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: الملخص التنفيذي 
ً
 أوال

 

ي المؤشر العالمي للفجوة بي   الجنسي   لعام  ما تزال  
م الملحوظ 2021المنطقة العربية تحتل مرتبة متدنية ف 

ّ
، وذلك عىل الرغم من التقد

ي مجال المشاركة والفرص االقتصادية حيث ال تزال  
جم ف  م لم يتر

ّ
. إال أن هذا التقد  الفرعي للتحصيل التعليمي

ي المؤشر
الذي سّجلته ف 

 وال تتخّّط   نسبة مشاركة المرأة
ً
ية جدا

ّ
ي المنطقة متدن

ي القوى العاملة ف 
ي المئة.   21ف 

 ف 

 

ابطة، قد يكون أبرزها تحمل  ة من العوامل المتر ي المنطقة إىل مجموعة كبت 
ي القوى العاملة ف 

يعود انخفاض معدالت مشاركة النساء ف 

ي ما يتعلق بأعمال الرعاية غت  مدفوع
 ة األجر. المرأة القدر األكتر من المسؤولية ف 

 

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

ّ
ي المئة من   90اىل    80ففيما تعد

ف 

ي المتوسط 
ي النساء ف 

ي المنطقة العربية. كما تقض 
ي  4.7جميع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر ف 

  أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال ف 

ي البلدان العربية من فجوات متعددة ال تساعد عىل تخفيف 
ي هيكل اقتصاد الرعاية القائم ف 

ي حي   يعان 
مهام الرعاية غت  مدفوعة األجر، ف 

ي كثت  من األحيان اىل العزوف عن المشاركة االقتصادية. وعىل الرغم من وجود  
عبء الرعاية غت  مدفوعة األجر عن النساء مما يدفعهن ف 

بي   الدول العربية لجهة االهتمام باالحتياجات الخاصة بتطوير اقتصاد الرعاية واالستجابة اليها، إال أن توفت  الموارد والخدمات   تفاوتات

ي  بعض الدول من غياب الهياكل األساسية والخدمات 
الداعمة ألعمال الرعاية تفتقر بشكل عام اىل األطر الرسمية المنظمة، كما تعان 

ي العالم.  المناسبة للرعا
 بدول من مناطق أخرى ف 

ً
ي القطاعي   العام والخاص مقارنة

 ية ف 

 

ت جائحة كوفيد
ّ
له أعمال الرعاية غت    19- وقد أد

ّ
ي العبء الذي تشك

ة ف  بة عليها اىل زيادة كبت 
ّ
ت وتدابت  اإلغالق والتباعد االجتماعي المتر

  
ً
ي األفق المتوسط والبعيد، فمن المتوقّع أن تتعرض اقتصادات مدفوعة األجر عىل المرأة، كما زادت األمور تعقيدا

بالنسبة لهن. أما ف 

ستؤدي  بحيث  القادمة  العقود  ي 
ف  الضغوطات  من  المزيد  اىل  العربية  الدول  ي 

ف  ي  الرعاية 
السكان  البارزة كالنمو  السكانية  االتجاهات 

ي الطلب عىل أعمال الرعاية. و 
ة ف  ئ ألعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر  وشيخوخة المجتمعات اىل زيادة كبت 

يشكل التوزي    ع غت  المتكاف 

 بي   ا
ً
ي فجوة التوظيف األوسع عالميا

ي البلدان العربية، كما يساهم ف 
 ف 
ً
 واقتصاديا

ً
 لعدم تمكي   النساء اجتماعيا

ً
 جذريا

ً
لرجال  بالفعل سببا

ي الفجوات الواسع
ي الوظائف، وف 

ي والعمودي ف 
التميت   األفقر ي 

وة والتمثيل والنساء، وف  بالدخل والتر ة بي   الرجال والنساء فيما يتعلق 

ي حال استمرار األنماط السائدة واستمرار النساء بتحّمل العبء األكتر من أعمال الرعاية غت  مدفوعة 
السياسي وعملية صنع القرار. وف 

ي 
التر الجنسي   وانتكاس اإلنجازات  الفجوات بي    باتساع  ل 

ّ
النساء   األجر، هناك خطر كبت  يتمث ي مجال تمكي   

ة ف  تحققت بمشقة كبت 

  .
ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

 

ي محاولة لتوسيعها وإضفاء الطابع الرسمي عليها، ال سي
ي اقتصادات الرعاية ف 

 بالنظر ف 
ً
ي هذا اإلطار، تقوم بعض الدول العربية حاليا

ما  وف 

األسا الهياكل  ي 
ف  المناسبة واالستثمار  العامة  السياسات  التنمية  من خالل وضع   مع خطة 

ً
انسجاما ي هذا 

بالرعاية. ويأنر المتصلة  سية 

ي أولت أعمال الرعاية غت  مدفوعة  2030المستدامة لعام  
ي بتحقيق  التر

ي الهدف الخامس المعت 
األجر ومعالجتها جزء من اهتمامها ف 

المؤشر   المرأة، وذلك من خالل  الجنسي   وتمكي    بي    األعضاء  5.4المساواة  الدول   
ّ
اف    الذي يحث الرعاية غت  عىل "االعتر بأعمال 

ىلي وتقديرها من خالل توفت  الخدمات العامة والبت  التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز   مدفوعة األجر والعمل
المت  

 عىل الصعيد الو 
ً
". تقاسم المسؤولية داخل األشة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا ي

 طت 

 

التنمية   ي تنفيذ الهدف الخامس من أهداف 
بالمرأة ف  للنهوض  ي هذا اإلطار الدور المحوري الذي تضطلع به اآلليات الوطنية 

ز ف  ويتر

ي  
ي تسهم ف 

اح السياسات واإلجراءات التر ي بالمساواة بي   الجنسي   وتمكي   النساء والفتيات وذلك من خالل رصد واقتر
المستدامة المعت 

ف التنمية المستدامة فيما يتعلق بقضايا المساواة بي   الجنسي   ووضع الخطط الرامية إىل تحقيق هذه األهداف وتكييفها  تنفيذ أهدا

ي الخطط اإلنمائية الوطنية. 
 مع السياقات المحلية، وضمان دمج قضايا المساواة بي   الجنسي   عىل نحو مالئم ف 

 

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
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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ي الدول األعضاء، لتنفيذ    وحيث كان قد تم تشكيل لجنة حكومية فرعية، تتألف
من ممثلي   وممثالت لآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة ف 

ي دورتها  
ي اإلسكوا ف 

الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بي   الجنسي   وذلك بناء عىل توصيات لجنة المرأة ف 

ي  
ي مسقط ف 

ي عقدت ف 
ي    21و  20السابعة التر

ز أهمية مناقشة موضوع التمكي   االقتصادي للمرأة وأعمال ، ت2016يناير/كانون الثان  تر

ي مساندة تصميم وتنفيذ  
 ف 
ً
ي قدما

للمض  لتدعيم قدراتها  الفرعية  اللجنة  أعمال  إطار  ي 
ف  الرعاية  األجر واقتصاد  المدفوعة  الرعاية غت  

برامج تسىع   تنفيذ  ي 
انسجاما مع دورها ف  الرعاية  اقتصادات  لتطوير  المالئمة  المستدامة. ويجدر السياسات  التنمية  أهداف  لتحقيق 

اكة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية   بالذكر ان اإلسكوا تضطلع بدور األمانة العامة لهذه اللجنة حيث يتم تنفيذ أنشتطها بالشر

ي  وهيئة األمم المتحدة للمرأة. ووضعت من ضمن مهام هذه اللجنة الفرعية القيام بالجهود الالزمة لتعز 
يز التعاون بي   الدول األعضاء ف 

ي المنطقة استجابة لطلب أعضاء اللجنة  
ي مكاتب اإلحصاء الوطنية ف 

هذا السياق، وقد امتدت عضويتها لتشمل نقاط اتصال المرأة ف 

ي أكتوبر  
ي عقدت ف 

 مع توصيات الدورة الثامنة للجنة المرأة لإلسكوا التر
ً
 . 2017الفرعية الحاليي   وتماشيا

 

ي برن
ي للدول األعضاء من خالل إعداد المواد  ويأنر

كائها لتوفت  الدعم الفت  ي تبذلها اإلسكوا وشر
ي إطار الجهود التر

امج تعزيز القدرات هذا ف 

اللجنة   أعضاء  قدرات  وبناء  األدوات  الفرعية  الفنية  وتوفت   الجنسي    بي    والمساواة  المستدامة  التنمية  بأهداف  يتعلق  فيما  خاصة 

ي  
ي استجابة اىل التوصيةوالمعرفة التر

ي مواءمة السياسات الوطنية معها. كما تأنر
ل من التوصيات الموجهة لألمانة التنفيذية   –تسهم ف 

ي عمان 
ي انعقدت ف 

ي اجتماعات لجنة المرأة التاسعة والتر
ي نوفمتر  –لإلسكوا من قبل الدول المشاركة ف 

ي تنص عىل:   2019األردن ف 
والتر

ي توفت  الد
التنمية المستدامة، وتوفت  المعارف  "االستمرار ف  ي للجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بي   الجنسي   وأهداف 

عم الفت 

بي     بالمساواة  المتعلقة  تلك  سيما  ال  والمقاصد،  األهداف  تنفيذ  تشي    ع  عىل  األعضاء  الدول  لمساعدة  الالزمة  المتنوعة  واألدوات 

ي  
، وتوجيه الدعوة إىل المشاركة ف  ، مع االنفتاح الجنسي   أنشطة اللجنة الفرعية إىل األليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة بشكل رئيسي

 عىل توجيه الدعوة ألطراف أخرى، منها األجهزة الوطنية اإلحصائية". 

 

مة
ّ
: المقد

ً
 ثانيا

 

اكة مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بي     ي آسيا )اإلسكوا( بالشر مت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرنر
ّ
نظ

ي مجال تطوير وإصالح سياسات الرعاية  
الجنسي   وتمكي   المرأة، برنامج لتعزيز قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بي   الجنسي   ف 

ي سوق العمل، وذلك عىل مدى خمسة أيام من  والحماية االجتم
 وتعزيز مشاركتها ف 

ً
ايلول/سبتمتر    29إىل    27اعية لتمكي   المرأة اقتصاديا

ين االول/اكتوبر    5و  4ويومي    2021 ونية  ،  2021تشر جمة الفورية من واىل    زومعتر المنصة اإللكتر بإستخدام اللغة العربية، مع توفت  التر

ية.   العربية، الفرنسية واالنكلت  

 

 . اضية وورشتي   تدريبيتي  
ي   تكون برنامج تعزيز القدرات من ندوة افتر

ي عقدت ف 
اضية التر ين األول/أكتوبر    27استهدفت الندوة االفتر تشر

المرأة     2021 بأوضاع  للنهوض  الوطنية  بالحماية  اآلليات  المعنية  الوطنية  والمؤسسات  العمل  ووزارات  الوطنية  اإلحصاء  ومكاتب 

ي  عقدت عىل مدى يومي  
نامج. واستهدفت ورشة العمل األوىل، التر  للتر

ً
 أساسيا

ً
 وتمهيدا

ً
ين    29و  28االجتماعية وشكلت مدخال تشر

ي  اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ومكاتب اإلحص   2021األول/أكتوبر  
  5و  4اء الوطنية، بينما استهدفت ورشة العمل الثانية، ف 

ين األول/أكتوبر    .  ، اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ووزارات العمل والمؤسسات الوطنية المعنية بالحماية االجتماعية2021تشر

 

نامج بشكل أساسي اىل بناء  ه   تطوير وإصالح  الوطنية حول  قدرات  الدف التر
ً
سياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكي   المرأة اقتصاديا

ي سوق العمل. 
نامج أعضاء وعضوات اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بي   الجنسي   الذين  وقد    وتعزيز مشاركتها ف  ي هذا التر

شارك ف 

لون اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ومكاتب اإلحصاء الوطنية  
ّ
ت عن  باإلضافة   يمث ووزارات العمل والمؤسسات  إىل ممثلي   وممتر

 الوطنية المعنية بالحماية االجتماعية. 

 

: الجلسة اإلفتتاحية 
ً
 ثالثا
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ي اإلسكوا، بالمشاركي   السيدة  رّحبت  
عطت الكلمة للزميلة سيمون إيىلي أولوش  أو   والمشاركات  رنر عرجا، مسؤولة شؤون إجتماعية ف 

ي هيئة األمم المتحدة للمرأة، إلدارة الجلسة االفتتاحية. ودعت بدورها السيدة أولونيا، مستشارة سياسات  
مشاركة المرأة السياسية ف 

ي االسكوا، اىل إلقاء كلمتها االفت
، رئيسة مجموعة العدالة بي   الجنسي   والسكان والتنمية الشاملة ف  ي

 تاحية. أولونيا الدكتورة مهريناز العوض 

 

ي  شددت  
ي كالدكتورة العوض 

اك المرأة عىل قدم المساواةف  ي االقتصاد لما يزيد  من قدر   مع الرجل  لمتها عىل أهمية إشر
عىل المشاركة   تها ف 

ي  
ف  ومثمر  فاعل  بشكل  المساهمة  وعىل  الدولية،  المؤسسات  إىل   

ً
وصوال ل  المت   من  المستويات،  جميع  عىل  القرار  صنع  عملية  ي 

ف 

دت عىل دور االقتصادات والمجتمعات.  
ّ
ي لتمكي   االقتصادي للمرأة  ا  وكذلك شد

ي    ف 
تقليل فقر األشة من خالل زيادة االستثمارات ف 

ي األطفال، و
ي كلمتها اىل    ف 

ي ف 
العوض  الدكتورة  الدراسات. وأشارت  العديد من  بّينته  السنوي كما  العالمي  المحىلي اإلجماىلي  الناتج  زيادة 

ي و  ي العالم العرنر
 للمرأة ف 

ً
الذي يعود سببها اىل عوامل مختلفة أبرزها أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر المشاركة االقتصادية الضعيفة جدا

العبء األكتر منها  المرأة  ي تتحّمل 
الرعاية غت  كما عرضت  . التر لتقليص أعباء أعمال  ي وهو السىعي  التدريتر نامج  التر لهذا  الهدف األساسي 

عن كاهل األجر  الرعاية  المرأة  مدفوعة  اقتصادات  والحماية    وتقديم  الرعاية  سياسات  وإصالح  تطوير  خالل  من  ي  العرنر العالم  ي 
ف 

ي يمك 
ي عىل األدوار المختلفة التر

، عّولت الدكتورة العوض 
ً
ا ي سوق العمل. وأخت 

 وتعزيز مشاركتها ف 
ً
ن  االجتماعية لتمكي   المرأة اقتصاديا

ي بلدانهم   ونأن يلعبها المشارك
للوصول اىل هذا الهدف. سواء كان بإحتساب أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر من  خالل  والمشاركات ف 

لذلك وتحسينها وتطويرها  المتوفرة  متعلقة   ،المنهجيات  قانونية وسياساتية وتطوير أطر جديدة  تقديم إصالحات  أو كان من خالل 

ي كلمتها 
للحضور عىل المشاركة ولكل من جامعة الدول العربية وهيئة بتقديم الشكر    بإقتصادات الرعاية. واختتمت الدكتورة العوض 

 . ي إطار تنفيذ أنشطة اللجنة الفرعية حول المساواة بي   الجنسي  
اكة الثابتة والمثمرة ف     األمم المتحدة للمرأة  عىل الشر

 

ي كلمة ال
ي األمانة العامة لجامعة الدول  والطفولةمديرة إدارة المرأة واألشة  دينا دواي،    سيدةتلت كلمة الدكتورة العوض 

ي    ف 
العربية، التر

  أشارت اىل أن هذه الورشة التدريبية هي إحدى نتائج التعاون الناجح والقائم بي   األمانة العامة لجامعة الدول العربية وكل من اإلسكوا 

عام   منذ  للمرأة  المتحدة  األمم  إل   2016وهيئة  العربية  الدول  جامعة  تنفيذ  مظلة  القاهرةتحت  والخطة ل  عالن  العربية  لمرأة 

اتيجية ي أثمرت2030المرأة العربية   تنمية أجندة :االستر
سلسلة من النشاطات لدعم الدول األعضاء وبناء القدرات التقنية   عن    ، والتر

. كما أشارت السيدة دواي   ألعضاء اللجنة الفرعية حول المساواة بي    ة لجامعة الدول العربية بأنظمة  ان اهتمام األمانة العام  اىل    الجنسي  

امج و  اتيجيات والتر
ي العديد من االستر

ي الدول األعضاء وبالتمكي   االقتصادي للمرأة ينعكس ف 
خطط  الحماية االجتماعية وتحسينها ف 

ي تواجهها المنط
ة التر ي هذا اإلطار. وتطّرقت السيدة دواي اىل التحديات الكبت 

ها األمانة العامة ف 
ّ
ي تعد

ي جهودها  العمل التر
قة العربية ف 

ء ألعمال الرعاية   ي بعض الدول. ويشكل التوزي    ع غت  المتكاف 
القائمة لدعم وتمكي   المرأة االقتصادي، عىل الرغم من النجاحات المحرزة ف 

ي ظل انتشار 
 ف 
ً
ي سوق العمل، خصوصا

 من قدرة النساء عىل المشاركة ف 
ّ
جائحة   غت  مدفوعة األجر سبب جزري يعرقل هذه الجهود ويحد

ي أعمال الرعاية غت  مدفوعة   .  19-كوفيد
ورة االهتمام بمناقشة األسباب وتداعيات هذا اإلزدياد ف  ثت السيدة دواي عن ض 

ّ
، تحد

َ
ا وأخت 

واإلقليمية   الدولية  التجارب  ي 
ف  النظر  ورة  اىل ض  باإلضافة  االقتصادية،  المرأة  مشاركة  تعزيز  أجل  من  توزيعها  إعادة  ورة  وض  األجر 

ي هذا المجال وتعميمها. واختتمت السيدة دواي كلمتها متمنية عىل المشاركي   والمشاركات االستفادة لإلست
فادة من الممارسات الفضىل ف 

 . ي نامج التدريتر  من ثراء وتنّوع الموضوعات المطروحة خالل التر

 

زت فيها  ،  كلمتها االفتتاحية  ،للمرأة للدول العربيةلهيئة األمم المتحدة  نائبة المدير اإلقليمت   ر،  يانيكا فان كوكل  القت السيدة 
ّ
عىل  ورك

ي تبقر   أن  أولها،   اساسيةثالث نقاط   ي العالم العرنر
ي سوق العمل ف 

    نسبة مشاركة المرأة ف 
ً
ية جدا

ّ
اف بأهمية  متدن عىل الرغم من االعتر

 واستدامة؛  
ً
ي بناء اقتصادات أكتر سالما

، وعىل مشاركة المرأة االقتصادية ف 
ً
ي    ثانيا

دة ف 
ّ
الرغم من أن العديد من الدول أدرجت أهداف محد

تتجاهل  الخطط  هذه  غالبية  أن  إال  المختلفة،  المبادرات  خالل  من  االقتصادية  المرأة  مشاركة  لزيادة  الوطنية  خططها 

ورة   اف ض  ي  بعبء أعمال الرعاية غت  المدفوعة االعتر
ي تناولتها السيدة   ة وتخفيفه وإعادة توزيعه؛تتحملها المرأ التر

ة التر أما النقطة األخت 

ي   19- فهي جائحة كوفيد  فان كوكلر 
 ف 
ً
ها عىل المرأة خصوصا ي    وتأثت  ي العالم العرنر

ي سوق العمل إذ تحّملت النساء ف 
ما يتعلق بالمشاركة ف 

ي الوظائف الناتجة عن الجائحة.  41
 لضمان فهم وتحليل هذه  % من الخسائر ف 

ً
ورة العمل سويا دت السيدة فان كوكلر عىل ض 

ّ
وشد

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
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السياسات   النساء من خالل  لحاجات  أفضل  استجابة  المهمة، وضمان  ام هيئة األمم  المالئمةالمسائل  التر  دت عىل 
ّ
أك الختام؛  ي 

. وف 

ي مجال اقتصاد الرعاية  العاملة  والجهات الوطنية    المتحدة للمرأة المستمر، اىل جانب اإلسكوا وجامعة الدول العربية، لدعم الدول
ف 

ي المنطقة. بناء ودعم حوار 
  بشأن السياسات ذات الصلة يهدف النمو والتنمية الشاملي   والمستدامي   ف 

 

: الجلسات التدريبية
ً
 رابعا

 

الورشة.    رنر السيدة  استعرضت   اللجنة    السيدة  مّهدت عرجا أهداف وجدول أعمال  تعريف عام عن  نامج من خالل  التر لبدء  عرجا 

ي  و الحكومية الفرعية، 
ي دورتها السابعة التر

ي اإلسكوا ف 
لت بناء عىل توصيات لجنة المرأة ف 

ّ
تشكيلها وعملها. أوضحت بأن اللجنة قد تشك

ي  
ي مسقط ف 

ي    21و  20عقدت ف 
مثالت لآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة  ، تتألف من ممثلي   وم6. كما أشارت انها  2016يناير/كانون الثان 

ي الدول
    العربية  ف 

ً
. ونظرا ، لتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بي   الجنسي  

ي توفت  األدلة الالزمة لبناء السياسات، تم توسيع عضوية اللجنة لتشمل المكاتب الوطن
ي كل عام يتم  ألهمية البيانات ف 

ية لإلحصاء. وف 

ي االجتماع السنوي للجنة الفرعية. أكملت  
توسيع الدعوة للمؤسسات والهيئات بحسب اختصاصاتها ومالءمتها للمواضيع المطروحة ف 

ي يتخذه، واتصاله الوثأعمال الرعاية  عرجا بأنه تم هذه السنة إختيار موضوع   
ة التر  لألهمية الكبت 

ً
يق بتحقيق غت  مدفوعة االجر نظرا

 .  المساواة بي   الجنسي  

 

I. اضية  الندوة اإلفبر

 

بتاري    خ    اضية،  االفتر الندوة  الوطنية 2021ايلول/سبتمتر    27استهدفت  المرأة ومكاتب اإلحصاء  بأوضاع  للنهوض  الوطنية  اآلليات   ،

نامج. ركزت    للتر
ً
 أساسيا

ً
 للورشتي   الالحقتي   وتمهيدا

ً
ووزارات العمل والمؤسسات الوطنية المعنية بالحماية االجتماعية وشكلت مدخال

ىلي غت  مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفت     مقصد بالعىل التعريف  
اف بأعمال الرعاية والعمل المت   الرابع من الهدف الخامس "االعتر

الخدمات العامة والبت  التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األشة المعيشية والعائلة، حسبما 

ي أجندة التنمية المستدامة  يكون ذلك مناسبا عىل الصعيد 
ات المرتبطة بها ف  ي والمؤشر

إعادة توزي    ع  ناقشت أهمية  ؛ وطرحت و "الوطت 

ي ظل الديناميات الديمغرافية السائدة  
أعباء أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر من أجل تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة وبخاصة ف 

ي ظل جائحة كوفيدوالمتوقعة وتفاقم األزمات االجتماعية واالقتص
  19-ادية وخاصة ف 

ً
ا اقتصاد  ؛ واخت  لمفهوم   

ً
 مفّصال

ً
قدمت طرحا

للمرأة. الرعاية:   االقتصادي  التمكي    تعزيز  ي 
ف  أهّميته  اىل  إضافة  االجتماعية،  الحماية  بسياسات  وصالته  ومكّوناته  تبع    ماهيته  وقد 

 نقاشات مقتضبة وبعض األسئلة اإلستضاحية. الجلسات 

 

اتها الجلسة  -أ  ي أجندة التنمية المستدامة وأهدافها ومؤشر
 األوىل: أعمال الرعاية ف 

 

مته السيدة  
ّ
اضية بعرض قد كانسل، أخصائية برامج وسياسات إقليمية  غردوفسكي  لكا  إإنطلقت أعمال الجلسة االوىل من الندوة االفتر

ي أجن
ي الدول العربية، حول أعمال الرعاية ف 

اتها. هدفت الجلسة اىل لهيئة األمم المتحدة للمرأة ف  دة التنمية المستدامة وأهدافها ومؤشر

