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التمهيد
إحلاحا .وتًعد
يف ظل تطور جائحة مرض فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-وأزمة الوظائف املرتتبة عليه ،تصبح ضرورة محاية الفئات األكثر ضعفاً أكثر ً
النساء من أكثر الفئات ضعفاً ولكنها تتسم ابملرونة وسهولة التكيف .وقد سلط الوابء الضوء على الدور األساسي الذي تقوم به املرأة يف مجيع أحناء العامل يف
حتدًي طوال حياتنا .فربغم أن النساء كن يتصدرن طليعة املكافحني للوابء كمقدمني للرعاية الصحية ،إال
االستجابة لواحدة من أكثر األزمات اليت مرت علينا ً
تضررا من عواقبه حيث حتملن نصيب األسد من عبء الرعاية ،وكن أكثر عرضة للتهميش واالستبعاد من سوق العمل الرمسية كما كن
أهنن ً
أيضا كن األكثر ً
أيضا إىل توسيع الفجوات القائمة ابلفعل قبل الوابء يف األجور بني
ضحاًي تزايد العنف القائم على أساس نوع اجلنس .وابإلضافة إىل ذلك ،أدت األزمة ً
اجلنسني واملهارات والقيادة.
غري أنه يف ظل مواجهة البلدان احتمالية حدوث رك ود شديد يف املستقبل ،فقد حان الوقت إلزالة احلواجز والعقبات املتبقية اليت التزال تعرقل مشاركة املرأة
الكاملة يف االقتصاد .فإن التمكني االقتصادي للمرأة ليس جمرد قضية تتعلق حبقوق اإلنسان ،بل هو حافز قوي يتعني على احلكومات استخدامه إلعادة
اقتصاداهتا إىل مسارها الصحيح والنجاح يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  . 2030وحىت قبل األزمة ،أشارت التقديرات إىل أنه يف حالة أن لعبت املرأة
دورا مماثالً للرجل يف أسواق العمل يف مجيع أحناء العامل ،ميكن إضافة  28تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل السنوي العاملي حبلول عام .2025
ً
وميكن أن تضيف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ما يصل إىل  2.7تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ابتباع نفس النهج.
وجدير ابلذكر أن مسار منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو حتقيق املزيد من التمكني االقتصادي للمرأة واضح ولكنه معقد .فمن انحية ،أصبحت النساء
تعليما من أي وقت مضى ،ويف بعض البلدان ،جتاوزن
يف املنطقة ،على حنو متزايد ،مؤهالت ً
جيدا ولديهن احلافز لدخول سوق العمل .فقد أصبحن أكثر ً
وعمان التكافؤ بني اجلنسني يف درجات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة
معدالت الرجال يف التعليم العايل .واألكثر من ذلك ،فقد حققت كل من اجلزائر وتونس ُ
والرًيضيات على مستوى التعليم العايل ،وقد تفوقت بذلك على بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث شكلت النساء  ٪31من جمموع اخلرجيني
يف هذه املواد .غري أنه ال تزال األعراف االجتماعية واألطر القانونية تقيد وصول املرأة إىل الفرص االقتصادية .وبشكل عام ،ال تزال املشاركة االقتصادية للمرأة
يف املنطقة منخفضة بشكل يدعو لإلحباط حيث يبلغ متوسط معدل مشاركة املرأة يف قوة العمل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  ،٪20بينما يبلغ
املتوسط العاملي  ٪48تقريبًا .كما أن املنطقة لديها أيضاً أوسع فجوة بني اجلنسني فيما يتعلق بنشاط رًيدة األعمال .وعالوة على ذلك ،يُرجح أن يؤثر الرتاجع
االقتصادي الناجم عن أزمة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-بشكل أشد على النساء أكثر من غريهن .وتشمل القطاعات األكثرُ عرضة الهنيار النشاط
االقتصادي هبا على حصة كبرية من عمالة اإلانث.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الزخم من أجل التغيري يف املنطقة ملموس .وتشهد اإلصالحات االقتصادية والتشريعية واملتعلقة ابلسياسات ،والتعبئة املتزايدة للنساء
والرجال يف سبيل حتقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني ،على زًيدة القناعة أبن الوقت قد حان للمرأة لتأخذ مكاهنا الصحيح يف االقتصاد واجملتمعات
بوجه عام .كما أصبح صانعو السياسات مدركني أنه لتحقيق ذلك األمر ،جيب أن تطال اإلصالحات مجيع جماالت السياسات وأن تتم ابستخدام عدسة
النوع االجتماعي .وينبغي أن يكون منظور املساواة بني اجلنسني حمور لعمليات التحول هذه يف املنطقة.
وتُعد هذه الدراسة مثرة سنوات من التعاون بني منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،من خالل برانمج منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية للشرق األوسط ومشال إفريقيا للتنافسية؛ وجهود منظمة العمل الدولية على املدى الطويل يف جمال املساواة بني اجلنسني يف عامل العمل.
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ويكمن اهلدف الرئيسي من الدراسة يف توفري أدوات تنفيذ ملموسة يستخدمها صانعو السياسات لضمان أن يكون لإلصالحات أتثري حقيقي على أرض
الواقع .كما تقيّم الدراسة الزخم املتزايد حنو حتقيق املساواة بني اجلن سني يف مصر واألردن واملغرب وتونس حيث كانت اإلصالحات التشريعية والسياساتية
واملؤسسية القوة الدافعة للتغيري خالل السنوات األخرية .عالوة على ذلك ،يعرض تقرير الدراسة دراسات حالة للمبادرات املبتكرة اليت حتول اإلصالحات إىل
اقتصادًي يف هذه البلدان األربعة .وابإلضافة إىل ذلك ،تسعى الدراسة إىل استخالص استنتاجات عملية لفهم أفضل للعوامل
إجراءات ملموسة لتمكني املرأة
ً
واألدوات اليت قد تزيد من تبين اإلصالحات يف املنطقة وخارجها.
وقد وحدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» ومنظمة العمل الدولية جهودهم  -بدعم من العديد من اخلرباء
احملليني واإلقليميني والدوليني  -إلنتاج هذه الدراسة اليت تعكس إمكاانت منطقة تتجه حنو زًيدة التمكني االقتصادي للمواطنات هبا .ونؤكد على التزامنا بدعم
مرجعا
املناصرين للقضية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جهودهم لتحقيق جمتمعات أكثر مساواة بني اجلنسني .كما أنمل أن تكون هذه الدراسة ً
مفيدا للمنطقة ومجيع البلدان اليت تسعى إىل إطالق إمكاانت املرأة لتحقيق النفع للجميع.
ً

أجنيل جورًي

سكينة بوراوي

غاي رايدر

األمني العام

املديرة التنفيذية

املدير العام

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث

منظمة العمل الدولية
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مقدمة
على مدى سنوات ،قام برانمج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط ومشال إفريقيا للتنافسية وبرانمج منظمة العمل الدولية للعمل الالئق ببناء
قدما يف تنفيذ ذلك.
قاعدة استداللية لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة كما طورا أدوات حمددة للمضي ً
ويف عام  ، 2017أصدر منتدى التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وهو مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،دراسة
بعنوان التمكني االقتصادي للمرأة يف بعض البلدان العربية :أثر األطر القانونية يف اجلزائر ومصر واألردن وليبيا واملغرب وتونس .وقد سجلت هذه الدراسة
مدى التزام البلدان ابالتفاقيات الدولية الرئيسة ،وإصالح الدساتري الوطنية ،واألحكام اخلاصة ابلنوع االجتماعي يف قوانني العمل واألسرة ،ووصول املرأة إىل
العدالة .ويف إشارة إىل الدور املهم الذي تلعبه األطر القانونية يف تقييد التمكني االقتصادي للمرأة يف البلدان الستة ،حدد التقرير العوائق الرئيسة وقدم توصيات
للحكومات بشأن سياسيات قابلة للتنفيذ.
ومنذ إصدار تقرير عام  ،2017استمر تزايد الزخم حنو حتسني وضع املرأة والوصول إىل الفرص االقتصادية ،ومت إرساء مبادرات وأطر جديدة .كما اُعتمدت/أو
جيري اعتماد إصالحات قانونية مهمة وإجراءات سياساتية تكميلية يف العديد من اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتعزيز وضع املرأة ومتكينها
حتدًي .ولفتح
اقتصادًي على وجه اخلصوص .ومع ذلك ،وعلى الرغم من التقدم املستمر الذي حترزه البلدان ،ال يزال التمكني االقتصادي الكامل للمرأة ميثل ً
ً
اجملال ملزيد من التقدم ،طلب مناصرو املساواة بني اجلنسني يف مصر واألردن واملغرب وتونس من منظ مة التعاون والتنمية االقتصادية إعداد تقرير متابعة
لإلجراءات العملية املتخذة حىت يتم حتليل التطورات األخرية يف املنطقة وتوثيق املمارسات اجليدة املبتكرة اليت ميكن أن تلهم إصالحات السياسات يف البلدان
األربعة واملنطقة على نطاق أوسع.
وأييت هذا التقرير الذي حنن بصدده كنتيجة هلذا املطلب حيث يهدف إىل تزويد العاملني يف جمال التنمية وصناع القرار بتحليل لإلصالحات القانونية األخرية،
وجهود التطبيق ،وآليات اإلنفاذ اليت ساعدت على النهوض ابلتمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واملغرب واألردن وتونس .وعالوة على ذلك ،يقدم التقرير
أ مثلة قابلة للتنفيذ وأدوات عملية لصانعي السياسات ملساعدهتم على حتويل السياسات إىل تدابري فعالة من أجل التمكني االقتصادي للمرأة .وقد أظهرت
التجربة على مدى السنوات األخرية أن اإلصالحات يف األطر القانونية والسياسات تُؤيت مثارها لصاحل املرأة يف هذه البلدان ،وإن كان ذلك ببطء.
وهذا التقرير هو نتاج عملية تشاركية ومتعددة أصحاب املصلحة مشلت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر»
أيضا وجهات نظر ومدخالت قيمة من مئات اخلرباء – من احلكومات ،وأصحاب
ومنظمة العمل الدولية يف الفرتة من  2017إىل  .2019كما يتضمن ً

العمل ،واألوساط األكادميية ،وممثلي اجملتمع املدين  -من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وغريهاُ ،سجلت من خالل استبيان ومقابالت تفصيلية متعمقة.
أيضا ،قام فريق من اخلرباء النظراء اخلارجيني ذوي اخلربة العملية يف تنفيذ اإلصالح مبراجعة التقرير.
ً
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شكر وتقدير
هذا التقرير هو نتيجة لعملية حبث تشاركية ساهم فيها عدد كبري من أصحاب املصلحة ذوي اخلربة يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان الشرق
األوسط ومشال إفريقيا .وهو نتاج جهد مشرتك بني منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» ،ومنظمة العمل الدولية.
وقد جرى إعداد هذا التقرير يف إطار جهود منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا،
وحتت إشراف أندرًيس شال ،مدير أمانة العالقات العاملية مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .كما حقق االستفادة من القيادة واإلشراف والدعم املقدم من
ُ
غابرييال راموس ،رئيسة األركان ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية واملمثل الشخصي جملموعة العشرين.
ومن جانب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،قادت شارلوت جوميانز املشروع وأعدت مسودة التقرير حتت التوجيه االسرتاتيجي لكارلوس كوندي ،مدير
إدارة الشرق األوسط وإفريقيا .وقد قدم كارلوس كوندي التوجيه واإلرشاد الالزم بشأن صياغة املفاهيم واإلطار التحليلي هلذه الدراسة .كما دعمت فانيسا
بريي شاتيلني عملية الصياغة املسودة وأسهمت آبراء اثقبة وانفذة البصرية طوال العملية .وقد أجرى االستشارًين نورا عليم وفرح الربنشاوي حبثًا وحتليالً حول
التشريعات والفقه القانوين يف البلدان األربعة اليت تغطيها الدراسة .ومن انحية أخرى ،قدمت سابرينا جاسباريين الدعم يف عملية صياغة مسودة تقرير الدراسة
وأسهمت برؤى اسرتاتيجية هلا ثقلها .وقدمت كل من ًيمسينا أزيكي ،وإليز جيلسما ،وسارة مهود ،وليندا كوكيو زانو ،ومريمي البوهايت ،وبيلني لو ،وًيمسني مورو
أيضا ،صممت بيلني لو الرسوم البيانية للتقرير .وقد جاء هذا التقرير مستوحى من تقرير منظمة التعاون والتنمية
قيما فيما يتعلق ابلبحث وصياغة التقريرً .
دعما ً
ً
االقتصادية الذي صدر عام  2017بعنوان التمكني االقتصادي للمرأة يف بعض البلدان العربية :أثر األطر القانونية يف اجلزائر ومصر واألردن وليبيا واملغرب
وتونس .وقد صيغ تقرير عام  2017بقيادة نيكوال إيلرمان اليت قدمت املشورة بشأن اخلطوات األوىل يف كتابة التقرير احلايل.
أما من جانب مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» ،قدمت الدكتورة سكينة بوراوي ،املديرة التنفيذية للمركز ،التوجيه واإلرشاد االسرتاتيجي.
ومن جانب منظمة العمل الدولية ،قدم إيريك أوشالن ،مدير مكتب منظمة العمل الدولية يف القاهرة ومدير الفريق الفين للعمل الالئق لدول مشال إفريقيا،
نظرة عامة شاملة .كما شارك املوظفون التالية أمساؤهم يف صياغة تقرير الدراسة و/أو إجراء مراجعة النظراء له :إيناس العياري ،املستشارة الفنية الرئيسية ملشروع
العمل الالئق للمرأة ،مكتب م نظمة العمل الدولية ابلقاهرة ،وفريق العمل الالئق مبنطقة مشال إفريقيا؛ وكون كومبري ،كبري اخلرباء املتخصصني يف معايري العمل
الدولية ،وعضو فريق العمل الالئق ملنطقة مشال إفريقيا يف مكتب منظمة العمل الدولية ابلقاهرة ،وفالريًي إسكيفيل ،خبرية متخصصة يف سياسات التشغيل
والنوع االجتماعي ،فرع سياسات التشغيل وأسواق العمل مبنظمة العمل الدولية .كما قدمت الدكتورة فاطمة الرزاز ،أستاذة التشريعات االجتماعية وعميدة
كلية احلقوق جبامعة حلوان ،فكرة عامة عن اإلصالحات القانونية والسياساتية اليت هتدف إىل التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر.
ويعرب فريق عمل التقرير عن خالص امتنانه لرؤساء منتدى التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا) ، (WEEFالدكتورة سحر
نصر ،وزيرة االستثمار والتعاون الدويل السابقة يف مصر؛ وسيادة السفرية /ماري كلري سوارد كابرا ،سفرية السويد يف اجلزائر ،اللتزامهما ودعمهما .وقد قدم
املشاركون يف املنتدى عامي  2017و 2018معلومات مهمة ورؤى اثقبة اعتمد عليها التقرير .ويتقدم الفريق ابلشكر للسيدة/نزيهة العبيدي ،وزيرة شؤون
املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن التونسية السابقة؛ وحممد انصري ،املدير السابق ملكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة اإلقليمي للدول العربية؛ وإيفا جوهانسون،
كبرية استشاري سياسات النوع االجتماعي ابلوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل (سيدا)؛ ونيكي مونغا ،املديرة القطرية ملنظمة أوكسفام يف األردن ،وذلك
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ملشاركتهم يف تنظيم احلدث اجلانيب الذي مت خالل الدورة  63للجنة وضع املرأة وحضوره .وقد انقش هذا احلدث اجلانيب أمهية اإلصالحات التشريعية يف دعم
التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كما قدم معلومات مفيدة هلذا التقرير.
كما يود فريق عمل التقرير أن يشكر مجيع األشخاص الذين أجا بوا على االستبياانت املرسلة بغرض كتابة هذا التقرير .كما أُجريت مقابالت متعمقة من اجل
التقرير يف كل من مصر واألردن واملغرب وتونس .ويوضح امللحق "أ" املسامهني الرئيسيني حبسب البلد.
وقام فريق من النظراء مبراجعة التقرير .وقد قدم التعليقات واملالحظات كل من كابيتولينا دًيز ،أستاذة علم االجتماع ورئيسة رابطة الباحثات والتقنيات؛ وانيدة
املودوفار ريتيجيس من البنك الدويل؛ وكاترين شولز من البنك الدويل؛ وجوليا برومنيلر من البنك الدويل؛ ونور مشس الدين من البنك الدويل؛ ومساء هريدي،
وهوجان لوفيلز ،وكورال هيل من كلية احلقوق؛ وإهلام قبوري وهوجان لوفيلز؛ وحياة خالد ،مسؤولة التعاون متعدد األطراف بوزارة شؤون املرأة واألسرة واألطفال
وكبار السن التونسية؛ ومشرية خطاب ،وزيرة األسرة والسكان املصرية السابقة؛ وسو ميلر ،وستيفنسون هاروود وليزيت روبلتو دي هوارث ،جبمعية القانون
إبجنلرتا وويلز؛ وسوزان شتشتنيكوفيتش ،من مصرف ميل ابنك إل يب.
كما راجع التقرير خرباء من داخل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيث كان ويليام طومسون املراجع الرئيسي للتقرير .وقدمت مارًيروسا لوانيت املشورة
والتوجيهات االسرتاتيجية ،ال سيما فيما يتعلق ابلنُهج اإلحصائية .كما مت تقدمي تعليقات ومالحظات ومقرتحات من قبل فيليم أدميا ،ومريًيم عالم ،وبيري دي
بواسون ،وكريس كالرك ،وجايل فريان ،وجوانس فلوشتمان ،ورجيينا جاليجو ،وأليساندرو غوليو ،وبينار جوفني ،وسارة هريمانوتز ،وإستيل لويسو ،وأليخاندرا
مارًي مينيس شريي نيكول ،وهايشني ابرك ،ولورنزو ابفوين ،وروال سيال ،واتتياان تيبلوفا وليزا ويليامز .وقامت فيوان هينشكليف بتحرير الدراسة وترمجتها مىن
عزت ،خبرية الرتمجة يف جمال التنمية واملنظمات الدولية ،كما راجعت الرتمجة سامية أرشلة من مكتب منظمة العمل الدولية ابلقاهرة.
كما استفاد التقرير من الدعم املايل الذي قدمته الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل (سيدا).
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ECOSOC

جملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي

EDHS

املسح السكاين الصحي يف مصر

EGP

اجلنيه املصري

EMF

االحتاد املصري للتمويل متناهي الصغر

ENA

املدرسة الوطنية لإلدارة (تونس)

