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 الخلفیة  -أوالً 

إلى   -1 تعود بشكل أساسي  الجنسین  للفجوة بین  العالمي  المؤشر  العربیة مرتبة متدنیة في  المنطقة  تسجل 
الحثیثة التي تبذلھا دول المنطقة لتعزیز  ضعف معدالت مشاركة النساء في القوى العاملة. ذلك بالرغم من الجھود  

ھذه المشاركة بما لھا من آثار إیجابیة على المجتمعات واالقتصادات. وما زالت أعباء الرعایة غیر المدفوعة  
األجر التي تتحمل النساء القسط األكبر منھا من أبرز العوامل التي تعیق المشاركة االقتصادیة للمرأة في المنطقة  

 العربیة. 

لى الرغم من وجود تفاوتات بین الدول العربیة لجھة االھتمام بالقضایا الخاصة بتطویر اقتصاد الرعایة  وع -2
واالستجابة الیھا، فبشكل عام، تبرز ھذه اإلشكالیة في ظل الفجوات التي تعاني منھا األطر القانونیة والسیاستیة  

المقدمة وعدم توافرھا على صعید واسع للجمیع.    المتعلقة بالرعایة في المنطقة إضافة إلى ضعف خدمات الرعایة 
كذلك یؤدي انتشار بعض المعتقدات والصور المنطیة إلى عدم اإلستفادة من الخدمات إذا ما توفرت. وال یساعد 
ذلك على تخفیف عبء الرعایة غیر مدفوعة األجر عن النساء مما یدفعھن في كثیر من األحیان الى العزوف  

مع ما رافقھا من تدابیر إغالق وتباعد اجتماعي، وما    19-دیة. وقد كانت جائحة كوفید عن المشاركة االقتصا
ترتب علیھا من زیادة كبیرة في أعباء أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر على كاھل النساء، بمثابة تنبیھ إلى  

في سبیل تحقیق   ة. كل ذلكأھمیة إصالح األطر القانونیة والسیاسیة المتعلقة بالرعایة وتقدیم إقتصادات الرعای 
الذي یحّث الدول األعضاء على    5.4تحقیق الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة وبشكل أساسي المقصد  

المنزلي وتقدیرھا من خالل توفیر الخدمات العامة والبنى    بأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل"االعتراف  
التحتیة ووضع سیاسات الحمایة االجتماعیة وتعزیز تقاسم المسؤولیة داخل األسرة المعیشیة والعائلة، حسبما یكون  

 ذلك مناسباً على الصعید الوطني".  

ق -3 للنھوض  وحیث كان  الوطنیة  لآللیات  تتألف من ممثلین وممثالت  لجنة حكومیة فرعیة،  تشكیل  تم  د 
بالمرأة في الدول األعضاء، لدعم الجھود في تنفیذ الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة حول المساواة بین  

  21و   20عقدت في مسقط في    الجنسین وذلك بناًء على توصیات لجنة المرأة في اإلسكوا في دورتھا السابعة التي 
، نظمت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربیة وھیئة األمم المتحدة للمساواة بین  2016ینایر  / كانون الثاني

أیلول/سبتمبر وتشرین األول/أكتوبر   القدرات 2021الجنسین، في  برنامج تعزیز  الندوات ضمن  ، سلسلة من 
مایة االجتماعیة لتمكین المرأة اقتصادیاً وتعزیز مشاركتھا في سوق  حول تطویر وإصالح سیاسات الرعایة والح

 العمل.

ل من التوصیات الموجھة لألمانة التنفیذیة لإلسكوا من    – وأتى ھذا البرنامج استجابة الى التوصیة جیم   -4
  2021لبنان في نوفمبر    –قبل الدول المشاركة في اجتماعات لجنة المرأة التاسعة والتي انعقدت في بیروت  

والتي تنص على: "االستمرار في إصدار األوراق الفنیة التي تسھم في تطویر المعارف واآللیات وبلورة البرامج  
التدریبیة الموجھة ألعضاء اللجنة الفرعایة المعنیة بقضایا المساواة بین الجنسین وأھداف التنمیة المستدامة في  

 یة المستدامة واألھداف األخرى ذات الصلة". من أھداف التنم 5مجاالت اختصاصھا، لتشمل الھدف 

ھدف البرنامج بشكل أساسي الى بناء قدرات اآللیات الوطنیة للنھوض بأوضاع المرأة والجھات الوطنیة   -5
بالحمایة   المعنیة  الوطنیة  والمؤسسات  العمل  ووزارات  الوطنیة  اإلحصاء  مكاتب  خاص  وبشكل  الصلة  ذات 

ات الرعایة والحمایة االجتماعیة لتمكین المرأة اقتصادیاً وتعزیز مشاركتھا  االجتماعیة حول تطویر وإصالح سیاس

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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في سوق العمل، وذلك من خالل تعزیز المعرفة والمھارات الخاصة باقتصاد الرعایة من جھة وأعمال الرعایة  
 غیر مدفوعة األجر من الجھة األخرى. 

الخام -6 الھدف  الرابع من  بالمقصد  التعریف  البرنامج على  أجندة  رّكز  بھا في  المرتبطة  س والمؤشرات 
التنمیة المستدامة؛ ومناقشة أھمیة إعادة توزیع أعباء أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر من أجل تعزیز المشاركة  
االجتماعیة   األزمات  وتفاقم  والمتوقعة  السائدة  الدیمغرافیة  الدینامیات  ظل  في  وبخاصة  للمرأة  االقتصادیة 

وخاصة   كوفید واالقتصادیة  جائحة  ظل  بأعمال  19-في  المتعلقة  والقانونیة  السیاساتیة  األطر  ومناقشة  تقدیم  ؛ 
الرعایة والمتوفرة في المنطقة العربیة؛ وتقدیم طرح مفّصل لمفھوم اقتصاد الرعایة: ماھیتھ ومكّوناتھ وصالتھ  

 لمرأة.  بسیاسات الحمایة االجتماعیة، إضافة الى أھّمیتھ في تعزیز التمكین االقتصادي ل

وتسعى اإلسكوا مع شركاءھا إلى البناء على مخرجات ھذا البرنامج والتعمق في طرح ومناقشة موضوع   -7
تعزیز   إلى  الساعیة  العربیة  الدول  جھود  لمواكبة  الرعایة  وسیاسات  واقتصادات  للمرأة  االقتصادي  التمكین 

أ) التعرف على واقع  (دوات التي تسھم في  المشاركة االقتصادیة للمرأة من خالل مدھا بالمعارف والمھارات واأل
م الشركاء اجتماعاً  ب) سبل إعداد سیاسات وطنیة للدفع وتطویر اقتصاد الرعایة. وعلیھ نظّ (اقتصاد الرعایة، و

اقلیمیاً ھدف إلى تعزیز قدرات اللجنة الفرعیة حول المشاركة االقتصادیة للمرأة وتطویر واقتصادات وسیاسات  
 الرعایة. 

