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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

          التنفيذية       اللجنة 
     سادس  ال        االجتماع 

  9   105              حزيران/يونيو    51 -  51               مراكش، المغرب، 

 من جدول األعمال المؤقت 11البند 

                                                                   إعادة النظر في معو قات مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة العربية

 موجـز

يعوق ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في 
                                                                                                    المنطقة العربية. ومع أن هذه القضية متعددة األوجه بطبيعتها، كثيرا  ما تثار من وجهة نظر اقتصادية بحتة، 

بين  شاسعةال يزال يتسم بتفاوتات  ال تراعي السياق األوسع لقضايا الجنسين في البلدان العربية، وهو سياق
الرجل والمرأة في المجاالت القانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. ويؤدي عدم أخذ هذه العوامل 
في االعتبار إلى تقليل فعالية التدخالت السياسية، ما يظهر في ركود معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة 

 في المنطقة.

ة الضوء على الحلقات الناقصة في تحليل مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة وتلقي هذه الوثيق
أعمال الرعاية غير  مثلقضايا  تجاهل                                        ال  للنظر في ما ينتج من آثار اقتصادية عن   ب                   العربية. وتقترح س 

في  المدفوعة األجر، والعنف ضد المرأة، بهدف تمكين الدول العربية من وضع استجابات سياسية شاملة
هذا المجال. واللجنة التنفيذية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مدعوة إلى مناقشة 

 المقترح وإبداء الرأي فيه.
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                                       مقدمة: ما الذي يمنع المرأة من التقد م؟ -    أوال 

العديد من  تحقيق، ويدعم 1030خطة التنمية المستدامة لعام يقع التمكين االقتصادي للمرأة في صميم  -1
مرأة                                                                                                     أهداف التنمية المستدامة. ومشاركة المرأة في االقتصاد عامل  أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين ال

(، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع 5(، والقضاء على الفقر في جميع أشكاله )الهدف 1)الهدف 
                                  (. وهي أساسية أيضا  لضمان استفادة 8(، وتعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع )الهدف 4)الهدف 

لذين تستند لي الحق في التنمية وعدم إهمال أحد، االمرأة من التنمية، بالتساوي مع الرجل، بما يتوافق مع مبدأ
 .1030إليهما خطة عام 

البلدان  التنمية االقتصادية واالجتماعية في في بمكاسبمشاركة المرأة بشكل متزايد في االقتصاد  عدوت -2
العربية. وقد جاء في دراسة نشرها معهد ماكينزي العالمي أن بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا يمكن 

إذا ما شاركت المرأة بالتساوي  1011في المائة بحلول عام  47أن تزيد ناتجها المحلي اإلجمالي المشترك بنسبة 
االقتصادي للمرأة بمجموعة من النواتج اإليجابية، منها الحد  . ويرتبط التمكين(1)مع الرجل في النشاط االقتصادي

                                       . والتمكين االقتصادي هو أيضا  من محركات (2)من فقر األسرة، وتحسين الصحة والتعليم، وزيادة االستدامة البيئية
ماعية التغيير نحو تحقيق العدل بين الجنسين، وهو من أولويات الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجت

 .يةإعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربلغربي آسيا )اإلسكوا(، على النحو المؤكد في 

أما في الممارسة العملية، وفي ظل الفوارق الوطنية الهامة، فال تزال المنطقة العربية ككل بعيدة عن  -3
إلى بيانات لمنظمة العمل الدولية نشرها البنك الدولي،    ا المتوسطات العالمية للمشاركة االقتصادية للمرأة. واستناد

، مقارنة بمتوسط 1058في المائة في عام  11.3الرسمية  العاملة ىبلغ متوسط المنطقة لمشاركة المرأة في القو
. وال تزال الفوارق بين الجنسين (3)في المائة 77.1 قدرهللرجال  إقليميفي المائة، وبمتوسط  13.7 قدرهعالمي 

قائمة في نوعية فرص العمل وفي متوسطات األجور. كذلك تسجل المنطقة العربية الفجوة األكبر بين الجنسين 
سوق العمل  مرأةالنساء. وتترك ال ة منسوق العمل غير النظامي فغالبية العاملين فيمالة غير المستقرة، في الع

                                                   أعماال  غير مدفوعة األجر ضمن المشاريع األسرية. ومع أن  همارس أكثر منتبمعدالت أسرع من الرجل، و
العاملة وأكثر عرضة للعمل في  ىلقو                                                                 النساء ذوات المستوى التعليمي المنخفض هن أقل احتماال  لالنضمام إلى ا

القطاع غير النظامي من النساء ذوات المستوى التعليمي األعلى، تواجه النساء ذوات المستوى التعليمي المرتفع 
 .(4)عقبات كبيرة، مثل التهميش المهني وارتفاع معدالت البطالة

                                                

(1) Jonathan Woetzel and others, The power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion 

to Global Growth (McKinsey Global Institute, 2015).                                                                                                               

(2) United Nations Development Programme (UNDP), Powerful Synergies: Gender Equality, Economic 

Development and Environmental Sustainability (New York, 2012)1051تقرير التنمية البشرية اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة  ؛ :

 (.1051)نيويورك،  تنمية للجميع

قاعدة "، (14-51من النساء في الفئة العمرية  كنسبة مئوية من السكاناإلناث )نسبة المشاركة في قوة العمل، البنك الدولي، " (3)

رجعت      )است  https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?locations=1A. بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل

 .(1059نيسان/أبريل  4في 

(4) Niels Spierings, Jeroen Smits and Mieke Verloo, “Micro- and macrolevel determinants of women’s 

employment in six Arab countries”, Journal of Marriage and Family, vol. 72, No. 5 (October 2010).                                      
 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/muscat_declaration_gender_justice_ar.2015__0.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/powerful-synergies.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/powerful-synergies.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/powerful-synergies.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/powerful-synergies.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_arabic_web.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_arabic_web.pdf
https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?locations=1A
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 بأقل 1058و 5990لعربية بين عامي وقد ارتفع متوسط مشاركة المرأة في االقتصاد النظامي في البلدان ا -4

الدول العربية لتحسين مشاركة المرأة في  عتمدتهاالعامة التي ا اتنقطة مئوية، في إشارة إلى أن السياس 5.9من 
ينبغي  هج المجزأ الذي تتبعه معظم الحكومات. وال                                      . ومن األسباب الرئيسية لهذا العائق الن (5)االقتصاد لم تكن كافية