EPIC

التحالف الدويل للمساواة يف األجور

ERTU

احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري

EU

االحتاد األورويب

EVAR

تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني يف مصر

FAO

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

FDI

االستثمار األجنيب املباشر

FEI

احتاد الصناعات املصرية

FGM

ختان اإلانث

FRA

اهليئة العامة للرقابة املالية (مصر)

GANHRI

التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

GBA

التحالف املصريف العاملي للمرأة

GBV

العنف القائم على أساس نوع اجلنس

GDP

الناتج احمللي اإلمجايل

GIIN

شبكة االستثمار املؤثر العاملية

GIZ

الوكالة األملانية للتعاون الدويل

GTPPE

جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة (املغرب)

HACA

اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري(املغرب)

HAICA

اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري (تونس)

HBB

املشروعات املنزلية

HCP

مكتب اإلحصاء الوطين (املغرب)

HRW

منظمة رصد حقوق اإلنسان

IIED

املعهد الدويل للبيئة والتنمية
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ILO

منظمة العمل الدولية

IOE

املنظمة الدولية ألرابب العمل

IPU

االحتاد الربملاين الدويل

ITUC

احتاد النقاابت الدويل

JEDCO

املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية

JOD

الدينار األردين

JNCW

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

JRP

خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

LAS

جامعة الدول العربية

MEF

وزارة االقتصاد واملالية (املغرب)

MENA

منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

MFI

مؤسسة التمويل األصغر

MIIC

وزارة التعاون الدويل (مصر)

MSSDEF

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة (املغرب)

MWFCS

الوزارة التونسية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن (تونس)

NCCM

اجمللس القومي للطفولة واألمومة

NCPE

اللجنة الوطنية لإلنصاف يف االجور (األردن)

NCW

اجمللس القومي للمرأة (مصر)

NEET

خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

NGO

منظمة غري حكومية

NHRI

مؤسسة حقوق إنسان وطنية

ODA

املساعدة اإلمنائية الرمسية

OECD

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

OHCHR

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

PGE

اخلطة احلكومية للمساواة (املغرب)

PISA

برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

SDGs

أهداف التنمية املستدامة
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Sida

الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل

SIGI

مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني

SSE

االقتصاد االجتماعي التضامين

SSC

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي (األردن)

STEM

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات

TEA

إمجايل املراحل املبكرة لنشاط رًيدة األعمال

UGTT

االحتاد العام التونسي للشغل

UMW

احتاد إعالميات مصر (مصر)

UN

األمم املتحدة

UNDP

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

UNESCO

اليونسكو  -منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

UNFPA

صندوق األمم املتحدة للسكان

UNHCR

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

UTICA

االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

VAW

العنف ضد املرأة

WASH

املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

WEE

التمكني االقتصادي للمرأة

WEEF

منتدى التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

WEPs

مبادئ متكني املرأة

WFP

برانمج األغذية العاملي

WUAB

االحتاد الدويل للمصرفيني العرب
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امللخص التنفيذي
انفتاحا ،يصبح
يف الوقت الذي تتطلع فيه العديد من بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل تسريع وترية النمو االقتصادي وبناء جمتمعات أكثر استقر ًارا و ً
اقتصادًي أحد املفاتيح لتحقيق ذلك .فإذا كانت املرأة ستشارك ،على قدم املساواة مع الرجل ،يف أسواق العمل ،ميكن أن تشهد منطقة الشرق
متكني املرأة
ً
األوسط ومشال إفريقي ا زًيدة كبرية يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تصل إىل  .٪47ويكشف هذا التقرير أن التغيري جيري حاليًا يف مجيع أحناء املنطقة حيث
يعرض  24دراسة حالة مفصلة لإلصالحات التشريعية والسياساتية واملؤسسية األخرية اليت أُجريت لدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف كل من مصر واألردن
واملغرب وتونس .ويستخلص تقرير الدراسة بعض العوامل املشرتكة وراء جناح هذه اإلصالحات وتنفيذها .وعلى الرغم من التحدًيت اليت تواجه بعض البلدان،
واليت تفاقم بعضها يف ظل أزمة جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-املستمرة ،يؤكد التقرير أنه ميكن تعزيز التقدم بشكل أكرب من خالل اختاذ تدابري
سياساتية موجهة ومنسقة وشاملة للجميع.

إحراز تقدم









تعليما من أي وقت مضى .وتكاد تكون الفجوات بني اجلنسني يف التعليم قد
التعليم .أصبحت النساء يف مصر واألردن واملغرب وتونس أكثر ً
أُغلقت تقريبًا ،السيما على مستوى التعليم اجلامعي ،حيث تلحق النساء يف بعض البلدان ابلرجال يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والرًيضيات اليت
يهيمن عليها الذكور .ومع هذا ،فإن تقدمهن أكادمييًا مل يُرتجم إىل حتسن يف الوصول إىل الفرص االقتصادية.
املساواة يف عامل العمل .أجرت البلدان األربعة إصالحات تشريعية وقادت العديد من املبادرات لتسهيل مشاركة املرأة يف سوق العمل وتعزيز
حقوقها يف العمل .وتشمل هذه اإلصالحات تدابري لتعزيز املساواة يف األجور ،واستحداث خيارات ترتيبات العمل املرنة ،وتشجيع التوازن بني
اجلنسني يف قيادة الشركات ومعاجلة التحرش اجلنسي يف مكان العمل .ويقوم القطاع اخلاص ،بشكل متزايد ،بتنفيذ مبادرات للمساواة بني اجلنسني
هتدف لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة العمل.
جهودا حنو إصالح أنظمة احلماية االجتماعية لديها لتعزيز التوازن بني العمل واحلياة األسرية
التوازن بني العمل واحلياة األسرة .بذلت البلدان
ً
للمرأة وختفيف أع باء أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر .وميثل استحداث إجازة األبوة وتوفري خيارات أفضل لرعاية األطفال بعض األمثلة على
كيفية حتفيز البلدان ملشاركة النساء يف قوة العمل وحماولة تشجيع الرجال على االخنراط يف املزيد من أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر.
النساء كرائدات أعمال  .حتاول البلدان تعزيز رًيدة األعمال النسائية وإضفاء الطابع الرمسي على األعمال التجارية .وتشمل هذه التدابري تيسري
وصول رائدات األعمال إىل املعلومات واخلدمات املالية واألسواق وفرص االستثمار واألراضي وغريها من األصول.
يضا أكثر مشوالً بفضل عدد من املبادرات الرامية لتعزيز عضوية املرأة وقيادهتا يف وزارات العمل
النساء كقائدات .أصبحت عملية اإلصالح أ ً
والتشغيل ،وكذلك يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل .وميكن أن يؤدي هذا إىل نتائج أفضل فيما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني
يف احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية  .وقد ظهر هذا التقدم بوضوح خالل أزمة مرض فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-يف إطار اجلهود
اليت بذلتها احلكومات لدمج األجهزة الوطنية املعنية ابملرأة يف اهليئات املسؤولة عن تطوير استجابة البلدان لألزمات.
النساء املستضعفات .مت إيالء اهتمام خاص بتحسني وضع العامال ت من النساء املستضعفات ،مثل العامالت املنزليات ،والنساء الريفيات
والالجئات .كما جيري بذل اجلهود ملعاجلة املعدالت املرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات يف جماالت احلياة اخلاصة ،ويف األماكن العامة ،وأماكن
كبريا فيما بني البلدان ،وال يزال مستوى تنفيذها مل يتبني بعد.
العمل .غري أن نطاق اإلصالحات خيتلف اختالفًا ً

حواجز كثرية ال تزال قائمة
على الرغم من هذا التقدم املحرز ،ال تزال معدالت مشاركة املرأة يف قوة العمل يف البلدان األربعة من ضمن املعدالت األدىن على مستوى العامل .وتعاين املنطقة
ُ
من أكرب فجوة بني اجلنسني يف رًي دة األعمال يف العامل حيث تقل ،بشكل ملحوظ ،احتمالية أن تدير النساء أعماهلن اخلاصة يف منطقة الشرق األوسط ومشال
 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

16 

اعتمادا على التمويل الذايت .وينطبق
إفريقيا مقارنة ابلرجال .وبوجه عام ،تدير النساء أعماالً جتارية ذات مستوًيت أقل من حيث رأس املال كما يكن أكثر
ً
هذ ا ،بشكل خاص ،على النساء املنخرطات يف االقتصاد غري الرمسي ،والاليت ال يستطعن احلصول على االئتمان بسهولة .وبسبب أزمة مرض فريوس كوروان
املستجد (كوفيد ،) 19-من املرجح أن تضطر هؤالء النساء إىل إغالق أعماهلن التجارية لفرتات مطولة مما يرتتب على ذلك من اخنفاض كبري يف اإليرادات
أو عدم حتققها على اإلطالق.
متاما يف مناطق أخرى من العامل ،تؤدي النساء اجلزء األكرب من أعمال الرعاية واألعمال املنزلية غري مدفوعة األجر ،كما تكبل األعراف
وكما هو احلال ً
االجتماعية التقييدية مشاركتهن يف قوة العمل بصورة أكرب .وابإلضافة إىل ذلك ،وخالل جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد ،)19-شهدت النساء يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا زًيدة يف الساعات اليت ختصصها ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر نتيجة إلغالق املدارس ودور الرعاية النهارية ،وختفيض
فضال عن احلاجة إىل رعاية أفراد األسرة املصابني بفريوس كوروان .وعندما
اخلدمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،وعدم توافر العمالة املنزليةً ،
تعمل نساء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ابلفعل ،يكون من األرجح أن يرتكزن يف قطاعات ذات إنتاجية منخفضة وظروف عمل هشة محاية اجتماعية
غري كافية .وال تزال الفجوات يف األجور بني الرجال والنساء قائمة ،حىت يف الوظائف اليت جرت العادة أن تعمل هبا النساء.
وميكن للمرأة أن تساهم بشكل هادف يف قوة العمل واالقتصاد فقط إذا مت تشجيع متكينها االقتصادي من قِبل أسرهتا وجمتمعها على حنو أمشل .ويف البلدان
األربعة قيد الدراسة ،ال تزال األعراف االجتماعية التقييدية تعرقل التمكني االقتصادي للمرأة وتتغاضى عن العنف املمارس ضدها ،وهو األمر الذي ال يزال
ُ
أيضا يف تشريعات (األحوال الشخصية) حيث
منتشرا يف املنطقة وينطوي على تكاليف اجتماعية واقتصادية كبرية .كما أن بعض هذه األعراف مرتسخة ً
ً
تتعارض األحكام التمييزية بشأن الزواج والطالق واختاذ القرارات األسرية واملرياث وحقوق امللكية وكذلك حرية التنقل مع الضماانت الدستورية القائمة واملتعلقة
بتحقيق املساواة بني اجلنسني ،مما يواصل كبح جهود التمكني االقتصادي للمرأة.

عوامل النجاح من أجل اإلصالح
إن اإلصالح أمر – ولكن ضمان تطبيق اإلصالحات وإنفاذها وأن يكون هلا أتثري إجيايب على حياة املرأة هو أمر آخر ،السيما عندما تتطلب هذه اإلصالحات
استنادا إىل
حتوالت يف املواقف واألفكار الراسخة .وغالبًا ما يتطلب األمر ً
كبريا وجمموعة من العوامل لتحويل هذه اإلصالحات إىل حقيقة واقعة .و ً
جهدا ً
جتارب وخربات البلدان األربعة يف جهودها للنهوض ابلتمكني االقتصادي للمرأة ،حيدد هذا التقرير عشرة "عوامل للنجاح" ،وهم:











االلتزام ابملعايري الدولية /اإلقليمية وتطبيقها وإعداد التقارير يف ضوئها ابإلضافة إىل املشاركة يف آليات االستعراض واملراجعة الدولية/اإلقليمية لقياس
التقدم املحرز يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة.
ُ
بناء قاعدة استداللية للدعوة لإلصالح القانوين والسياسايت واملؤسسي وحتقيقه.
ترتيب سياسات التمكني االقتصادي للمرأة على حنو متسلسل من أجل اإلصالح القانوين التدرجيي.
ضمان االلتزام السياسي ابإلصالح على أعلى املستوًيت.
املثابرة على جهود الدعوة ملناصرة القضية وحشد التأييد من أجل الضغط على احلكومات إلجراء اإلصالح.
تعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا.
اعتماد هنج متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات لإلصالح الشامل.
بناء القدرات والتعلم من األقران.
معاجل ة األعراف االجتماعية التقييدية والقوالب النمطية اليت تقوم عليها التشريعات التمييزية وتعيق التمكني االقتصادي للمرأة.
ضمان تطبيق اإلصالحات واالمتثال هلا.

وابإلضافة إىل عوامل النجاح السالفة الذكر ،يقدم التقرير جمموعة من التوصيات التفصيلية املدرجة حتت قسم "أبرز النتائج والتوصيات" أدانه ،ويف كل فصل
من فصول التقرير.

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

 17

أبرز النتائج والتوصيات
أظهرت مصر واألردن واملغرب وتونس التزامهم بتسريع وترية التمكني االقتصادي للمرأة من خالل عدد من اإلصالحات العميقة .وتدرك البلدان األربعة أن
مشوال جلميع الفئات سيؤدي إىل اقتصادات أكثر تنافسية .ويف واقع األمر ،ميكن أن يكون إلطالق العنان إلمكاانت املرأة فوائد اقتصادية
إنشاء جمتمعات أكثر ً
دورا مماثالً للرجل يف أسواق العمل ،قد تشهد منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا زًيدة كبرية يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تصل إىل
كبرية؛ فإذا لعبت املرأة ً
أيضا التصرف الذكي الذي ينبغي القيام به.
 .٪47ومن مث ،فإن متكني املرأة
اقتصادًي ليس فقط األمر الصحيح الذي جيب القيام به – بل إنه ً
ً

ويف عام  ،2017أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دراسة بعنوان التمكني االقتصادي للمرأة يف بعض البلدان العربية :أثر األطر القانونية يف اجلزائر
ومصر واألردن وليبيا واملغرب وتونس  .وعرض التقرير حملة عامة عن األنواع املختلفة من القوانني السارية يف البلدان الستة واليت تغطي جوانب خمتلفة من حياة

أحكاما بشأن عدم التمييز و/أو املساواة بني اجلنسني يف دساتريها .وبرغم أن هذه خطوة
املرأة .وخلصت الدراسة إىل أنه منذ ثورات  ،2011أدرجت البلدان
ً
قدما ،ال تزال األطر القانونية التمييزية اليت ال تتماشى مع الدستور واليت تعرقل التمكني االقتصادي للمرأة قائمة .وجدير ابلذكر أن التحدًيت
مهمة يف املُضي ً
اليت تواجه التحرك حنو مزيد من املساواة بني اجل نسني ال تقتصر على منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث ال يوجد بلد يف العامل حققت املساواة الكاملة
بني اجلنسني .وتشري التقارير إىل أن اهلدف رقم  5من أهداف التنمية املستدامة واخلاص ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة هو اهلدف الذي حيرز العامل أقل
تقدم بشأنه.

وملتابعة دراسة  ، 2017أجرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،يف الفرتة من  2017إىل  ،2019مشاورات وطنية متعمقة مع جمموعة متنوعة من
أصحاب املصلحة يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملناقشة اإلصالحات األخرية مبزيد من التفصيل ،مبا يف ذلك تطبيق تلك اإلصالحات ،وحتديد
أولوًيت اإلصالح املستقبلية اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة ،مع الرتكيز  -بشكل خاص  -على املساواة من الناحية القانونية .وخالل املشاورات
الوطنية ،طلبت كل من مصر واألردن واملغرب وتونس من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إجراء حبث حول اإلجراءات العملية املتخذة من شأنه أن يوفر
أدوات لصانعي السياسات ويؤدي إىل ترك أثر ملموس على أرض الواقع .وقد جاءت هذه الدراسة كإحدى االستجاابت ملطلبهم.
مؤخرا من أجل التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر
ويتضمن التقرير  24دراسة حالة حتلل اإلصالحات التشريعية واملؤسسية والسياساتية احملددة اليت أُجريت ً
واألردن واملغرب وتونس .وتبحث دراسات احلالة كيف وملاذا جاءت اإلصالحات ،واجلهات الفاعلة املشاركة ،وتنفيذ هذه اإلصالحات وأثرها ابإلضافة إىل
أيضا إطارات متعمقة تستند إىل
عوامل النجاح الرئيسية .كما تستند الدراسات إىل مناقشات مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية .ويتضمن التقرير ً
فضال عن اإلطارات اليت تسلط الضوء على أدوات اإلصالح الالزمة
استعراض الواثئق وامللفات اليت حتلل املبادرات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأةً ،
للمشرعني وصانعي السياسات.
ويستخلص التقرير عشرة عوامل للنجاح يف اإلصالح ،ابإلضافة إىل جمموعة كبرية من توصيات السياسات املفصلة وامللموسة.
وتوضح الطريقة اليت تعاملت هبا بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا مع أزمة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-التقدم املحرز حنو حتقيق املساواة بني
ُ
قدما يف جهودها الرامية
اجلنسني والذي مت رصده من خالل هذا التقرير .ومتثل جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-فرصة حلكومات املنطقة للمضي ً
ملعاجلة املشكالت اهليكلية اليت تواجهها نساء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا واليت تفاقمت يف ضوء األزمة.

النشاط االقتصادي للمرأة مازال متخل ًفا عن نشاط الرجال
كبريا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  -فالفتيات يلحقن ابلفتيان يف مجيع مستوًيت
يف العقد املاضي ،شهد التحصيل الدراسي للنساء والفتيات ً
تقدما ً
التعليم من حيث املشاركة واألداء .وقد شهدت بعض البلدان حتسنًا ملحوظًا يف مواد العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات.
ليرتجم إىل نتائج أفضل فيما يتعلق ابلسوق .ويُتاح للنساء يف املنطقة فرص أقل بكثري من الرجال للمسامهة
غري أن مثل هذا التقدم سيحتاج إىل مزيد من الوقت ُ
يف األنشطة االقتصادية واالستفادة منها حيث أيتني خلف الرجال يف سوق العمل يف كل صناعة وقطاع ومهنة .وتظل معدالت مشاركة املرأة يف قوة العمل
يف املنطقة من بني أدىن املعدالت يف العامل حيث أن معدالت بطالة اإلانث ،والسيما نسب الشاابت غري امللتحقات ابلتعليم أو العمل أو التدريب ،تتجاوز
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املتوسطات العاملية .وتكرس نساء الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،على حنو غري متناسب ،وقتًا أكثر من الرجال ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل
املنزيل ،مما يرتك هلن القليل من الوقت للعمل مقابل أجر.
وعندما تعمل املرأة ابلفعل ،فإهنا حتصل على أجر أقل من نظرائها من الذكور يف القطاع اخلاص .كما تزيد احتمالية أن تكون النساء ،يف العموم ،من العاملني
املسامهني من أفراد األسرة عن الرجال ،وتُعترب تغطية احلماية االجتماعية اخلاصة هبن غري كافية .وتستمر التفرقة البارزة بني اجلنسني يف إضعاف خيارات النساء
الوظيفية وتقدم مسارهن املهين .كما أن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أقل نشاطًا يف رًيدة األعمال من الرجال بسبب الوصول احملدود إىل
األصول والتمويل من بني عوامل أخرى.
ومن انحية أخرى ،تُعد األعراف االجتماعية التقييدية الراسخة هي السبب اجلذري لضعف النشاط االقتصادي للمرأة حيث ال يزال معظم الرجال يف املنطقة
تعليما .كما يستمر
يتخذون املواقف التقليدية جتاه التمكني االقتصادي للمرأة ،على الرغم من حدوث بعض التغيريات اإلجيابية على مستوى اجملموعات األكثر ً
العنف القائم على أساس نوع اجلنس فيضعف من دور املرأة وقدرهتا على التصرف وحرية االختيار وترتتب عليه تكاليف اجتماعية واقتصادية مرتفعة.