ىلي غت  مدفوعة األجر وتقديرها  بالمقصد  المشاركي   والمشاركات   تعريف
اف بأعمال الرعاية والعمل المت   الرابع من الهدف الخامس "االعتر

وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األشة المعيشية  من خالل توفت  الخدمات العامة والبت  التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية  

ي أجندة التنمية المستدامة.  
ات المرتبطة بها ف  " والمؤشر ي

السيدة فقد أشارت    والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا عىل الصعيد الوطت 

ا التمكي   االقتصادي للمرأة:  للمرأة حول "تعزيز  المتحدة  اقتصاد  غودوفيتسي خالل عرضها لتقرير هيئة االمم  ي 
اف واالستثمار ف  العتر

إىل   الحاجة  اىل  السياسا  الرعاية"،  األطر  الرعاية،  واال ة  تيالعمل عىل  اقتصاد  ي 
ف  التنمية  و ستثمار  أهداف  لتحقيق  الحاجة إلطار عمل 

 العمل الالئق والمساواة.  حول الفقر والصحة والتعليم و  المستدامة ذات الصلة
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ة    يؤكد عىل أهميةوالذي  حول هذه القضية   األمم المتحدة للمرأةتقرير أعدته هيئة  وأشارت إىل   اف بالمساهمة الكبت  عمال الرعاية  أل االعتر

ي لألشة وعىل المستوى الكىلي لالقتصاد،من خالل:  
ي الرفاهية عىل المستوى الجزنئ

 ف 

يعات؛ - ي بشأن اقتصاد الرعاية، بطريقة مواءمة للتشر
 التنسيق عىل المستوى الوطت 

ي اإلحصاءات الوطنية وتحليل البيانات )أي  -
 لوقت(؛  استخدام ابيانات إدراج أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر ف 

ي  مشاركة للمرأة  تقييم أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر واستكشاف روابطها بالظواهر االقتصادية واالجتماعية األخرى مثل   -
ف 

، وعدم المساواة والفقر؛ القوى العاملة  ، والناتج المحىلي اإلجماىلي

 . التعويض عن وقت عمل الرعاية غت  مدفوع األجر من خالل التحويالت االجتماعية -

 

التقرير الحد من أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر وتخفيف العبء عىل المرأة والمجتمع ككل دون المساومة عىل مبدأ الوصول    ناولويت 

ي البنية  
ي البنية التحتية لخدمات الرعاية االجتماعية واالستثمار العام ف 

التحتية إىل رعاية شاملة عالية الجودة، عن طريق االستثمار العام ف 

ي السوق وداخل األشة من خالل تنظيم  كما  لمادية.  الريفية ا
ي العمل المأجور ف 

يتناول إعادة توزي    ع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر ف 

ي سوق العمل. 
 سوق العمل لتحقيق التوازن بي   العمل والحياة، وسياسات القضاء عىل التميت   بي   الجنسي   ف 

 

ي النقاش الذي تبع العرض،  
ي يعيشها العالم، عىل الفجوة بي   الجنسي     اإلضاءة عىلتمت    وف 

تأثت  االزمات ال سيما الصحّية الحالية التر

فاذ اىل العمل والحفاظ عل
ّ
الن ،    عىل   19-أزمة كوفيدتفاقم حدة  وتناول النقاش      يه. بما يخّص  ي العالم العرنر ي 

عىل الرغم من فالنساء ف 

 انهن قد ى  % فقط من القو 18ن  تشكيله
ّ
 . إثر الجائحة % من فرص العمل41خشن العاملة، اّل

 

ات الديمغرافية والمجتمعية -ب ي ظل التغت 
 الجلسة الثانية: أهمية أعمال الرعاية وازدياد الحاجة اليها ف 

 

السيدة   العربية،  شكرت  الدول  بجامعة  السكانية  السياسات  إدارة  ، مديرة  ي
الدسوفر بغاية   القائمي    شعاع  تعتتر  ي 

التر الورشة  عىل هذه 

ة اىل أن الهدف من العرض الذي ستقدمة هو إعطاء فكرة عامة حول االتجهات الديمغرافية والدين ي الدول  ااألهمية مشت 
ميات السكانية ف 

اىل جائحة كوفيد أوىلي  االقتصادية    19- العربية. وتطّرقت بشكل  الحياة   عىل 
ً
ة جدا تداعيات كبت  لها  بأشه وكان  العالم  رت عىل 

ّ
أث ي 

التر

ي مع
ي ترأسها النساء. فق 

ي مختلف البلدان، وأثر مضاعف عىل النساء والفتيات وباألخص األش التر
ظم الدول،  واالجتماعية والصحية ف 

الحجر واإلغالق. كما   ة  فتر بالرجال خالل  مقارنة  رواتبهن  أو النخفاض  لفقدان وظائفهن  أكتر عرضة  العامالت  النساء  ن رعاية أكانت 

ت المزيد من النساء عىل الخروج من القوى العاملة بسبب إغالق المدارس. ومن المرجح أن  لية األخرى أجتر  
األطفال والمسؤوليات المت 

ة الركود يؤدي عادة إىل انخفاض األجور  يكون ل  ي فتر
ا طويل المدى، ألن فقدان الوظائف ف  ً ي عمل المرأة المدفوع األجر تأثت 

هذا االنخفاض ف 

 عىل ذلك  اوتوظيف أقل أم
ً
ي تتحملها المرأة وأعطت مثال

ت الجائحة اىل تفاقم الضغوط وأعباء أعمال الرعاية التر
ّ
ي المستقبل. كما أد

ا ف 
ً
ن

ي ظل جائحة  دولة فلس 
ي يقوم بها الرجال ف 

طي   حيث بّينت الدراسات ان النساء يقمن بسبعة أضعاف أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر التر

ي الشي    ع  كورونا.  
النمو السكان  ي عن 

ثت السيدة الدسوفر
ّ
ي المنطقة العربية، تحد

بالديناميات واالتجاهات الديمغرافية ف  أما فيما يتعلق 

المنط ي 
ايد ف  العربية  والمتر  لعام    وبينتقة  المرتفعة  السكانية ذات االتجاهات  النمو  2050الزيادة  النظر اىل عدم تساوي نسبة  ، الفتة 

ي الفلسطينية بي   عام  
ي مختلف انحاء المنطقة حيث من المرّجح أن يتضاعف عدد سكان العراق والسودان واألراض 

ي ف 
  2015السكان 

ي ان  فيما   2050و  ملحوظتسّجل دول الخليج العرنر
ً
 خفاضا

ً
ي عدد سكانها، ويعزى ذلك اىل أسباب عدة منها انخفاض معدالت الخصوبة،   ا
ف 

ي المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص فلبنان    وارتفاع متوسطات سن الزواج وزيادة التحصيل العلمي بي   النساء. أما 
هو البلد الوحيد ف 

ي إىل مشاكل عدة  عدد سكانه.  
ي تتعلق برعاية عدد اكتر من األفراد حيث ترتفع أعباء وتؤدي مشكلة النمو السكان 

ة التر أهمها الضغوط الكبت 

ة اىل ان كبار السن هم الفئة   ي بعد ذلك اىل موضوع الشيخوخة مشت 
النساء إلعالة ورعاية عدد اكتر من األطفال. تطّرقت السيدة الدسوفر

ي العالم اليوم وان االرتفاع المطرد 
  ف 
ً
ي السنوات المقبلة سيؤدي اىل    العمرية األكتر نمّوا

ي اعداد كبار السن الذي ستشهده المنطقة ف 
ف 

ة عىل البلدان ي المنطقة واقتصاداتها وأنظمة الرعاية فيها   العربية  تحديات كبت 
. كما عرضت بعض البيانات حول نسب اإلعالة لكبار السن ف 

ي لبنان بنسبة 
ي هي األعىل ف 

 لتصل اىل 12والتر
ً
ي االمارات العربية المتحدة، وكذلك نسب اإلعالة بشكل عام 1.2% وتنخفض تدريجيا

% ف 

 
ً
ي من المتوقع ان تشهد ارتفاعا

ي المنطقة العربية والتر
 بالنسبة لألطفال بحلول عام      ف 

ً
 أن . ذلك    2050بالنسبة لكبار السن وانخفاضا

ً
علما
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ً
ي البلدان العربية هو   تلبية احتياجات كبار السن هي مفهوم جديد نسبيا

ي الغالب، ف 
ي المنطقة العربية إذ أن توفت  الرعاية لكبار السن، ف 

ف 

ي تؤكد واجبات األجيال الشابة تجاه كبارها. أما فيما يتعلق بمعدال 
 لألعراف الدينية والثقافية المتأصلة التر

ً
ت أساسا مسألة أشية نظرا

ي  ان من رغمالخصوبة، فعىل ال
الدول العربية شهدت انخفاضا إال انها ال تزال مرتفعة بالمقارنة بأنحاء العالم وهو ما  معدالت الخصوبة ف 

ي تتحملها النساء 
ي تشهد معدل خصوبة  . و بدوره يزيد من أعباء اعمال الرعاية التر

البنك الدوىلي فان الدول العربية التر وفقا إلحصاءات 

اعىل معدالت خصوبة. الصومال، موريتانيا، السودان وجزر القمر  تسجل    بينما االمارات، قطر، البحرين، لبنان والكويت  منخفض هي  

، وهو النمو االقتصادي   ي
ي  ال الذي ينشأ عن تحو ومن أجل تحقيق العائد الديمغراف 

كيبة العمرية للسكان، فأشارت السيدة الدسوفر ي التر
ت ف 

ي البشر المال  ي رأس 
ف  االستثمار  ورة  مهارات وفرص  والتعليم  اىل ض  بهم وتشجيع ، وتعزيز  الخاصة  اإلنسان  الشباب، وحماية حقوق 

ي سوق العمل.  ، و مشاركتهم االقتصادية والسياسية والمدنية
زيادة  و اىل انخفاض معدالت االعالة،  فيؤدي ذلك  تمكي   المرأة للمشاركة ف 

ي التنمية االقتصادية وازدياد متوسط دخل الفرد ورفاهية ا و االدخار،  
ي اىل زيادة  توفت  الموارد لالستثمار ف 

الش. كما تطّرقت السيدة الدسوفر

ي الهياكل األشية وزيادة عبء أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر عىل  نسبة سكان  
ات ف  ية وما يؤدي اليه التحض  من تغيت  المناطق الحض 

ثتالنساء والفتيات.  
ّ
   وتحد

ً
ي   أيضا

اعات ف  ي تتحملها  زيادة أعباء    عن دور الصدمات والكوارث المتعلقة بالمناخ والحروب والت  
الرعاية التر

ي ظل الديناميات الديموغرافية السائدة واالتجاهات 
ي عرضها باإلشارة اىل انه وف 

ي المنطقة العربية. واختتمت السيدة الدسوفر
النساء ف 

ت ي ترأسها النساء فضال عن 
ي وشيخوخة المجتمعات، وارتفاع عدد االش التر

فاقم األزمات االجتماعية السكانية المتوقعة كالنمو السكان 

ي ظل جائحة كوفيد
تب عليه   19-واالقتصادية وخاصة ف  ي الطلب عىل أعمال الرعاية وهو ما يتر

ة ف  ستشهد المجتمعات العربية زيادة كبت 

بالنفع عىل المرأ التوزي    ع العادل للعمل غت  مدفوع األجر لن يعود   عىل ان 
ً
ي األعباء الملقاة عىل النساء، مؤكدة

ة فحسب، لكنه  زيادة ف 

 سيؤدي أيضا إىل زيادة كفاءة القوة العاملة وتقوية االقتصادات. 

 

ي تصل إىل    حول نسبة سكان الحض  تضب نقاش مقوتبع العرض  
ي بعض الدول العربية والتر

ي   100المرتفعة ف 
ي الماية ف 

مملكة البحرين ف 

ي تقوم بها المرأة  إلىش  . كما تطرق النقاعىل سبيل المثال
ي مسوحات القوى العاملة  كيفية احتساب أعمال الرعاية التر

  ح ا اقتر حيث تم    . ف 

ي    هتأجيل
ها من المسوحات التر ي ستتناول البحث بالمنهجيات ومسوحات استخدام الوقت وغت 

ي من الورشة التدريبية التر
اىل اليوم الثان 

 تم السؤال عنها. 

 

 

 الجلسة الثالثة: اقتصاد الرعاية  -ت

 

مت السيدة رنر عرجا طرح مفّصل لمفهوم اقتصاد الرعاية
ّ
: ماهيته ومكّوناته وصالته بسياسات الحماية االجتماعية، إضافة اىل أهّميته  قد

ة وغت    ي تعزيز التمكي   االقتصادي للمرأة. وبدأت بتعريف أعمال الرعاية وأنواعها المختلفة )المدفوعة وغت  مدفوعة األجر، والمباشر
ف 

ي الغالب من قبل النساء المبا
ي يتم أداءها ف 

مة داخل األشة ألفرادها، والتر
ّ
 عىل أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر المقد

ً
زة أوال

ّ
ة( مرك شر

ثت 
ّ
ي سوق العمل. وتحد

ي عالم العمل وتشكل العائق الرئيسي أمام مشاركة النساء ف 
  والفتيات ولها تأثت  كبت  عىل المساواة بي   الجنسي   ف 

من كبار السن وأطفال ونساء والمجتمع ككل. وتناولت بعدها أعمال الرعاية المدفوعة ورة تأطت  أعمال الرعاية لمصلحة الجميع  عن ض  

. كما تناولت اقتصاد الرع ي التنظيم االجتماعي
ي تتضمن خدمات التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية، وعن أهميتها ف 

اية  األجر والتر

ي اقتصاد الرعاية وكيف ان المرأة فصنيفاته المختلومكّوناته وت
ي تظهر عدم المساواة بي   الجنسي   ف 

مت بعض األرقام والنسب التر
ّ
ة. وقد

ي الدول العربية
ي العالم، وبشكل خاص ف 

ي سوق  تتحّمل العبء األكتر من أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر ف 
 من مشاركتها ف 

ّ
، مما يحد

السي  . العمل ثت 
ّ
الرعاية غت  كذلك تحد بأعمال  النساء  انخراط  العربية بحيث انسحب  المنطقة  ي 

الرعاية ف  تأنيث أعمال  دة عرجا عن 

اوح بي    
ي )تتر ي العالم العرنر

ة من النساء ف  ي سوق العمل حيث هناك اليوم نسبة كبت 
ي  88% و65مدفوعة األجر عىل وضعهن ف 

%( من اللوانر

لها   ي وظائف 
ف  العمل ويعملن  ي سوق 

ف  األنماط  يشاركن  تغيت   االعتبار  ي 
ف  تأخذ  ورة وضع سياسات  دت عىل ض 

ّ
بالرعاية. وشد عالقة 

ي   19-وذكرت كيف أن جائحة كوفيد االجتماعية السائدة. 
لم تسلط الضوء فقط عن الحجم الكبت  ألعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر التر

 عىل هشاشة
ً
ي أعمال الرعاية  تتحملها المرأة، بل أيضا

ي الكثت  من األحيان. أما الحل للخروج من هذه الحالة    وضع المرأة ف 
المدفوعة األجر ف 

ي  
ي تتعلق بالبنية التحتية  فهو من خالل سياسات الرعاية التر

ي تتعلق بخدمات الرعاية، وتلك التر
ي أربعة فئات: تلك التر

يمكن تصنيفها ف 
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ي لها عالقة بالرعاية، وسياسات سوق العمل، وسياسات ال
ي إن تم اعتمادها بالطريقة الصحيحة لديها القدرة  ماعيةحماية االجت التر

، والتر

اف الفعال بهذه األعمال وتقليلها وإعادة توزيعها.     عىل تخفيف عبء عمل الرعاية غت  مدفوع األجر عىل النساء من خالل االعتر

 

ي وزارة التخطيتىل العرض  
ي العراق، الذي طرح موضوع  مداخلة من قبل الدكتور زياد طارق، مدير الحسابات القومية ف 

ي  ط ف 
الفجوة ف 

ي ست 
 مع األجور التر

ً
 مقارنة

ً
ي قد تكون قليلة نسبيا

ي سوق العمل، والتر
ي يشاركن ف 

ي تتقاضها النساء اللوانر
ا مقابل خدمة الرعاية  نفقهاألجور التر

ي عدم ولوج الكثت  من النساء اىل سوق العمل. ذلك  يكون  وإمكانية أنالبديلة، 
 سبب ف 

 

زت فيها  
ّ
ي المملكة المغربية، مداخلة رك

ي المندوبية السامية للتخطيط ف 
مت السيدة مريم بهيجة، رئيسة مصلحة المرأة و الطفل ف 

ّ
كما قد

ي  
، أن أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر قد تكون ف 

ً
المحىلي اإلجماىلي  األحيان بمثابة خسارة محتملة للناتج    معظم  عىل ثالث نقاط: أوال

ر المعطيات المفّصلة بشأن أعمال الرعاية غت  مدفوعة للدولة م 
ّ
ورة توف ، ض 

ً
ر هذا النوع من العمل؛ ثانيا

ّ
ي تقد

ز إيجاد السياسات التر
ّ
ّما يحف

ي كل بلد    األجر  
ي تداعيات جائحة  و ف 

ورة النظر ف  ي يمكن أن توّجه السياسات بناء عىل االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات؛ ثالثا، ض 
التر

ي    19-كوفيد
ي تتحّملها، واالضطالع عىل الممارسات الفضىل ف 

عىل المرأة وبشكل خاص زيادة عبء أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر التر

 مجال االستجابة لهذه التداعيات واالستفادة منها. 

 

ي الجمهورية التونسية أن هناك جانب لم يتم التعّمق فيه وهو مدى    أشارتو 
السيدة سارة شقرون من وزارة المرأة واألشة وكبار السن ف 

تأثت  اعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر عىل الصحة النفسية والعقلية والجسدية للمرأة ومدى تأثت  الضغوط النابعة عن هذه األعمال عىل  

ي تونس أظهرت ان أعمال الرعاية  رفاه المرأة وبال
غت  مدفوعة تاىلي عىل قابليتها للولوج اىل سوق العمل. كما أشارت اىل دراسة أقيمت ف 

ي تونس يشكلن النسبة األكتر من خري
ي عىل العمل المأجور للمرأة إذ تبي ّ  الدراسة انه وعىل الرغم من ان النساء ف  جات  األجر لها تأثت  سلتر

، إال  ي العمل المأجور    التعليم العاىلي
 كما ان أداء المراة ف 

ً
ية جدا

ّ
التونسية تبقر متدن ي الجمهورية 

أن نسبة ولوج المرأة اىل سوق العمل ف 

ي تقوم بها 
ي مراكز اإلدارة وصنع القرار( يبقر أدن  من أداء الرجل وقد يعود ذلك اىل الجهد األقل وساعات العمل األقل التر

  )باستثناء ف 

ي تتحملها. النساء نتيجة ضغط أع
 مال الرعاية غت  مدفوعة األجر التر

 

الوطنية األردنية   اللجنة  ي 
التنمية المستدامة ف  الوطنية وأهداف  اتيجية  السيدة عال دبابنة، منسقة االستر ، أشارت  ة  ي مداخلة أخت 

وف 

ي    لشؤون المرأة، اىل 
ي  أن موضوع اقتصاد الرعاية والعمل غت  المأجور هو من المحاور األساسية التر

تعيق التمكي   االقتصادي للمرأة والتر

ي مجاالت أخرى. كما أشارت أنه من أجل التوصل اىل بناء سياسات وتوصيات وطنية فعالة، من  
يمكن ان تنعكس عىل تمكي   المرأة ف 

 من خالل  
ً
ي األردن مثال

اليها ف  التوّصل  بلد ويمكن  ي كل 
الحاىلي ف  الوضع  ات تصف  بيانات ومؤشر وري وجود قاعدة  األرقام  إدماج  الض 

ي 
ي المسوحات واألبحاث التر

ي تقوم به المرأة، ونوعية  هذه األعمال وكيفية توزيعها، ف 
ي توضح ساعات العمل غت  المأجور التر

  والبيانات التر

 تقوم بها الدولة األردنية.  

 

II.  ورشة العمل األول 

، اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ومكاتب اإلحصاء الوطنية 2021ايلول/سبتمتر    29- 28استهدفت ورشة العمل األوىل، بتاري    خ 

ات المتعلقة  ورية و ، و الرابع من الهدف الخامسبالمقصد  وركزت عىل طرح ومناقشة أهمية وماهية المؤشر ي  مدى البيانات الض 
توفرها ف 

. ما تم كالمنطقة العربية؛   ي ي هذا المجال عىل المستوى العرنر
 عرض الجهود المتوفرة ف 

 

 اليوم األول .1

ي هيئة األمم المتحدة للمرأة، والمسؤولة  
رّحبت السيدة  إلكا غردوفسكي كانسل، أخصائية سياسات وبرامج  التمكي   االقتصادي للمرأة ف 

.   وشكرتهم عىل تلبية  عن تيست  هذه الجلسة، بالمشاركي   والمشاركات ي نامج التدريتر مت موجز شي    ع عن أعمال    الدعوة لحضور التر
ّ
وقد

اليوم السابق وال ي 
ي عقدت ف 

اضية التر ي  الندوة االفتر
اف بأعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر من أجل التمكي      تر زت عىل أهمية االعتر

ّ
رك

والمشاركات   المشاركي    تعريف  اىل  وهدفت  للمرأة،  المستدامةبالمقصد  االقتصادي  التنمية  أهداف  من  الخامس  الهدف  من   الرابع 
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ومناقشة واىل طرح  بها،  المرتبطة  تعزيز   والمؤشارت  أجل  من  توزيعها  إعادة  ورة  األجر وض  المدفوعة  غت   الرعاية  أعمال  أعباء  ازدياد 

ي ظل جائحة كوفيد
لمفهوم اقتصاد الرعاية. بعدها قامت  ، باإلضافة اىل تقديم طرح مفّصل  19-المشاركة االقتصادية للمرأة وبخاصة ف 

الرعاية غت   أعمال  وقياس  تتّبع  وأدوات  أعماله عىل عملية  ز 
ّ
ترك والذي  الحاىلي  اليوم  أعمال  بتقديم جدول  السيدة غردوفسكي كانسل 

 . مدفوعة األجر

 

 

التنمية    الهدف الخامس من أهدافالجلسة األوىل: أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر والمؤشر المتعلق بالغاية الرابعة من   -أ 

 المستدامة

 

 
ّ
ي هيئة األمم المتحدة للمرأة، عرض حول أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر  قد

استهله بلمحة  م السيد بابا سيك، رئيس قسم اإلحصاءات ف 

اف بأعمال الرابع من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة  بالمقصد  المؤشر المتعلق  شيعة حول   ورة "االعتر ي تنص عىل ض 
والتر

ىلي غت  مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفت  الخدمات العامة والبت  التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية 
الرعاية والعمل المت  

"،  وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األشة المعيشية و  ي
 عىلالعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا عىل الصعيد الوطت 

ً
زا
ّ
  5.4.1المؤشر    مرك

د عىل  
ّ
لية وأعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر، بحسب العمر والجنس والمكان. وشد  

الذي يتعلق بنسبة الوقت المخصص لألعمال المت 

اأن   ي  استقصاءات استخدام الوقت هي من أهم األدوات،  وربما األداة 
ي قد تساهم ف 

معالجة مشكلة  لوحيدة، لقياس هذا المؤشر والتر

التقرير الذي أصدرته هيئة األمم المتححدة للمرأة حول    األعمال بابا سيك عن  ث السيد 
ّ
ي تقوم بها المرأة. كما تحد

غت  المحسوبة التر

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور  
م المحرز ف 

ّ
وعن أداة تتّبع الهدف الخامس من    2021للعام    المساواة بي   الجنسي   التقد

ي استحدثتها هيئة األمم المتحدة للمرأة، وعرض بعض النتائج الواردة  
ي التقرير  أهداف التنمية المستدامة التر

ي تشت  اىل ان النساء ف 
والتر

لية غت  مدفوعة األجر    
وأن   ،(الرجل  ثالثة أضعاف العبء الذي يتحمله   بنسبة) يتحّملن العبء األكتر من أعمال الرعاية واألعمال المت 

ي انجاز التقدم، سيفشل المجتمع    19-جائحة كوفيد
زادت من هذا العبء عىل النساء. وأشار السيد بابا سيك اىل أنه ما لم يتم التعجيل ف 

