيه السلطات للسماح لألمهات العامالت في القطاع العمل عن ب  
 .)33(العام من العمل من المنزل

ً ت 142نفذت الحكومات العربية و -35 ، وشمل 19-لتقديم المساعدة االجتماعية استجابة لجائحة كوفيد دبيرا
 ً  تحويالت نقدية وإعانات للدخل تقدر قيمتها بحوالي سبعة مليارات دوالر. غير أنه  نصف هذه التدابير تقريبا

وبموجب تدبير  من الملفت أّن أياً من تلك التحويالت النقدية أو التدابير لدعم الدخل لم يستهدف اقتصاد الرعاية.
مليون دوالر لألسر األكثر تعّرضاً  230التحويالت/القسائم العينية التي نفذتها الحكومات العربية، خ ّصص نحو 

للمخاطر. غير أّن تدبيراً واحداً فقط، اتخذته حكومة الكويت، استهدف األشخاص الذين يعيشون في دور رعاية 
ير التي اتخذتها الحكومات العربية، وإن كانت محدودة الحجم ويحتاجون إلى رعاية اجتماعية. ولكن التداب

 والنطاق، مهمة ألنها تمهد الطريق لمزيد من المبادرات السياسية المماثلة.

                                                      
بمنح إجازة مدفوعة األجر لفئات مختارة من موظفي الحكومة  مجلس الوزراء اإلماراتي يتبنى قراراً وكالة أنباء اإلمارات،  (32)

 .2020، االتحادية

(33) World Economic Forum, 3 ways Bahrain is supporting women through COVID-19 and beyond, 2020. 

https://wam.ae/en/details/1395302835563
https://wam.ae/en/details/1395302835563
http://www.weforum.org/agenda/2020/09/bahrain-supreme-council-women-coronavirus-pandemic
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 تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة -جيم

 عربية إن المشاركة السياسية للمرأة شرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد اتخذت الدول ال -36
 في األعوام األخيرة تدابير مختلفة لزيادة مشاركتها في الحياة العامة، وبالتالي لزيادة تمثيلها السياسي. ودليل 

م ظ  على ذلك ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها نساء في البرلمان )أي المنتخبة والمعينة على السواء، حسب الن  
السياسية لكل دولة(. ولكن، بالرغم من التقدم المحرز، ال يزال سوء تمثيل المرأة على مختلف مستويات الحكومة 

في المائة، وهو معدل منخفض  16.3هو القاعدة. فمتوسط حصة النساء في البرلمان على مستوى المنطقة يبلغ 
 .)34(في المائة 25.5مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  جداً 

ما برحت نسبة النساء في البرلمان في المنطقة العربية في ارتفاع مطرد، ويعود ذلك، إلى حد بعيد، و -37
 ً قوياً باتجاه تطبيع وجود المرأة في الشأن  إلى اعتماد نظام الحصص في عدد متزايد من البلدان، مما يشكل دافعا

الوساطة وبناء السالم. غير أنه ينبغي بذل . على سبيل المثال، اضطلعت المرأة في العراق بأدوار في )35(العام
المزيد من الجهود لتنفيذ اإلصالحات القانونية والمؤسسية الالزمة، والتغلب على الحواجز االجتماعية والثقافية 

 التي تثني المرأة عن المشاركة في الشأن العام.

ما برحت تصطدم بعوائق عّدة وبالرغم من تصميم المرأة على المشاركة في المجال العام، فإّن جهودها  -38
منها القيود السياسية، والحواجز الهيكلية والبيروقراطية، والقيود المالية واالقتصادية، وضعف اإلعداد والتدريب، 

. ومع ذلك، سلطت الجائحة الضوء على دور المرأة في الوساطة واألمن )36(والتعرض للعنف أثناء االنتخابات
. وقد أتاحت فرصة لزيادة مشاركة )37(دول عربية مختلفة مثل العراق واليمن وغيرها من المناصب العامة في
 والمشاركة بشكل فعّال في الحياة العامة. 19-المرأة في تدابير االستجابة لكوفيد

