
ن ال ن برنامج تعزيز قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بي  جنسي 

حول

"ة المشاركة االقتصادية للمرأة واقتصادات وسياسات الرعاي"



:عامةنظرة

ستةمنيقربما(19-كوفيدتفشيأزمةقبل)النساءتتحملالعربية،للمنطقةبالنسبة•

؛OECD)بالرجالمقارنةاألجرالمدفوعةغيروالرعايةالمنزليالعملعبءأضعاف

المدفوعغيرالعملعبءوتضخم19-كوفيدأزمةمعالفجوةهذهواتسعت(.2020

.للمرأةاألجر

ن 19-الدروس المستقاة من جائحة كوفيد حول إدماج مفهوم المساواة بي 
ي خطط االستجابة

ن
ن ف الجنسي 

ن عىل قضايا وسياسات الرعاية كت 
بالتر



بالنظر إلى تقرير الفجوة بين الجنسين
Global Gender Gap Report 2021

نخفضةمنسبةثانيأكبرهيالعربيةالدولأننجد،"االقتصاديالتمكين"لمؤشربالنظرو•

.(%40.9).آسياجنوببعدإقليميا

فيالنساءكةلمشارالمتدنيةالنسبةهوالعربيةالدولفيالمؤشرهذاانخفاضفيالرئيسيالعامل•

Average(%31).العملسوق

المنطقةفيالعملسوقفيالنساءمشاركةلتدنيالرئيسيةاألسبابأحدمنأنالدراساتوجدت•

معاويمتسغيربشكلالنساءعاتقعلىيقعالذي"المنزليةالرعايةأعمالعبء"هوالعربية

.الرجال



.للنساءوظيفةألف700خسارةتم•

8.5نتمثلوالالتيكبير،بشكلتضررنالمهاجرات•

التالمعيمنأغلبهنالعالممستوىعلىعاملةمليون

.ألسرهن



أعمال 
الرعاية غير 

مدفوعة 
األجر

انخراط النساء 
في سوق العمل 
غير النظامي أو 
عدم  المشاركة 
في سوق العمل 

فجوة في األجور 
بين الجنسين

يقلل فرص 
حصولهن على 

الحماية 
االجتماعية  

تأنيث الفقر

إجازة األمومة 

و األبوة

/مأسسة

تنظيم اقتصاد 

الرعاية 



أعراف مجتمعية 

ز و تقاليد و تميي

مبني على أساس 

الجنس 

أزمة اقتصادية أو 

كوارث طبيعية أو 

حروب أو أوبئة

فصل جندري 

للعمالة

استمرار

الفقر

فجوة في األجور 

س بين الجنسين لنف

نوع العمل

االستغالل و العنف



الحدرفعت،التي183رقماالتفاقيةالدوليةالعملمنظمةأصدرت،2000عامفي•
ً 12منبدالأسبوًعا14إلىاألجرمدفوعةاألمومةإجازةلمدةاألدنى كما،أسبوعا
األقلعلىيكونأنيجباألمومةإجازةخاللالدخلاستبدالمستوىأنعلىنصت

نظامدعمهيأنيجباإلجازةأثناءاألقلعلىللمرأةالمدفوعالدخلثلثيوأناألجرثلثي
.االجتماعيالضمان

معاييربالدولةأيفيهاتفيالالتيالعالمفيالوحيدةالمنطقةهيالعربيةالمنطقة•
183لالتفاقيةالثالثة

يعداإلجازةفترةأثناءالدخلاحتساب/استبداليخصفيمااإلقليمياألداءأنإال•
.%100بنسبةالدخلاستبدالعربيةدولة19تمنححيث،مرتفع

لحلصاوالخاصالعامالقطاعينبيناألمومةإجازةقوانينفيتفاوتوجودويالحظ•
ليالدوالمستوىعلىالممارساتأفضلفيللنظريحتاجالذياألمر،العامالقطاع
.رسميالغيرالعملقطاعفيالعامالتالنساءلحماية



لدوللاستبيانبتوجيه(المرأةإدارة-االجتماعيةالشؤونقطاع)العامةاألمانةقامت•
ياألعضاء  

 
يالمرأةتنميةأجندة:القاهرةإلعالناإلقليميةالمراجعةإعداديضوءف  

 
ف

ياالستبيانتضمن،2030العربيةالمنطقة  
 
االقتصادي،بالمساريالخاصالمحوريف

ات افترصديمؤشر يالرعايةبأعمالاالعتر خاللمنهايتوزيعوإعادةوتقديرهايالمدفوعةغت 
ي.األساسيةوالخدماتاالجتماعيةالحمايةسياسات

 
يوأيضا

 
يمنعددا للنوعمراعيةالالتدابت 

ي ياالجتماع   
ي19-كوفيدأثناءاألعضاءالدولاتخذتهايالتر  

 
.والبيئةبالمرأةالخاصالمحوريف

يالدليل"إعدادإىلباإلضافة• -كوفيدائحةجاثناءالمرأةتجاهاإليجابيةللممارساتالعرب  
19".