ي تحقيق الهدف الخامس  من أهداف التنمية المستدامة اذ تشت  البيانات الواردة من أداة ا
لتتبع لهذا الهدف انه لم يتم تحقيق  الدوىلي ف 

ات الهدف فيما أغلبية  تحقيق    فقط منطقة واحدة عىل مسافة عادلة من،  5.4.1لمؤشر  با  .  كذلك وفيما يتعلقالغاية ألي من المؤشر

  
ً
ي هذا المجال موجودة    منه. أما فيما يتعلق بتوافر البيانات، فتشت  النتائج اىل ان معظم الثغراتالمناطق األخرى عىل مسافة بعيدة جدا

ف 

ي منطقة أفريق
استخدامها يطرح   ا والدول العربية، ويعود ذلك ألسباب عدة من ضمنها ارتفاع كلفة استقصاءات استخدام الوقت وكونيف 

ي هذا ال بعض  المشاركي   والمشاركات عىل    السيد بابا سيك  تحديات تقنية عديدة. كما عّرف 
مجال  العمل الذي تقوم به األمم المتحدة ف 

اء األمم المتحدة   ي بالطرق المبتكرة والفعالة لجمع البيانات حول استخدام الوقت وشّجع  المهتمي    وعىل سبيل المثال فريق ختر
المعت 

 عىل أهمية جودة  االتطالع  من الحضور عىل  
ً
دا
ّ
عليه. بعدها عرض بعض الحلول لتحديث جمع البيانات المتعلقة باستخدام الوقت مشد

شيد السياسات ي تتم فيها استخدام هذه البيانات لتر
ي قامت بها    ،البيانات والطريقة التر

وقدم بعض األمثلة عن الممارسات الجيدة التر

ي كل من كولومبيا وكينيا.  
ي هذا المجال ف 

وري كما أشار  هيئة األمم المتحدة ف  اىل أنه، وباإلضافة اىل استقصاءات استخدام الوقت، من الض 

ي تتعلق بالرعاية  جمع البي
- لقياس أعمال الرعاية حيث أظهرت أداة تتّبع السياسات المستجيبة لجائحة كوفيدانات حول السياسات التر

ي استحدثتها هيئة األمم المتحدة وبرنا  19
ي استحدثتها اإلسكوا، ان معظم الدول  مالتر

، وكذلك األداة المماثلة التر ي
ج األمم المتحدة اإلنمانئ

الستهداف األمن االقتصادي للمرأة وأعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر. واختتم السيد بابا سيك عرضه باإلشارة اىل تقرير لم توىلي األهمية  

، وقد لفت هذا التقرير االنتباه حول وجود ثالث أزمات متداخلة
ً
  19-أظهرتها جائحة كوفيد  صدر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة مؤخرا

ي نظام اقتصادي يعجز عيش، وأزمة  أزمة الوظائف وسبل الوهي  
الرعاية العالمية، واألزمة البيئية المتسارعة، وكلها ذات جذور راسخة ف 

المقّومات  التوصيات حول  بعض  التقرير  م هذا 
ّ
الرعاية. ويقد أعمال  األساسية ومنها  األمور  ي 

ف  تقدير وحماية وتغذية واالستثمار  عن 

ي من الجائحة 
ي تسمحالرئيسية للتعاف 

ي المستدام.    والتر
شيد السياسات الجيدة وبوضع العالم عىل مسار التعاف   بتر

 

 الجلسة الثانية: تتبع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر من خالل مسوحات استخدام الوقت ومسوحات القوى العاملة -ب
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ي الجلسة الثانية من اليوم االول حول تتبع أعمال الرعاية غت   مدفوعة االجر من خالل  
مسوحات استخدام الوقت ومسوحات القوى  ف 

حت من خالله ماهية وأهمية    شر
ً
ي االسكوا، عرضا

مت السيدة ندى جعفر ، رئيس قسم السياسات االحصائية والتنسيق ف 
ّ
العاملة، قد

ي صياغة ورصد   ، بيانات مسح استخدام الوقت مع كيفية استخدامها 
السياسات    إذ يوفر تحليل بيانات استخدام الوقت مدخالت حاسمة ف 

ي تشمل اآلثار اليومية عىل النساء    اة بي   الجنسي   للمساو العامة المستجيبة 
ي مجموعة متنوعة من المجاالت التر

اتيجيات التنمية ف  واستر

رة  عن اعمال الدو   ةناتجالاىل عرض معايت  اللجنة االحصائية باالمم المتحدة    بعدها    جعفر   السيدة  والرجال والفتيان والفتيات.  انتقلت

 إلزدياد الطلب ع
ً
ت اللجنة االحصائية البلدان عىل ايالء اولوية عليا إلحصاءات استخدام الوقت نظرا

ّ
ليها  الثامنة واالربعي   للجنة. فقد حث

ي منطقة 
 من مسوح استخدام الوقت ف 

ً
ي استعراض اهداف التنمية المستدامة ورصدها. وعرضت جعفر  عددا

وما لها من دور حاسم ف 

ات.  االسكوا وشر   حت مفاهيم اساسية لحساب المؤشر

 

ي  .2
 اليوم الثانن

 

ي  -أ 
ي مختلف مراحل حياتها ف 

المنطقة    الجلسة األوىل: أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر وأثرها عىل التمكي   االقتصادي للمرأة ف 

 العربية

 

وت   ي بت 
كية ف  ي الجامعة األمت 

ي منتدى البحوث االقتصادية، نتائج التقرير عرضت السيدة  مايا سيفردينغ، أستاذة مساعدة ف 
وباحثة ف 

ي تعزيز المساواة بي   الجنسي   
اكة مع منتدى البحوث االقتصادية حول دور اقتصاد الرعاية ف  ته هيئة األمم المتحدة للمرأة بالشر

ّ
 الذي أعد

ي المنطقة العربية
ق األوسط وشمال  صاد  اقتحالة  حول  قاعدة البيانات    عنتقديم نظرة مفصلة    ف إىلوالذي هد  ف  ي منطقة الشر

الرعاية ف 

 
ً
التقرير فصال مض    كل من  دراسات حالة عن  4إىل جانب    بشكل عام،  المنطقة  الواردة عىل صعيد   نتائج الشمل  ي  أفريقيا. وقد تضمن 

ي أظهرت    لمحة عامة عن النتائج الرئيسية  سيفردينغوفلسطي   واألردن وتونس. قدمت األستاذة  
أن توزي    ع أعمال الرعاية  لهذا التقرير والتر

ة(  دفوعة األجر  مغت    ة وغت  المباشر ي المنطقة العربية غت  متوازن بي   الجنسي   )المباشر
ي المتوسط ما بي    حيث    ف 

ي المرأة ف 
  34و  17تقض 

األسبوع، ي 
األجر ف  المدفوعة  الرعاية غت   أعمال  ي 

ف  األسبوع.   ساعة  ي 
ف  إىل ثالث ساعات  الرجل ساعة  ي 

ي حي   يقض 
السيدة    وأشارت  ف 

ي  واحتسابها  الرعاية غت  المدفوعة األجر  أعمال  عدم قياس   أن  سيفردينغ اىل 
الوطنية يقلل من قيمة المساهمة االقتصادية   الحساباتف 

ي المنطقة
ي لديهن أطفال  الأظهرت    كما للمرأة ف 

ي أعمال   ي    يقضالوالدة وحتر الثالث سنوات    ر عم  مننتائج أن النساء اللوانر
معظم الوقت ف 

ها،  كرعاية األطفال  ،خدمات الرعايةمما يؤكد أهمية    الرعاية غت  مدفوعة األجر  ؛  ل الرعاية غت  مدفوعة األجر اعمأ  لتخفيف أعباء  وغت 

ي    وأشارت إىل
ي   وقت المدى مساهمة هيكل األشة المعيشية ف 

ي تقضيه المرأة ف 
وسلط التقرير الضوء    .األجر  ةدفوعمالرعاية غت   تقديم    التر

ي أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر بعىل االختالفات فيما يتعلق  
ي بعض البلدان ف 

ي النساء مزيدا من الوقت ف 
، حيث تقض  بينما  المسني  

ي بلدان أخرىيتقلص هذا  
لية. الوقت ف  ي األعمال المت  

ي رعاية األطفال الصغار وف 
ي بعض السياقات، يساعد األجداد ف 

  . يشت  هذا إىل أنه ف 

 و 
ّ
ي    يعد

ي التوظيفت هذا التقرير من أوائل التقارير التر
ي عىل دور اقتصاد الرعاية المدفوعة األجر ف 

 لقر نظرة تفصيلية عىل الصعيد الوطت 

. تشمل قطاعات الر  ي التعليم والرعاية الصحية والعمل االجتماعي
أن قطاع الرعاية المدفوعة يساهم ويشت  إىل   عاية المدفوعة األجر ف 

ي المنطقة، حيث يشكل ما بي    
ي التوظيف ف 

ي جميع البلدان و15-12بشكل كبت  ف 
ي األردن. ويشكل قطاع  18٪ من إجماىلي العمالة ف 

٪ ف 

ا  ي القطاع العام  الرعاية المدفوعة األجر جزءا كبت 
 و   من العمالة ف 

ً
   مصدرا

ً
ي القطاع الخاص، توجد معدالت مرتفعة   .لتوظيف المرأة  رئيسيا

وف 

ي المنطقة
ي مجال الرعاية المدفوعة األجر ف 

 .من العمل غت  الرسمي ف 

 

ي قطاع الرعاية المدفوعة    وقد 
ي القطاعات غت  المتعلقة بالرعاية.    األجر تجاوز النمو ف 

ي توسيع خدمات و معدل النمو ف 
توفر االستثمارات ف 

ا من الفرص لألشة والدولة بشكل عام: 
ً
 الرعاية المدفوعة عدد

 منح األش خيار إعادة توزي    ع بعض مسؤوليات الرعاية غت  مدفوعة األجر للمرأة  -

 طفال وكبار السن تطوير خدمات رعاية عالية الجودة تدعم احتياجات األ  -

 توسيع فرص العمل للمرأة  -

ي النمو االقتصادي الشامل  -
 المساهمة ف 
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ي اقتصاد الرعاية يشكل مسار ن  أ سيفردينغ عىل  السيدة    شددت
 االستثمار ف 

ً
 نحو المساواة بي   الجنسي   وخلصت اىل عدد من التوصيات:     ا

اتيجيات وطنية منسقة بشأن اقتصاد الرعاية .1  اعتماد استر

اتيجيات الرعاية يتعز  .2  ذ سياسات الرعاية يرصد وتنفل ز استر

ها من مصادر البيانات المتعلقة باقتصاد الرعاية االستثمار .3 ي الدراسات االستقصائية الوطنية الستخدام الوقت وغت 
)هناك    ف 

 حاجة إىل بيانات من مقدمي الخدمات( 

 دخال إجازة األبوة مواءمة سياسات إجازة األمومة مع توصيات منظمة العمل الدولية وإ .4

ي رعاية الطفولة المبكرة والتعليم  .5
 التوسع ف 

6.  .) ي التخطيط لخيارات الرعاية طويلة األمد )رعاية المسني  
 البدء ف 

ي قطاعات الرعاية  الخدمات جودة تحسي   تعزيز القدرات و  .7
 ف 

ي المنطقة.   الصور النمطية حول أعمال الرعاية وتوزيعها العمل عىل تغيت   .8
 ف 

 

الذي تقضيه إعطاء قيمة للوقت  أهمية  التأكيد عىل  م  انه ت  ،الجزائر ، من  ميلودي ، ذكرت السيدة صبيحةالذي تال العرض  النقاش    خالل

ي  
ورة  واحتسابهأعمال الرعاية  النساء ف  عن نوع الدعم الذي    ، بل يجب سؤالهندورهن األمومي عن  النساء    استبعاد   عدم  . وأكدت ‘ىل ض 

ىلي   ة، من المغرب،السيدة مريم بهيجما  أ.  هن بحاجة اليه
اتيجيات تخفيف عبء العمل المت       فقد ذكرت إن استر

ً
المرأة  كاهل  عن  أيضا

ي االقتصاد.    ها ساعدي س
ورة تعىل المساهمة ف    غيت  الصور النمطية المتعلقة بتوزي    ع أعمال الرعاية بي   النساء والرجال كما تم التطرق إىل ض 

ل   مما  ي المت  
اف    يتطلب رفع مستوى الوعي حول دور المرأة ف  جدوى الدراسات التقنية . وطرح النقاش  به وبمساهمته عىل االقتصاد واالعتر

ي 
ي توضح التر

 أثر أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر التر

   .االقتصادعىل  

 

ي سوق العمل    المرأة  مشاركةعىل أن  سيفردينغ  السيدة  لفتت  
 إىل تحملهن مسؤووليات  تؤدي  ف 

ً
العمل المدفوع األجر وأعمال الرعاية  غالبا

عندما ال يكون لدى النساء الوقت لصحتهن ورفاهيتهن. ولمعالجة " ألي   (time poverty) فقر الوقت وإىل "،  غت  المدفوعة األجر 

 
ً
حت منظمة العمل الدولية إطارا اف بأ  ذلك، اقتر عمال الرعاية وتخفيضها وإعادة توزيعها. ويمكن أن يكون الحد من أعمال يركز عىل االعتر

الرعاية عن طريق إعادة التوزي    ع أو من خالل آليات توفت  الوقت. فإعادة التوزي    ع له بعدين: إعادة توزي    ع اىل الرجال )لتحمل حصة أكتر  

ي ئة األمم المتحدة للمرأة أن الرعاية  من أعمال الرعاية( وإعادة التوزي    ع إىل المجال العام. وتزعم تقارير هي
ي أن و الصالح العام تصب ف 

ينبىع 

ف به الدولة.   تعتر

 

األسئلة حول   لبعض   
ً
البياناتتوضيحا ي   مصادر 

ف  الحالة  ي دراسات 
المختلفة،    ف  .  ها توحيد  صعوبةسيفردينغ  السيدة    عرضتالبلدان 

الوقت،  ف استخدام  لتقديرات  االعتماد بالنسبة  لتصنيف )  ICATUSعىل    تم  الوقت(  استخدام  لألنشطة إلحصاءات  الدوىلي  التصنيف 

)التصنيف القياسي للعمالة واألنشطة االقتصادية(  ICIUSعىل  وتم االعتماد أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر عتر مجموعات البيانات. 

ي جميع أنحاء مض وتونس واألردن  لتصنيف أعمال الرعاية ا
استبيانات   تم استخدام لمدفوعة األجر.  بالنسبة لتقديرات استخدام الوقت ف 

االقتصادية.   البحوث  منتدى  ي يجري  ها 
التر العمل  منهجية    أما سوق  بها واتبعت  الخاصة  الوقت  استخدام  استطالعات  لديها  فلسطي   

ي فلسطي   ألن القياس أكتر دقة  مختلفة
ي مجال الرعاية غت  المدفوعة األجر ف 

  ذلت جهود وقد ب  .   وهناك أعداد أكتر من ساعات العمل ف 

ة  قدر اإلمكان.  لتوحيد المعايت   كبت 

  
ً
ي سؤاال    حول امكانيةطرحت السيدة هالة عتر

ً
وهل هناك    حلمسو من ا   توظيف بيانات اإلحصاءات اإلدارية إلنتاج بيانات عن الوقت بدال

ت  
ّ
  سيفردينغ بأنه ال توجد مصادر إدارية الستخدام الوقت األستاذة  دول استخدمت السجالت اإلدارية إلنتاج مثل هذه البيانات؟ فرد

وري  قد  و   . هذا هو العيب الرئيسي لبيانات استخدام الوقتوأن   وأشارت جمع استطالعات استخدام الوقت ألنها مفصلة.  أصبح من الض 

 تستخدم البلدان األوروبية  اىل أن
 
ات زمنية أكتر من أجل اآلن ن

ة حيث تقوم بجمع األنشطة عىل فتر  تقديرات.  إنتاجهج مذكرات قصت 
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ي أن    عن ماهية  صبيحة ميلودي السيدة    وسألت
ي ينبىع 

ها األدوات التر لصانىعي القرار بشأن أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر لكي   يتم توفت 

سيفردينغ بأن البيانات هي واحدة من تلك األدوات ألن أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر ال  األستاذة  أجابت  ف  . يكون لها تأثت  ملموس

اف باآلن  تعتتر   ي اتجاه صنع  عمال  هذه األ مساهمة اقتصادية. كخطوة أوىل، من المهم جدا االعتر
كما هناك  .  متعلقة بها  سياساتللدفع ف 

. وثمة  كرامة كبار السنوعىل    كبت  عىل نوعية حياة األطفال ونموهم  تها حيث أن لها  وتكلف  المخصص لها   إىل تحديد مقدار الوقت  حاجة

ي أفضل الممارسات من بلدان أخرى 
ي مجال السياسات لدى بلدان أمريكا الالتينية وأأن    حيث    أداة أخرى هي النظر ف 

روبا خيارات مبتكرة ف 

 تقييم هذه الجهود أمر بالغ األهمية.  أن )سياسات اإلجازة الوالدية، رعاية الطفولة المبكرة...( و 

 

ي المنطقة -ب
 الجلسة الثانية: عروض حول الجهود المبذولة ف 

 

فالح بالل  االستاذ  م 
ّ
البحوث  ،  قد منتدى  ي 

ف  وباحث  اقتصادي  حول    االقتصادية، خبت    
ً
التحليل  "عرضا  : فلسطي   ي 

ف  الرعاية  اقتصاد 

تبة عىل السياسات ي واآلثار المتر
هل العرض ب.  ". االستكشاف 

 
ات اإلحصائية   ربطاست مشاركة المرأة  حيث أن    اقتصاد الرعاية ببعض المؤشر

ي فلسطي   ضعيفة
ي القوى العاملة ف 

ة  الذكور فروقات بي   مشاركة المرأة ومشاركة  وال  ف  إىل أن الزواج هو من أحد العوامل الذي  وأشار  .  كبت 

ي ت
حدد دخول المرأة اىل سوق العمل. وركز عىل تقدير مدى الوقت المخصص للعمل غت  مدفوع األجر حسب الجنس والوضع الوظيق 

أي مدى يوفر قطاع  إىل  ثم دقق    ،االجر   والخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية األخرى. كما تطرق اىل قطاع الرعاية المدفوعة

مهدت نتائج التحليل اىل التوصية بسياسات لتقليل وإعادة توزي    ع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر،    .الرعاية المدفوعة وظائف الئقة

  عرضوكذلك لتعزيز وتوسيع العمالة الالئقة داخل قطاع الرعاية المدفوعة األجر. 
ً
يوضح    الذي  ام الوقت فالح جدول مسح استخد أيضا

ي فلسطي    
ي أن إجماىلي الوقت الذي يقضيه األفراد ف 

   38ساعة و  19العمل غت  مدفوع األجر هو حواىلي   ف 
ً
يمكن تقسيم و   دقيقة أسبوعيا

ي أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر  و  هذا إىل عمل مباشر غت  مدفوع األجر وعمل غت  مدفوع األجر. 
ا أطول ف 

ً
ي النساء وقت

مقارنة تقض 

حيث تؤثر الحالة االجتماعية   إلناثجميع ابي      الرعاية غت  مدفوعة األجر غت  متناسب   ألعمال   تخصيص الوقت األسبوعي    .بالرجال

ي أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر.  
ي  فت  بشكل كبت  عىل الوقت الذي تقضيه النساء ف 

 أطول ف 
ً
وجات وقتا ي النساء المتر 

الرعاية غت  قض 

ي الرعاية غت  مدفوعة بحواىلي ضعفي   ونصف عند الزواجاالناث    هتقضييزيد الوقت الذي  و ،  جر مدفوعة األ 
االناث العامالت وتبذل  ،  ف 

وجات  من الذكور بحواىلي  المتر 
ي العمل أكتر

ي البيت وف 
 إختتم العرض .  ساعة.  ٢٠وقت ف 

 

 قدم فالح بعض التوصيات السياس
ً
ا  :  منها  يةاتوأخت 

ي القطاع الخاص   -
تعزيز االمتثال لقانون العمل: الحد األدن  لألجور. فالسبب األساسي لعدم االمتثال للحد األدن  لألجور لإلناث ف 

 وفرض هذا القانون   ضعف تطبيق هو 

ي قطاع الرعاية مدفوعة تحسي   ظروف ومزايا العمل -
ي القوى العاملة ف 

وري لتعزيز معدل مشاركة اإلناث ف  جب إعادة  ي  .األجر ض 

ي قانون الضمان االجتماعي 
 أولئك الذين يمثلون العمال وأصحاب العمل من خالل التفاوض بي    النظر ف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة -
   .إعادة توزي    ع مسؤولية أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر من خالل توسيع التعليم ف 

 رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالمساواة بي   الجنسي    -

 

ال دت  عرض مداخالت  تال 
ّ
المتعلقة بالرعاية كما    والبناء عليها   البياناتإنتاج  عىل أهمية   ناقشت وأك السياسات  ورة    تتناول لصوغ  ض 

ي العمل سياسات  إصالح
ورة تعزيز فرض وتطبيق ه األجور إلزالة التميت   ف  . ذوض   ه القواني  

 

III. ورشة العمل الثانية 

 

السيدة ندى دروزة، رئيسة قسم   ي اإلسكوا، و رحّبت 
الجنسي   ف  بي    ،    ميشةالمساواة  ي التدريتر نامج  التر الثانية من  العمل  أعمال ورشة 

نامج ومن أهمها بناء قدرات اللجنة الفرعية حول  رت  ذكبالحضور، و  ي بي ّ  األهداف الرئيسية لهذا التر نامج التدريتر ى أن اليوم األول من التر

ي مجال تطوير وإصال 
ي سوق  المساواة بي   الجنسي   ف 

 وتعزيز مشاركتها ف 
ً
ح سياسات الرعاية والحماية االجتماعية لتمكي   المرأة اقتصاديا
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 العمل، وهدف اىل تعريف المشاركي   والمشاركات باقتصاد الرعاية وبالغاية الرابعة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

ىلي 
اف بأعمال الرعاية والعمل المت   ي تنص عىل "االعتر

غت  مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفت  الخدمات العامة والبت  التحتية    والتر

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

  ." ي
ات الالوطت  ي يجب ان تتوفر  أما ورشة العمل األوىل، فقد تناولت أهمية وماهية المؤشر

ورية التر متعلقة  بهذه الغاية والبيانات الض 

ي المشاركة االقتصادية و اعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر.  
 أشارت أن للتمكي   من اعداد سياسات واضحة تسمح بتطوير واقعالمرأة ف 

الثانية   ي  ورشة العمل 
ي تعّزز التمكي   االقتصادي للمرأة بما فيها الجهود الوطنية المبذولة  تأنر

القانونية والسياساتية التر ي األطر 
للنظر ف 

ي ظل جائحة كوفيد
، وعرض بعض التجارب والممارسات الجيدة الوطنية،  19-لتطوير هذا المجال، وبشكل خاص تلك الجهود المبذولة ف 

ي هذا المجال
 . واإلقليمية ، والدولية ف 

 

 اليوم األول .1

 

ي تعزز التمكي   االقتصادي للمرأة -أ 
 الجلسة األوىل: األطر السياساتية والقانونية التر

 

ي إطاره   
ي اإلسكوا، بتقديم مداخلة شيعة لوضع العرض األول من الجلسة األوىل ف 

قامت السيدة رنر عرجا، مسؤولة شؤون اجتماعية ف 

ة اىل أن هذا العرض سيتناول الس  ي الدول العربية، وان المعلومات الموجودة فيه تم استيقاءها من مصادر األوسع مشت 
رة ف 

ّ
ياسات المتوف

ي  اث
ف  ة 

ّ
الدق ي 

ف  النقص  أو  الثغرات  بعض  يتضّمن  قد  ولذلك   ،
ً
ة مباشر والوزارات  الحكومات  من  وليس  الخ.(  والتقارير  )كالدراسات  نوية 

ي تصح
يح المعلومات عند الحاجة. كما اشارت ان هذا الجهد سيستكمل من خالل  المعلومات، وأن اإلسكوا تعّول عىل مساعدة الحضور ف 

ي البحث مع الحضور حول اآللية األنسب لجمع هذه المعلومات بشكل 
ة واىل رغبة اإلسكوا ف  استيقاء المعلومات من مصادرها المباشر

ي الدول
رة ف 

ّ
نها من االضطالع عىل جميع األطر القانونية والسياساتية المتوف

ّ
بما لذلك من أهمية ويسمح بالمقارنة والتعلم وبناء الدول    يمك

 عىل جهود بعضها البعض. 