إحراز تقدم على عدة جبهات
متاما أن تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة هو املسار الذي يؤدي إىل بناء اقتصادات أكثر تنافسية.
يدرك كل من مصر واألردن واملغرب وتونس ً
وقد صادقت البلدان األربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)  -وهي املعيار الدويل األساسي الذي خيتص حصرًًي حبقوق
أيضا على املعايري
املرأة (على الرغم من أن كل من مصر واألردن واملغرب ال تزال لديهم حتفظات على بعض مواد االتفاقية) .كما صادقت البلدان األربعة ً
الدولية ذات الصلة حبقوق عمل املرأة ،مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجر (رقم  )100واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف
االستخدام واملهنة (رقم  .) 111وابإلضافة إىل ذلك ،تضمن دساتري البلدان األربعة وقوانني العمل يف مصر واملغرب وتونس مبدأ عدم التمييز .وحتلل دراسات
احلالة املدرجة يف تقرير الدراسة اإلصالحات واملبادرات اإلضافية اليت قامت هبا البلدان األربعة لرتمجة هذه املبادئ إىل واقع عملي .فقد قامت البلدان األربعة
ُ
بتعديل تشريعات العمل والتشريعات االقتصادية و/أو أطر احلماية االجتماعية لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة العمل وتعزيز املزيد من املساواة بني اجلنسني يف
جمال العمل .وقد سهلت التحسينات واملبادرات اإلضافية اليت متت يف جمال السياسات تنفيذ هذه اإلصالحات .وعمليًا ،تُرجم هذا إىل:








حتسن املساواة للمرأة يف العمل  .نفذت البلدان مبادرات لتشجيع العمل الالئق للمرأة .فبينما تشتمل قوانني العمل يف مصر واملغرب وتونس على
أحكام عامة لعدم التمييز ،فإن قوانني مصر واملغرب حتظر صراحةً التمييز يف األجور القائم على أساس نوع اجلنس .غري أن املغرب واألردن فقط
مها اللذان يقدمان املفهوم التشريعي والقانوين الكامل ملبدأ "األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية" مبا يتسق مع اتفاقية منظمة العمل
الدولية بشأن املساواة يف األجر .وقد كثفت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،بشكل عام ،جهودها لسد فجوة األجور بني اجلنسني من خالل
مؤخرا بقيادة األردن .وقد استحدثت معظم البلدان خيارات ترتيبات العمل املرنة .كما اختذ
إطالق التحالف الدويل للمساواة يف األجور الذي مت ً
عدد من البلدان مبادرات لتع زيز التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات حيث أشارت مدوانت إدارة الشركات يف األردن واملغرب إىل أمهية التنوع
أيضا تدابري ملعاجلة التحرش اجلنسي يف مكان العمل.
بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة .وقد اختذت معظم البلدان اليت تغطيها الدراسة ً
ختفيف القيود على التوازن بني العمل واحلياة للمرأة .تعمل البلدان األربعة على معاجلة عبء أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر للمرأة واستعادة
التوازن بني العمل واحلياة األسرية للمرأة .كما تعمل بعض البلدان على إصالح أنظمة احلماية االجتماعية الشاملة لديها .وقد طور األردن سياسات
محاية اجتماعية وطنية متماسكة بينما تُعترب املغرب يف خضم إصالح احلماية االجتماعية .وتركز مصر وتونس على تعزيز مزاًي احلماية االجتماعية
املختارة مثل إجازة األمومة و/أو إجازة األبوة .وابإلضافة إىل ذلك ،جتعل البلدان عملية التسجيل يف هذه األنظمة أسهل من ذي قبل .كما هتدف
أيضا إىل توفري خيارات أفضل لرعاية الطفل وإجازة األمومة وإجازة األبوة ،بينما تعمل تونس واملغرب على تعزيز "االقتصاد االجتماعي
البلدان ً
التضامين".
تزايد مشاركة النساء يف احلوار االجتماعي والعمليات ثالثية األطراف .ويتيح هذا للنساء العامالت وأصحاب العمل يف منطقة الشرق األوسط
جهودا لزًيدة مشاركة
ومشال إفريقيا أن يكون هلن رأي يف القوانني والسياسات اليت تليب احتياجاهتن .وتوضح دراسات احلالة أن البلدان األربعة تبذل ً
املرأة وقيادهتا يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل .وهبذه الطريقة ،ميكن أن يكون للمفاوضة اجلماعية نتائج أكثر إجيابية ابلنسبة للنساء.
كما أنشأت وزارات العمل يف مصر واألردن وحدات متخصصة تركز على تضمني منظور املساواة بني اجلنسني يف مسائل العمل.
جذاب للمرأة.
القطاع اخلاص يدفع من أجل عمل الئق للمرأة .يتمثل أحد التحدًيت املهمة يف املنطقة يف تعزيز القطاع اخلاص وجعله أكثر ً
وبينما تفضل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا العمل يف القطاع العام ،تشري دراسات احلالة إىل أن القطاع اخلاص – بداية من البنوك
إىل األعمال التجارية الزراعية  -يقوم مببادرات املساواة بني اجلنسني ،بشكل متزايد ،لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة العمل .ويوفر هذا النهج إمكاانت
كبرية خللق منافع اقتصادية أوسع نطاقًا.

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

 19

 تعزيز رايدة األعمال النسائية  .تواجه النساء العديد من احلواجز اليت تعرقل أتسيس أعماهلن التجارية اخلاصة .وقد اعتمدت البلدان تدابري خاصة
لتسهيل وصول رائدات األعمال إىل املعلومات واألسواق وفرص االستثمار واخلدمات املالية واألراضي وغريها من األصول .وابإلضافة إىل ذلك،
تعمل البلدان على تشجيع رائدات األعمال على إضفاء الطابع الرمسي على أنشطتهن.
 حتسني ظروف النساء املستضعفات .متاشياً مع بنود خطة التنمية املستدامة لعام  2030بشأن عدم إغفال أي أحد ،تتخذ بلدان الشرق األوسط
ومشال إفريقيا مبادرات لتحسني احلماية والتمكني االقتصادي للنساء املستضعفات واملعرضات ،بشكل خاص ،للخطر يف سوق العمل .وقد مت
اختاذ تدابري حمددة لتحسني وضع العامالت املنزليات والنساء الريفيات والالجئات .كما مت تعزيز هذه اجلهود يف ظل أزمة فريوس كوروان املستجد
عموما برامج املساعدات
(كوفيد ،)19-والذي دفع احلكومات إىل اختاذ تدابري استثنائية للوصول إىل الفئات الضعيفة من النساء الاليت ال تشملهن ً
االجتماعية ،مبا يف ذلك النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي والنساء الريفيات واملهاجرات الاليت يعملن ابملنازل.
 تدعيم اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اإلصالح .غالبًا ما يكون اإلصالح التشريعي من أجل التمكني االقتصادي للمرأة عملية معقدة ،ويشمل
الربملاانت واحلكومات ،وكذلك منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان .وقد أعدت الربملاانت مبادرات
لتسهيل صياغة وإدخال واعتماد تشريعات تراعي املساواة بني اجلنسني كما تشرف على تنفيذ هذه املبادرات .وغالبًا ما كانت تتم جهود اإلصالح
أحياان مع أجندة اإلصالح الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة .وقد حظرت مصر واملغرب وتونس
هذه يف ظل مناخ سياسي معقد يتعارض ً
امل ؤسسات اإلعالمية من إظهار صور القوالب النمطية السلبية للجنسني بينما يشجعوهنا على إظهار املزيد من القيادات النسائية يف وسائل اإلعالم.
وتُعترب منظمات اجملتمع املدين (على املستويني احمللي والوطين) يف البلدان األربعة جهات فاعلة رئيسية يف مجيع مراحل عملية اإلصالح وتطبيقه،
قيودا مهمة خالل القيام مبهامها .ولقد عمل نشطاء حقوق املرأة بال كلل لدفع جدول أعمال اإلصالح ،بدعم
ولكنها تواجه يف كثري من األحيان ً
من اجملتمع الدويل يف بعض احلاالت.

دون مزيد من التدابري ،ستضعف األعراف االجتماعية التقييدية والتمييز الراسخ التقدم
أثبتت اإلصالحات الواعدة اليت متت على اجلبهات السياساتية والتشريعية واملؤسسية املوضحة أعاله صعوبة تنفيذها حيث تستمر األعراف االجتماعية
التقييدية والقوالب النمطية يف كبح التمكني االقتصادي للمرأة والتغاضي عن العنف ضد النساء والفتيات .ويقدم مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني أدلة وافرة على أن التوقعات االجتماعية املتعلقة أبدوار اجلنسني ما زالت تؤثر سلبًا على التمكني االقتصادي
للمرأة حول العامل .وعلى الرغم من أن املواقف جتاه التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتطور بني فئات سكانية معينة ،إال أن
حتررا من األجيال األكرب سنًا عندما يتعلق األمر ابملساواة بني اجلنسني.
املنطقة تظل الوحيدة يف العامل اليت ال تعتنق هبا األجيال الشابة من الرجال آراء أكثر ً
أيضا يف تشريعات (األحوال الشخصية) للبلدان األربعة .وطاملا ظل التشريع التمييزي سارًًي بشأن الزواج والطالق وصنع
وأتيت بعض هذه األعراف مرتسخة ً
القرار األسري واملرياث وحقوق امللكية وكذلك حرية احلركة والتنقل ،فسيكون من الصعب حتقيق مزيد من التمكني االقتصادي للمرأة .ويتعارض هذا التشريع
مع الضماانت الدستورية اخلاصة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني ،وقد دأب نشطاء حقوق املرأة ،لسنوات عديدة ،على الدعوة إىل تعديل األحكام التمييزية
حىت تتمكن املرأة من شغل مكاهنا الصحيح داخل األسرة واجملتمع بوجه عام .وجتدر اإلشارة إىل أن العنف ضد املرأة الزال متفشياً يف املنطقة وينطوي على
تكاليف اجتماعية واقتصادية كبرية.
وعلى الرغم من أن األعراف االجتماعية ال تزال هتدد إبضعاف عملية تنفيذ هذه القوانني ،فقد ثبت وجود زخم إلحداث التغيريات التشريعية يف اجملاالت
التالية:
 محاية حقوق املرأة يف املرياث .كلف الرئيس التونسي الراحل السبسي إبعداد تقرير يقرتح املزيد من مواءمة التشريعات الوطنية مع الضماانت
الدستورية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك املرياث .وقد أاثر ذلك مناقشات مهمة وغري مسبوقة حول املساواة يف املرياث يف مجيع أحناء
املنطقة ،يف ظل اختاذ بعض البلدان تدابري حلماية نصيب املرأة يف املرياث .ومع ذلك ،ال تزال التشريعات يف البلدان األربعة تنص على أن الورثة
من اإلانث حيق هلن احلصول فقط على نصف احلصة اليت حيق للرجال احلصول عليها.
أيضا إجراءات لتعزيز حقوق املرأة يف نقل جنسيتها .ففي مصر واملغرب وتونس ،حيق للمرأة نقل جنسيتها إىل
 اجلنسية واحلقوق .اختذت البلدان ً
أطفاهلا .أما تونس ،فهي البلد الوحيدة اليت يغطيها التقرير واليت متنح الزوجة احلق يف نقل جنسيتها إىل الزوج األجنيب ،بينما ميكن لألزواج يف مجيع
البلدان األربعة نقل جنسيتهم إىل زوجاهتم األجنبيات.
 العنف ضد املرأة .أجرت البلدان األربعة إصالحات ملعاجلة العنف ضد النساء والفتيات يف نطاق احلياة اخلاصة واجملال العام ويف مكان العمل.
وحتظر دساتري مصر وتونس العنف ضد املرأة .ويف حني أصدر كل من املغرب وتونس تشريعات جديدة حمددة بشأن العنف ضد املرأة ،قامت
مصر واألردن بتعديل األطر التشريعية والقا نونية القائمة .وترتاوح اإلصالحات ما بني إصالحات شاملة ووافية يف بعض البلدان إىل احلد األدىن من
اإلصالحات يف بلدان أخرى .وجدير ابلذكر أن املغرب وتونس قد فرضا عقوابت على العنف االقتصادي ،مما يعين أنه ،من الناحية النظرية ،يُعترب
أمرا غري قانوين .وقد ظهر التزام البلدان مبعاجلة
منع املرأة من العمل ،أو التحكم يف دخل املرأة أو التأثري على حقوقها االقتصادية أبي طريقة أخرى ً
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العنف القائم على أساس نوع اجلنس خالل أزمة مرض فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-حيث اختذت احلكومات إجراءات سريعة لتعزيز
آليات دعم ضحاًي العنف يف ض وء تصاعد العنف املنزيل الناتج عن اإلجراءات التقييدية مثل العزل واحلجر الصحي والتباعد االجتماعي.

عوامل النجاح والتوصيات
يسري التحول االقتصادي واالجتماعي جنبًا إىل جنب .ويُعد تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة شرطًا أساسيًا لتعزيز النمو االقتصادي يف مصر واألردن واملغرب
مؤخرا .وأييت هذا
وتونس .ويتضح أن الزخم إلحداث التغيري موجود ،يف ظل إجراء أو مناقشة عدد من اإلصالحات اليت تعزز التمكني االقتصادي للمرأة ً
مدفوعا ابلزخم العاملي إلحراز تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني ،واملتمثل يف أهداف التنمية املستدامة ،والذكرى السنوية اخلامسة والعشرين
الزخم اإلقليمي
ً
إلعالن ومنهاج عمل بيجني ،وفريق األمني العام لألمم املتحدة رفيع املستوى املعين ابلتمكني االقتصادي للمرأة.
ويوضح التقرير أن البلدان قد تبنت هنج خمتلفة لتحقيق اإلصالحات وضمان تنفيذها على أرض الواقع .ففي بعض احلاالت ،كانت هناك اسرتاتيجية واضحة
وراء جهود إصالح معينة ،بينما يف حاالت أخرى كان النهج املتبع هو "التجربة واخلطأ" إىل حد كبري .وقد حدد التقرير بعض العوامل املشرتكة اليت سامهت
يف جناح املبادرات ذات الصلة بدراسات احلالة .ولكن القائمة غري شاملة أو وافية ،كما مل تستخدم مجيع دراسات احلالة كل االسرتاتيجيات واآلليات املذكورة
أدانه .ومع ذلك ،توفر القائمة بعض األفكار املثرية الهتمام صانعي السياسات حول "عوامل النجاح" اليت قد خيتاروهنا كأولوية لضمان ترمجة اإلصالحات
فعليًا إىل مزيد من املساواة بني اجلنسني ومزيد من الفرص للمرأة .وأت يت العشرة عوامل لنجاح اإلصالح مصحوبة بتوصيات حمددة للمساعدة على تنفيذها
(ميكن االطالع على توصيات أكثر تفصيالً يف الفصول املواضيعية ،من الفصل الثاين إىل اخلامس):
االلتزام ابملعايري الدولية وتطبيقها وإعداد التقارير عنها وعن آليات االستعراض واملراجعة الدولية
إن التزام البلدان ابملعايري والصكوك الدولية ذات الصلة ابلنوع االجتماعي أمر ابلغ األمهية .ويدلل االلتزام/التصديق على املعايري على اإلرادة السياسية لتعزيز
املساواة بني اجلنسني كما ينطوي ضمنيًا على االلتزام مبواءمة األطر القانونية الوطنية مع املعايري الدولية .وتسمح هذه املعايري بقياس التقدم الذي حترزه البلدان
أيضا أداة دعوة مهمة إلجراء
يف مقابل املعايري القياسية الطموحة حيث يتعني على البلدان اإلبالغ عن مدى التقدم احملرز .وتُعد التقارير املرحلية للتقدم احملرز ً
مزيد من اإلصالحات .كما اتضح أن أنواع أخرى من االلتزامات واآلليات الدولية ،مثل خطة التنمية املستدامة لعام  2030وجلنة وضع املرأة ،إمنا هي عوامل
رئيسية يف الدفع حنو اإلصالحات الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف البلدان األربعة.
توصيات حمددة:
 إزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) والتصديق على بروتوكوهلا االختياري .والنظر يف أمر التصديق
على املعايري الدولية األخرى ذات الصلة ،مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املختارة وكذلك توصية جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام
 2013بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتوظيف ورًيدة األعمال وتوصية جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2015بشأن
املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة.
حتديدا:
 مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف دساتري البلدان وااللتزامات الدولية .وبشكل أكثر ً
 oتضمني حك م بشأن عدم التمييز يف قانون العمل مع األحكام اخلاصة حبقوق املرأة يف العمل ،مثل األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة
املتساوية.
 oإلغاء مجيع األحكام القانونية التمييزية املتعلقة مبشاركة املرأة يف سوق العمل ،مثل تلك اليت حتظر على املرأة العمل يف مهن معينة أو العمل
ليالً أو العمل لعدد ساعات مماثلة للرجل.
 oالعمل على تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف خمتلف أنواع التشريعات االقتصادية مبا يف ذلك قوانني االستثمار وقوانني الضرائب.
 oمواصلة إصالحات أنظمة احلماية االجتماعية مع الرتكيز على معاجلة أوجه عدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز مشاركة املرأة يف قوة العمل.
واستحداث تدابري تسمح للعاملني يف القطاع غري الرمسي ابحلصول على احلماية االجتماعية.
 oتوفري احلماية لفئات العمال غري املشمولة يف نطاق قانون العمل .وميكن القيام بذلك من خالل إصدار قوانني منفصلة لفئات حمددة من
العمال ،مثل العمال املنزليني والعمال الزراعيني .كما جيب أن تضمن هذه القوانني نفس احلقوق املنصوص عليها يف قانون العمل.
 oإدخال إصالحات من أجل حتقيق مزيد من املساواة يف توزيع أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وحتسني التوازن بني العمل واحلياة للمرأة (مثل
تشجيع ترتيبات العمل املرنة ،ورعاية األطفال ،وإقرار إجازة األبوة /اإلجازة الوالدية) .وضمان تقييم املسامهات غري النقدية املقدمة أثناء فرتة
الزواج يف وقت فسخ الزواج وتوزيع األصول.
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 املشاركة ،على حنو نشط ،يف املبادرات واحلراك العامليني حيث ميكن أن يلهما اإلصالحات الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة ،مثل الذكرى
السنوية اخلامسة خلطة التنمية املستدامة لعام  2030والذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني.
بناء قاعدة استداللية للدعوة لإلصالح القانوين والسياسايت واملؤسسي وحتقيقه
إن بناء قاعدة استداللية عن الوضع احلايل يف اجملتمع وتدعو إىل التغيري أمر ابلغ األمهية يف الدعوة إىل اإلصالح القانوين والسياسايت واملؤسسي وحتقيقه.
جهودا مكثفة لتحسني مجع البياانت وحتليل جوانب معينة من
ويسمح توافر قاعدة استداللية راسخة ودقيقة ً
أيضا بقياس التقدم مبرور الوقت .بذلت البلدان ً
التمكني االقتصادي ل لمرأة .مت إجراء دراسات حمددة ،على سبيل املثال ،حول العنف ضد النساء والفتيات ،واألعراف االجتماعية ،وصورة املرأة يف وسائل
اإلعالم .ومع ذلك ،فإن القيام مبزيد من العمليات الدورية جلمع وحتليل ونشر بياانت بشكل منتظم ومتسق مبرور الوقت وقابل للمقارنة عرب البلدان ال يزال
حتدًي.
ميثل ً
توصيات حمددة:






سد الثغرات يف البياانت الالزمة لقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة :على سبيل املثال ،إحصاءات
العمالة غري الرمسية ،والبياانت املصنفة على أساس نوع اجلنس عن متوسط عدد الساعات اليت يستغرقها العمل املنزيل مدفوع األجر وغري مدفوع
األجر ،والنسب املصنفة على أساس نوع اجلنس للعاملني بدوام جزئي ،واإلحصاءات حبسب نوع اجلنس يف جمال ملكية األعمال التجارية ونسبة
الشركات اململوكة للنساء حبسب احلجم.
انتظاما من خالل استقصاءات إضافية ميكن مقارنتها عرب البلدان على مدى فرتات زمنية.
مجع بياانت النوع االجتماعي بشكل أكثر ً
أيضا حبسب
االستمرار يف بناء قاعدة استداللية حول الفئات الضعيفة من النساء ،مما يعين تصنيف البياانت ليس فقط حبسب نوع اجلنس ،ولكن ً
املوقع والفئة العمرية وما إىل ذلك.
أحياان نشر معلومات غري صحيحة عن عمد من أجل التأثري سلبًا على الرأي العام بشأن
نشر األدلة .يُعترب هذا األمر ابلغ األمهية حيث يتم ً
احلاجة إىل مزيد من اإلصالحات يف جمال املساواة بني اجلنسني.

ترتيب السياسات على حنو متسلسل من أجل اإلصالح القانوين التدرجيي
أحكاما بشأن عدم التمييز و/أو املساواة بني اجلنسني يف دساتريها .ويف حني أن هذه خطوة مهمة إىل
منذ قيام ثورات  ،2011أدرجت البلدان األربعة
ً
األمام ،ال تزال األطر القانونية التمييزية اليت ال تتماشى مع الدستور واليت تعرقل التمكني االقتصادي للمرأة قائمة .وبينما يكون لسياسات النوع االجتماعي
عادة بعد قانوين ،فإن السمة احملددة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا هي وجود أحكام قانونية متييزية ،وهو األمر الذي يتطلب اسرتاتيجيات حمددة من
أجل إلغائها.
وغالبًا ما حيدث اإلصالح القانوين بشكل تدرجيي ويتفاعل بطرق خمتلفة مع دورة السياسات .وتوجد أنواع خمتلفة من السياسات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي
للمرأة كما تؤكد دراسات احلالة أن البلدان تستفيد من إصالحات السياسات األوسع نطاقًا لتدرج منظور املساواة بني اجلنسني .كما يشري التقرير إىل أن
صياغة سياسات التمكني االقتصادي للمرأة غالبًا ما تكون خطوة مهمة حنو اإلصالح القانوين.
توصيات حمددة:






اعتماد هنج نظامي إلضفاء الطابع املؤسسي على املسائل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني وتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف السياسات
والتشريعات ذات الصلة ،يف مرحليت صياغة واعتماد السياسات.
االستفادة من إصالح السياسات يف جماالت ذات صلة (مثل سياسة التشغيل/رًيدة األعمال) من أجل تعميم منظور املساواة بني اجلنسني.
إيالء اهتمام خاص ابلفئات الضعيفة من النساء (مثل الالجئات ،والعامالت املنزليات ،والنساء الريفيات) يف أطر السياسات ذات الصلة.
التأكد من أن االسرتاتيجيات الوطنية للمساواة بني اجلنسني حمدثة وتشمل مجيع جوانب التمكني االقتصادي للمرأة .ويف بعض البلدان ،قد يكون
من املفيد وضع اسرتاتيجية حمددة للتمكني االقتصادي للمرأة.
البناء على اللوائح والتعليمات والدورًيت واتفاقيات املفاوضة اجلماعية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة واليت ال حتتاج إىل اخلضوع للدراسة واإلقرار
عرب الربملان .وميكن أن تكون هذه هي اخلطوة األوىل يف التحرك حنو إصالح أعمق.
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ضمان االلتزام السياسي ابإلصالح على أعلى املستوايت
دورا حامسًا يف دفع
إن االلتزام السياسي على أعلى املستوًيت أمر ضروري من أجل حتقيق اإلصالح .وتظهر دراسات احلالة أن رؤساء البلدان األربعة قد لعبوا ً
عجلة اإلصالحات القانونية إىل األمام لدعم التمكني االقتصادي للمرأة .ويُعد إعداد الزخم السياسي املناسب واغتنامه من أكرب التحدًيت يف البلدان األربعة،
على الرغم من اختالف األنظمة السياسية ومناذج احلكم يف كل منها.
توصيات حمددة:
 بن اء حتالفات بني األحزاب السياسية وخلق الزخم الالزم للتوصل اللتزام رفيع املستوى ابإلصالحات الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة.
 مواصلة النقاش حول املساواة بني اجلنسني حيث جيعل املناخ السياسي احلايل التوصيات اخلاصة ابإلصالح القانوين والسياسي صعبة التحقيق.
وجيب أن تستند هذه النقاشات إىل احلقائق وأن جتري ابنفتاح ومبشاركة خمتلف أصحاب املصلحة.
املثابرة على الدعوة وحشد التأييد
كانت جهود الدعوة وحشد التأييد ضرورية لتحقيق اإلصالح القانوين من أجل التمكني االقتصادي للمرأة .وقد استخدمت منظمات اجملتمع املدين يف البلدان
األربعة جمموعة متنوعة من مناهج الدعوة واملناصرة وكسب التأييد للضغط من أجل اإلصالح على مدار الدورة التشريعية .وقد حتققت أفضل النتائج عندما
معا للضغط على احلكومات .وبينما أحرزت تونس أكرب قدر من التقدم يف إشراك منظمات اجملتمع املدين يف عمليات
عمل قطاع عريض من اجلهات الفاعلة ً

مهما.
صنع القرار ،أحرز كل من األردن واملغرب ً
أيضا ً
تقدما ً
توصيات حمددة:





الرجوع إىل املعايري الدولية واإلقليمية اليت التزمت هبا البلدان عند الضغط من أجل أنواع خمتلفة من اإلصالحات لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة.
استخدام آليات إعداد التقارير الدولية املنتظمة (مثل التقارير املرحلية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتقارير أهداف التنمية
املستدامة) كوسيلة لدفع احلكومة إىل تقدمي الدليل على وضع التمكني االقتصادي للمرأة.
نظرا لدورها احلاسم يف الدعوة للقضية
توفري التمويل وبناء القدرات ملنظمات اجملتمع املدين على املستوى الوطين من أجل ضمان استمرارية أنشطتها ً
واالستقطاب من أجل التأييد.
دعم دور وسائل اإلعالم يف نشر وتوعية عامة اجلمهور ابإلصالحات القانونية اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة.

تعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا
مهما لإلصالح القانوين الناجح .فوجود مزيد من النساء يف
قد يكون وجود املزيد من النساء يف مناصب قيادية يف جمموعة متنوعة من املؤسسات عامالً ً
الربملان واملناصب احلكومية رفيعة املستوى قد يساعد يف حتديد أولوًيت اإلصالح وحتقيق اإلصالح .كما ميكن أن يؤدي التوازن األفضل بني اجلنسني يف
منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل إىل املزيد من تشريعات العمل املراعية ملنظور املساواة بني اجلنسني ،يف حني أن وجود مزيد من النساء يف السلطة
القضائية قد يدعم تنفيذ هذه اإلصالحات .ويف القطاع اخلاص ،غالبًا ما تتزعم القيادات النسائية مبادرات النوع االجتماعي الناجحة .وقد يؤثر إظهار
القيادات النسائية بشكل أكثر على الرأي العام لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة.
توصيات حمددة:
 ضمان أن يكون للمرأة رأي يف عمليات اإلصالح اليت ختصها وأن يتم متثيلها يف املناصب القيادية يف خمتلف فئات اجملتمع ،مثل احلكومات الوطنية
واحمللية ،والقطاع اخلاص ،والربملان ،ووسائل اإلعالم؛ ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.
 تعزيز التوازن بني اجلنسني يف إدارة الشركات من خالل نظام احلصص وإدراج بند املساواة بني اجلنسني يف مدوانت إدارة الشركات.
 تدعيم عمليات احلوار االجتماعي من أجل تعميم التمكني االقتصادي للمرأة يف تشريعات العمل وكذلك اتفاقيات املفاوضة اجلماعية.
 دعم أنصار التغيري من الذكور سعيًا لدفع اإلصالح القانوين وتطبيقه لدعم التمكني االقتصادي للمرأة.

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

 23

اعتماد هنج متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات
نظرا ألن اإلصالحات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة متس العديد من جوانب حياة املرأة وأسرهتا واجملتمع ككل ،من الضروري إجراء إصالحات يف
ً
جماالت خمتلفة من القانون وكذلك إشراك فئات خمتلفة من أصحاب املصلحة يف عمليات اإلصالح هذه ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص .ومن الناحية املثالية،
حتدًي ،السيما يف جمال قانون
جيب إصالح األنواع املختلفة من القوانني اليت متس التمكني االقتصادي للمرأة ابلتوازي .أما يف الواقع ،تبني أن هذا األمر ميثل ً
األسرة.
توصيات حمددة:






إشراك خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين ،يف عمليات اإلصالح.
تعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلاص حبيث ميكن مواءمة تطبيق اإلصالح من قبل كل من الدولة والقطاع اخلاص.
حبث وتوثيق مبادرات القطاع اخلاص بشأن املساواة بني اجلنسني على املستوى القطري واإلقليمي وتسليط مزيد من الضوء على هذه املبادرات.
العمل مع القطاع اخلاص لتشجيع رائدات األعمال من خالل تسهيل الوصول إىل اخلدمات املالية والتمويل األصغر وإضفاء الطابع الرمسي على
األعمال التجارية.
إدراج أحكام املساواة بني اجلنسني يف قوانني االستثمار ومتابعة تنفيذها حىت تتمكن رائدات األعمال من الوصول إىل فرص االستثمار واالستفادة
منها.

بناء القدرات والتعلم من األقران
هناك حاجة إىل جمموعة من املهارات لتحويل اإلصالح القانوين بشأن التمكني االقتصادي للمرأة إىل حقيقة واقعة ولضمان تنفيذ هذه اإلصالحات .ويشري
التقرير إىل أن بناء القدرات ضروري للجهات الفاعلة املشاركة يف خمتلف جوانب اإلصالح القانوين (مثل الدعوة واملناصرة ،وصياغة التشريعات واعتمادها)
أيضا آلية مفيدة لتبادل اخلربات حول كيفية إجراء اإلصالح القانوين.
ابإلضافة إىل تطبيق هذا اإلصالح .وقد يكون التعلم من األقران بني البلدان ً
توصيات حمددة:






أيضا
بناء القدرات يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة للجهات الفاعلة اليت تشارك يف خمتلف جوانب اإلصالح القانوين ،وكذلك تنفيذه .و ً
االستفادة من اخلربات احمللية يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة واليت تتوفر لدى منظمات اجملتمع املدين واألجهزة الوطنية املعنية ابملرأة.
تشجيع إنشاء وتسهيل عمل اهليئات الربملانية الدائمة اليت تركز على املساواة بني اجلنسني لدعم الربملاانت يف عملية تصميم تشريعات للتمكني
االقتصادي للمرأة.
االعتماد على التوجيهات الدولية يف صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني اليت تتماشى مع املعايري الدولية.
تدريب مسؤويل الدولة الذين يشاركون يف صنع القرارات وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة (مثل قضاًي املرياث ،وقضاًي العنف
ضد املرأة) حىت يكونوا على دراية اتمة حبقوق املرأة.
تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بشأن اإلصالحات اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف مجيع أحناء املنطقة ،وذلك ابستخدام منصات مثل
منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

معاجلة األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية
توضح دراسات احلالة أن البلدان األربعة تقوم جبمع األدلة حول ما يعنيه اليوم أن يكون املرء رجل/فىت أو امرأة/فتاة يف اجملتمع وأنواع األعراف االجتماعية
والقوالب النمطية التقييدية القائمة .وميكن أن تكون هذه خطوة مهمة حنو اإلصالح القانوين أو تنفيذ اإلصالحات من أجل التمكني االقتصادي للمرأة .كما
جتري البلدان مبادرات ملموسة ملعاجلة هذه األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية.
توصيات حمددة:
 رفع مستوى الوعي ابجلوانب املختلفة للتمكني االقتصادي للمرأة وكيف تؤثر األطر القانونية عليه .وجيب أن تستهدف جهود رفع الوعي النساء
والرجال على حد سواء.
 دعم الربامج اليت تعاجل األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية اليت حتيط وتؤثر على مشاركة املرأة يف سوق العمل ومشاركة الرجل يف أعمال
الرعاية غري مدفوعة األجر.
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مراجعة قوانني األحوال الشخصية حبيث ميكن للنساء والرجال املشاركة ،على قدم املساواة ،يف سوق العمل (على سبيل املثال ،إلغاء واجب طاعة
املرأة للزوج).
مراجعة تشريعات اجلنسية والزواج ،وإعطاء املرأة حقوقًا متساوية يف نقل جنسيتها إىل األزواج واألبناء .كما جيب ضمان حتقيق املساواة القانونية
الكاملة ،مع عدم وجود اختالفات يف إجراءات النقل بني النساء والرجال.
ترسيخ مبدأ املساواة يف املرياث يف التشريعات الوطنية من أجل مواءمة هذا التشريع مع مبادئ املساواة املكفولة يف دساتري البلدان.
إصدار قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة و /أو حتقيق االتساق بني األطر القانونية الوطنية املختلفة اليت تغطي العنف ضد املرأة .واإلقرار ابلعنف
االقتصادي كشكل من أشكال العنف ضد املرأة ضمن التشريعات .والتأكد من أن التشريعات تعاجل العنف والتحرش (اجلنسي) يف مكان العمل.

ضمان التطبيق واالمتثال
إن اإلصالح القانوين وحده ال قيمة له إال إذا مت تطبيقه .فالتقرير ميكن فقط أن يقدم حملة عامة حمدودة عن كيفية تنفيذ البلدان لإلصالحات األخرية حيث
أن معظم هذه اإلصالحات مل يتم تنفيذها لفرتة طويلة .ومع ذلك ،وعلى خلفية ما جاء يف دراسات احلالة واملقابالت اليت أجريت هلذا التقرير ،يتضح أن
اآلليات اليت ميكن أن تسهل التنفيذ واالمتثال هلذه اإلصالحات األخرية موجودة .كما يبدو أن رفع الوعي ابإلصالحات وتوفري الوصول إىل العدالة وتنفيذ
قرارات احملاكم أمر مهم بشكل خا ص .وتشمل اآلليات األخرى اإلبالغ ،وتفتيش العمل ،وآليات الشكاوى ،والتدقيق من قبل املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان.
توصيات حمددة:











ضمان نشر التشريعات املراعية للمساواة بني اجلنسني بشكل واضح وموائم للجمهور املستهدف.
اعتماد سياسات وبرامج ومشاريع ذات ميزانيات خمصصة لتنفيذ اإلصالحات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة على أرض الواقع .وميكن لقوانني
موازنة الدولة يف البلدان األربعة ،واليت تتضمن التز ًاما بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني ،أن توفر الدعم الالزم لذلك.
ابإلضافة إىل تعميم منظور املساواة بني اجلنسني على املستوى الوطين ،ينبغي ضمان تعميمه يف ميزانيات احلكومات احمللية والسياسات وخطط
العمل والربامج.
التأكد من تنفيذ املزيد من برامج ومشاريع التعاون اإلمنائي يف املناطق النائية من أجل الوصول إىل الفئات اهلشة من سكان الريف.
تعزيز التنسيق بني خمتلف مؤسسات الدولة املسؤولة عن تنفيذ اإلصالحات.
جعل الرصد املنتظم وتقدمي التقارير عن تنفيذ اإلصالحات إلزامياً .وميكن أن يشمل ذلك حتليل كيفية قيام احملاكم بتنفيذ اإلصالحات التشريعية
األخرية.
حتسني عمليات تفتيش العمل مع الرتكيز على املساواة بني اجلنسني حبيث يتم إنفاذ األحكام القانونية املتعلقة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني.
تقدمي املساعدة القانونية للنساء الراغبات يف املطالبة حبقوقهن.
ضمان تنفيذ قرارات احملاكم لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة.
املصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتسق مع
األحكام املنصوص عليها يف الدستور حبيث تتوافر آليات إضافية إلنفاذ حقوق املرأة.

