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 العامةاألمانة 

  قطاع الشؤون االجتماعية 

 

 

ي مجالبرنامج تعزيز 
ن
ن ف ن الجنسي   قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بي 

ي سوق العمل" 
ن
 وتعزيز مشاركتها ف

ً
ن المرأة اقتصاديا  "تطوير وإصالح سياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكي 

ين األول 5-4وأيلول/سبتمبر  27-29  2021أكتوبر  / تشر
 

 مفاهيمية مذكرة 
 
مت

ّ
ي آسيا    واالجتماعية  االقتصاديةاللجنة    نظ اكة مع    )اإلسكوا(لغرب  المتحدة للمساواة    األممجامعة الدول العربية وهيئة  بالشر

المرأة ن  وتمكي  ن  الجنسي  ن  لتعزيز ،  بي  ن    برنامج  الجنسي  ن  بي  المساواة  حول  الفرعية  اللجنة  وإصالح  قدرات  تطوير  مجال  ي 
فن

ي سوق العمل،  سياسات الرعاية والحم
 وتعزيز مشاركتها فن

ً
ن المرأة اقتصاديا وذلك عىل مدى خمسة أيام اية االجتماعية لتمكي 

ين االول/اكتوبر  5و 4ويومي  2021ايلول/سبتمب   29إىل  27من   . 2021تشر
 

 الخلفية
 
ن  متدنية  مرتبة  تحتل    العربيةمنطقة  ال  زال تما   ي المؤشر العالمي للفجوة بي 

ن لعامفن م وذلك عىل الرغم من  ،  2021  الجنسي 
ّ
 التقد

سّجلته   الذي  ي الملحوظ 
الفرعي    فن  

التعليمي للالمؤشر إال  تحصيل  ال .  مجال  ي 
فن جم  يبر لم  م 

ّ
التقد هذا  والفرص أن  مشاركة 

 االقتصادية 
ّ
ي المنطقة متدن

ي القوى العاملة فن
 وال تتخّّط حيث ال تزال نسبة مشاركة المرأة فن

ً
ي المئة 21ية جدا

 .1فن
 

ابطة  ءيعود انخفاض معدالت مشاركة النسا  ة من العوامل المبر ي المنطقة إىل مجموعة كبب 
ي القوى العاملة فن

أبرزها    قد يكون  ،فن
ي ما يتعلقتحمل المرأة 

 . أعمال الرعاية غب  المدفوعة األجر ب  القدر األكب  من المسؤولية فن
 

ي البلدان العربية حيث تقوم النساء بما يعادل  
ز بشكل خاص فن  هذه المشكلة ظاهرة عالمية، إال أنها تب 

ّ
  90اىل    80ففيما تعد
ي المئة

ي المنطقة العربية فن
ي المتوسط    . 2من جميع أعمال الرعاية غب  مدفوعة األجر فن

ي النساء فن
أضعاف الوقت    4.7كما تقضن

ي مهام الرعاية غب  مدفوعة األجر 
ي ،  3الذي يقضيه الرجال فن

ن يعابن ي حي 
ي البلدان العربية  فن

من    هيكل اقتصاد الرعاية القائم فن
ي كثب  من األ 

حيان اىل العزوف  فجوات متعددة ال تساعد عىل تخفيف عبء الرعاية غب  مدفوعة األجر عن النساء مما يدفعهن فن
االقتصادية المشاركة  الدولعن  ن  بي  تفاوتات  الرغم من وجود  االهتمام    . وعىل  لجهة  بتطوير  العربية  الخاصة  باالحتياجات 

األطر الرسمية  عمال الرعاية تفتقر بشكل عام اىل  توفب  الموارد والخدمات الداعمة أل ، إال أن  يها واالستجابة الاقتصاد الرعاية  
ي بعض الدول من غياب  ، كما المنظمة