 

ي    قدمت
ي اإلسكوا، العرض األول حول  السيدة هالة عطية، مساعدة أبحاث ف 

، والسكان والتنمية الشاملة ف  مجموعة العدالة بي   الجنسي  

ي  
ته بتقديم بعض األرقام والحقائق التر

ّ
ي المنطقة العربية، واستهل

تبي ّ   األطر السياساتية والقانونية المتعلقة بأعمال الرعاية والمتوفرة ف 

ي العالم ال
ي تحول دون هذه المشاركة ومن أبرزها أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر  ضآلة المشاركة االقتصادية للمرأة ف 

ي والحواجز التر عرنر

ي قامت  و . وأشارت السيدة عطيه اىل انه  
ي  بعىل الرغم من الجهود التر

ي سوق العمل الوطت 
ها الدول العربية لزيادة نسبة مشاركة المرأة ف 

ة، اال ان هذه الجهود لم تثمر  عدم اعتماد الدول نهج شامل األكتر وراء ذلك هو  بالنتيجة المرجوة وربما السبب    عىل مدى العقود األخت 

ي تحكم اقتصاد الرعاية 
ي االعتبار السياسات المختلفة التر

ي تتعلق بخدمات الرعاية، والسياسات وكىلي لإلصالح يأخذ ف 
وهي السياسات التر

ي  المرتبطة بالبت  التحتية، باإلضافة اىل سياسات سوق العمل وسي 
كت   عليها ف 

ي سيتم التر
اسات الحماية االجتماعية المرتبطة بالرعاية والتر

ي ال  العرض. وتناولت السيدة عطيه  
ي كل امجال والثغرات التر

ي اتخذتها الدول ف 
ة اىل التدابت  التر هذه السياسات الواحدة تلو اآلخر مشت 

ي تنص عليها اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية  تزال قائمة. ففيما يتعلق بسياسات سوق العمل، أشارت اىل أن استحق
اقات األمومة التر

قت االتفاقية. وفيما يتعلق بإجازة األمومة،  فعىل الرغم من  
ّ
األمومة هي من أبرز هذه السياسات اال ان دولة عربية واحدة فقط قد صد

ي جميع البلدان، إال أن هناك تفاوتات فيما يتعلق
بمدة اإلجازة ومصدر ونسبة التمويل. وهناك ثمانية دول    أنها متاحة بشكل إجماىلي ف 

ي تنص عىل إجازة أمومة مدته 
ي منظمة العمل الدولية والتر

ا  عربية فقط تتوائم أحكامها المتعلقة بإجازة األمومة مع المعايت  الموض بها ف 

14   
ً
  أسبوعا

ّ
وط معّينة تحد ي بعض البلدان العربية لشر

  ، كما تخضع إجازات األمومة ف 
ً
 مما ينعكس سلبيا

ً
يا
ّ
ع بها كل

ّ
من قدرة النساء عىل التمت

ي مكان العمل، فالقسم األكتر من الدول العربية  
ي سوق العمل.  أما فيما يتعلق بدعم الرضاعة الطبيعية ف 

عىل قدرتهن عىل المشاركة ف 

احة    20) ي بمنح النساء المرضعات استر
 تقض 

ً
يعاتها الوطنية أحكاما ي تشر

إرضاع مدفوعة األجر أثناء ساعات العمل أو دولة( أصدرت ف 

ي يلزم فيها القانون أصحاب العمل عىل توفت  مرافق خاصة 
 هي الدول العربية التر

ً
بخفض عدد ساعات عملهن اليومية، لكن قليلة جدا

. أما فيما يتعلق بحماية االستخدام وعدم التميت     ة    البلدان العربية تؤمن للمرأة  فأغابية  لإلرضاع الطبيىعي حماية قانونية من الطرد اثناء فتر

ي الرجوع اىل منصبها أو منصب مساوي عند نهاية إجازة األمومة
ة إجازة األمومة، كما تؤمن لها الحق ف  فقط دولة واحدة  .. الحمل أو فتر
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تسمح للمرأة العاملة من  حيث     تؤمن حماية استخدام شاملة للنساء. وتطّرقت السيدة عطية اىل إجازات أخرى يمكن أن تعتتر تحويلية

ي تتحّملها، باإلضافة اىل تشجيع تشارك مسؤولية أعمال الرعاية بي   الرجل  
التوفيق بي   عملها ومسؤوليات الرعاية غت  مدفوعة األجر التر

 
 
ي ت
 منح للموظف وتسمح له برعاية مولوده الجديد، واإلجازة الوالد والمرأة، وتضم هذه اإلجازات إجازة األبوة التر

 
ي ت
منح للموظف أو ية التر

 
 
ي ت
منح لكل من الموظف والموظفة بهدف رعاية فرد من أفراد العائلة لدواعي صحية. لكن  للموظفة بهدف رعاية طفل، وإجازة الرعاية التر

ي لديها استحقاقات قانونية إلجازة األبوة  
اف بأهمية إجازة األبوة يبقر عدد البلدان العربية التر ى عىل الرغم من االعتر

ّ
 وال يتعد

ً
قليل جدا

ة إجازة األبوة 
ّ
اوح مد ي حي   تتر

ي هذه الدول بي   يوم وخمسة أيام.   المدفوعة األجر   الست دول، ف 
أما بالنسبة لإلجازة الوالدية، وفيما ينص    ف 

ي تسعة دول عربية، إال أن هذا االستحقاق ال ي  
ي  منح سوى للمرأة مما يعّزز القوالب النمطالقانون عىل استحقاقها ف 

ي تصور المرأة ف 
ية التر

 المنطقة كمقدمة الرعاية والرجل كمعيل العائلة.  أما فيما يتعلق بإجازة الرعاية، فهناك دولة عربية واحدة فقط ينص قانونها ضاحة عىل

تيبات العمل المرنة، عدد قليل من الدول العرب فة بإجازة لرعاية أفراد األش. وفيما يتعلق بتر
ّ
ي نصوصها  حق الموظف أو الموظ

ية اعتمدت ف 

ة، القانونية مواد تنص بوضوح عىل حق العمال والعامالت من االستفادة من تدابت  العمل المرنة للتوفيق بي   الحياة المهنية الحياة األشي

، مما يعزز ا يعات تستهدف النساء العامالت بشكل أساسي ي هذه التشر
ي تتعلق بتدابت  العمل المرنة ف 

اض أن أعمال  فمعظم األحكام التر الفتر

ي هذا المجال إذ تغّطي لوائح العمل المرن ترتيبات العمل المرن 
. وتمثل حالة األردن ممارسة جيدة ف 

ً
  الرعاية هي من مسؤولية المرأة أوال

ي خم
ي مكان العمل، فتتطلب قواني   العمل ف 

سة دول لكل من العامالت والعمال. أما فيما يتعلق بوجوب توفت  مرافق لرعاية األطفال ف 

ي األردن، فقد 
فون عدد محدد من النساء. أما ف 

ّ
ي مكان العمل عندما يوظ

ي القطاع الخاص توفت  مرافق رعاية لألطفال ف 
من أرباب العمل ف 

ي مكان العمل يستند عىل العدد اإلجماىلي للموظفي   )نساء  
ي لتوفت  مرفق لرعاية األطفال ف 

ط اإلجرانئ تم تعديل القانون بحيث أصبح الشر

 عىل توظيف النساء.  ور 
ً
ي  سيدة عطيه سياسات الحماية االجتماعية  التناولت بعدها  جال(، مما ال بد أن ينعكس إيجابيا

  التر
ً
تتخذ أشكاّل

ية منهن يعملون  ما ال تطال النساء كون األكتر
ً
ي غالبا

( والتر ي   مختلفة: النظم القائمة عىل المشاركة )كالضمان االجتماعي والتأمي   الصحي
ف 

الصحية(  القطاع والرعاية  االجتماعية  )كالمساعدات  المشاركة  غت   عىل  القائمة  والنظم   ، الرسمي أن  غت   اىل   
ً
ة مشت  الحماية  ،  نظم 

ي المنطقة العربية  
ي  االجتماعية ف 

من عدد كبت  من أوجه القصور الحادة أبرزها التغطية المحدودة، ودرجة عالية من التجزؤ، وعدم  تعان 

 من فعاليتها. االستدامة المالية باإل 
ّ
الدول العربية عىل مدى السنوات عىل الرغم من  اضطالع  و   ضافة اىل عدم االتساق والتنسيق مما يحد

 غت  كافية.  
ب عىل هذه المشاكل لكنها تبقر

ّ
ة بالعديد من اإلصالحات من أجل التغل  األخت 

 

ي الختام، أشارت السيدة عطية اىل أن هناك العديد من الجهود 
المبذولة من قبل الدول العربية لتمكي   المرأة وتحسي   فرص مشاركتها ف 

ورة اعتماد نهج كىلي وشامل  
 باالتجاه الصحيح أولها ض 

ً
ي قدما

ي االعتبار للمض 
ي سوق العمل، إال أن هناك عوامل أساسية يجب أن تؤخذ ف 

ف 

ب
ّ
ي االعتبار مختلف أنواع السياسات المتعلقة بالرعاية والذي يتطل

جهود مختلف القطاعات للتوصل اىل اإلصالح، إضافة اىل   يأخذ ف 

ورة توسيع نطاق تغطية القواني   والسياسات المتعلقة بالرعاية لتشمل جميع فئات العمال وبشكل خاص عمال القطاع غت  الرسمي   ض 

ي قطاع الزراعة والعمالة الوا
ي خدمة المنازل والعاملي   ف 

 من اليد  من العاملي   بدوام مؤقت، والعاملي   ف 
ً
ا  كبت 

ً
ل جزءا

ّ
ي تشك

فدة الخ. التر

ي تقاسم 
، عىل قواني   وسياسات الرعاية أن تستهدف كل من الرجل والمرأة من  أجل تعزيز المشاركة ف 

ً
ا ي المنطقة العربية، وأخت 

 العاملة ف 

 . مسؤوليات الرعاية

 

ي النقاش الذي تال العر 
نة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، عىل أهمية مثل هذا  أكدت الدكتورة سلم النمس، األمينة العامة للجض،  ف 

مت بعض التوضيحات حول ثالث  
ّ
ي هذا المجال. وقد

ي وإنجاز المزيد ف 
ي إمكانية تبت ّ

العرض الذي يسمح بالمقارنة ويساعد عىل النظر ف 

ي األردن أصدر من ضمن صندوق األمومة نظام أصبح يدعم ا
، ان الضمان االجتماعي ف 

ً
ي الحضانات بطريقة تنازلية  نقاط. أوال

لمساهمة ف 

ّ  أن يكون لك ة إىل أن هذه خظوة إيجابية وحتر لو كان من المحتر ، أنه ولألسف وعىل    ؛من األم واألب  لبالمقارنة مع راتب األم مشت 
ً
ثانيا

تالوطنية  الرغم من مطالبة اللجنة   يبية كل من كبار السن، واألطفال دون سن الخابأن  مسة )مع العلم ان الحوافز  غّطي الحوافز الض 

يبية تغّطي التعليم لألطفال ابتداًء من عمر الست سنوات(، واألشخاص ذوي اإلعاقة، إال انه لم يتم االستجابة لهذه المطالب مما   الض 

، ان المادة  
ً
ي سوق العمل؛ وثالثا

 عىل مشاركة المرأة ف 
ً
ر حتما

ّ
ي مقّر العمل ال ترتبط   72يؤث

أحكامها بعدد    حول وجوب توفت  حضانة ف 

، وأكدت السيدة النمس ان اللجنة كانت   الموظفي   والموظفات بل بعدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات لدى الموظفي  
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 أدن  لعدد األطفال، كما كانت قد طالبت بمدة إجازة أبوة أطول، وعىل الرغم من عدم تحقق هذه 
ّ
قد طالبت بأن ال يكون هناك حد

  ان ما تم التوصل اليه يعتتر بداية مهمة.  المطالب إال 

 

،  مالسيدة لم    توأضاف ي األردن، عىل ما قالته الدكتورة النمس باإلشارة توىلي
ي دائرة اإلحصاءات العامة ف 

ي النوع االجتماعي ف 
إحصائية ف 

ي تخصيص الوقت لرعاية ال أطفال وكبار السن ومنها تطيبيق ساعات العمل المرن  يهناك العد  نأاىل  
ي تساهم ف 

ي األردن التر
د من القواني   ف 

 الوقت لكالهما بطريقة موازية لألجور الحاصلي   عليها.  ة تنظيم بشكل متساوي لكال الجنسي   وعملي

 

ي واألشة وقضايا المرأة، 
ي وزارة التضامن الوطت 

، مديرة فرعية لإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمرأة  ف    كذلك أشارت السيدة نبيلة مجتر

ي العرض، ربما بسبب نقص الم  ضاىل بع
ي لم يتم التطّرق اليها ف 

ي التفاصيل التر
دت أنه ف 

ّ
ي التقارير والمصادر المستخدمة، فأك

 علومات ف 

 فصل أي شخص من العمل بسبب أخذ  
ً
 باتا

ً
ي الجزائر، فإن القانون يمنع منعا

ما يخص سياسات الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي ف 

ي الجزائر يمنح األم المرضعةإجازة مرضية أو إجازة أمومة
ي العام األول    . وأشارت اىل أن قانون العمل ف 

 ف 
ً
ساعتي   للرضاعة الطبيعية يوميا

ي   د بع
. أما ف  ي

ي العام الثان 
 ف 
ً
ي الجزائر، فهي من ستة أشهر اىل سنة ويمكن ان تمتد    الوالدة، وبساعة واحدة يوميا

ما يتعلق  بإجازة الرعاية ف 

ي تصل اىل اىل خمس سنوات وليس ألكتر من ثالثة أطفال. أما إجازة األمومة المدفوعة األجر، وا
 وتتوافق مع احكام اتفاقية  14لتر

ً
أسبوعا

منظمة العمل الدولية، فيمكن لألم أن تأخذها لكافة األطفال دون أي حد. وبالنسبة إلجازة األبوة، يأخذ األب ثالثة أيام مدفوعة األجر 

ي الجزائر ، فهناك إجازات خاصة لرعاية   بموجب قانون الوظيفة العمومية. 
كذلك أوضحت السيدة مجتر أنه وبالنسب إلجازات الرعاية ف 

ي   األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب القانون.  
ي    كما أوضحت أنه وف 

ما يتعلق بوجوب توفت  مرافق لرعاية األطفال ف 

ي  مكان العمل
كات ، فهناك مقاربة مختلفة لهذا الموضوع ف  ي القانون والمبدأ هو ان منذ االستقالل تقوم الشر

 ف 
ً
ة الجزائر قد ال تظهر مباشر

كات الغاز والطاقة  واالتصاالت والكهرباء الخ( لها بصفة آلية رياد أطفال خاصة بالعمال. أما من ناحية أخرى، وبالنسبة لرياد  م) ثل شر

كات األخرى، قانون وزارة الداخلية والج ي الشر
ي الجزائر يلزم كل بلدية من بلديات الوطن  األطفال ف 

ماعات المحلية والتهيئة العمرانية ف 

ي الجزائر بي    
 ف 
ً
اوح عدد رياد األطفال ما بي   الخاص والعام حاليا

ي مساحة البلدية وتكون تابعة للدولة، ويتر
عىل فتح روضة لألطفال ف 

عة عىل كافة البلدات الوطنية مما يغّطي ا 3500وال 3000ال
ّ
 رعاية األطفال. الحتياجات وأكتر بالنسبة لموز

 

ي مملكة البحرين،   السيدة رانيا  كذلك قدمت 
ي األمانة العامة للمجلس األعىل للمرأة ف 

أحمد الجرف، مديرة مركز التوازن بي   الجنسي   ف 

ي 
ة اىل أن المادة    بعض التوضيحات ف  ي المملكة مشت 

من القانون تعتتر انهاء صاحب العمل لعقد عمل أي  104ما يتعلق بقانون العمل ف 

ي بعض األحيان قد  
 تعّسفيا. كذلك أوضحت ان القانون ف 

ً
ي تلحق الحمل، طردا

ة الرضاعة التر موظف بسبب الجنس أو الحمل أو خالل فتر

 وال يحتوي عىل جميع ال 
ً
ي  يكون عام جدا

ي هذا الخصوص هو إصدار القرارات بالنسبة للمواضيع التر
تفاصيل، وأن نهج مملكة البحرين ف 

 عىل ذلك القرار الصادر من قبل وزير العمل عام  
ً
ي القانون، وأعطت مثاال

ي   بشأن  2019تحتاج لتوضيح أكتر مما هو مذكور ف 
منح ساعتر

 إعاقة.  الراحة للموظف من ذوي اإلعاقة أو الذي يرع شخًصا ذات 

 

 عىل ما ورد،  و 
ً
شكرت السيدة عطيه الحضور عىل المداخالت القّيمة وأعادت التأكيد عىل ما كانت أشارت اليه زميلتها السيدة رنر  ردا

ي تم استخدامها هي مصادر ثانوية  
ي العرض كون المصادر التر

ي قد يمكن ان تظهر ف 
ي المعلومات التر

ي بداية الجلسة حول الثغرات ف 
عرجا ف 

رة من خالل مداخالت المشاركي   والمشاركات والتوّصل اىل  وغت  
ّ
ة، وان أحد أهداف هذه الجلسة هو استكمال المعلومات المتوف  مباشر

ي الوزارات.  الدقيقة اتفاق حول إمكانية جمع المعلومات
ة من األشخاص المعنيي   ف   مباشر

 

ة اىل أن العمل الذي تقوم به ا ي هذا المجال هو عبارة عن جهود أولية وانه لم يتم عرض هذه وأثنت السيدة عرجا عىل ذلك مشت 
السكوا ف 

رة ومناقشتها 
ّ
ي المعلومات المتوف

ي أي دراسة أو منشور، بل أن الهدف من هذا العرض هو النظر ف 
ي  النتائج ف 

للتعّرف أكتر عىل الجهود التر

ي ال تزال تحتاج اىل التح
، واألهم من ذلك االتفاق عىل الطريقة الفضىل لجمع هذه  تقوم بها الدول العربية وتحديد المجاالت التر سي  

ي تم تقديمها من قبل الحضور. 
دت انه سيتم اخذ باالعتبار جميع المعلومات والتوضيحات التر

ّ
تها. كما أك

ّ
 المعلومات بدق
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ي 
ي ف 
ي جولة ثانية من المداخالت،  أشارت االستاذة مريم سالم المنذري، مديرة مكتب الدعم النسانئ

ي اإلمارات   وف 
ي العام ف 

االتحاد النسانئ

قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات، يحق للموظفة أن تحصل عىل إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة  حسبالعربية المتحدة، أنه  

ط للحصول عىل األجر الكامل، أال تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل وأربعون   ي تليها. ويشتر
ة التر  تسبق الوضع، والفتر

ً
يوما

ي الموظفة المدة المشار إليها، فيحق لها إجازة وضع بنصف أجر. أما بالنسبة الحكام الرضاعة، يكون للعاملة  
عن سنة، أما إذا لم تمض 

 
ً
ي ترضع طفلها أيضا

 لهذا الغرض، ال تزيد كل منهما عىل   ًالتر
ً
تي   أخريي   يوميا

ي فتر
 التالية لتاري    خ الوضع الحق ف 

ً
 خالل الثمانية عشر شهرا

 ما تبذل الجهود  
ً
ت عىل ان دولة اإلمارات دائما

ّ
ي األجر. وأكد

تب عليهما أي تخفيض ف  نصف ساعة، وتحسب من ساعات العمل، وال يتر

يعات بهدف دعم الم  . رأةوتصدر التشر

 

ي منظمة   يحي من وزارة كما ثّمنت السيدة وهيبة
فة بملف المرأة ف 

ّ
ي اللجنة المكل

ي الجزائر وعضو ف 
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ف 

ي الحياة العملية يتطلب حل معادلة وهي  
صت أن موضوع تعزيز دور المرأة ف 

ّ
  العمل الدولية، عىل مداخالت زميالتها من الجزائر  ولخ

ي البيت  يكون  
ي الجزائر بتحقيق أقس  أن  مرتاح، و الشخص الذي يعمل ف 

م الدولة ف  ي إطار عمل جدي ومستقر. ولذلك تلتر 
يندمج ذلك ف 

ي تطوّ 
ي هذا الشأن حيث تعمل عىل تعزيز التدابت  الرامية اىل تمكي   المرأة من التوفيق بي   متطلبات مستمر  ر  مستويات الرعاية وهي ف 

ف 

ة، وتستها المهنية من خالل توسيع الشبكة المؤ حياتها العائلية وحيا عديل مواعيد عمل المرأة بما يتناسب ساتية الستقبال الطفولة الصغت 

ي ظل جائحة كوفيدمع مواعيد الرضاعة  
. كما تعمل عىل وضع آلية للعمل عن بعد، خاصة ف  ات عمل الزوجي  

،  19-ورعاية األطفال وفتر

ل برعاية أبنائها وأوليائها من ذوي اإلعاقة.  وعىل تكييف ساعات العمل عند االقتضا 
ّ
ء والحاجة وبناًء عىل طلب المرأة لتمكينها من  التكف

ة مهنية تتوافق وطموحاتها   هكذا تهتم الدولة الجزائرية بتمكي   المرأة من االطمئنان عىل من تعولهم من جهة، والتوصل اىل تحقيق مست 

 من جهة أخرى. 

