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  تنفيذي موجز
  

 ابذلتھ التي الجھود بفضل الماضية القليلة العقود خالل اًكبير زخماً المرأة تمكين موضوع اكتسب  
 المتحدة األمم اھتمام أد�ى وقد.  اإلنمائية السياسات في قضاياھا وإلدماج بحقوقھا للمطالبة العالم في المرأة

 النھج من تحو�لتإذ  ،الجنسين وقضايا المرأة حول المتداولة اللغة في ملموس تغيير تحقيق إلى المرأة قضاياب
  .ين المرأة لم يتحقق بالكامل بعدغير أن تمك.  رأةالم تمكين إلى النھج الھادف إلى الرعاية على قائمال
  

 االقتصادية اللجنة األعضاء في البلدان في االقتصادي النشاط في المرأة مشاركة سج�لت لقد  
 مقارنة متدنية تبقى أنّھا غير الماضية القليلة العقود خالل مطّرداً تزايداً) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية

 أقّل على ،- الفترة خالل نسبياً ثابتة العاملة اليد من المرأة حصة وظلت.  لمالعا مناطق بسائر
 معدالت في ارتفاعاً المنطقة وتشھد.  اإلسكوا في األعضاء البلدان معظم في العاملة القوى مجموع ربعمن 

 من كبيرة حصةب بطللضوا ال يخضع يالذ النظامي غير القطاع يستأثرو.  والعمالة غير المستقرة البطالة
  .العاملة القوى

  
 أن� إلى والخاص العام القطاعين بين النسائية العاملة اليد وتوزيع العمالة اتجاھات تحليل يشيرو  
 أن غير.  المنطقة في عديدة بلدان في يزال وال ،طويلة لفترة المرأة كان المجال الرئيسي لعمل العام القطاع
 الرأي الشائع ال يزال يعتبر كان وإن الخاص، القطاع في المرأة ص عملزيادة فر نحو حالياً يتجه الوضع
 المناصب ملء في باألفضلية األحيان غالب في ھو الذي يحظى الرجلف".  للمرأة مناسب غير" القطاع ھذا

 القليلة السنوات خالل اإلناث لدىالتحصيل العلمي  مستوى ارتفاع رغم وذلك الخاص، القطاع في الشاغرة
 العمل سوق احتياجات بين التوافق فانعدام.  على ھذا الصعيد الجنسين بين تراجع الفجوةو ضية،الما

 العالم في المرأة تعليم مشكلة كبيرة على صعيد طرحي النساء نسبة فيھا ترتفع التي التخصص ومجاالت
  .والتكنولوجي المھني التدريب ضعف في ظل تتفاقم ،العربي

  
أثبتن  مثقفات نساء المنطقة في المرأة تعليم في االستثمار أنتج العقبات، ھذه وجود من الرغم وعلى  

فسيدات األعمال يساھمن في رفع مستوى .  نجاحاً كما الرجال في امتالك المؤسسات التجارية وتشغيلھا
أنّھن مشاركة القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص، سواء أكان من حيث اإلدارة أم من حيث اإلنتاج، مع 

يواجھن قيودا مالية وتنظيمية في إنشاء أعمال خاصة بھن، وكذلك تحدياً مستمراً في التوفيق بين الحياة 
  .العائلية ومتطلبات العمل

  
وأم�ا أحد أبرز العوامل التي تعوق تمكين المرأة العربية اقتصاديا فھي الحواجز القائمة على التمييز   

كبيرتين، فئة الحواجز المرتبطة بالمؤسسات االجتماعية والممارسات  بين الجنسين التي تندرج ضمن فئتين
فالدساتير في معظم البلدان األعضاء في .  الموارد االقتصادية والماليةالحواجز المرتبطة بفية وفئة الثقا

عمل وقد وقعت معظم ھذه البلدان على اتفاقيات منظمة ال.  اإلسكوا تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين
الدولية، ومنھا االتفاقية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعامالت في األجر عن العمل المتساوي في القيمة، 

وقد انتھك مبدأ المساواة .  طب�قھاأنّھا لم ت الة والمھن، أو صادقت عليھا، إالواالتفاقية الخاصة بالتمييز في العم
تنص� على حماية النساء من  أحكاماً مثالًفقوانين العمل تتضم�ن   .التمييز بين الجنسينعبر سن� قوانين تكرس 

األعمال الخطرة والعمل الليلي، فتعبر بذلك عن النظرة االجتماعية السائدة بأن� النساء ضعيفات ويحتجن 
إلى الشريعة التي تنص� على منح المرأة نصف حصة  المنطقةوتستند قوانين اإلرث في .  بالتالي إلى الحماية

  .الرجل في حال وجود ورثة من الجنسين
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ومن األسباب .  ولذلك ما زالت المرأة العربية بعيدة عن تحقيق المساواة االقتصادية مع الرجل  
الرئيسية لھذا الوضع وجود قوانين تنطوي على تمييز، وعدم تطبيق القوانين التي ال تنطوي على تمييز، 

ولكن تأثير المجتمع األبوي، بما فيه من عادات وتقاليد، غالبا   .وعدم وعي المرأة بحقوقھا على ھذا الصعيد
  .ما يطغى على مفعول ھذه االعتبارات القانونية

  
بسبب عدم حصول المرأة على الموارد االقتصادية والمالية وتحكمھا بھا مع أن�  ويزداد الوضع سوءاً  

وحتى .  لي جزء من حقوق المواطنة للمرأةھذا الحق مكر�س في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وھو بالتا
وإن كان القانون يكفل للمرأة الحق في امتالك األرض، فكثيراً ما تتنازل عنھا ألخوتھا نتيجة لالعتقاد السائد 

باسم  وينطبق المنطق نفسه على ممتلكات األسرة التي تسج�ل عموماً.  بضرورة إبقائھا على اسم العائلة
وفي ھذا الوضع، ال يكفي دخول سوق العمل .  في حيازتھا جته قد ساھمت مادياًالرجل حتى وإن كانت زو

وجني الدخل لتمكين المرأة، إذ يالزمھا شعور بعدم االستقرار االقتصادي وبمحدودية فرص الحصول على 
  .الضماناتالقروض في غياب 

  
.  في منح القروض ، وھي متحفظة عموماًالمنطقةوتشكل المصارف المصدر الرئيسي للتمويل في   

التمويل الذاتي إما عن طريق  إلىلذلك تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم نفسھا مرغمة على اللجوء 
ولمعالجة ھذا الوضع، استُحدثت برامج التمويل .  أو القروض من األصدقاء وأفراد األسرة األرباح المحتجزة

وبرامج التمويل الصغري .  ص وتخفيف حد�ة الفقرالصغري في عدد من البلدان بھدف دعم القطاع الخا
تركز على تعزيز إمكانات حصول المرأة على الموارد المالية، ولكنھا ال تؤم�ن بالضرورة منافع  عموماً

في  لذلك يبقى تأثير ھذه البرامج على تمكين المرأة محدوداً.  إضافية مثل تدريب المرأة وتوعيتھا بحقوقھا
  .غالب األحيان

  
اتخاذ تدابير على صعيد السياسات واعتمادھا بھدف تعزيز  منطقة اإلسكواطلّب وضع المرأة في ويت  

  مساھمة المرأة االقتصادية، واالعتراف بھذه المساھمة لما لھا من تأثير إيجابي، ليس على المرأة فحسب، 
اعتماد نھج ثالثي األطراف  وأم�ا الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك فتكمن في.  عموماًبل على االقتصاد والمجتمع 

  .ترعاه الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية
  

فعلى مستوى الحكومة، يجب أن يتركّز العمل على إعداد إحصاءات موز�عة بحسب الجنس ومستمد�ة   
من مصادر موثوقة وقابلة للمقارنة، يجري تحديثھا بانتظام بدعم من المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى 

 جميع التشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وسن وتطبيق تشريعات جديدة تضمن حقوق إلغاء
لتغيير والتنمية؛ وإشراك المرأة في ا؛ واستعمال برامج التعليم ووسائل اإلعالم لتعميم دور المرأة في المرأة

التنفيذية والتشريعية؛ والترويج الحياة السياسية عبر زيادة مشاركتھا على الصعيد المحلي، وفي األنشطة 
للسياسات االجتماعية التي تمكّن المرأة من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات رعاية األسرة؛ 
واعتماد ميزانيات تراعي احتياجات الجنسين؛ واستحداث مرصد اقتصادي عربي للمرأة من أجل رصد 

  .التغيرات
  

ن يتركّز العمل على تعزيز وعي المرأة بحقوقھا القانونية وعلى صعيد المجتمع المدني يجب أ  
والسياسية واالقتصادية؛ وإفساح المجال أمام المرأة لالستفادة من خدمات تطوير األعمال التجارية مع 
االستعانة بالخبرات الفنية التي تملكھا المنظمات الدولية المتخصصة؛ وتعزيز تنمية المؤسسات المالية لكي 

  .ضھا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساھم فيھا وكاالت التمويل الدوليةتشمل بقرو
  

الدراية وولكي تتحقق التغيرات المنشودة، يجب أن تتوفّر اإلرادة السياسية لدى الحكومات، والعزم   
درات بل تسھم وھكذا ال تبقى الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة دون ما تملكه من ق  .لدى المجتمع المدني

  .  في إطالق تلك القدرات واستثمارھا



  ةـممقد
  

كبيراً في العقود األخيرة، نتيجة للجھود الحثيثة التي بذلتھا المرأة  اكتسبت قضية تمكين المرأة زخماً  
دمج  ال يتجز�أ من حقوق اإلنسان، وسعياً إلى اًفي مختلف أنحاء العالم، دفاعاً عن حقوقھا باعتبارھا جزء

  .السياسة اإلنمائيةياھا في صلب صياغة قضا
  

وقد أد�ى التزام األمم المتحدة بقضايا المرأة، من خالل تنظيم المؤتمرات الدولي�ة واعتماد االتفاقيات   
المناھضة للتمييز، إلى إحداث تغيير بالغ األھمية في نھج معالجة قضايا المرأة، إذ تحول من نھج يرتكز على 

  .إلى تمكين المرأة الرعاية إلى نھج يھدف
  

للبنك الدولي، ي�قصد  اًوفقف . التمكين، ال بد� من تعريفه أوالً وللتمكن من تقييم مدى تحقيق ھذا  
ألفراد، بحيث يستطيعون المشاركة في اوضع المزيد من الموارد والقدرات في متناول "مصطلح التمكين ب

وھذا يتطلب زيادة .  )1("فيھا ومراقبتھا ومحاسبتھاالمؤسسات التي تعنى بحياتھم، والتفاوض معھا والتأثير 
  .بھاالموارد المالية واالقتصادية التي يمكن لألفراد الوصول إليھا والتصرف 

  
غير أن المرأة ال تحظى باإلمكانات الكافية للوصول إلى الموارد والتصرف بھا، وال تحظى بفرص   

تفسير للفوارق بين الجنسين التي تنتشر في مختلف أنحاء  ولعّل في ذلك.  متكافئة إلطالق طاقاتھا اإلنسانية
وتضاف إلى ھذه القيود، المعايير  . العالم بما في ذلك البلدان العربية، بالرغم من بعض االستثناءات

ق ھا تعووھذه العوامل كل.  المرأة والرجلاالجتماعية المقيدة، والتقاليد الثقافية، وأنماط توزيع األدوار بين 
  .تمكين المرأة عملية

  
وتتناول ھذه الدراسة أثر ھذه المتغيرات على تمكين المرأة العربية من منظور اقتصادي�، كما تدقق   

غير أن معالجة ھذه المسألة تبقى معقدة لمجموعة من .  في تدابير السياسات العامة التي قد تحد� من ھذا األثر
  :ب، بما فيھا االعتبارات التاليةاألسبا

  
ق رمن الفوا وكذلك الكثير ،العوامل المشتركة، بينھا الكثير من )2(بلداً عربياً منطقة اإلسكوا  تضم�  -

فھذه المنطقة تضم� بلداناً غنية منتجة للنفط، كاإلمارات .  من حيث التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية
، دوالر أمريكي في عام    يالعربية المتحدة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

في عام  اًكيريأم دوالراً وبلداناً فقيرة كاليمن، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
بلد وآخر أو داخل  ونتيجة لھذا الواقع، تختلف ظروف المرأة وفرص مشاركتھا االقتصادية بين . )3(

  .صياغة سياسة عامة مشتركة للمنطقة كلھا البلد عينه، مما يطرح إشكالية في
  

ي�قصد بعمل المرأة في المنطقة، العمل مقابل أجر، أي العمل في القطاع النظامي، في�ستَثنى بذلك عدد   -
إضافة إلى  . كبير من النساء اللواتي ينخرطن في القطاع غير النظامي أو اللواتي ال يعملن خارج المنزل

)1  (.  

األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، الجمھورية العربية السورية، السودان، العراق، ع�مان، فلسطين، قطر، )  2(
  .، المملكة العربية السعودية، اليمنالكويت، لبنان، مصر

)3  (.  
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ونتيجةً لذلك، ال تحسب  . لدور المرأة في المنزل العمل في القطاع الزراعي، امتداداًما ي�عتَبر  ذلك، غالباً
  .وإذا قُد�رت فبأقل من قيمتھاالمساھمة الكاملة للمرأة في االقتصاد، 

  
تشھد المنطقة نقصاً في توفر البيانات المصنفة حسب الجنس بالكمية وبالنوعية المطلوبة، وتضارباً   -

  ولذلك يصعب الحصول على أرقام صحيحة، .  طرائق المعتمدة في تجميع ھذه البياناتفي التعاريف وال
بل يمكن استخدامھا لتحديد االتجاھات  ما تكون متناقضة، ال تصلح إلجراء مقارنات موثوقة، بل غالباً

  .في المنطقة الخاصة بمشاركة المرأة في االقتصاد
  

  بأية أرقام يمكن الوثوق؟  - 1اإلطار 
  

المشاكل التي تواجھھا أية دراسة في منطقة اإلسكوا ھي التضارب بين مختلف مصادر البيانات اإلحصائية،  إحدى  
 تشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن قسم اإلحصاء أن القطاع غير النظامي يشكّل : "كما يظھر في االقتباس التالي

في  رسمية فتشير إلى أن ھذه النسبة تقارب الاألرقام غير وأما   .في المائة من مجموع النشاط االقتصادي في األردن
كما تبرز التباينات حول حجم  )أ(في المائة البنك الدولي فتشير إلى أن ھذه النسبة ال تتجاوز وأما مصادر   .المائة

في  أن النساء يدرن  )ب(غ الصغرلمشاركة المرأة الحقيقية في القطاع غير النظامي، إذ تشير إحدى دراسات التمويل البا
وفي حين تعتبر ھذه النسبة منخفضة مقارنة باالتجاھات العالمية،  . المائة من مؤسسات القطاع غير النظامي في األردن

  .)ج(يعتبر مسؤولون حكوميون أن ھذه النسبة بالغة االرتفاع
___________________  

    )أ(  
  .المرجع نفسه  )ب(  
    )ج(  

  
وعلى الرغم من ھذه العوائق، تتناول ھذه الدراسة وضع المرأة االقتصادي في منطقة اإلسكوا، على   

ضوء قدرتھا على الوصول إلى الموارد المالية واإلقتصادية، كما تدقق في الوسائل المتنوعة التي قد تساھم 
الذي أشار إليه البنك " االقتصاد الذكي" ففي الواقع، ھذا ليس سوى.  قتصادية أمام المرأةفي إتاحة الفرص اال

  .)4(نمو وتقليص الفقرالدولي، إذ أنه يؤدي إلى اإلسراع في ال
  

)4  (.  
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  )5(لمحة عام�ة عن منطقة اإلسكوا  -أوالً
  

المنطقة في العقدين  تشير اإلحصاءات االجتماعية إلى أن تقد�ماً كبيراً قد أحرز في مختلف بلدان  
فبين عامي  . غير أن الفوارق ال تزال واسعة داخل البلدان األعضاء في اإلسكوا وفيما بينھا . الماضيين

، انخفضت معدالت وفيات الرضع في المنطقة، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في و 
ضت معدالت األم�ية وكاد يتحقق تعميم التعليم االبتدائي في كما انخف . جميع البلدان األعضاء، باستثناء العراق

وتحقق تحسن في التكافؤ بين الجنسين في  . كلٍّ من اإلمارات العربية المتحد والبحرين وقطر والكويت
كثر من ثلث البلدان األعضاء التكافؤ في االلتحاق بالمدارس االبتدائية في �مرحلة التعليم االبتدائي، إذ حققت 

غير أن� قطاع التعليم ال يزال  . مستوى التعليم الثانوي يشھد االتجاه عينه ن�والجدير بالذكر .   عام
في  يشھد تباينات كبيرة، إذ ال تتعد�ى نسبة النساء اللواتي يمتلكن مھارات أساسية في القراءة والكتابة 

  .في المائة في اليمن المائة في مصر، و
  

فنصيب الفرد من نمو الناتج المحلي اإلجمالي  . تصادية فتظھر صورةً أقل إيجابيةأم�ا المؤشرات االق  
في  .، حين بلغ آنذاك ، يسجل تراجعاً منذ عام في المائة في عام  الحقيقي، الذي بلغ 

في المائة  وما زاد الوضع خطورةً، ھو تزايد فئة الشباب في المنطقة، التي نمت بنسبة تجاوزت  . المائة
وبسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب ھذا النمو، سجلت بلدان الشرق   .)6(و بين عامي 

بأن ھذه المنطقة ھي الوحيدة  ، علماً)في المائة (فريقيا أدنى معد�الت عمالة في العالم أاألوسط وشمال 
  .)7(و في ھذا المعد�ل بين عامي  التي شھدت ارتفاعاً

  
  2007و 1997متغيرات سوق العمل والنشاط االقتصادي للشباب، في عامي   -1الجدول 

  
العالم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

)باآلالف(فئة الشباب 
المجموع      
إناث    
ذكور    

)باآلالف(عمالة الشباب 
المجموع    
إناث    
ذكور    

)باآلالف(بطالة الشباب 
المجموع    
إناث   
ذكور    

مسح للتطورات "تحت عنوان  يستند ھذا القسم، ما لم ي�ذكر خالف ذلك، إلى المنشور الصادر عن اإلسكوا في عام   )5(
  ".-االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا 

وھي " الشرق األوسط وشمال أفريقيا"رقام بمجموعة بلدان تشير إليھا منشورات منظمة العمل الدولية بتسمية تتعلق ھذه األ  )6(
  .تضم جميع البلدان األعضاء في اإلسكوا باستثناء السودان، وتشمل عضويتھا كذلك إيران

)7 ( .  
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  )تابع( 1الجدول 
  

العالم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

معدل مشاركة اليد العاملة الشابة
المجموع

إناث
ذكور

نسبة عمالة الشباب إلى مجموع السكان
المجموع

إناث
ذكور

معدل بطالة الشباب
المجموع

إناث
ذكور

نسبة بطالة الشباب إلى البالغين
المجموع

إناث
.1 ذكور

عدم مشاركة الشباب في النشاط االقتصادي
)باآلالف(غير الناشطين اقتصادياً الشباب     

)بالنسبة المئوية(فئة الشباب غير الناشطين اقتصادياً معدل 
   ،قتصادياًفئة الشباب غير الناشطين احصة اإلناث من 

)بالنسبة المئوية(    

  
أما العوامل   .ال تقتصر البطالة في المنطقة على فئة الشباب فحسب، بل تطال الفئات العاملة برم�تھا  

األساسية التي تساھم في ھذا الوضع فتُعزى إلى عدم االستقرار السياسي في المنطقة، وخصوصاً في العراق 
لى النسبة المرتفعة لتدفّق رأس المال إلى الخارج، وفي المقام األول من البلدان وفلسطين ولبنان، باإلضافة إ

  .)8(المصدرة للنفط، في منطقة تشھد انخفاضاً في معد�الت االستثمار
  
  

)8  (.  
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  منطقة اإلسكواوضع المرأة االقتصادي في   -ثانياً
  

  مشاركة المرأة في القوى العاملة
  

قتصادي في المنطقة العربية زيادة مطّردة خالل العقود القليلة سج�لت مشاركة المرأة في النشاط اال  
 )9(فقد أشارت منظمة العمل الدولية.  غير أن� ھذه المشاركة تبقى متدنية مقارنة بسائر بلدان العالم.  الماضية

 .ا إلى أن المنطقة العربية شھدت خالل العقد الماضي زيادة في عدد النساء في القوى العاملة بلغت نسبتھ
من  المائةفي  .ولكن المرأة ال تزال تشكل .  ، وكانت األعلى مقارنة بأي منطقة في تلك الفترةالمائةفي 

مجموع القوى العاملة، وھي نسبة أدنى بكثير من أي منطقة أخرى في العالم، وتؤدي إلى ارتفاع في 
ي سبعينات القرن الماضي، كان فبفضل الطفرة النفطية التي حصلت ف.  مستويات اإلعالة االقتصادية

باستطاعة عدد ضئيل من األفراد العاملين إعادة عدد كبير من غير العاملين والتمتع مع ذلك بمستوى معيشي 
الذي ظھرت بوادره في ثمانينات القرن الماضي، أصبحت ھذه في األجور الحقيقية ومع التراجع .  )10(مرتفع

ير العاملين للعامل الواحد في البلدان العربية عددھم في أي� منطقة اإلعالة عبئا، إذ تعدى عدد المعالين غ
  .أخرى من العالم

  
القوى  منوالجدير بالذكر أن فوارق كبيرة ال تزال قائمة داخل المنطقة حيث تتراوح حصة المرأة   
أرقام عام ( الكويتفي  .ومعد�ل أعلى قدره  فلسطينفي  المائةفي  .بين معد�ل أدنى قدره العاملة 

التي  بلدان مجلس التعاون الخليجيالعامالت األجانب مثلما ھي حال سائر  الكويتويشمل معدل ).  
  .تسجل زيادات كبيرة منذ عام 

  
  2005سنة وأكثر،  15النشاط االقتصادي لدى اإلناث من عمر   -2الجدول 

  
  كنسبة مئوية

  من المعدل لدى الذكور
  مؤشر

)=(  
  لالمعد

البلد  )النسبة المئوية(
األردن

اإلمارات العربية المتحدة
البحرين

الجمھورية العربية السورية
السودان
ع�مان

فلسطين
قطر

الكويت
لبنان
مصر

سعوديةالالمملكة العربية 
اليمن

  
  .باالستناد إلى مصادر منظمة العمل الدولية،  اإلسكواحسابات : المصدر

)9  (.  

)10 ( .  
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ذه وقد بلغت ھ.  -لم تسج�ل حصة اإلناث من القوى العاملة زيادة تذكر خالل الفترة   
، حيث )المائةفي  ( فلسطين، ثم )المائةفي  ( قطرو اإلمارات العربية المتحدةالزيادة أعلى معدالت في 

وتبقى ھذه النسبة أقل بكثير .  في المائة فقط في عام  كانت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 
في  و اإلمارات العربية المتحدةي ف و قطرفي  المائةفي  من نسبة مشاركة الرجال، حيث بلغت 

  .فلسطينفي  المائة
  

  معدالت المشاركة في القوى العاملة  -3الجدول 
  )سنة 64=15من الفئة العمرية  كنسبة مئوية من اإلناث والذكور(

  
ةالسن

ورالبلد
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ذك
ال

ث
إلنا
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ور
ذك
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ث
إلنا
ا

ور
ذك
ال

ث
ا إلن
ا

األردن

  اإلمارات

  العربية  

المتحدة  

ينالبحر

  الجمھورية

  العربية  

السورية  

ع�مان

فلسطين

قطر

الكويت

لبنان

مصر

المملكة 

  العربية

السعودية  

اليمن

  
  .: المصدر

  
البلدان على حصة المرأة من مجموع القوى العاملة، التي ال تتجاوز الربع في جميع  أيضاًويصح ھذا   
وقد .  ربع تماماًحيث تساوي ال مصرو المائةفي  تصل إلى  حيث لبنانباستثناء  اإلسكوافي  األعضاء

مان حيث بلغت حيث كانت الزيادات طفيفة، باستثناء ع� -ظلت ھذه النسبة شبه ثابتة خالل الفترة 
لمشاركة المرأة في  ، بعد أن كانت قد سجلت معدالت متدنيةالمائةفي   فلسطينو المائةفي  الزيادة 

ا في كميار المرأة في البلدان العربية، ى العاملة ليس خوالواقع أن عدم االنضمام إلى القو.  المرحلة السابقة
فاألرجح أن� نساء كثيرات يخترن العمل إذا ما توفرت الظروف .  في العالمالكثير من البلدان النامية 

  .االجتماعية المؤاتية وفرص العمل المالئمة
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  مشاركة المرأة في القوى العاملة  -4الجدول 
  )وى العاملةكنسبة مئوية من مجموع الق(

  
  السنة

                  البلد
                األردن

                اإلمارات العربية المتحدة
                  البحرين

                الجمھورية العربية السورية
                ع�مان

                فلسطين
                قطر

                الكويت
                لبنان
                مصر

                السعوديةالمملكة العربية 
                اليمن

  .: المصدر

  

  اإلمارات العربية المتحدةالمشاركة االقتصادية للمرأة في   - 2اإلطار 
  

إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في  اإلمارات العربية المتحدةإلى التقرير الذي قد�مته  استناداً  
ثالثة معدل سنة وأكثر زيادة ب رطات في القوى العاملة، من الفئة العمرية نخ، سج�ل عدد المواطنات المعام 

  .امرأة في عام   إلى  امرأة في عام    من أضعاف، إذ ارتفع
  

) المائةفي  .(وتعمل المرأة في الوزارات االتحادية وتحظى بأكثرية الوظائف في وزارة التربية والتعليم   
ووزارة الشؤون االجتماعية ) المائةفي  .(ووزاة التعليم العالي والبحث العلمي ) المائةفي  .(صحة ووزارة ال

وأطلقت الحكومة سلسلة مبادرات تھدف إلى تعزيز دور المرأة في قطاع األعمال، حيث شملت ).  المائةفي  .(
  وتشير التقديرات إلى أن مجموع .  مالتأسيس مجالس لسيدات أعمال وإطالق جائزة اإلمارات لسيدات األع

  .مليارات دوالر في مختلف أنحاء اإلمارات .مرأة تدير استثمارات في قطاع األعمال بقيمة ا
  

___________________  

  .: المصدر
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  العمالة الھشة والبطالة  -اًثالث
  

المنشودة، بل الحصول على العمل يؤمن لصاحبه أجراً الحصول على عمل ليس الغاية "
  .)11("اوظروف عمل الئقة، ويمنحه شعوراً بالمساھمة والنجاح والرض

  
 )12(األحيان حيث تكثر العمالة الھشة الكثير منالمنطقة العربية في في القاعدة ھو ليس العمل الالئق   
في  .، إذ انخفضت بنسبة -خالل العقد  ملحوظاً ولكن� العمالة الھشة سج�لت تراجعاً.  والبطالة
وكان معدل التراجع لدى اإلناث .  في منطقة شمال أفريقيا المائةفي  .في منطقة الشرق األوسط و المائة

  أعلى منه لدى الذكور ) في شمال أفريقيا المائةفي  .- في الشرق األوسط و المائةفي  .- (
والجدير بالذكر أن� ھاتين ).  في شمال أفريقيا المائةفي  .- ألوسط وفي الشرق ا المائةفي  .- (

  .)13(بين الجنسين على مستوى حصة العمالة الھشة من مجموع العمالة تفاوٍت المنطقتين تشھدان أكبر
  

  العمالة الھشة في المنطقة  -5الجدول 
  )نسبة مئوية(      

  
                

  عالمجمو
              الشرق األوسط
              شمال أفريقيا

 الذكور
              الشرق األوسط
              شمال أفريقيا

  اإلناث
    .          الشرق األوسط
              شمال أفريقيا

  
  .: المصدر

  
ألزمة المالية الراھنة، وما تبعھا من تباطؤ اقتصادي آثار سلبية على النمو االقتصادي في جميع كان ل  

ت توقعات النمو إيجابية مناطق العالم باستثناء أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق األوسط، إذ كان
ولكن� ھذا االتجاه لم يرافقه تحسن في سوق العمل في الشرق األوسط حيث ظلت معدالت .  لعام 

  .)14(البطالة من أعلى المعدالت في العالم
  

)11 (

األيدي كحصة من مجموع يحسب مؤشر العمالة الھشة مجموع العاملين لحسابھم الخاص والعمال المساھمين في األسرة ) 12(
 في األوقات التي تشھد تدنياً تحميھماالجتماعي وشبكات األمان التي  خدمات الضمانويفتقر العمال ذوو األوضاع الھشة إلى (...) لة مالعا

منظمة العمل ( . األوقات الصعبةفي الطلب االقتصادي، ويعجزون في الغالب عن توفير مدخرات كافية ألنفسھم وعائالتھم لمواجھة ھذه 
).من النص اإلنكليزي  ، ص يناير/ن الثانيكانوالدولية، 

)13 (.