ي فن
ي القطالهياكل األساسية والخدمات المناسبة للرعاية    تعابن

ن  فن   اعي 
ً
العام والخاص مقارنة

ي العالم 
. بدول من مناطق أخرى فن

 
1 United nations (2020). The impact of COVID-19 on gender equality in the Arab region available from 
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/20-00131_gpid_pb_eng_apr5.pdf  
2 Jonathan Woetzel and others, The power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion to 
Global Growth (McKinsey Global Institute, 2015), p.29 
3 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_633135.pdf 
 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/20-00131_gpid_pb_eng_apr5.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
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ت جائحة كوفيد
ّ
له أعمال    19- وقد أد

ّ
ي العبء الذي تشك

ة فن بة عليها اىل زيادة كبب 
ّ
ت وتدابب  اإلغالق والتباعد االجتماعي المبر

 بالنسبة لهن. أما  
ً
ي الرعاية غب  مدفوعة األجر عىل المرأة، كما زادت األمور تعقيدا

المتوقّع أن األفق المتوسط والبعيد، فمن    فن
ي العقود القادمة بحيث ستؤديتتعرض اقتصادات الر 

ي الدول العربية اىل المزيد من الضغوطات فن
االتجاهات السكانية   عاية فن

ئ ألعمال   ي الطلب عىل أعمال الرعاية. ويشكل التوزي    ع غب  المتكافن
ة فن ي وشيخوخة المجتمعات اىل زيادة كبب 

البارزة كالنمو السكابن
 
ً
 جذريا

ً
ي فجوة   الرعاية غب  مدفوعة األجر بالفعل سببا

ي البلدان العربية، كما يساهم فن
 فن
ً
 واقتصاديا

ً
ن النساء اجتماعيا لعدم تمكي 

ن الرجال   ي الفجوات الواسعة بي 
ي الوظائف، وفن

ي والعمودي فن
ن األفقر ي التميب 

ن الرجال والنساء، وفن  بي 
ً
التوظيف األوسع عالميا

وة والتمثيل السياسي وعملية صنع ال ي حال استمرار األنماط السائدة واستمرار النساء والنساء فيما يتعلق بالدخل والبر
قرار. وفن

ن وانتكاس   ن الجنسي  ل باتساع الفجوات بي 
ّ
بتحّمل العبء األكب  من أعمال الرعاية غب  مدفوعة األجر، هناك خطر كبب  يتمث
  .
ً
 واقتصاديا

ً
ن النساء اجتماعيا ي مجال تمكي 

ة فن ي تحققت بمشقة كبب 
 اإلنجازات التر

 
ي هذا اإلطا

 وفن
ً
العربية حاليا الدول  تقوم بعض  لتوسيعها    ر،  ي محاولة 

الرعاية فن اقتصادات  ي 
الرسمي  بالنظر فن الطابع  وإضفاء 

ي الهياكل األساسية المتصلة بالرعاية. 
   عليها، ال سيما من خالل وضع السياسات العامة المناسبة واالستثمار فن

ً
ي هذا انسجاما

 ويأبر
ي أولت  ا  2030خطة التنمية المستدامة لعام  مع  

ي الهدف    ها جزء من اهتمام ومعالجتها  األجر   أعمال الرعاية غب  مدفوعةلتر
فن

ن المرأة، وذلك منخامس  ال ن وتمكي  ن الجنسي  ي بتحقيق المساواة بي 
 الدول األعضاء ع   الذي  5.4المؤشر    خالل  المعتن

ّ
ىل  يحث

اف  ىلي وتقديرها من خالل توفب  الخدمات العامة والبتن التحتية ووضع   بأعمال الرعاية غب  مدفوعة األجر والعمل "االعبر
ن المبن

 عىل الصعيد  
ً
سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األشة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا

  ." ي
 الوطتن

 
ز  و  ي  يب 

ي تنفيذ الهدف    به  تضطلعالمحوري الذي  دور  الهذا اإلطار  فن
من أهداف  الخامس  اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة فن

بالمساواة   ي 
المعتن المستدامة  و التنمية  رصد  خالل  من  وذلك  والفتيات  النساء  ن  وتمكي  ن  الجنسي  ن  السياسات بي  اح  اقبر
ي  
ي تسهم فن