الرامية إلى رفع القيود المهنية، وسد الفجوات التعليمية، وتطوير اقتصاد الرعاية، ورفض القوالب  تجاهل الجهود
شامل ومستدام     هج               ما تندرج في ن                                                                      النمطية وتيسير دخول المرأة إلى صناعات محددة. إال أن هذه الجهود نادرا 

 .(6)                               يؤدي إلى تمكين المرأة اقتصاديا 

عي السياسات بأن معضلة ضعف المشاركة االقتصادية للمرأة ال يمكن حلها ويزداد اقتناع الباحثين وصان -5
. ولتكوين فكرة تحليلية كاملة عن الحلول (7)بشكل منفصل عن وضع المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية

وأشكال  السياسية وركائزها، ال بد من تحديد دقيق للعالقة بين انخفاض معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة
                                                                       في المجتمعات العربية. وتواجه المرأة في المنطقة أشكاال  عديدة  ومتداخلة   بين الجنسينالمساواة  عدم أخرى من

من التمييز في المجال القانوني واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين في 
اواة بين الجنسين ويفاقم كل منها اآلخر. وتساهم بشكل عام في . وتتداخل أوجه عدم المس(8)العديد من المؤشرات

 ى المشاركة في االقتصاد النظامي.على قدرتها عل                                                   تراجع وضع المرأة في المجتمعات العربية، وتؤثر سلبا 

على مشاركتها في االقتصاد. فقد يؤدي هذا  المتدني                                            ويتوف ر العديد من األمثلة على أثر وضع المرأة  -6
إضعاف قيمة مساهمة المرأة في االقتصاد، بالتوازي مع ظواهر عالمية مثل الفجوة في األجور بين الوضع إلى 

. وقد (9)ذكورية             كانت ت عتتبر ةالجنسين لقاء العمل نفسه، واالنخفاض في متوسط األجور عند ممارسة النساء مهن

                                                

قاعدة بيانات "،       عاما ( 51من اإلناث فوق سن  من عدد السكان %)معدل المشاركة في القوى العاملة، إناث البنك الدولي، " (5)

 رجعت في      )است  https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=1A. المؤشرات الرئيسية لسوق العمل

 (.1059نيسان/أبريل  4

 The Business Case for Women’s Economic لالطالع على قائمة بالمبادرات وأفضل الممارسات في المنطقة، (6)

Empowerment in the Arab States Region (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 

October 2016).                                                                                                                                                                          

البحوث األخيرة التي أجرتها منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إلى عالقة ترابط بين التمييز في على سبيل المثال، أشارت  (7)

 OECD, Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries: The Impact of القانون والتمكين االقتصادي للمرأة.

Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia – Key Findings (2017).  أجرت بعض الدول العربية

، ومصر (1054)، وتونس (1055)إصالحات دستورية وقانونية، منها إدراج أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين في الدساتير الجديدة للمغرب 

في البحوث المستقبلية إلى تقييم أثر هذه اإلصالحات على مشاركة المرأة في النشاط  األولوية، وإزالة القوانين التمييزية. وينبغي إعطاء (1054)

االطالع على  لمزيد من المعلومات يمكن                                                                                     االقتصادي. وال تزال جميع الدول العربية، رغم ذلك، تمارس شكال  من أشكال التمييز القانوني. 

 المنطقة العربيةعدالة النوع االجتماعي والقانون: تقييم للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآخرون، 

 (.1058)نيويورك، 

 .E/ESCWA/ECW/2017/4يمكن مراجعة أشكال التمييز ضد المرأة في الوثيقة  (8)

 ,Francine D. Blau and Lawrence M. Kahn. “The gender wage gap: extentلمناقشة شاملة، يمكن االطالع على (9)

trends, and explanations”, Journal of Economic Literature, vol. 55, No. 3 (2017); and Asaf Levanon, Paula England and 

Paul Allison, “Occupational feminization and pay: assessing causal dynamics using 1950-2000 U.S. census data”, Social 

Forces, vol. 88, No. 2 (December 2009) التهميش االقتصادي للمرأة حلقة مفرغة: فقل ة من النساء قادرات على إظهار قدراتهن  في أي .                                                                                      

                                        زات المجتمعي ة بشأن قيمة مساهمة المرأة.                                                     مجال من النشاط االقتصادي، ما يصع ب إمكانية دحض التحي  

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=1A
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2016/business%20case%20report%20en%202016.pdf?la=en&vs=215
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2016/business%20case%20report%20en%202016.pdf?la=en&vs=215
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Brochure-WEEF-EN.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Brochure-WEEF-EN.pdf
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
https://www.unescwa.org/publications/state-gender-justice-arab-region
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                                                                                                   يؤدي أيضا  إلى إضعاف دور المرأة وإمكانياتها، فيؤثر في قدرتها على ممارسة أي نشاط اقتصادي. وتدني وضع 

الخاص. ويؤدي  دخلها                                                                                      المرأة عن الرجل يقي د قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بتعليمها وعملها، وباستخدام 
، وليس للبنت، على مواصلة التعليم العالي وممارسة نبلالذلك إلى سيناريوهات مألوفة، على غرار تشجيع األسر 

                                                                                              مهن ذات أجور أعلى. وبالمثل، غالبا  ما يثني الزوج زوجته عن العمل خارج البيت، وذلك من أجل رعاية 
تحتاج فيها  األطفال واألسرة. وهذا الواقع منتشر بين جميع الفئات االجتماعية واالقتصادية: ففي الحاالت التي ال

 المنزل، سواء اختارت ذلك أم ال.                             إلى دخل ثان ، تبقى المرأة في األسرة 

العاملة في  ى                                                                             وتوضح األمثلة الواردة سابقا  أنه ال يمكن فهم ظاهرة انخفاض مشاركة المرأة في القو -7
جاد                                                                                                       المنطقة العربية بمعزل عن الصورة األشمل للديناميات بين الجنسين. وتقترح هذه الوثيقة سبيال  لتحديد كيفية إي

                                                                                                   الحلقة الناقصة نظريا  وعمليا  في سياق الدول العربية، من أجل التوص ل إلى فهم كامل للعوائق التي تحول 
حلول سياساتية أكثر فعالية لتذليلها. وتسعى الوثيقة إلى تحقيق هذا  إليجادوالمشاركة االقتصادية للمرأة،  دون

