
ن ا ن برنامج تعزيز قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بي  لجنسي 
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"المرأة اقتصاديا



:عامةنظرة

قليميا ًإ:

المنزليالعملافأضعستةالنساءفيهاتقضياألزمةقبلبالفعلكانتوالتيالعربية،للمنطقةبالنسبةأما

وضخمت19-كوفيدأزمةمعالفجوةهذهواتسعت(.2020؛OECD)األجرالمدفوعةغيروالرعاية

.للمرأةاألجرالمدفوعغيرالعملعبء

يقضيحينفياألجرالمدفوعةغيرالرعايةفييومياساعات3.9حوالياألوروبياالتحادفيالنساءتقضي

."ساعة2.6العاملونالرجال

12عنأعمارهنتقلأطفاللديهنالالتيالعامالتللنساءبالنسبةاألعدادهذهارتفعت،2020يوليو/تموزوفي

العمرسنففيأطفاللديهاالذينالعاملينللرجالوبالنسبة،(اليومفيساعات7.7)األسبوعفيساعة54إلى

.(2020،يوروفوند)(اليومفيساعات4.5)ساعة32إلى



نًفيًعامًتلزمناًلغلقًفجوةًالمسواةًبينًالجنسي142.4

المنطقةًالعربية

ًمنًالفجوةًبينًالجنسينًفيً% 6المتحدةًاستطاعتًأنًتغلقًدولة اإلمارات العربية بالنظرًللدولًالعربيةًنجدًأن

عامًواحدً

عامفي3.8إغالقاستطاعحيثلبنانهيالماضيالعامعنالعامهذاالتقدمسرعة/نسبةفيدولةثاني

.واحد

السياسيالتمكين"مؤشرفيللتحسنباإلشارةالتقدمذلكحققاالدولتينكلتا".

جنوببعدمياإقليمنخفضةنسبةثانيأكبرهيالعربيةالدولأننجد،"االقتصاديالتمكين"لمؤشربالنظرأما

.شرالمؤهذاتحققنسبةفيانخفاضا ًالدولأكثر(اليمنوسورياو،العراق)الدولوتعد.(%40.9).آسيا

العملسوقفيالنساءلمشاركةالمتدنيةالنسبةهوالعربيةالدولفيالمؤشرهذاانخفاضفيالرئيسيالعامل.

(31%)Average





لتقريرً  ً  Global Genderترتيبًالدولًالعربيةًوفقا

Gap Report (مؤشرًالمشاركةًاالقتصادية:)

 133 Jordan    

 134 Bahrain

 135 United Arab Emirates 

 136 Qatar

 137 Kuwait 

 139 Lebanon

 142 Algeria

 143 Oman

 144 Tunisia



لتقريروفقا ًالعربيةالدولترتيب Global

Gender Gap Report المشاركةمؤشر)

:(االقتصادية 145 Mauritania

 146 Egypt

 148 Morocco

 149 Saudi Arabia

 153 Syria

 154 Yemen

 155 Iraq







:على مستوى السياسات 

ة غير االنتباه للصلة الوثيقة بين مفهوم الحماية االجتماعية و الرعاي

:مدفوعة األجر

مليار 4بأن حوالي ( 2019-2017)أوضح تقرير منظمة العمل الدولية

فقط من سكان العالم يتلقون % 45إنسان بدون حماية اجتماعية، وأن 

حماية وأوصى التقرير بزيادة االنفاق االجتماعي على ال.إعانة اجتماعية

.عربيةاالجتماعية لتوسيع نطاقها، خاصة في أفريقيا، وآسيا والدول ال



عايةالرنموذج"مندورهاوالدولةمفهوممنانتقالالعالم،مستوىعلىالماضيةالثالثةالعقودشهدت

ماعية،االجتمسؤوليتهامنتدريجياوالمنسحبةالسوقالقتصادالداعمةالدولةنموذجإلى"االجتماعية