)14 (.
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وإذا كان الھدف ھو خلق فرص للعاطلين عن العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إضافة   
 ، ال بل مليون وظيفة جديدة بحلول عام  دد إلى سوق العمل، فھذا يتطلب خلق إلى الوافدين الج

 والبالغة  - قعة في اليد العاملة للفترة مليون وظيفة إذا ما أخذت في االعتبار الزيادة المتو
  .)15(مواجھته يصعب على المنطقة وھذا تحٍد.  مليون

  
كان أسرع في منطقة شمال  -ت البطالة خالل الفترة والجدير بالذكر أن� انخفاض معدال  

شمال أفريقيا أكبر مما ھي عليه في الشرق األوسط، وأن� الفجوة بين الجنسين في أفريقيا منه في منطقة 
فعدد النساء العاطالت عن العمل في شمال أفريقيا يكاد يبلغ ضعف عدد الرجال .  الشرق األوسطمنطقة 

  .لعملالعاطلين عن ا
  

  المنطقةمعدالت البطالة في   -6الجدول 
  )نسبة مئوية(     

  
                      (*)  

  المجموع

                      الشرق األوسط

    .                  شمال أفريقيا

  الذكور

                      الشرق األوسط

                      شمال أفريقيا

  اإلناث

                      ..الشرق األوسط

                      ..شمال أفريقيا

  .: المصدر

  .ھي تقديرات أولية األرقام العائدة لعام   (*)  :اتالحظم
  .البيانات غير متوفرةأن  تعنيعالمة النقطتين   )..(  

  
وتبين من تحليل اإلحصاءات المحدودة المتوفرة في المنطقة والموزعة بحسب نوع الجنس أنّ�   

المملكة و مصرو األردنن اإلناث كان انخفاضھا أسرع مما كان عليه بي الرجال في معدالت البطالة بي
لدى الرجال من جميع الفئات العمرية، ومنھا فئة  مصروقد ارتفعت معدالت البطالة في .  العربية السعودية

  .ويرج�ح أن يكون السبب في ذلك نمو فئة الشباب من مجموع السكان.  الشباب
  

بين الرجال ازدادت معدالت البطالة حيث  الجمھورية العربية السوريةحالة  والعكس صحيح في  
غير أن� معدل البطالة لدى اإلناث من فئة الشباب في .  - اء أربعة أضعاف خالل الفترة والنس

الفئة السكانية نفسھا من في ضعف ھذا المعدل  بلغ في عام  مصرو الجمھورية العربية السورية
  .رالذكو

  

)15 (.
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  آفة منتشرة : البطالة في مصر  - 3اإلطار 
  

ففي األعوام القليلة الماضية، سجلت معدالت .  في سوق العمل في مصر البطالة ھي أحد أكثر المشاكل إلحاحاً  
لى لكن معدل البطالة بين اإلناث بقي أعلى منه بين الذكور، حيث بلغ ع.  البطالة ارتفاعاً سواء أكان بين الذكور أم اإلناث

  .في المائة في عام  3.مقابل  المائةفي  .الترتيب 

  
  

تشير البيانات الرسمية إلى أن مستويات البطالة لدى الرجال والنساء في ازدياد وسط الوافدين الجدد إلى سوق   
، وبلغ معدل -لمائة خالل الفترة في ا فقد تعدت نسبة العاطلين عن العمل من الوافدين الجدد .  العمل

  .سنة - البطالة أوجه ضمن الفئة العمرية 
  

_____________________  

.: المصدر

  

  الجمھورية العربية السوريةعمالة الشباب في   - 4اإلطار 
  

  :انتقال الشباب من المدرسة إلى العملحول  أظھر المسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية في عام   
  

  ؛أن� معدالت انعدام النشاط لدى الشباب مرتفعة -

نھوا سوى مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط، وأن� يأن� البطالة شديدة التركز وسط فئة الشباب الذين لم  -
  ؛فترة البطالة ھذه طويلة

  ؛لدى الجنسين محدود في غالب األحيان أن� التحصيل العلمي -

  ؛غير مدفوع أو يعملون لساعات طويلة لقاء أجر متدنٍ أن� معظم الشباب يؤدون عمالً -

أن� الشباب يستعينون في بحثھم عن عمل بوسائل غير رسمية كاالتصال باألصدقاء أو األقارب أو القيام  -
  ؛بزيارات إلى أرباب العمل المحتملين

  .ن الجنسين كبيرة في ھذه المجاالتأن الفجوة بي -
  

_____________________  

مئوية من القوى العاملة معدل البطالة كنسبة

السنة

)كنسبة مئوية من القوى العاملة لدى الذكور(الذكور 

)كنسبة مئوية من القوى العاملة لدى اإلناث(اإلناث 

ية
ئو
 م
بة
نس
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.: المصدر

  معدالت البطالة حسب البلد، مجموعة مختارة من البلدان  -7الجدول 
  

  لبلدا
  السنة

                
  مصر

  مئوية من مجموع القوى العاملة منالنسبة ال(اإلناث 
                  )اإلناث   

  منالمئوية من مجموع القوى العاملة النسبة (الذكور 
                  )الذكور   

                  )النسبة المئوية من مجموع القوى العاملة(المجموع 
  النسبة المئوية من مجموع(الشباب اإلناث من فئة 

                  )- القوى العاملة لدى اإلناث في الفئة العمرية    
  عاملة منالنسبة المئوية من مجموع القوى ال(الذكور 

                  )-الذكور في الفئة العمرية   
  األردن
  مئوية من مجموع القوى العاملة منالنسبة ال(اإلناث 

  ..  ..  ..          ..  )اإلناث  
  منالمئوية من مجموع القوى العاملة النسبة (الذكور 

  ..  ..  ..          ..  )الذكور  
  ..  ..  ..          ..  )النسبة المئوية من مجموع القوى العاملة(المجموع 

  المملكة العربية السعوية
  مئوية من مجموع القوى العاملة منالنسبة ال(اإلناث 

      ..  ..  ..        )اإلناث  
  منالمئوية من مجموع القوى العاملة النسبة (الذكور 

      ..  ..  ..        )لذكورا  
      ..  ..  ..        )النسبة المئوية من مجموع القوى العاملة(المجموع 

  الجمھورية العربية السورية
  مئوية من مجموع القوى العاملة منالنسبة ال(اإلناث 

  ..  ..  ..  ..          )اإلناث  
  منالمئوية من مجموع القوى العاملة النسبة (الذكور 

  ..  ..  ..  ..          )الذكور  
  ..  ..  ..  ..          )النسبة المئوية من مجموع القوى العاملة(المجموع 

  النسبة المئوية من مجموع القوى( اإلناث من فئة الشباب
  ..  ..  ..  ..          )- العاملة لدى اإلناث في الفئة العمرية   

  لعاملة منمئوية من مجموع القوى االنسبة ال(الذكور 
  ..  ..  ..  ..          )-الذكور في الفئة العمرية   

  .: المصدر

  .عالمة النقطتين تعني أن البيانات غير متوفرة(..)   

  
  الفجوات في األجور  -ألف

  
ات إالّ أن� المعلوم.  منطقة اإلسكوافي الواقع ما يدّل على وجود فجوات في األجور بين الجنسين في   

تضمن قوانين العمل  مثالً الجمھورية العربية السوريةففي .  اإلحصائية الموثوقة التي تدعم ذلك غير متوفرة
تظھر في مستويات الدخل  ولكن� الفوارق بين الجنسين.  المساواة في األجور في القطاعين العام والخاص

.  )16(فاعھا ضمن فئة الرواتب المتدنيةوتدني نسبة النساء ضمن شريحة الرواتب المرتفعة وارت ،المتراكم

)16 (.  
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لصالح الفوارق تتراجع وال سيما،  ھذه )17(ولكن عمليات المراقبة المحلية والدراسات ذات الصلة تشير إلى أن�
  .ھا مستوى جيد من التحصيل العلميالمرأة الشابة التي تلتحق بالقوى العاملة، وفي حوزت

  
  )أ(2005مل، المحقق من الع تقديرات الدخل  -8الجدول 

  )بالدوالر األمريكي، محسوبة على أساس معادل القوة الشرائية(
  

  الذكور  اإلناث  

 نسبة حسب المحقق الدخل نقديرات

  الذكور إلى اإلناث دخل
  )مئوية نسبة(

          األردن
          اإلمارات العربية المتحدة

          البحرين
          ية العربية السوريةالجمھور
         السودان
          ع�مان
          قطر

          الكويت
          لبنان
          مصر

          المملكة العربية السعودية
         اليمن

  .األمم المتحدة،  ،"/تقرير التنمية البشرية " إلى استناداً اإلسكواحسابات : المصدر

الدخل حسب نوع الجنس، يقد�ر الدخل المحقق من العمل لدى الرجال والنساء  نقص في البيانات المتعلقة بتوز�عإلى ال نظراً  )أ(  
ر غير الزراعي للمرأة إلى األجر غير الزراعي للرجل، ونسبة الرجال والنساء من بطريقة تقريبية استنادا إلى البيانات المتعلقة بنسبة األج

بمعادل القوة  الناتج المحلي اإلجمالي، ومجموع السكان من الذكور واإلناث ونصيب الفرد الواحد من مجموع السكان الناشطين اقتصادياً
 ھذا الحساب إلى البيانات المتاحة عن أقرب سنة بين العامين  وتستند نسب األجور المستعملة في.  الشرائية بالدوالر األمريكي

  .و

 .الدخل المحقق من العمل للذكور واإلناث، استعملت قيمة قدرھا  وألغراض تقدير  .ال تتوفر بيانات عن األجور  )ب(  
  لنسبة األجر غير الزراعي للمرأة إلى األجر غير الزراعي للرجل

  
  قطاعات من األيدي العاملةختلف الحصص م  -باء

  
  تظھر اإلحصاءات حول عمل المرأة والرجل في مختلف القطاعات االقتصادية عن العقد   
في منطقة الشرق األوسط  المائةفي  قارب متوسطه  لمرأة في قطاع الخدماتاأن� عمل  -

زراعي فسجلت زيادة خالل الفترة أما حصة المرأة في القطاع ال.  في منطقة شمال أفريقيا المائةفي  و
نفسھا في المنطقتين، ليكون القطاع الزراعي بذلك القطاع الوحيد الذي شھد زيادة في حصة المرأة من 

في شمال  المائةفي  .في الشرق األوسط و المائةفي  .(مجموع القوى العاملة خالل تلك الفترة 
شھدھا القطاع الصناعي في منطقة شمال أفريقيا  المائة د فيواحتتجاوز الزيادة طفيفة لم ، عدا عن )أفريقيا

وال بد� من اإلشارة في ھذا السياق إلى نقص في خدمات التعليم والرعاية الصحية تعاني ).  نظر الجدول ا(
إلى أن�  )18(وقد أشارت المھدي.  منه المرأة الريفية، ويؤدي بالتالي إلى بقائھا على جھل بحقوقھا األساسية

)17 (.  

)18 (.  
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مؤثرات الخفية االجتماعية منھا والثقافية التي تعرقل تقدم المرأة ودخولھا القطاعات التي يغلب عليھا ال"
تظھر بشكل أقوى في المناطق الريفية، حيث تقّل فرص (...) الذكور، والتي تعزز الصور النمطية الراسخة 

بالكثير من االعتبار، إذ يراه الناس  العمل المتاحة للنساء خارج مجتمعاتھن المحلية، وحيث ال يحظى تعليمھن
وفي ھذه الحالة تفسير الرتفاع عدد الفتيات اللواتي يتركن المدرسة من أجل المشاركة في أعباء ".  بال جدوى

األعمال المنزلية مع نساء أخريات أو لالعتناء بأخوتھن وبالمسنين، مما يسھم في ترسيخ دور المرأة في 
  .األذھان كمدبرة منزل

  
تأثر إنتاجية المرأة في القطاع الزراعي سلبا كذلك بعدم كفاية االستثمار في البنية التحتية في وت  

الريف، وقلة الفرص المتاحة لھا لحيازة األراضي، والحصول على القروض، واالستفادة من التكنولوجيا 
.  جرة باسم زوجھا لدى وفاته، ال تملك المرأة حقاً في حيازة األرض المؤمثالً مصرففي .  الزراعية المتقدمة

الجمھورية وفي .  )19(المائةفي  ، ال تتجاوز نسبة النساء اللواتي يملكن أراضٍ وممتلكات األردنوفي 
حيث يقمن بعمل يدوي  المائةفي  ، تشكل نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاع الزراعي العربية السورية

  .الوضع يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالةوھذا  . )20(بدون أجر أو لقاء أجر زھيد
  

ولكن� الغالبية الساحقة أفقر من األقلية  وليست األسر المعيشية التي تترأسھا نساء ھي دائماً األشد فقراً  
يبقى متوسط دخل  مثالً اليمنففي  . )21(الصغيرة من األسر المعيشية التي يترأسھا رجال غير متزوجين

  .)22(رة التي على رأسھا امرأة أقل بثلث من متوسط دخل األسرة التي على رأسھا رجلاألس
  

  ختلف القطاعات من األيدي العاملةحصص م  -9الجدول 
  )نسبة مئوية(      

  
              (*)  

  المجموع
  الشرق األوسط

              الزراعة
              اعةالصن

              الخدمات
  شمال أفريقيا

              الزراعة
              الصناعة
              الخدمات
  الذكور

  الشرق األوسط
              اعةالزر

              الصناعة
              الخدمات

)19 (.  

)20 (.  

)21 (.  