 المتفشيمدفوعة األجر، والعنف المال الرعاية غير الهدف عبر طرح قضيتين هما التوزيع غير المتكافئ ألع
ضد المرأة. وقد اختيرت هاتان القضيتان لسببين رئيسيين هما: )أ( أثرهما السلبي على المشاركة االقتصادية 

عة في المنطقة   ب   ت                                           في خطاب السياسات العامة وفي الممارسات الم  الالزمللمرأة كبير، ومع ذلك ال يحظيان باالهتمام 
 األخيرة التي قامت بها اإلسكوا. عربية؛ )ب( كانتا محور تركيز المبادراتال

 ل الرعاية غير المدفوعة األجراعمأ تفاوت في توزيع -      ثانيا 

. ففي (10)تشهد المنطقة العربية الفجوة األكبر بين الجنسين في توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر -8
خمسة أضعاف الوقت الذي يمضيه  المرأةخمسة من البلدان العربية السبعة التي تتوفر عنها بيانات، تمضي 

                        في المغرب. أما في ع مان  5إلى  7مدفوعة األجر. وتناهز هذه النسبة الالرجل في القيام بأعمال الرعاية غير 
لى العمال المنزليين المدفوعي األجر(، مع أن المرأة                                                      وقطر، فالفجوة بين الجنسين أقل اتساعا  )بسبب االعتماد ع

. وباإلجمال، تشير (11)مدفوعة األجرالتزال تقضي ضعف الوقت الذي يقضيه الرجل في أعمال الرعاية غير  ال
في المائة من مجموع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر في  90إلى  80التقديرات إلى أن المرأة تضطلع بنسبة 

 .(12)لعربيةالبلدان ا

في السائدة مدفوعة األجر إلى األعراف والتوقعات الويشير التفاوت في توزيع أعمال الرعاية غير  -9
حدد دور المرأة بوصفها مقدمة الرعاية الرئيسية، ودور الرجل بوصفه المعيل الرئيسي.       حيث ي  المجتمعات األبوية

 . سياقاتفي بعض ال ما يفضل الرجلوال حتى العربية،                          بالضرورة ما تفض ل المرأة       يمث لغير أن هذا التحديد ال 

                                                

                                                                                                               المقصود بالرعاية غير المدفوعة األجر الخدمات المقدمة مجانا  داخل األسرة ألعضائها، بما في ذلك رعاية األشخاص، والقيام  (10)

 باألعمال المنزلية، واألعمال المجتمعية الطوعية.

(11) Jacques Charmes, “Time use across the world: findings of a world compilation of time use surveys”, 

Background Paper for the 2015 UNDP Human Development Report (New York, UNDP, 2015).                                           

(12) Jonathan Woetzel, The power of Parity. 
 

http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/charmes_hdr_2015_final.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
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أن مجموعة كبيرة من النساء  1057جري في عام                                                       وبي ن مسح مشترك بين منظمة العمل الدولية وشركة غالوب أ 

 .(13)في البلدان العربية تفضل إما أن تعمل لقاء أجر، وإما أن تكون في وضع يسمح لها بالعمل والعناية بأسرتها

ضعف قدرة المرأة   ي         مباشرا                    مدفوعة األجر عائقا ال                                               وتشك ل الفجوة بين الجنسين في أعمال الرعاية غير  -10
بحث عن فرص عمل. وتواجه المرأة التي تعمل خارج المنزل الالعاملة، ويمنعها من  ىعلى المشاركة في القو

. وفي كثير (14)ق تقدمها الوظيفيوذي يع                                                        مزدوجا " من المسؤوليات على مستويي األسرة والمهنة، األمر ال      عبئا "
ن يمدفوعة األجر إلى استحالة جمع المرأة بالؤدي عدم المساواة في توزيع أعمال الرعاية غير يمن الحاالت، 

واجبات الرعاية ومواصلة حياتها المهنية. وبالمقارنة بالمناطق األخرى، يزيد تأثير التفاوت في توزيع أعمال 
األجر في المنطقة العربية بفعل االفتقار إلى الخدمات العامة والهياكل األساسية المالئمة،  مدفوعةالالرعاية غير 

 ف اقتصاد الرعاية.     وتخل 

                         مدفوعة األجر يشك ل في اآلنالويدرك العالم بشكل متزايد أن التوزيع غير العادل ألعمال الرعاية غير  -11
مدفوعة األجر البرت الفجوة بين الجنسين في توزيع أعمال الرعاية غير                                  قضية اجتماعية واقتصادية. وقد اعت  نفسه

. وتسعى البحوث المعاصرة إلى دراسة آثار أعمال (15)العاملة ى" في تحليل المشاركة في القوناقصة"حلقة 
مدفوعة األجر على المستوى الهيكلي؛ وتشير مجموعة كبيرة من البحوث إلى أن توزيع هذه الالرعاية غير 

 ى المشاركة في االقتصاد النظامي.                                       عمال يحدد فعليا  قدرة الرجال والنساء علاأل

                                                                                        وتؤدي هذه الفجوة إلى تقسيم أسواق العمل على أساس الجنس، بدال  من تقسيمها على أساس الخصائص  -12
واء من عن قدراتها، س افتراضاتالفردية. فتعتبر المرأة أقل قدرة على المشاركة في العمل المدفوع األجر بسبب 

من حيث الوقت المتاح. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تضعف احتماالت عرض الشركات  محيث المهارات أ
إلى توقعات مفادها أن المرأة تقوم أكثر من الرجل بأعمال الرعاية                                                لوظائف "جيدة" أو لترقية وظيفية للمرأة استنادا 

كثيفة العمالة، ال، أو أكثر مالءمة لألشغال "جر الثانويأصحاب األ"مدفوعة األجر. كذلك تعتبر المرأة من الغير 
 .(16)بوتيرة عالية نوالموظف            ي بد ل فيهاوظائف لأو المنخفضة المهارات، أو 

                                                

 ILO and Gallup, Towards a Better Future for Women and.شاطر هذا الرأي نصف الرجال المشاركين في المسح (13)

Work: Voices of women and men (Geneva and Washington, D.C., 2017).                                                                             

في المسح المشترك بين منظمة العمل الدولية وشركة غالوب على سبيل المثال، أشارت النساء كما الرجال إلى أن أكبر  (14)

 واجهها المرأة العاملة لقاء أجر هو تحقيق التوازن بين العمل واألسرة.التحديات التي ت