 بد من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وتقديم الحماية على نحو يراعي المساواة  الو -39
على المرأة. وتوفر الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم  19-يف من اآلثار المفرطة لكوفيدبين الجنسين، وذلك للتخف

 فعاالً للعمل. فهي تدعو إلى ضمان تنفيذ استجابات مراعية العتبارات المساواة بين الجنسين،  واألمن إطاراً 
وإلى مشاركة المرأة في مختلف المجاالت المتعلقة بالتعافي من الجائحة، وبالسالم، واألمن. وتسلّم هذه الخطة 

األوجه، وتدعو إلى اتخاذ تدابير بأّن تأثير النزاعات واألزمات على النساء والفتيات غير متناسب ومتعدد 
مخصصة لضمان تمثيل المرأة في جهود منع نشوب الصراعات وحلها. وينبغي لخطط العمل الوطنية أن تحدد 

 االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في أوقات األزمات والجائحات والصراعات، وأن تعطيها األولوية.

، بوصفها من مقدمي 19-مرأة في جهود مكافحة كوفيدعلى الصعيد العالمي، لم ت ترجم مشاركة الو -40
الخدمات الصحية، تحّسناً في حضورها في المناصب القيادية أو في تمثيلها ومشاركتها في محافل وعمليات وضع 

                                                      
(34) Inter-Parliamentary Union. Parline – global data on national parliaments, 2021. 

 .2017، التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربيةاإلسكوا،  (35)

، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة: النساء المرشحات للمناصب المنتَخبة في العراق: العقبات ومتطلبات التغلب عليهااإلسكوا،  (36)

2020. 

 .2020، على المرأة في العراق 19-تأثير جائحة كوفيداإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة،  (37)

https://data.ipu.org/
https://data.ipu.org/
https://data.ipu.org/
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/women-political-participation-iraq-ar-full.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/women-political-participation-iraq-ar-full.pdf
http://publications.unescwa.org/projects/icwi/index.html
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رق العمل المعنية بمكافحة الستجابة للجائحة. وتشير البيانات العالمية إلى أن نسبة النساء في فِ من أجل االسياسات 

 في المائة فقط  24. )38(رق العمل هم من الرجالضئيلة، وأّن غالبية صانعي القرار وقادة فِ  19-حة كوفيدجائ
األرقام المتعلقة بالدول األفريقية وفي المائة فقط تترأسها نساء.  19تضم نساًء، مقابل  هذهرق العمل من فِ 

رق العمل المعنية بمكافحة ر دول العالم. فنسبة فِ واآلسيوية، حيث تقع البلدان العربية، منخفضة مقارنة بأرقام سائ
 .)39(في المائة في آسيا 15وفي المائة في أفريقيا،  19التي تضم نساء ال تبلغ إال  19-جائحة كوفيد

تدبيراً  83التي اتخذتها المنطقة العربية للتخفيف من آثار الجائحة، لم يراعِ سوى  829 الـومن بين التدابير  -41
 .)40(تدبيراً في مجال خدمات الرعاية، كما هو مبيّن في الجدول أدناه 30اعتبارات المساواة بين الجنسين، منها 

 التدابير المراعية للمساواة بين الجنسين التي اتخذتها الحكومات العربية 
 19-للحد من آثار جائحة كوفيد

 خدمات الرعاية مساواة بين الجنسينالتدابير المراعية لل عدد التدابير فئة السياسات

 9 29 140 المساعدة االجتماعية

 0 3 236 دعم السياسات المالية

 7 23 136 الدعم المتعلق بالصحة

 7 13 76 أسواق العمل

 0 0 43 القروض واالستحقاقات الضريبية

 1 2 27 التأمين االجتماعي

 6 13 157 دعم السياسات العامة

 0 0 14 سياسات متعددة

 30 83 829 المجموع

ا   البناء على نحٍو أفضل -ثانيا

 ، مع ما تالها من استجابات وطنية على مستوى السياسات، سلطت الضوء 19-إّن جائحة كوفيد -42
 على العوائق الهيكلية التي تحد من استفادة المرأة من تدابير السياسة العامة التي اتخذتها الحكومات للتخفيف 

