
تقييم سياسات استجابة 
-يدلجائحة كوفاالقتصاد الكلي 

العربيةفي المنطقة 19

هبة هشام، محللة تنمية القطاع الخاص

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة
للمرأة للدول العربية
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في 19-استجابة االقتصاد الكلي لجائحة كوفيد1.
الدول العربية

أداة سياسة الرعاية 2.

دراسات حالة من مصر واألردن 3.

اسم المصور/ األمم المتحدة للمرأةهيئة|الصورة

المحتويات
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فيدكو والعربيةالمنطقة

مستوىعلىالوظائفمنالكثيرفقدانإلىالجائحةأدت•

اعاتسفياالنخفاضأنتقدرالدوليةالعملمنظمةلكنالعالم،

العربيالعالمفيخاصبشكلمرتفعالعملوعائدالعمل

فيالعاملةاليدكثافةعلىاالعتمادزيادةإلىذلكويرجع•

العالمفياألخرىالمناطقمنبالعديدمقارنةالمنطقة

مليون14.3حوالييقعأنالمتوقعمنذلك،إلىوباإلضافة•

يرفعسالذياألمرللجائحة،نتيجةالفقردائرةفيآخرشخص

(شخصمليون115)٪25إلىالعربيالعالمفيالفقرمعدل

(2020المتحدة،األمم)
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٪ 20ة العاملة في المنطقىالقوتبلغ نسبة مشاركة المرأة في •

(2019منظمة العمل الدولية، )

في منظور النوع االجتماعيمن تأثير سلبي بها أكثر منطقة •

4.7)الوقت المستغرق في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر 

هيئة األمم المتحدة )أضعاف عمل الرجال غير مدفوع األجر 

(2020للمرأة، 

ىالقوالتركيز على مشاركة المرأة في 
العاملة
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المرأة ستتحمل أن 2020تشير التقديرات الصادرة في يونيو •

كل في العالم العربي، رغم أنها ال تش٪ من فقدان الوظائف 41

العاملةالقوى ٪ من 21أكثر من 

سنتات من كل دوالر ينفق 6ال يزيد على تبين األدلة أن ما •

احتياجات المرأةتلبية تم تخصيصه لعلى حماية العمالة 

أو استهدف الحد من قابليتها للتضررالعاملة 

حتيةالتوالبنيةاالجتماعيةالحمايةعلىاإلنفاقعام،بشكل•

تعلقيفيمااإلنفاقعلىالكفايةفيهبمايركزالاالجتماعية

حزمفيبوضوحكقطاعالرعايةتظهرلماآلن،حتى.بالرعاية

الحكوماتقدمتهاالتيالتعافي

ى القوالتركيز على مشاركة المرأة في 
العاملة
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يوفر عرض إقليمي لسياسات استجابة االقتصاد الكلي•

للحكومات في المنطقة العربية

صاد الستجابات واستثمارات االقتإلى اآلثار المحتملة ينظر •

[يرإلى حد كب]التي ال تراعي منظور النوع االجتماعي الكلي 

يقدر التأثير على تمكين المرأة اقتصاديًا•

التوصيات السياساتيةعدًدا من يضع•

تقرير استجابة االقتصاد الكلي



اإلنفاق: النتائج الرئيسية

ثمار تشير التقديرات إلى أن االست
لى في الحوافز الضريبية يؤدي إ

:ما يلي

مليون وظيفة في دول 8.8
٪ 19]مجلس التعاون الخليجي 

[فقط من النساء

ماليين وظيفة خارج دول 3
٪ 16]مجلس التعاون الخليجي 

[فقط من النساء

٪ فقط من اإلنفاق يوجه6.3
اعية إلى البنية التحتية االجتم

من % 91يوجه حوالي 
قة إجمالي اإلنفاق في المنط
ط إلى حماية العمالة والنشا

االقتصادي

٪ من إجمالي اإلنفاق يوجه 3
إلى الحماية االجتماعية



من إجمالي اإلنفاق على ركن التوظيف والنشاط االقتصادي يأخذ النوع االجتماعي٪ فقط 6

في االعتبار
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النتائج الرئيسية 

اركة الناتج المحلي اإلجمالي الضائع نتيجة التخلي عن هدف معدل مشالتاريخالهدفالبلد

العاملةالقوى اإلناث في 

٪203012.5(٪23من )٪ 12زيادة بنسبة مصر

٪20232.6(٪18من )٪5زيادة بنسبة العراق

٪20255.6(٪17من )٪7زيادة بنسبة األردن

4.4٪2024(٪23من )٪ 5زيادة بنسبة لبنان

5.5٪2030(٪22من )٪8زيادة بنسبة المملكة العربية السعودية



تقدير العجز في الرعاية 1.

دي من والتكاليف والعائد االقتصا

ية االستثمار في اقتصاد الرعا

أداة دعم السياسات الخاصة )

بهيئة األمم المتحدة للمرأة 

(ومنظمة العمل الدولية

التعليم في مرحلة الطفولة 
المبكرة

٪ من 18إطالق فرص تقدر بـ •

.  الناتج المحلي اإلجمالي

ع مبادئ تمكين المرأة مع القطا•

ي الخاص؛ االستعراض القانون

عمليات الشراء المراعية ل

لمنظور النوع االجتماعي 

(هيئة األمم المتحدة للمرأة)

المراعية عمليات الشراء
لمنظور النوع االجتماعي

منهجية تكلفة عدم المساواة •

ي المبنية على النوع االجتماع

هيئة األمم المتحدة للمرأة )