 Gaëlle Ferrant, Luca Maria Pesando and Keiko Nowacka, “Unpaid care work: theلمناقشة عن هذه القضية،  (15)

missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes”, OECD Issues Paper (OECD Development Centre, 

December 2014).                                                                                                                                                                      

(16) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “The gender dynamics of inclusion and 

exclusion: a macro perspective on employment”, in Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity: Towards a 

Global New Deal (New York and Geneva, 2017) . هج توضيح "المفارقة العربية" في المشاركة االقتصادية للمرأة: فسد               ييس ر هذا الن

 ىمستوالجنس، وليس نوع الة كبيرة في مشاركة المرأة في االقتصاد النظامي، ألن إلى زياد                                                 الفجوات بين الجنسين في المهارات والتعليم لم يؤد 

 على الوصول إلى الوظائف. ة المرأةقدر، هو الذي يحد من المكتسبةالتعليمي أو المهارات 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017ch4_gender_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017ch4_gender_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017ch4_gender_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017ch4_gender_en.pdf
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وهذه العالقة عالقة دينامية: فتقسيم سوق العمل يديم عدم المساواة بين الجنسين في المجال االقتصادي،  -13

مدفوعة الألنه يؤدي إلى التقليل من قيمة المساهمة االقتصادية للمرأة. ويتم التغاضي عن أهمية أعمال الرعاية غير 
حصل العمال على التعليم والغذاء والرعاية، وكل ذلك األجر في حسن سير االقتصاد. واالقتصاد ال يعمل إذا لم ي

                                                                                                         يتطلب جهودا  غالبا  ما تؤديها المرأة. وبالنظر إلى الدور التنظيمي للنشاط االقتصادي، يشكل تقسيم أسواق العمل 
الرجل داخل المجتمع ككل. من هنا  مكانة المرأة عن مكانةالجنس أحد العوامل الرئيسية لتدني  أساسعلى 

ال سيما االقتصادية ضرورة التركيز على العالقة بين مختلف أشكال عدم المساواة في جميع المجاالت، و
 واالجتماعية.

                                       ما يكون صريحا . فتقسيم أسواق العمل على                                                     غير أن التمييز على أساس الجنس في أسواق العمل نادرا  -14
. فالقوانين (17)سسات السياسية واالجتماعية، إلى جانب األعراف والقوالب النمطيةالمؤ                       هذا النحو تعززه ضمنيا 

. ويعود (18)                                                                                          والتشريعات التقييدية، على سبيل المثال، تبي ن اآلراء األبوية بشأن أنواع العمل المناسبة للمرأة
ن المرأة توفر هذه الرعاية ساسية لرعاية األطفال إلى االعتقاد السائد بأنه أمر غير ضروري ألأ هياكلتوفر  عدم

داخل األسرة. ومن األمثلة الشائعة القيود المفروضة على االستقاللية الشخصية والمالية للمرأة، وعلى وصولها 
 إلى التعليم والتدريب والخدمات الصحية.

 العنف ضد المرأة -      ثالثا 

الصحة العالمية، شهدت أكثر من  لمنظمة                                                            ينتشر العنف ضد المرأة في العالم وفي المنطقة العربية. ووفقا  -15
. (19)العشيرعلى األقل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي من                                من كل ثالث نساء في المنطقة شكال  امرأة

 وبالرغم من ندرة البيانات الوطنية بشأن العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، تشير الدراسات المتاحة إلى مدى
      عاما   14-58جري في تونس، أبلغت نصف النساء من الفئة العمرية           وفي مسح أ  مشكلة.انتشار وخطورة هذه ال

. وفي (20)                                                                                   أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف، وكان أكثر هذه األشكال شيوعا  هو العنف الجسدي والنفسي
طفي ف العاإلى تعرضهن للعن      عاما   49-51األردن، أشارت أكثر من ربع النساء المتزوجات من الفئة العمرية 

 جريت في                . وأدت دراسات أ (21)ل أزواجهن مرة واحدة على األقل في حياتهن  ب                              و/أو الجسدي و/أو الجنسي من ق 

                                                

 William A. Darity, Jr., “Stratification economics: the role of intergroup inequality”, Journal                    لمناقشة أكثر تفصيال ، (17)

of Economics and Finance, vol. 29, No. 2 (Summer 2005).                                                                                                     

عدالة النوع االجتماعي والقانون: تقييم للقوانين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآخرون، في قوانين العمل،  لالطالع على القيود (18)

 .ن في المنطقة العربيةالمؤثرة على المساواة بين الجنسي

 World Health Organization (WHO), London School of Hygiene and Tropical Medicineأحدث البيانات المتوفرة،  (19)

and South African Medical Research Council, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and 

Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence (Geneva, WHO, 2013).                                  

(20) Tunisie, Office National de la Famille et de la Population and Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes en Tunisie: rapport de l’enquête 

(Tunis, 2010).                                                                                                                                                                            

        )عم ان  1058-1057مسح السكان والصحة األسرية في األردن ، ICFاألردن، دائرة اإلحصاءات العامة ومؤسسة  (21)

 (.1059، ماريلندو
 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=2938624E184006F3FB238F45C6617329?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=2938624E184006F3FB238F45C6617329?sequence=1
http://www.medcities.org/documents/10192/54940/Enqu%C3%AAte+Nationale+Violence+envers+les+femmes-+Tunisie+2010.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/DHS2017.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/DHS2017.pdf
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 . وتنتشر في بعض البلدان العربية أشكال من العنف(22)المغرب، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر إلى نتائج مماثلة

تشمل الزواج المبكر وختان اإلناث. وزاد النزاع المسلح من حدة هذه الظاهرة في العديد من البلدان، حيث النساء 
 .(23)هن األكثر عرضة للخطر من بين مجموع الالجئين والنازحين

نف لحقوق اإلنسان األساسية في العديد من األطر الدولية. فالع                                       ويشكل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاكا  -16
يحرم المرأة من حياة خالية من األذى؛ ويمس بكرامتها ويهدد أمنها واستقاللها الذاتي؛ وينطوي على عواقب وخيمة 

متعددة؛ ويمكن تصويره كسلسلة                                                                            في الصحة البدنية والعقلية والجنسية واإلنجابية. ويتخذ العنف ضد المرأة أشكاال 
الظاهرة قدرة المرأة  هق هذوالين الخاص والعام في حياتها. وتعمن أعمال العنف التي تتعرض لها المرأة في المج

 على الحصول على التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية، فتبقيها في حالة تبعية بالمقارنة مع الرجل.