 

يةالسيدة زينب عىلي  وأوضحت   ي جمهورية العراق،    حسي   مديرة قسم احصاءات التنمية البشر
بحسب أنه  الجهاز المركزي لإلحصاء  ف 

بالنسبة للقطاع الحكومي تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل    ،المعدل ضمن قانون العمل  24من قانون الخدمة المدنية رقم    43المادة  

يجوز لألم الموظفة التمتع  كما و    . ويجوز تكرر هذه االجازة كلما تكرر الحمل والوضع يوم براتب كامل  72ووالدة قبل الوضع وبعده مدتها  

ي بإجازة أمومة 
اما   قانون الخدمة المدنية. غراض تبلغ ستة أشهر براتب تام وستة أشهر بنصف راتب وتعتتر اإلجازة خدمة أل الخاصة والتر

ي القطاع الخاص فال تتمتع األم بما تنص عليه هذه الماد
 ة. ف 

 

ي تقوم بها الد 
قت السيدة ندى دروزة اىل أن كل ذلك يدفعنا للتفكت  ان هناك العديد من الممارسات الهامة التر

ّ
 عىل ما ورد، عل

ً
ا
ّ
  ل ف و ورد

المعلومات يما يتعلق بخدمات الرعاية أو اإلجازات المتاحة او التطّور الذي تشهده الدول، فالسؤال األهم هو كيف يمكن الوصول اىل هذه  

ي الدول العربي
ننا من التأسيس لملف واضح حول السياسات واإلجراءات المتبعة ف 

ّ
يما يتعلق بالرعاية سواء عىل مستوى    ف  ةبشكل يمك

ي  سياسات سوق العمل أو سياسات الحماية االجتماعية بشكل يساعد الدول عىل تبادل التجارب فيما بينها و 
 اقع فيها. تطوير الو يسهم ف 

 

ي من الممكن اتباعها لجمع المعلومات وأولها إستخدام استبيات  يرسل اىل  وطرحت  
السيدة رنر عرجا بعض الخيارات حول اآلليات التر

 للتطورات العديدة  
ً
ي سبل تحديث هذه المعلومات نظرا

ورة  للبحث ف  الدول  )مجموعة من األسئلة حول سياسات الرعاية( كما هناك ض 

ي  
 التر

 

ي األردن،  السيدة مت  ال وأثنت
ي وزارة التنمية االجتماعية ف 

عىل ما طرحته السيدة عرجا فيما يتعلق  رفوع، مسؤولة قسم النوع االجتماعي ف 

جمع   خالل  من  الرعاية  وسياسات  االجتماعية  الحماية  سياسات  مجال  ي 
ف  للدول  الناجحة  التجارب  من  م 

ّ
والتعل االستفادة  ورة  بض 

فة وذلك عن
ّ
ي مجال الرعاية والحماية    المعلومات الدقيقة والمكث

ي تقوم به ف 
ع عىل الدول لالطالع عىل العمل التر

ّ
طريق آلية معّينة توز

دة  وأسئلة  االجتماعية وقد تكون هذه اآللية عىل شكل استبيان  
ّ
يعات داخل الدول، مؤك اتيجيات والتشر عىل مستوى السياسات واالستر

ىل مدى السنوات الماضية وإن لم تكن عىل المستوى المأمول لكن تعتتر انجاز عىل عيعتر  بها قامت بجهود يفتخر و أن المملكة األردنية  

جائحة كوفيد من  وتكنولوجيا    19-الرغم  والتعليم،  والعنف،  للمراة،  االقتصادي  ات  كالتمكي    الموشر بعض  ي 
ف  تراجع  اىل  أدت  ي 

التر

https://www.mohre.gov.ae/ar/laws-legislation/labour-law.aspx
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ي لها عالقة بالحماية االجتماعية. وت
ي تقام عىل مستوى الدول  المعلومات والعديد من األمور التر

ت ان يتم وضع جميع الجهود التر
ّ
من

ي الدول العربية. 
م منها ف 

ّ
ي آلية معّينة تسمح بالتبادل التجارب والتعل

 والمؤسسات ف 

 

ثت و  
ّ
ي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عن  السيدة    تحد

المحامية غادة جنبالط، عضو المكتب التنفيذي وعضو اللجنة القانونية ف 

ي  
يعات بالنسبة إلجازة األمومة، وإيجاد الحضانات بأماكن العمل كي تتمكن المرأة ف 

ي مجال تعديل التشر
ي تقوم بها اللجنة ف 

الجهود التر

ي تم تقديمه حول تبادل التجارب بي   الدول واالستفادة لبنان من ممارسة العمل و 
اح التر بالوقت نفسه أن تهتم بأطفالها، وأثنت عىل االقتر

 بالنسبة  
ً
 خاصة

ً
ء مهم جدا ي

ورة تبادل التجارب فيما يتعلق بآليات  لمنها، وهذا سر دة عىل ض 
ّ
لبنان الذي يمّر بأزمة اقتصادية حادة، مشد

ي تتحملها.  تمويل السياسات والخدمات وكل 
ي تساعد المرأة عىل التوفيق بي   عملها ومسؤوليات الرعاية التر

 هذه األمور التر

 

دت السيدة مريم  
ّ
 لوجود تجارب  وأك

ً
ورة إيجاد آلية موّحدة عىل شكل استبيان موّحد لتبادل التجارب نظرا المنذري عىل ما ورد حول ض 

ي المنطقة العربية وأثنت عىل أهمية مراجعة ال
ورة  رائدة ف  دت عىل ض 

ّ
يعات بشكل دوري للتأكد من استحداث المعلومات. كذلك أك تشر

للفئات  الرعاية  تقديم  هو  واحد  ي هدف 
ف  االهتمام  ينصب  لكي  االجتماعية  بالرعاية  المعنية  المختلفة  الجهات   

بي   والتعاون  التكاتف 

ت ا
ّ
كت   ليس فقط عىل سهولة الوصول  المستهدفة ان كان األطفال، كبار السن، أو األشخاص ذوي اإلعاقة. وتمن

لسيدة المنذري ان يتم التر

 عىل طريقة عرض هذه المعلومات بطريقة مرنة وسهلة
ً
ت ان يتم توفت  مساحة موّحدة تمكن    ،  اىل المعلومة ووجودها بل أيضا

ّ
وتمن

ات معتمد ة ومبنية عىل مرجعيات ومؤشر
ّ
  لكي تكون التجارب موحد

 ة من الدول نفسها. الدول من المساهمة بشكل مباشر

 

،  والتقدير  وللتقييم    ى  كذلك أكدت السيدة صبيحة ميلودي عىل أهمية االستبيان كنهج مهم للتعرف عىل تجارب الدول األخر  ي
الذانر

ية فتح المجال أمام كل دولة بتقديم مساهمتها الخاص
ّ
ت ان يتم إعطاء أهمية أكتر للمرأة الريفية والتجارب    ةمتمن

ّ
لالستبيان. كما تمن

ي المنا
ة لتقدير ما يتم تحقيقه من أجل المرأة الريفية والتميت   بي   ما يتم تحقيقه ف  ي مجال تنمية المناطق الريفية والفقت 

طق القائمة ف 

ي هذا المجال. 
ية والمناطق الريفية ف   الحض 

 

مت الس 
ّ
 قد

ً
ا ي  مت  بوشلغومة،  يدة  وأخت 

ي وزارة الشؤون االجتماعية ف 
رئيسة مصلحة العمل االجتماعي بالوسطي   المدرسي والجامىعي ف 

ي مجال حماية المرأة العاملة كون القانون التونسي خّص المرأة بمجموعة من الحقوق سواء كانت  
الجمهورية التونسية، تجربة تونس ف 

ي القطاع العام أو الخاص ومن  
ط إبراز وثيقة طبية، والحق  عاملة ف  ة الحمل شر بينها: الحق بمغادرة مكان العمل دون سابق انذار خالل فتر

ي  
ي الحماية من الطرد بسبب الحمل وف 

ة الحمل، والحق ف  ي حال تعّمد صاحب الوظيفة طرد العاملة إثناء فتر
ي الحصول عىل التعويض ف 

ف 

ي ال تن
ي األشغال والدوامات التر

ي الحصول عىل إجازة أمومة لمدة  اسب وضعية الحملالحماية م العمل ف 
 يمكن تمديدها    30، والحق ف 

ً
يوما

ي ساعة يومية للرضاعة   15
ة من الراحة، والحق ف  ي تتطلب فتر

ز الوضعية الصحية للمرأة أو للطفل التر ط إبراز وثيقة طبية تتر  شر
ً
يوما

ة ستت أشهر بعد الوالدة، والحق بالعمل بدوا ي بسبب الحمل او لرعاية طفل دون سن الست سنوات، أو فرد من    م الطبيعية عىل فتر
جزنئ

اتها  أفراد العائلة من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة، باإلضافة اىل حقوق أخرى تحمي المرأة العاملة وتمكنها من التوفيق بي   عملها ومسؤولي

 األشية. 

 

الحضور اإلشار  السيدة ندى دروزة من  تبي ّ  وبناًء عىل ما ورد، طلبت  الموّحد،  أثره  ة اىل موافقتهم عىل فكرة االستبيان  أن فكرة    عىل 

ة من المشاركي   والمشاركات. االستبيان  ي إعجاب مجموعة كبت 
  تالفر

 

ة اىل ان مثل هذا التجاوب    بالنسبة لإلسكوا،  عىل فكرة االستبيان  وختمت السيدة رنر عرجا الجلسة مشت 
ً
من قبل الحضور مهم جدا

ي صدد إعداد بعض القواعد اإلرشادية  
إلصالحات القانونية وإصالحات األطر السياساتية المتعلقة بالرعاية لوأشارت اىل ان االسكوا ف 

ي ستشكل مدخل أو خطوة أوىل قد تستكمل بنوع من
ي المنط  تخليل   والتر

بية، وإمكانية عرض ر قة العلهذه القواني   والسياسات الموجودة ف 

ي النهاية  
تعاون لعىل المداخالت الثمينة والقّيمة مؤكدة انه سيكون هناك بالتأكيد المزيد من االحضور  التجارب بشكل مرن. وشكرت ف 

ي هذا اإلطار.  
 ف 
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ي المنطقة العربي  -ب
ي   ة والجهود المبذولةالجلسة الثانية: األطر السياساتية والقانونية المتعلقة بأعمال واقتصاد الرعاية ف 

ف 

 19-ظل جائحة كوفيد

 

ي ظل جائحة كوفيد
ي هذه الجلسة الجهود المتعلقة بأعمال الرعاية ف 

ي المنطقة العربية، وأشارت   19- عرضت السيدة رنر عرجا ف 
ف 

ي شملت تسكت  الحضانات  
ي اتخذتها الدول والتر

اىل ان اعمال الرعاية تزايدت بشكل كبت  خالل الجائحة نتيجة التدابت  الوقائية التر

ي معظم الدول. كما والمدارس وأماكن العمل  
ية األحيان وف  ي أكتر

ي وقعت عىل كاهل المرأة ف 
ها مما زاد من أعمال الرعاية التر وغت 

ها كبت  عىل المنطقة العربية بشكل الخاص.   19- أشارت اىل أن جائحة كوفيد هي جائحة غت  مسبوقة طالت العالم بكامله وكان تأثت 

ة للحد من آثارها عىل الصعيدبجهود كتقوم  كما أشارت اىل ان الدول العربية   ومع تفاقم الجائحة،   . االجتماعي واالقتصاديين  بت 

ي اتخذتها الدول ومن بينها الدول العربية الدول األعضاء لهذه الجائحة من خالل قامت االسكوا ب 
مبادرة لتتبع استجابة التدابت  التر

ية المنفذة استجابة لكوفيد ير أداة  و تط ي هذا العرض    اد ستنتم اال و   . 19-متابعة الحزم التحفت  
ي هذه األداة لكي  إىل  ف 

لتحديد  ما ورد ف 

ي اتخذتها الدول  
ي تراعي  التدابت  التر

ي  و عنض المساواة بي   الجنسي      والتر
بقضايا وتمكي   المرأة وكذلك    تمحورت حولالتدابت  التر

ي تتعلق بشكل مباشر باعمال الرعاية. وما يتبي   من هذا  
ي  الجهد  التدابت  التر

تدابت  االستجابة ان ادماج المساواة بي   الجنسي   ف 

ي المنطقة  19-لكوفيد
ي تركز عىل قضايا المرأة قليلة   ف 

مع . . ضعيفا االنفاق المخصص لهو كان بالمجمل ضعيف وان التدابت  التر

ي المستقبل.   ذلك 
ي يويمكن تقس   يمكن البناء عليها وتطويرها ف 

ية التر ي األداة    م الحزم التحفت  
ي  وردت ف 

اىل خمس   طورتها اإلسكوا التر

  :  سوق العمل، المساعدات االجتماعية، والتأمينات االجتماعية. دعم  بالصحة،    الدعم المتعلقالمالية،    ةالسياسدعم  فئات وهي

ي 
ها من التدابت    وف  ائب وغت  ما يتعلق بدعم السياسات المالية يمكن ان يضم هذا تخفيض وإلغاء الفوائد وتخفيض وإلغاء الض 

ي  
ة والمتوسطة الحجم التر ة اىل ان هذه التدابت   يمكن أن يكون لها التأثت  األكتر عىل المرأة عندما تتعلق بالمؤسسات الصغت  مشت 

ي الكثت  من األحيان أما ت
ي اتخذت لم تأخذ باالعتبار ف 

ديرها النساء أو تعمل فيها. وقد تبي ّ  أن معظم هذه السياسات المالية التر

ي الكثت  من األحيان خارج سوق العمل الرسمي والنظامي مما يجعل استفادتها من 
قضايا المرأة  ، وخاصة ونحن نعلم ان المرأة ف 

ي 
. وأعطت مثل عن مض التر

ً
 جدا

ً
ي  هذه التدابت  صعبا

 التر
ً
ة   هي من الدول القليلة جدا اتخذت تدابت  لمساعدة المؤسسات الضغت 

ي معظم خصصت  والمتوسطة الحجم و 
ي القروض المالية للمرأة. أما فيما يتعلق بالدعم المتعلق بالصحة، والذي انر ف 

بشكل علت 

ي اتخذت تدابت  تراعي  دوية وحمالت التوعية، فتبي ّ  أن  األ الدول لتعزيز األنظمة الصحية وتعزيز مخزون  
هناك عدد من الدول التر

الجنسي   بشكل ضي    ح و  بي    المساواة  تدابت  منظور  اتخذت  ي 
التر الصحة وضحايا   أخرى من  ة عىل موظفات قطاع  ز مباشر

ّ
ترك

جو ر  إعانات األ  ، لكن ليس اىل المدى المطموح اليه. كما اتخذت الكثت  من الدول التدابت  لدعم سوق العمل عىل شكل  العنف

ل، و ألصحاب العمل ضد تشي    ح العمال، و ي ساعات  إجازة مدفوعة األجرأ والعمل من المت  
ي لوائح العمل، وتعديل ف 

عديالت ف 

و لتشمل  العمل،  االجتماعي  الضمان  تغطية  وسعت  الدول  بعض  بعملهم.  االحتفاظ  عىل  األفراد  لمساعدة  تدريب  أو  نشيط 

ي المرافق الصحية الخاصة أي
أولت اهتمام خاص لصحة األم. بعض الدول األخرى عملت عىل توفت  الخدمات لضحايا   الوالدات ف 

الدول   الصحية... وبعض  الطوارنئ  ي حاالت 
ف  والفتيات  النساء  لتعزيز حماية  الساخنة وتدابت   الخطوط  وتوفت   األشي  العنف 

 
ً
ب ا   األخرى قامت أيضا

ّ
ي تتطل

ي ظل جائحة كوفيدبتوفت  اللقاحات للنساء الحوامل والفئات التر
وخاصة للعاملي      19-للقاحات ف 

ي ق
ي هذا المجال كان هناك نظرة او  طف 

زت عىل النساء واألطفال. ف 
ّ
ي رك

ها من التدابت  التر اع الصحة ومعظمهم من النساء، وغت 

العمل بسياسات سوق  يتعلق  فيما  أما  المطلوب.  القدر  الجنسي   ولكن ليس عىل  بي    المساواة  ، فهي من اهتمام بموضوعات 

 عىل المرأة وقضايا النساء والقضايا المتعلقة بالمساوا
ً
كت   المحدود جدا

ي تم االنفاق عليها بالشكل األكتر ولكن مع التر
ة السياسات التر

ي االعتبار 
ي تأخذ بشكل واضح االختالفات بي   الجنسي   ف 

. وعدد المبادرات التر  . قليلبي   الجنسي  

 

دت السيدة رانيا الجرف من مملكة البحرين عىل أهمية أن يكون فقبل المشاريكن والمشاركات. تىل هذا العرض مداخالت من  
ّ
أك

زة عىل المرأة  
ّ
ة اىل أن مملكة البحرين هناك حمالت متخّصصة مرك ي خالل األزمات، مشت 

توازي الجهود القائمة عىل الصعيد الوطت 

ي تحركت بشعة لحماية مواطنيها خالل ج
، إذ اتخذت العديد من التدابت  لمنع انتشار الجائحة 19-ائحة كوفيدكانت من الدول التر

خالل تخصيص المبالغ المالية المعّينة وتأجيل بعض األقساط من  عىل مساحة البلد ولمنع تداعياتها المادية عىل األش البحرينية  
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ي أصدر 
كات واألفراد. كذلك كانت من الدول التر ي تطال الشر

ها من التدابت  التر ي القطاع وغت 
ت أمر ملكي للسماح للمرأة األم العاملة ف 

ل. لكن وعىل الرغم من وجود حملة وطنية متخّصصة ومتكاملة لدعم المواطني   البحرينيي   خالل الجائحة،   
العام العمل من المت 

كت    
ل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة للقيام بحملة موازية لدعم هذه الجهود مع التر

ّ
عىل احتياجات المرأة واألشة  كان ال بد من تدخ

ي مجال تمكي   المرأة عىل مدى السنوات.    
ي حصلت ف 

 البحرينية الطارئة وذلك من أجل الحفاظ عىل المكتسبات التر

 

 وتفاقم مع جائحة    وتطّرقت السيدة مت  
ً
الرفوع من األردن اىل موضوع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر الذي كان موجود أصال

المرأة،نت   19-كوفيد تحّملتها  ي 
التر الرعاية  أعمال  أعباء  تزايد  وال  يجة  االحصائيات  حوله  توجد  ال  الواضحة والذي  مسوحات 

 تلك الذي 
ً
اتيجيات اإلقليمية أو الوطنية للوقوف عىل قضايا العمل غت  مدفوع االجر، خصوصا والدقيقة، مما يدعو لوضع االستر

 اىل أن بعض  تقوم به النساء،  
ً
ة مة لألطفال وكبار السن واألشخاص  مشت 

ّ
ي مجال توسيع شبكة الرعاية المقد

ي ف 
التوصيات قد تأنر

ي تقوم بها المرأة.  ذوي اإلعاقة
ف من أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر التر

ّ
ي تخف

 والحلول والبدائل التر

 

التد المغربية عىل أهمية موضوع  المملكة  بهيجة من  السيدة مريم  دت 
ّ
ي مداخلتها، شد

ي وف 
التر اتيجيات  ابت  واإلجراءات واالستر

ي ظل جائحة كوفيد
خذت ف 

ّ
ي 19- ات

ي ال   ما يتعلق بتجربة المملكة المغربية  . وف 
  ،يمكن تلخيصها بشكل مفّصل خالل دقائق  التر

التد  تحاول تقديم بعض  بهيجة  انشاء لجنة يقظة أعطالمهمة  بت   االسيدة  الجائحة وأولها  بداية  المملكة منذ  اتخذتها  ي 
ت التر

ي هذا الصدد.  و األول
خذذة ف 

ّ
ي تحكم معظم التدابت  المت

ي مجال الدعم المادي، تم خلق صندوق  أما  ية لصحة المواطني   وهي التر
ف 

الوضعية  انعكاسات سلبية عىل  الصارمة  الصحي  الحجر  لتدابت   إذ كان  الجائحة  المواطني   واألش خالل  لدعم مختلف  خاص 

وري تقديم اإلعانات المادية لألشخاص الذين فقدوا وظائفهم االقتصادية للعديد من األش )وخاص  الهشة منها( فكان من الض 
ً
ة

ي قامت بها المملكة، من خالل قيام 
دت السيدة بهيجة عىل أهمية المواكبة التر

ّ
م. وشد

ّ
م أو غت  المنظ

ّ
ي قطاع العمل المنظ

سواء ف 

رير والدراسات لرصد الوضعية وتقديم إحصائيات مفّصلة خالل  المندوبية السامية للتخطيط بالبحوث الميدانية وإعداد التقا

دة  حولالجائحة  
ّ
المهد األش  من نسبة  الرض   ونسبة  خاص،  بشكل  والنساء  عام  بشكل  باألفراد  لحق  الذي  ر  الض  ونوعية   ،

ي األساسي وا
ات. كما أشارت السيدة بهيجة اىل دور المجتمع المدن  ها من المؤشر خذة وغت 

ّ
لذي ال يمكن إغفاله خالل اإلجراءات المت

ث عنها 
ّ
ي ال يمكن التحد

 اىل أن هناك العديد من الجهود واإلجراءات األخرى التر
ً
ة ي دعم األش واألفراد، مشت 

ده ف 
ّ
الجائحة وتجن

كلها لكن ما تزال مستمرة حتر اليوم. وقبل أن تنهي مداخلتها، طرحت السيدة بهيجة سؤال حول كيفية قياس مدى أخذ السياسات 

انية المرصودة أو من خالل نسبة التغطية.  ي االعتبار وهل يكون ذلك من خالل المت  
 والتدابت  منظور المساواة بي   الجنسي   ف 

 

ي قامت بها دول العالم كله لحماية مواطنيها، وأن تجربة الجزائر 
أما السيدة صبيحة ميلودي من الجزائر، فأشارت اىل الجهود التر

 عن تجار 
ً
ا ي يمكن ال تختلف كثت 

ي العالم والتر
 اذا كان هناك أي نموذج لتدابت  أو إجراءات اتخذتها دولة ما ف 

ً
ب الدول األخرى، سائلة

ي خالل الجائحة
ي لم يستطع تلبية حاجات المرأة بشكل كاف   ان العالم العرنر

. من خالل مقارنتها مع ما قامت به الدول العربية أن تبي ّ 

ت عن ارتياحها الكامل   ّ
ل وعتر ي المت  

ي قامت بها دولتها لحمايتها من الوباء من خالل السماح لها بالبقاء ف 
كامرأة عربية بالجهود التر

خالل الجائحة والحفاظ عىل دخلها من خالل العمل عن بعد. كما أشارت اىل أهمية التضامن الذي أظهره الشعب الجزائري خالل  

، إذ ان، باإلضافة اىل دو  . الجائحة وهو عامل أساسي
ً
 ر الدولة، كان التكاتف المجتمىعي خالل الجائحة مهم جدا

 

 عىل السؤوال الذي طرحته  
ً
السيدة مريم بهيجة حول كيفية قياس مدى أخذ السياسات والتدابت  منظور المساواة بي   الجنسي    وردا

ختها الدول لمواجهة تداعيا
ّ
ي ات

ي االعتبار، أجابت السيدة رنر عرجا أن جميع التدابت  التر
ت الجائحة ال بد أن تستفيد منها النساء  ف 

ي خّصصت الموارد المالية الخاصة   والفتيات، لكن ما رصدته اإلسكوا هو تلك التدابت  
 استهدافها للمرأة وتلك التر

ً
ي تلحظ علنا

التر

 للنساء والفتيات. 

 

بات السيدة عرجا ان ليس هناك أي  أما بالنسبة لسؤال السيدة ملودي حول نموذج يمكن مقارنة تجربة الدول العربية به، فأجا

ات تثبت ان بعض الدول تقدمت  ي العالم حققت المساواة بي   الجنسي   عىل جميع الصعد ولكن هناك مبادرات ومؤشر
دولة ف 
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ي البلدان 
قه ف 

ّ
ي قد تبي ّ  ان هناك المزيد مما يمكن ان نحق

اتها والتر ي مؤشر
ي تجارب  ها وف 

ي يمكن ان ننظر ف 
ها وهي التر  من غت 

  اكتر

ي جميع المجاالت ومنها مجال الرعاية. 
 العربية ف 

 

 عىل سؤالو 
ً
األردن    ردا دبابنة من  اإلسكوا    حولالسيد عال  اعتمدتها  ي 

التر الدول و التدابت     لجمعاآللية  اتخذتها  ي 
التر اإلجراءات 

 لجائحة كوفيد
ً
ة من الدول  19-استجابة من خالل استبيان، بل ، فاوضحت السيدة عرجا انه لم يتم جمع هذه المعلومات مباشر

الخ. كما   بالوزارات،  الخاصة  ونية  االلكتر والمواقع  والوزارات  الحكومات  المنشورة كإعالنات  الثانوية  المصادر  عىل  االعتماد  تم 

ي يوجد عليها التفاصيل المتعل
ونية الخاصة بهذه األداة والتر حت السيدة ندى دروزة عىل السيدة دبابنة زيارة الصفحة االلكتر قة اقتر

ي باعتقادها ل  ع المعلوماتبالمنهجية المعتمدة لجم
. حثيثة  بمتابعة  عالقة    هوالتر ي

 لما أعلنت عنه الحكومات عىل المستوى الوطت 

 

، أولها   ي من شأنها ان تعزز استفادة المرأة من السياسات ب   لها عالقة كما طرحت السيدة دروزة مسألتي   أساسيتي  
اإلجراءات التر

ي تقدمها  
الدول سواء خالل جائحة كوفيد أو بشكل عام، إذ أن معظم الدول تتعامل بشكل او بآخر مع الناس عىل انهم واحد، التر

ي ال  
ي العديد من الدول حيث هناك الكثت  من العوائق التر

وان بإمكانهم الوصول اىل الموارد بشكل متساو وهذا أمر غت  صحيح ف 

متساو مع الرجل. اما المسألة الثانية لها عالقة بتفاوت الدول العربية خالل الجائحة    تسمح للنساء بالوصول اىل ما هو متاح بشكل

ي ظل الظروف االقتصادية القاسية
 ف 
ً
مها خصوصا

ّ
ي تستطيع ان تقد

، ويبقر السؤال من هو المستفيد من لجهة المخصصات التر

اص اىل أن ج  ذلك قيد الحسبان. وأشارت أخت 
ي    19- ائحة كوفيدهذه المخصصات، راجية ان يبقر

كشفت عن بعض الثغرات التر

ها وربما هدمها.  من  ننا من النظر اليها من منظور المساواة بي   الجنسي   يمكن ان نستطيع تفست 
ّ
ي إذا تمك

لم تكن بالحسبان والتر

  . ورة وجود صناعة قرارمنسجمة مع هذه المبادئ وحساسة لقضايا المساواة بي   الجنسي    هنا ض 

 

السيدة دت 
ّ
بالدول   وأك  

ً
مقارنة قليلة  تبقر  ي  العرنر المستوى  المبذولة عىل  الجهود  ان  انه صحيح  الجزائر عىل  وهيبة يحت  من 

األخرى خاصة فيما يتعلق بمجال تمكي   المرأة االجتماعية االقتصادي، إال ان هذه الجهود موجودة ويجب تشجيعها من خالل  

ة اىل   ي ستمكننا من الوصول اىل المعلومات والبيانات الدقيقة المبادرات. كما شّجعت فكرة االستبيان مشت 
انها الوسيلة الوحيدة التر

امج المالئمة لكل دولة باختالف أنظمتها من أجل االنتصار لقضية المرأة كونها عاملة وراعية بيت  من أجل التوّصل اىل اعداد التر

ي قامت بها الجزائر منذ 
ي الوقت نفسه. كما أشارت اىل الجهود التر

اذ اتخذت اإلجراءات والتدابت  من أجل األزمة الصحية    ءبد   ف 

ي المؤسسات االقتصادية واإلدارات العمومية واألولوية كانت للنساء األمهات والمعيالت لألش ومقدمات 
تقليص عدد العاملي   ف 

حيث تستفيد العاملة بكامل راتبها    19-كما عملت الدولة عىل إبقاء وتدعيم الحماية االجتماعية خالل جائحة كوفيد   الرعاية الخ. 