ن  يتعلق بقضايا    فيما تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  واإلجراءات التر ن المساواة بي  وضع الخطط الرامية  و   الجنسي 
تحقيق   األهدافإىل  المحلية، وضمان دمج قضايا    هذه  السياقات  ن  وتكييفها مع  بي  نحو  المساواة  ن عىل  ي    مالئمالجنسي 

فن
 ة. الوطني اإلنمائيةالخطط 

 
ن   ممثلي  من  تتألف  فرعية،  حكومية  لجنة  تشكيل  تم  قد  الدول  وممثالت  وحيث كان  ي 

فن بالمرأة  للنهوض  الوطنية  لآلليات 
ن وذلك بناء عىل توصيات لجنة   ن الجنسي  األعضاء، لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بي 

ي 
ي دورتها السابعة التر

ي اإلسكوا فن
ي   المرأة فن

ي مسقط فن
ي   21و  20عقدت فن

ز أهمية مناقشة موضوع    ،2016يناير/كانون الثابن تب 
ي إطار أعمال اللجنة الفرعية لتدعيم قدراتها 

ن االقتصادي للمرأة وأعمال الرعاية غب  المدفوعة األجر واقتصاد الرعاية فن التمكي 
ي مساندة تصميم وتنفيذ السياسات المالئمة  

 فن
ً
ي قدما

ي تنفيذ برامج تسىع للمضن
لتطوير اقتصادات الرعاية انسجاما مع دورها فن

تنفيذ أنشتطها  حيث يتم  األمانة العامة لهذه اللجنة  دور  ويجدر بالذكر ان اإلسكوا تضطلع ب  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
اكة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة.   عت من ضمن مهام هذه اللجنة الفرعية  ووضبالشر

ي  
ي هذا السياق، وقد امتدت عضويتها لتشمل نقاط اتصال المرأة فن

ن الدول األعضاء فن القيام بالجهود الالزمة لتعزيز التعاون بي 
 مع توصيات الدورة الثا

ً
ن وتماشيا ي المنطقة استجابة لطلب أعضاء اللجنة الفرعية الحاليي 

منة للجنة  مكاتب اإلحصاء الوطنية فن
ي أكتوبر 

ي عقدت فن
 . 2017المرأة لإلسكوا التر

 
ي  يو 

ي للدول األعضاء من خالل    ا هذ  برنامج تعزيز القدراتأبر
كائها لتوفب  الدعم الفتن ي تبذلها اإلسكوا وشر

ي إطار الجهود التر
فن

ن وتوفب   بأهداف التنمية المستداإعداد المواد الفنية وبناء قدرات أعضاء اللجنة خاصة فيما يتعلق   ن الجنسي  مة والمساواة بي 
ي  
فن ي تسهم 

التر الوطنية معهاألدوات والمعرفة  السياسات  التوصية  .  ا مواءمة  اىل  استجابة  ي 
تأبر التوصيات    –جيم  كما  ل من 

ي عمان  الموجهة لألمانة التنفيذية لإلسكوا  
ي انعقدت فن

ي اجتماعات لجنة المرأة التاسعة والتر
دن  األر   –من قبل الدول المشاركة فن

نوفمب    ي 
ن    2019فن الجنسي  ن  بي  المساواة  بقضايا  المعنية  الفرعية  للجنة  ي 

الفتن الدعم  توفب   ي 
فن تنص عىل: "االستمرار  ي 

والتر
وأهداف التنمية المستدامة، وتوفب  المعارف واألدوات المتنوعة الالزمة لمساعدة الدول األعضاء عىل تشي    ع تنفيذ األهداف  

ي أنشطة اللجنة الفرعية إىل األليات  والمقاصد، ال سيما تلك 
، وتوجيه الدعوة إىل المشاركة فن ن ن الجنسي  المتعلقة بالمساواة بي 

، مع االنفتاح عىل توجيه الدعوة ألطراف أخرى، منها األجهزة الوطنية اإلحصائية ". الوطنية المعنية بشؤون المرأة بشكل رئيسي

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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 تعزيز القدراتبرنامج  ومكونات هدف
 
ناهدف  ي وبشكل   والجهات الوطنية ذات الصلة  اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة بشكل أساسي اىل بناء قدرات    مج الب 