وتشهد دراسات احلالة واملقابالت اليت متت هلذا التقرير على العديد من اإلصالحات القانونية والسياساتية واملؤسسية اجلارية يف مصر واألردن واملغرب وتونس
أيضا على الشبكة املعقدة للعوامل املتعلقة بضمان تنفيذ اإلصالحات واليت تؤدي إىل التغيري االجتماعي.
لدعم التمكني االقتصادي للمرأة .غري أهنا تؤكد ً

وقد تضمنت الدراسة املمهدة للدراسة احلالية واليت صدرت عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف  2017بعنوان  -التمكني االقتصادي للمرأة يف بعض
البلدان العربية :أثر األطر القانونية يف اجلزائر ومصر واألردن وليبيا واملغرب وتونس -جمموعة من التوصيات بشأن السياسات واملوجهة إىل احلكومات .ويوضح

تقرير الدراسة احلالية أن بعض توصيات عام  2017ال تزال سارية .وميكن ملصر واألردن واملغرب وتونس االستفادة من التقدم املحرز ابلفعل الختاذ املزيد من
ُ
تدابري اإلصالح والتنفيذ من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة .
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الفصل  .1املرأة يف العمل واجملتمع :الوضع الراهن

ميكن لتحقيق مبدأ املساواة بني اجلنسني يف النشاط االقتصادي أن حيقق مكاسب مجة على صعيد االقتصاد الكلي .ويعرض هذا
الفصل حملة عامة عن النشاط االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا مع الرتكيز على مصر واألردن واملغرب وتونس
حيث يظهر بعض جماالت التقدم ،وخباصة فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم والتمثيل يف مناصب صنع القرار .غري أنه
ابلنسبة لغالبية النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ال تنعكس التحسينات امللموسة يف التعليم على حتقيق مزيد من التمكني
االقتصادي .ويقوم هذا الفصل ببحث وضع مشاركة اإلانث يف قوة العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،مبا يف ذلك
أيضا عوامل
اجلوانب اليت تعكس النشاط االقتصادي للمرأة مثل البطالة والفصل املهين والدخل وظروف العمل ورًيدة األعمال ،و ً
أخريا ،يتناول الفصل كيف تضعف ظروف املرأة يف املنزل واجملتمع
التمكني حامسة األمهية مثل إمكانية الوصول إىل األصول والتمويل .و ً
فضال
من متثيلها وحرية االختيار .وهذه الظروف تتضمن املعايري واملمارسات التقييدية والتمييزية ،وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجرً ،
عن الصعوابت يف حتقيق التوازن بني متطلبات العمل واملنزل.
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رسوم بيانية  1.1.لوحة املعلومات لألنشطة االقتصادية للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

لوحة المعلومات ل ش ة اال ت ادية للمر
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ان
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جمالي المراح الم كر أل ش ة ياد األ ما مقا ة بن ة

م ر

ما
للرجا

ريق ا ي

 *Total Early-Stage Entrepreneurial Activityجمالي المراح الم كر أل ش ة ياد األ ما
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عل المستو العالمي ،يقضي النساء والرجال
ساعة ،عل التوالي ،في أعمال
ساعة و
الرعاية ير مدفوعة األجر والعمل المنزلي

ملحوظة :يُرجى إضافة "مصدر" الرسوم البيانية املدرجة يف الدراسة :انظر الفصل األول ملزيد من التفاصيل.
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 .1.1مقدمة
ال تتوفر للمرأة ،يف كل بلد من بلدان العامل تقريبًا ،نفس الفرص اليت تتوفر للرجال لإلسهام يف األنشطة االقتصادية لتلك البلدان واالستفادة منها (OECD,
)] .12017[1ويُظهر مؤشر الفجوة بني اجلنسني أن املشاركة االقتصادية والفجوة يف الفرص عامليًا سجلت  ٪42يف (World Economic 2018
)] .Forum, 2018[2وعلى الرغم من التقدم املحرز حنو حتقيق املزيد على صعيد حقوق املرأة وتكافؤ الفرص االقتصادية ،إال أن منطقة الشرق األوسط
ُ
ومشال إفريقيا الزال هبا أوجه كبرية للتفاوت والتحيز بني اجلنسني يف عدد من اجملاالت املتعلقة ابلنشاط االقتصادي للمرأة حيث تقع معظم بلدان املنطقة يف
أدىن ترتيب لتصنيف مؤشر الفجوة بني اجلنسني من حيث الفرص االقتصادية )].(World Economic Forum, 2018[2
أيضا حتقيق مكاسب هائلة على مستوى
وعالوة على ذلك ،إن حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النشاط االقتصادي ليس غاية يف حد ذاته فحسب  -بل ميكنه ً
االقتصاد الكلي .ويقدر مركز ماكنزي العاملي لألحباث أن املساواة يف الوصول إىل أسواق العمل من قبل النساء والرجال على حد سواء قد تضيف ما يصل
إىل  2.7تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )].2 (Mckinsey Global Institute, 2015[3
وخيلص البنك الدويل إىل أن املساواة بني اجل نسني يف الدخول على مدى حياة اجليل احلايل من النساء يف سن العمل ميكن أن تضيف  3.1تريليون دوالر
أمريكي إىل الثروة اإلقليمية )] . 3(World Bank, 2018[4كما يظهر مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني
أيضا ربطه ابملؤسسات االجتماعية
اجلنسني ( )SIGIابستمرار أن الربط السليب بني التمييز بني اجلنسني والدخل ال يقتصر على نتائج العمل ،ولكن ميكن ً
التمييزية 4حيث تُقدر خسائر الدخل املرتبطة ابملستوًيت احلالية للمؤسسات االجتماعية التمييزية على أساس نوع اجلنس بنحو  575مليار دوالر أمريكي
يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )].(Ferrant and Kolev, 2016[5
ولطاملا انصرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قضية املساواة بني اجلنسني .وللبناء على العمل املكثف الذي قامت به املنظمة ،فإن توصية منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية لعام  2013بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال تدعو األعضاء والشركاء من امللتزمني ابلتوصية للعمل على
تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال (اإلطار  .) 1.1كما تدعو التوصية امللتزمني هبا إىل التعاون مع البلدان النامية والناشئة لدعم
جهودهم الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك من خالل "زًيدة تركيز املساعدات واملعونة على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،خاصة
يف القطاعني االقتصادي واإلنتاجي" .وقد وصلت املساعدة اإلمنائية الرمسية لقضية املساواة بني اجلنسني إىل أعلى مستوى هلا على اإلطالق يف -2017
5
تفاعا سر ًيعا يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة حنو
سنوًي  ،مما يعكس ار ً
 2018حيث سجلت  49مليار دوالر أمريكي من املسامهات الثنائية يف املتوسط ً
املساواة بني اجلنسني ،واليت تضاعفت تقريبًا منذ ( 2012عندما كانت أقل من  27مليار دوالر أمريكي) .وجتدر اإلشارة إىل أن املساعدة اإلمنائية الرمسية
املوجهة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد ازدادت الضعف خالل نفس الفرتة (بلغت  174مليون دوالر أمريكي يف  2012مقابل  407مليون دوالر
أمريكي يف  .) 2018وابلرغم من ذلك ،إن املساعدات اليت تركز على النوع االجتماعي واملوجهة للقطاعات االقتصادية واإلنتاجية يف املنطقة ميكن أن تزداد
بصورة أكرب حيث أن جماالت االهتمام احلامسة ملنهاج عمل جبني للحد من الفقر واالقتصاد حتوز على أقل حصص من املساعدات اليت تركز على النوع
االجتماعي )].(OECD, 2020[6
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اإلطار  1.1.توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النوع االجتماعي
متتلك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية صكني قانونيني للمساواة بني اجلنسني :توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2015بشأن املساواة
بني اجلنسني يف احلياة العامة ،وتوصية املنظمة لعام  2013بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال .وتوصي األخرية بتبين ممارسات
من شأهنا تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم؛ وتعزيز السياسات وظروف العمل املراعية لألسرة واليت ُمت ّكن اآلابء واألمهات من حتقيق التوازن بني
ساعات العمل ومسؤولياهت م األسرية ،كما تيسر مشاركة املرأة بصورة أكرب يف العمل ابلقطاعني اخلاص والعام .وتوصي أيضا بزًيدة متثيل املرأة يف مناصب
صنع القرار ،والقضاء على فجوة األجور بني اجلنسني ،وتعزيز اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التحرش اجلنسي يف مكان العمل ،وإزالة الفجوة
بني اجلنسني يف جمال نشاط رًيدة األعمال ،وإيالء االهتمام لالحتياجات اخلاصة للنساء املهاجرات واملنتميات إىل اجملموعات احملرومة واألقليات .ويف
قانوان للمؤيدين ،إال أن هلا قوة معنوية عظمى مما ،يعين أنه يُتوقع من املؤيدين أن يسعوا لتنفيذ هذه التوصيات حبذافريها.
حني أن التوصيات ليست ملزمة ً
وجدير ابلذكر أن املؤيدين يقدمون تقارير مرحلية منتظمة عن التقدم احملرز حنو تنفيذ توصيات جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
وميكن ألعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبلدان الشريكة االلتزام هبذه التوصيات .وقد كان املغرب البلد الوحيد يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا الذي التزم بتوصية املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال .وستدعم املنظمة التنفيذ العملي للتوصية من
خالل املرحلة الثانية من الربانمج القطري ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف املغرب.
املصدر:
(OECD, 2017[1]), 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship,
https://doi.org/10.1787/9789264279391-en; (OECD, 2016[7]), 2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public
Life, https://doi.org/10.1787/9789264252820-en.

ويستعرض هذا الفصل حملة شاملة عن البياانت اخلاصة ابلنشاط االقتصادي للمرأة واألعراف االجتماعية اليت يستند إليها يف منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا .وينقسم الفصل إىل أربعة أقسام :املرأة والتعليم ،واملرأة والتشغيل ،واملرأة ورًيدة األعمال ،واملرأة يف األسرة واجملتمع .ويتناول كل قسم الوضع احلايل
للفجوات بني اجلنسني ومدى التغري الذي يطرأ عليها مبرور الوقت يف املنطقة ،مث يقارهنا أبجزاء أخرى من العامل (حيثما تتوافر البياانت) .كما يستعرض الفصل
حملة عامة عن التقدم احملرز ويلخص بعض العقبات اليت الزالت قائمة .وأخريًا ،يهيئ الفصل املشهد للفصول املواضيعية اليت تليه ،واليت تستخدم دراسات احلالة
لتسليط الضوء على كيفية التغلب على بعض هذه العقبات.

 .1.2املرأة والتعليم
كبريا يف مشاركة اإلانث يف التعليم وأدائهن
إحراز ً
تقدما ً
تفاعا ملحوظًا على مدى العقود الثالثة املاضية حيث وصل من  ٪ 45يف  1990إىل
شهد متوسط معدالت التعلم لدى النساء على املستوى اإلقليمي ار ً

عاما) مماثلة (حيث
 ٪ 72يف  ، 2018بينما جاءت نسب املتعلمني امللمني ابلقراءة والكتابة من اإلانث والذكور بني الشباب (يف املرحلة العمرية ً 24-15
سجلت  ٪ 93للذكور يف مقابل  ٪89لإلانث) )] .(UNESCO, 2019[7كما تنغلق الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق مبعدالت االلتحاق مبرحلة
التعليم االبتدائي ( 3نقاط مئوية لصاحل الرجال) ،ومرحلة التعليم الثانوي ( 5نقاط مئوية لصاحل الرجال) ،وابلتعليم العايل ( 1نقطة مئوية لصاحل النساء)
)] . (UNESCO, 2019[7غري أنه ال يزال ربع الشاابت وثلث الشباب يتسربون من التعليم يف وقت مبكر ،ولكن ألسباب خمتلفة(Dimova, 6
)].Elder and Stephan, 2016[8
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ويسلط برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ) PISAالضوء على أداء الفتيان والفتيات ممن هم يف سن اخلامسة عشرة
يف بعض بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف املواد الدراسية األساسية )] .(OECD, 2019[10فعلى الرغم من وجود فجوات بني أداء من
عاما يف املنطقة ونظرائهم يف البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،إال أن الفتيات جبميع بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
يبلغون ً 15
الثالثة اليت يغطيها برانمج (( )PISAاألردن وتونس واملغرب) يتفوقن على نظرائهن من الذكور يف اختبارات القراءة .وجدير ابلذكر أن الفتيات يف األردن
يتفوقن على نظرائهن ،على املستويني الوطين واإلقليمي ،يف الرًيضيات والقراءة واملعرفة العلمية .وإضافة إىل ذلك ،تسجل الفتيات يف املغرب أداءً أفضل من
الفتيان يف اختبارات العلوم (اجلدول .)1.1
اجلدول  1.1.توزيع األداء يف برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )PISAحبسب نوع اجلنس ()2018
األردن
املغرب
تونس
منظمة
بلدان
التعاون والتنمية
االقتصادية

متوسط درجات اإلملام ابلرًيضيات
الذكور
اإلانث

403
367
364
487

397
368
370
492

444
373
373
502

متوسط درجات اإلملام ابلقراءة
الذكور
اإلانث
393
347
348
472

متوسط درجات اإلملام ابملواد العلمية
الذكور
اإلانث

444
381
385
490

414
372
389
488

عاما .ويرتاوح مقياس األداء للقراءة والرًيضيات والعلوم من صفر إىل
ملحوظة :برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )PISAهو تقييم معياري خيضع له من يبلغون ً 15
 .1000ويستبدل عام  2015بعام  2018ابلنسبة لتونس ،بينما ال تتوافر البياانت اخلاصة مبصر.
املصدر(OECD, 2019[9]), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754-:
.en

مبهرا
املساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل تعكس ً
تقدما ً
تفاعا ملحوظًا منذ عام  2005حيث وصلت من  ٪24إىل
شهدت معدالت االلتحاق ابلتعليم العايل للنساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ار ً

 ٪43يف ( 2018الشكل  ،) 1.1متجاوزة بذلك كل من املعدل اإلقليمي اللتحاق الذكور ابلتعليم واملتوسط العاملي ملعدل التحاق اإلانث بنحو  3نقاط
أيضا أن النساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا يواكنب نظرائهن من الذكور من حيث التحصيل الدراسي ،ويفوق عدد خرجيات التعليم
مئوية .ونلحظ ً
العايل نظرائهن من الذكور يف مصر واألردن وتونس ،يف حني انغلقت الفجوة بني اجلنسني يف املغرب تقريبًا يف  .(UNESCO, 2020[10]) 2017أما
يف تونس ،فتبلغ نسبة اخلرجيات  ،٪ 67وهي نسبة أعلى من النسب املسجلة يف بعض البلدان األعضاء مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (UNESCO,
)].2020[10
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الشكل  1.1.انغالق الفجوة بني اجلنسني يف التعليم العايل
نسب االلتحاق ابلتعليم العايل حبسب نوع اجلنس ()2018
ا ا

الذكور
%
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

0.0

م مة التعاون
والت مية االقتصادية

مصر

تو

الم ر

العالم

الشر األوسط
وشمال فري يا

األردن

ملحوظة :يعكس هذا الرقم املعدالت اإلمجالية لاللتحاق ابلتعليم العايل حبسب نوع اجلنس يف  .2017وتُعد نسبة االلتحاق اإلمجالية هي نسبة إمجايل عدد امللتحقني ،بغض النظر عن العمر ،إىل عدد السكان
من نفس الفئة العمرية اليت تتوافق رمسيًا مع مستوى التعليم املشار إليه .أما نسبة االلتحاق اإلمجالية لإلانث ،على سبيل املثال ،فهي إمجايل عدد امللتحقني ابلتعليم العايل من النساء معربًا عنه كنسبة مئوية من
عدد السكان الرمسي ممن هم يف سن التعليم املدرسي واملؤهلني لاللتحاق يف مقابل املؤهلني لاللتحاق ابلتعليم العايل.
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت اليونسكو .http://data.uis.unesco.org/ ،(UNESCO, 2020[10]), Education: February 2020 release

تنامي عدد خرجيات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات ( )STEMيتيح إمكاانت هائلة
دأب عدد من البلدان ،يف مجيع أرجاء املنطقة ،على توسيع نطاق خمزون املواهب النسائية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات حيث تُقدر
منظمة اليونسكو أن حوايل  ٪ 57- ٪34من خرجيي هذه اجملاالت يف البلدان العربية هم من النساء – وهي نسبة أعلى من البلدان األعضاء يف منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية )] .(UNESCO, 2018[11]; OECD, 2018[12كما متتلك تونس اثين أكرب خمزون مواهب نسائية يف جمال العلوم
والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من حيث نسبة اخلرجيات .ومن بني مجيع اخلرجيات من التعليم العايل يف البالد،
حصلت أكثر من  ٪37منهن على شهادة جامعية يف تلك اجملاالت يف  . 2016كما يبدو االنتقال إىل سوق العمل أسهل ابلنسبة هلؤالء اخلرجيات عن
اخلرجيات املتخصصات يف جمال التعليم و/أو العلوم اإلنسانية )] .(Dimova, Elder and Stephan, 2016[8وعليه ،سوف تصبح املهارات يف
عامال أساسيًا إلاتحة الفرص لكل من النساء والرجال يف سوق العمل املتغري ابستمرار .ومن املقدر أن ٪65
جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات ً
من األطفال امللتحقني ابملدارس االبتدائية اليوم سينتهي هبم املطاف يف آخر األمر إىل العمل يف أنواع وظائف مل تنشأ بعد (World Economic
كبريا جتاه التقنيات الرقمية مما يدفع عجلة التطور يف السوق
)] .Forum, 2018[13ويظهر املستهلكون يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً
محاسا ً
الرقمية.