ي لها عالقة بالكوفيد بدون أي نقص باإلضافة اىل اسهامات الدولة فيما يتعلق 
. باإلضافة اىل  التعويض عن األدوية الفحوصات التر

 مواجهة للجائحة كاألطباء والممرضي   واألسالك األمنية الخ. أما من الجانب االقتصادي فاستمرت 
الدولة   تشجيع الفئات األكتر

ة  الصغت  بالمؤسسات  يتعلق  فيما  وخاصة  الجائحة  أثناء  تكّبدتها  ي 
التر الخسائر  عن  والعامة  الخاصة  المؤسسات  تعويض  ي 

ف 

ي ترأسها المرأة، والمرأة الريفية بشكل خاص، ذلك باإلضافة اىل تدابت  عديدة أخرى ال يمكن ذكرها كلها. 
والمتوسطة الحجم التر

 وال بد ان ينعكس عىل رفاه المجتمع وثّمنت السيدة يحت  الجهو 
ً
ة ان رفاه المرأة مهم جدا

ّ
ي تقوم بها المملكة الجزائرية مؤكد

د التر

 ككل. 

 

ي أكتر من   
ة ف   ّ ي تقوم بها الدول العربية وهناك جهود ممت 

دت السيدة دروزة بدورها عىل أن اإلسكوا تتّمن جميع الجهود التر
ّ
وأك

ي أكتر من دولة يمكن االستف
ي مملكة البحرين خالل الجائحة ويسمح لآلباء  مجال وف 

ة اىل قرار صدر ف  ادة منها والتعلم منها، مشت 

ل لرعاية أطفالهم خالل عمل المرأة، وقد أبدت األردن رغبتها بالتعلم من هذه التجربة.  ي المت  
 بالبقاء ف 

 

ورة تبادل ال ة اىل السياسات وأثنت السيدة مريم المنذري من اإلمارات العربية المتحدة عىل ض  تجارب والممارسات الجيدة، مشت 

ي تعتتر رائدة وكان 
ي اتخذتها االمارات العربية المتحدة لمواجهة الجائحة والتر

امج العديدة التر   واإلجراءات والتدابت  والمبادرات والتر

ي عىل مختلف فئات المجتمع.    لها مردود إيجانر
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، أشارت السيدة نبيلة مجتر من الجزائر اىل اطالق الجزائر لمنصات رقمية لرصد وإضافة اىل ما ذكرته زميلتها السيدة  وهيبة يحت 

ي تتعرض لها المرأة
ونية خاصة باألشخاص كبار السن واألطفال خالل الجائحة  حاالت العنف التر ، وكذلك تطبيقات ومنصات الكتر

 للعنف أو 
ً
ة وهي فئات يمكن ان تكون أكتر تعرضا

ّ
ي الوضعيات الهش

، وتسمح هذه التطبيقات 19-للحاجة خالل جائحة كوفيد  ف 

ي فيما  
 بالوزارة لطلب المساعدة. كما اشارت اىل وجود التشجيع غت  المتناهي لجمعيات المجتمع المدن 

ً
ة والمنصات باالتصال مباشر

ية هذه ي تتعلق بزيادة الوعي واإلرشاد والوقاية من خطر الجائحة، وأكتر
الجمعيات تقودها النساء. أما   يخص اطالق المبادرات التر

ي تطّرقت اليها السيدة مجتر هي زيادة االهتمام باعطاء القروض  
ة التر للنساء من أجل القيام بنشاطات ذات عالقة النقطة األخت 

 بوباء كورونا. 

 

المالح جميع  ان  مؤكدة  المهم،  والنقاش  ية  التر المداخالت  عىل  الجميع  عرجا  رنر  السيدة  شكرت  الختام،  ي 
ستؤخذ  وف  ظات 

 باالعتبار، كما أضافت السيدة دروزة ان الطريق اىل األمام طويل وهناك مجال واسع لتعلم الدول العربية من تجارب بعضها البعض. 

 

ي  .2
 اليوم الثانن

 

ي المنطقة العربية -أ 
 الجلسة األوىل: الجهود المتعلقة باقتصاد الرعاية ف 

 

ت ي المنطقة العربية باإلشارة اىل ان    باشر
االسكوا بدأت العمل السيدة رنر عرجا عرضها حول الجهود المتعلقة باقتصاد الرعاية ف 

ة لفهم العناض المتعلقة بأعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر واقتصاد الرعايتهدف    ةحال  اتدراس  إلعداد   العربية  الدول  عدد منمع  

ي كل من هذه البلدان. 
   ف 

ّ
ي عرضها عىلورك

تها اإلسكوا  حالة  الدراسة    زت ف 
ّ
ي أعد

حول التمكي   االقتصادي للمرأة ورعاية األطفال  التر

ي لبنان
اكة مع منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون االجتماعية وبالتشاور مع اللجنة    ،ف  بالشر

المعنية الرئيسية   اتوالجه  ،فهم معمق لخصائص اقتصاد الرعايةسة التوّصل اىل  والهدف من هذه الدرا  الوطنية لشؤون المرأة. 

كت   عىل 
ي العقد األخت  مع التر

ي طرأت ف 
ات التر ي تضع األطر لتوفت   ،  19-جائحة كوفيدأثر والتغت 

باإلضافة إىل السياسات العامة التر

ي القطاعي   العام والخاص
ي مج  ، وذلك من أجلالرعاية ف 

من منظور لتطوير اقتصاد الرعاية    ال السياسات العامةطرح خيارات ف 

 لو يراعي المساواة بي   الجنسي    
ً
ي لبنان  تمكي   المرأة اقتصاديا
، أشارت السيدة عرجا اىل ضعف مشاركة المرأة  اإلطار العام  وضمن.  ف 

ي أعمال الرعاية غت  المدفوع
ي لبنان والذي يعود بشكل أساسي اىل انخراطها ف 

ي سوق العمل ف 
تحديات ة األجر، واىل تفاقم هذه الف 

  كان الهدف األول و   .الدراسة عىل أساس مفاهيمي طورته منظمة األمم المتحدة للطفولةهذه  بنيت  وقد     نتيجة جائحة كورونا. 

ي لبنان ومعرفة ما تم إنجازه وما يجب القيام به  منها 
سياسات المختلفة الصديقة لإىل ا    عرجا السيدة  تطّرقت  ثم    .هو فهم اإلطار ف 

ي القطاعي   الخاص والعام
 اىل    ،لألشة ف 

ً
ة ي لبنان حيث    قائمة  مبادرة تعاونمشت 

األمن  تعاقد  بي   القطاع الخاص والقطاع العام ف 

فات وتمكينهن من متابعة العمل. صة قحضانة خامع  العام  
ّ
  الخدمات  عرضبعد  و   ريبة من مقّره لتوفت  الرعاية ألطفال النساء الموظ

ي لبنان  والسياسات
ي القطاعي   العام والخاص    عرجا عىلأكدت السيدة    ،المتوفرة ف 

فيما يتعلق بخدمات رعاية األطفال أن التغطية ف 

 إىل عدد األطفال دون سن  جدا  قليلة  
ً
ي البلد. نواس  3نسبة

القطاعي   الخاص   تختلف بي   إىل أن جودة الخدمة    كما أشارت  ت ف 

تب عىل األهل والعام ي تتر
ي تستخدم خدمات رعاية األطفال الخاصة وقد    .وتتنوع االعباء التر

أجرت اإلسكوا استبيان مع العائالت التر

وتعمل   الخدمات،  هذه  من  تستفيد  العائالت  إذا كانت  ما  الذين لمعرفة  األهاىلي  أراء  الستقصاء  أخر  استبيان  عىل  االسكوا 

ي بّينت،  نتائج االستبيان  بعض  عرجا عرضت السيدة  و مراكز الرعاية العامة.   يستخدمون
، أن هناك رضا حول نوعية الخدمة  والتر

ية االطفال مصدر ضغط أعمال رعا  شكلت  19-ظل جائحة كوفيدب ، وانه  األم أو الجدة  وان مسؤولية الرعاية تقع بشكل أساسي عىل

 و لألهل.   وقلق 
ً
ل كانت إحدى األمور المهمة جدا  أن قرب الحضانة من المت  

ً
ه  هذو ،  وإطالة دوام العمل  بالنسبة لألهاىلي   تبي   أيضا

ي يمكن التوّصل اليها من خالل دراسة الحالة.  ها يجب معالجت  ةلب رئيسيامط
أن هناك غياب واضح لدور    ومن الخالصات التر

ي المسؤولية العائليةاألب المشا
ي لبنان، وأن  رك ف 

الخدمات المتوفرة تعمق عدم المساواة عىل مختلف األصعدة، وان جائحة   ف 

ل فرصة لتحسي   هذا الوض  19-كوفيد
ّ
ض ان و ،   عيمكن ان تشك ي من المفتر

 عليها والتر
ً
ي تعمل اإلسكوا حاليا

حات التر من المقتر
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اكة مع   ي لبنان  هيئة هيئة األمم المتحدة للمرأة، منظمة العمل الدولية و تعمل عليها بالشر
وضع  والوزارات المعنية ل شؤون المرأة ف 

والسياساتية   أ القانونية  باإلصالحات  والقيام  قانونية جديدة  نظر   العمل عىل   و طر  هناك  يكون  التمكي    اتيجية  ستر اة  أن  حول 

ي عىل بعضها البعض، ومن هنا 
ي الكثت  من األحيان ال تبت 

ة وف  االقتصادي لمرأة وأعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر. الجهود مبعتر

 عن بعض الخالصات ا
ً
ا ثت السيدة عرجا أخت 

ّ
ي صدرت عن أهمية العمل عىل تنسيق هذه الجهود بي   الجهات المعنية. وتحد

لتر

ي معظمها عىل  
ي الخدمات الموجودة، وأن مسؤولية رعاية كبار السن تقع ف 

ي بّينت التنوع الكبت  ف 
ي المغرب والتر

دراسة الحالة ف 

ي المستقبل حول  
ي يمكن ان يبت  عليها ف 

. أما عن تجربة المملكة العربية الخدماتهذه  عاتق المرأة، كما ان هناك بعض األمثلة التر

 
ً
 مفيدة جدا

ً
ر  السعودية فأشارت السيدة عرجا اىل انها أيضا

ّ
 للقانون الجديد الذي صدر منذ عام والذي يأط

ً
ة لالهتمام نظرا ومثت 

ي هي عىل أتّم االستعداد لتقديم مثل  
رعاية األطفال. ودعت الدول المهتمة بأن تقوم بمثل هذه الدراسات اىل مخاطبة اإلسكوا التر

 المعّمق حول الموضوع.  هذا النوع من الفهم 

 

ي 
ة اىل انه   أكدت عىل أهمية الدراسةوتىل العرض عدد من المداخالت، أولها للدكتورة سلم النمس من األردن، التر يمكن أن مشت 

ي األردن يركز عىل رعاية األطفال والرعاي  وأن تنعكس نتائج الدراسة عىل جميع دول المنطقة
ة برنامج التمكي   االقتصادي للمرأة ف 

ي و المدفوعة األجر. 
ي العديد من الدولضعف تكمن المشكلة ف 

توجيه  عدم أو إلتيؤدي إىل تكرار الجهود وتداخلها  مما  التنسيق ف 

عىل سبيل المثال، قد يعملون مع المجتمع   بل إىل مؤسسات أخرى. المؤسسات المعنية  والتمويل إىل    همأصحاب المصلحة تدخل 

ة مع الحكومة. باإلضافة إىل ذلك، يركز الجميع عىل رعاية األطفال دون سن الخامسة  ي عليهم العمل مباشر
ي عندما ينبىع 

المدن 

ي تفتح من ال
، غت  أن ذلكوالحضانات التر

ً
 وحتر الساعة الثانية عشر ظهرا

ً
ي القطاع  ال يفيد النساء ال ساعة الثامنة صباحا

عامالت ف 

، يجب أن يوجه التمويل إىل التدخالت ذات الصلة الخاص.  يجب العمل عىل توسيع مظلة الوصول )ساعات مختلفة،   كما   وبالتاىلي

الخامسة( المحلية. ب  والبدء  أطفال فوق سن  والتعليم والمجالس  بية  التر  مع وزارة 
ً
ة مباشر الدكتورة    كما    العمل    النمس سلطت 

ي المنطقةالضوء عىل عدم ا
ي تواجهها عامالت المنازل ف 

لذلك من المهم دراسة التأثت  المفروض    .حيث يتم استغاللهن لمساواة التر

ليات وذكرت   ثم اشارت إىل ان االردن ستصدر مجموعة من الدراسات أحدها يتعلق بجانب العرض والطلب.   .عىل العامالت المت  

ي األرد
ذكرت أن اللجنة الوطنية تعمل عىل حملة  و   ن، لكن البالد تفتقر إىل قاعدة بياناتأن هناك العديد من المبادرات الجارية ف 

ي تربية األبناء
 دور األب ف 

ً
ي ا وأن لتعزيز المشاركة الوالدية وخاصة

اتيجية الوطنية للمرأة هي كش  ال إحدى األهداف األساسية ف  ستر

  مفهوم الصورة النمطية لألشة. 

  

األردن عن   المتوىلي لما  السيدة    سألتو  مبادر من  أو األسس الستمرارية  ي ظل جائحة كوفيد    لرعايةا  اتالضمانات 
 ف 
ً
وخصوصا

ة اىل أنأهمية التوثي   عنللرعاية غت  مدفوعة األجر و   وأهمية وضع مخصصات بالنسبة للقطاع    هق، فأجابت السيدة عرجا مشت 

ي  الضمانة هي  العام فإن  
 ألنها من صميم خدماته. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو قطاع ربحي وهناك طلب   هذا القطاع وجود  ف 

ي لبنان  صحيح أن  اما عن موضوع االستمرارية، فأشارت السيدة عرجا انه    . عىل هذه المواضيع
جائحة   نتيجةتأثر  القطاع الخاص ف 

ي القطاع الخاص  دور الحضانة  اضطرار  خاصة مع    19-كوفيد
  يتم تقديم أي مساعدة لها من قبل   ون اندللتوقف عن العمل  ف 

  يتم الحصول عىل الرغم من انه لم    فتح أبوابها   اىل   مع إعادة فتح البلد عادت معظم دور الحضانات  ما تبي ّ  أن  لكن الحكومة. 

ي أغلقتالفعىلي لعدد  ال
النهارية التر ي تحديد  كان لوزارة الصحة جهد   كما   . ةنتيجة الجائح  بشكل دائم  أبوابها   دور الرعاية 

كبت  ف 

 .دور الحضانة معايت  وأسس وتدابت  الحماية إلعادة فتح

 

أن هناك مواكبة لهذا الموضوع من قبل الهيئة الوطنية اللبنانية المسؤولة عن شؤون المرأة    بالط من لبنانن ج  أكدت السيدة غادةو 

ي تم التطّرق اليها هي 
 التر
ً
ي هذا الموضوع  المختصة   اتاإلدار إذ أن  تبعتر الجهود    وان احدى النقاط المهمة جدا

ليس لديها مرجعية   ف 

ي   لعب هذا الدور   لالهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحاو وأن  ق  واحدة للتنسي
ة اىل  بي   مختلف الجهات  التنسيقر ورشة  هذه ال أن  ، مشت 

ا ألنها شاملة وتناولت موضوع الرعاية من جوانب مختلفة.   التدريبية
ً
زت  مهمة جد

ّ
اما بالنسبة لموضوع الحضانات بالذات، فرك

ي يم
ي ظل االزمة االقتصادية التر

 ف 
ً
ي هذا الموضوغ، خصوصا

ي  من ناحية توفت     ر بها البلد،  عىل أهمية دور الدولة ف 
دور حضانة ف 
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ورة  للرقابة  وإخضاعها جميع المناطق،   أن يكون هناك تقارير دورية لمتابعة أحوال    وللمعايت  األساسية المعّينة، باإلضافة اىل ض 

  الحضانات. 

 

 عىل مداخلة السيدة  
ً
ا
ّ
ي وجهالعائق    عن  ، سألت السيدة ندى دروزةجنبالطورد

تطوير هذه السياسات وما الذي يمنع   الذي يقف ف 

ي الدول العربية؟
 عىل مائدة صناع القرار ف 

ً
هل يتعلق الموضوع بالرصد الماىلي أم لها  و  هذه السياسات من أن تكون أكتر إلحاحا

 عالقة بعدم قناعات صناع القرار بأهمية هذه السياسات؟

 

ع اىل حد ما بهذه السياسات من قبل صناع القرار، إال ان ما ال شك  قد يكون هناك عدم اقتنا   هان  بالطنغادة ج  االستاذة فأجابت  

ل  فيه أن  
ّ
ي وجه تطويرها   رئيسي ال  السببالعائق الماىلي يشك

ي لبنان والذي تم اإلشارة فيه   وأعطت،    ف 
مثل قانون العنف األشي ف 

ة اىل أ  اىل إنشاء صندوق لمساعدة الناجيات ، مشت  ي تعمل عىل تطوير دور وكذلك قانون تجريم التحرش الجنسي
ن الجهات التر

ي تطرح.  
ي جميع القواني   التر

ي لبنان كلها اقتناع والدليل عىل ذلك والدليل عىل ذلك إدراج موضوع الصناديق ف 
 المرأة ف 

  

دت 
ّ
ي القطاع العام وهذا ما تب  العائق الماىلي كبت  أن عىل السيدة عرجا وأك

ي تطوير العمل ف 
 ف 
ً
 خاصة

ً
 من خالل دراسة الحالة ي ّ  جدا

ي أظهرت ان
ي لبنان التر

ي أجريت ف 
ي كثت  من   ويابكلفة تس ولكن    الرعاية ذات الجودة  القطاع الخاص قادر عىل تقديم خدمات  التر

ف 

ره القطاع العام  ثلث دخل األشة  األحيان
ّ
ة اىل ان هناك خوف    كذلك . مما ال يمكن ان يوف تطّرقت اىل موضوع المسؤولية مشت 

ي مكان 
ل هذه المؤسسات عدم إقامة دور الحضانة ف 

ّ
ي القطاع الخاص من تحّمل المسؤولية ولذلك تفض

لدى معظم المؤسسات ف 

ته نتائج الدراسة. 
ّ
 العمل، وهذا ما بين

 

دت  
ّ
ة اىل ان اللجنة الو   بالطنغادة ج االستاذةوأك تعديل قانون العمل  عىل  وزارة العمل    ثناء عملها معأطنية، و عىل ذلك مشت 

ح اقتر واألبوة،  األمومة  إجازة  ولكن  ت ليشمل  الخاص  القطاع  ي 
ف  رعاية  مراكز  هناك  يكون  الفر  أن  اح  االقتر ا   هذا 

ً
قبل   تردد من 

ي  
ي أبدت تفضيلها ل المؤسسات الخاصة التر

 الحضانات الخاصة.  دفع بدل للعمال لتسجيل أطفالهم ف 

    دروزه ندى   وطرحت السيدة 
ً
 استكماليا

ً
ي تمت مشاركتها خالل ورش العمل السابقةب  له عالقة سؤاال

، كتجربة بعض التجارب التر

 
ً
  عىل هذه القضايا  مسؤولية اإلنفاق توزي    عحول إمكانية  ،  الجزائر مثال

ً
ي دعم الحضانات.  ، أي أن يكون للبلديات مثال

 دور ف 

 

: األوىل تتعلق  صبيحة ميلودي طرحت السيدة   ي مداخلتها مسألتي  
، والثانية    التمويل  موضوع  أهميةب  ف  ل عائق كبت 

ّ
لها كونه يشك

ي لبنان ومدى انتباهها الختالف
ي أقيمت ف 

ة بالدراسة التر ي تقوم بها المرأة    عالقة مباشر
لخدمة المقدمة  المهن واالنشغاالت التر

 . رعاية األطفال

 

عىل   للقطاع العام. موّجه  عىل استبيان    وانه يتم العملموجه للقطاع الخاص   االستبيان كان أجابت السيدة عرجا باإلشارة اىل ان

لمعرفة المزيد عن وضع    دور الحضانات الخاصة  باستطالع آراء األهاىلي الذين يستفيدون من خدمة  امت االسكوا هذا النحو، ق

.   ها كونهمدخولو  األش     مؤشر أساسي

 

رانيا   أشارت الموضوع   السيدة  ي هذ 
ف  البحرين  اىل تجربة مملكة  البحرين  انية والتمويل  ؤكدةم  الجرف من  المت   أهمية  كما   .عىل 

ي البحرينطرحت نقطتي   أساسيتي   
: األوىل لمعرفة سبب عدم قيام المؤسسات بتوفت  رعاية األطفال   أتت نتيجة دراسة أقيمت ف 

ورة معالجة دوامات العمل الطويلة إذ أظهرت الدراسة ي القطاع الخاص يعملون حتر السادسة أو   هي الوعي لض 
أن العاملي   ف 

كات  رعاية األطفال. والثانية هي فكرة التعاون الممكن ان يقام بي   ال هذه الفئة لخدمات    حاجةلهناك إغفال    وأن  السابعة مساءً  شر

ي  
ي الوقت نفسه   من الجميع حضانة واحدة قريبة  بناء  المجاورة ف 

كات، وف  يسمح هذا  يمكن أن تستفيد منها موظفات هذه الشر

كات ا بتحقيق المسؤولية االجتماعية للشر
ً
  .أيض
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 عىل مداخلة السيدة  
ً
دت السيدة عرجا أنوردا

ّ
ي لبنان    رب  ع المستجيبي   لالستبيان  الجرف، أك

ي    الذي أجري ف 
أعربوا عن رغبتهم ف 

ة أطول من الوقت.   رة الم  رعاية األطفال  خدمات   أنلربما  و أن تفتح دور الحضانة لفتر
ّ
ي المجتمع  توف

،  تستند إىل الصور النمطية ف 

تعتقد  ي 
الثام  التر الساعة  من  تعمل  أن  يجب  األم  الظهرأن  بعد  الثانية  حتر  م  ولذلك نة 

ّ
هذا    الرعاية  خدمات  تقد خالل  فقط 

ي المجتمع  لفهم الحاجة القائمة، عملت اإلسكوا عىل دراسات حالة معمقة  من هنا  الوقت. 
ي لبنان  وقد     .ف 

أظهرت دراسة الحالة ف 

ي خدمات رعاية األطفا
ي حي   نرى أن  عدم وجود مرونة ف 

ي الهند  ل، ف 
م  يتقداألطفال بمراكز رعاية    م من خاللها تقو هناك مبادرة ف 

  .صباًحا حتر منتصف الليل، والطلب عليها كبت   8الخدمات من الساعة 

 

ة اىل أنه  تجربةمجتر من الجزائر  شاركت السيدة نبيلة   ي هذا المجال مشت 
ي السبعينيات كانت خدمات رعاية األطفال   بلدها ف 