في إطار الجھود التي تبذلھا اإلسكوا وشركائھا الستقاء الدروس حول كیفیة إدماج    االجتماع  ھذا  ى أتو -8
كوفید  جائحة  آلثار  اإلستجابة  في  الجنسین  بین  المساوة  قضایا    19-مفھوم  على  بالتركیز  العربیة  المنطقة  في 

الدول العربیة حول المقاربة    بعض األدوات واألمثلة من بعض   وقد تم تقدیم في ھذا االجتماع وسیاسات الرعایة.  
تطبیقیة   بجلسات  سمح  كما  الالزمة.  التغییرات  ورصد  الوطني  الصعید  على  بالرعایة  المتعلق  الواقع  لدراسة 

القانونیة  ساھمت   األطر  مستوى  على  الالزم  التغییر  تأطیر  في  والمشاركات  المشاركین  قدرات  تعزیز  في 
 یة المختلفة من خالل أنشطة عملیة تدریبیة. والسیاساتیة وعلى مستوى تقدیم خدمات الرعا

 ً  الملخص التنفیذي  - ثانیا

اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) بالشراكة مع جامعة الدول العربیة وھیئة  نّظمت   -9
الفرعیة حول المساواة  األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، اجتماعاً اقلیمیاً لتعزیز قدرات اللجنة  

الرعایة واقتصادات  للمرأة  االقتصادیة  المشاركة  مجال  في  الجنسین  یومي    ، بین  على    28و  27وذلك 
 . 2022حزیران/یونیو 

استھدفت   . مجموعات عملجلسة متخصصة أربع  وتعزیز القدرات ثالث جلسات تدریبیة،   شمل اجتماع -10
  19-الدروس المستقاة من جائحة كوفید إلى عرض   2022حزیران/یونیو    27التي عقدت في  الجلسة األولى  

اإلستجابة في خطط  الجنسین  بین  المساواة  مفھوم  إدماج  مقاربة    .لألزمات   حول  تم عرض  الثانیة  الجلسة  في 
مقترحة وبعض األدوات المتوفرة لفھم وتحلیل واقع الرعایة على المستوى الوطني لتحدید األولویات والتغییرات  

الجلسة الثالثة إلى عرض نتائج تحلیل الواقع المتعلقة بالتمكین اإلقتصادي للمرأة وأعمال الرعایة  وھدفت    .الالزمة
السعودیة وسلطنة عمان. العربیة  المملكة  لبنان،  الثاني، في   في  الیوم   أقیمت   ، 2022حزیران/یونیو    28وفي 

وحیث   إطار عملھا حول مستقبل سوق العملراصد المھارات الذي طورتھ االسكوا في    حول  جلسة متخصصة
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استكملت ورشة العمل من خالل حلقات حواریة حیث    وقد  .أنھ یخدم أھداف تعزیز المشاركة االقتصادیة للمرأة
   . في المنطقة العربیة ناقشت مواضیع متعلقة بالسیاسات الرعایة  عمل  توزعت الدول على مجموعات 

قدرات الوطنیة حول تطویر وإصالح سیاسات الرعایة والحمایة  البشكل أساسي الى بناء  االجتماع  دف  ھ -11
العمل. وتعزیز مشاركتھا في سوق  اقتصادیاً  المرأة  لتمكین  أعضاء وعضوات    فیھشارك في  وقد    االجتماعیة 

باإلضافة  اللجنة الفرعیة المعنیة بالمساواة بین الجنسین الذین یمثّلون اآللیات الوطنیة للنھوض بأوضاع المرأة  
 . دولة عربیة  13من   االجتماعیة مؤسسات الوطنیة المعنیة بالحمایةوزارات العمل والت عن  الى ممثلین وممثإل

 ً  الجلسات التدریبیة  ثالثا

إفتتح اإلجتماع اإلقلیمي للجنة الفرعیة حول المساواة بین الجنسین في مجال المشاركة االقتصادیة للمرأة   -12
السیدة ندى دروزة، رئیسة مركز المرأة في اإلسكوا،  ألقتھا  ترحیب  كلمة  ب في المنطقة العربیة وسیاسات الرعایة

أھمیة   وشددت على  على استمرار دعم اإلسكوا لمختلف الجھود الھادفة الى االرتقاء بأوضاع النساء فیھا  دت  كّ وأ
 ة.  إعادة توزیع أعباء أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر من أجل تعزیز المشاركة االقتصادیة للمرأ

مسؤولة التعاون اإلقلیمي  كلمة جامعة الدول العربیة، التي القتھا السیدة شذى عبداللطیف،    أّكدت   ذلكك -13
  بصورة عامة في الدول العربیة    ، على أھمیة التمكین اإلقتصادي للمرأةوالدولي لتمكین المرأة باألمانة العامة

 ھو مفصلي في ھذا اإلطار.    التركیز على قضایا وسیاسات الرعایة واعتبرت أن 

في    . كوكلر، نائبة المدیر اإلقلیمیى لھیئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربیة  فان السیدة یانیكاشّددت    كذلك -14
االعتراف بأھمیة مشاركة المرأة االقتصادیة في بناء اقتصادات أكثر سالماً واستدامة، وعلى   على ضرورة كلمتھا  

 .ل الرعایة غیر المدفوعة التي تتحملھا المرأة وتخفیفھ وإعادة توزیعھ ضرورة االعتراف بعبء أعما

 .استعراض أھداف وجدول أعمال الورشة وتقدیم المشاركین والمشركات الكلمات تال وقد  -15

 حول إدماج مفھوم المساواة    19-الدروس المستقاة من جائحة كوفید األولى: الجلسة  -1
 بین الجنسین في خطط اإلستجابة 

جلسة األولى موضوع إدماج مفھوم المساواة بین الجنسین في خطط اإلستجابة حیث ركزت  تناولت ال -16
باإلضافة إلى التحدیات التي قد واجھتھا    19-العروض على وضع المرأة في المنطقة العربیة أثناء جائحة كوفید 

الل الدراسات واألبحاث تم التوصل إلیھا من خرضت أبرز النتائج والتوصیات التي  التعامل معھا، كما ُع  یة وكیف 
. وقد  متابعتھا أو اعتمادھا في خطط اإلستجابة لألزمات المستقبلیة والتي یجدرالتي ا‘دھا الشركاء في ھذا اإلطار 

 .من التجارب اإلقلیمیة في اعتماد لتدابیر في ھذا المجال اً عدد استعرضت  مداخالت  الجلسة ل  تخلّ 

قدمت السیدة ربى عرجا، مسؤولة أولى للشؤون االجتماعیة لدى اإلسكوا، عرضاً حول الدروس المستفادة   -17
من خاللھ تدھور وضع    حیث استعرضت   استند إلى ورقة أعدتھا اإلسكوا  في المنطقة العربیة   19-من أزمة كوفید 

لالتدابیر    معظم  ،كیف أن  الجائحة وشرحت إثر  منطقة العربیة  المرأة في ال لھذه الجائحة    لتصديالتي اعتمدت 
إثر  المتخذة  التدابیر  المالیة واالقتصادیة  كمعظم  ً ،  السابقة  األزمات  تأخذ فعلیا الجنسین لم  في عین    المساواة بین 
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 في اآللیات والفتیات في  النساء    إنخراطعدم أو ضعف  ببشكل أساسي    مرتبطذلك  االعتبار.كما شرحت كیف أن  
أھمیة إدراج المرأة في البرامج والسیاسات والھیاكل  على  شّددت  .. و القائمة   الوطنیة  القنوات الھیاكل وو  المؤسسیة 

من  القنوات المصرفیة خارج األزمات  ، وبرامج الحمایة االجتماعیة وسوق العمل النظاميكالمؤسسیة النظامیة  
إشراك النساء بفاعلیة  . كما اّكدت على ضرورة  أزمات المقبلة أثناء أیة    لتصدي تعزیز قدرات النساء والفتیلت ل  أجل

بالتركیز على  ، و المستدامة  للتنمیة  2030أجندة    ,اشارت أن  في اللجان واآللیات التي تضع خطط لإلستجابة.  
الم الخامس حول  الجنسین،  الھدف  الجھود من أجل  ساواة بین  تكثیف  في ھذا اإلطار یجدر  تبقى إطاراً شامالً 