 .1.3املرأة والتشغيل
على الرغم من كون اإلجنازات احملققة يف جمال تعليم الفتيات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مثرية لإلعجاب ،إال أهنا ال تزال غري كافية إلغالق
الفجوات بني اجلنسني يف املشاركة االقتصادية والتشغيل .فعلى مدار العقد املاضي ،شهدت النسب اإلمجالية اللتحاق الفتيات ابلتعليم الثانوي واجلامعي يف
تفاعا مبقدار  7و 16نقطة مئوية على التوايل ،بينما ارتفعت مشاركة اإلانث يف قوة العمل للسكان ممن هم يف سن العمل 7بنسبة  0.2نقطة مئوية
املنطقة ار ً
فقط (الشكل  ،)1.2كما ارتفع معدل توظيف اإلانث بنسبة  1نقطة مئوية .وجدير ابلذكر أن األربعة بلدان املشمولة يف هذه الدراسة قد جاءت يف أسفل
حيث حتتل )](World Economic Forum, 2018[2ترتيب املؤشر العاملي للفجوة بني اجلنسني من حيث الفرص االقتصادية املتاحة أمام املرأة
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بلدا .ولذا ،يبدو أن زًيدة خمزون املواهب النسائية ال يُرتجم
تونس ومصر واملغرب واألردن مراتب  135و 139و 140و 144على التوايل من أصل ً 149
فضال عن
ابلضرورة إىل زًيدة يف حصة مشاركة املرأة يف قوة العمل أو يف التشغيل حيث يعتمد التشغيل على الطلب على اليد العاملة النسائية يف السوقً ،
القيود األخرى .وتتناول األقسام التالية ابلبحث التفصيلي بعض العوامل ذات الصلة.
مشاركة املرأة يف قوة العمل زادت لكنها ال تزال منخفضة
شهدت نسب مشاركة اإلانث يف قوة العمل ومشاركة اإلانث إىل الذكور زًيدة على مدى العقود األخرية ،إال أهنا الزالت منخفضة .وكما يتضح يف الشكل
 1.2والشكل  ، 1.3أنه ابلرغم من اخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل على الصعيد العاملي وزًيدة الفجوة بني اجلنسني على مدى العقدين املاضيني،
عاما يف معدل مشاركة اإلانث يف قوة العمل (بزًيدة  2نقطتني مئويتني) ونسبة مشاركة اإلانث
غري أن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد شهدت حتسنًا ً
إىل الذكور (بزًيدة  4نقاط مئوية) )] .(ILO, 2019[14وابستثناء املغرب ،شهدت البلدان الثالثة األخرى اجتاهات إجيابية هلذين املؤشرين منذ عام
 .2000غري أن اإلمكاانت االقتصادية للمرأة مل يُطلق هلا العنان بعد حيث متثل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو  ٪48من إمجايل السكان
يف سن العمل على املستوى اإلقليمي ،إال أن معدل مشاركة اإلانث يف قوة العمل تبلغ  ٪20فقط ،مقارنة بنسبة  ٪74ملعدل مشاركة الذكور .وال تزال غالبية
النساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا خارج قوة العمل ،مما يعين أهنن عاطالت عن العمل وغري متاحات و/أو يبحثن عن عمل .كما نلحظ أن
معظمهن مقيدات ابلعبء غري املتكافئ ملسؤوليات الرعاية غري مدفوعة األجر )]( (ILO, 2018[15القسم  .)1.4وحبلول  ،2030ستواجه منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا زًيدة بنسبة  ٪27يف قوة العمل الشبابية )] .(UNICEF, 2019[15وابفرتاض أن معدل املشاركة يف قوة العمل لكل من النساء
والرجال يتبع االجتاه املتوقع من قبل منظمة العمل الدولية على مدى السنوات اخلمس املقبلة ،سيكون حينها على بلدان املنطقة أن تتوقع  10ماليني وافد
جديد على سوق العمل ،من بينهم  2مليون امرأة فقط )].(ILO, 2019[16
الشكل  1.2.اخنفاض نسب مشاركة اإلانث يف قوة العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ولكنها تتحسن
عاما يف قوة العمل ،عامي  2000و2018
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2000

2018
%
60
50
40
30
20
10

0

م مة التعاون
والت مية االقتصادية

مصر

تو

الم ر

العالم

الشر األوسط
وشمال فري يا

األردن

املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[14]), ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force (dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A.
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الشكل  1.3.فجوة املشاركة يف قوة العمل تتقلص ببطء
عاما ،عامي  2000و2018
نسب اإلانث إىل الذكور يف معدالت مشاركة النساء والرجال ممن تتجاوز أعمارهم ً 15
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ملحوظةُ :حتسب نسبة اإلانث إىل الذكور يف معدل املشاركة يف قوة العمل من خالل قسمة معدل مشاركة اإلانث على معدل مشاركة الذكور يف قوة العمل وضرهبا يف .100
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[14]), ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force (dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A.

تزايد أتثري البطالة على النساء أكثر من الرجال ،وخاصة الشاابت
يسجل معدل بطالة اإلانث  12نقطة مئوية أعلى يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عن املتوسط العاملي بينما تتسع الفجوة بني اجلنسني بنحو  9نقاط

حتدًي إقليميًا  -إن مل يكن عامليًا – لكل من
مئوية يف املنطقة عن املتوسط العاملي هلا )] .(ILO, 2019[14وكما هو موضح يف الشكل  ،1.4متُثل البطالة ً

ايدا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
تفاعا متز ً
النساء والرجال على حد سواء ،وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة .وتشهد نسبة البطالة بني اإلانث ار ً
(بنسبة  0.5نقطة مئوية منذ عام  ،)2000بينما تتناقص نسبة البطالة بني الذكور (بنسبة  3نقاط مئوية منذ عام  ،)2000إال أهنا تظل نسبيًا دون تغيري
يف مجيع أحناء العامل .وابستثناء املغرب ،ارتفعت معدالت البطالة بني اإلانث يف البلدان املختارة على مدى العقدين املاضيني مبا يصل إىل  6نقاط مئوية ،وهو
ما ال ينطبق على الرجال .وجدير ابلذكر أن مصر هي البلد الذي تسجل أدىن معدل بطالة بني الذكور وأعلى معدل بطالة بني اإلانث يف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا ،وابلتايل لديها أكرب فجوة بني اجلنسني (بنسبة  15نقطة مئوية) على مستوى البلدان حمل الدراسة .أما يف املغرب ،تُعترب الفجوة ضيقة
نسبيًا حيث تسجل نقطتني مئويتني.
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لشكل  1.4.معدالت البطالة بني اإلانث تتزايد على املستوى اإلقليمي
عاما خالل عامي  2000و2018
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املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[14]), ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force (dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A.

وبوصف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اثين أصغر منطقة سنًا يف العامل ،تواجه املنطقة حتدًيت رئيسية يف توفري فرص عمل جيدة لقوة العمل الشابة،
أيضا لتحسني
وخاصة الشاابت .وعل يه ،فإن حتسني أداء الشباب يف سوق العمل أمر ضروري  -ليس فقط من أجل حتقيق رفاهة األجيال الشابة ،ولكن ً
القدرة اإلنتاجية لالقتصاد وتعزيز التماسك االجتماعي .غري أن آفاق سوق العمل استمرت يف التدهور يف املنطقة منذ األزمة املالية ،مما أثر ابألخص على
حتدًي عامليًا .فكما يوضح الشكل  ،1.5من املرجح أن تكون
الشباب الذين ليس لديهم خربة يف العمل .ومتثل البطالة بني الشباب ،وخاصة ابلنسبة للمرأةً ،
عاما ابلبلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أكثر عرضة مبرتني للبطالة عن كافة النساء البالغات 15
النساء يف املرحلة العمرية ً 24-15
أيضا ،تبلغ نسبة الشاابت العاطالت عن العمل
عاما فما فوق على الرغم من أنه ال يكاد يكون هناك فجوة بني اجلنسني يف البطالة بني الشباب والشاابت .و ً
ً
ممن ترتاوح أعمارهن ( 24 - 15سنة) يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  ،%39وهي تقريبًا ضعف نسبة الشباب الذكور ( .)٪ 23وجتدر اإلشارة
إىل أنه من بني بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األربعة املشمولة ابلدراسة ،يسجل األردن أعلى معدل بطالة للشاابت (حيث يبلغ  %55مقارنة بنسبة
 ٪ 33للشباب الذكور) .أما يف املغرب ،فقد انغلقت الفجوة بني اجلنسني يف بطالة الشباب تقريبًا (الشكل  .)1.5غري أن متاثل معدالت توظيف الشباب
(أو بطالتهم) حبسب نوع اجلنس داخل البلدان أو عربها ال تساوي توافر ظروف مماثلة للرجال والنساء حيث أن معدالت البطالة املنخفضة نسبيًا بني الشاابت
كبريا من العمالة اجلزئية (الوظائف ذات اجلودة املتدنية يف العمالة غري املستقرة /غري املنظمة) وضعف أنظمة دعم الدخل للعاطلني عن العمل،
قد ختفي ً
قدرا ً
مما يؤدي إىل عدم وضوح احلدود الفاصلة بني البطالة وعدم املشاركة هنائيا يف أي نشاط اقتصادي.
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خاصة ابلنسبة للنساء الشاابت
لشكل  1.5.البطالة مشكلة ً
معدالت البطالة بني الشباب وإمجايل البطالة حبسب نوع اجلنس2018 ،
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ملحوظة :تشري البطالة بني الشباب إىل حصة قوة العمل ممن ترتاوح أعمارهم بني  24-15وبدون عمل لكن متاحني ويبحثون عن وظائف
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[14]), ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force (dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A.

وعلى الرغم من تزايد جمموع النساء املتعلمات ،إال أن نسبة الشاابت غري امللتحقات ابلتعليم أو التشغيل أو التدريب ( )NEETمرتفعة يف منطقة الشرق
عاما
األوسط ومشال إفريقيا .وتتعلق نسب الشباب غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب  NEETابألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني ً 24-15
وهي مؤشر مفيد حيث أن اإلحصاءات التقليدية للبطالة غالبًا ما ختفق يف تسجيل النطاق الكامل للعوائق والتحدًيت اليت تواجه الشباب (World

وضوحا يف البلدان النامية حيث متيل فرتات
حتدًي عامليًا ولكنها أكثر
ً
)] .Bank, 2016[17وتُعد ظاهرة غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب ً
االنتقال من املدرسة إىل العمل إىل أن تكون أطول )] .(Quintini and Martin, 2014[18ووف ًقا ملا هو مبني يف الشكل  ،1.6فعلى الرغم من أن
التحدي عامليًا ،إال أنه يُرجح أن تكون الشاابت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ضمن نسب الشباب غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب
أيضا
(بنسبة  )٪42أكثر من نظرائهن على مستوى العامل (نسبتهن  .)%30كما أن الفجوة بني اجلنسني على املستوى اإلقليمي (وتبلغ  25نقطة مئوية) ً
أوسع من متوسط الفجوة عامليًا (والبالغ  17نقطة مئوية) .وبرغم ذلك ،فقد شهدت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اجتاهات إجيابية حيث اخنفضت يف
عاما) من غري امللتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب مبقدار  4نقاط مئوية .ومن بني
املنطقة منذ  2005نسبة الشاابت يف املرحلة العمرية (ً 24- 15
البلدان األربعة حمل الدراسة ،يشهد األردن فقط زًيدة يف حصة الشاابت غري امللتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب )].(ILO, 2019[17
وقد جاء يف تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن نساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا املصنفات من فئة غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو
التدريب هن يف األساس لسن من الطالبات أوغري نشيطات )] .(Elder and Kring, 2016[19غري أن الشباب من نفس الفئة موزعون بشكل متسا ٍو
ما بني فئة العاطلني عن العمل من غري الطالب وفئة غري النشطني من غري الطالب .وتشري نتائج املسح االستقصائي الذي أجري يف إطار نفس التقرير إىل
أن عامليًا ،املسؤوليات األسرية والعمل املنزيل هي األسباب الرئيسية لعدم نشاط الشاابت )] 8.(Elder and Kring, 2016[19غري أن األسباب وراء
عدم نشاط الشاابت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كثرية وتتجاوز جمرد حقيقة أهنن يتزوجن ويبقني يف املنزل .ففي واقع األمر ،إن أقل من ثلث (30
 )٪الشاابت غري النشيطات يف املنطقة رغنب يف للعمل ،مقارنة أبكثر من ثلثي نظرائهن يف مناطق أخرى (Dimova, Elder and Stephan,
)]( 2016[8راجع القسم .)1.4
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الشكل  1.6.الشاابت أكثر احتمالية أن يكن غري ملتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب من الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
عاما2018 ،
 ٪نسبة الشباب غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب من السكان البالغني (ً )24- 15
ا ا
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عاما هن من غري امللتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب.
ملحوظة :على سبيل املثال ،تعين البياانت اخلاصة ابإلانث يف مصر أن  ٪35.4من النساء اللوايت ترتاوح أعمارهن بني ً 24- 15
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[16]), ILO Modelled Estimates, Employment by Sex and Age (dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer16/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_AGE_NB_A .

تزايد توجيه النساء حنو مهن وقطاعات معينة
عندما تدخل النساء جمال العمل ،فإهنن يواجهن الفصل املهين القائم على أساس نوع اجلنس بصورة متزايدة يف سوق العمل .وعلى الصعيد العاملي ،ختتلف
الفرص املهنية املتاحة لكل من النساء والرجال9بغض النظر عن الوضع التنموي للبلد .وأتيت هذه األمناط متشاهبة نسبيًا لكل من منطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا والعامل أبسره (الشكل  .) 1.7فعلى سبيل املثال وكما هو احلال يف مناطق أخرى ،ترتفع احتمالية عمل النساء يف املنطقة كموظفي دعم لألعمال املكتبية
والتقنيني واخلرباء املساعدين عن الرجال .غري أنه وعلى عكس النمط العاملي ،ترتكز النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل أكثر يف املهن
الزراعية ،بينما يقل تركزهن يف فئات العاملني يف جمال تقدمي اخلدمة واملبيعات عن النظراء من الذكور.
وعالوة على ذلك ،فإن تركز ظاهرة الفصل املهين القائم على أساس نوع اجلنس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أعلى من املتوسط العاملي كما ازداد
على مدى العقدين املاضيني .ويوضح الشكل  1.7أن النسبة اإلمجالية للفصل املهين يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا سجلت  57نقطة مئوية وهو
أعلى بكثري من املتوسط العاملي (البالغ  35نقطة مئوية) ،إمنا يقرتب إىل حد ما من متوسط النسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (البالغ 56
نقطة مئوية)10على الرغم من وجود مهن خمتلفة يرتفع تركز النساء هبا )] .(ILO, 2019[21ومنذ عام  ،2000زاد الفصل املهين القائم على أساس نوع
اجلنس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بنحو  6نقاط مئوية .وكما يتضح يف الشكل  ،1.7أصبحت النساء اآلن ترتكز نسبيًا بشكل أكثر يف املهن
األولية البسيطة ،والعمالة الزراعية املاهرة ،وأعمال الدعم املكتيب ،والتقنيني واخلرباء املساعدين ،واخلرباء املهنيني .ويف حني أن النساء يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا أكثر احتمالية من الرجال أن يرتكزن يف اجملموعات املهنية اليت تتطلب مستوًيت أعلى من املهارات مثل اخلرباء ،إال أن احتماالت توظفهن يف
املناصب اإلدارية واإلشرافية أقل.
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فصال وف ًقا لنوع اجلنس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
لشكل  1.7.املهن األكثر ً
الرتكز النسيب لنوع اجلنس يف  10فئات مهنية رئيسية2018 ،
الشر األوسط وشمال فري يا

م مة التعاون والت مية االقتصادية
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ائدا نسبيًا عن الرجال .وتستند البياانت املقدمة يف الرسم البياين إىل أحدث تصنيف دويل موحد
ملحوظة :يوضح الشكل يف أي من اجملموعات املهنية يكون متثيل النساء ز ً
للمهن والذي يفرق بني  10جمموعات رئيسية بناًء على مستوًيت املهارة ،وهم )1( :املديرون؛ ( )2اخلرباء؛ ( )3التقنيون واخلرباء املساعدين؛ ( )4املشتغلون أبعمال الدعم
املكتيب؛ ( )5املشتغلون بتقدمي اخلدمة واملبيعات؛ ( )6العمالة املاهرة يف الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك؛ ( )7العمالة احلرفية والصنائعيون ذات الصلة؛ ( )8مشغلو وجممعو
املعدات الثقيلة واآلالت؛ ( )9املهن األولية البسيطة؛ ( )10وظائف القوات املسلحة .وتغطي البياانت املستخدمة هنا لإلشارة إىل متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية
كزا أقل للنساء عن الرجال.
االقتصادية ً 28
بلدا فقط من بلدان االحتاد األورويب .وتعين القيم املوجبة أن تركز النساء يفوق تركز الرجال؛ بينما تعكس القيم السالبة تر ً
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[20]), ILO Modelled Estimates, Employment Distribution

Occupation
(dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A

by

وكما هو احلال يف معظم املناطق ،جتد النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا صعوبة يف الوصول إىل املناصب القيادية .وف ًقا للشكل  ،1.8جاء
مماثال للمتوسط العاملي ( ٪ 2.8يف مقابل  )٪3.3ولكنه أقل من متوسط
متوسط نسبة النساء يف املناصب اإلدارية مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً
بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (بنحو  3نقاط مئوية) .أما يف مصر واألردن وتونس ،تفوق نسب النساء يف املناصب اإلدارية املتوسط العاملي ،إال
نظرا إىل حجم االقتصاد الريفي الضخم .غري أن الفجوات بني اجلنسني يف
أن نسب النساء والرجال يف هذه املناصب منخفضة يف املغرب (أقل من ً )٪1
مصر ( 10نقاط مئوية) وتونس ( 4نقاط مئوية) أوسع من املتوسط العاملي واملتوسطات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
أيضا ضعي ًفا على مستوى املديرين التنفيذيني .فوف ًقا ملنظمة العمل
وابلنسبة ألعلى السلم الوظيفي ،أييت متثيل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً
الدولية )] ، (ILO, 2015[21يشغل عدد قليل من النساء مناصب عليا وتنفيذية يف أي من القطاعني اخلاص أو العام حيث تبلغ حصة النساء يف تلك
املناصب  ٪15يف تونس ،و ٪13يف املغرب ،و ٪10يف مصر ،و ٪ 5يف االردن .وقد جاء أعلى معدل ُمبلغ عنه عامليًا  .٪33كما خلصت نتائج دراسة
استقصائية أجرهتا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إىل أنه على الرغم من التقدم احملرز ،ال يزال متثيل النساء على جمالس إدارة أكرب  142شركة عامة يف
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ضئيال حيث يشكل  ٪5من جمموع املقاعد اليت هلا حق التصويت )] .(OECD, 2019[23وتُعترب البياانت املتعلقة
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً
مبشاركة املرأة يف احلياة املؤسسية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمدودة وهو الناتج جزئيًا عن نقص املعلومات املتاحة للجمهور وندرة األحباث اليت
ُجترى حول هذا املوضوع يف املنطقة مما يزيد من تعقيد اجلهود املبذولة لتصميم وتنفيذ ا لسياسات الرامية لزًيدة وصول املرأة إىل األدوار القيادية ابملؤسسات
والشركات.
لشكل  1.8.النساء أقل متثيالً إىل حد كبري من الرجال يف اإلدارة
نسب النساء والرجال يف املناصب اإلدارية كحصة من توظيف النساء والرجال2018 ،
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ملحوظة  :تستند البياانت املقدمة يف الرسم البياين إىل أحدث تصنيف دويل موحد للمهن والذي يفرق بني  10جمموعات رئيسية بناًء على مستوًيت املهارة ،وهم)1( :
املديرون؛ ( )2اخلرباء؛ ( )3التقنيون واخلرباء املساعدين؛ ( )4املشتغلون أبعمال الدعم املكتيب؛ ( )5املشتغلون بتقدمي اخلدمة واملبيعات؛ ( )6العمالة املاهرة يف الزراعة
واحلراجة ومصائد األمساك؛ ( )7العمالة احلرفية والصنائعيون ذات الصلة؛ ( )8مشغلو وجممعو املعدات الثقيلة واآلالت؛ ( )9املهن األولية البسيطة؛ ( )10وظائف القوات
املسلحة.
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[20]), ILO Modelled Estimates, Employment Distribution