)22 (.
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  )تابع( 9الجدول 
  

              (*)  
  شمال أفريقيا

              الزراعة
              الصناعة
              الخدمات
  اإلناث

  الشرق األوسط
              الزراعة
              الصناعة
              الخدمات

  شمال أفريقيا
              الزراعة
              الصناعة
              الخدمات

  
.: المصدر

  
  .تقديرات أولية  (*)  

  
سجلت حصة المرأة العاملة في القطاع غير الزراعي تغي�راً طفيفاً في بعض البلدان يظھر في النسبة   

ففي .  - لمئوية من النساء في مجموع األيدي العاملة في القطاعات غير الزراعية خالل الفترة ا
  .المائةفي  إلى  من  مصروفي  المائةفي  إلى  ، ارتفعت ھذه النسبة من األردن

  المرأة في قطاع صناعة الملبوسات في األردن  - 5اإلطار 
  

اعية المؤھلة على نساء يعملن في قطاع الصناعة التحويلية في المناطق الصن (*)تشير دراسة أجريت في األردن  
، بلغ عدد العامالت في ھذا ففي نھاية عام .  ر فرص عمل للكثير من النساء غير المتزوجاتإلى أن� القطاع يوف

فيرالدعم المالي لعائالتھا ويمنحھا فعمل المرأة يسمح لھا بتو.  في المائة من مجموع العمال مرأة أي ا   القطاع
يحد�  من غير المواطنين العاملين في الصناعات التحويلية ولكن العدد المتزايد دوماً.  حرية أكبر في التحرك خارج منزلھا

  .من فرص العمل المتاحة للمرأة األردنية في ھذا القطاع
  

______________________  

.: المصدر

Khuloud, Al-Khalidi et al.  Women Workers in the Textile and Clothing Sector in Jordan: An Investigation Into the Impact of 
Globalization  

  
وشھدت منطقتا الشرق األوسط وشمال أفريقيا اتجاھاً مماثالً في توز�ع األيدي العاملة من الذكور على   

  .نسبة الرجال في القطاع الزراعي، وارتفعت في قطاعي الصناعة والخدماتإذ انخفضت  مختلف القطاعات،
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  (*)لبنانالعامالت في   - 6اإلطار 
  

ما ) من الذكور من اإلناث و ( عامالً على  في عام  لبنانأظھر مسح أجراه البنك الدولي في   
  :يلي

  
  :العمال في التحصيل العلمي نالعامالت يفق  )أ(  

  
من  المائةفي   مقارنة بنسبة لتعليم الجامعي أو ما بعدھامن العامالت أكملن مرحلة ا المائةفي      

  .الذكور
  

  :من العمال سناًالعامالت غير متزوجات وأصغر   )ب(  
  

  ؛بينما متوسط عمرالعمال ھو  متوسط عمر العامالت ھو   -    

 المائةفي  متزوجات، مقارنة بنسبة  المائةفي  و غير متزوجات من العامالت المائةفي    -    
  .من المتزوجين المائةفي  من العمال غير المتزوجين و

  
في يعملن  طاعات االقتصادية الرئيسية بينما غالبية النساء األكبر سناًتعمل نسبة كبيرة من الشابات في الق  )ج(  

  قطاع الصناعات التحويلية؛
  

عندما تسأل العامالت تحديد العوامل التي تؤثر على قرارھن القيام بعمل بحسب األولوية، يركّزن على   )د(  
أما العمال .  عمل من المنزل، ودور الحضانةالعوامل غير المرتبطة باألجر من مرونة في طبيعة العمل، وقرب مركز ال

  حقات، وتقديمات الضمان االجتماعي؛فيعددون العوامل المالية بما فيھا الراتب الثابت، والمست
  

  :العامالت من التمييز في األجور تعاني  )(  
  
  ؛المائةفي  معدل الفوارق في األجور بين العمال والعامالت ھو   -     

وفقاً  واحدة، حتى بعد تعديل ھذه األجوري األجور داخل القطاع الواحد والوظيفة الوجود الفوارق ف  -    
ولكن ھذا التمييز ال ينطبق على العامالت دون سن الثالثين اللواتي يملكن حظوظ .  مستويات التعليمل

  .الترقية نفسھا كما الرجال
  

  :تعاني العامالت من التمييز في العطل  )و(  
  

في العطل العامالت غير المتزوجات اللواتي ليس لديھن أوالد؛ ويتجاوز معدل طلبات يستھدف التمييز     
  .ضعف الطلبات المرفوضة للعمال العطل المرضية المرفوضة للعامالت 

  
______________________  

  (*)  .

  
قة طالقطاع غير النظامي في المن مختلف القطاعات، ال يزال وفيما يتعلق بتوز�ع األيدي العاملة على  

في تفسير ھذه المسألة إلى  وتشير أكثر النظريات شيوعاً.  يستقطب حصة كبيرة من الرجال والنساء العاملين
أن� القطاع النظامي حيث العمل لقاء أجر لم يعد بالحجم الكافي الستيعاب الفوائض في األيدي العاملة، وذلك 

  .وقد تفاقمت ھذه الظاھرة بفعل األزمة المالية الراھنة.  جة إلعادة الھيكلة على الصعيد العالمينتي
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  اليمنعمل المرأة في القطاع غير النظامي في   - 7اإلطار 
  

يتركز عدد كبير من األيدي العاملة النسائية فيما يسمى بالقطاع الھامشي أو القطاع غير النظامي، حيث تعمل   
وتشمل األعمال التي تزاولھا المرأة إنتاج .  حسابھا الخاص، أو لحساب الغير من دون أجر أو لقاء أجر زھيدالمرأة ل

لتنظيف أو ا المواد الغذائية، وتجھيز البخور، وتطريز المالبس وصناعة أدوات الزينة، والعمل في الحفالت والمآدب أو
بتقديم خدمات الرعاية ون أن تعمل في إعطاء دروس خصوصية، أما المرأة المتعلمة فيمك.  الغناء في حفالت الزفاف
كذلك يمكن أن تزاول المرأة أعماالً تجارية صغيرة كببع السلع في المنزل بھدف التھرب من .  الصحية والطبية الخاصة

  .دفع الضرائب
  

وھذا ي�الحظ .  المنظم ولكن أرقام الناتج المحلي اإلجمالي المأخوذة من المصادر الوطنية ال تشمل القطاع غير  
التي تقدر لمساھمة االقتصادية غير الظاھرة ول.  تحديداً في قطاع الزراعة الذي يعتبر مجال العمل الرئيسي للمرأة الريفية

المداخيل وإذا جرى تقدير  . تأثير كبير على ميزانية األسرة) دوالراً أمريكياً (ريال   قيمتھا الشھرية بحوالى 
، فيمكن أن تحقق زيادة ھامة في الناتج المحلي اإلجمالي، وال سيما مداخيل النساء، وإدخالھا في حسابات ھرةغير الظا

، في حين ال تتجاوز القيمة )مليارات دوالر أمريكي .(مليار ريال  .، بحيث تقارب قيمته الناتج المحلي اإلجمالي
  ).كيمليارات دوالر أمري .(مليار ريال  الحالية 

____________________  

  (*)  .

  

  (*)القطاع غير النظامي في لبنان  - 8اإلطار 
  

في  (في المائة من العمال  ال تزال مجموعة من العوامل تغذي القطاع غير النظامي في لبنان الذي يضم�   
.  وال تتوفر حوافز تشجع أصحاب المشاريع على تسجيل مشاريعھم).  الرجال في المائة من المائة من النساء و

فالمالكون ال يحظون بتغطية الضمان االجتماعي، ويصطدمون بارتفاع الضرائب والتكاليف اإلدارية، ويواجھون الفساد 
تتوفر لھا سوى وال تحظى المؤسسات التجارية الصغرى أو الصغيرة بمھل ضريبية، وال .  في مختلف اإلجراءات

يفضل أرباب العمل  وبما أن� الضرائب المفروضة على العمال تؤدي إلى خفض األرباح،.  رساميل أو قروض صغيرة
ھذا الوضع يتفاقم الضغط على العمال  ظلوفي .  االستعانة بالعمال المھاجرين واألجانب في القطاع غير النظامي

  .لعمال األجانب مرغمين على القبول بشروط عمل أقل مالءمةيرون أنفسھم في منافسة مع ا المحليين الذين
  

.  وال تتوفر آلية إشراف قانوني تضمن منح العمال الحقوق األساسية وقليلون ھم الذين يدافعون عن تلك الحقوق  
  .بسبب الصراعات الحزبية التي تضعفھا وتقوض مصالح العمالمفككة واالتحادات العمالية منقسمة 

  
___________________  

  (*) .

  
والموزعة بحسب نوع الجنس إلى أن� حصة القطاع  اليمنو لبنانو مصروتشير البيانات المتوفرة عن   

لدى  المائةفي  .لدى الرجال و المائةفي  .وصلت إلى  غير النظامي في العمالة غير الزراعية
، )( لبنانلدى النساء في  المائةفي  .لدى الرجال و المائةفي  .، و)( مصرالنساء في 

وقد تخطت حصة العمالة ).  ( اليمنلدى النساء في  المائةفي  .لدى الرجال و المائةفي  .و
، والرقم غير متوفر بالنسبة إلى لبنانفي  المائةفي  .و مصرفي  المائةفي  .(النظامية للذكور 

 المائةفي  .و مصرفي  المائةفي  .(لكنھا ظلت أقل من حصة العمالة غير النظامية لإلناث ) اليمن
).اليمنوالرقم غير متوفر بالنسبة إلى  لبنانفي 
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  القطاع، للذكور واإلناث توزيع مجموع األيدي العاملة بحسب  -10الجدول 
  )نسبة مئوية(

  

  

 المجموع اميةالعمالة النظ العمالة غير النظامية
القطاع غير 
 النظامي

العمالة 
للحساب 
 الخاص

أرباب 
العمل غير 
 النظاميين

العمال 
المساھمون 
 في األسرة

العمال الذين 
بتقاضون أجراً 
في القطاع غير 

 النظامي

القطاع غير 
النظامي 

غير (
 )المؤسسات

أرباب 
العمل 
 النظاميون

العمال الذين 
بتقاضون أجراً 

في القطاع 
 يالنظام

مجموع 
 العمالة

الموظفون في 
القطاع غير 
 النظامي

  )2006(مصر 
  العمالة غير الزراعية

        ..  ..        الرجال
        ..  ..        النساء

 العمالة الزراعية
        ..  ..        الرجال
        ..  ..  .      النساء
  )2004(لبنان 

  العمالة غير الزراعية
  غير متوافر        ..        الرجال
  غير متوافر        ..        النساء

  العمالة الزراعية
  غير متوافر        ..        الرجال
  غير متوافر        ..        النساء
  )2004(اليمن 

  العمالة غير الزراعية
      ..  ..          الرجال
      ..  ..          النساء

  العمالة الزراعية
      ..  ..          الرجال
      ..  ..          النساء

  .  :المصدر

  .عالمة النقطتين تعني أن البيانات غير متوفرة  (..)  
  

يشير تحليل اتجاھات العمالة وتوزيع اليد العاملة النسائية بين القطاعين العام والخاص إلى أن� القطاع   
حاله في بلدان عديدة في وما زال ھذا الوضع على .  العام كان لفترة طويلة مجال العمل الرئيسي للمرأة

، يظھر اتجاه متزايد لصالح عمل النساء اإلناث البلدان األعضاءومع الفوارق السائدة بين .  منطقة اإلسكوا
حيث طبقت برامج للتكييف الھيكلي،  مصرو األردنوي�الحظ ھذا االتجاه في بلدان مثل .  في القطاع الخاص

ولكن حصة الرجل تبقى أكبر من حصة .  في حجم القطاع العامأد�ت إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتراجع 
لتأمين المعيشة وتعطيه  ومن أسباب ذلك النظرة التي تعتبر الرجل مصدراً.  المرأة في القطاع الخاص

  .)23(األفضلية في ملء الوظائف الشاغرة
  

فالمرأة التي تعمل في .  "غير منصف للنساء" عموماًإلى أن� القطاع العام يعتبر  )24(أشار البنك الدولي  
سوى فرص  تملكأدنى من األجر الذي يتقاضاه الرجل وال  ھذا القطاع تتقاضى في الكثير من األحيان أجراً

من النساء إلى مناصب صنع القرار في القطاع الخاص دليل  وفي ترقية نسبة ضئيلة جداً.  محدودة للتقدم
  .تقوم به من عمل التقدم لقاء ماواضح على أن المرأة ال تكافأ ب

)23 (.  

)24 (.
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  العمالة في القطاعين العام والخاص موزعة بحسب نوع الجنس  -11الجدول 
  )نسبة مئوية(

              
القطاع 
  العام

القطاع 
  الخاص

القطاع 
  العام

القطاع 
  الخاص

القطاع 
  العام

القطاع 
  الخاص

القطاع 
  العام

القطاع 
  الخاص

القطاع 
  العام

القطاع 
  اصالخ

القطاع 
  العام

القطاع 
  الخاص

  (*)مصر
                          النساء
                          الرجال
                          المجموع
 األردن
                          النساء
                          الرجال
                          المجموع
 فلسطين
                          النساء
                          الرجال
                          المجموع

  .: المصدر

  .أشخاص أو أكثر مؤسسات القطاع الخاص التي تستخدم (*)   
  

  2005المرأة في المناصب اإلدارية،   -1الشكل 
  )نسبة مئوية(

  
  .: المصدر

  
عاتق على العبء المزدوج الذي يلقى التوظيف في القطاع الخاص أن� ويرى العديد من القيمين على   

وبسبب ھذه النظرة، تعطى .  أمام إنتاجيتھا المرأة، في جني قوت العائلة وفي االعتناء بھا يعتبر عائقاً
التقدم الذي أحرزته المرأة في رغم األفضلية للرجل في غالب األحيان عندما تنشأ فرص عمل، وذلك 

اليمن

مصر

الجمھورية العربية السورية

العربية المتحدة تاإلمارا

لبنان

قطر

البحرين

عمان

األردن

العراق
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لعلمي خالل األعوام القليلة الماضية، ورغم التراجع الواضح في الفجوة بين الجنسين في القطاع التحصيل ا
  .الخاص

  2006-2005، اإلسكوافي  البلدان األعضاءالتعليم في   -12الجدول 
  )نسبة مئوية(

  
)ب(المرحلة الجامعية)أ(المرحلة الثانوية)أ(المرحلة االبتدائية  

كنسبة مئوية (اإلناث 
)ن مجموع االلتحاقم

  إجمالي اإللتحاق
نسبة (اإلناث )نسبة مئوية(

)مئوية

  إجمالي اإللتحاق
)نسبة مئوية(

  إجمالي اإللتحاق
)نسبة مئوية(

ذكورإناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث
  األردن

                    
                    

  لمتحدةاإلمارات العربية ا
                    
                ..  ..  