وكما ورد بالتفصيل أعاله، ال تدمج قضايا المرأة في الهياكل واآلليات الرسمية التي يمكن من أثر الجائحة. 
للحكومات أن تستخدمها بهدف توجيه الدعم الالزم للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمة. فقد اتخذت 

اق العمل النظامية، ونفِّذت من خالل الحكومات تدابير سريعة ويسهل االستفادة منها، وكانت مرتبطة أساساً بأسو
آليات الضمان االجتماعي. وبالكاد استفادت النساء من هذه التدابير، إذ إّن نسبة كبيرة جداً منهن تعاني من البطالة 

 أو تعمل في القطاع غير النظامي.

 ذلك جزئياً  جائحة قد أغفلت قضايا المساواة بين الرجل والمرأة. ويرجعلكما أّن تدابير االستجابة ل -43
رق العمل الوطنية المعنية بصياغة االستجابات الوطنية على مستوى السياسات، إلى ضعف مشاركة المرأة في فِ 

                                                      
 .19-االستجابات الجنسانية العالمية لجائحة كوفيد مرقب (38)

 المرجع نفسه. (39)

 .19-أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد (40)

https://data.undp.org/gendertracker
https://tracker.unescwa.org/
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على افتراضات غير مراعية للمساواة  وجزئياً إلى استمرار صانعي القرار في تخطيط التدخالت وتصميمها بناءً 

فرصة إلزالة الحواجز الهيكلية، ومعالجة  19-تعافي من آثار كوفيدبين الجنسين. ومع ذلك، تتيح التدابير المنفّذة لل
التفاوتات القائمة، والحد من التمييز المزمن، وإعادة النظر في السياسات االجتماعية واالقتصادية، وبناء المنعة 

 بهدف بناء المستقبل على نحو أفضل.

ل العربية مدعوة إلى االستفادة من هذه الفرصة العالم على مسار التعافي االقتصادي، فإن الدويتقدم وبينما  -44
إلدماج المرأة بشكل أفضل في الهياكل االجتماعية واالقتصادية النظامية، وضمان مساهمتها الفعالة في آليات 
التعافي والتنمية. وتقترح هذه الوثيقة استراتيجيات رئيسية لبناء المستقبل على نحو أفضل، وذلك بااللتزام بتعزيز 

لمرأة على أداء دور أكثر أهمية المعنية باواة بين الجنسين من خالل ما يلي: بناء قدرات اآلليات الوطنية المسا
في النهوض بالمساواة بين الجنسين وإسماع صوت المرأة؛ وتعزيز األطر القانونية والسياسية، عن طريق تعديل 

ر جديدة؛ وتنفيذ تدابير اجتماعية واقتصادية تراعي التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة واتخاذ تدابي
 المساواة بين الجنسين وتسهم في زيادة مشاركة المرأة في المجال العام، ودعم هذه التدابير.

لقد وضعت اإلسكوا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الدول األعضاء في معالجة العديد من الثغرات  -45
السياسات من شأنها أن تساعد الدول على فهم الثغرات القائمة على نحو المحددة أعاله، مجموعة من أدوات 

أفضل، وتحديد الدروس المستفادة من مختلف أنحاء العالم، وتصميم سياسات مبنية على األدلة. وسي نظر في هذه 
 .E/ESCWA/C.7/2021/6األدوات بمزيد من التفصيل في الوثيقة 

 عنية بالمرأةتعزيز قدرة اآلليات الوطنية الم -ألف

 اختبرت األزمات والتقلبات المتتالية  لقد .مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع األطر الدولية -46
لمرأة على الصمود. المعنية باالتي شهدتها المنطقة العربية خالل السنوات العشر الماضية قدرة اآلليات الوطنية 

متعدد الجوانب في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خالل  وتؤدي هذه اآلليات دوراً 
ضمان مواءمة األطر التشريعية والسياسية الوطنية مع المعايير الدولية، وتعميم قضايا المساواة بين الجنسين في 