ف 

سمح إال للنساء العامالت ب ي الحضانةنادرة، ولم ي 
ربات البيوت تسجلن أطفالهن  مع مرور الوقت، اصبحتو   .تسجيل أطفالهن ف 

ي الحضانة
سعت وزارة الشؤون االجتماعية  و  اقرت الدولة الجزائرية عىل أن يكون لكل بلدية حضانة واحدة لرعاية األطفالوقد   .ف 

وط خاصة بمن يدير الروضة، مساحة و ووزارة المرأة ووزارة التضامن أن تضع مراسيم وزارية خاصة لتنظيم هذا القطاع   وضعت شر

 عىل توحيد البيداغوجيا المعتمدةكما كانت الحضانات تحت المراقبة المستمرة.  و  ... ها، الخالروضة، مكان 
ً
  .تعمل الوزارة حاليا

 

ة اىل أن هناك العديد من الجهات مت  سالم الرفوعاالستاذة   أما ي هذا المجال مشت 
يكة مثل الضمان ال  ، فشاركت تجربة األردن ف  شر

  ، ي األردنوقد أجرى    المحافظات والبلديات. و وزارة الصناعة والتجارة،  و االجتماعي
 البنك الدوىلي استبيان عن واقع الحضانات ف 

ي سوق عىل  االنساء    هذه الحضانات  ساعد وتحضانة.    1500حضانة مسجلة، والمستهدف هو    1071  بي ّ  أن هناك
النخراط ف 

لية  تالعمل و  لية    وقد أصدرت الدولة.  عنهنخفف من عبء الرعاية المت   ي المناطق   إقامتها   عيشجلت تعليمات للحضانات المت  
ف 

ي ال يوجد فيها حضانات.  
ة اىل انه  الحماية االجتماعيةيوفر اليات  فالضمان االجتماعي  أما  التر يجب أن يكون هناك اليات  ، مشت 

ي الدول العربية. 
ي تزيد  كما أضافت السيدة الرفوع أن  لتوسيع شبكة المستفيدات من الضمان االجتماعي ف 

من ضمن المعيقات التر

لية عىل السيدات هو أجور الحضانات المرتفعة. من   ، أشارت اىل أن   عبء الرعاية المت  
ً
ا اتيجية إقليمية القتصاد وأخت  ي األردن استر

ف 

  .الرعاية

 

  -ب
ً
 ودوليا

ً
 الجلسة الثانية: مداخالت الدول وممارسات جيدة إقليميا

 

ي األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  
ي  عرضت السيدة شذا زاهر، مسؤولة ملف المرأة ف 

اتخذتها جامعة الدول  بعض التدابت  التر

ي 19-خالل جائحة كوفيد    ةالعربي
ي سوق العمل  والتر

إعالن    ومنها:   قد تكون مفيدة عىل المدى الطويل لتعزيز مشاركة المرأة ف 

ي    الذي  القاهرة للمرأة العربية
اتيجيات مختلفة. من خاللها    جامعة الدول العربية  عملتيعتتر المظلة اإلقليمية التر   ويتضمن  عىل استر

اف بعمل الرعاية غت  المدفوعة وتقديرهاهذا اإلعالن أسس عىل الصعيد  عرضت مبادرة جامعة كما   .االقتصادي، من بينها االعتر

السياسات.  مجال  ي 
ف  اإلصالحات  ولتشجيع  العمل  ي سوق 

ف  النساء  مشاركة  لتعزيز  الداعمة  بالسياسات  للدفع  العربية  الدول 

ات والمناضة من وهي    االقتصادي للمرأةتمكي    لل   "خديجة"شبكة  مبادرة    زاهر قدمت االستاذة  و  منصة متخصصة لتبادل الختر

ي االقتصاد اإلقليمي 
النتائج المتوقعة من هذه الشبكة، و أجل تحقيق نهج متوازن بي   الجنسي   ف  اعطت بعض و   قامت بإدراج 

ي الدول العربية من خالل
ي مجال التمكي   االقتصادي ف 

ي سيتم رصدها ف 
ات التر ن الخاص بالمراجعة االستبيا  األمثلة عن المؤشر

 األوىل إلعالن القاهرة.  اإلقليمية 

 

ي قسم األبحاث والبياناتاالستاذ ميكال فيدل بوفت    عرض
ي ف 
ي    حول التمكي   االقتصادي للمرأة  ، أخصانئ

هيئة األمم المتحدة  ف 

ي الفضىل  الممارسات العالمية  بعض    ،للمرأة
ي  تدابت  عن  أعمال الرعاية، وأعّط أمثلة    مجال  ف 

  جنوب إفريقيا كل من   تم اتخذها ف 

بالكهرباء(إمداد  ) الريفية  أوجدتها    والهند   المناطق  ي 
التر قلة 

ّ
المتن الحضانات  الحكومية(ال)خدمة  غت   )تمديد    وكينيا   منظمات 

ات(  وتركيا   ساعات عمل رياض األطفال(
ّ
ا يتعلق )معالجة القوالب النمطية الراسخة فيم   وزيمبابوي  )تقديم أجور الرعاية للجد

ي متكامل للرعاية ي  وأوروغواي  (المساواة بي   الجنسي   ب
مسؤولية الرعاية بي   األش، والحكومة، والمجتمع  تقاسم    عزز )نظام وطت 
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، وسوق العمل(  و    . المحىلي
ّ
ي ال أورغواي  تجربة دولةعىل  فيدل بوفت     السيد  ز  رك

سلط الضوء عىل أهمية تقاسم عبء الرعاية  ت  تر

ي جميع مراحل عملية وضع   والنساء عىل قدم المساواة واإلنصافبي   الرجال  
اك جميع الجهات المعنية ف  ورة إشر وكذلك عىل ض 

 السياسات الخاصة بالرعاية. 

 

. تحدثت عن التوفيق بي   العمل والحياة، واعطت   عرجا   رنر السيدة  قدمت     بعض   بعض الممارسات الجيدة عىل الصعيد الدوىلي

ي عام  األمثلة من تجارب المانيا حيث  
بموجب    2015تم تعزيز قانون إجازة مقدم الرعاية وقانون إجازة مقدم الرعاية األشية ف 

ي ألمانيا  األجل“  قانون "التوفيق األفضل بي   األشة والعمل والرعاية طويلة 
ي لسياسات إجازة الرعاية ف 

كما .  لتوفت   اإلطار القانون 

ي يتضمنأشارت اىل أن  
ي األلمان 

ي يمكن تقسيمها إىل ثالثة    100  اإلطار القانون 
قانون تنظم مجاالت الحياة المتعلقة باألشة والتر

النقدية، والبنية التحتية.  ت  أجزاء:  ذات الصلة بالوقت،  المكتسبات  . وتطّرقت ومكتسبات هذه القواني    حدثت عن فوائدثم 

التعاونيات،  دتقموضوع    بعدها اىل للكبار يم الرعاية من خالل  لية  اليابانية للرعاية المت   التعاونية  وأعطت مثل عن "كوريكو"، 

يتم من خالله تشغيل جميع   اليابان  ي 
المسني   ف  لرعاية  نموذًجا مبتكًرا  السن، وهي  السن السن وبواسطة كبار  لكبار  الخدمات 

ثت عن مبادرة    .وبواسطة كبار السن
ّ
ي تقوم بتقديم     (CASA)كما تحد

لية لكبار السن واألطفال واألشخاص التر خدمات الرعاية المت  

ي جميع أنحاء المملكة المتحدة وبرزت ذوي اإلعاقة
ي البالد.  من خالل ستة فروع ف 

لية الرائدين ف  كواحدة من مقدمي الرعاية المت  

ي تقديم خدمات رعاية األطفال، كتجربة منظمة "سيفا وق
ي ف 
 بعض التجارب الناجحة فيما يتعلق بدور المجتمع المدن 

ً
ا مت أخت 

ّ
د

ي المكسيك.   
ي الهند ومنظمة أخرى ف 

 مندير" ف 

 

مفهوم بنك الوقت   األردنمن  الدكتورة سلم نمس  ، حيث عرضت  مشاركي   والمشاركاتال  قبل  تلت هذه العروض مداخالت من

ي مجال رعاية كبار السن،    الذي من خالله
ي رعاية بحيث  يمكن تحفت   الشباب عىل التطوع ف 

 يتم تخصيص الوقت الذي يقضونه ف 

ا   كبار السن
ً
 اىل أنلالستفادة من خدمات الرعاية الحق

ً
ة مراكز المسني      كون  رعاية المسني   أساسية وال يغطيها المجتمع  ، مشت 

ةاألخرى  من التجارب  و   .تماعياغت  مقبولة اج ي األردن تقديم الدعم للمرأة األردنية الفقت 
قامت إحدى منظمات المجتمع   ، إذ ف 

المسني    ي رعاية 
ف  العمل  النساء عىل  بتدريب  ي 

أنه كان  المدن  اىل  ة  ايجابياتها وسلبياتها، مشت  المبادرة  الدكتورة    .لهذه  وأضافت 

أنه   المنهالنمس  العمل  ي 
وع ف  ي عىل رؤية يجب الشر المسني     حول     حر أنه    رعاية  دة عىل 

ّ
ي  مشد

ينبىع  المنازل    تشغيلال  عامالت 

ي هذا المجال  المهاجرات 
ليات المهاجرات لرعاية المسني   ألن نظام التمريض  ف.  ف   

، يتم توظيف العامالت المت  ي الوقت الحاض 
ق 

 
ً
ي األردن منذ   لتوقد عم   فكرة التعاونيات. لليس هناك ثقافة مجتمعية جاهزة  ، و مكلف جدا

عىل    2014  عام  اللجنة الوطنية ف 

ي كيفية تأهيل مفهوم التعاونيات   التفكت    ودعت الت  .لم تتمكن من تأسيس تعاونية واحدة للرعاية موضوع التعاونيات ولكنها
ف 

 
ً
 ومجتمعيا

ً
دت عىلثقافيا

ّ
ورة الت  ، كما شد ي ض 

ها عىل هذا الموضوع وكيف يمكن أن نعمل عىل  المفاهيم المجتمعية وانعكاس  فكت  ف 

ي سياقه المجتمىعي 
 . تعزيزها وتغيت  الثقافة لكي نستطيع االستفادة من التجارب الفضىل كل ف 

 

  م اعالي    قطاعالفي    االقتصادينممارسات الدول توضح أن اقتصاد الرعاية يهم الفاعلي    من المغرب أن    االستاذة مريم بهيجةورأت  

ي المجتمع  ال و    صاخالو 
ورة  . إال أن هناكمدن  ف عىلض 

ّ
المعطيات فعىل سبيل المثال عندما ننظر اىل  خصوصيات كل بلد.   للتوق

الرعاية غت  مدفوعة األجر   هي ترشدنا عىل ما    ، هي اإلحصائية اعتبار أعمال  هذا يساعد عىل تحديد و   ،الكلفة االقتصادية لعدم 

ي كل بل
ورة اإلجراءات المتخذة ف   لواقعه، وتبقر الحلقة األساية هي ض 

ً
توفر المعطيات بشكل    د إذ أن كل بلد يتخذ اإلجراءات تبعا

الوقت  لحساب  ا  وكلفته.    دوري  بهيجة  األستاذة  تطّرقت  هي  كما  أساسية  نقطة  االستدامةىل  ل    مسألة 
ّ
التدخ ي 

أن ف  وذكرت 

  و   .االستثمارات يجب أن تضمن خدمات لألطفال طويلة األجل
ً
ا ورة تقويتها  سلطت الضوء عىل أهمية منصة خديجأخت  ة وض 

ات والتجارب.   والتعاون من خاللها واستخدامها كمنصة لتبادل الختر

 

دة عىل الحاجة  التوصيات فيما يتعلق بكافة برامج الحماية االجتماعية ، فقدمت بعضدناألر من سهت  المفلح  االستاذة أما 
ّ
  مشد

ورة   ،إىل المزيد من التنسيق بي   الجهات المقدمة لخدمات الرعاية امج الحماية،   واىل ض  أن يكون هناك قواعد بيانات فيما يتعلق بتر

  .والوزارات البيانات ضمن خطط عمل المؤسسات درج هذه وأن ت
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ي الجزائر   مراسيم تنظيمية اىل وجود   الجزائر من  االستاذة نبيلة مجتر   وأشارت
تعّطي اإلمكانية بفتح مراكز خاصة لرعاية األطفال  ف 

ي   مراكز الشيخوخة، و خاصةوالمسني   وذوي االحتياجات ال 
ذهنيات  بالتتعلق  المسألة    ، إال أنتوفر الرعاية النهارية للمسني     التر

ة عىل ما قالته الدكتورة النمس  عقلياتالو 
ّ
إىل    وء  لجيتم اليزداد استخدام األشخاص لخدمات رعاية األطفال، نادًرا ماإذ  ف . مؤكد

التوفيق بي   الحياة المهنية واألشية وتقليص العبء عن النساء العامالت يحدث من لوصول إىل وأشارت اىل أن ا .رعاية المسني   

بوية لتعكس المساو و  الذهنيات. ت  خالل تقاسم األدوار وتغي . قد ادخلت الجزائر تعديالت عىل المناهج التر  اة بي   الجنسي  

 

 و 
ّ
 عىلرد
ً
به  مداخلة  ا السيد  يالسيدة مريم  أكد  أهمية  بوفت  - فيدلجة،  المحىلي   عىل  التعندما    وانه   السياق  أمثلة يتم  حدث عن 

ي جميع أنحاء العالم إذ   ال يمكن تكرارها عىل هذا النحو  ممارسات فضىل، فهي تشكل  عالمية
مختلفة، ال   ها أن كل منطقة لها ثقافات  ف 

ا لذلك
ً
 اىل أنويجب تكييف التدخالت وفق

ً
ا  عىل  و   .تائج أفضلأن توطي   المبادرات يؤدي إىل ن   البحوث قد أثبتت  ، مشت 

ً
 مداخلة ردا

يعات، ا يعات سيحصل الناس  ال  إصدار أنه بمجرد    بوفت  - فيدلالسيد    شار السيدة سهت  المفلح بشأن الحماية االجتماعية والتشر تشر

ا لخدمات الرعاية واالقتصاد. و عىل تغطية الضمان االجتماعي وسيكون لديهم مصدر دخل ثابت 
ً
 سيكون هذا بالتأكيد مفيد

 

ي أثارها السيد ، المغرب، من عائشة أشهبار  االستاذةوأعادت 
كلما كانت أعمال الرعاية   بوفت  وهي انه-فيدلالتأكيد عىل النقطة التر

. كلما  موجهة نحو المجتمعات المحلية،  
ً
ي و  كان ذلك ناجحا

إليه التشخيص التر وزارة      قامت به كان هذا االستنتاج الذي توصل 

اشكاليات محلية ال يمكن حلها عىل مستوى سياسة  يوجد أة إذ  ماعية واألشة مع هيئة األمم المتحدة للمر التضامن والتنمية االجت 

ي المغرب  أعمال الرعاية تختلف من منطقة إىل أخرىو   وطنية
    أعمال الرعاية  نحو الجبل، تأخذ تم االتجاه  كلما  ف.  ف 

ً
ا من أكتر    حت  

من خالل برنامج مندمج للتمكي   االقتصادي للنساء والفتيات المغربيات   لوزارةوأشارت اىل العمل الذي تقوم به اطرف المرأة.  

 
ً
 وإداريا

ً
مة محلية ليتم بلورة خطط للتمكي   االقتصادي للنساء ودعمهن وك وهي بمثابة ح  ، عىل التنسيق مع الجهات المستقلة ماليا

  . ي
امج مراعية   تعد هذه الجهات برامج التنمية الجهوية،و وفق خصوصيات كل مجال جغراف  وينص القانون عىل أن تكون هذه التر

  .للنوع االجتماعي 

 

 
ً
 التوصياتالجلسة الختامية و : خامسا

 

 
 
نامجعىل مواضيع   المشاركون والمشاركات  كيد  الجلسة بتأ  تمتاخت رحت ونوقشت خالل التر

 
 :  ط

 

ي  لمرأةل   االقتصادي  تمكي   الأهمية  -
 أن التمكي   االقتصادي   للمرأة، للمجتمع ولإلقتصاد سوق العمل بالنسبة ومشاركتها ف 

ً
علما

ي جميع الدول العربية؛
 للمرأة هو من أولويات التنمية ف 

ي المنطقة العربية حول موضوع الت  -
فهم  بالوصول إىل أهمية البيانات تسمح  مكي   االقتصادي للمرأة؛وجود وتنوع الجهود ف 

ي إصالح سياسات وتوزيعها والخصائص المتعلقة بها من أجل البناء عليها حول أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر  معمق
ف 

 الرعاية أو تططويرها؛ 

ي تؤثر عىل أعمال الرعايةإضافة إلىل  سياسات الرعاية   أهمية  -
كالسياسات المتعلقة   سياسات أخرى مرتبطة بتمكي   المرأة والتر

 بالدخل؛

ي اقتصاد الرعاية  تنو    -
ي تساهم ف 

 ؛ محلية والبلديات والمجتمعات المدنيةال مركزية و الجهات ومنها ال  ع الجهات المعنية التر

ي يمكن أن تواجه إصالح سياسات الرعاية وتطويرها و  اإلضاءة عىل التحديات-
جودة الخدمات  منها المتعلقة بالتمويل و  التر

ي أعمال الرعاية غت  المدفوعة األجر الصور النمطية حول  المقدمة، و 
 ؛  إنخراط النساء ف 

ي تسمح بقبولها واللجوء إليها؛ الخدمات المتنوعةالعمل عىل تطوير  أهمية  -
  ذات الجودة العالية التر

 إيجاد أهمية المعايت  المتعلقة بالخدمات وتطبيقها  -
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 ولكن أهمية إيج -
ً
ي سيبل تنكية قدرات األطفال وضمان اد خدمات رعاية ذات جودة ليس فقط لتمكي   االنساء أقتصاديا

فر

 كبار السن؛   كرامةحماية و  

  الثقافة المجتمعية تحويل -

- 

اتيجيأهمية  - اتيجيةوجود استر   ؛إقليمية ات وطنية حول أقتصاد الرعاية تستلهم من استر

-  

  ولمقدمي ومقدمات الخدمة شبكات الضمان االجتماعي للمرأةأهمية توسيع   -

ي تربية األبناء  أهمية -
  تعزيز دور األب ف 

ليات   -  التنبه إىل تحويل الضغط من النساء ربات البيوت إىل العامالت المت  

وط العمل -  ي قطاع الرعاية  للعاملي   والعمالت التنبه إىل شر
  ف 

-    

-   

ي قطاع الرعاية؛  العاملةالمعنية نسيق بي   جميع الجهات التأكيد عىل أهمية الت- 
 ف 

ي    التأكيد عىل أهمية استمرارية الجهود -
. ف    هذه المضامت 

 

 سا
ً
 المرفقات  : دسا

 

 الئحة أسماء المشاركي    . أ 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 السّيدة مجتر نبيلة  

 مديرة فرعية لإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمرأة

ي واألشة وقضايا المرأة 
 وزارة التضامن الوطت 

medjbeurnabila@yahoo.fr 

 

 السّيدة روان عشورة  

نامج التنمية الجماعية  رئيسة مصلحة مركزية لتر

 وكالة التنمية اإلجتماعية

krrouane@gmail.com 

 

 السّيدة ميلودي صبيحة

 مساعدة مدير

 الوكالة الوطنية لتسيت  القرض المصغر

miloudisabiha@gmail.com 

 

  السيدة يحي وهيبة

 وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 

o.yahia21@hotmail.com 

 السيدة ميالط نشيدة 

  بالمديرية التقنية للسكان والعمل رئيسة دراسات

ي لإلحصائيات 
 الديوان الوطت 

nachidamilat@gmail.com 

 

 مملكة البحرين:  

 أحمد الجرف  السيدة رانيا

 مديرة مركز التوازن بي   الجنسي   

 األمانة العامة للمجلس األعىل للمرأة

raljurf@scw.bh 

 

 السيدة مها عبدهللا سبت

 مديرة مركز معلومات المرأة 

 األمانة العامة للمجلس األعىل للمرأة

msabt@scw.bh 

 

 السيدة نورة عبدالعزيز الرفاعي 

 رئيسة قسم التعاون المحىلي والدوىلي 

 مجلس األعىل للمرأةلل  األمانة العامة

nalriffai@scw.bh 

mailto:medjbeurnabila@yahoo.fr
mailto:krrouane@gmail.com
mailto:o.yahia21@hotmail.com
mailto:nachidamilat@gmail.com
mailto:ezz@scw.bh
mailto:ezz@scw.bh
mailto:nalriffai@scw.bh
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ي   ي الخنت    اآلنسة آالء عبدالنتر

 أخصائية تعاون محىلي ودوىلي 

 مجلس األعىل للمرأةلل  األمانة العامة

aalkhunaizi@scw.bh 

 

 السيدة عائشة الزايد

 مديرة إدارة االشة والطفولة 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Aesha.Aljalahma@mlsd.gov.bh 

 

 السيدة فوزية شهاب 

 مدير إدارة التعويضات ودعم التعطل 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

fawzia.shehab@mlsd.gov.bh 

 

   جمهورية مرص العربية: 

 االستاذة / نورا عبد الخالق  

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

rovanrosenda2020@gmail.com 

 

 

 

ة عطوة   األستاذة / أمت 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

  amera_a@capmas.gov.eg 

 

 جمهورية العراق: 

 

 السيدة رغدة زياد طارق

ي أقدم 
 احصانئ

 قسم سياسات تمكي   المرأة 

ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 

raghdaziadtariq1991@gmail.com 

 

 السيدة مريم مظفر حميد 

 باحث

 قسم سياسات تمكي   المرأة 

ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 

mariamalshap@gmail.com 

 

 السيدة سارة عبد السالم عبد الكريم 

جم   متر

 المرأة قسم سياسات تمكي   

ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 

roses.sara85@gmail.com 

 

 هالة هادي عبد السيدة 

 باحث أقدم 

 قسم سياسات تمكي   المرأة 

ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 

halahadiabd@gmail.com 

  

 السيدة زينب طارق طه

 باحث  

 قسم سياسات تمكي   المرأة 

ية   دائرة التنمية البشر

 وزارة التخطيط 

zainabtariq87@yahoo.com 

 

 السيدة سهاد صادق إبراهيم 

ي بالنوععضو 
 االجتماعي  االرتكاز المعت 

suhad.sadik.cso@gmail.com 

 

 د. زياد طارق

 مدير الحسابات القومية 

 ziyadtariq_hu@yahoo.com 

 

 رجاء  السيدة صبا

 القومية مديرية الحسابات 

sabarajaa427@gmail.com 

 

 السيدة زينب عىلي حسي   

ية  مديرة قسم احصاءات التنمية البشر

stamony_23@yahoo.com  

mailto:aalkhunaizi@scw.bh
mailto:Aesha.Aljalahma@mlsd.gov.bh
mailto:fawzia.shehab@mlsd.gov.bh
mailto:rovanrosenda2020@gmail.com
mailto:amera_a@capmas.gov.eg
mailto:raghdaziadtariq1991@gmail.com
mailto:mariamalshap@gmail.com
mailto:roses.sara85@gmail.com
mailto:halahadiabd@gmail.com
mailto:mariamalshap@gmail.com
mailto:suhad.sadik.cso@gmail.com
mailto:ziyadtariq_hu@yahoo.com
mailto:sabarajaa427@gmail.com
mailto:stamony_23@yahoo.com
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 االنسة شى محمد عمران 

ية قسم احصاءات التنمية ا   لبشر

 sura.2014@yahoo.com 

 

 

 المملكة االردنية الهاشمية: 

 السيدة سلم النمس 

 األمينة العامة

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

salma.n@johud.org.jo 

 

 دبابنةالسيدة عال 

اتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة   منسقة االستر

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

ola.s@johud.org.jo 

 

 السيدة لما هشام فهمي متوىلي 

ي النوع اإلجتماعي 
 إحصائية ف 

 دائرة اإلحصاءات العامة

lama@dos.gov.jo 

 

 السيدة أروى عىلي الزبون

 مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر

 وزارة التنمية االجتماعية

 

 السيد صالح رزق المشاقبة

اتيجيات  مديرية السياسات واالستر

 وزارة التنمية االجتماعية

 

 السيد فيصل خلف أرشيد 

 االجتماعيةمستشار المدير العام لشؤون برامج الحماية 

 صندوق المعونة وطنية 

 