الوطنيةخاص   اإلحصاء  العمل  مكاتب  الوطنية    ووزارات  االجتماعية  والمؤسسات  بالحماية  وإصالح  حول  المعنية  تطوير 
ن المرأة  ي سوق العملسياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكي 

 وتعزيز مشاركتها فن
ً
 . اقتصاديا

 
اضيةيتكون برنامج تعزيز القدرات من  ن و  ندوة افبر ن تدريبيتي   . ورشتي 

 

اضيةتستهدف   − اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ومكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات العمل والمؤسسات   الندوة االفبر
ن   االجتماعيةالوطنية المعنية بالحماية   أساسيي 

ً
 وتمهيدا

ً
نامج حيث  وتشكل مدخال  تركز عىل: للب 

 
o   ىلي غب  مدفوعة األجر وتقديرها من خالل

ن اف بأعمال الرعاية والعمل المبن التعريف بالغاية الرابعة من الهدف الخامس "االعبر
سم المسؤولية داخل األشة المعيشية توفب  الخدمات العامة والبتن التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقا

ي أجندة التنمية المستدامة؛
ات المرتبطة بها فن " والمؤشر ي

 والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا عىل الصعيد الوطتن
o  إعادة توزي    ع أعباء أعمال الرعاية غب  المدفوعة األجر من أجل تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة وبخاصة مناقشة أهمية  طرح و

ي ظل الديناميات الديمغرافية السائدة والمتوقعة وتفاقم األزمات االجتماعية  
ي ظل جائحة كوفيد  واالقتصادية فن

 ؛19- وخاصة فن
o   :ي    ماهيتهتقديم طرح مفّصل لمفهوم اقتصاد الرعاية

ومكّوناته وصالته بسياسات الحماية االجتماعية، إضافة اىل أهّميته فن
ن االقتصادي للمرأة؛  تعزيز التمكي 

 

 اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ومكاتب اإلحصاء الوطنية وتركز عىل: ألوىل لعمل اتستهدف ورشة ا  −
 

o  ات  من الهدف الخامس؛ المتعلقة بالغاية الرابعة  طرح ومناقشة أهمية وماهية المؤشر
o  ي المنطقة العربية؛طرح ومناقشة أهمية وماهية

ورية وتوفرها فن  البيانات الضن
o  ؛ عرض ي ي هذا المجال عىل المستوى العرب 

 الجهود المتوفرة فن
 

بالحماية  اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ووزارات العمل والمؤسسات الوطنية المعنية    الثانية  العمل  تستهدف ورشة −
 وتركز عىل:  االجتماعية

 
o ي المنطقة العربية

 ؛تقديم ومناقشة األطر السياساتية والقانونية المتعلقة بأعمال الرعاية والمتوفرة فن
o  ي المنطقة العربية؛ مناقشة الجهود المتعلقة بأعمال الرعاية

ي ظل جائحة كوفيد فن
 فن

o  ي المنطقة العربيةبأعمال الرعاية المتعلقة مناقشة الجهود
 ؛ والمتوفرة فن

o  .ي هذا اإلطار
 عرض لبعض الممارسات الجيدة من حول العالم فن

 
 

كاء  الشر
م اإلسكوا 

ّ
نامجتنظ ن المرأة.   ا هذ  الب  ن وتمكي  ن الجنسي  اكة مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بي   بالشر
 

 المشاركة: 
ي هذ

نامج   ا يشارك فن لون اآلليات الوطنية للنهوض    وعضوات  أعضاء  الب 
ّ
ن الذين يمث ن الجنسي  اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بي 

. ووزارات العمل والمؤسسات الوطنية المعنية بالحماية االجتماعية ومكاتب اإلحصاء الوطنية بأوضاع المرأة
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 اللغة:  
جمة الفو  برنامج تعزيز القدراتتستخدم اللغة العربية خالل  ية، إضافة اىل  رية مع توفر البر ن من واىل العربية، الفرنسية واالنكلب 

 توفر لغة اإلشارة عند التسجيل لهذه الخدمة. 
 