 .عادة البناء على نحو أفضل تحقیقھ إل 

اللطیف -18 السیدة شذى عبد  العامة قدمت  باألمانة  المرأة  لتمكین  والدولي  اإلقلیمي  التعاون  لجامعة    مسؤولة 
ة في إدماج مفھوم المساواة بین الجنسین في خطط االستجابة  الدول العربیة، نظرة عامة حول استجابة الدول العربی

كوفید  "التمكین    19-لجائحة  مؤشر  على  العمل  أھمیة  على  وركزت  الرعایة.  وسیاسات  قضایا  على  بالتركیز 
الرعایة   أعمال  بسبب عبء  متدني  أصبح  الذي  العمل  في سوق  النساء  مشاركة  تعزیز  أجل  من  االقتصادي" 

وي بین النساء والرجال. وأشارت بأن أعمال الرعایة المدفوعة األجر ھي مجموعة متشابكة  المنزلیة الغیر متسا
ومتسلسلة من عدة أسباب ونتائج، منھا تأنیث الفقر، حیث أن العامل األساسي الذي قد یؤثر على استمرار الفقر  

ع على أعداد النساء الفقیرات بشكل مستمر ھو "الطابع النوعي للفقر" أي لیس فقط االطالفي المنطقة  لدى النساء  
في المنطقة العربیة بل أسباب تأسیس منظومة تنتج الفقر بنسبة عالیة لدى النساء، وبالتالي تطّرقت إلى الحاجة  

 إعداد   على ت  لعم  لجامعة الدول العربیة  األمانة العامة أشارت أنوضع حلول من خالل سیاسات مناسبة. وإلى  
لمعرفة أفضل الممارست وكذلك الفجوات   19-الدلیل العربي للممارسات اإلیجابیة تجاه المرأة أثناء جائحة كوفید 

. ومن  في ضوء المراجعة االقلیمیة إلعالن القاھرةنتائج االستتبیان ااذي أُعد  استناداً إلى    التي تحتاج العمل علیھا 
دولة عربیة، لقد تبیّن بأن غالبیة الدول    14استكمالھ من قبل    خالل المسودات األولیة لرصد االستبیان الذي تم

ولكن توفر إحصاءات مفصلة حسب الجنس    19-قامت بإتخاذ تدابیر لدعم احتیاجات المرأة أثناء جائحة كوفید 
  تركزت حول . التوصیات الصادرة عن االستبیان  یاً كبیراً تحد لرصد اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة للجائحة كانت  

 ؛النساء العامالت في االقتصاد غیر الرسمي، والعامالت من المنزل، والعامالت في مجال تقدیم الرعایة استھداف  
وإعادة النظر في    ؛، وتوفیر برامج للحمایة االجتماعیة؛دمج الرعایة ضمن األطر الرسمیة لالقتصاد الوطني و

األبوة.   وإجازة  األمومة  إجازة  سیاسات  وتطویر  التدخالت  ق  كذلك تحسین  بعض  اللطیف  عبد  السیدة  دمت 
 .ز مشاركة المرأة في سوق العملیالتي من شأنھا تعز األمد االستراتیجیة طویلة 

ھیئة األمم    یمي للدول العربیة فيالمكتب االقل  وقدمت السیدة ھبى ھشام، محللة تنمیة القطاع الخاص لدى -19
  في المائة  20  التي ال تتعدىاملة في المنطقة العربیة  المتحدة للمرأة، عرضاً حول مشاركة المرأة في القوى الع

عرضت لمحة عامة عن  و أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر.  والتي تعزى جزئیاً إلى إنخراط النساء الكبیر في  
والتي تمحورت  أبرز النتائج الصادرة عنھ  وھیئة األمم المتحدة للمرأة   التي أعدتھ  تقریر استجابة االقتصاد الكلي

منھا یوجھ إلى    في المائة   91كیفیة تقسیم وتوجیھ بعض اإلنفاق إلى مصادر مختلفة، على سبیل المثال،  حول  
البنیة التحتیة اإلجتماعیة، و  في المائة   6.3إلى الحمایة اإلجتماعیة، و  في المائة  3حمایة العمالة، و في    6إلى 

االستثمار في التعلیم في مرحلة الطفولة  ؛وتوظیف والنشاط اإلقتصادي من بین إنفاق أخرىعلى ركن ال  المائة 
المبكرة وخلق فرص عمل واالستثمار في قطاع الرعایة. وأشارت بأنھ تم تصمیم أداة سیاسة الرعایة بھدف توفیر  

االستثمارات والنفقات العامة    منھجیة لتحدید فجوات التغطیة في خدمات الرعایة االجتماعیة من أجل تقدیر تكالیف 
لسد ھذه الفجوات في التغطیة وتقییم العوائد االقتصادیة المختلفة لھذه االستثمارات باإلضافة إلى المساھمة في  

 الدعوة إلى االستثمار في الرعایة.  
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األردن،  السیدة ھازار عصفورةقدمت  ثم   -20 في  للمرأة  المتحدة  األمم  عرضت من  مداخلة قصیرة    ھیئة 
أدى إلى   قد    19-في تنفیذ أداة سیاسة الرعایة. وبیّنت أن جائحة كوفید   ناألرد دراسة حالة حول تجربة    لھاخال

مرة أكثر من الرجل باإلضافة إلى ساعات العمل    17حیث كان    على المرأةعبء العمل غیر المدفوع األجر تفاقم  
ف العمل.  في سوق  االقتصادیة  مشاركتھا  على  أثرت  قد  التي  التمكین  الطویلة  سیاسات  لبناء  األداة  ھذه  جاءت 

االقتصادي وتعزیز إمكانیة دخول المرأة في سوق العمل من خالل توفیر فرص عمل لھا وبیئة عمل جیدة. وفي  
ھذا اإلطار، تم إعتماد تحلیل على مستویین رئیسیین: المستوى األول ھو عبارة عن المستوى الكلي وھو أثر  

الرعایة  الكلي من حیث توزیع    االستثمار في خدمات  االقتصاد  المبكر على سیاسات  والتعلیم  المبكرة  الطفولة 
وتوزیع   األسر  ودخل  األفراد  على  للتعرف  الُمحاكاة  نماذج  الثاني  المستوى  یتناول  بینما  الفقر،  ونسبة  العمالة 

واجھتھا  تم مقد  الفرص التي سوف تُخلق في حال االستثمار بالرعایة. وقدمت أمثلة عن بعض والتحدیات التي  
 خالل عملیة تنفیذ ھذه األداة باإلضافة إلى اإلمكانیات المستقبلیة من أجل استمراریة ھذا العمل. 

 فھم واقع الرعایة على الصعید الوطني وتحدید التغییرات الالزمة  الجلسة الثانیة: -2

السیدة ربى عرجا مقاربة  -21 إلى    عرضت  ھا والتي كانت  المتعلقة باألدوات  مقترحة من اإلسكوا إضافة 
لفھم وتحلیل واقع الرعایة على المستوى الوطني لتحدید األولویات والتغییرات    تطویرھااإلسكوا قد عملت على  

ھذه الجلسة الطریق لعروض دراسات الحالة المعّدة في ثالث دول استناداً إلى    العرض في    مھد وقد    . الالزمة
 ھذه المقاربة وبناًء على األدوات التي تم توفیرھا في ھذا اإلطار. 