النمو"مفهومصوبالتوجهوالعامالقطاعهيكلةإلىالعالمدولمعظمتوجهإلىذلكوأدى

بعضخاللمناالنتاجكلفةتخفيضإلىلجأتبالتالي،"الشاملةالتنمية"عنعوضا  "االقتصادي

،(اعيةاالجتموالرعايةوالتعليمالصحة،)مجاالتفيتحديدااالجتماعياالنفاقتقليصمنهااالجراءات

.االقتصاديةألولوياتهاالدولترتيبإطارفي





يفأساسيإنسانيكحق“االجتماعيةالحماية”مفهومالرسمهذايطرح

ماناألشبكات"نموذجعنيختلفيجعلهماوهوالحياةمراحلمختلف

أوية،المعيشظروفهاعلىبناءمحددةفئاتتستهدفالتي"االجتماعي

لرعايةابمفهوماالنتقالالهامفمن،الوظيفيةالحالةأوالجنسأوالعمر

طهورب"اإلنسانيالحقفكرةإلى"االمتيازات"فكرةمناالجتماعية

.للمجتمعالشاملةوالتنميةباالزدهار



قدرةلىعتؤثرالمرأةبهاتقومالتياألجرمدفوعةغيرالرعايةألعمالمتكافئةالغيرالنسبة

واألجورفيالجنسينبينفجوةإلىيؤديممااالقتصادفيكاملبشكلالمشاركةعلىالمرأة

يفتدفعهموالنساءعلىعبءاألجرمدفوعةغيرالرعايةأعمالتمثلكذلكالمعاشاتفي

لحمايةاعلىحصولهمفرصمنيقللممانظامي،الغيرالقطاعفيلالنخراطاألحيانمنكثير

.االجتماعية



أمومةإعانةيتلقينالعامالتاألمهاتمن%41الدوليالمستوىعلى.

لمدةاألدنىالحدرفعت،التي183رقماالتفاقيةالدوليةالعملمنظمةأصدرت،2000عامفي

مستوىأنعلىنصتكما،أسبوعا 12ًمنبدالأسبوع ا14إلىاألجرمدفوعةاألمومةإجازة

الدخلثلثيوأناألجرثلثياألقلعلىيكونأنيجباألمومةإجازةخاللالدخلاستبدال

.االجتماعيالضماننظاميدعمهأنيجباإلجازةأثناءاألقلعلىللمرأةالمدفوع

الثالثةبالمعاييردولةأيفيهاتفيالالتيالعالمفيالوحيدةالمنطقةهيالعربيةالمنطقة

183لالتفاقية

مرتفعيعداإلجازةفترةأثناءالدخلاحتساب/استبداليخصفيمااإلقليمياألداءأنإال،

%100بنسبةالدخلاستبدالعربيةدولة19تمنححيث



ًُبدلً لعملاة/صاحبمسؤوليةأنظمةخاللمناألمومةإجازةالعربيةالمنطقةًِالدولمعظمًُتُمِول

.العملبوإبقائهنالنساءتوظيفعنالعملأصحابيُثنيقدممااالجتماعي،التأميننظاممن

:المجالهذافيالممارساتألفضلوباإلشارة

ياالجتماعالتأميننظامخاللمنالمدفوعةاألمومةإجازةتغطيفقطعربيةدولأربعفهناك.

االجتماعيالتأمينمن%75مختلطنظام)مصرويليهم(واألردنوتونسوالمغربالجزائر)

.الخاصبالقطاعالعملصاحبمسؤوليةعلى%25و

طاعالقلصالحوالخاصالعامالقطاعينبيناألمومةإجازةقوانينفيتفاوتوجودويالحظ

اءالنسلحمايةالدوليالمستوىعلىالممارساتأفضلفيللنظريحتاجالذياألمر،العام

.رسميالغيرالعملقطاعفيالعامالت



.العراق، المغرب، ليبيا و الجزائر: أفضل الممارسات في هذا المجال





:إجازةًاألبوةًفيًالمنطقةًالعربية

فيًالدولًالعربية،ًهناكًأربعًدولًفقطًتمنحًإجازةًاألبوة:

.  ذلك،ًيتمًتوفيرًهذهًاإلجازةًلبضعةًأيامًفقطومع. )والمغربًوالمملكةًالعربيةًالسعوديةاألردنًوتونس(

إالًأنًثالثً( يوم15)المملكة المغربية حيث تمنح أطول فترة إلجازة األبوة : أفضل التجارب في هذا الشأن 

.أيامًفقطًمنهاًمدفوعةًاألجر،ًمماًقدًيؤديًلعدمًتفضيلًاآلباءًعلىًأخذًمدةًاإلجازةًكاملة



:إجازةًرعايةًكبارًالسن

ًتوجدال. أنًإجازاتًرعايةًكبارًالسنًأوًأحدًأفرادًاألسرةًالبالغينًتعدًمحدودةًللغايةًفيًالدولًالعربية

ًدولةًعربيةًتوفرًإجازةًمحددةًلرعايةًأفرادًاألسرةًالبالغين  .

ًاًمنًاإلجازة ًعام  هاًلرعايةًوالتيًيمكنًاالستفادةًمن( إجازاتًطارئةًأوًتقديرية)أماًالدولًالتيًتمنحًشكل 

(مدفوعةًاألجر-البحرين،ًمصر،ًليبيا،ًعمان،ًسوريا،ًواليمن)كبارًالسنًهيًنفسً

(.غيرًمدفوعةًاألجر)-والمغرب



: علىًمستوىًالخدمات

ًخدماتًرعايةًالطفولةًالمبكرة  :

-اللتحاقًـًيجبًاالنتقالًمنًمفهومًاالنتقالًمنًتقييمًتوفرًخدماتًرعايةًالطفولةًالمبكرةًحسبًمعدالتًا

(.جودةًالخدماتًوًتوفرهاًبأسعارًمعقولة)إلىًمفهومًيشملً

:  إنشاء دور حضانة في أماكن العمل 

لًةًالعملًماًالًيق/فيًعددًمنًالدولًيبدأًًشرطًإنشاءًدورًحضانةًفيًأماكنًالعملًعندماًيوظفًصاحب

.امرأة100أو50ًعنً

 األردن( : أفضل التجارب في هذا المجال)االستثناء.

علىًعددًاألطفالً فإذاًً. قطوليسًعددًالنساءًفلجميع الموظفين والموظفات حيثًيكونًإنشاءًحضانةًقائماً 

ًعلىًاألقلًبعمر15ًتواجدًفيًالمؤسسةً سنواتًأوًأقلًيتمًالمطالبةًبخدمةًحضانةًلتجنبًأنًيفضل5ًطفل 

.أصحابًالعملًعدمًتوظيفًالنساء



سوقفيالمرأةمشاركةلتعزيزالطويلالمدىعلىمفيدةتكونقدتدابير

:العمل

مرنةعملساعات،مرونةأكثروترتيبات/أساليبتبني.

(األطفالرعايةخدماتتوفيرخاصة)االجتماعياألمانشبكاتتوفردعم

راتوزااختصاصاتضمنتقعقدوالخدماتالسياسات)الرعايةالقتصادمنسقةوطنيةاستراتيجيةتبني
(يذالتنفتعيققدالتيالثغراتلتالفيالوطنيالمستوىعلىالتنسيقأهميةفيأتيمختلفة

بعضقليلتعنهينتجمما).المبكرةالطفولةمراحلفيالتعليموالرعايةمجالفيأكبربشكلاالستثمار
اعلقطودعمللمرأةللعملأكبرفرصإتاحةوأيضا ًالمرأة،عاتقعناألجرمدفوعةغيرالمسؤوليات
(مهماقتصادي

السنلكبارالمتنوعةاالحتياجاتتلبيةيمكنهااألمدطويلةرعايةألنظمةللتخطيط.