 الزمان والمكان: 
نامجعقد  ي   الب 

ً
اضيا   5و  4ويومي    2021ايلول/سبتمب     29إىل    27وذلك عىل مدى خمسة أيام من  (  zoomعب  منصة زوم )  افبر
ين االول/اكتوبر    لجدول األعمال المرفق.  2021تشر

ً
وفقا
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 األمانة العامة

  قطاع الشؤون االجتماعية 

 
ي مجال

ن
ن ف ن الجنسي  ح جدول أعمال برنامج تعزيز قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بي   مقبر

ي سوق العمل" 
ن
 وتعزيز مشاركتها ف

ً
ن المرأة اقتصاديا  "تطوير وإصالح سياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكي 

ين األول 5-4و أيلول/سبتمبر  29 -  27  2021 أكتوبر  / تشر
 

ن االقتصادي للمرأة  اضية: خطوة أوىل نحو تقديم اقتصاد الرعاية كأساس للتمكي   الندوة االفبر

 2021 سبتمبر  / أيلول 27

 

 الجلسة االفتتاحية دقيقة 30

12 :00 – 12 :30 
 

ي د. : كلمة اإلسكوا  •
ن  مديرة-مهريناز العوضن ن والتنمية الشاملةمجموعة السكان والعدالة بي   الجنسي 

  مديرة إدارة المرأة واألشة والطفولة -مفوض   ير وز    -ينا دواي  دالسيدة : ل العربيةكلمة جامعة الدو  •

نائبة المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة    -  السيدة يانيكا فان كوكلر : كلمة هيئة األمم المتحدة للمرأة •
 للمرأة للدول العربية 

ن  •  استعراض أهداف وجدول أعمال الورشة وتقديم المشاركي 

 سيمون إيىلي أولوش أولونيا تيسب  السيدة 
ي الدول

 العربية مستشارة مشاركة النساء السياسية بهيئة األمم المتحدة للمرأة فن

اتها الجلسة  دقيقة 40 ي أجندة التنمية المستدامة وأهدافها ومؤشر
ن
  األوىل: أعمال الرعاية ف

تعريف 10: 13 – 30: 12 اىل  الجلسة  هذه  الهدف   تهدف  من  الرابعة  بالغاية  والمشاركات  ن  المشاركي 
ىلي غب  مدفوعة األجر وتقديرها من خالل  

ن اف بأعمال الرعاية والعمل المبن الخامس "االعبر
الخدمات العامة والبتن التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم  توفب   

الصعيد   عىل  مناسبا  ذلك  يكون  حسبما  والعائلة،  المعيشية  األشة  داخل  المسؤولية 
ي أجندة التنمية المستدامة

ات المرتبطة بها فن " والمؤشر ي
 الوطتن

 

ي كنسل تقديم:  −
دوفيتسر ي برامج   - السيدة يلكا جب 

ألخصائية اإلقليمية فن
ن االقتصادي للمرأة  لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية  -  التمكي 

 

هيئة عرض 
األمم المتحدة  

 للمرأة 

 

احة دقائق 10  اسبر

 

ات  دقيقة 40 ي ظل التغب 
ن
الجلسة الثانية: أهمية أعمال الرعاية وازدياد الحاجة اليها ف

 والمجتمعيةالديمغرافية 
 

ازدياد أعباء أعمال الرعاية غب  المدفوعة األجر   مناقشةتهدف هذه الجلسة اىل طرح و  00: 14 – 20: 13
ظل   ي 

فن وبخاصة  للمرأة  االقتصادية  المشاركة  تعزيز  أجل  من  توزيعها  إعادة  ورة  وضن
االجتماعية   األزمات  وتفاقم  والمتوقعة  السائدة  الديمغرافية  واالقتصادية  الديناميات 

ي ظل جائحة كوفيد
 19-وخاصة فن

ي السيدة    تقديم:  −
  مديرة إدارة السياسات السكانية  -  وزير مفوض  -شعاع الدسوفر

 جامعة الدول العربية –

جامعة الدول   −
 العربية
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 األمانة العامة