 عرض لنتائج تحلیل الواقع في بعض الدول العربیة الجلسة الثالثة:  -3

الثالثة لعرض   -22 التمكین االقتصادي  حول  ة  دول عربی  ثالث   دراسات حالة من   ثالث   ُخصصت الجلسة 
 . رعایة أعمال الللمرأة و

 التمكین اإلقتصادي للمرأة ورعایة األطفال في المملكة العربیة السعودیة  )أ(

ب الریاض  داكلیة اآل  -ستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلجتماعیة  أعرض الدكتور عبد السالم السلیمان،   -23
. فقدم  في السعودیة  حول التمكیناالقتصادي للمرأة ورعایة األطفال دراسة حالة  ،  المملكة العربیة السعودیة  في

لمحة تاریخیة عن وضع المرأة السعودیة في العمل وتطرق إلى العدید من اإلجراءات والجھود المبذولة التي تم  
تنظیم "ضیافة األطفال" في ظل    وأضاء على ة.  خفض معدل البطالة للمرأ اتخاذھا لتوسیع فرص العمل وبالتالي

أن العدید من األمھات كان علیھن ترك أطفالھن في المنزل من أجل الذھاب إلى العمل في  حیث  ھذه الظروف  
 حین أن العامالت المنزلیات لم تكن مؤھالت للتعامل مع األطفال.  

بقیام المملكة بإطالق مبادرات عدیدة من مشاریع    2030الدكتور السلیمان اعتماد الدولة لرؤیة  وربط   -24
ذلك أن    .معدة من قبل وزارة العمل، لزیادة مشاركة المرأة وتمكینھا في سوق العمل   وبرامج واتفاقیات ودعم، 

ف إلى زیادة معدالت التوظیف  تھد وتتناول "إقصاد مزدھر"  التي  تلك    من بینھا  محاور  تتضمن ثالث   2030رؤیة  
من خالل إتاحة فرص عمل للجمیع مما یعزز مشاركة المرأة في سوق العمل. . وفي ظل ھذا التطور المجتمعي  

ساعد المرأة   والذي  ات الذي استھدف األطفال ما دون الست سنوالشامل، تم إعادة بناء مفھوم "ضیافة األطفال" 
الصغار  یركز على رعایة األطفال  افة األطفال  یوشرح كیف أن مفھوم ض   ھا.توفیر مكان آمن ألطفالعلى  العاملة  
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ً   مختلف وھو وتناول خصائص ضیافة األطفال التي تؤمن  وتعلیم األطفال في المدارس.    مفھوم تربیة عن    تماما
ام  الخدمة ألوقات طویلة تتعدى أوقات المدرسة وتسمح لألھل وبخاصة األمھات بمتابعة عملھن بعد لننتھاء دو

 .المدرسة

إطالق صندوق تنمیة الموارد البشریة "ھدف" الذي من خاللھ تتلقى المرأة العاملة دعم من  وتطرق إلى   -25
مركز ضیاقة األطفال (قرة). ثم عرض بعض التطورات والخصائص الناتجة عن تفعیل ھذا    إلستخدام الدولة  

، وبدء تدشین مراكز الضیافة أطفال  2020ام  القطاع وكانت من أبرزھا إصدار الئحة لضیافة األطفال المنزلیة ع
 مركز ضیافة أطفال.  600، وإنشاء أكثر من 2021في مقر عمل النساء عام 

 مان التمكین اإلقتصادي للمرأة ورعایة األشخاص ذوي اإلعاقة في سلطنة عُ  ) ب(

استند    عمان، عرضاً وزارة التنمیة االجتماعیة في سلطنة    – قدمت السیدة كاملة الھاشمي، باحثة اجتماعیة   -26
اإلعاقة حول  دراسة    إلى ذوي  األشخاص  للمرأة رعایة  االقتصادي  السیدة في سلطنة عمان   التمكین  استھلت   .

الھاشمي العرض بمقدمة عن أھمیة اقتصاد الرعایة في المجتمعات، وعن عالقة بین االعمال غیر مدفوعة األجر  
الى ان العمل مدفوع األجر   2015البیانات اإلحصائیة لعام    التنمیة البشریة والفجوة بین الجنسین، حیث أشارت 

للرجال.    في المائة  38و  من النساء  في المائة  21ویتوزع بین    في المائة  59ومعظمھ خارج المنزل یمثل نسبة  
  في المائة   41وبمقارنة بسیطة مع العمل غیر مدفوع األجر الذي بمعظمھ داخل المنزل ویشمل الرعایة ونسبتة  

 للرجال.   في المائة 10للنساء و في المائة 31ع بین وتتوز 

وأیضا قامت السیدة الھاشمي بعرض واقع المنطقة العربیة التي تشھد الفجوة األكبر بین الجنسین في   -27
خمسة أضعاف الوقت الذي یمضیھ الرجال  تقریباً    توزیع أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر حیث تمضي المرأة  

نسبة  األعمال. ان ھذا الفارق الكبیر في توزیع أعمال الرعایة بین المرأة والرجل یؤثر على  في في ھذا النوع من  
المشاركة في القوى العاملة ونوعیة العمالة واألجور، ویشكل بدوره عبئا مزدوجا تتحملھ المرأة العاملة مما یحول  

یؤدي إلى انخفاض مساھمة المرأة في    إلى استحالة الجمع بین واجبات الرعایة ھو مواصلة الحیاة العملیة، مما 
أن النساء  تبین    أجري مؤخراً الذي  بأن نتائج مسح استخدام الوقت  فأشارت  اإلقتصاد. أما على الصعید العماني،  

من الیوم في األعمال المنزلیة غیر مدفوعة األجر مقابل    في المائة  19.2دقیقة أي حوالي    37ساعات و  4تقضي  
 من الیوم الرجال.  في المائة 8.1ن حوالي دقیقة ع 57ساعة واحدة و

   . األساسیة  ھا عناصرو الدراسة المعتمدة في منھجیة الالسیدة الھاشمي شرحت  -28

قامت بتقدیم شرحا مفصالً عن القوانین والتشریعات المرتبطة بالرعایة الوالدیة في سلطنة عمان، وذلك  و -29
ور والقوانین. واستعرضت بعض المبادرات لتطویر  عبر عرض المواد الدستوریة والقانونیة المنصوصة في الدست

واقع رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة ومن أبرزھا إصدار قانون رعایة وتأھیل المعاقین، واالتفاقیة الدولیة لحقوق  
والالئحة التنظیمیة إلنشاء مراكز تأھیل األشخاص ذوي    ، ذوي اإلعاقةاألشخاص والئحة تنظیم إصدار بطاقة  

إلى  اإلعاقة،   إنشاء المدیریة العامة لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة الوطنیة لرعایة األشخاص  إضافةً 
مراكز التأھیل  الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي وعرضاً مفصالً حول السیدة الھاشمي قدمت ذوي اإلعاقة. كما 

 المختلفة. الحكومیة 
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 في لبنان  التمكین اإلقتصادي للمرأة ورعایة األطفال ) ج(

30-  ً   قدمت السیدة بامیال زغیب، رئیسة قسم صحة األم والطفل في وزارة الصحة العامة في لبنان، عرضا
رعایة   أھمیة بالتركیز على  ھ استھلت التمكین االقتصادي للمرأة ورعایة األطفال في لبنان دراسة حالة حول لنتائج 

.  ل فال  األط لألطفال  الصحي  والنماء  األسري  والرخاء  االقتصادي  والنمو  للمرأة  االقتصادیة  المشاركة  تعزیز 
الھویة الصحیة والتنمویة لھ  وشّددت على  الطفل في تحدید  الثالث األولى من عمر  السنوات  ، حیث أن  أھمیة 

أن أسباب الفجوة   إلىمختلفة. وأشارت على المدى البعید نتیجة على مستویات   یفضيبالطفولة المبكرةاالستثمار  
في القوى العاملة تعزى إلى أسباب عدة منھا الضعف في    المرأة  مشاركةب  یتعلق  في ما  الكبیرة بین الجنسین  

 الوصول إلى التمویل والعیوب في بعض األطر القانونیة وإلى األعراف واألحكام االجتماعیة التمییزیة. 