على التمكين االقتصادي للمرأة. وتشير دراسات أجريت في بلدان متقدمة ونامية                       وللعنف أثر موثق جيدا  -17
           اقتصاديا (  م        نفسيا  أ م        جنسيا  أ م            كان جسديا  أ       )سواء على أساس الجنس التعرض ألي نوع من أنواع العنف     أن لى إ

في المنزل، أو في األماكن العامة، أو في المدرسة، أو في مكان العمل يؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على قدرة 
ر العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ على حضور      ويؤث . (24)المرأة على السعي إلى التعليم وحسن األداء في عملها

من فرصها للتقدم المهني،                               ف قدرتها على كسب الدخل، ويحد    ضع                                             المرأة وإنتاجيتها وأدائها في مكان العمل، في 
 .(25)ويهدد قدرتها على الحفاظ على عملها

من نوعه في  الجنس في مصر )األول على أساسجري مسح وطني لقياس كلفة العنف     ، أ 1051وفي عام  -18
                                                                                                     المنطقة العربية(، بي ن حجم هذه الظاهرة وأثرها على قدرة المرأة على المشاركة في االقتصاد المصري. ووفقا  

مليون امرأة للتحرش في وسائل النقل العام؛  5.7مليون امرأة في سنة واحدة، لعنف العشير؛ و 1.1              للمسح، تعر ضت 
الجنس في الشارع. وباإلضافة إلى اآلثار الجسدية والنفسية ى أساس علامرأة لشكل من أشكال العنف  ونملي 1.1و

للعنف ضد المرأة، أبرز المسح آثاره على قدرة المرأة على المشاركة في االقتصاد النظامي. وقد أصبحت الناجيات 
التحفيز  من العنف في المنزل أو في األماكن العامة أو مكان العمل أقل قدرة على العمل، وأكثر عرضة لفقدان

 .(26)ب عن العمل، ما أدى إلى تراجع اإلنتاجية في العمل، واالستقالة، وخسارة الوظيفة       وللتغي 

                                                

مسح التكلفة واإلحصاء، المجلس القومي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، العامة مصر، الجهاز المركزي للتعبئة  (22)

 :Usta, J. and others, “Domestic violence(؛ 1051)القاهرة، صندوق األمم المتحدة للسكان،  االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي

the Lebanese experience”, Journal of Public Health, vol. 121, No. 3 (April 2007); Maroc, Ministère de la solidarité, de la 

femme, de la famille et du développement social, Premier rapport annuel sur la violence à l’égard des femmes 2015 

(Rabat, 2015); State of Palestine, Palestinian Central Bureau of Statistics, “Press Release: Main findings of violence survey 

in the Palestinian society, 2011”, December 2011.                                                                                                                  

(23) E/ESCWA/ECW/1057/1. 

                                                                                                      بلدا  تقريبا  تقديرات اقتصادية ألثر العنف ضد المرأة، معظمها من االقتصادات المتقدمة. ولقائمة كاملة، يمكن  10أصدر  (24)

 Sinead Ashe and others, “Costs of violence against women: an examination of the evidence”, WhatWorks to االطالع على

Prevent Violence Working Paper, No. 2 (2016).                                                                                                                       

(25) E/ESCWA/ECW/1057/1. 

مسح التكلفة واإلحصاء، المجلس القومي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، العامة مصر، الجهاز المركزي للتعبئة  (26)

 .االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/e%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D9%8DFR%20OK.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/pressrelease/el3onfnewenglish.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/pressrelease/el3onfnewenglish.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/68-authors-ashe-s-duvvury-n-raghavendra-s-scriver-s-and-o-donovan-d/file
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
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باالستغالل                شار إليه أيضا                        لعنف استغالال  ماليا  )ي لما تشمل العالقات التي تتعرض فيها المرأة         وكثيرا  -19

. وقد يسعى المعتدي إلى (27)االقتصادي(، يزيد من القيود على حرية المرأة في االستفادة من الفرص االقتصادية
السيطرة على نوع وطرائق عمل أو تعليم شريكته، أو مالحقتها خلسة أو مضايقتها في مكان العمل، أو منعها من 

كتها، ويحد من فرص التمكين االقتصادي المتاحة لها. ويحد إلى تقييد حر                               العمل بحد ذاته. وقد يسعى أيضا 
المعتدي في كثير من األحيان من قدرة المرأة على التحكم بما تملك من أصول ودخل. وقد يؤدي ذلك إلى إبقاء 

 نها من انتشال نفسها من هذا                                                                           المرأة أسيرة هذه العالقة التعسفية، من خالل تقييد وصولها إلى الموارد التي تمك 
ن المسح المصري أن الرجال مارسوا نفوذهم                        . فعلى سبيل المثال، بي (28)الوضع، والتماس الحماية أو اإلنصاف

سيما  دورة جديدة من العنف وال     سب بداخل المنزل لمنع النساء من العمل أو اختيار نوع العمل الذي يؤدينه، ما 
 .(29)منزلي                                                     أن النساء غير المستقالت ماديا  أكثر عرضة لخطر العنف ال

ويساهم العنف ضد المرأة في إدامة العالقات غير المتكافئة بين الجنسين. وهذه العالقات غير المتكافئة  -20
                                                                               ك  رئيسي للعنف ضد المرأة، في داللة على الطبيعة الدائرية لهذه الظاهرة. ومع ذلك،                  هي بحد ذاتها محر 

 وقدرتها على التمتع بحقوقها غير مطروح إلى  هااألثر السلبي للعنف ضد المرأة على وضع يزال ال
اليوم في البحوث والممارسات السياساتية والخطاب السياسي في المنطقة العربية، ربما بسبب المحرمات 

اآلثار، إلى تهميش المرأة في  ماالعتراف بهذه الظاهرة، سواء من حيث الحجم أ االجتماعية. ويؤدي عدم
 المجتمعات العربية.

