
 ينبغي النظر في العوامل التالية في المنطقة العربية:

 مدى ونوع مشاركة النساء في سوق العمل  )أ(

مة العمل الدولية، بلغ متوسط مشاركة المرأة في تها منظاستناداً إلى بيانات مستمدة من نماذج أعد  
، أي أقل من ثلث نسبة 2017في المائة في عام  20.9القوة العاملة الرسمية في البلدان العربية اإلقليمية 

 48.7في المائة(، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنًة بالمتوسط العالمي البالغ  75مشاركة الرجال في المنطقة )
في الغالب، تقتصر مشاركة النساء في القطاع الرسمي على العمل في اإلدارات الحكومية و .1ئةافي الم

أن اإلفصاح  إالوبأجور متدنية. وفي حين ترتفع مشاركة النساء في سوق العمل بارتفاع مستواهن التعليمي، 
 عن التعرض للعنف األسري يتناقص بالتوازي مع ارتفاع المستوى التعليمي.

 ق تعريف مشاركة النساء في سوق العمل اتساع نطا )ب(

ع لسوق   إذا ما أُخذ عمل الكفاف في االعتبار، تتزايد مشاركة النساء في سوق العمل )حسب التعريف الموس 
ع الذي  2012العمل(. فمثالً، في عام  ، تزداد مشاركة النساء في سوق العمل في مصر إذا ما اعتِمد التعريف الموس 

ظراً النتشار عمل الكفاف بنسب أعلى في المناطق الريفية وفي أوساط النساء األقل تعليماً  ن و  . 2يشمل عمل الكفاف 
دة على االستبيان الحتساب أيام العمل المفقودة.    في معظم البلدان العربية، تنبغي إضافة أسئلة محد 

 احتساب قيمة العمل المنزلي غير المدفوع األجر  )ج( 

د بسبب العنف األسري. ولذا، ق  ف  ر هو العمل األبرز الذي يمكن أن يُ العمل المنزلي غير المدفوع األج
ق القسم التالي  وكما لوحظ آنفاً  ، ينبغي أن يتضم ن االستبيان أسئلة سليمة ودقيقة حول كيفية استغالل الوقت. ويتطر 

 ن العمل. ما يتعل ق بهذا النوع م لكيفية تقدير تكلفة العنف األسري الناتجة عن فقدان اإلنتاجية في

يمكن فهم العمل غير المدفوع األجر على أنه يشمل جميع األنشطة    تقدير قيمة العمل غير المدفوع األجر: 
اإلنتاجية الخارجة عن سوق العمل الرسمي التي يؤديها األفراد لألسرة المعيشية أو آلخرين،  مثل العمل المنزلي  

عي وزراعة الكفاف والمساعدة في األعمال  ورعاية األطفال والمرضى والمسنين والعمل المجتمعي  التطو 
التجارية العائلية وبناء منزل األسرة وأعمال الصيانة وخدمات المواصالت، الخ. والقاسم المشترك بين هذه  

 .3هو إمكانية استبدالها بسلٍع من السوق وبخدمات مدفوعة، على األقل نظرياً  األنشطة كلها 

المدفوع األجر بوحدات الناتج أو وحدات الوقت المستغرق في تحقيق  يمكن التعبير عن حجم العمل غير 
هذا الناتج. وبطريقة شبيهة، يمكن التعبير عن معدل األجور )سعر وحدة العمل( باألجر المدفوع لقاء وحدات 
  الناتج أو وحدات الوقت المستغرق. وتتوقف طريقة القياس على الممارسات السائدة في اقتصاد البلد المعني. 

 . 4هج الُمدخلهج الناتج ون  مة في تقدير تكلفة العمل غير المدفوع األجر هي ن  ج الشائعة المستخد  والُنهُ 
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