  قطاع الشؤون االجتماعية 

 

  الجلسة الثالثة: اقتصاد الرعاية دقيقة 40

ماهيته ومكّوناته  تقديم طرح مفّصل لمفهوم اقتصاد الرعاية:  تهدف هذه الجلسة اىل   40: 14 – 00: 14
ن االقتصادي   ي تعزيز التمكي 

وصالته بسياسات الحماية االجتماعية، إضافة اىل أهّميته فن
 للمرأة 

 اإلسكوا –مسؤولة الشؤون االجتماعية  –رب  عرجا تقديم: السيدة   −

 اإلسكوا
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: خطوة أوىل نحو تقديم اقتصاد الرعاية والسياسات  غب  مدفوعة األجر  ورشة العمل األوىل: تتبع وقياس أعمال الرعاية

 المتعلقة به 

 2021 سبتمبر  /  أيلول 29 -  28

 

 2021أيلول/سبتمبر  28اليوم األول: الثالثاء، 

 

والمؤشر المتعلق بالغاية  غب  مدفوعة األجر الجلسة األوىل: أعمال الرعاية  دقيقة 60
 الرابعة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 

 

ات المتعلقة بالغاية  تهدف هذه الجلسة اىل  00: 16 – 00: 15 طرح ومناقشة أهمية وماهية المؤشر
   الرابعة من الهدف الخامس

هيئة األمم المتحدة   – س قسم اإلحصاءات ئي ر  –السيد بابا سيك  تقديم:  −
 للمرأة 

هيئة األمم   −
 المتحدة للمرأة

من خالل مسوحات  غب  مدفوعة األجر الجلسة الثانية: تتبع أعمال الرعاية  دقيقة 90
 استخدام الوقت ومسوحات القوى العاملة 

−   

  غب  مدفوعة األجر  تتّبع أعمال الرعاية أدوات طرح ومناقشة  تهدف هذه الجلسة اىل  45: 17 – 15: 16
ورية لقياسها   ي المنطقة العربيةمدى  و إضافة اىل أهمية وماهية البيانات الضن

 توفرها فن
 دفوعة األجر وكيفية احتساب أعمال الرعاية غب  م

ن موراتقديم  − ابت فيالغومب  ن ة  – لز السيدة الب  ي االقتصادخبب 
 فن

 اإلسكوا −

األمم  هيئة  −
 المتحدة للمرأة

 

: األربعاء،  ي
 2021أيلول/سبتمبر  29اليوم الثانن

 

ن االقتصادي   غب  مدفوعة األجر  الجلسة األوىل: أعمال الرعاية قيقةد 90 وأثرها عىل التمكي 
ي المنطقة العربية 

ن
ي مختلف مراحل حياتها ف

ن
 للمرأة ف

 

ته هيئة األمم المتحدة للمرأة  تهدف هذه الجلسة اىل  30: 13 – 00: 12
ّ
عرض نتائج التقرير الذي أعد

اكة مع  ي تعزيز  منتدى البحوث االقتصادية بالشر
حول دور اقتصاد الرعاية فن

ن  ن المساواة بي  ي المنطقة العربية  الجنسي 
 فن

ي    – السيدة مايا سيفردينغ  تقديم:  −
كية فن ي الجامعة األمب 

أستاذة مساعدة فن
وت  ي منتدى البحوث   –بب 

 االقتصاديةباحثة فن

هيئة األمم   −
 المتحدة للمرأة

منتدى  −
البحوث  

 االقتصادية
 

ي المنطقة الجلسة الثانية: عروض  دقيقة 90
ن
  حول الجهود المبذولة ف

ته هيئة األمم المتحدة للمرأة   15: 15 – 45: 13
ّ
تهدف هذه الجلسة اىل عرض نتائج التقرير الذي أعد

اكة مع منتدى البحوث االقتصادية  ي تعزيز  بالشر
حول دور اقتصاد الرعاية فن

ن  ن الجنسي  ن  –المساواة بي   دراسة حالة فلسطي 
ن الدول  ات بي   كما تفتح هذه الجلسة المجال لتبادل الخب 