ال -31 األطر  زغیب  السیدة  لبنان  واستعرضت  في  األطفال  رعایة  تحكم  التي  یجب  والقانونیة  التي  عیوب 
  14حق األمھات بفترة إجازة أمومة ال تقل عن    لتحقیق أھم التوصیات في ھذا المجال ومنھا مثالً  معالجتھا  

 ً الیومیة من أجل الرضاعة  أسبوعا العمل  بتقلیل ساعات  أو  بفترة استراحة یومیة واحدة أو أكثر  المرضعات   ،
مطابقة  الطبیعیة.   غیر  زالت  ما  أنھا  إال  أسابیع  عشرة  إلى  سبعة  من  األمومة  إجازة  فترة  تمدید  من  وبالرغم 

الطبیعیة في مكان العمل وإجازة  لتوصیات منظمة العمل الدولیة وال توجد أحكام قانونیة تلحظ دعم الرضاعة  
األبوة واإلجازة الوالدیة وإجازة الرعایة وترتیبات العمل الصدیقة لألسرة. وأما بالنسبة لحمایة االستخدام وعدم  

بمقارنة سریعة بین    والتمییز فإن قانون العمل اللبناني یحضر فصل الموظفات خالل فترة الحمل وإجازة األمومة. 
على الرغم من تعدیل بعض   ھأن خلصت إلى  الي في لبنان والمعاییر الدولیة الموصى بھا،  الوضع القانوني الح

 تطبیق المعاییر الدولیة. ل بحاجة إلى مزید من العمل والجھود القوانین ما زال لبنان  

لبنان  وتطرقت  -32 أن خدمات رعایة األطفال في  الى  القطاع    التي  السیدة زغیب  كبیر على  بشكل  تعتمد 
مركز من مراكز الرعایة النھاریة تدار من    500یتبع مباشرة لوزارة الصحة العامة، فإن حوالي  الخاص الذي  

مقابل   الخاص  القطاع  العام،  مركزاً   70قبل  للقطاع  المراكز  تتبع    حیث فقط  االجتماعیة.  ھذه  الشؤون  لوزارة 
ل الخاصة مقارنة بالمراكز  وأضافت بأنھ یوجد فارق كبیر في جودة الخدمات التي تقدمھا مراكز رعایة األطفا

العامة، مما یشكل عائقا أمام االھل الذین یشكون من التكالیف الباھظة ومن عدم قدرتھم على تحملھا، والذین  
عامالت لكان  فقد  . أما بالنسبة الى خدمات رعایة األطفال خارج المراكز،  المراكز  یطالبون بزیادة ساعات عمل

ً   المنازل المھاجرات دوراً  أثرت بشكل كبیر على  ي تقدیم رعایة األطفال، لكن األزمة االقتصادیة الراھنة  ف  مھما
ً   وضحت أن خیار المربیات الذین یتقاضون بدالً أھذا النمط من تقدیم خدمات الرعایة. و الخدمات  مقابل    مرتفعا

عتماد على أفراد األسرة  اال خیار  للوالدین العاملین    ى یبقلذلك  المیسورة.    االجتماعیة   لطبقات حصراً ل    متاح المقدمة  
الجدات   األجداد   الموثوق بھم، وتحدیداً  إلى .  لرعایة األطفال،  أو حتى  العائالت   وأشارت  نتائج استبیان مع  أن 

ھم جزء من أنظمة الدعم الرئیسیة،    ت  إلى أن األجداد وخاصة الجداأّكدت  المستفیدة في خدمة القطاع الخاص  
لالعتناء   الجدات /أفادوا بأنھم یعتمدون على األجداد   ا االستبیانمن األھالي المشاركین في    في المائة  37فنحو  

النھاریة.   الرعایة  مراكز  إغالق  أن  وبأطفالھم عند  الالفت  من  بأنھ  المائة   56أسلفت  في    في  المشاركات  من 
  في المائة   10ات لھن وعائالتھن كجزء أساسي من أنظمة الدعم الرئیسیة، وھناك  إلى صدیق  یاجؤون الدراسة  

من حاالت المساعدة في    في المائة   95أفادوا بأنھن یتركن أطفالھن بمفردھم. وكما ھو متوقع إن المرأة تشكل  
 تقدیم خدمات رعایة األطفال. 
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االجتماعیة،    -33 الحمایة  یخص  ما  سی  أفادت في  توافق  یوجد  ال  الحمایة  بأنھ  على  موحدة  رؤیة  أو  اسي 
البطالة،  و  ،االجتماعیة ضد  تأمین  نظام  وجود  وعدم  الرعایة  لمقدمي  االجتماعي  الضمان  تغطیة  توفر  بعدم 

وانخفاض التغطیة لبرامج الحمایة االجتماعیة الرسمیة التي تقودھا الدولة مما أدى إلى تھمیش الفئات الضعیفة،  
 برامج الحمایة االجتماعیة.  وعدم قدرتھا على االستفادة من  

لتأمین شروط عمل مناسبة  كذلك عرضت السیدة زغیب لبعض المبادرات التي یقوم بھا القطاع الخاص   -34
 تدعم وتعزز مشاركة المرأة في سوق العمل وأشارت إلى اھمیة االستلھام من ھذه المبادرات والبناء علیھا. 

النساء العبء األكبر من أعمال الرعایة غیر مدفوعة  على نتائج تحمل    روض أكدت النقاشات التي تلت الع  -35
 ً أمام النساء للمشاركة في سوق العمل. فالنھوض بقطاع الرعایة وإعادة توزیع المسؤولیة    األجر، وتشكیلھ عائقا

 .  فعّالسوق العمل بشكل  تنخرط فيبین الدولة والمجتمع وأفراد العائلة، یتیح للمرأة بأن 

أھ -36 على  النقاشات  البشري  ورّكزت  المال  الرأس  لبناء  أساسي  ألنھ  المبكرة  الطفولة  في  االستثمار  میة 
وبالتالي یؤثر على مھارات الطفل عند تلقي تعلیم مبكر. وأفاد بعض المشاركون أن ھذا المفھوم غائب في بعض  

ت اإلشارة إلى  الدول العربیة لذا یجب تطویر جودة منھجیات التعلیم لألطفال ما دون الثالثة من العمر. كما تم
وجود فجوة بین الموظفین والموظفات ذوي الرواتب العالیة وذوي الرواتب المنخفضة من ناحیة الوصول إلى  

إمرأة وطفل. وتناول المشاركون مسألة وجود قانون وإجراءات  مراكز رعایة األطفال بالرغم من أنھ حق لكل
تسلیط الضوء على أن سبب ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء ھو  لحمایة األطفال في ھذه المراكز. وفي الختام، تم  

 متوافق مع عدم وجود مراكز رعایة لألطفال. 