إلىيؤديدقمماالدولةقبلمنبتنظيمهايسمحعليهااحترافيطابعوإضفاءالرعايةأعمالبأهميةالتوعية
.ازلالمنعامالتفيهمبماالرعايةقطاعاتفيالعاملينمنالخدماتتلكلمقدميالدونيةالنظرةتغير

فيةالمتساويالمشاركةوتعزيزالجندريةاألدوارحولالنمطيةالقوالبتحديعلىالعمل:إلىالحاجة
."األبوةإجازة"بأهميةالتوعيةعلىالعملواألزواجبينالمنزليةالمهام

2000لعاماألمومةبحمايةالخاصة183رقمالعملمنظمةاتفاقيةالتصديق.



عيد على الصدعا إعالن القاهرة للمرأة العربية 
:إلىاالقتصادي

الحق في العمل
ضمان المساواة في وصول 

المرأة إلى التمكين على 
المستوى االقتصادي

تمكين المرأة من تفعيل 
وضع ورصد دورها في

استراتيجيات الحد من الفقر

تعزيز فرص المرأة في 
مجاالت االئتمان والتدريب 

المهني وربطه بسوق العمل 
.وتنمية المهارات

ضمان تقليص اآلثار 
السلبية للعولمة وأية آثار 

عكسية

ضمان الموارد المالية 
المطلوبة لدعم خطط

االعتراف بأعمال الرعاية 
غير المدفوعة وتقديرها



اعمةًمبادرةًجامعةًالدولًالعربيةًللدفعًبالسياساتًالد

عًلتعزيزًمشاركةًالنساءًفيًسوقًالعملًوًلتشجي

:اإلصالحاتًفيًمجالًالسياساتً



وفي إطار تنفيذ محور التمكين االقتصادي

6

هيئةةة االمةةم المتحةةدة بالتعتتاونًمتتعًاالمانةةة العامةةة قامتتتً

" خديجةةة "شةةبكة بتتإطالقًاالتحةةاد األوروبةةي وللمةةرأة 

لعربيتةًفتيًكمنبرًللتمكينًاالقتصاديًللمرأةًفيًالمنطقةًا

.2015سبتمبرً



ادي الشبكة العربية للتمكين االقتص
"خديجة"

منبرنلتكويعربيةمبادرةأول"خديجة"شبكةتعتبر
مكينتتعزيزتستهدفللمرأةاالقتصاديللتمكين

.المنطقةفيالمرأة
مكينالتوتعزيزلدعمكمنصة"خديجة"شبكةتعمل

تدعويوه.العربيةالدولمنطقةفيللمرأة االقتصادي
للنساءةاالقتصاديوالمخرجاتالفرصفيالمساواة إلى
أماكنفياألمانوسائلزيادةذلكفيبماالمنطقةفي

المناصبإلىلوصولهنالعادلةوالفرصالعمل،
راعيةمقانونيةأطروضمانقدراتهن،وبناءالقيادية،

.االجتماعيللنوع
المراعيةالُنُهجإلىوالدعوةالمعرفةلتبادلكمنبركما

ةالمصلحأصحابإشراكخاللمناالجتماعيللنوع
.والخاصواالجتماعيالعام،القطاعمن



أةالمر إدارة–الفنيةاألمانةقامتعليهبناء  
األممهيئةمعبالتعاون والطفولةواألسرة
األوروبياالتحادمنوبدعمللمرأةالمتحدة
عربيةالللمرأةاالقتصاديالتمكينشبكةبإطالق

وأطرمهامحولاجتماعاتعدةوعقد"خديجة"
:كاآلتيعملها



كين تعزيز التم"المنتدى اإلقليمي حول : االجتماع األول
االقتصادي للمرأة في المنطقة العربية 

نساءالتمكينتضمنالتيلإلجراءاتإطاروضعإلىالمنتدىهدف
الخاصةةالعربيااللتزاماتتنفيذعلىوتعملالعربية،المنطقةفي

حدياتالتبحثكماالتنفيذموضعووضعهااالقتصاديبالتمكين
لمرأة لالتنميةأجندةالقاهرةإلعالن"طبقا  عليهاالمتفقواألهداف

وتعزيزدعمفيالمحليةالسياساتودور،"2015-بعدلماالعربية
مشاركةلضمانالالزمةوالتدابيرللمرأة،االقتصاديالتمكين