واللجنة االقتصادية 

(واالجتماعية لغربي آسيا

وضع ميزانية مستجيبة 
العتبارات النوع االجتماعي 

االستفادة من أدوات وموارد األمم المتحدة 



سبل المضي قدًما

بشأنمحدودةاتبسياسالمنطقةفيالنساءمنالمائةفيوأربعونأربعةدؤكي:المبكرةالطفولةمرحلةفيالتعليمفياالستثمار•

.وظيفةعلىالحصولأمامالرئيسيةالعقبةباعتبارهاالخاصةوالحياةالعملبينالتوازن

دانالميفيوالتنميةالتعاونمنظمةاقتصاداتفيالرعايةقطاعفياالستثمارعنالناتجوتنميتهاالعملفرصخلق•

قدمتهاالتيعافيالتحزمفيحواضشكلبكقطاعالرعايةتظهرلماآلن،حتى.للمنطقةمفيدةدروًساطياتهفييحملاالقتصادي

.الحكومات



حيح مشهد تقديم الخدمات تحقيق نتائج أفضل في وقت الحق من الحياة للمستفيدين والمستفيدات من األطفال ولتصفي ر أكثفعالية•

.المجزأ حاليًا وغير المتكافئ إلى حد كبير

.  فرص عمل بشكل نظامي في قطاع تغلب عليه عمالة النساءخلق •

مرأة مما يؤثر في أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر في المنزل والحد من قلة وقت اللتأثير السلبياشوًطا في تصحيح قطع •

المنطقة إلى قصور سياسات في من النساء% 44يكتسب االمر أهمية من حيث اشارة . على قرارها باالنضمام إلى سوق العمل

.التوازن بين العمل والحياة على أنها العقبة الرئيسية أمام االحتفاظ بالوظيفة

المترتبة على ما سبقالمزايا



أداة سياسة الرعاية 
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:لكيفية القيام بما يليتوفير منهجية -1

تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية االجتماعية؛•

في تقدير تكاليف االستثمارات والنفقات العامة لسد هذه الفجوات•

التغطية؛

.  تقييم العوائد االقتصادية المختلفة لهذه االستثمارات•
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أهداف أداة سياسة الرعاية 



ميم االستثمار في الرعاية، وال سيما تصالمساهمة في الدعوة إلى -2

ضمان السياسات وحزم التحفيز االقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة ل

:االنتعاش الفعال والشامل للجميع من خالل ما يلي

ة مساعدة الحكومات على تحديد أولويات اإلنفاق على خدمات الرعاي•

االجتماعية

المتعددة؛هذه االستراتيجية لتلبية أهداف السياسةإمكانات التوسع في •

لكن المبنية على النوع االجتماعي في المقام األول والمساواة تحقيق •

، أيًضا خلق فرص عمل ملموسة، والحد من البطالة، وتوليد الدخل

.والحد من الفقر، والنمو الشامل للجميع
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أهداف أداة سياسة الرعاية 



تحسين إمكانية حصول األسر المعيشية على خدمات الرعاية 1.

االجتماعية الجيدة

صة، تنظيم سوق العمل لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخا2.

طط والتشريع وتنفيذ سياسات شاملة إلجازة الرعاية، وإنشاء خ

تأمين إجازات الرعاية

خفض ساعات العمل بدوام كامل بما يتماشى مع معايير العمل 3.

ن الالئق، وإتاحة خطط العمل المرنة لكل من الرجال والنساء الذي

.يتحملون مسؤوليات الرعاية، وما إلى ذلك

ن إتاحة خطط العمل المرنة لكل من الرجال والنساء الذين يتحملو4.

.مسؤوليات الرعاية، وما إلى ذلك
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أداة سياسة الرعاية هدف



(:2018العمل الدولية منظمة بحسب )تعرف على النحو التالي 

قطاع خدمات التعليم•

الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي•

التعليم االبتدائي والثانوي•

قطاع خدمات الرعاية الصحية•

(رعاية على المدى القصير)المصابين / رعاية المرضى •

الرعاية على المدى الطويل للمسنين أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو •

المرض المزمن
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خدمات الرعاية االجتماعية



أداة سياسة الرعاية هدف



؟ما هي القطاعات المستهدفة•

ماذا سيكون هدف السياسة •

المناسب في توسيع نطاق

خدمات الرعاية االجتماعية؟

تقييم العجز في الرعاية . 1
(فجوات التغطية)

غطية تطبيق تقييم فجوة الت•

وتقدير التكاليف على 

م، التعلي)مختلف القطاعات 

(  الصحة

لى تقييم تكاليف القضاء ع-2
أوجه العجز في الرعاية 

الوظائف المباشرة مقابل •

الوظائف غير المباشرة 

توزيع الوظائف الجديدة •

حسب المهنة 

المقارنة بتوليد الوظائف•

ت مقابل اإلنفاق في القطاعا

(مثل البناء)األخرى 

تقدير توليد فرص العمل .3

تقدير نتائج التوزيع-4

على النمو والمتغيراتثرألا-5
مثلخرىألاالكلية قتصاديةالا

والميزانية وعجز نتاجيةإلا
الميزان التجاري 

منهجية أداة سياسة الرعاية 



حالة من المنطقة العربيةةدراس|

أداة اقتصاد الرعاية في األردن



يكلي بالنظر إلى تحديات التوظيف المرتبطة بالتغير اله

مال والتكنولوجي، ومسؤولية المرأة الرئيسية عن أداء أع

الرعاية المدفوعة األجر وغير مدفوعة األجر، ينبغي أن

يتجزأ يصبح تحويل أنشطة الرعاية إلى عمل الئق جزًءا ال

كثر من االستراتيجيات التي تهدف إلى بناء اقتصادات أ

".شموالً 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير 

2017التجارة والتنمية لعام 

|الصورة للمرأةالمتحدةاألممهيئة المصوراسم /