  البحرين
                    
                    

  الجمھورية العربية السورية
                ..  ..  
                ..  ..  

  السودان
          ..  ..  ..      
                ..  ..  

  العراق
      ..  ..    ..  ..  ..  ..  
                    
  مانع�
                ..  ..  
      ..  ..    ..  ..  ..  ..  

  فلسطين
    .9                
                    

  قطر
                    
    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

  الكويت
                ..  ..  
                    

  لبنان
                    
                    

  مصر
                ..  ..  
          ..  ..  ..  ..  ..  

  المملكة العربية السعودية
    ..  ..  ..  ..  ..  ..      
    ..  ..  ..  ..  ..  ..      

  اليمن
                    
                    

  .  )أ(  
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  .)ب(  
  .عالمة النقطتين تعني أن البيانات غير متوفرة  (..)  

عدم التوافق بين حاجات سوق العمل ومجاالت التخصص التي يركز عليھا اھتمام المرأة يطرح   
طُبعت بعض التخصصات، كالتخصص في فقد .  مشكلة كبيرة على صعيد تعليم المرأة في العالم العربي

التمريض والتعليم والخدمات االجتماعية وأمانة السر�، بطابع أنثوي ألن� المجتمع يعتبرھا مالئمة لطبيعة 
ب، فھي تتخصص رة بالرجل بحكم التقليد، مثل الطوحتى عندما تختار المرأة مھناً كانت محصو.  المرأة

من التوج�ه  م طبيعتھا كامرأة مثل طب األطفال أو الطب النسائي، بدالًعامة في مجاالت تعتبر مناسبة لھا بحك
  .بحرصھا على أالّ تؤثر على واجباتھا المھنية على دورھا كأم أيضاًوقد يرتبط اختيارھا  . مثالًنحو الجراحة 

  
يبقى  ر،إذا توففالتدريب، .  ويشكّل غياب التدريب المھني والتكنولوجي مسألة أخرى ينبغي معالجتھا  

وقد أشار البنك الدولي إلى أن� مكافحة .  عن تلبية حاجاتھا بعيداً عن التطورات الحاصلة في السوق وعاجزاً
غير أن� توفير فرص لمدى الحياة في مجموعة واسعة من المجاالت يمكن أن .  األمية ذات أھمية قصوى

  .)25(درتھا على كسب العيشيشكّل وسيلة محورية نحو تمكين المرأة من خالل تحسين معرفتھا وق
  

  المرأة في ريادة المشاريع  -جيم
  

رغم ھذه القيود، أنتج تعليم المرأة نساء متعلمات أثبتن نجاحھن كما الرجال في امتالك مؤسسات   
 )26(فقد أظھر مسح أجرته المؤسسة المالية الدولية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث.  تجارية وإدراتھا

.  ة ومتزوجة وأمممرأة متعلاھي عادة  ، أن� المرأة العربية في ريادة المشاريع،ئجه في عام ونشرت نتا
وفي الكثير من الحاالت، تملك المرأة شركات في قطاع الخدمات، أو التجارة بالتجزئة أو صناعة السلع غير 

وتشير التقارير .  لتي تتولى إدارتھاالمعمرة مع أن� امتالك المرأة لھذه المشاريع ال يعني بالضرورة أنھا ھي ا
من الشركات  المائةفي  تجاوزت إيرادات  البحرينففي .  إلى أن ھذه المشاريع تحقق إيرادات ال بأس بھا

من الشركات التي شملھا المسح  المائةفي  دوالر أمريكي في السنة، وكذلك   التي شملھا المسح 
وفي .  اإلمارات العربية المتحدةمن الشركات التي شملھا المسح في  المائةفي  و لبنانو األردنفي 

اإلمارات و األردنفي  المائةفي  من ھي ملكية فردية تعود المرأة، مقارنة بنسبة  المائةفي  ، البحرين
اركة والجدير بالذكر أن ھذه الشركات تسھم في رفع مستويات مش.  لبنانفي  المائةفي  ، والعربية المتحدة

في  ويظھر ھذا الواقع جلياً.  المرأة في القوى العاملة في القطاع الخاص، على المستويين اإلداري واإلنتاجي
فقد أجري مسح  . )27(لبنانحول رائدات المشاريع في   مارس/آذارتقرير صدر عن البنك الدولي في 

شركات بينما يملك  ء يملكن شركة في القطاع النظامي، وأظھر أن� النسا على  في عام 
  :وقد أظھرت نتائج المسح ما يلي.  منھا الرجال 

  
 من القوى العاملة في المؤسسات التي تملكھا امرأة مقابل  المائةفي   عموماًتشكل النساء   )أ(  

  في المؤسسات التي يملكھا رجل؛ المائةفي 
  

  :رأة حاجات العامالت مراعاة خاصةتمنح المشاريع التي تملكھا ام  )ب(  

)25 (.

)26 (, .

)27 (.  
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 من الشركات التي تملكھا نساء تمنح العمال تغطية صحية لألسرة مقابل  المائةفي   - 

  في الشركات التي يملكھا رجال؛ المائةفي 

عند طلبھن في المؤسسات  من العامالت يحصلن على إجازة أمومة نزوالً المائةفي   - 
  في المؤسسات التي يملكھا رجال؛ المائةفي  التي تملكھا النساء مقابل 

من طلبات اإلجازة السنوية التي تقدمت بھا نساء كانت مرفوضة في  المائةفي  أكثر من  - 
من طلبات اإلجازة السنوية التي تقدم بھا  المائةفي  .الشركات التي يملكھا رجال مقابل 

  رجال؛

من  المائةفي  .تي تقدمت بھا نساء ومن طلبات اإلجازة السنوية ال المائةفي  .فقط  - 
  .ت التي تملكھا نساء كانت مرفوضةم بھا رجال في الشركاالطلبات التي تقد�

  
وتضم� ھذه : ت التي تملكھا نساءالشركاالتمثيل النسائي في المناصب اإلدارية أكبر بكثير في   )ج(  

في  ، مقابل المائةفي  و ساء بينمنھا مجالس تتراوح فيھا نسبة الن المائةفي  المؤسسات بنسبة 
  فقط في المؤسسات التي يملكھا رجال؛ المائة

  
أبرز التحديات المتعلقة بمناخ االستثمار التي تواجھھا صاحبات المشاريع ھي قيود مالية   )د(  
 مقابل  المائةفي  فنسبة أصحاب المشاريع الذين يستطيعون الحصول على القروض ھي : وتنظيمية

  .قط من صاحبات المشاريعف
  

  الشركات ذات المشاركة النسائية في الملكية  -2الشكل 
  )نسبة مئوية(
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ھذه النتائج ھي حصيلة المعلومات التي جمعھا المسح الذي أجرته المؤسسة المالية الدولية ومركز   

لبية صاحبات المشاريع إلى أن� أولوياتھن� تتضمن وقد أشارت فيه غا . المرأة العربية للتدريب والبحوث
اكتساب مھارات اإلدارة المالية، وضمان الحصول على رأس المال، وإيجاد موظفين جيدين والمحافظة 

والجدير بالذكر أن� صاحبات المشاريع اللواتي شملھن .  عليھم، والتكيف مع الكلفة العالية من الخدمات العامة
وھذا الرأي يتناوله اإلطار التالي .  وفيق بين العمل واألسرة ھو التحدي األكثر صعوبةالت ن�المسح أفدن بأ

  .الذي يتضمن شھادة شخصية
  

  شھادة شخصية  - 9اإلطار 
  

ينبغي لي أن أتخذ القرارات نفسھا وأتحمل المسؤوليات   .عندما أعمل في شركتي، نادرا ما أفكر في كوني امرأة"  
من قال إن عملنا أسھل؟ إن� الفارق الوحيد بين صاحبة وصاحب العمل ھو الوقت .  ظفينذاتھا وأعتني بشؤون المو

فنحن علينا أن نفكر في عملنا الثاني .  األطول الذي يملكه صاحب العمل للتفكير في اإلنجازات التي يرغب في تحقيقھا
ريد التھرب من ھذه المسؤولية ولكنني وال أ.  في البيت وھذا ھو السبب في تفوق أصحاب المشاريع علينا نحن النساء

".أعتقد أن� مجتمعنا بحاجة إلى الشروع في ثقافة التقاسم
____________________  

  .: المصدر

  .  

  
مؤسسة تجارية  ءن أجل إنشاتضاف إلى القيود المذكورة أعاله الشروط التنظيمية الالزمة م  

ففي .  نساء عموماًوتسجيلھا، وھي تعوق في غالب األحيان إنشاء المؤسسات التجارية الصغيرة التي تنشؤھا 
ويستتبع القيام بسبعة إجراءات وكلفة تصل إلى  عموماًيستغرق إنشاء مؤسسة تجارية تسعة أيام  مثالً مصر

 والحصول على رخصة أكثر تعقيداً.  إجمالي الدخل القومي من نصيب الفرد الواحد من المائةفي  .

األوسط وشمال أفريقياالشرق 

)(األردن 

)(فلسطين 

)(مصر 

)(لبنان 

.: المصدر
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من نصيب الفرد الواحد  المائةفي  .ف وتكل إجراء� يتخللھا  يوماً واستھالكا للوقت حيث يستغرق 
، تشكل القيود التنظيمية أحد أبرز التحديات التي تواجھھا صاحبات لبنانوفي .  )28(من إجمالي الدخل القومي

  .)29(عالمشاري
  

  فئات خمس: الصعوبات التي تواجھھا صاحبات المشاريع  - 10اإلطار 
  

  :يمكن تصنيف الصعوبات التي تواجھھا صاحبات المشاريع ضمن الفئات الخمس التالية  
  

يعمل العديد من المؤسسات التي تملكھا نساء في قطاع الخدمات .  الفئة المتعلقة بالحصول على القروض 
وعرضة للمخاطر، وھو بالتالي يواجه صعوبات في الحصول على  متقلباً ف عموماًالذي تعتبره المصار

من أجل  الضماناتالموارد المالية؛ ويتفاقم ھذا الوضع بسبب عجز النساء في غالب األحيان عن توفير 
  ضمان األموال الالزمة؛

وفرصھا بالتالي  موماًالمؤسسات التجارية التي تديرھا نساء صغيرة ع.  الفئة المتعلقة بدخول السوق 
  زيد من تعقيد العمل وكلفته؛فتقار إلى الخبرة في ھذا المجال يمحدودة لدخول السوق؛ وإن اال

يمكن أن يھدد النقص في المعلومات فرص حصول المرأة على .  الفئة المتعلقة بالحصول على المعلومات 
ة؛ت التي يمكن أن تساعدھا في الترويج ألعمالھا التجارياالمعلوم

  
  )تابع( 10اإلطار 

  
ة منزل وراعية إلى رمع التحول التدريجي في دور المرأة من مدب.  الفئة المتعلقة بالحصول على التدريب 

شريكة كاملة في التقدم اإلنمائي، أصبح ضروريا منح المرأة تدريبا مھنيا مالئما يضمن لھا النجاح في 
التمويل الالزمة للقيام بعمل تجاري، ليس إلطالقه دورھا الجديد؛ وتدريبھا على فھم أصول التخطيط و

  وحسب بل لتزويده باألدوات الالزمة لكي يستمر وينافس األعمال التجارية األخرى؛

ر على الحكومات، يجب منح وفي البلدان التي تطغى فيھا سيطرة الذك.  الفئة المتعلقة بصانعي السياسات 
وتعيينھا في مناصب تتولى صياغة السياسات  انتخابھالمرأة فرصة الوصول إلى صانعي السياسات وا

  .وتطبيقھا
_________________  

. :المصدر

  
ھذه الصعوبات، إضافة إلى تخفيض اإلنفاق في القطاع العام وتحفظات القطاع الخاص إزاء عمالة   

ل لحسابھا إلى العمل في القطاع غير النظامي لقاء المرأة، أدت إلى توجه المرأة العربية نحو االنتقال من العم
بتدني مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة العربية ونشوء أنماط  أيضاًويمكن ربط ھذا التوجه .  أجر

  .)30(التعاقد من الباطن في ظل العولمة

)28 (.

)29 (.