اتالسياسودورعليهاالمتفقواألهدافالتحدياتالمنتدىبحث
الالزمةيروالتدابللمرأة،االقتصاديالتمكينوتعزيزدعمفيالمحلية
.مشاركتهالضمان

للتمكينإقليميةكشبكة"خديجةشـبكة"بإطالقأعمالهالمنتدىاختتم
لسيدةلالرائدةبالتجربةاقتداء  العربية،المنطقةفياالقتصادي

كنموذجالتاريخيودورها(ص)الرسولزوجةخويلدبنتخديجة
.االقتصاديالتمكينمجالفيالعربيةللمرأة



ي للتمكين االقتصادي للمرأة ف" خديجة"االجتماع الثاني لشبكة 
المنطقة العربية 

، القاهرة2016مايو 16
بالجامعةاالعضاءالدولمنعددممثلياالجتماعفيشارك•

معنيةيةواقليموطنيةواتحاداتودولية،اقليميةومنظماتالعربية،
صينومتخصخبراءالىباإلضافةللمرأة،االقتصاديبالتمكين

.مانحةوجهاتواكاديميين
لمنطقةافيللمرأة االقتصاديالتمكينتعزيزالىاالجتماعهدف•

العاملةفةالمختلالقطاعاتبينللشراكةالفرصةوإتاحةالعربية،
.لعربيةاالمنطقةفيللمرأة االقتصاديالتمكينتعزيزمجالفي

المهامتضمنالذىخديجةشبكةعملإطاراالجتماعناقش•
ىعلاالتفاقوتمخديجةشبكةعملبرنامجوكذلك،واالهداف

تحديدلالشبكةمهامودراسةلبحثمتخصصةعملفرق تشكيل
منواالستفادةالمشروعاتتمويلوفرصالشبكةوهيكلمهام

األخرى اإلقليميةالشبكةخبرات



ادياالقتصللتمكين"خديجة"لشبكةالثالثاالجتماع
28/7/2016بتاريخالعربيةالمنطقةفيللمرأة

لتنظيمياوهيكلهاالشبكةلمهامالمقترحةالمسودةاالجتماعناقش
حولللمرأة المتحدةاالممهيئةاعدتهادراسةنتائجعرضتمكما

بكةالشاهدافتحقيقكيفيةحولالشبكةاعضاءالسادةرؤية
يفالمتخصصينالخبراءمنعددالثالثاالجتماعفيشارك

لعربيةاالمنطقةفياالقتصاديالمستوى علىالمرأة تمكينمجال



:نتائج االستطالع الذي تم خالل االجتماع الثالث للشبكة

ط برنامج هدف االستطالع إلى تسهيل اتخاذ القرارات وتخطي
مور العمل في االجتماع الثالث وأخذ آراء في العديد من األ

.  منها مهمة الشبكة واالستراتيجية
:خديجةشبكةأهدافتحقيقكيفية

أن تكون منصة ألصحاب المصالح
أن تكون منصة للحشد والدعم
أن تكون مركز للمعرفة
أن تكون آلية تأثير على صنع السياسات



الرؤية
بمثابة"خديجة"للمرأة االقتصاديللتمكينالعربيةالشبكةتعتبر

قيقتحأجلمنوالمناصرةالخبراتلتبادلمتخصصةمنصة
تحققسوفو .اإلقليمياالقتصادفيالجنسينبينمتوازن نهج

بينمتوازنةلممارساتالدعوةخاللمنالرؤيةهذهالشبكة
ائهاأعضيصبحوسوف.السياسيةالمستوياتوعلىالجنسين

.الممارساتهذهوتطبيقلتصميمإقليميمرجعأيضا

ادىاالقتصالتمكينتحقيقفىالمساهمة،2030عامبحلول
بحقوق متعتتبحيثفئاتهالجميعالعربيةالمنطقةفىللمرأة 

ذههمناالستفادةعلىوالقدرةمتساويةاقتصاديةوفرص
للمرأة القاهرةاعالنمعيتسقبمامتساويةومواردالفرص
المستدامةالتنميةوأهدافالعربية