 السيدة مت  سالم الرفوع 

اتيجيات  مديرية السياسات واالستر

 وزارة التنمية االجتماعية

munaalrfoo@gmail.com 

 

 السيد إياد مصطق  غريز 

 مديرية الجمعيات

 وزارة التنمية االجتماعية

eyad.ghrais@mosd.gov.jo 

 

 السيدة سهت  إبراهيم المفلح 

وع الحماية االجتماعيةمديرية  /مشر  التطوير المؤسسي

 وزارة التنمية االجتماعية

soheer.m@mosd.gov.jo 

 

 السيدة ميس طارق عابدين

وع الحماية االجتماعية /مشر  مديرية التطوير المؤسسي

 وزارة التنمية االجتماعية

abdeen.mays@gmail.com 

 

 

 الجمهورية اللبنانية: 

 المحامية غادة جنبالط  

 عضو المكتب التنفيذي وعضو اللجنة القانونية 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

ghadajoumblat@hotmail.com 

 

 دولة ليبيا: 

ة بن عىلي   السيدة / امت 

  رئيس وحدة احصاءات النوع االجتماعي  

 مصلحة االحصاء والتعداد  

amiraali893.aa@gmail.com 

 

 الجمهورية االسالمية الموريتانية: 

 السيد محمد سيد احمد بد 

قية النسوية والنوع  ف بالتر
ّ
 مستشار مكل

 ouldbedda@yahoo.fr 

 

 السيدة سعيدة الحومي 

قية النسوية وحقوق االشة والمرأة والنوع   رئيسة مصلحة التر

 elhawmi@outlook.fr 

 

 المملكة المغربية:  

  السيدة مريم اهال

mailto:sura.2014@yahoo.com
mailto:salma.n@johud.org.jo
mailto:ola.s@johud.org.jo
mailto:soheer.m@mosd.gov.jo
mailto:ghadajoumblat@hotmail.com
mailto:amiraali893.aa@gmail.com
mailto:ouldbedda@yahoo.fr
mailto:elhawmi@outlook.fr
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  المرأة و الطفلرئيسة مصلحة 

 المندوبية السامية للتخطيط  - مديرية التخطيط 

m.bhija@hcp.ma 

 

 السيدة عائشة اشهبار

 رئيس مصلحة 

 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالشة 

 Aicha.achahbar@social.gov.ma 

 

 السيدة هدى الصويري 

 إطار بقسم تمكي   المرأة 

 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالشة 

 houdasouiri@gmail.com 

 

 السيدة فدوى بوعنان

ي 
 للنساء إطار بقسم المرصد الوطت 

 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالشة 

 Bouanane.fadwa@gmail.com 

 

 السيد زكريا فليحي 

ي للنساء
 إطار بقسم المرصد الوطت 

 مديرية المرأة 

 والمساواة واالشة وزارة التضامن والتنمية االجتماعية 

 Zakaria.fylah@gmail.com 

 

 السيدة ليىل القاسمي 

ي للنساء
 إطار بقسم المرصد الوطت 

 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالشة 

 Kacimilaila2@gmail.com 

 

ي 
 السيدة اسماء الصوف 

ي للنساء
 إطار بقسم المرصد الوطت 

 مديرية المرأة 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالشة 

 Asmaesoufi8@gmail.com 

 

 لسيد عمر اهل الرشيدا

 رئيس مصلحة 

 مديرية التنمية االجتماعية

Omar.ahlrchid@social.gov.ma 

 

 السيدة نجوى موهمل

 إطار بقسم التعاون الدوىلي 

 Mouhmal.najwa@gmail.com 

 

مان:  
ُ
 سلطنة ع

ي  االستاذ حمد بن محمد بن سالم العتر

ي لإلحصاء والمعلومات
 المركز الوطت 

 halabri@ncsi.gov.om 

 

 االستاذة جميلة بنت جمعة بن درويش الهادية 

ي لإلحصاء والمعلومات
 المركز الوطت 

 jhadi@ncsi.gov.om 

 

 االستاذة لوجينة بنت ابراهيم بن درويش البلوشية 

ي لإلحصاء والمعلومات
 المركز الوطت 

 lbulushi@ncsi.gov.om 

 

 االستاذة جميلة سالم بن مبخوت جداد

  مديرة عامة مساعدة

 المديرية العامة للتنمية االشية 

 وزارة التنمية االجتماعية

 jamias@mosd.gov.om 

 

 االستاذ سالم بن عىلي بن خميس العويسي 

 مدير دائرة الضمان االجتماعي  

 المديرية العامة للرعاية االجتماعية

 وزارة التنمية االجتماعية

 Salim.ali@mosd.gov.om 

 المهندسة االستاذة أمل بنت سعيد السبتية 

 مدير عام المديرية العامة للتخطيط

 وزارة العمل 

amal.alsabti@mol.gov.om 

 

mailto:m.bhija@hcp.ma
mailto:Aicha.achahbar@social.gov.ma
mailto:houdasouiri@gmail.com
mailto:Bouanane.fadwa@gmail.com
mailto:Zakaria.fylah@gmail.com
mailto:Kacimilaila2@gmail.com
mailto:Asmaesoufi8@gmail.com
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 : ن  دولة فلسطي 

 السيدة رهام معال 

ي 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيت 

rmualla@pcbs.gov.ps 

 دولة قطر:  

 االستاذة هيا محمد نومان

 خبت  برامج اجتماعية إدارة شؤون المرأة

 وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 HNOMAAN@ADLSA.GOV.QA 

 

 مريم عبدالرحمن الجابر 

ي 
    سكرتت  ثان 

 إدارة التعاون الدوىلي 

 وزارة الخارجية 

maljaber@mofa.gov.qa 

 

 االستاذة شيخة حمد الكبيسي 

 سكرتت  ثالث

 االنسانإدارة حقوق 

 وزارة الخارجية 

 smalkubaisi@mofa.gov.qa 

 

 المملكة العربية السعودية:  

ي االستاذة 
 وداد المدن 

 مدير إدارة النوع والتنوع االجتماعي 

 الهيئة العامة لإلحصاء 

whmadani@stats.gov.sa 

 

 أسماء ناض الشايع االستاذة 

ي إحصاء 
 أخصانئ

 الهيئة العامة لإلحصاء 

anshaya@stats.gov.sa 

 

ي 
ي البقسر

 د. أمان 

 مدير إدارة سوق العمل 

 لإلحصاء الهيئة العامة 

ambaqshi@stats.gov.sa 

 

 رجاء الطف االستاذة 

 مدير إدارة العالقات والتعاون الدوىلي 

 الهيئة العامة لإلحصاء 

rwaltaf@stats.gov.sa 

 فاطمة الغامدياالستاذة 

ي 
 عالقات دوليةاخصانئ

 الهيئة العامة لإلحصاء 

fighamdi@stats.gov.sa 

 

ي االستاذة 
 وجدان الهديان 

ي عالقات دولية
 اخصانئ

 الهيئة العامة لإلحصاء 

wealhedyani@stats.gov.sa 

 

 بنت حسن بن سعيد د. النا  

 رئيسة لجنة المرأة 

 مجلس شؤون األشة 

Lana@hrsd.gov.sa 

 

ة بنت خليل الخليل  أ.   منت 

 مقررة لجنة المرأة  

 مجلس شؤون األشة  

M.Alkhalel@hrsd.gov.sa 

 

 : جمهورية السودان

 االستاذة مه عوض حمد السيد حمد 

 وزارة العمل واالصالح االداري

 Maha292015@gmail.com    

 

 االستاذة رحاب السيد عبدهللا

 التنمية االجتماعيةوزارة 

info@welfare.gov.sd   

 

 االستاذة مكارم محمد خليفة

 وزارة التنمية االجتماعية

info@welfare.gov.sd   

 

 االستاذة عائشة حامد البهرة 

 وزارة التنمية االجتماعية

info@welfare.gov.sd   

mailto:rmualla@pcbs.gov.ps
mailto:HNOMAAN@ADLSA.GOV.QA
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 الجمهورية التونسية:  

 السيدة فدوى درويش 

  وزارة المرأة واألشة وكبار السن

fedoua.derouiche@gmail.com 

 

 السيدة سارة شقرون 

 وزارة المرأة واألشة وكبار السن 

sarachakroun@hotmail.fr 

 

   السيد ثامر بن عىلي 

ي  
كاهية مدير اإلدارة الفرعية لالقتصاد االجتماعي والتضامت 

  الهيئة العامة للنهوض االجتماعي 

 وزارة الشؤون االجتماعية

thameur.benali@social.gov.tn 

 

 لسيدة مت  بوشلغومة ا

رئيسة مصلحة العمل االجتماعي بالوسطي   المدرسي  

 والجامىعي الهيئة العامة للنهوض 

 وزارة الشؤون االجتماعية

mouna.bouchalghouma@social.gov.tn 

 

 االمارات العربية المتحدة:  

 االستاذة رشا عاصم

 خبت  عالقات دولية

ية والتوطي     وزارة الموارد البشر

ra.saleh@mohre.gov.ae 

 

 االستاذة نور احمد

 تنفيذي منظمات دولية

ية والتوطي     وزارة الموارد البشر

nh.ahmad@mohre.gov.ae 

 

 االستاذة علياء الجوكر 

 مديرة ادارة التنمية االشية 

 وزارة تنمية المجتمع 

 Alia.aljoker@mocd.gov.ae 

 

 االستاذة مريم سالم المنذري

ي مدير مكتب 
 الدعم النسانئ

ي العام
 االتحاد النسانئ

mariam.almentheri@gwu.ae 

 

 مريم محمد عبدهللا محمد 

 رئيس قسم قواعد بيانات النوع االجتماعي 

ي العام
 االتحاد النسانئ

Maryam.Mohammed@gwu.ae 

 الجمهورية اليمنية: 

 السيدة فائزة عبدالمجيد محمد صالح

 

 السيدة نجالء احمد عمر الصياد 

 

 السيدة سوسن مزهر عبدالحليم 

 

 الجهات المنظمة: 

 

ي آسيا )اإلسكوا(   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرنر

ي 
 السيدة مهريناز العوض 

، والسكان والتنمية   رئيسة مجموعة العدالة بي   الجنسي  

 الشاملة

elawady@un.org     

 

 السيدة ندى دروزة 

 رئيسة قسم المساواة بي   الجنسي   

 nada.darwazeh@un.org 

 

 السيدة رنر عرجا 

 مسؤولة شؤون اجتماعية

arja@un.org   

 

ار 
ّ
 السيدة غيا بك

 مساعدة ابحاث

 baccar@un.org 

 

 السيدة هال عطية

 مساعدة ابحاث

hala.attieh@un.org 

 

mailto:thameur.benali@social.gov.tn
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mailto:hala.attieh@un.org
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 السيدة غادة طّباع

 متعاقدة

ghada_tabbah@hotmail.com 

 

 السيدة رهف زهر 

 متدّرجة

 rahaf.zaher@lau.edu 

 

 السيدة كارن مراد

 متدّرجة

 karenmrad5@gmail.com 

 

 هيئة االمم المتحدة للمرأة 

 السيدة يانيكا فان كوكلر 

 نائبة المدير اإلقليمي للدول العربية

janneke.kukler@unwomen.org 

 

 السيدة إلكا غردوفسكي كانسل 

 التمكي   االقتصادي للمرأة  – أخصائية سياسات وبرامج 

yllka.gerdovci@unwomen.org   

 

ين   السيدة كلت  فان لوفت 

 محللة برامج  

claire.vanloveren@unwomen.org 

 

 السيدة سيمون إيىلي أولوش أولونيا

 مشاركة المرأة السياسية –مستشارة سياسات 

olunya@unwomen.org-simone.oluoch   

 

 بابا ساك السيد 

 رئيس قسم األبحاث والبيانات

papa.seck@unwomen.org  

 

 السيدة شذا محمود 

 التمكي   االقتصادي للمرأة  –أخصائية 

shatha.mahmoud@unwomen.org   

 

 فيدالبوفر السيد ميكال  

ي 
 قسم األبحاث والبيانات –أخصانئ

miquel.vidalbover@unwomen.org   

 

 السيدة مي الجّمال 

 مسؤولة رصد وتقييم 

mai.elgammal@unwomen.org 

 

ابيت فيالغومز مورال     سالسيدة الت  

ي االقتصاد 
ة ف   خبت 

v.villagomazmorales@unwomen.org 

 

 جامعة الدول العربية

 السيدة شذا زاهر 

 مسؤولة ملف المرأة  

shaza.zaher@las.int 

 

 السيدة دينا دواي  

 مديرة إدارة المرأة واألشة والطفولة

dina.douay@las.int 

 

ي 
 السيدة شعاع دسوفر

 مديرة إدارة السياسات السكانية

chouaa.desouky@las.int 

 

 السيدة ياسمي   إبراهيم 

 إدارة السياسات السكانية

yasmine.ibrahim@las.int 

 

 منتدى البحوث االقتصادية

دينغالسيدة مايا   سيفت 

وت  ي بت 
كية ف  ي الجامعة األمت 

 أستاذة مساعدة ف 

ي منتدى البحوث االقتصادية
 باحثة ف 

ms299@aub.edu.lb   

 

 السيد بالل فالح 

ي منتدى البحوث االقتصادية 
 خبت  اقتصادي وباحث ف 

@yahoo.combfallah2000
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 برنامج ورشة العمل   . ب

 

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

 2021أيلول/ سبتمبر  27

 الجلسة االفتتاحية دقيقة 30

12:00  – 12:30 

 

ي  •
 مجموعة السكان والعدالة بي   الجنسي   والتنمية الشاملةمديرة -كلمة اإلسكوا: د. مهريناز العوض 

 مديرة إدارة المرأة واألشة والطفولة  -وزير مفوض     -كلمة جامعة الدول العربية:السيدة دينا دواي   •

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

 للمرأة للدول العربية 

 استعراض أهداف وجدول أعمال الورشة وتقديم المشاركي    •

 تيست  السيدة سيمون إيىلي أولوش أولونيا 

ي الدول العربية
 مستشارة مشاركة النساء السياسية بهيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

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

تعريف 13:10 –  12:30 اىل  الجلسة  هذه  الهدف   تهدف  من  الرابعة  بالغاية  والمشاركات  المشاركي   

ىلي غت  مدفوعة األجر وتقديرها من خالل  
اف بأعمال الرعاية والعمل المت   الخامس "االعتر

التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم  توفت  الخدمات العامة والبت   

الصعيد   عىل  مناسبا  ذلك  يكون  حسبما  والعائلة،  المعيشية  األشة  داخل  المسؤولية 

ي أجندة التنمية المستدامة
ات المرتبطة بها ف  " والمؤشر ي

 الوطت 

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

ألخصائية اإلقليمية ف 

 لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية  - االقتصادي للمرأة  التمكي   

عرض هيئة 

األمم المتحدة  

 للمرأة 

احة دقائق 10  اسبر

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

 الديمغرافية والمجتمعية

 

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

ظل   ي 
ف  وبخاصة  للمرأة  االقتصادية  المشاركة  تعزيز  أجل  من  توزيعها  إعادة  ورة  وض 

واالقتصادية   االجتماعية  األزمات  وتفاقم  والمتوقعة  السائدة  الديمغرافية  الديناميات 

ي ظل جائحة كوفيد
 19-وخاصة ف 

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

 جامعة الدول العربية –

جامعة الدول   −

 العربية

  الجلسة الثالثة: اقتصاد الرعاية دقيقة 40

ماهيته ومكّوناته  تقديم طرح مفّصل لمفهوم اقتصاد الرعاية:  تهدف هذه الجلسة اىل   14:40 –  14:00

ي تعزيز التمكي   االقتصادي  وصالته بسياسات الحماية  
االجتماعية، إضافة اىل أهّميته ف 

 للمرأة 

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

 اإلسكوا



األجر: خطوة أول نحو تقديم اقتصاد الرعاية والسياسات  ورشة العمل األول: تتبع وقياس أعمال الرعاية غب  مدفوعة 

 المتعلقة به 

 2021أيلول / سبتمبر   29 -  28

 2021أيلول/سبتمبر  28اليوم األول: الثالثاء، 

الجلسة األول: أعمال الرعاية غب  مدفوعة األجر والمؤشر المتعلق بالغاية   دقيقة 60

 التنمية المستدامة الرابعة من الهدف الخامس من أهداف 

 

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

 الرابعة من الهدف الخامس  

هيئة األمم المتحدة   –رئيس قسم اإلحصاءات  –تقديم: السيد بابا سيك  −

 للمرأة 

هيئة األمم   −

 المتحدة للمرأة

الثانية: تتبع أعمال الرعاية غب  مدفوعة األجر من خالل مسوحات  الجلسة  دقيقة 90

 استخدام الوقت ومسوحات القوى العاملة 

−   

تهدف هذه الجلسة اىل طرح ومناقشة أدوات تتّبع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر   17:45 –  16:15

ي  
ورية لقياسها ومدى توفرها ف  المنطقة العربية إضافة اىل أهمية وماهية البيانات الض 

 وكيفية احتساب أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر 

ابت فيالغومت   مورالز  − ي االقتصاد – تقديم السيدة الت  
ة ف   خبت 

 اإلسكوا −

هيئة األمم   −

 المتحدة للمرأة

: األربعاء،  ي
 2021أيلول/سبتمبر  29اليوم الثانن

ن االقتصادي  الجلسة األول: أعمال الرعاية غب  مدفوعة  دقيقة 90 األجر وأثرها عىل التمكي 

ي المنطقة العربية 
ن
ي مختلف مراحل حياتها ف

ن
 للمرأة ف

 

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

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

ي المنطقة العربية المساواة بي   
 الجنسي   ف 

ي    – تقديم: السيدة مايا سيفردينغ  −
كية ف  ي الجامعة األمت 

أستاذة مساعدة ف 

وت  ي منتدى البحوث االقتصادية  –بت 
 باحثة ف 

هيئة األمم   −

 المتحدة للمرأة

منتدى  −

البحوث  

 االقتصادية

 

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

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

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

 دراسة حالة فلسطي    –المساواة بي   الجنسي   

ات بي   الدول   كما تفتح هذه الجلسة المجال لتبادل الختر

ي منتدى البحوث    -خبت  اقتصادي  –السيد بالل فالح  تقديم −
باحث ف 

 االقتصادية

هيئة األمم   −

 المتحدة للمرأة

منتدى  −

البحوث  

 االقتصادية

 

 الجلسة الختامية: التوصيات، الخطوات الالحقة   دقيقة 15

 التوصيات، الخطوات الالحقة 15:30 –  15:15
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ي المنطقة العربيةورشة العمل الثانية: نحو سياسات رعاية 
ن
ن االقتصادي للمرأة ف  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 األول: األطر السياساتية والقانونية التر

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

ي المنطقة العربية
 بأعمال الرعاية والمتوفرة ف 

مجموعة السكان والعدالة  -مساعدةباحثة  –تقديم السيدة هالة عطية  −

 بي   الجنسي   والتنمية الشاملة

 اإلسكوا

السياساتية والقانونية المتعلقة بأعمال واقتصاد الرعاية  الجلسة الثانية: األطر  دقيقة 90

ي ظل جائحة كوفيد
ن
ي المنطقة العربية والجهود المبذولة ف

ن
 19-ف

 

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

ي المنطقة العربية 19-كوفيد
 ف 

مجموعة السكان  -مسؤولة شؤون اجتماعية  –تقديم السيدة رنر عرجا   −

 والعدالة بي   الجنسي   والتنمية الشاملة

 اإلسكوا −

 

 

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

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

تهدف هذه الجلسة اىل عرض دراسات حالة من المنطقة العربية حول اقتصاد   13:30 –  12:00

 الرعاية والتمكي   االقتصادي للمرأة

مجموعة السكان والعدالة  -مسؤولة اجتماعية  –السيدة رنر عرجا   تقديم −

 بي   الجنسي   والتنمية الشاملة

 اإلسكوا

 الجلسة الثانية: مداخالت الدول  دقيقة 90
ً
 ودوليا

ً
  وممارسات جيدة إقليميا

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

ي المنطقة العربية، كما تهدف اىل عرض بعض  
المتعلقة بأعمال الرعاية والمتوفرة ف 

ي إطار أعمال الرعاية غت  مدفو 
عة األجر  الممارسات الجيدة اإلقليمية والدولية ف 

 وتمكي   المرأة االقتصادي 

  -مسؤولة ملف المرأة باألمانة العامة -تقديم السيدة شذى عبد اللطيف −

 جامعة الدول العربية 

ي هيئة األمم المتحدة للمرأة   – السيد ميغيل فيدال بوفت   −
 باحث ف 

مجموعة السكان  -مسؤولة اجتماعية  – السيدة رنر عرجا السيدة  −

 اإلسكوا  -الجنسي   والتنمية الشاملة والعدالة بي   

جامعة الدول   −

 العربية 

هيئة األمم   −

 المتحدة للمرأة

 اإلسكوا −

 الجلسة الختامية: التوصيات، الخطوات الالحقة   دقيقة 15

 التوصيات، الخطوات الالحقة 15:30 –  15:15
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 تقييم ورشة العمل  . ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

ضعيف 
جدا

ضعيف ال بأس جيد جيد جدا

احية تقييمكن لجدوى االجتماع من ن/ ما تقييمكم
رةاهمية الموضوع بالنسبة لمجال العمل والخب

0

10

20

30

ضعيف 
جدا

ضعيف ال بأس جيد جيد جدا

اع من تقييمكن لجدوى االجتم/ ما تقييمكم
ناحية المعلومات والمهارات المكتسبة

0
20
40

اع من تقييمكن لجدوى االجتم/ ما تقييمكم
ع ناحية اتاحة المجال لتبادل المعلومات م

ات/بقية المشاركين

0
10
20

ما تقييمكم لجدوى االجتماع من ناحية
وضوح العروض المقدمة

0

20

40

ضعيف 
جدا

ضعيف ال بأس جيد جيد جدا

عية ما تقييمكم لجدوى االجتماع من ناحية نو
عرضها /المادة المكتوبة التي وزعها

المنظمون

0

20

40

ضعيف 
جدا

ضعيف ال بأس جيد جيد جدا

المدربات ملّمين بموضوع/ المدربين
التدريب ومستعّدين له

0

10

20

30

ضعيف 
جدا

ضعيف ال بأس جيد جيد جدا

كل المدربين والمدربات أداروا الورشة بش
جيد وشرحوا األهداف والمفاهيم بوضوح



 

39 

 العروض التقديمية   . ث

 

اتها  (1 ي أجندة التنمية المستدامة وأهدافها ومؤشر
 (هيئة األمم المتحدة للمرأة)أعمال الرعاية ف 

ات الديمغرافية والمجتمعية  (2 ي ظل التغت 
 (جامعة الدول العربية -  )اإلسكواأهمية أعمال الرعاية وازدياد الحاجة اليها ف 

 اقتصاد الرعاية )اإلسكوا( (3

أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر والمؤشر المتعلق بالغاية الرابعة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة  (4

 متحدة للمرأة( )هيئة األمم ال 

 تتبع أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر من خالل مسوحات استخدام الوقت ومسوحات القوى العاملة )اإلسكوا (5

 منظمة العمل الدولية(  

ي المنطقة العربية   (6
ي مختلف مراحل حياتها ف 

أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر وأثرها عىل التمكي   االقتصادي للمرأة ف 

 حدة للمرأة( )هيئة األمم المت

ي المنطقة )عروض من المنطقة العربية( (7
 عروض حول الجهود المبذولة ف 

ي تعزز التمكي   االقتصادي للمرأة )اإلسكوا( (8
 األطر السياساتية والقانونية التر

ي ظل   (9
ف  المبذولة  والجهود  العربية  المنطقة  ي 

ف  الرعاية  واقتصاد  بأعمال  المتعلقة  والقانونية  السياساتية  جائحة  األطر 

 )اإلسكوا(  19-كوفيد

ي المنطقة العربية )اإلسكوا(  (10
 الجهود المتعلقة باقتصاد الرعاية ف 

المنطقة   (11 من  )عروض   
ً
ودوليا  

ً
إقليميا الدول وممارسات جيدة  الدول    -مداخالت  للمرأة وجامعة  المتحدة  األمم  هيئة 

 العربية(