 .)41(البرامج الوطنية وضمان تعميم مراعاة مصالح النساء والفتيات في جهود التعافي

تضطلع هذه اآلليات بدور فريد في المنطقة.  .االستثمار في بناء قدرات اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة -47
فهي مكلفة بدعم قضايا المرأة وحقوقها في المناقشات والمحافل الوطنية؛ وبالعمل مع المؤسسات الوطنية األخرى 

اإلنساني، وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومع  والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل
 ً في الهياكل المؤسسية الداخلية،  ذلك، فإن اآلليات الوطنية تواجه عادة سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، وضعفا

ات وبالتالي، فإن االستثمار في بناء قدر .)42(ومحدودية في الموارد البشرية والمالية، ومقاومة ثقافية واجتماعية
 هذه اآلليات يضمن استمرارها في وضع النهوض بالمرأة في صميم األهداف اإلنمائية الوطنية.

                                                      
استخدام نَهج المساواة بين الجنسين إزاء العدالة االنتقالية في المنطقة العربية: الدور المحتمل لآلليات الوطنية المعنية اإلسكوا،  (41)

 .2020، بالمرأة

 .2019، بناء مؤسسات منيعة في المنطقة العربية: اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في زمن التحدياتاإلسكوا بالتعاون مع آخرين،  (42)

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-2030-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-2030-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-2030-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/cultivating-resilient-institutions-national-women-machineries-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/cultivating-resilient-institutions-national-women-machineries-arabic.pdf
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بد من ذلك لتتمكن هذه اآلليات من االستجابة  ال تعزيز المنعة المؤسسية لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. -48

ً . ويمكن تحقيق ذلك من خالل العمل على أن 19-لألزمات، بما في ذلك كوفيد ، تكون اآلليات الوطنية قوية داخليا
ومجهزة بموارد بشرية ومالية كافية، ولها عالقات متينة مع الجهات المستهدفة، وتقيم شراكات قوية وتعاون 
وثيق مع مختلف الجهات الفاعلة. وينبغي أن تكون اآلليات الوطنية على علم بنقاط قوتها وضعفها؛ وأن تكون 

سيما  دة من القدرات واألفكار المختلفة؛ ومتجانسة داخلياً ومع الكيانات األخرى، والمتنوعة وقادرة على االستفا
ممثلي المجتمع المدني، من خالل دقة التنسيق والمواءمة؛ وذاتية التنظيم وقادرة على رصد عملياتها لمعالجة أي 

 .)43(ف المتغيرةصدمات خارجية ناشئة؛ ومتكيفة ومرنة على نحو يتيح لها العمل بفعالية في الظرو

إّن زيادة توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس  .الدعوة إلى تصنيف البيانات بحسب نوع الجنس -49
والبيانات المتصلة بقضايا المساواة بين المرأة والرجل هي أولوية لدعم المؤسسات الوطنية في وضع سياسات 

ية واقتصادية موثوقة ودقيقة. يوصي التقرير العربي إلى بيانات اجتماع تراعي المساواة بين الجنسين، استناداً 
بتعزيز التعاون بين مكاتب اإلحصاء الوطنية واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة،  2020لفجوة النوع االجتماعي لعام 

 .)44(وذلك لضمان إنتاج إحصاءات وسياسات قيمة حول قضايا المساواة بين المرأة والرجل

يزداد دور اآلليات الوطنية وتأثيرها أهمية عند قيامها بتحالفات  .كاء الوطنيينبناء التحالفات مع الشر -50
 فعالة مع مختلف المؤسسات الوطنية، إلى جانب الشراكة مع مكاتب اإلحصاء الوطنية، لتسهيل تنفيذ والية 

 هذه المؤسسات في الشأن العام والخاص ومع المجتمع المدني.