:العضوية

.للمرأةدياالقتصاالتمكينتعزيزعلىتعملالتيالعربيةالمنطقةفيالمؤسسات والهيئات الوطنية•
(راقبمبصفة)اإلقليميالمستوىعلىاالقتصاديالتمكينمجالفيالعاملةالمدنيالمجتمعمنظمات•



:آليةًالعمل

اآلليات الوطنية المعنية 
بالمرأة 

مؤسسات 
المجتمع المدني 

اإلقليمية 
المعتمدة

الخبراء و 
األكاديميين



:بعضًالنتائجًالمتوقعة

العملسوقفيالمرأةلمشاركةداعمةسياسات.

فييةالوطنالتقاريرخاللمناألعضاءالدولفيالواقعتعكسإقليميةتقاريرودراسات

.االقتصاديالتمكينمجال

ولعملاسوقفيالمرأةمشاركةتشجيعتخصالتيالقضايالجميعمناصرةوتوعية

التيةالجندرياألدوارحولالوعيتغييرعلىالعملمنهاولهاالمتكافئةالفرصاتاحة

.المرأةعلىفقطالرعايةأعمالتحصر

معيقالتنسكذلكوالشبكةأعضاءتجميععلىالعامةاألمانةتعملالحاليالوقتفي

لجنةياتلتوصتنفيذا ًوذلكخديجةلشبكةالقادماالجتماععقدبشأنالمغربيةالمملكة

.2021العربيةالمرأة



:إعدادًالمراجعةًاإلقليميةًاألولىًإلعالنًالقاهرة

ًسنوات5ًتقومًاألمانةًالعامةًحالياًبإعدادًالمراجعةًاإلقليميةًاألولىًإلعالنًالقاهرةًللمرأةًالعربية،ًبعد

.701تنفيذاًلقرارًالقمةًرقمً.

مرأةًبادرتًجامعةًالدولًالعربيةًبإعدادًاستبيانًوًتشاركتًمعًكلًمنًاإلسكواًوًهيئةًاألممًالمتحدةًلل

.لوضعًمالحظاتهمًعليه

انويةًوالتيًقمناًبتعميمًاستبيانًلرصدًالتقدمًالمحرزًبتحديدًعددًمنًالمؤشراتًاألساسيةًوالمؤشراتًالث

.ستقومًالدولًاألعضاءًًبجامعةًالدولًالعربيةًباستيفائهاً

يدةًلرصدًوًيحتويًاالستبيانًعلىًمحورًكاملًمخصصًلرصدًكافةًالقوانينًوًالسياساتًوًالممارساتًالج

.التقدمًالمحرزًفيًًمجالًالتمكينًاالقتصاديًللمرأةً

تقريرًعربيًحولًالتقدمًالمحرزًفيًتنفيذًإعالنًالقاهرةًبج  ً ميعًمحاورهًوًتمًسينتجًعنًتلكًالمراجعةًأيضا

إقليميًوًبالتاليًستكونًهذهًالمراجعةًمصدر.  كذلكًإضافةًمحورًجديدًخاصًبالنوعًاالجتماعيًوالبيئة

درًالرئيسيًهامًللمعلوماتًواإلحصاءاتًالمبنيةًعلىًتجاربًالدولًوالتيًتشكلًفيهاًالتقاريرًالوطنيةًالمص

.للمعلومات
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Global Gender Gap Report 2021(1)

استبيانات؛2014تونسفيالعمللسوقالتتبعيالمسح؛2016األردنفيالعمللسوقالتتبعيالمسح؛2012مصرفيالعمللسوقالتتبعيالمسح

(2)20فلسطينفيالعاملةللقوىاالستقصائيةوالدراساتالفلسطيني؛لإلحصاءالمركزيالجهازعنالصادرة2013/2012الوقتاستخدام

(3).(2019-2017)الدوليةالعملمنظمةتقرير

(4)."العربيةالدولفيالرعايةاقتصاد"للمرأةالمتحدةاألممهيئةتقرير



ً شكرا