19-ة كوفيدغالبية الدول العربية قامت باختاذ التدابري التالية لدعم احتياجات املرأة أثناء جائح

ة عدد من العربية قامت بمسوحات الوقت لرصد الساعات المنقضية في أعمال الرعاية للنساء مقارن✓

.ليس جميعهم : بالرجال

ساء توفر قوانين العمل التي توفر للنساء األمهات نظام العمل بالساعات المرنة وتضمن نظام شامل لرعاية أطفال الن✓

.العامالت
.النظاميغيرالعملقطاعفيبالعامالتخاصةاجتماعيةحمايةبرامجتوفير✓

.(إلخ..غلإلبالطواريءخطوط)المنزليالحجرفترةأثناءالمعنفاتالنساءلحمايةخدماتتوفير✓

.والحواملاألمهاتمنللنساءاألساسيةالصحيةللخدماتالوصولتسهيل✓

.الجائحةأثناءالعاملةلألممرنةعملنظمتوفر✓



.والمطلقاتاألراملمنالمعيالتللنساءماليةحزمتخصيص✓
19-يدكوفتطعيملتلقياألولويةذاتالقوائمعلىوالحواملالمرضعاتاألمهاتتسجيل✓

.والمريضاتتالمسناللنساءوالماديةالعينيةالمساعداتفيهبماللنساءالشيخوخةتأمينتغطيةنطاقتوسيع✓
19-وجود خطة عمل وسياسات وطنية خاصة باالستجابة الحتياجات النساء والفتيات أثناء جائحة كوفيد✓

؟19-فيدهل تتوفر إحصائيات مفصلة حسب الجنس ترصد اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كو✓

19-دكوفيغالبية الدول العربية قامت باختاذ التدابري التالية لدعم احتياجات املرأة أثناء جائحة 



:توصيات بشأن ضرورة االستمرار يف حتسني و سد الثغرات يف اجملاالت التالية

ات املشاريع ، والعامالت من املنزل، والعامالت يف جمال تقديم الرعاية وصاحباالقتصاد غري الرمسيتشجيع النساء العامالت يف •

لعامالت يف الصغرية واملتوسطة على االنتقال إىل سوق العمل الرمسية من خالل برامج حتفيزية مع اختاذ ضمانات حتمي النساء ا

.    االقتصاد غري املنظم أثناء األزمات 

من طين دمج اقتصاد الرعاية ضمن األطر الرمسية لالقتصاد الوتوفري املوارد واخلدمات العامة الداعمة ألعمال الرعاية والعمل على •

.أجل ختفيف عبء الرعاية غري مدفوعة األجر عن النساء وتشجيعهن عن املشاركة يف سوق العمل

لنظامي بشكل وفق األنظمة املعمول بها لتقديم الدعم للنساء خاصة العامالت يف قطاع العمل غري ابرامج للحماية االجتماعية توفري •

.عاجل

بغية تبيان مكامن اخللل  disaggregated dataمصّنفة وضع دراسات علمية وإحصائية تعتمد على حتليل بيانات أهمّية •

.ةيف اخلطط املوضوعة ملواجهة جائحة كورونا ومعاجلته السيما فيما يتعلّق بوضع املرأة وحقوقها االقتصادية و االجتماعي



نظاممنبدلً العملة/صاحبمسؤوليةأنظمةخاللمناألمومةإجازةالعربيةالمنطقةِ الدولمعظمُ تُمِولُ •

ألفضلوباإلشارة.بالعملوإبقائهنالنساءتوظيفعنالعملأصحابيُثنيقدممااالجتماعي،التأمين

:المجالهذافيالممارسات

رالجزائ).االجتماعيالتأميننظامخاللمنالمدفوعةاألمومةإجازةتغطيفقطعربيةدولأربعفهناك•

على%25واالجتماعيالتأمينمن%75مختلطنظام)مصرويليهم(واألردنوتونسوالمغرب

.الخاصبالقطاعالعملصاحبمسؤولية

.النظر يف حتسني و تطوير نظم إجازة األمومة و إجازة األبوة

:إعادة النظر يف سياسات إجازة األمومة و إجازة األبوة 





:إجازة األبوة في المنطقة العربية

:في الدول العربية، هناك عدد من الدول العربية تمنح إجازة األبوة•

ومع. )( 2022)والمغرب والمملكة العربية السعودية ومؤخراً اإلمارات األردن وتونس(

.  ذلك، يتم توفير هذه اإلجازة لبضعة أيام فقط

جازة المملكة المغربية حيث تمنح أطول فترة إل: من بين أفضل التجارب في هذا الشأن 

باء إال أن ثالث أيام فقط منها مدفوعة األجر، مما قد يؤدي لعدم تفضيل اآل( يوم15)األبوة 