)30 (.
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  الجنسين يعوق تمكين المرأة في المنطقة العربية التمييز بين  -رابعاً
  

فتمكين المرأة االقتصادي .  غالبية النساء في المنطقة العربية تفتقر إلى التمكين االقتصادي زالال ت  
لمجتمع مواطنة متساوية مع الرجل واالجتماعي والسياسي لن يتحقق ما لم تعتبر المرأة نفسھا ويعتبرھا أفراد ا

  .في الحقوق والواجبات
  

تعوق تمكين المرأة، ألنھا تحول دول حصول المرأة على فالحواجز القائمة على التمييز بين الجنسين   
ومن ھذه الحواجز ما يتصل بطبيعة المؤسسات االجتماعية .  حقوق مساوية لحقوق الرجل في المواطنة

  .د االقتصادية والماليةروالممارسات الثقافية من جھة، ومنھا ما ينجم عن قلة فرص الحصول على الموا
  

  ية والممارسات الثقافيةالمؤسسات االجتماع  -ألف
  

، وفي بعض عموماًمبدأ المساواة بين المواطنين  اإلسكوافي  البلدان األعضاءتكر�س الدساتير في معظم   
البلدان ولكن مبدأ المساواة يبقى عرضة لالنتھاك في العديد من .  الحاالت، بين المرأة والرجل تحديداً

  .لجنسينعبر سن قوانين ترس�خ التمييز بين ا األعضاء
  

ويمكن من خالل تحليل قوانين العمل واإلرث والضمان االجتماعي وتطبيقھا تحديد مدى التقدم المحرز   
  .في تحقيق ھذه المساواة على الصعيد االقتصادي

  
  قوانين العمل  -

  
ساواة وقعت االتفاقية المتعلقة بالم قطر، وعمان، والبحرين، باستثناء اإلسكوافي  البلدان األعضاءجميع   

ومعظم ھذه البلدان .  بين العمال والعامالت في األجر عن العمل المتساوي في القيمة أو صادقت عليھا
من قانون  ضمنت قوانين العمل بندا يضمن مبدأ المساواة في األجر إما صراحة، كما ھو وارد في المادة 

ففي ھذين البلدين، تنص قوانين .  لسعودية، أو مع التحفظات كما في قطر والمملكة العربية ا)31(العمل اليمني
، اإلسكوافي  البلدان األعضاءكذلك صادقت جميع .  العمل على تطبيق مبدأ المساواة في القطاع العام فقط

  .، على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالتمييز في العمالة والمھنمانع�باستثناء 
  

أما في الواقع   .ظرية، في قضايا المساواة بين الجنسينتبدو قوانين العمل منصفة في النص والن  
غير أن الوضع مختلف في .  فتخضع ھذه القوانين في معظم الحاالت ألكثر من تفسير فتبقى من غير تطبيق

قانون جديد للعمل يتضمن حكمين يحوالن دون  حيث صدر في عام  ديةوالمملكة العربية السعحالة 
المرأة والرجل في مكان عمل واحد، والثاني اشتراط  طمنع اختال ى العاملة، األولالمرأة في القو مشاركة

" العمل حق للمواطن"من القانون الجديد على أن�  وتنص المادة .  حصول المرأة على موافقة الولي للعمل
ين والعاملين من القانون نفسه على جميع الموظف وتفرض المادة ".  المواطنين متساوون في حق العمل"وأن� 

  .)32(يبقى التمييز بين الجنسين قائماًااللتزام بأحكام الشريعة عند تطبيق التشريع الجديد، وبذلك 
  

 عن النظرة رالليلي تعبحول حماية المرأة من األعمال الخطرة والعمل  وتتضمن قوانين العمل أحكاماً
ولكن أرباب العمل يتجاھلون ھذه .  ج إلى الحمايةاالجتماعية السائدة التي ترى في المرأة مخلوقاً ضعيفاً يحتا

تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعالقاته دون أي تمييز، : "على ما يلي نص المادة ت) 31(
  ".كما يجب تحقيق التكافؤ بينھا وبين الرجل في االستخدام والترقي واألجور والتدريب والتأھيل والتأمينات االجتماعية

)32 (.  
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لقاء أجور أدنى من األجور التي تُدفع و القوانين في الكثير من األحيان فيستخدمون المرأة بطرق غير قانونية
ويطال التمييز بين الجنسين التكليف .  ه الرجلبموجب عقود العمل القانونية أو من األجور التي يتقاضا

، وحده الزوج يعفى مستقالً ، حيث يعتبر كل من الزوجين مكلفاًمثالً األردنففي .  البلدان الضريبي في بعض
وأما المرأة فال تستفيد من اإلعفاء الضريبي إال بعد موافقة زوجھا أو في حال كانت .  تلقائيا من الضريبة

عدد أوالده، بينما ال تستفيد  تلقائيا بحسب ، يستفيد الرجل من حسم ضريبيلبنانوفي .  المعيل الوحيد لألسرة
  .أو معاقاً المرأة من ھكذا إعفاء إالّ إذا كان زوجھا ميتاً

  
حتى اليوم على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة  اإلسكوافي  البلدان األعضاءلم يصدق أي من   

ات تنص على إجازة تملك تشريع البلدان األعضاءغير أن جميع  . بإجازة األمومة والمسؤوليات األسرية
  .وعلى فترة الراحة التي يحق للمرأة االستفادة منھا بعد الوالدة عموماًلألمومة مدفوعة 

  

  :المملكة العربية السعوديةاإلطار القانوني في   - 11اإلطار 
  تمييز؟ ھل من حالة عدم        

  
التمييز باعتباره من الدعائم األساسية على مبدأ المساواة وعدم (...) ينص القانون األساسي للحكم في المملكة   

  . للمجتمع السعودي
  

على أن� الدولة تكفل حق المواطن وعائلته في حاالت الطوارئ والمرض واإلعاقة  تنص المادة   -  
  والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان االجتماعي وتشجع المؤسسات واألفراد على المشاركة في األعمال الخيرية؛

على الدولة أن تيسر مجاالت العمل لكل قادر عليه، وتسن األنظمة التي تحمي : "على ما يلي تنص� المادة   -  
  ؛"العامل وصاحب العمل

  على أن� الدولة تقوم بتوفير التعليم الرسمي وتلتزم مكافحة األمية؛ تنص� المادة   -  

المرتبات، المكافآت، والعقوبات، "ذلك  في القانون يبين أحكام الخدمة المدنية بما أن�"على  تنص� المادة   -  
  ؛"نية بين الرجل والمرأةدالقانون ال يميز نظام الخدمة الم ذاھووفقاً ل" والمزايا، والمعاشات التقاعدية

  
  :ما يليألساسي للحكم في المملكة للمرأة كذلك يجيز القانون ا  

  
  ؛المملكة العربية السعوديةدھا ومبادئھا التوجيھية في ألنظمة الخدمة المدنية، وقواع العمل في القطاع العام وفقاً  -  

  التعبير عن رأيھا بحرية؛  -  

  تقديم الشكاوى لدى المحاكم والھيئات القضائية؛   -  

  لألحكام التي ينص� عليھا القانون؛ السكن خارج البلد والتحر�ك بحرية طبقاً  -  

  ساسي للحكم والقوانين النافذة؛ الحصول على الخدمات االجتماعية التي ينص� القانون األ  -  

من حضانة، ومراحل ابتدائية ومتوسطة وثانوية وعليا، والحصول على منح : تحصيل جميع مراحل التعليم  -  
  دراسية للتحصيل العلمي في الخارج؛

  متابعة دورات تدريبية تسبق التحاق المرأة بالعمل وتليه؛  -  

  عالجية؛الحصول على الرعاية الطبية الوقائية وال  -  

  إبرام عقود من جميع الفئات والتمتع بجميع جوانب حقوق الملكية؛  -  

  للقوانين النافذة من دون أي تمييز بين الرجال والنساء في مسألة منح القروض؛ الحصول على قروض طبقاً  -  

  الحصول على فرصة للعمل واالستفادة من فرص التنمية والترقية في المجال المھني؛  -  

لألسس نفسھا  أجر لقاء عملھا مماثل لألجر الذي يتقاضاه الرجل والحصول على معاش تقاعدي وفقاًتقاضي   -  
  .المعمول بھا بالنسبة إلى الرجل

_______________  
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  .: المصدر

  2004إجازة األمومة في منطقة اإلسكوا،   -3الشكل 
  

  .: المصدر

أصبحت إجازة " الحرية في العالم "عنوان ب" فريدم ھاوس) "(إلى المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة  استناداً  )أ(  
  .في القطاع الخاص) سبوعبما في ذلك عطلة نھاية األ( يوماً يوم عمل في القطاع العام و  البحرينفي   يناير/كانون الثانياألمومة في 

.)(  .أسابيع  المدةھذه  تكونوبما أن� أسبوع العمل ھو خمسة أيام .  يوماً  ھي مانع�إجازة األمومة في مدة   )ب(  

  
من  معيناً يدعو قانون العمل أرباب العمل الذين يستخدمون عدداًكاألردن ومصر، ، وفي بعض البلدان

إلى استحداث حضانة داخل مركز ) مرأة أو أكثر في مصرا ة أو أكثر في األردن إمرأ (النساء 
ويحق للعامالت في مصر باستراحتين خالل النھار إلرضاع أطفالھن وبإجازة لسنتين لالعتناء .  العمل

ظيف ولكن تطبيق ھذه الشروط يفرض على أرباب العمل تكاليف إضافية، يتجنبون تحم�لھا إما بتو.  بأسرتھن
في الكثير من  وھذا ما يحصل فعالً.  رجال أو شابات عازبات على أمل أن يقدمن استقالتھن عند الزواج

مما يرسخ توزيع األدوار ، األحيان ألن دور المرأة كمدبرة منزل يطغى على دورھا كعاملة خارج المنزل
ذه المسالة ألنّھا تجيز للمرأة الحصول وفي لبنان تشجع القوانين ھ.  التقليدي بين الجنسين في المجتمع العربي

على كامل المستحقات من رواتب ومدفوعات لقاء اإلجازات السنوية واسترداد مساھماتھا في المعاش 
يمارسه  التقاعدي في حال قدمت استقالتھا لدى الزواج؛ وقد كانت عملية االسترداد ھذه في الماضي استحقاقاً

إلى التخفيف من حدة ھذا الوضع حيث قامت بتحديد وظائف لعمل وزارة اوفي البحرين، سعت .  الزوج
  .ومناصب بديلة يمكن أن يعرضھا أرباب العمل على العامالت اللواتي يرغبن في الزواج

  
ة بالتقاعد قبل الرجل، بل إن رب� العمل يشج�عھا األعضاء في اإلسكوا، يسمح للمرأ وفي معظم البلدان  

ويحق للزوجة قبض تقاعد زوجھا لدى وفاته، لكنھا تتقاسمه في .  ات التقاعدعلى ذلك بھدف التخفيف من دفع
وفي بعض البلدان، قد يعني ھذا إرغامھا على تقاسمه مع .  بلدان عديدة مع مستفيدين آخرين بحسب الشريعة

ألردن وفي بعض البلدان، مثل ا.  ترغم على تقاسمه مع أفراد آخرين في العائلةأوالدھا؛ وفي بلدان أخرى، 
عودية، ال يحق للزوج الحصول والجمھورية العربية السورية والعراق والكويت ومصر والمملكة العربية الس

  .)33(أو كان معوقاً تقاعد الزوجة لدى وفاتھا إالّ إذا كان ال يتقاضى راتباًعلى 

)33 (.

)أ(البحرين مصر العراق األردن الكويت لبنان )ب(عمان قطر   المملكة
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  العربية
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  قوانين اإلرث  -

  
ل المرأة على نصف حصة في حال الشريعة في منطقة اإلسكوا التي تنص� على أن� تحصتستند قوانين   

، فھو المسؤول عن توفير جميع األسرةفالرجل ھو بحسب الشريعة رأس .  وجود ورثة من الجنسين
  .أما المرأة فتشارك في ھذه المسؤولية إن ھي أرادت ذلك، ولكنھا غير مرغمة على ذلك.  احتياجات األسرة

  
نة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام ورد في تقرير المملكة العربية السعودية إلى اللج  

أما أخته، فھي بحكم كونھا غير مكلفة باإلنفاق بل مكفولة، .  الرجل ينفق على زوجته وأوالده أن )34( 
ولكن� العادات والتقاليد السائدة في .  تستثمر حصتھا فتصبح بعد فترة قصيرة مساوية لحصة الرجل أو تفوقھا

  .انت دينية أم اجتماعية، تقي�د قدرة المرأة على إدارة األصول التي تملكھاالمنطقة، أك
  

فغير المسلمين .  أما في لبنان فالوضع مختلف، ألن� قوانين اإلرث تختلف بين المسلمين وغير المسلمين  
ن اإلرث ولصالحية المحاكم المدنية، بينما يخضع المسلمون لقانو يخضعون للقانون المدني لإلرث لعام 

فالقانون المدني لإلرث يكفل المساواة التامة بين الجنسين من حيث .  في الشريعة ولصالحية األحكام الشرعية
ولكن التحايل على القانون في معظم الحاالت يؤدي إلى حصول .  الحق في الوراثة وفي الحصة من الميراث

  .ير الممارسات الثقافية على القانونتأث الرجل على حصة أكبر من حصة المرأة، ويكر�س مرة جديدة
  

  قوانين الضمان االجتماعي  -
  

على المساواة بين الرجل والمرأة مع أنّھا  عموماًتنص قوانين الضمان االجتماعي في منطقة اإلسكوا   
إذا ، مثالًففي البحرين .  )35(للدور الذي تؤديه في حياة األسرة تقديراً"تأتي لصالح المرأة في حاالت معينة 

قدمت امرأة استقالتھا لكي تكر�س وقتھا بالكامل للعناية بنسيب لھا ذي احتياجات خاصة، فھي تحصل عند 
بلوغھا سن التقاعد على معاش تقاعدي كامل، كما لو كانت تغادر العمل عند بلوغھا السن الطبيعي 

أن المرأة "جتماعي على ن االمن قانون الضما تنص المادة وفي المملكة العربية السعودية، .  )36(للتقاعد
التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرھا وليس لھا معيل تستحق معاشا بصرف النظر عما إذا كانت غير 

فھذه القوانين تميز صراحة ضد المرأة بمعاملتھا كما لو كانت تابعة للرجل   .)37("متزوجة أم مطلقة أم أرملة
  .قوق والمسؤولياتمن اعتبارھا مواطنة مساوية له في الح بدالً

  
وتنطوي قوانين الضمان االجتماعي في العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا على تمييز ضد المرأة   

ولھذا .  فال تخص�ھا بأي منافع إال إذا كانت موظفة دائمة لدى مؤسسة زراعية  .العاملة في قطاع الزراعة
  .و في الكثير من األحيان فرصتھا الوحيدة للعملالوضع تأثير سلبي على المرأة ألن� القطاع الزراعي ھ

  
وعلى الرغم من أن معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا قد صادقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية   

المتعلقة بالعمالة، وعدلت قوانينھا وفقاً لمتطلبات تطبيق تلك االتفاقيات، فال تزال المرأة العربية بعيدة عن 
عدم تطبيق و ومن األسباب الرئيسية لذلك وجود قوانين تنطوي على تمييز،.  االقتصادية تحقيق المساواة

)34 (.

)35 (.

)36 (.

)37 (.