ي منتدى البحوث    -خبب  اقتصادي  –فالح  ل تقديم السيد بال −
باحث فن

 االقتصادية
 

هيئة األمم   −
 المتحدة للمرأة

منتدى  −
البحوث  

 االقتصادية
 

 الجلسة الختامية: التوصيات، الخطوات الالحقة   دقيقة 15

 التوصيات، الخطوات الالحقة 30: 15 – 15: 15
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ي المنطقة العربيةورشة العمل الثانية: نحو 
ن
ن االقتصادي للمرأة ف  سياسات رعاية وحماية اجتماعية تعزز التمكي 

ين األول/ أكتوبر  5و 4  2021تشر
 

 ، ن ين األول/أكتوبر  4اليوم األول: االثني   2021تشر

 

ن االقتصادي للمرأة دقيقة 90 ي تعزز التمكي 
  الجلسة األوىل: األطر السياساتية والقانونية التر

تهدف هذه الجلسة اىل تقديم ومناقشة األطر السياساتية والقانونية المتعلقة  30: 13 – 00: 12
ي المنطقة العربية

 بأعمال الرعاية والمتوفرة فن

مجموعة السكان والعدالة  -مساعدةباحثة  –تقديم السيدة هالة عطية  −
ن والتنمية الشاملة ن الجنسي   بي 

 اإلسكوا

الثانية: األطر السياساتية والقانونية المتعلقة بأعمال واقتصاد الرعاية  الجلسة  دقيقة 90
ي ظل جائحة كوفيد

ن
ي المنطقة العربية والجهود المبذولة ف

ن
 19-ف

 

ي ظل جائحة   15: 15 – 45: 13
تهدف هذه الجلسة اىل مناقشة الجهود المتعلقة بأعمال الرعاية فن

ي المنطقة العربية 19-كوفيد
 فن

مجموعة السكان  -مسؤولة شؤون اجتماعية  –تقديم السيدة رب  عرجا   −
ن والتنمية الشاملة ن الجنسي   والعدالة بي 

 اإلسكوا −
 

 

: الثالثاء،  ي
ين األول/أكتوبر  5اليوم الثانن  2021تشر

 

ي المنطقة العربية دقيقة 90
ن
  الجلسة األوىل: الجهود المتعلقة باقتصاد الرعاية ف

اقتصاد  ل تهدف هذه الجلسة اىل عرض دراسات حالة من المنطقة العربية حو  30: 13 – 00: 12
ن االقتصادي    للمرأةالرعاية والتمكي 

مجموعة السكان والعدالة  -مسؤولة اجتماعية  –السيدة رب  عرجا   تقديم −
ن والتنمية الشاملة ن الجنسي   بي 

 اإلسكوا

 الجلسة الثانية: مداخالت الدول  دقيقة 90
ً
 ودوليا

ً
  وممارسات جيدة إقليميا

تفتح هذه الجلسة المجال أمام ممثىلي الدول األعضاء لعرض ومناقشة الجهود   15: 15 – 45: 13
ي المنطقة العربية

تهدف اىل عرض بعض  ، كما المتعلقة بأعمال الرعاية والمتوفرة فن
ي إطار أعمال الرعاية غب  مدفو 

عة األجر  الممارسات الجيدة اإلقليمية والدولية فن
ن المرأة االقتصادي   وتمكي 

  -ملف المرأة باألمانة العامة ةمسؤول -شذى عبد اللطيفتقديم السيدة  −
 جامعة الدول العربية 

ي هيئة األمم المتحدة للمرأة   – ميغيل فيدال بوفب  السيد  −
 باحث فن

مجموعة السكان  -مسؤولة اجتماعية  – السيدة رب  عرجا السيدة  −
ن  ن والتنمية الشاملةوالعدالة بي   اإلسكوا  - الجنسي 

جامعة الدول   −
  العربية

هيئة األمم   −
 المتحدة للمرأة

 اإلسكوا −

 الجلسة الختامية: التوصيات، الخطوات الالحقة   دقيقة 15

 التوصيات، الخطوات الالحقة 30: 15 – 15: 15

 
 

 