، برزت أهمية االسترشاد 19-كوفيد خالل جائحة .نالمرأة والسالم واألمإعطاء األولوية للخطة المتعلقة ب -51
بالصكوك الدولية، مثل الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، أكثر من أي وقت مضى. فالجائحة فاقمت 

لمساعدة الدول . وتوفر هذه الخطة منهجية وأداة )45(الصراعات وشّكلت، بحد ذاتها، تهديداً للسالم واألمن الدوليين
على االستعداد لحاالت الطوارئ، بما في ذلك الجائحات. ومع الزخم الكبير في تنفيذ الخطة في مختلف أنحاء 
المنطقة العربية في السنوات األخيرة، ال يزال اعتماد خطط عمل وطنية مخصصة اإلجراء الوحيد الذي نفذته 

أكثر إدماجاً للمساواة بين الجنسين، تحتاج الدول إلى  دول عدة. إضافة إلى ذلك، وبهدف بناء مؤسسات وطنية
 الدعم لتنفيذ خطط عمل وطنية تعطي األولوية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له؛ وتنشئ آليات للرصد، 
مثل التدقيق في المساواة بين الجنسين؛ وتحدد أهدافاً للعمل تكون واضحة وقابلة للقياس، على غرار خطة عمل 

 ن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية.اإلسكوا بشأ

 تعزيز األطر القانونية والمرتبطة بالسياسات للقضاء على التمييز ضد المرأة -باء

 بالرغم من أن المنطقة العربية قد شهدت ازدياداً كبيراً  .اعتماد نهج شامل في اإلصالح القانوني -52
في اإلصالحات القانونية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، فقد رّكزت معظم التعديالت التشريعية على أنشطة 
القطاع االقتصادي. وفي حين أن هذه اإلصالحات بالغة االهمية، فإن إحداث تعديالت تشريعية مجّزأة لن يحقق 

                                                      
 المرجع نفسه. (43)

 .2019، : المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة2020التقرير العربي لفجوة النوع االجتماعي سكوا، اإل (44)

(45) UN-Women, Women, peace and security, and COVID-19 in Asia-Pacific, 2021. 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/arab-gender-gap-report-arabic.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/peace-and-security/women-peace-and-security-and-covid-19-in-asia-pacific
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اقاً. وبالتالي، على الرغم من أهمية إصدار تشريعات األثر المنشود على التنمية االجتماعية واالقتصادية األوسع نط

تكّرس المساواة في األجور، فينبغي أن تقترن هذه التشريعات بقوانين تحمي المرأة في المجال العام، وتعزز 
المساواة بين المرأة والرجل في الحق في التنقل واختيار مكان اإلقامة والحماية من العنف. كذلك، ينبغي للدول 

 ية تحديد المجاالت والحلول الرئيسية لتحسين ترتيبها حسب المؤشرات الدولية.العرب

 من أجل البناء على نحو أفضل، . ةإصالح التشريعات واعتمادها ومواءمتها مع المعايير الدولي -53
ألطر دّ من بذل الجهود على المستوى الوطني إلصالح األطر القانونية القائمة، ووضع أطر جديدة تماشياً مع اال ب

العالمية وااللتزامات الدولية تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باإلضافة إلى أهداف التنمية 
شريعات أثر طويل تالمستدامة، ومنهاج عمل بيجين للقضاء على التمييز ضد المرأة. وسيكون العتماد هذه ال

أساسي للتعافي من الصدمات الخارجية لضمان تمتع النساء  األجل على المساواة بين الرجل والمرأة، وهو أمر
والفتيات بحقوقهن جميعها، وإطالق العنان لمساهماتهن المحتملة والمتكافئة في االقتصاد، وتعزيز فرص 
المجتمعات في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. وتساعد مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون 

ان على تحديد التعديالت القانونية الالزمة لمعالجة القصور في الحقوق والمشاركة العامة، ومكافحة العنف البلد
ضد المرأة، وضمان المساواة في حقوق العمل والمنافع االقتصادية، والمساواة في الزواج واألسرة، وفي الحصول 

 على الرعاية والحقوق الصحية الجنسية واإلنجابية.