 إعادة النظر في العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة -      رابعا 
 في االقتصاد في المنطقة العربية

                                                                    رحت سابقا  أن تحليل أسباب انخفاض معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة في                         يتبي ن من األمثلة التي ط  -21
 ذلك وما يعوقها عن                                        ما يحف ز المرأة على المشاركة في االقتصادالدول العربية ال يزال غير مكتمل. فتحليل 

                                 المرأة في المنطقة. ولذلك، ال تسن   وضع                                       عددا  من القضايا األساسية التي تؤثر على              على نحو واف يلحظ  لم
عالء صوتها. وفي ما يلي خطوات عملية لتوسيع إلالسياسات المناسبة لمكافحة تهميش المرأة في الدول العربية و

المرأة في االقتصاد في الدول العربية، بهدف تسليط الضوء على  نطاق تحليل العوامل المؤثرة على مشاركة
 والعنف ضدمدفوعة األجر التوزيع أعمال الرعاية غير التفاوت في            سابقا  )أي  المذكورتينالقضيتين األساسيتين 

                                                          المرأة(، استنادا  إلى المشاريع والبحوث الجارية في اإلسكوا.

                                                

(27) Anna-Karin Jatfors, “Violence against women and women’s economic empowerment”, presentation made 

on 23 February 2017.                                                                                                                                                               

(28) National Network to End Domestic Violence, “Financial abuse fact sheet” (n.d.). 

مسح التكلفة واإلحصاء، المجلس القومي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، العامة مصر، الجهاز المركزي للتعبئة  (29)

 .االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي
 

https://www.unescap.org/sites/default/files/Session%203%20-%20Anna-Karin%20Jatfors.pdf
https://nnedv.org/?mdocs-file=10108
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
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 لرعاية غير المدفوعة األجر: قياس أعمال اإبراز غير المنظور -ألف

                                                                                           البحوث على الصعيد العالمي ترابطا  متينا  بين عدم المساواة بين الجنسين في أعمال الرعاية غير      بي نت -22
مدفوعة األجر من جهة، والتفاوت بين الجنسين في معدالت المشاركة في القوى العاملة، ونوعية العمل، ال

 .(30)واألجور، من جهة أخرى

المنطقة العربية المحاوالت الرامية إلى تقييم أثر أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر على وال تكثر في  -23
                  ل النساء أنفسهن .   ب                                                                                     مشاركة المرأة في االقتصاد، رغم تسليط الضوء مرارا  على هذه القضية في األدبيات كما من ق 

                                ات المناسبة. وقد بي نت تجارب من وبسبب هذه الحلقة الناقصة، لم تتمكن الحكومات العربية من وضع السياس
ه لتكون السياسات فعالة، ينبغي أال ترمي إلى التخفيف من العبء المباشر ألعمال الرعاية غير المدفوعة           العالم أن 

وطرائق العمل المرنة(،  األساسية للرعاية بنىال                                                     األجر الذي تتحمله المرأة فحسب )من خالل مثال  توسيع نطاق 
 .(31)                                 سد  الفجوة بين الجنسين في توزيعهاسهم في وت في االعتبار قيمة هذه األعمال تأخذن لها من أ بل ال بد

غير المدفوعة األجر كعامل مؤثر على مشاركة المرأة في االقتصاد الرعاية أعمال  ويستلزم تحديد إطار -24
غير المدفوعة األجر                                                                              ثالث خطوات. أوال ، ينبغي أن تكون مساهمة المرأة في االقتصاد من حيث أعمال الرعاية 

ل على قدرة المرأة على المشاركة في االقتصاد. اعماأل ههذ                                               ظاهرة. ثانيا ، ينبغي قياس أثر التفاوت في توزيع 
ت بين الجنسين في أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر من آثار على إعادة هيكلة و                            ثالثا ، ينبغي تحليل ما للتفا

 دة عن حجم أعمال الرعاية غير   جي         بنوعي ة                                                             أسواق العمل العربية. ويستلزم تنفيذ هذه الخطوات توف ر بيانات 
أن يولى تجميعها ك ينبغي المدفوعة األجر وتوزيعها ونوعها. وهذه البيانات محدودة في المنطقة العربية لذل

 أولوية.

جمع البيانات المتعلقة بأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر من خالل مسوح عن استخدام            وعادة ما ت  -25
على تدوين اليوميات(. ويمكن لنتائج هذه المسوح       قائم     هج                                                      الوقت تسج ل األنشطة اليومية لألفراد )عموما  باستخدام ن 

                                                                   همية في النشاط االقتصادي، من خالل اضطالعها بأكثري ة أعمال الرعاية غيرأن توضح إسهام المرأة البالغ األ
 .(32)المدفوعة األجر، وتكشف عن الفجوة بين الجنسين في توزيع مثل هذه المهام

جريت بشكل صحيح، أن تتيح معلومات موثوقة عن الوزن النسبي لكل نوع من                     ويمكن للمسوح، متى أ  -26
لت    كم                                                                    رعاية األطفال ورعاية المسنين والتنقل بين مواقع مختلفة(. وإذا ما است )مثل الطهي والتنظيف و المهام

مسوح استخدام الوقت بعنصر ذاتي )مثل أسئلة عن الدوافع(، ترسم صورة أوضح عن المساومات ضمن األسرة 

                                                

 .”Gaëlle Ferrant, Luca Maria Pesando and Keiko Nowacka, “Unpaid care workلمراجعة األدلة العالمية،  (30)

(31) Gaëlle Ferrant, Luca Maria Pesando and Keiko Nowacka, “Unpaid care work”. 

ت ال يخلو االعتماد على مسوح استخدام الوقت كقياس رئيسي ألعمال الرعاية غير المدفوعة األجر من النقد. فقد عارض (32)

رحت تساؤالت عن مدى مالءمة طريقة التحليل هذه في بلدان            كمي. كما ط     هج                                                 خبيرات في االقتصاد بشكل خاص االعتماد المفرط على ن 

 .على القدرات      قائم     هج                                                                                           الجنوب. لكن يمكن معالجة أوجه القصور عن طريق دمج عنصر ذاتي في مسوح استخدام الوقت واعتماد ن 

Julian Walker, Nana Berekashvili and Nino Lomidze, “Valuing time: time use survey, the capability approach, and gender 

analysis”, Journal of Human Development and Capabilities, vol. 15, No. 1 (2014); and Valeria Esquivel and others, 

“Explorations: time-use surveys in the South”, Feminist Economics, vol. 14, No. 3 (2008).                                                    

https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1402377/1/10.1080-19452829.2013.837033.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1402377/1/10.1080-19452829.2013.837033.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13545700802075135
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االقتصاد  أو مدى حرية المرأة في اختيار أنشطتها الخاصة، بما في ذلك ما إذا كانت قادرة على المشاركة في