بحیث تكون بمتناول الجمیع.  أن تكون الخدمات عالیة الجودة وأن تكون میسورة    كما تم التطرق إلى أھمیة -37
  على أن یكون جودة یكون متوفر للجمیع  ّكد المشاركون على ضرورة أن یكون ھنالك معاییر للحد األدنى من الوأ

ً یقابل الجودة أو الخدمات اإلضافیة   . وتم التشدید على أھمیة العمل بحیث تكون  بدالت مادیة تكون أكثر ارتفعا
قوالب  خاصة في ما یتعلق بالخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة ولكبار السن حیث ما زالت  الخدمات مقبولة اجتماعیاً  

 .النمطیة تحول دون اللجوء إلى تلك الخدمات  االجتماعیة والصور 

تنصب  ضعف إدماج مفاھیم الرعایة في األطلر القانونیة وھو ما یجب أم   إلىوتم التطرق خالل النقاش   -38
 الجھود علیھ وإلة ضعف المتعلقة بھذه المواضیع وضرورة تعزیزھا كأساس لتقدیم حلول ناجعة. 

ً رابع  جلسة متخصصة  - ا
 لذي طورتھ اإلسكوا في إطار عملھا حول مستقبل سوق العمل عرض راصد المھارات ا

في جلسة متخصصة راصد المھارات    مسؤول شؤون اقتصادیة في اإلسكوا،،  عرض السید سلیم عراجي -39
شرح أن العالم یشھد حالیاً الثورة الصناعیة  و الذي طورتھ اإلسكوا في إطار عملھا حول مستقبل سوق العمل.  

والعدد   التغییر  فسرعة  والرقمیة.  والبیولوجیة  المادیة  العوالم  بین  واالختالفات  الفجوات  تتقلص  الرابعة، حیث 
 ، ل الثورة الصناعیة الرابعة غیر مسبوق. ھذه الثورة تجعل العدید من الوظائف بالیة المتزاید من االبتكارات خال 

دفع الشركات في جمیع أنحاء العالم وفي جمیع القطاعات  وھذا ما  بینما تخلق مجموعات جدیدة من الوظائف.  
 . نیات ھكذا تقإمكانات النمو المرتبطة بتبنیلتعزیز في نماذج أعمالھا تقنیات جدیدة   إدماجإلى 
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) فرًصا في العدید من األماكن،  AIتوفر تقنیات مثل الروبوتات وإنترنت األشیاء والذكاء االصطناعي (و -40
في    14عاًما القادمة، سیتغیر حوالي    20إلى    15بینما تسبب اضطرابات كبیرة في أماكن أخرى. في غضون  

في المائة من    32و  ملیار)  3.3لمیة البالغة  ملیون من قوة العمل العا  460المائة من الوظائف الحالیة (أو حوالي  
الوظائف الجدیدة (حوالي ملیار وظیفة) استجابة لألتمتة. نظًرا ألن األفراد یمكن أن یفقدوا رأس مالھم البشري  
بمرور الوقت، فإن برامج تحسین المھارات وإعادة تشكیلھا یمكن أن تنعش معرفة رأس المال البشري، وتزید  

التوظی قابلیة  بعد من  وظیفة  العثور على  في  أقل  لدیھم فرصة  الذین  األكبر سنًا  الموظفین  للجمیع وخاصة  ف 
التسریح. یمكن تحقیق الترابط بین العرض والطلب على المھارات المھنیة من خالل تطویر آلیات التنسیق بین  

قلیمي والعالمي، سیؤدي  . في عصر التكامل الحالي على المستویین اإلوالطلب في األسواق التعلیم  برامج مقدمي 
التوظیف. بشكل عام،   قابلیة  نطاق  إلى زیادة  وإقلیمیًا وعالمیًا  یمكن طلبھا محلیًا  التي  المھارات  التركیز على 
والنتائج   األجل  طویلة  اإلنتاجیة  تعزیز  على  المھارات  تطابق  عدم  من  تقلل  التي  والبرامج  السیاسات  ستعمل 

 اإلجمالیة لسوق العمل. 

إعادة التصویب  برصد المھارات المطلوبة وكیفیة عمل راصد المھارات بحیث یسمح    عراجي السید  شرح   -41
ادة اإلدماج في أسواق العمل.  عالقدرة على إھا مما یسھل عملیة إعادة بناء القدرات وتعزیزھا بشكل یعزز  بإتجاھ
في جذب العدید من الوظائف  أنھ على عكس االتجاھات العالمیة، فشلت المنطقة العربیة    مشیراً إلىالعرض    وختم

والواقع االفتراضي    ،والتعلم اآللي  ،blockchainو  التي تتطلب مھارات العمل في المستقبل، مثل الحوسبة السحابیة،
تفقد المنطقة العربیة مرة أخرى فرصة التحول الھیكلي الناجح من خالل   المعزز. إذا استمر ھذا االتجاه، فقد 

والقطاعات الفرعیة حیث قد یكون استبدال العمالة في ارتفاع، مما یؤدي إلى بطالة    التمسك بالقطاعات التقلیدیة
 ھیكلیة. 

 ً  الموضوعیة مجموعات العمل والمناقشات  - خامسا

بینھا  في ما    استكملت ورشة العمل من خالل حلقات حواریة حیث توزعت الدول على مجموعات ناقشت   -42
 المواضیع المتعلقة بالسیاسات المتعلقة بالرعایة. 

 . المحور األول: التغییرات المتعلقة باألطر القانونیة والسیاساتیة حول الرعایة  -
 . الرعایةالمحور الثاني: التغییرات المتعلقة بتقدیم خدمات  -
 . المحور الثالث: التغییرات المتعلقة بأطر الرعایة االجتماعیة  -
 .المحور الرابع: التغییرات المتعلقة بالبنى التحتیة -

تم عرض أبرز الممارسات في كل الدول المشاركة وتحدید األطراف والجھات المعنیة كم تم تداول أبرز   -43
 ایة ومناقشتھا. التحدیات في مجال السیاسات المتعلقة بإقتصاد الرع

یتعلق   في -44 أھمیة ما  على  المشاركون  إتفق  الرعایة،  والسیاساتیة حول  القانونیة  قوانین    باألطر  تصمیم 
كما شّددوا على أھمیة دور    . ولوائح وأنظمة العمل وسنّھا ومراقبتھا بما في ذلك تلك المتعلقة باإلجازات والمزایا

من بعدھا تم تحدید في كل دولة مشاركة األطراف   ر المدفوعة األجر. الحمایة اإلجتماعیة لتغطیة أعمال الرعایة غی
في ضمان  العام  المعنیة بسن السیاسات المتعلقة بسوق العمل. تم التشدید على دور السلطات المعنیة دور القطاع  
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القدرات لمساندة إعداد  في إجراء البحوث الالزمة وبناء  والبرامج،  /الصنادیق /تنسیق جمیع الجھود بین المؤسسات 
 دراسات وقانون للعمل المرن وفي تأمین التمویل الكافي. 