.على أخذ مدة اإلجازة كاملة



:تطوير مفهوم إجازة رعاية كبار السن-

دولالفيللغايةمحدودةتعدالبالغيناألسرةأفرادأحدأوالسنكباررعايةإجازاتأن•

.العربية

.البالغيناألسرةأفرادلرعايةمحددةإجازةتوفرعربيةدولةتوجدال•

نيمكوالتي(تقديريةأوطارئةإجازات)اإلجازةمنعاًماشكلً تمنحالتيالدولأما•

-واليمنا،سوريعمان،ليبيا،مصر،البحرين،)نفسهيالسنكبارلرعايةمنهااالستفادة

.(األجرمدفوعةغير)-والمغرب(األجرمدفوعة



:  على مستوى الخدمات

: خدمات رعاية الطفولة المبكرة " جودة"االستثمار في تحسين •

لتحاق ـ حسب معدالت اال" توفر خدمات رعاية الطفولة المبكرة"يجب االنتقال من مفهوم -•
التقييم الكمي إلى ). وتوفرها في متناول المواطنين"  جودة الخدمات"إلى مفهوم يشمل 

(التقييم الكيفي

:  إنشاء دور حضانة في أماكن العمل 

ة /في عدد من الدول يبدأ  شرط إنشاء دور حضانة في أماكن العمل عندما يوظف صاحب•
.امرأة100أو 50العمل ما ال يقل عن 

.األردن( : أفضل التجارب في هذا المجال)االستثناء •

ً حضانةإنشاءيكونحيث عددسوليوالموظفاتالموظفينلجميعاألطفالعددعلىقائما
المطالبةيتمأقلأوسنوات5بعمراألقلعلىطفلً 15المؤسسةفيتواجدفإذا.فقطالنساء
.النساءتوظيفعدمالعملأصحابيفضلأنلتجنبحضانةبخدمة



:عملالسوقفيالمرأةمشاركةتعززقدالطويلالمدىعلىاستراتيجيةتدخالت

.مرنةعملساعات،مرونةأكثروترتيبات/أساليبتبني•

(األطفالرعايةخدماتتوفيرخاصة)االجتماعياألمانشبكاتتوفردعم•

.تكامليبشكلالمختلفةالوزاراتمعبالتنسيقالرعايةاقتصادتنظموطنيةاستراتيجيةتبني•

.لرعايةالتقديماألساسيةالخدماتكأحدالمبكرةالطفولةمراحلفيالتعليممجالفيأكبربشكلاالستثمار•

.جودتهاوتحسينالسنكباررعايةخدماتفياالستثمار•

يةالتوعوالرعاية،خدماتمقدميحولالثقافيةالمفاهيممنتغيرتركزتوعويةحمالت/إعالميخطابتبني•
.لألطفالالرعايةتقديمفيأوسعبشكلالرجالمشاركةواألبوةإجازةبأهمية

.الدولةنينقواقبلمنتنظيمهايتمبهامعترفكمهنةالمجالعلىاحترافيطابعإلضفاءالرعايةاقتصادمأسسة•

.األطفالرعايةفيالرجالإشراكأهميةحولوالدراساتباألبحاثاالهتمام•

.2000لعاماألمومةبحمايةالخاصة183رقمالعملمنظمةاتفاقيةعلىالتصديق•



كة النساء أداة إقليمية للدفع بالسياسات الداعمة لتعزيز مشار

اسات في سوق العمل و لتشجيع اإلصالحات في مجال السي
:



:المصادر

•Global Gender Gap Report 2021(1)

الوقتاستخداماستبيانات؛2014تونسفيالعمللسوقالتتبعيالمسح؛2016األردنفيالعمللسوقالتتبعيالمسح؛2012مصرفيالعمللسوقالتتبعيالمسح•

(2)20فلسطينفيالعاملةللقوىاالستقصائيةوالدراساتالفلسطيني؛لإلحصاءالمركزيالجهازعنالصادرة2013/2012

(3).(2019-2017)الدوليةالعملمنظمةتقرير•

(4)."العربيةالدولفيالرعايةاقتصاد"للمرأةالمتحدةاألممهيئةتقرير•