وسيلة لتقييم أثر مختلف أنواع المؤسسات االجتماعية             تشك ل أيضا . ويمكن لمسوح استخدام الوقت أن النظامي
النمطية، التي تؤثر على توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر،  والقوالبوغيرها، بما في ذلك المعايير 

 ذلك على التفريق في أسواق العمل.وب

لهذه                        االجتماعية األوسع نطاقا  ةقيمبالو                                               أن  هذه المسوح تقر  بالمساهمة االقتصادية للمرأة  واألهم من ذلك -27
                                                                                            . ويمكن لتنفيذ مسوح استخدام الوقت أن يحس ن كثيرا  من نوعي ة التدخالت في مجال السياسة العامة، المساهمة

ق حلول سياسية محددة كإعادة توزيع                                                                  فيدعم بذلك مشاركة المرأة في االقتصاد. ويمكن لها مثال  أن تيس ر تطبي
أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر و تأمين مرافق لرعاية األطفال والنقل العام أو حتى تحسين الحصول على 

 .(33)المياه النظيفة والكهرباء

     تجر ، لم 1058-1000ستخدام الوقت في المنطقة العربية. ففي الفترة ال       نوعي ة مسوح بضعةسوى  ذ   نف   ت ولم  -28
. ويتيح إدراج أعمال (34)                               بلدا  تجريها على الصعيد العالمي 90بلدان عربية مثل هذه المسوح، من مجموع  7سوى 

( فرصة لتعمل الدول العربية على سد 1.4 المقصدالرعاية غير المدفوعة األجر في أهداف التنمية المستدامة )
وعة األجر، بدعم من الشركاء الدوليين في التنمية. وقد أدت الفجوة في البيانات المتعلقة بأعمال الرعاية غير المدف

الجهود المشتركة لتحسين ومواءمة منهجيات تنفيذ مسوح استخدام الوقت إلى وضع التصنيف الدولي لألنشطة 
(. وتوضع المبادئ التوجيهية لتنفيذ تصنيف 1051)تصنيف عام  1051 لعام ألغراض إحصاءات استخدام الوقت

 .(35)الدول العربية في 1051عام 

 تقدير كلفة العنف ضد المرأة -باء

الجنس تداعيات على قدرة المرأة العربية على البحث بحرية عن فرص اقتصادية،  على أساسللعنف  -29
قة إلى حد كبير. ولم يحظ الرابط بين االستغالل المالي والتمكين ال تزال غير موث لكنها ،واختيارها ومزاولتها

                                                                                                   االقتصادي للمرأة باالهتمام الالزم. كما أن  اآلثار األوسع نطاقا  للعنف على وضع المرأة وارتباطه بأوجه عدم
جة إلى مزيد من التوضيح في االقتصادي واالجتماعي والقانوني والسياسي بحا المجالالمساواة بين الجنسين في 

 الدول العربية.

                                                

تكفل مالءمة اإلجراءات السياسية مع االحتياجات المحددة لفئات مختلفة من النساء، أن                                  عي نة متنو عة وشاملة من المجيبين من شأن  (33)

ات                                                                                                                 ز مثال  بين احتياجات اللواتي يعشن في مناطق حضرية وفي مناطق ريفية. وتكرار المسوح يتيح رصد أثر االستراتيجيات والسياسيميتيح التفت

 الهادفة إلى التخفيف من الحواجز التي تحول دون التمكين االقتصادي للمرأة عن طريق الحد من عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر.

                                                                                                                  تقو ض القضايا المنهجية في بعض الدول العربية من فائدة المسوح، بسبب مثال  التفاوت في االمتثال للمعايير الدولية من حيث  (34)

                                                               مثل هذه القضايا المنهجية على ضعف  في فهم أعمال الرعاية، ومقدمي  ويمكن أن تدلنيف األنشطة المختلفة، وتسجيل الدوافع. توزيع وتص

 ,”Neetha N., “Estimating unpaid care work: methodological issues in time use surveysالرعاية، والعالقات التي تحكم هذه األعمال.

Economic and Political Weekly, vol. 45, No. 44-45 (2010).                                                                                                      

لالطالع على قائمة كاملة بمراجع تنفيذ مسوح استخدام الوقت في الدول العربية، يمكن مراجعة الوثائق المتاحة على الرابط  (35)

 .https://bit.ly/1VL1pAiالتالي 
 

https://www.epw.in/journal/2010/44-45/specials/estimating-unpaid-care-work-methodological-issues-time-use-surveys.html
https://bit.ly/2VL2pAi
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                                                                                 ج شيوعا  لقياس األثر االقتصادي للعنف ضد المرأة ما يسمى بدراسات التكاليف. وتهدف هذه   ه           وأكثر الن  -30

ذلك  في الدراسات إلى تقدير التكاليف المباشرة و/أو غير المباشرة للعنف ضد المرأة على مستويات مختلفة، بما
يمكن و. (36)من العنف، واألسر، ومقدمي الخدمات، وميزانية الدولة واألعمال التجارية على مستوى الناجيات

                             ب عن العمل واإلنتاجية ومعد الت                                                                             لدراسات التكاليف مثال  أن تقد ر التكاليف غير المباشرة للعنف الناجمة عن التغي 
التي سوق العمل. وتعطي االستبيانات أثر العنف على قدرة المرأة على المشاركة في           فتعب ر عنتبديل الموظفين، 

فكرة أوضح عن أشكال العنف الذي  ،اتقدير التكاليف أو كجزء منه       عملي ة قبل            ، المنف ذة نتشاراال تقيس مدى
 لك حجم االستغالل المالي وآثاره.تتعرض له المرأة، بما في ذ

                         فإن  النقص في دراسة أثره                                                                    ونظرا  إلى ارتفاع معدالت انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، -31
                                                                                                  على تمكين المرأة اقتصاديا  يشك ل فجوة معرفية رئيسية. ويمكن إجراء دراسات التكاليف على نطاق محلي أو 

ذت على   ف           وال  متى ن م                                                                                     إقليمي أو وطني، غير أن  الدروس المستقاة من دول العالم تشير إلى أن العملية تكون أكثر ش
                                                                              ور الدولة القيادي فيها. ويمكن لنتائج دراسة وطنية للتكاليف أن تحف ز عمل الدولة المستوى الوطني بما يضمن د