 - -  

  

ويتفاقم تأثير ھذه االعتبارات القانونية والتعليمية .  القوانين الخالية من التمييز، وعدم وعي المرأة بحقوقھا
  .بفعل تأثير المجتمع األبوي وما فيه من عادات وتقاليد

  
  لموارد االقتصادية والماليةالحصول على ا  -باء

  
والحصول .  الموارد االقتصادية والمالية ھي من أھم المتغيرات من حيث تأثيرھا على تمكين المرأة  

وحق من حقوق المواطنة  على ھذه الموارد والتحكم بھا ھو حق مكر�س في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  .في تسريع عملية التنمية على الصعيد الكلي أيضاًساھم فھو ال يحس�ن وضع المرأة فحسب، بل ي.  للمرأة

  
فرغم التحسن .  غير أن الوضع السائد في منطقة اإلسكوا ال يكرس الحق المنصوص عليه في القانون  

الكبير الذي شھدته المنطقة على صعيد التعليم، وارتفاع مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة، 
بحقوق المرأة في التشريعات الوطنية والمصادقة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة،  فشيئاً واالعتراف شيئاً

، يحظى الرجل بالحقوق عموماًففي العالم العربي .  ، ال بل متفاوتة بين البلدان األعضاءالتغييربقيت بطيئة 
  .وتلقى الواجبات على كاھل المرأة

  
ففي الكثير من األحيان تتنازل المرأة عن حقھا في  . ديةوتطال ھذه االعتبارات ملكية الموارد االقتصا  

وينطبق المنطق نفسه على .  منھا بضرورة إبقاء األرض باسم العائلة امتالك األرض ألخوتھا اعتقاداً
  .في شرائھا باسم الزوج حتى وإن كانت الزوجة قد ساھمت مالياً عموماًممتلكات العائلة التي تسجل 

  
  )أ(ى الموارد االقتصادية والماليةالحصول عل  -4الشكل 

  
  

  .: المصدر

  .  )أ(  
  ).ال تحصل عليھا = حصل عليھا بالكامل وت = (حصول المرأة على ملكية األرض   )ب(  
  ).ال تحصل عليھا=  تحصل عليھا بالكامل و=  (حصول المرأة على القروض المصرفية   )ج(  
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  ).ال حقوق = حقوق كاملة و = (حقوق المرأة للحصول على ملكية غير األرض   )د(  

لبنان، تضمن القوانين االستقاللية للزوجين من في بعض البلدان مثل الجمھورية العربية السورية وو  
وحتى بأجر  ولكن النظام األبوي داخل األسرة كثيراً ما يجعل حق التحكم بھذه الموارد.  حيث الموارد المالية

وفي حاالت معينة، يزور رب األسرة صاحب العمل الذي تعمل لديه زوجته أو .  المرأة حكراً على الذكور
العمل وكسبھا  المرأة بمجرد دخولھا سوقتمكين وھكذا ال يتحقق  . ابنته أو أخته في آخر الشھر لقبض راتبھا

في غياب  ودية فرص الحصول على القروضأجراً، بل يالزمھا شعور بعدم االستقرار االقتصادي وبمحد
  .الضمانات

  
لشروط  عموماًمنح القروض خضع تُ، المنطقةالمصارف التي ھي المصدر الرئيسي للتمويل في و  

لذلك رة التابعة للقطاع الخاص، صارمة، مما يحصر القروض بالمؤسسات التي تملكھا الدولة والشركات الكبي
التمويل الذاتي بواسطة المدخرات  إلىالحجم نفسھا مرغمة على اللجوء تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

حدثت برامج التمويل ولمعالجة ھذا الوضع، استُ.  المحفوظة أو القروض من األصدقاء وأفراد األسرة
وتركّز برامج التمويل .  الصغري في عدد من البلدان من أجل دعم القطاع الخاص وتخفيف حد�ة الفقر

على تعزيز فرص حصول المرأة على الموارد المالية، ولكنھا ال تؤم�ن بالضرورة منافع  عموماًالصغري 
لذلك يبقى تأثير ھذه البرامج على تعزيز فرص تمكين .  إضافية مثل تدريب المرأة أو تحسين وعيھا بحقوقھا

  .)38(المرأة محدودا في غالب األحيان
  

ة ألن� صاحبات المشاريع يواجھن القيود التي تعوق في حالة المؤسسات التي تملكھا امرأويظھر ذلك   
وقد شددت الدراسة الصادرة عن البنك الدولي عن أصحاب .  حصولھن على األموال ويخشين المجازفة

في المائة من أصحاب المشاريع  وأظھرت الدراسة أن� .  على ھذا الجانب )39(المشاريع والعمال في لبنان
ويسج�ل .  في المائة من النساء ھم يحصلون على قرض مصرفي، مقابل الرجال الذين يمولون عمليات

من  .في المائة من النساء على قرض مصرفي مقابل  .انعدام التكافؤ نفسه في مصر حيث تحصل 
وتعاني النساء اللواتي يملكن مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من ارتفاع معدل رفض الملفات .  الرجال

يمة الضمانات المطلوبة من الرجل ق عموماًيث يطلب من المرأة توفير ضمانات تتجاوز لدى المصارف ح
ومع أن الواقع ال يشير إلى وجود تمييز بين الجنسين من حيث .  )40(في المائة و بنسبة تتراوح بين 

.  الرجل حةتبقى إمكانات حصول المرأة على قروض أقل من اإلمكانات المتا الحصول على الموارد المالية،
في بنك التسليف التعاوني في الجدول التالي الذي يبي�ن حصة المرأة من القروض  ويظھر ھذا الواقع جلياً

  .والزراعي في اليمن
  

  بنك التسليف التعاوني والزراعي، اليمن التسھيالت االئتمانية والمالية في  -13الجدول 
  

  السنة
  الذكور

  )سنوياً(
  اإلناث

  )سنوياً(
  مجموع

  )نوياًس(
  الذكورحصة 

  )نسبة مئوية(
  اإلناثحصة 

  )نسبة مئوية(
                 
                 
                 
                 

)38 (.

)39 (.
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  .: المصدر

  )41(الحصول على التمويل الصغري  -
  

يتراجع الدور الذي تؤديه الحكومة في تمويل المؤسسات بفعل سياسات التكييف الھيكلي التي تعتمدھا   
حدثت برامج التمويل الصغري في عدد من البلدان لدعم وإزاء ھذا التراجع، استُ.  حكومات عديدة في المنطقة
  .حد�ة الفقر القطاع الخاص وتخفيف

  
ولكن  ونظراً إلى عدم توفر بيانات وافية وموثوقة، ال يزال من الصعب تقييم أداء ھذه البرامج،  

  :المعلومات المتاحة تسمح باستخالص االستنتاجات التالية
  

استھلت معظم مشاريع المنح في منطقة اإلسكوا في مطلع تسعينات القرن الماضي، باستثناء  
  ؛رنامجه في عام السودان التي بدأ ب

تضطلع المنظمات غير الحكومية في معظم بلدان المنطقة بدور الھيئات المنفذة لبرنامج التمويل  
  الصغري؛

تستند معظم برامج التمويل الصغري التي تستھدف النساء إلى تقنية إقراض المجموعات  
صول على قروض، مشتركة للح بطلباتللتقدم  مجموعاتالمتعاضدة، حيث ينضم األفراد إلى 

والھدف من اعتماد ھذا ؛ عامة منتظمة تجري خاللھا عملية تسديد القروضويعقدون اجتماعات 
  النھج ھو ضمان الحد األعلى لتسديد القروض؛

بما أن� االستفادة من ھذه القروض تكاد تنحصر بفئة المؤسسات الصغرية، فالقروض صغيرة  
العائلة  بقى وضع المرأة من غير تحسن داخلبحيث ال تكفي عادة لنمو المشاريع؛ لذلك ي
  وخارجھا وتبقى قدرتھا على المفاوضة ضعيفة؛

إمكانات حصول المرأة على الموارد المالية  على تعزيز عموماًتركز برامج التمويل الصغري  
لذلك يبقى تأثير .  من غير أن تمنحھا منافع إضافية، كتدريب المرأة أو تحسين وعيھا بحقوقھا

  .برامج محدوداً على تمكين المرأةھذه ال
  

  القروض الصغرى في األردن  - 12اإلطار 
  

تقدم الوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المانحة للقروض في األردن خدمات القروض إلى   
المائة فقط من  في .وتشير اإلحصاءات الصادرة في منتصف تسعينات القرن الماضي إلى أن� .  المؤسسات الصغيرة

في المائة بحلول عام  وازدادت ھذه النسبة بأكثر من الضعف لتبلغ .  جميع القروض الصغيرة كانت من نصيب النساء
.  

  
ومعدل التقصير في تسديد القروض للمؤسسات التي تقرض النساء فقط أقّل مما ھو عليه في مؤسسات اإلقراض   
مليون  مرأة بلغت قيمتھا ا  قرض إلى   ي منحت ما يزيد على فمؤسسة إقراض المرأة الت.  العادية

  .في المائة .كي، سج�لت معدل تسديد بلغ يدوالر أمر
  

في المائة من  قروضا إلى المرأة الريفية، حيث تتصرف النساء بنسبة  أيضاًوتقدم مؤسسات التسليف الزراعي   
في المائة من مجموع القروض الزراعية الموافق  .وقد حصلن على   .ةمجموع القروض الممنوحة لعائالت ريفي

  .عليھا في عام 
_______________  

.: ما لم ي�شر إلى خالف ذلك، إلى المرجع التالييستند ھذا القسم،  )41(
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  . : المصدر

مؤسسات القروض الصغرى في اليمن  - 13اإلطار 
  

لبطالة خدمات مالية وقروضا للمشاريع تخفيف حدة الفقر وا لىيقدم الصندوق االجتماعي للتنمية في إطار السعي إ  
ماليين يمني،  أكثر من  وقد استفاد من خدمات الصندوق منذ إنشائه في عام .  اإلنتاجية المدر�ة للدخل والمشاريع

  .في المائة منھم من النساء 
  

  :وفيما يلي أكبر برنامجين استفادا من الدعم المالي الذي يقد�مه الصندوق  
  

، وكانت أول مؤسسة متخصصة في التمويل الصغري أنشئت في عام : لوطنية للتمويل األصغرالمؤسسة ا  
ھا على إنشاء عوتشجي قتصادياًاتقد�م ھذه المؤسسة خدمات للمرأة منھا اإلدخار واإلقراض والتأمين، لتمكينھا .  في اليمن

  .مشاريع مدر�ة للدخل
  

تعاون بين ثالث جمعيات نسائية بھدف مساعدة الفئات المحرومة في نشئت بالأ: مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  
  .بتمويل مشاريع مدر�ة للدخل المجتمع، ال سيما النساء،

_______________  

. : المصدر

  

  :بيض المتوسطمشروع صاحبات المشاريع في منطقة البحر األ  - 14اإلطار 
انحكاية نجاح من لبن

  
ھو  Femmes Entrepreneuses en Méditerranéeبيض المتوسط األمشروع صاحبات المشاريع في منطقة البحر   

مشروع للشراكة األوروبية المتوسطية، يموله االتحاد األوروبي، ويھدف إلى إتاحة مزيد من الفرص للمرأة في الحياة 
وقد أشرف .  ر ھذا المشروع دائرة لخدمات تنمية األعمال التجاريةأنشأت الجمعية اللبنانية للتنمية في إطا. االقتصادية

ومن ھذه األنشطة دورات للتوعية تناولت  . نشاط في جميع أنحاء البلد ھذا المشروع في لبنان على ما يقارب 
 ،لتوعية الصحيةوا ،والتمكين االقتصادي ،بما في ذلك حقوق المرأة(من المواضيع التي تھم� المرأة  موضوعاً حوالى 

مبادئ المحاسبة، ومسك الدفاتر، (، ودورات تدريبية مھنية وإدارية )والعنف ضد المرأة ،والثقة بالذات ،والصحة اإلنجابية
خدمات لتشخيص األعمال  أيضاًوقد�م المشروع ).  والمھارات التجارية، والترويج وإدارة ميزانية األسرة المعيشية

عمالء، وأنشأ شبكة إمداد تسمح للنساء بتحديد الموردين الذين يعرضون أفضل نوعية بأفضل التجارية نزوال عند طلب ال
امرأة من  والرابط بين الخدمات المالية والتدريب واضح ألن� نسبة .  سعر، ونظّم معارض محلية لعرض المنتجات

وبلغ عدد الذين .  قرض صغير اللواتي حصلن على الخدمات غير المالية من المجموعة قدمت طلباً للحصول على
  .يونيو /ولغاية حزيران ، وقد استمر المشروع من مطلع عام مستفيداً .شاركوا في المشروع 

  
فقد استطاعت المجموعة تأمين تمويل .  ومن المنافع غير المتوقعة من المشروع أثره الطويل األمد على الشركاء  

ن ثماني جھات مانحة لعشرة مشاريع جديدة تقدم خدمات لتنمية األعمال التجارية ت قيمته مليون دوالر أمريكي مغبل
وقد ساعدت الدائرة المستحدثة المعنية بخدمات تنمية األعمال .  -لصاحبات األعمال الصغيرة في الفترة 

عبر حصر الخدمات التي تقد�مھا  التي كانت تركز في األساس على التنمية االقتصادية(التجارية في إعادة ھيكلة الجمعية 
ولذلك أصبحت معالجة القضايا .  من خالل تشجيعھا على توسيع نطاق مشاركتھا في الجوانب االجتماعية للتنمية) بالفقراء

  .ملين فيھا والمستفيدين من خدماتھاااإلنمائية أكثر شمولية، مما أضفى طابعاً جديداً على نشاط الجمعية والع
_________________  

  .: المصدر
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سيكون طريقاً آمناً يؤدي إلى تمكين المرأة اقتصادياً،  لقد افترض أن استحداث البرامج الصغرية  
  غير أن ھذا االفتراض .  ويضمن لھا ولعائلتھا مزيداً من الرفاه، ويعزز موقعھا االجتماعي والسياسي

في الواقع و . )42(ستدامة المالية تعطى األولوية على جميع الھموم األخرىلم يتحقق في الواقع ألن� ھموم اال
  .بقى محدودة حتى ولو حققت نجاحاًما يدّل على أن مساھمة ھذه البرامج في تمكين المرأة ت

  
يكتفي بمعالجة الھموم من اعتماد نھج أكثر شموالً ال  ولضمان نجاح برامج اإلقراض الصغري، ال بد�  
يتناول عوامل أخرى، منھا تعزيز وعي المرأة بحقوقھا وتزويدھا بالتدريب الالزم لبناء مھاراتھا بل ، المالية