تصمیم   التغییرات المتعلقة بتقدیم خدمات الرعایة، أبرز المشاركون أھمیة بالمحور الثاني أيفیما یتعلق   -45
ال الرعایة  خدمات  وتشغیل  بإنشاء  المتعلقة  والسیاسات  واألنظمة  والقواعد  القوانین  ورصد  على  وسن  مناسبة 

المستوى المؤسساتي (دور الحضانة والرعایة المنزلیة لكبار السن ؛ إلخ) والمستوى الفردي (الممرضات لتقدیم  
التحدي  واتفقوا على أن  واقع الحال في دولھم.  ون المشارك  وعرض   ).وما إلى ذلك  ،المربیات   ، الخدمات في المنزل

یسورة التكلفة وعالیة الجودة تخفف من عبء عمل الرعایة  توفیر خدمات رعایة ماألكبر في ھذا المجال یبقى  
نقص في كفاءات مقدمي الرعایة.  ب   فتعلق المناقشات الذي ابرزتھ  خر  اآلتحدي  . أما الغیر مدفوع األجر على النساء

تطویر المعرفة ووضع   وضرورة  المھارات المطلوبة في قطاعات الرعایة  أھمیة تحدید  المشاركون على   فشّدد 
الخدمات   المناھج لتنظیم وإدارة  المطلوبة الالزمة لموظفي  . والتخصصات الالزمة  المؤھالت والخبرات  تعزیز 

 .أدوارھم/الرعایة في وظائفھم 

أما في ما خص التغییرات المتعلقة بأطر الرعایة االجتماعیة، ناقش المشاركون أھمیة وضع ومراقبة   -46
تدابیر وبرامج الحمایة االجتماعیة وتمت الدعوة إلى وضع تدابیر وبرامج  اآللیات الالزمة إلدارة المؤسسات وتنفیذ  

تم تحدید في كل دولة   حمایة اجتماعیة مناسبة تضمن الرفاھیة والكرامة للجمیع بما فیھم مقدمي خدمات الرعایة.
ھذا المجال   أصحاب المصلحة المشاركین في تصمیم وتنفیذ سیاسات الحمایة االجتماعیة والوزارات المعنیة في  

  .تم تشارك الخبرات وواقع الحال في ھذا السیاق. شدد المشاركون على ضرورة توسیع تغطیة الضمان االجتماعي 
یبقى التحدي األكبر تأمین التمویل الكافي وتحدید الجھة الممولة. إتفق المشاركون على أھمیة التعاون بین    حیث 

 القطاع العام وأرباب العمل في ھذا المجال. 

توجد اختالفات    ذ تم مناقشة أبرز التحدیات في ھذا المجاأل بالتغییرات المتعلقة بالبنى التحتیة، ما یتعلق   في -47
بین بین   كبیرة  التفاوتات  إلى  إضافةً  المنطقة  یتعلق    دول  فیما  الدخل  فئات  وبین  والحضریة  الریفیة  المناطق 

األسر    جمیع التمویل یشكل تحدیًا إذ ال تملك   . بالحصول على المیاه والوقود والصرف الصحي والخدمات األساسیة
إضافة إلى ذلك  القدرة المالیة على دفع تكالیف البنیة التحتیة األساسیة مثل الوصول إلى المیاه والصرف الصحي. 

التحدي األبرز في ھذا السیاق ھو التمویل الالزم وتنظیم   تتطلب مشاریع البنى التحتیة استثمارات حكومیة كبیرة. 
الرعایة.تثماراإلس بإدارة مرافق  المتعلقة  بالرعایة وبالتحدیات  المتعلقة  التحتیة  البنى  نقاش ضعف  تم    كما  . تم 

تسلیط الضوء أنھ في معظم الدول قد ال تكون النساء على درایة بالتكنولوجیا والبنى التحتیة المتعلقة بالرعایة  
 المطبقة حدیثًا .أو قد یكون ھناك نقص في التكنولوجیا الالزمة لتسھیل أعمال الرعایة. 

 ً  الجلسة الختامیة والتوصیات  - سادسا

تم التوافق علیھا خالل  التي  توصیات  ال و  مواضیع ال  والمشاركات على بتأكید المشاركون  االجتماع  اختُتم   -48
 : وشّددوا على التالي المناقشات 

اال - إلى  قطاع    اإلسكوا ستفادة من خبرات  الدعوة  للمرأة وتعزیز  االقتصادي  التمكین  في موضوع 
 . دراسات الحالة التي قامت بھا بعض الدول في ھذا اإلطارالرعایة والتعویل على 

 . أھمیة ربط سیاسات الرعیة بدخل األسر والعمل المنزليالتأكید على  -
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 . التشدید على ضرورة احتساب أعمال الرعایة في الناتج المحلي -
استمرار العمل على القوانین المتعلقة بالرعایة وعلى راسھا قوانین العمن استناداً إلى أھمیة لرعایة   -

للمساواة بین الجنسین  واألشخاص ذوي اإلعاقة، ولنماء وصحة األطفال ولصون كرامة كبار السن  
 . والنمو االقتصادي 

 . أھمیة العمل على بناء القدرات المطلوبة لدعم قطاع الرعایةالتأمید  -
الحمایة االجتماعیة وضمان  إعادة التأكید على أھمیة دور الحكومات في تعزیز الترابط بین برامج   -

 . تویل المتوفر التوازن بین النفقات وال
الدولة  الت - بین  األجر  المدفوعة  غیر  الرعایة  أعمال  توزیع  إلعادة  العمل  ضرورة  على  أكید 

األ وأفراد  الصور  والمجتمعات  تغییر  عللى  العل  الصعید  ھذا  على  الھامة  التدخالت  ومن  سرة 
 .النمطیة السائدة في تامجتمعات 

 . التشدید على أھمیة أخذ أوضاع وخصائص كل دولة بعین االعتبار -
 . أطر تنفیذیة ورقابة لجمیع القوانین المتعلقة بالرعایة على ضرورة إیجاد  التشدید  -
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 المرفق األول
 

 قائمة المشاركین
 

 جمھوریة مصر العربیة
 

 السیدة انجي الیماني
 منسقة المشروع الوطني لتطویر االسرة

 المجلس القومي للمرأة 
 angyncw@gmail.com 
 

 المملكة االردنیة الھاشمیة
 

 السیدة نھى زایدة 
 نائب األمینة العامة

 اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة
nuha.z@johud.org.jo 

 
 السیدة منى الرفوع

 مدیر السیاسات والتطویر المؤسسي 
 مدیر المركز العربي للفقر المتعدد االبعاد

muna.alrfuo@mosd.gov.jo 
 

 الجمھوریة اللبنانیة
 

 المحامیة غادة جنبالط 
 عضو المكتب التنفیذي

صنع القرار  عضو اللجنة القانونیة ولجنة مشاركة المرأة في 
 السیاسي

 الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة
ghadajoumblat@hotmail.com 

 
 جمھوریة جیبوتي 

 
 السید حسن رباھي 

 مستشار فني 
 وزارة المرأة واالسرة

 qunxa2@hotmail.fr 
 

 سلطنة ُعمان 
 

 االستاذة كاملة الھشامي
 اخصائیة اجتماعیة بدائرة شؤون المرأة  

 المدیریة العامة للتنمیة االسریة
 وزارة التنمیة االجتماعیة

kamlaa@mosd.gov.om  

 الدكتورة نادیة العجمیة
 مدیر مركز التقییم والتأھیل المھني

 المدیریة العامة لشؤون االشخاص ذوي االعاقة 
 nadias@mosd.gov.om 
 

 السید خالد بن حمد الرواحي 
 عام المدیریة العامة للرعایة العمالیة مدیر 

 
 السید سیف بن حمود الرقادي 

 دائرة التعاون الدولي 
raqadi@mol.gov.om-Saif.Al  

 
 دولة فلسطین

 
 االستاذ أمین عاصي 

 مدیر عام االدارة العامة للتخطیط والسیاسات
 المرأة وزارة شؤون 

A_asei@mowa.pna.ps 
 

 دولة قطر 
 

 السیدة أمنھ یوسف المحمود
 مدیر إدارة الحمایة 

 مؤسسة قطر للعمل االجتماعي
a.almahmoud@aman.org.qa 

 
 السیدة ھدیل علي العجیل 

 التنمیة األسریةرئیس قسم 
 وزارة التنمیة االجتماعیة واألسرة

 hajeal@msdf.gov.qa 
 

 السیدة مریم محمد المحمد
 لجنة شؤون التعاون الدولي 

 mmohammed@msdf.gov.qa 
 

 السعودیة المملكة العربیة 
 

 الدكتور عبد السالم وایل سلیمان (عبر االنترنت) 
 أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلجتماعیة

 كلیة اآلداب  
 جامعة الملك سعود

aalsulaiman@KSU.EDU.SA  

mailto:angyncw@gmail.com
mailto:nuha.z@johud.org.jo
mailto:muna.alrfuo@mosd.gov.jo
mailto:ghadajoumblat@hotmail.com
mailto:qunxa2@hotmail.fr
mailto:kamlaa@mosd.gov.om
mailto:nadias@mosd.gov.om
mailto:Saif.Al-raqadi@mol.gov.om
mailto:A_asei@mowa.pna.ps
mailto:a.almahmoud@aman.org.qa
mailto:hajeal@msdf.gov.qa
mailto:mmohammed@msdf.gov.qa
mailto:aalsulaiman@KSU.EDU.SA
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 جمھوریة الصومال الفیدرالیة 
 

 السیدة نعیمة علي عبدهللا
 قسم تأیید المرأةرئیس 

 وزارة المرأة وتنمیة حقوق االنسان
mrsnaima.ali@gmail.com 

 
 جمھوریة السودان 

 
  االستاذة سعاد دیشول محمود

 مدیر اإلدارة العامة للمرأة  
 عضو اللجنة الفرعیة للمساواة بین الجنسین 

gdwfa3@yahoo.com   
 

 االستاذة اسماء تیھ جبریل 
 مدیر وحدة النوع االجتماعي 

 وزارة العمل واالصالح االداري 
asmatiya@gmail.com   

 
 الجمھوریة العربیة السوریة 

 
 االستاذة سمر السباعي

 رئیسة الھیئة السوریة لشؤون األسرة والسكان
scfa.syr@gmail.com   

 
 الجمھوریة التونسیة

 
 السیدة كوثر تلیش 

مسؤولة عن ملّف المساواة بین الجنسین في مجال المشاركة  
 االقتصادیّة واالجتماعیّة

 وزارة التشغیل والتكوین المھني 
tliche.kaouther@mfpe.state.tn  

 
 السیدة غزالة القاسمي

 كاھیة مدیر باإلدارة العامة للمصالح المشتركة 
 وزارة الشؤون االجتماعیة 

 ghzela.khassmi@social.gov.tn 
 

 السیدة سارة شقرون
 مدیرة مكتب التخطیط والبرمجة 

 وزارة المرأة واالسرة وكبار السن
sarachakroun@hotmail.fr 

 
 الجمھوریة الیمنیة 

 
 الدكتورة شفیقة سعید عبده صالح 

 رئیسة اللجنة الوطنیة للمرأة 
Shafiqa.2018@gmail.com 

 االستاذة انسام سالم حسین حیدرة 
 مدیر عام االدارة العامة للتنمیة

 اللجنة الوطنیة للمرأة 
ansamhaidrah@gmail.com 

 
 (اإلسكوا)  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا

 
 السیدة ندى دروزة 

 رئیسة قسم المساواة بین الجنسین 
nada.darwazeh@un.org 

 
 السیدة ربى عرجا 

 مسؤولة شؤون اجتماعیة
arja@un.org 

 
 السیدة غیا بّكار
 مساعدة ابحاث

baccar@un.org 
 

 السیدة غادة الطباع
 خبیرة شؤون اجتماعیة 

il.comghada_tabbah@hotma 
 

 ھیئة األمم المتحدة للمرأة
 

 السیدة یانیكا فان كوكلر 
 نائبة المدیر اإلقلیمي

 
 السیدة ھبى ھشام

 محللة تنمیة القطاع الخاص 
heba.hesham@unwomen.org  

 
 جامعة الدول العربیة

 
 السیدة شذا زاھر عبداللطیف

التعاون اإلقلیمي والدولي لتمكین المرأة باألمانة  مسؤولة 
 العامة

shaza.zaher@las.int 
 

 وزارة الصحة العامة في لبنان 
 

 السیدة بامیال زغیب 
 رئیسة قسم صحة األم والطفل 

mailto:mrsnaima.ali@gmail.com
mailto:gdwfa3@yahoo.com
mailto:asmatiya@gmail.com
mailto:scfa.syr@gmail.com
mailto:tliche.kaouther@mfpe.state.tn
mailto:ghzela.khassmi@social.gov.tn
mailto:sarachakroun@hotmail.frn
mailto:Shafiqa.2018@gmail.com
mailto:ansamhaidrah@gmail.com
mailto:nada.darwazeh@un.org
mailto:arja@un.org
mailto:baccar@un.org
mailto:ghada_tabbah@hotmail.com
mailto:heba.hesham@unwomen.org
mailto:shaza.zaher@las.int
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 المرفق الثاني 
 

 ورشة العمل برنامج 

 2022حزیران/یونیو  27الیوم األول: اإلثنین 
 الجلسة االفتتاحیة دقیقة  60
 تسجیل المشاركین والمشاركات  • 9:00-9:30
 كلمة اإلسكوا • 9:30-10:00

 كلمة جامعة الدول العربیة •
 كلمة ھیئة األمم المتحدة للمرأة •
 المشاركین والمشركات استعراض أھداف وجدول أعمال الورشة وتقدیم  •

 استراحة قھوة 10:00-10:30
حول إدماج مفھوم المساواة   19-الجلسة األولى: الدروس المستقاة من جائحة كوفید 10:30-12:30

 بین الجنسین في خطط اإلستجابة
 عرض اإلسكوا

عرض جامعة الدول  
 العربیة

 الجاسة الثانیة: فھم واقع الرعایة على الصعید الوطني وتحدید التغییرات الالزمة  12:30-13:00
عرض مقاربة مقترحة وبعض األدوات المتوفرة لفھم وتحلیل واقع الرعایة على  

 المستوى الوطني لتحدید األولویات والتغییرات الالزمة
 اإلسكوا 

 استراحة غداء  12:30-13:30
 الجلسة الثالثة: عرض لنتائج تحلیل الواقع في بعض الدول العربیة 13:30-14:30

 عرض من الدول  التمكین االقتصادي للمرأة ورعایة األطفال في لبنان
 عرض من الدول  التمكین االقتصادي للمرأة ورعایة كبار السن في المغرب 14:30-15:30
 عرض من الدول  األشخاص ذوي اإلعاقة في سلطنة ُعمان التمكین االقتصادي للمرأة ورعایة  15:30-16:30

 2022حزیران/یونیو  28الثالثاء : الیوم الثاني
  الجلسة األولى: التغییرات المتعلقة باألطر القانونیة والسیاساتیة حول الرعایة  9:00-10:30

  جلسة تدریبیة حول تغییر األطر القانونیة والسیاساتیة حول الرعایة
 استراحة قھوة 10:30-10:45
  الجلسة الثانیة: التغییرات المتعلقة بتقدیم خدمات الرعایة 10:45-12:15

  جلسة تدریبیة حول التغییرات المتعلقة بتقدیم خدمات الرعایة
  الجلسة الثالثة: التغییرات المتعلقة بأطر الرعایة االجتماعیة 12:15-13:15

  التتغییرات المتعلقة بأطر الرعایة االجتماعیةجلسة تدریبیة حول 
 استراحة غداء  13:15-14:30
  الجلسة الثالثة: : التغییرات المتعلقة بالبنى التحتیة 14:30-15:30

  جلسة تدریبیة حول التغییرات المتعلقة بالبنى التحتیة  
 الجلسة الختامیة والتوصیات 15:30-16:00
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