 تدابير لتعزيز المشاركة االقتصادية والسياسية للمرأة -جيم

فرصة لتعزيز المساواة  19-تعد االستجابات لجائحة كوفيد .ج متعددة الجوانب وشاملة للجميعه  اعتماد ن   -54
بين الجنسين وإدماج المرأة ومعالجة الفجوات الهيكلية في المشهد االجتماعي واالقتصادي في المنطقة. وينبغي 

وهذا أمر  .)46(ثر االجتماعي واالقتصادي للجائحة باستراتيجية متعددة الجوانب تشمل الجنسينمعالجة األ
ضروري بصفة خاصة في مجاالت التمكين االقتصادي، وسياسات الحماية االجتماعية المراعية للمساواة بين 

 سين، والمرأة في المناصب القيادية.نالج

تزايد اليوم  .لعمل، بما في ذلك الصور النمطية عن المرأةالحد من التفاوتات بين الجنسين في سوق ا -55
الوعي بأن تمكين المرأة في االقتصاد وسد الفجوة بين المرأة والرجل في التوظيف أمران أساسيان لتعزيز المنعة 
ت االقتصادية والقدرة على الصمود أمام الصدمات. وتتطلب زيادة المشاركة االقتصادية للمرأة معالجة التفاوتا

بين الجنسين في سوق العمل في المنطقة العربية من خالل تحدي التصورات االجتماعية والثقافية السائدة، 
يسمح بتحسين حرية تنقل المرأة ووصولها إلى العمل في مختلف المجاالت االقتصادية، بما في ذلك المجاالت  مما

ل لتشجيع مشاركة المرأة في االقتصاد وتعزيز التي تتطلب كثافة في رأس المال، ومن خالل إصالح قوانين العم
 .)47(تشغيلها في القطاع الخاص

يتطلب  .اعتماد تدابير وسياسات إلعادة توزيع العمل في مجال الرعاية بالتساوي بين الرجل والمرأة -56
تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة سياسات تعترف بمسؤوليات المرأة في مجال الرعاية غير المدفوعة األجر 

                                                      
(46) ESCWA, Impact of social protection policies responding to COVID-19 on gender equality in Iraq, 2021. 

(47)  ً  .(اإلسكوا، سوق العمل في المنطقة العربية )يصدر قريبا

http://publications.unescwa.org/projects/icwi/index.html
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توزيعها على نحو يحقق مساواة أكبر بين المرأة والرجل، وبين الدولة والمجتمع المحلي. ويعتبر  دها وتعيدحِ وت  

العمل والعامالت في القطاع غير النظامي، وتوسيع  تقديم الدعم المالي إلى صاحبات المشاريع والعاطالت عن
 نطاق اقتصاد الرعاية النظامي، أمران أساسيان إلعادة البناء على نحو أفضل، أي على نحو يخفف العبء 
عن المرأة ويتيح لها المشاركة في األنشطة االقتصادية ويستحدث فرصاً اقتصادية لها، مما يؤدي بدوره إلى دعم 

عمال الحرة من خالل البرامج المالية والدعم المالي، . وينبغي تعزيز ريادة المرأة لأل)48(اديالتعافي االقتص
 .)49(للسياسات العامة يولد فرص عمل للمرأة في سياقات محددة وينبغي للوكاالت الحكومية أن تنفذ إطاراً 

ورة الصناعية تكييف سياسات سوق العمل للتصدي للتحديات واالستفادة من الفرص الناجمة عن الث -57
في المنطقة العربية، زاد االهتمام بتعزيز قدرة المرأة على ريادة األعمال خالل العقد الماضي بوصفه  .الرابعة
 ً ً  نهجا الستحداث فرص عمل في بيئة يطغى عليها الطابع التمييزي بشكل عام. وتعد تكنولوجيات المعلومات  قيما

سيما بالنظر إلى المخاطر والفرص التي تولدها الثورة الصناعية  ، الواالتصاالت أداة رئيسية لتعزيز فرص المرأة
الرابعة. ولسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، يجب القيام باإلصالحات الالزمة للحد من التفاوتات في مستويات 