  .في األعمال التجارية، وتشجيعھا ومساعدتھا على إيجاد شبكات لتسويق ھذه المنتجات
  

قرض صغير ألحالم كبيرة :تطوير حس اإلبداع والقدرات االقتصادية  - 15اإلطار 
  

األسرة  وقد اقتصر طموحھا لسنوات على دعم زوجھا في إعالة.  ف ما يخبئ لھا المستقبللم تكن ليلى تعر  
تقول .  ، شاركت في قرض جماعي مع مجموعة من النساء في قريتھاوفي عام .  بالعمل على آلة الخياطة القديمة

فالبنوك تطلب  . ة غريبة جداًبدت لي فكرة الحصول على قرض بضمانة جماعية بين أربع نساء في القرية فكر" ليلى
 صغيراً آلة للخياطة، وتدير معمالً تملك ليلى اليوم ".  مرأة فقيرة مثلياضمانات مستحيلة، ھذا إن وافقت على مقابلة 

 ودعم المجموعة تخر�ج لي ابن من الجامعة اهللابفضل : "وعندما سئلت عن عائلتھا أجابت.  للخياطة تعمل فيه ثماني نساء
  ."أخوته يتابعون دروسھم في المدرسة، ونحن ند�خر لزواج ابنتنا الكبرىو مؤخراً

_____________  

.: المصدر

  

)42 (.
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  استنتاجات وتوصيات  -خامساً
  

 بعد يصل لم التقدم ھذا أن إال.  األخيرة األعوام في ملموساً تقدماً اإلسكوا منطقة في المرأة تزأحر  
 العاملة القوى في المشاركة مجالي في وخصوصاً العالم، أنحاء سائر في المرأة حققته الذي التقدم وىمست إلى

 صنع مراكز إلى الوصول من المنطقة ھذه في المرأة تتمكن لم االستثناءات، بعض فعدا . العلمي والتحصيل
 دورھا تحصر عملھا إلى ةالنظر تزال وال العام، القطاع في أم الخاص القطاع في أكان سواء القرار،
 تقديم عن بالمسؤولية تشعر نفسھا المرأة أن بالذكر، والجدير . الرعاية وتوفير المنزلي التدبير في الرئيسي

 لقاء والعمل بنفسھا، والعناية ،فراغھا توق حساب على أي، حسابھا على الدور بھذا وتقوم الرعاية، ھذه
 في للدخل مدراً اًعنصر لتصبح العمل، سوق دخول على رأةالم تشجيع في المشكلة جوھر ويكمن  .أجر

 في مساعدة أية تتلقّى ال أنھا غير . المنزلي والتدبير األسرة إعالة تشمل مزدوجة مسؤولية فتتحم�ل مجتمعھا،
 العائلية، النفقات في يساھمن أن العامالت زوجاتھم من األزواج يتوقّع بل ال، المتزايدة المسؤوليات تحم�ل
  .زوجاتھم كاھل تثقل التي اإلضافية الواجبات من حص�تھم تحم�ل يريدون ال كنّھمول
  

 في تدَرج وال تقييم أي في تدخل ال فھي.  األجر المدفوعة غير الرعاية الحكومات وتتجاھل  
 وقت بأن ضافترا إلى العامة السياسات وتستند.  كأم المرأة لدور اًيطبيع امتداداً عتََبرتُ بل القومية، الحسابات
 صياغة في الحسبان في تؤخذ أن تستحق تكاليف أية عليه تترتب ال" فراغ وقت" ھو المدفوع غير المرأة

 االعتراف تضمن عامة تدابير واعتماد صياغة الضروري من الواقع، لھذا ونتيجةً . )43(العامة السياسات
 على ليس اإليجابية آلثارھا نظراً ھمة،المسا ھذه وتعزيز اإلسكوا منطقة في للمرأة االقتصادية بالمساھمة

  .برمته والمجتمع االقتصاد على بل فحسب، المرأة
  

 والمنظمات المدني والمجتمع الحكومات، من رعاية تحت األطراف ثالثي نھج اعتماد من بد� الو  
  .الدولية

  
  :اإلسكوا في األعضاء البلدان حكومات على  

  
 العمل وظروف العمالة حول الجنس، نوع حسب فةنّالمص البيانات وتحليل تجميععلى  العمل 

 شأن فمن  .)44(متشابھة بحث وطرائق تعريفات اعتماد خالل من الوقت، واستخدام واألجور
 يشكل وأن واإلقليمي، المحلي المستويين على سليمة عامة سياسات صياغة يسھ�ل أن ذلك

 من للحكومات بد� ال التوصية، ھذه تنفيذ سبيل وفي . البلدان بين الموثوقة للمقارنة متيناً أساساً
 قيمة من القطاعين لھذين لما المنزل، في والعمل النظامي غير للقطاع خاصاً اھتماماً تولي أن
 حول دت،وج ما إذا الموثوقة، المعلومات أن غير  .المنطقة في النساء من كبيرة فئة عمل في

 إذ الدولية، المنظمات مجٍد لعمل البيانات من عالنو ھذا توفيرو  .اًجد قليلة تبقى القطاعين ھذين
 تقد�مه الذي والتقني المالي الدعم مستويات لتقييم الرسمية اإلحصائية المعلومات على تعتمد

  للبلدان؛

)43 (.  

والجدير بالذكر أن منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لم تعتمد بعد نھجاً موحداً لبناء قواعد البيانات ) 44(
  .ھو عامل أساسي الستخدام اإلحصاءات بفعاليةالخاصة بھا مع أن ھذا النھج 
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 الالئق، العمل على الحصول في والرجل المرأة بين المساواة تضمن التي التشريعات ن�َس 
  تشريعات؛ال ھذه لتطبيق الالزمة األدوات وتوفير

 ملكية في تمييز على تنطوي التي القوانين جميع وإبطال المحلية، القانونية األطر في التدقيق 
 المعرفة وسوق والتعليم واالئتمان األراضي الحصر، ال الذكر سبيل على فيھا بما الموارد،

  ؛)45(والتكنولوجيا

  بالكامل؛ تطبيقھا ضمان بل الدولية، االتفاقيات على المصادقة بمجرد االكتفاء عدم 

 يميز الذي النمطي األدوار تقسيم خالل من المدرسية الكتب تظھرھا التي المرأة صورة تحسين 
 ومھام اإلنتاجية المھام في والمرأة الرجل تشارك ضرورة على التشديدو الجنسين، بين

  الرعاية؛

 والمھنية العلمية تبالمھارا التزويد يساھم إذ السوق، واحتياجات المرأة مھارات بين التوفيق 
 يقتصرال أ يجب ولكن . األجر مدفوع عمل على للحصول المرأة فرص زيادة في وتحديثھا
 ويلب�ي الريفية المناطق في المرأة يشمل أن بل المدن، في المرأة على المھارات تطوير

 يةالحضر المناطق بين المجال ھذا في تسود التي والنوعية الكمية الفوارق ظل في حاجاتھا،
  الريفية؛ المناطقو

 للتغيير كعنصر المرأة بدور العالمية التوعية لتعزيز اإلعالم وسائل من القصوى االستفادة 
  والتنمية؛

 التشريعية المستويات على مشاركتھا تعزيز خالل من السياسية الحياة في المرأة إشراك 
 برفاه المعنية العامة سياساتال صياغة في المشاركة من تمكينھا وبالتالي والمحلّية، والتنفيذية
  السياسات؛ ھذه تطبيق وضمان، المجتمع وخير المرأة

 األجر المدفوع العمل بين توازن تحقيق من المرأة تمكّن التي االجتماعية السياسات تعزيز 
 محلّية حضانات إنشاء السياسات ھذه تشملھا أن يمكن التي التدابير ومن.  الرعاية ومسؤوليات

 على المالي التدابير ھذه عبء يقع أال على المرن، للعمل ترتيبات وإرساء لعمل،ا مكان في أو
 بحصص يكن لم وإن والحكومة، المستفيدة الجھة فيه تشارك أن بل فقط، العمل صاحب
  متساوية؛

 والمياه، والكھرباء واالتصاالت النقل شبكات تحسين خالل من الداعمة التحتية ىالبن توفير 
 ،المتزايدة التي تتحملھا اءعباأل تخفيف خالل من العام القطاع في لمرأةا مشاركة ليتسھل

  الريفية؛ المناطق في وخاصة

 جميع بين االجتماعي الضمان وأنظمة الصحية الخدمات من االستفادة في المساواة ضمان 
  سواء؛ حد على واألرياف المدن في النساء

 يتطلب كھذه، بإجراءات والعمل.  الجتماعيا النوع لمنظور المراعية الميزانية أنظمة اعتماد 
 وعلى الميزانية، من النوع ھذا وضع على الوزارات في الماليين المسؤولين كبار تدريب
 لدى الوعي آفاق توسيع وبالتالي، الجنسين، بين المساواة منظور مراعاة مع الحسابات مراجعة
 ھذا فوائد وتتوقف.  القضايا ھذه لتناو في قدرتھم وتعزيز االجتماعي، النوع قضايا عن ھؤالء
 الجنس نوع حسب المصنفة للبيانات موثوق مصدر وجود على لميزانيةا وضع في النھج

)45 (.  
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 الحسبان، في تدخل ال ما كثيراً التي االقتصادية المرأة لمساھمة الكم�ي التقييم مع بالتزامن
 الحكومية غير نظماتللم تكون أن ويمكن.  عليھا الضوء النھج من النوع ھذا يسلط والتي

 ھذا من ناجحة تجارب تسجيل تم العربية، المنطقة ففي  .المھمة ھذه إنجاز في إيجابية مساھمة
 والمجتمع الدولة بين التعاون توثيق إلى التجارب ھذه أد�ت وقد والمغرب، مصر في النوع،
  البلدين؛ من كّل في الدولية، والمنظمات المدني

  المرأة؛ ضد� التمييز من المدنية الخدمة وكاالت لدى المعتمدة التوظيف إجراءات خلو ضمان 

 دولة كل في المنجزة التغييرات على اإلشراف أجل من للنساء عربي اقتصادي مرصد إنشاء 
 المعنية اإلقليمية الھيئات يمكّن كھذا، ومفص�ل موثوق معلومات مصدر وجود أن إذ . عربية
 بما اإلجرائية السياسات وصياغة فرعية، مجموعات في البلدان تصنيف من السياسات، بوضع
 الدولية المنظمات يشجع النوع ھذا من نھج واعتماد.  مجموعة لكل الخاصة الحاجات يلبي
  .وتطبيقھا العامة السياسات وضع في المساھمة على

  

  المغرب في الممارسات أفضل من االجتماعي النوع لمنظور المراعية الميزانية  - 16 اإلطار
  

 النوع لمنظور المراعية الميزانية لوضع اًنموذج المغرب حكومة طو�رت الماضية، الخمسة األعوام مدى على  
 دقّة أكثر تقييم أداة وإلى العام، القطاع إصالح في أساسي عنصر إلى تحويلھا بھدف مؤسسي، إطار في االجتماعي
  .المرأة نوتمكي الجنسين، بين المساواة تحقيق سبيل في المالية، للموارد

  
 قد�مته مالي ودعم للمرأة، اإلنمائي المتّحدة األمم صندوق من تقني بدعم المبادرة، بھذه المالية وزارة قامت فقد  
  .البلجيكية الحكومة

  
 المالية، وزارة داخل االجتماعي النوع لمنظور المراعية بالميزانية االلتزام وترسيخ القدرات بناء عملية أثمرتو  
 إدخال إلى التنفيذية الوزارات الوزراء، رئيس أصدره الذي  ميزانية تعميم دعا فقد: ملموساً تغييراً وحققت

 تلك الميزانية إصالح عملية واعتبرت الميزانية، وضع مؤشرات أداء في االجتماعي النوع لمنظور المراعية المؤشرات
  .بالميزانية الخاص المعلومات ونظام األداء، حسابات ومراجعة النفقات، ضبط آلليات أساسية عناصر بالتحديد المؤشرات

  
 وضع عملية في أساسي كعنصر المغرب في االجتماعي النوع لمنظور المراعية لميزانيةا مفھوم وترسيخ  
 تحقيق في حقيقية كمساھمة، االجتماعي النوع لمنظور مراعاة تعميم استراتيجية الستخدام رائداً مثاالً ليشك الميزانية،

  .لأللفية اإلنمائية دافاألھ
______________  

.: المصدر

  
 من دعماً كامالً إجراؤھا بيتطل إذ حكومي، مرسوم خالل من التغييرات ھذه إتمام ممكناً يعد لم  
 الفاتتح تشكيل خالل من أال التغييرات تلك إنجاز يمكن ال ،)46(الدولي البنك أشار وكما  .المدني المجتمع
  .وشعبي�تھا شرعيتھا تعزز القاعدة، واسعة

  
 أن دون من عملھا تركّز أن ويمكن ،اًدج أساسية المجال ھذا في الحكومية غير المنظمات فمساھمة  
  :التالية باألمور تحصره

)46( .  
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 القانونية بحقوقھا المتواضعة، االجتماعية الطبقات إلى تنتمي التي تلك وبخاصة المرأة، توعية 
 االقتصادية، مساھمتھا ذلك في بما االقتصادية، التنمية في بدورھاو واالقتصادية، والسياسية

  مقابل؛ غير من أم أجر لقاء أكانت

 المھارات وتنمية األعمال، مجال في التدريب ذلك في بما األعمال، تنمية بخدمات المرأة إمداد 
  واالتصاالت؛ المعلومات وتكنولوجيا المالية الميادين في

  مستدامة؛ تسويق قنوات لتأمين شبكات إنشاء في لمرأةا مساعدة 

 الصغيرة للمشاريع قروضاً تخصص أن شأنھا من التي المالية المؤسسات تطوير دعم 
  .االئتمانات ضمان نظام رتوف وأن الحجم، والمتوسطة

  
 ھامعظم اكتشف فقد بھا، التوصية تتم التي األولى ةالمر وليست بالجديدة، التغييرات ھذه ليست  
 اليوم المطلوب أم�ا  .منشوراتھا في الدولية المنظمات لتھاوحل العامة، السياسات دراسات خالل من الباحثون

 تبقى فال تطبيقھا، على للحث، المدني المجتمع وإصرار السياسية، اإلرادة رفتوف التغييرات، ھذه تثمر لكي
 مصلحة فيه لما وتدعمھا القدرات تلك مع اسبتتن بل قدراتھا، من أقل للمرأة المتوفرة االقتصادية الفرص
  .الجميع
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