                                     لحقوق اإلنسان فحسب، بل أيضا  باعتباره    ا هام   ا ال بوصفه خرق، من خالل إعادة تحديد إطار العنف ضد المرأة
دير التكاليف االقتصادية في قضية ملحة في الصحة العامة واالقتصاد. ويمكن أن تسهم قاعدة األدلة الناتجة من تق

تحسين كفاءة االستجابات السياسية للتصدي للعنف ضد المرأة من خالل تسليط الضوء على المجاالت ذات 
 .(37)شامل    هج                                                   األولوية في السياسة العامة وعلى الحاجة إلى اتباع ن 

 ير المباشرة للعنف ضدمصر هي الدولة العربية الوحيدة التي أجرت دراسة لتقدير التكاليف المباشرة وغ -32
المرأة بالنسبة للمجتمع ككل، وذلك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان. وتشير التقديرات إلى أن الناجيات 

مليون جنيه مصري  17مجموع الكلفة إلى ارتفع ، و1051من العنف أضعن نحو نصف مليون يوم عمل في عام 
                                                               جرى حاليا  دراسات مماثلة في دول عربية أخرى، استنادا  إلى نموذج    وت  .(38)قس مجموع األثر على اإلنتاجية(ت)لم 

 .(39)تشغيلي وضعته اإلسكوا بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة يراعي خصوصيات المنطقة العربية

 السياسات فيخالصة وتوصيات  -      خامسا 

                                                                                          لزم التصدي لضعف مشاركة المرأة في االقتصاد في المنطقة العربية تقييما  شامال  لألسباب. وال يمكن تيس -33
                                                                                     تحليل بمعزل عن السياق األوسع لقضايا الجنسين في البلدان العربية، الذي يتضم ن أشكاال  من الالقيام بهذا 

                                        انوني واالجتماعي والسياسي. وقد رك زت هذه المساواة متعددة األبعاد ومتداخلة في المجال االقتصادي والق عدم
توزيع أعمال الرعاية غير تفاوت في ين في تحليل مشاركة المرأة في االقتصاد، هما التناقص حلقتينالوثيقة على 

                                                                                                 المدفوعة األجر والعنف المتفشي ضد المرأة. وانطلقت من أنشطة ومشاريع اضطلعت بها اإلسكوا مؤخرا  لتقترح 
مسألتين في تحليل مشاركة المرأة في االقتصاد من خالل تنفيذ مسوح استخدام الوقت وتقدير إدراج هاتين ال

ليست في أي حال شاملة، فتقييم أثر مختلف  الحلقات الناقصةالتكاليف االقتصادية للعنف ضد المرأة. وقائمة 

                                                

                                                          دراسة معم قة عن المنهجيات المختلفة ومزاياها وأوجه قصورها. E/ESCWA/ECW/1057/Technical Paper.4 تتضمن الوثيقة (36)

 ."تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية"اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة،  (37)

مسح التكلفة دوق األمم المتحدة للسكان، واإلحصاء، المجلس القومي للمرأة وصنالعامة مصر، الجهاز المركزي للتعبئة  (38)

 .االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي

(39) E/ESCWA/ECW/1057/Technical Paper.4. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2017/unw_costingvaw_ar_brochure_singles.pdf?la=en&vs=5245
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%20WEB%202015.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A
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ي االقتصاد والعقبات التي أشكال التمييز ضد المرأة ضروري من أجل تكوين فهم كامل لدوافع مشاركة المرأة ف

 تحول دونها في البلدان العربية.

هج الشامل إزاء التحديات في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين             الناقصة الن  الحلقاتويدعم توصيل  -34
كز ترت الذيعدم إهمال أحد  أ                                                                                  المرأة، تماشيا  مع الطبيعة المتداخلة ألهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية ومبد

يساعد الدول العربية في الوفاء بااللتزامات الدولية، بما في ذلك في إطار اتفاقية كما . 1030عليه خطة عام 
 الحلقاتالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة. واألهم من ذلك، يؤكد دمج 

                                                                                                       الناقصة على اإلقرار األوسع نطاقا  بالحواجز المتعددة األوجه التي تواجهها المرأة في البلدان العربية من جهة، 
 القتصادات العربية، من جهة أخرى.وبقيمة مساهمتها في المجتمعات وا

على الدول مة في مجال السياسات العاقترح التدخالت التالية                        صت إليه هذه الوثيقة، ت                     واستنادا  إلى ما خل  -35
 العربية والشركاء في التنمية:

 فيما يتعلق بمشاركة المرأة في االقتصاد: )أ(

دعم إجراء المزيد من البحوث من أجل تقييم شامل للعوامل المشجعة على مشاركة المرأة في  •
تحول دونها، بما في ذلك أثر عدم المساواة بين الجنسين في المجال  التياالقتصاد والحواجز 

 نوني واالقتصادي واالجتماعي والسياسي؛القا

 فيما يتعلق بأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر: )ب(

                   متماشية مع منهجي ة ومنتظمة  ،لكافة الفئات الوطنية شاملةستخدام الوقت الإجراء مسوح  •
والمبادئ التوجيهية  1051التصنيف الدولي لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت لعام 

 في البلدان العربية؛ التنفيذه

الرعاية غير المدفوعة األجر،  عمالأل غير المتكافئ توزيعللتطبيق التدابير المناسبة للتصدي  •
تدابير للتوفيق  اعتماداألساسية للرعاية، وتشجيع  بنىالاالستثمار في  ذلك من خالل في بما

و/أو توسيع إجازة األمومة واألبوة؛  بين العمل والحياة في القطاعين العام والخاص، واعتماد
ذلك من  التصدي للقوالب النمطية للجنسين في وسائط اإلعالم والخطابات العامة، وغيرو

 التدابير ذات الصلة في السياق الوطني؛

 فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة: )ج(

 منتظمة لمدى انتشار العنف ضد المرأة والتكاليف المرتبطة به؛تقديرات وطنية إجراء  •

تنفيذ التدابير المالئمة للقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك من خالل  •
ة من أجل تعزيز الحماية والوقاية والمقاضاة، يإصالح األطر الدستورية والقانونية والسياس

في خدمات الدعم ذات الصلة، وتنظيم حمالت ساءلة والتنسيق، واالستثمار وتعزيز آليات الم
 بير ذات الصلة في السياق الوطني.ذلك من التدا التوعية الوطنية، وغير

----- 