 فعالة الموارد المتاحة وفي القدرة على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها بطريقة 
في البلدان والمناطق والقطاعات والمجموعات االقتصادية واالجتماعية وفي ما بينها. ويمكن أن تؤدي تكنولوجيا 

ً  المعلومات واالتصاالت دوراً  وعالوة على  .)50(في االرتقاء بالمرأة إلى ريادة األعمال في المنطقة العربية هاما
ل أن يساهم في تحديد احتياجات المجتمعات المحلية من التعليم ذلك، يمكن لتنظيم نقاشات حول مستقبل سوق العم

والتدريب. ومن الضروري أيضاً فهم المؤشرات النوعية والكمية التي تدعم إنشاء مدن ومجتمعات محلية شاملة 
 للجميع تتسم بالمرونة االقتصادية وتحظى بالهياكل األساسية الالزمة للنهوض بأسواق العمل.

ق نهج شامل ومنسّ ينبغي اعتماد  .ات النساء وضمان وجودهن في دوائر صنع القراراإلصغاء إلى أصو -58
مرأة في جهود يادة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، على نحو يكّرس قأبعاد من  19-ما لجائحة كوفيدمعالجة في 

ً . وينبغي المعنية بتحقيق التعافي منهاهيئات الرق العمل وفِ في لجائحة ولاالستجابة  المرأة ضمان حصول  أيضا
ً اتخاذ وينبغي  .)51(الالزمة التخاذ اإلجراءات المناسبةعلى الموارد  لالحتياجات المجتمعية،  التدابير وفقا

 .)52(ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في بما

وضع التي تحول دون بهدف التصدي للتحديات  .تج مبتكرة لمعالجة الفجواه  استكشاف أدوات ون   -59
وضع مجموعة من األدوات نبغي وتنفيذها، يمراعية للمساواة بين الجنسين سياسات اجتماعية واقتصادية متكاملة 

السياسات تصميم خياراتهم وتضمن االستخدام األمثل للموارد الوطنية المحدودة في سياق تتيح لواضعي العملية 
 .19-جائحة كوفيد

                                                      
(48) ESCWA, Impact of COVID-19 on women’s economic participation in Iraq, 2021. 

ً يصدر على المشاركة االقتصادية للمرأة في اليمن ) 19-اإلسكوا، تأثير جائحة كوفيد (49)  .(قريبا

 .2020، دفع المرأة إلى ريادة األعمال في المنطقة العربيةاإلسكوا،  (50)

ً  19-اإلسكوا، تأثير سياسات الحماية االجتماعية المستجيبة لجائحة كوفيد (51)  .(على المساواة بين الجنسين في اليمن )يصدر قريبا

 .المصدر نفسه (52)

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ا   خالصة -ثالثا

 ،التوصيات المذكورة أعالهالنظر في لدول العربية مدعوة إلى االسياسات، على مستوى تحقيق التكامل ل -60
 في عملية التعافي من آثار جائحة إشراكهم و ،أفراد المجتمع من التدابير الحكوميةفادة جميع إالرامية إلى 

صلب االستجابات الوطنية النساء والفتيات في غي وضع نبلمستقبل على نحو أفضل. وي، من أجل بناء ا19-كوفيد
 ً حقوقهن ومنحهن المساواة والحماية. وتبين أدلة إعمال إدماجهن وتمثيلهن وجهود شمل بما يلألثر المرجو،  تحقيقا
وضع التخطيط االقتصادي واالستجابة للطوارئ، أن السياسات التي ال تمنها قطاعات ، مختلفة قطاعاتمن 

 سلبيةكون لها آثار أقل فعالية، بل يمكن أن تهي صنع القرار شرك المرأة في التي ال ت  المرأة أو مع  باالستشارة
 ً ً تيح الدول األعضاء مدعوة إلى االستفادة من مجموعة أدوات اإلسكوا التي تو .)53(أيضا للفجوات  مفصالً  فهما

 .على مستوى السياسات الهيكلية وتعرض ممارسات واستجابات فعالة

----- 

                                                      
 .2020 ة في عامعلى المرأ 19-األمم المتحدة، موجز سياسات: أثر جائحة كوفيد (53)
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