Occupation
(dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A

by

قائما يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيث تزيد احتمالية مشاركة املرأة عن الرجل يف الزراعة ،واخلدمات غري السوقية مثل
ومازال الفصل القطاعي ً
قطاعات الصحة والعمل االجتماعي والتعليم .ويف معظم مناطق العامل ،متثل الزراعة أقل القطاعات إنتاجية كما تتماثل نسبة توظيف الذكور واإلانث يف الزراعة
إىل حد كبري على مستوى العامل (الشكل  .) 1.9أما ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ترتكز النساء يف قطاع الزراعة أكثر من الرجال حيث تبلغ
نسبتهن  ٪27يف مقابل  ٪18للرجال .ورغم ذلك ،توجد اختالفات شاسعة بني البلدان .ففي مصر واملغرب ،يرتكز ما بني نصف وثلثي العامالت يف الزراعة،
بينما تقل نسبة العاملني يف الزراعة من النساء والرجال يف األردن وتونس عن املتوسط اإلقليمي .وابلنسبة لقطاع صناعة اخلدمات ،والذي يواصل منوه منذ
بداية التسعينات ،زادت حصة العاملني هبذا القطاع لكل من النساء والرجال يف على مستوى املنطقة أبكملها )] .(ILO, 2019[14غري أنه وكما يتضح
يف الشكل  ، 1.9فإن احتمالية توظيف النساء يف قطاعات اخلدمات غري السوقية مثل التعليم والصحة والعمل االجتماعي أكثر من الرجال .ويف مصر وتونس،
تستوعب قطاعات التعليم والصحة والعمل االجتماعي  ٪30و ٪25من قوة العمل النسائية على التوايل .أما يف األردن ،تعمل  ٪50من قوة العمل النسائية
تقريبًا يف قطاعات التعليم والصحة والعمل االجتماعي مقارنة بنحو  ٪10للرجال.
وبرغم من تراجع حصص النساء العامالت يف القطاع العام يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،إال أهنا ال تزال ضخمة )]2017[22

11.(OECD,

ففي  ، 2010كان نصف العاملني يف القطاع العام ابملغرب من النساء .أما يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األخرى ،مثل اململكة العربية السعودية
أيضا حوايل نصف العمالة يف القطاع العام )] .(ILO, 2016[23وتغلب املوافقة على توظيف النساء يف القطاع العام من قبل كل
والبحرين ،تشكل النساء ً
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أماان كما أنه
أمرا أكثر ً
قبوال من الناحية االجتماعية .ويرجع ذلك أنه يرتبط بدرجة أعلى من األمن الوظيفي ،وبيئة العمل به أكثر ً
من الرجال والنساء العتباره ً
أيضا ،يوفر هذا القطاع رواتب ومزاًي أعلى للنساء (انظر القسم التايل حول املساواة يف األجور) ،وخباصة على املستوى
أكثر تناسبًا مع الواجبات العائلية .و ً
احمللي ووظائف املبتدئني بدون شك )].(OECD, 2017[22
الشكل  1.9.زايدة متثيل املرأة يف قطاعات بعينها
توزيع التشغيل حبسب نوع اجلنس والنشاط االقتصادي2018 ،
الصحة والعمل اال تماعي
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ملحوظة  :تستند البياانت اخلاصة ابلنشاط االقتصادي إىل النسخة الرابعة املنقحة من التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ))2008( (ISIC
)] . (ILO, 2008[24لالطالع على بياانت الزراعة  /احلراجة  /صيد األمساك ،راجع تنقيح  4من التصنيف  -الباب ألف؛ ولبياانت اإلدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماعي اإللزامي ،راجع تنقيح  4من التصنيف  -الباب سني ،ولبياانت التعليم ،راجع تنقيح  4من التصنيف  -الباب عني؛ ولبياانت أنشطة صحة اإلنسان والعمل
االجتماعي ،راجع تنقيح  4من التصنيف  -الباب فاء؛ وتتألف النسب األخرى من التصنيفات الكلية لألبواب دال ،وهاء ،وصاد ،وقاف ،وراء ،وشني وتشمل
التعدين/استغالل احملاجر (تنقيح  4من التصنيف  -الباب ابء) ،والصناعات التحويلية (تنقيح  4من التصنيف  -الباب جيم) ،والتشييد (تنقيح  4من التصنيف  -الباب
واو) ،والنقل والتخزين/املعلومات واالتصاالت (تنقيح  4من التصنيف  -الباب حاء وًيء) ،وجتارة اجلملة والتجزئة/وأنشطة خدمات اإلقامة (تنقيح  4من التصنيف -
الباب زاي وطاء) ،واألنشطة املالية وأنشطة التأمني/والعقارية (تنقيح  4من التصنيف  -الباب كاف والم وميم ونون) .أما اجملموعات املدرجة حتت "أخرى" واليت مل تُعرض
ابلتفصيل ،فتتعلق ابرتفاع مشاركة الرجال أكثر من مشاركة النساء .راجع امللحق -1أ 1للحصول على التفاصيل.
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2019[20]), ILO Modelled Estimates, Employment Distribution
Occupation
(dataset),
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A

by

ندرة حصول النساء على أجر مساو ألجر الرجال عدا ابلقطاع العام
أجورا أقل من الرجال.
تتقاضى النساء العامالت ابلقطاع اخلاص يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف املتوسط ،مثل نظائرهن يف مجيع أحناء العاملً ،
وتشري التقديرات عامليًا إىل أن املوظفني الذكور حيصلون ،يف املتوسط ،على أجر أعلى بنسبة  ٪16من املوظفات مقابل كل ساعة عمل )].(ILO, 2019[25
ويف البلدان األعضاء مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،تبلغ الفجوة األولية يف األجور بني اجلنسني12حاليًا حوايل .(OECD, 2018[26]) ٪14
على الرغم من أن البياانت املقارنة واملصنفة حسب نوع اجلنس لألجور يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمدودة ،إال أن تقرير منظمة العمل الدولية
ُ
يلقي بعض الضوء على املنطقة وجيمع البياانت من مصر واألردن وتونس )] .(ILO, 2019[14وعقب األخذ يف االعتبار أربعة عوامل مؤثرة على دقة
النتائج ،أال وهي التعليم ،والعمر ،ووضع أوقات العمل والتشغيل ابلقطاعني العام واخلاص ،سجلت فجوة األجور بني اجلنسني يف مصر واألردن وتونس ما
بني  ٪13و ٪28تقريبًا (الشكل  .)1.10كما أنه وابلنسبة للبلدان الثالثة ،تتسع فجوات األجور بني اجلنسني أكثر عند اإلشارة إىل األجر الشهري عنه
لألجر ابلساعة – ويرجع ذلك إىل أن الرجال يعملون ساعات أطول من النساء الاليت هن أكثر احتمالية أن يعملن بدوام جزئي )] .(ILO, 2019[25أما
ابلنسبة ملنطقة الشرق األوس ط ومشال إفريقيا ،تزيد احتمالية أن يعمل الرجال يف وظائف بدوام كامل أربعة أضعاف عن النساء (World Bank,
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)] . 2013[27ومما يثري االهتمام أن نلحظ أنه من بني البلدان الثالثة ،يسجل األردن أكرب فجوة يف األجور بني اجلنسني لألجر ابلساعة ( )٪ 16ولكن
قليال ابلنسبة لألجر ابلساعة
أصغر فجوة يف األجور بني اجلنسني لألجر الشهري ( .)٪ 17ويف حني أن مصر تسجل فجوة يف األجور بني اجلنسني أصغر ً
( ،)٪ 13ولكن فجوة أكرب بكثري لألجور الشهرية ( ،)٪ 28وهو على األرجح بسبب الفجوات الكبرية بني اجلنسني يف ساعات العمل.
وختتلف الفجوات يف األجور بني القطاعني العام واخلاص حيث تشري التقديرات يف األردن إىل أن الرجال العاملني يف القطاع اخلاص يتقاضون أجوراً أعلى
أجورا ،يف املتوسط ٪13 ،أكثر من الرجال )] .(ILO, 2019[27أما يف تونس،
بنسبة  ٪7من النساء ،بينما تتقاضى النساء العامالت يف القطاع العام ً
تسجل فجوات األجور بني اجلنسني يف القطاع اخلاص والقطاع العام حوايل  ٪15لصاحل الرجال و ٪20لصاحل النساء ،على التوايل .ويف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا وكما هو احلال يف غالبية البلدان ،تزيد احتمالية عمل النساء يف القطاع العام عن القطاع اخلاص أكثر من الرجال (راجع القسم السابق)،
وخاصة عندما تكن حاصالت على تعليم جيد .ويفسر هذا األمر جزئيًا تسجيل فجوة األجور بني اجلنسني لصاحل املرأة يف القطاع العام .وجدير ابلذكر أن
تدابريا ملعاجلة فجوة األجور بني اجلنسني يف القطاع اخلاص (دراسة احلالة  2.7يف الفصل .)2
بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتخذ ً
لشكل  1.10.تقاضي النساء ألجور ،يف املتوسط ،أقل من الرجال على مستوى العامل
فجوات األجور بني اجلنسني املرجحة ابلعوامل حبسب البلد وفئة الدخل ،متوسط النسبة ()%
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ملحوظة  :كلما زادت النسبة لصاحل الرجال ،كلما اتسعت الفجوة بني النساء والرجال .وقد استمدت البياانت اخلاصة مبصر من منتدى البحوث االقتصادية واجلهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء يف مصر .2012 ،أما بياانت األردن ،فهي مأخوذة من دائرة اإلحصاءات العامة ابألردن 2012 ،بينما بياانت تونس فقد نقلت عن منتدى
البحوث االقتصادية واملعهد الوطين لإلحصاء بتونس.2014 ،
املصدر  :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل (ILO, 2019[25]), Global Wage Report 2018/19,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf.

وعلى الرغم من بروز الفصل املهين كعامل مهم مسبب للفجوة القائمة يف األجور بني اجلنسني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،ال حتصل النساء على
أجور أكثر مساواة عن العمل يف مهن نسائية إىل حد كبري .ويسلط التحليل الذي أجرته منظمة العمل الدولية بعض الضوء على الفجوات القائمة يف األجور
بني اجلنسني يف كل فئة من الفئات املهنية اليت تعترب مهن نسائية بدرجات متفاوتة )] .(ILO, 2019[27كما تشري التقديرات أن اجملموعات احلاصلة على
ٍ
أجورا أقل يف املهن اليت تُعترب نسائية
تعليم عال تتقاضى رواتب أعلى بوجه عام ،بينما تتقاضى العامالت احلاصالت على نفس املستوى التعليمي مثل الرجال ً
أجرا أقل بنسبة  ٪30يف املتوسط من
بدرجة كبرية .ويف تونس ،على سبيل املثال ٪70 ،تقريبًا من املشتغلني ابألعمال املنزلية من اإلانث ،إال أهنن يتقاضني ً
نظرائهن الذكور .ووف ًقا لنتائج الدراسة االستقصائية ،حيتاج اخلرباء واملديرون مستوًيت مماثلة من التعليم إال أن املناصب اإلدارية هي فئة مهنية يسيطر عليها
الذكور .ومن انحية أخرى ،تواجه اخلبريات املهنيات يف كل من تونس ومصر فجوة أوسع يف األجور بني اجلنسني (تتجاوز  10نقاط مئوية) من النساء الاليت
يعملن يف املناصب اإلدارية .وع الوة على ذلك ،يوجد تباين يف تكافؤ األجور بني النساء يف الصناعات أو املشروعات اليت تعترب نسائية بدرجة كبرية يف منطقة
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جورا أقل من النساء
الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وكما هو احلال يف العديد من البلدان جبميع أحناء العامل ،عادة ما تتقاضى النساء الاليت لديهن أطفال أ ً
بدون أطفال )] .(ILO, 2019[27تؤدي األمومة إىل خصم غرامة من الراتب قد تطول اخلبريات املهنيات ،يف حني أن حالة األبوة هلا أتثري ضئيل على
األجر الذي يتقاضاه الرجل.
زايدة متثيل النساء يف أقل فئات التشغيل استقر ًارا
يواجه املنخرطون يف العمل غري املنظم ،يف الغالب ويف مجيع أحناء العامل ،جمموعة أكرب من املخاطر العامة واملهنية ،مثل اإلصاابت واملرض ،مقارنًة ابلعاملني يف
القطاع الرمسي (راجع امللحق  -1ب  1لالطالع على تعريف العمالة غري املنظمة) .وابإلضافة إىل ذلك ،يتسبب نقص الوصول إىل احلماية االجتماعية
وأدوات إدارة املخاطر املالئمة يف أن العديد من العاملني ابلقطاع غري الرمسي يعانون من انعدام أمن الدخل أو جيعلهم عرضة للفقر وف ًقا للدخل
)] . (OECD/ILO, 2019[28ويف بلدان اجلنوب ،تعترب السمة غري الرمسية هي العرف السائد يف التشغيل حيث ترتاوح من  ٪67يف البلدان الناشئة
إىل  ٪90يف البلدان النامية )] .(ILO, 2018[30وجدير ابلذكر أن نقص البياانت املقارنة على مدى الفرتات الزمنية ال يتيح التوصل الستنتاجات حول
االجتاهات اإلقليمية أو العاملية ،ولكن البياانت احلالية توحي بوجود اجتاهات متباينة على حسب املناطق أو البلدان.
مصدرا أكرب لوظائف الرجال ( )٪ 63منه للنساء ( .(OECD/ILO, 2019[22]) )٪ 58وكما يتضح
وعلى الصعيد العاملي ،تعد العمالة غري املنظمة
ً
أيضا ( ٪ 70للرجال و ٪62للنساء) .وغالبًا ما تنخفض حصص النساء يف
من الشكل  ،1.11فإن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتبع هذا النمط ً
العمالة غري املنظمة يف البلدان اليت تسجل نسب منخفضة ملشاركة املرأة يف سوق العمل )] .(ILO, 2018[29ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا،
تشتغل نسبة كبرية من النساء العامالت يف القطاع العام حيث أنه على األرجح القطاع الذي يقدم عقود توظيف رمسية ويتيح وصول أفضل للحماية االجتماعية
(راجع الفصل املهين والقطاعي أعاله) .وابلنسبة لبلدان مثل مصر واملغرب حيث حجم االقتصاد الريفي الضخم (وف ًقا حلصته يف الناتج احمللي اإلمجايل) ،غالبًا
تفعا لكل من عمالة الرجال والنساء على حد سواء .وتشري اإلحصاءات إىل أن حوايل  ٪94من العاملني يف الزراعة عامليًا من
ما يكون الطابع غري الرمسي مر ً
العمالة غري املنظمة )].(OECD/ILO, 2019[28
الشكل  1.11.ارتفاع احتمالية عمل الرجال يف القطاع غري املنظم عن النساء
حصة النساء والرجال يف قوة العمل غري املنظمة (ابلنسبة 2016 ،)٪
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ملحوظة :يوضح الشكل حصص قوة العمل النسائية غري املنظمة يف إمجايل قوة العمل النسائية ،وحصص قوة العمل غري املنظمة من الذكور يف إمجايل قوة العمل من الذكور
يف  .2016أما البياانت اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،فهي غري متاحة.
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2018[29]), Women and Men in the Informal Economy: A
Statistical Picture, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
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ومن بني النساء املشتغالت ابلعمالة غري املنظمة ،يزيد متثيل النساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل مفرط يف أكثر فئات التشغيل من حيث
عدم االستقرار ،أال وهم :13العاملون املنزليون ،والعاملون من املنزل أو "العاملون املسامهون من أفراد األسرة" ،والذين يُعرفوا على أهنم أفراد األسرة من العاملني
أيضا الفصل  .)3ويعكس هذا الصورة
(عادة ما يكون الزوج أو األب) (الشكل  ،1.12وراجع ً
يف املزارع واملشروعات األسرية حتت إشراف أحد أفراد األسرة ً
العاملية حيث تتواجد العامالت يف كثري من األحيان ضمن الفئات األكثر ضع ًفا وعدم استقر ًارا للعمالة غري املنظمة )] .(OECD/ILO, 2019[28كما
أن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أكثر احتمالية من نظرائهن الرجال أن يعملن حلساب أنفسهن أو يسهمن يف العمل األسري .وإضافة إىل
ذلك ،توجد داخل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بعض االختالفات بني البلدان يف منط العمالة غري املنظمة اليت تنخرط هبا النساء .وتُعد النساء يف
ترجيحا أن يكن من العاملني املسامهني من أفراد األسرة عنه يف األردن وتونس ،كما تزيد االحتمالية هلن مبقدار  8أضعاف و 4أضعاف
مصر واملغرب األكثر
ً
عن نظرائهن الذكور لكل بلد على التوايل .ويرجع السبب يف ذلك إىل أمهية الزراعة يف هذين البلدين .وغالبًا ما تساند النساء الريفيات األعمال الزراعية
األسرية ،واليت تكون مقابل أجور منخفضة (أو بدون أجور) وبدوام جزئي أو مومسي .ومن انحية أخرى ،مييل الرجال إىل شغل وظائف حتقق مكاسب أكرب
وتستلزم مهارات عالية )] .(EU Public Group on Gender, 2015[30ويف تونس واألردن ،وعلى الرغم من أن حصة إسهام الزراعة يف الناتج
أيضا أعلى من الرجال .وتعكس أوجه ضعف عمل املرأة يف
احمللي اإلمجايل صغرية نسبيًا ،إال أن احتمالية كون النساء من العاملني املسامهني من أفراد األسرة ً
الزراعة يف منطقة الشرق األ وسط ومشال إفريقيا القيود احملددة اليت تواجهها املرأة الريفية ،مثل عدم املساواة يف احلصول على حقوق املرياث وإمكانية متلك
األراضي .وعلى سبيل املثال ،متثل النساء  ٪ 45من قوة العمل الزراعية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،ولكنهن ميثلن  ٪5فقط من مالك األراضي
الزراعية )] .(De La O Campos, Warring and Brunelli, 2015[31وهذا من شأنه أن جيعل مشاركة املرأة الريفية مقصورة على األنشطة
الزراعية اليت حتتاج ملهارات منخفضة ،كما يقلل من فرصها يف أنشطة رًيدة األعمال مما يؤدي إىل تفاقم انعدام املساواة بني اجلنسني.
لشكل  1.12.النساء املنخرطات يف العمل غري املنظم أكثر احتمالية أن يشتغلن بوظائف غري مستقرة
توزيع النساء والرجال يف العمل غري املنظم حبسب الوضع يف العمالة ،مبا يف ذلك الزراعة ()2018
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ملحوظة  :يوضح هذا الشكل توزيع النساء والرجال يف العمالة غري املنظمة حبسب الوضع يف العمالة ويف إمجايل العمالة غري املنظمة يف  .2018وتشمل البياانت اإلمجالية
ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا البحرين ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،والسلطة الفلسطينية ،وعمان ،وقطر ،واململكة العربية السعودية ،واجلمهورية العربية
السورية ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليمن .وللحصول على مزيد من املعلومات حول الوضع يف العمالة ،راجع امللحق -1ب .1
املصدر  :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2018[29]), Women and Men in the Informal Economy: A
Statistical Picture, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
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العمال املنزليون غالبيتهم من النساء املهاجرات ومن الفئات اهلشة على وجه اخلصوص
يرتفع الطلب على العمال املنزليني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (الفصل  .14)3كما يرتفع تركز العمال املنزليني املهاجرين يف املنطقة بشكل خاص
يف بلدان اخلليج ،يف حني أن نسبتهم كحصة من إمجايل العمال يف مشال إفريقيا أقل من  .٪ 1.5وتعمل الغالبية العظمى من العمالة املنزلية يف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا بشكل غري منظم كما أن أكثر من  ٪60منهم من اإلانث )].(ILO, 2015[34
ويُعد هؤالء العمال شديدو الضعف واهلشاشة كما أهنم معرضون ملخاطر كبرية فيما يتعلق ابلتحرش ،والذي غالبًا ما يكون جنسيًا .وقد أشارت إحدى
الدراسات االستقصائية إىل أن  ٪10من العامالت املنزليات الاليت أُجريت مقابالت معهن يف مصر قد اشتكني من التحرش اجلنسي ،مبا يف ذلك االغتصاب
واللمس بطريقة غري الئقة وطلب إقامة عالقات جنسية )] .(Goździak and Walter, 2011[35كما أشارت دراسة أخرى عن العامالت املنزليات
أجرهتا "مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" ( )AFTURDإىل أن حنو  ٪97منهن ليس لديهن عقد عمل وأن ما يتجاوز  ٪14يزعمن أهنن
وقعن ضحاًي االعتداء اجلنسي يف العمل )] . (Bougeurra, 2017[32كما تتعرض الفتيات الصغريات يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا
أحياان لظروف عمل منزيل صعبة أو حىت خطرية (راجع الفصل  3للحصول على تفاصيل حول عمل األطفال يف العمالة املنزلية) .وتتخذ احلكومات يف منطقة
ً
تدابريا لضمان حتقيق املعايري الدنيا الالزمة للعمال املنزليني (دراسة حالة .)3.1
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً

 .1.4املرأة ورايدة األعمال
أنشطة رايدة األعمال شديدة االخنفاض فيما بني نساء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
تسجل منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أبسرها أوسع فجوة بني اجلنسني على مستوى العامل من حيث املراحل املبكرة لنشاط رًيدة األعمال .فوف ًقا لتقرير
الشرق األوسط ومشال إفريقيا  2017الصادر عن املرصد العاملي لرًيدة األعمال ( ،) GEMأتيت احتمالية مشاركة نساء املنطقة يف إمجايل املراحل املبكرة
لنشاط رًيدة األعمال ( 15)TEAفقط نصف احتمالية مشاركة نظرائهن من الذكور (الشكل  .)1.13ويسجل األردن أوسع فجوة بني اجلنسني حيث
تشارك  26امرأة يف نشاط رًيدة األعمال لكل  100رجل )] .(Kelley et al., 2017[36كما توجد يف تونس ومصر فجوة كبرية بني اجلنسني حيث
تبلغ نسب اإلانث إىل الذكور  0.35و 0.36على التوايل ،بينما يسجل املغرب أعلى نسبة على مستوى البلدان األربعة ( .)0.67أما يف االقتصادات
الناشئة األخرى ،مثل الربازيل ،وإندونيسيا ،وماليزًي ،تكاد ال توجد فجوات بني اجلنسني يف املراحل املبكرة لنشاط رًيدة األعمال ((OECD, )TEA
)] .2017[24ويف حني أن رائدات األعمال يواجهن العديد من التحدًيت (مثل احلصول على املعلومات ،والوصول إىل الشبكات ،والوصول إىل األسواق
واألصول) ،إال أن التقارير تفيد أن الوصول إىل رأس املال هو العائق الرئيسي أمام النساء الراغبات يف بدء نشاط جتاري يف منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا )].(UNIDO, 2017[33
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الشكل  1.13.ارتفاع احتمالية أن يكون رواد األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من الرجال أكثر من النساء
نسب الذكور واإلانث من إمجايل نشاط رًيدة األعمال يف املراحل املبكرة ()2017( )TEA
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ملحوظة :معدل نشاط رًيدة األعمال يف املراحل املبكرة ( )TEAهو النسبة املئوية للسكان الذين ترتاوح أعمارهم بني ً 64-18
العهد أو مالك -مديري األنشطة التجارية اجلديدة.
املصدر  :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية SME and Entrepreneurship Policy in Canada,

https://doi.org/10.1787/9789264273467-en; (Kelley et al., 2017[34]), Global Entrepreneurship Monitor 2017 Middle East and North
Africa
Report,
;https://www.gemconsortium.org/report/gem-20162017-womens-entrepreneurship-report
(Global
Entrepreneurship Monitor, 2019[35]), Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report,
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report.

رائدات األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تواجهن حتدايت رئيسية يف الوصول إىل األصول
أمرا حاسم األمهية ابلنسبة للشمول املايل للمرأة (OECD,
تعترب ملكية األراضي واألصول من غري األراضي ،ابإلضافة إىل الوصول إىل االقتصاد الرمسيً ،
)] .2019[36وتشري نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIإىل أن النساء يف مشال إفريقيا
تواجهن أعلى مستوًيت للتمييز على مستوى العامل فيما يتعلق ابلوصول إىل املوارد اإلنتاجية واملالية حيث تبلغ نسبته  ٪45مقارنة ابملتوسط العاملي البالغ
بندا جوهرًًي لرواد األعمال ،وخباصة للنساء يف املناطق الريفية حيث تعتمد غالبية األنشطة االقتصادية على
 .(OECD, 2019[36]) ٪27وتُعد األصول ً
أيضا استخدامها كضمانة للقروض اليت تساعد يف متويل
األراضي ،كما أهنا الزمة لبدء نشاط جتاري ابلفعل ،وميكن بيعها لالستثمار يف األنشطة التجارية و ً
النشاط التجاري .غري أنه يف مجيع بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،متثل األطر القانونية أو األعراف القائمة على التمييز اليت حتكم مسألة حق املرأة
يف املرياث عقبة رئيسية أمام رائدات األعمال احملتمالت (الفصل  .)2ففي واقع األمر ووف ًقا ملؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية
واملساواة بني اجلنسني ( ، )SIGIال تتمتع النساء األرامل و/أو الفتيات يف البلدان األربعة بنفس احلقوق القانونية مثل الرجال األرامل واألبناء فيما يتعلق
عادة ما متارس األسر ضغوطًا على الورثة اإلانث للتنازل
بوراثة األراضي و/أو األصول األخرى غري األراضي )] .(OECD, 2019[36وابإلضافة إىل ذلكً ،
عن حقوقهن الكاملة يف املرياث لصاحل األقارب الذكور )] .(OECD, 2017[24وكشفت دراسة أجريت يف  2009أن ما يقرب من  ٪96من النساء
كامال من املرياث )] .(Legal agenda, 2018[37كما أشارت دراسة استقصائية أجريت يف  2010على 200
يف صعيد مصر ال يستلمن نصيبهن ً
امرأة مصرية إىل أن  ٪59منهن مل حيصلن على أي مرياث )] .(The Caravan, 2018[38ويعكس هذا ما جاء يف دراسة استقصائية أجريت يف أربعة
بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،واليت خلصت نتائجها إىل أن نقص الوصول إىل رأس املال كان العائق الرئيسي الذي تراه رائدات
األعمال يقف أمام بدء نشاط جتاري )] .(UNIDO, 2017[33ويُعترب هذا الوضع ابلغ الصعوبة ،بشكل خاص ،ابلنسبة لرائدات األعمال املصرًيت
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حيث أفادت  ٪51منهن أنه يفتقرن إىل رأس املال الالزم لبدء نشاط جتاري .وجتري احلكومات حاليًا سلسلة من اإلصالحات التشريعية واملؤسسية الرامية
إىل حتسني حقوق املرياث (دراسات احلالة  4.1و.)4.2
احلصول على متويل رمسي عقبة أخرى أمام رائدات األعمال
أيضا .ففي البلدان األربعة ،يقرتض
عندما تفتقر النساء إىل الوصول إىل األصول ،يُرجح حينها أن يواجهن صعوابت يف الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية ً
عدد أقل من النساء من املؤسسات املالية مقارنة ابلرجال (الشكل  .)1.14وعلى الرغم من حتسن حالة الشمول املايل للنساء والرجال على حد سواء مبنطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا (حيث ختول مجيع بلدان املنطقة تقريبًا حصول النساء على حقوق متساوية مع الرجال فيما خيتص بفتح حساب مصريف واحلصول
على االئتمان من مؤسسة مالية رمسية )] ،(OECD, 2019[39إال أن  ٪ 38فقط من نساء املنطقة لديهن حساابت مصرفية ،مقارنة بنحو  ٪57من
الرجال .وتُعترب هذه األرقام أقل بكثري من املتوسط العاملي ومتوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيث بلغ متوسط نسبة النساء الاليت ميتلكن
حسااب مصرفيًا ٪65 ،و ٪94على التوايل.
ً
ويف كافة البلدان األربعة ،ال تزال الفجوات بني اجلنسني يف مؤشرات الوصول املايل الثالثة (حساب املؤسسة املالية ،وملكية بطاقة اخلصم املباشر ،وملكية
مثريا لإلعجاب على
بطاقة االئتمان) لصاحل الرجال ،على الرغم من اختالف التفاواتت بني اجلنسني من بلد إىل آخر .وبرغم ذلك ،حققت مصر ً
تقدما ً
حسااب يف مؤسسة مالية ،بعدما كانت هذه النسبة  ٪9يف ( 2014الشكل
مدى السنوات القليلة املاضية حيث أصبح  ٪27من النساء ميتلكن اآلن
ً
 .)1.15كما أوضحت الدراسات التجريبية أن زًيدة توافر األسهم/حقوق امللكية و /أو رأس املال املقرتض ابإلضافة إىل الرافعة املالية األعلى هلا آاثر إجيابية
ُ
كبرية على أداء األنشطة التجارية اململوكة للنساء يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا واليت تُقاس ابملبيعات ،واألرابح ،والعائد على رأس مال املسامهني
)].(Baliamoune-Lutz and Lutz, 2017[40
ومتشيًا مع توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النوع االجتماعي ( 2013اإلطار  ،) 1.1يتعني على احلكومات ،من أجل تقليص الفجوة بني
اجلنسني يف نشاط رًيدة األعمال ،أن يصمموا استجاابت مالئمة إلخفاقات السوق ،مثل تقليل األعباء اإلدارية املثقلة لكاهل الشركات والقيود التنظيمية
املفرطة؛ ودعم منو الشركات وتدويلها وابتكاراهتا؛ وتطوير محالت للتوعية ،وبرامج تدريب ،وإرشاد وتوجيه وشبكات للدعم واملساندة ،مبا يف ذلك تقدمي املشورة
أيضا أن تضمن وصول متسا ٍو إىل التمويل لكل من رواد ورائدات األعمال على حد سواء،
املهنية بشأن املسائل القانونية واملالية .كما ينبغي للحكومات ً
وذلك من خالل اختاذ التدابري اليت تؤثر على العرض والطلب على التمويل ،مثل تنفيذ خطوات لتحسني معارف وتوجهات املؤسسات املالية؛ وتعزيز الوعي
مبصادر التمويل وأدواته بني رائدات األعمال؛ وتشجيع ا ملزيد من النساء لالنضمام إىل شبكات املستثمرين املالك أو شركات رأس املال االستثماري .وتتبين
بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إجراء إصالحات لتعزيز وصول املرأة إىل اخلدمات املالية ،واحلصول على األراضي وغريها من األصول من أجل
ترسيخ مبادئ املساواة يف االس تثمار ،وإيالء االهتمام لالحتياجات احملددة اخلاصة ابملرأة يف جمال رًيدة األعمال (راجع دراسات احلالة يف الفصلني  2و.)3
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الشكل  1.14.عدد النساء احلاصالت على قروض مصرفية أقل بكثري من الرجال
 ٪نسبة املقرتضات واملقرتضني من املؤسسات املالية ()2017
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ملحوظة  :يوضح هذا الشكل نسب النساء أو الرجال الذين يقرتضون من املؤسسات املالية من إمجايل عدد النساء والرجال البالغني ً 15

املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير جمموعة البنك الدويل (World Bank Group, 2018[41]), The Global Findex Database 2017. Measuring
Financial Inclusion and the Fintech Revolution, https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/201804/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf.

الشكل  1.15.عدد النساء الاليت لديهن حساابت مصرفية أقل بكثري من الرجال
عاما ()2017
استخدامات احلساب البنكي ،حبسب نوع اجلنس ،كنسبة  ٪من إمجايل السكان البالغني ً 15
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ملحوظة  :يوضح هذا الشكل نسب النساء والرجال ممن لديهم حساابت يف مؤسسة مالية ،أو حساب بطاقة اخلصم املباشر ،أو حساب بطاقة ائتمان ،من إمجايل عدد
عاما أو أكثر.
النساء أو الرجال البالغني ً 15
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير جمموعة البنك الدويل (World Bank Group, 2018[41]), The Global Findex Database 2017. Measuring

https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/201804/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf.

Revolution,
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 .1.5املرأة داخل األسرة واجملتمع
طويال أمام حتقيق تغطية احلماية االجتماعية الشاملة
الزال الطريق ً
تنطوي احلماية االجتماعية على الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وحتقيق أمن الدخل ،السيما عند بلوغ الشيخوخة ،أو البطالة ،أو املرض ،أو العجز،
أو إصابة العمل ،أو األمومة ،أو فقدان العائل الرئيسي لألسرة )] . (ILO, 2020[42وجدير ابلذكر أنه مل يقم سوى عدد قليل من بلدان منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا ،مثل األردن ،إبعداد سياسات وطنية متماسكة للحماية االجتماعية )] .(ILO, 2017[43وتتوافر البياانت احلالية ملصر فقط ،واليت
تُقدر أن  ٪37من سكاهنا مشمولون بواحدة من مزاًي احلماية االجتماعية على األقل .16وابملقارنة ،تسجل احلصة العاملية .(ILO, 2017[43]) ٪45
وتُعزى التغطية غري الكاملة ،بشكل جزئي ،إىل اخنفاض اإلنفاق العام على احلماية االجتماعية .ووف ًقا أل حدث البياانت املتاحة ،تنفق بلدان منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا 17يف املتوسط  ٪ 11من الناتج احمللي اإلمجايل على التعليم ،والصحة ،وشبكات األمان االجتماعي ،وهو أقل من املتوسطات املسجلة
لبلدان أورواب الناشئة وكومنولث الدول املستقلة ( )٪ 19وأمريكا الالتينية (.(IMF, 2018[44]) )٪ 14
وجدير ابلذكر أنه مت إحراز بعض التقدم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث زاد إنفاق البلدان األربعة على احلماية االجتماعية العامة منذ 1995
(الشكل  .)1.16وقد استحدثت معظم بلدان املنطقة أو توسعت يف تدابري احلماية االجتماعية اخلاصة هبا منذ األزمة املالية يف  2018والثورات اليت قامت
عاما من  ٪5من الناتج
اجتاها إجيابيًا
يف  .(ILO, 2017[47])2010وتظهر مصر ،على وجه اخلصوصً ،
ملموسا حيث ضاعفت إنفاقها خالل ً 20
ً
احمللي اإلمجايل املخصص لإلنفاق العام على احلماية االجتماعية يف  1995ليصل إىل  ٪11يف  .2015ويف حني أن األردن خفض إمجايل إنفاقه منذ
جدا من بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي أعد سياسة وطنية متماسكة للحماية االجتماعية (دراسة احلالة .)2.3
 ،2005إال أنه من بني عدد قليل ً
وتواجه منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أب سرها حتدًيت إضافية فيما يتعلق بتحقيق احلماية االجتماعية الشاملة حبلول ( 2030هدف التنمية املستدامة
نظرا ألزمة الالجئني وعدم االستقرار السياسي حيث ال يزال كالمها يضعف نظام احلماية االجتماعية الضعيف ابلفعل.
رقم ً )1.3
الشكل  1.16.اإلنفاق على احلماية االجتماعية مماثل للمستوايت العاملية أو أعلى منه ،ولكنه أقل بكثري من مستوايت بلدان منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية
اإلنفاق العام على احلماية االجتماعية كنسبة  ٪من الناتج احمللي اإلمجايل يف  2005 ،1995و2015
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بدال من  2015لتونس .يشري اإلنفاق يف األردن إىل قطاع احلكومة
بدال من  2015ابلنسبة للمغرب .والسنة املرجعية هي ً 2011
ملحوظة :السنة املرجعية هي ً 2010
املركزية فقط.
املصدر  :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية on (ILO, 2017[43]), ILO World Social Protection Report 2017-2019,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf; OECD
(2019[45]), Social Expenditure Database (SOCX), http://www.oecd.org/social/expenditure.htm.
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وصوال إىل احلماية االجتماعية من الرجال
النساء أقل ً
أيضا إجازة األبوة واإلجازة الوالدية ،أن األمهات واآلابء كالمها يتحملون مسؤوليات إعالة األسرة وتقدمي الرعاية ،كما
تقر إجراءات محاية األمومة املالئمة ،و ً
يسهمون يف حتقيق تقاسم أكثر إنصافًا ملسؤوليات الرعاية ،متاشيًا مع اهلدف رقم  5.4من أهداف التنمية املستدامة بشأن اإلقرار أبعمال الرعاية غري مدفوعة
األجر والعمل املنزيل وتقديرمها .أن النساء الاليت ال يتمتعن بتأمني دخل كاف خالل املراحل األخرية من احلمل وبعد الوالدة ،وخاصة العامالت يف االقتصاد
غري املنظم ،ميكن أن يعرضن أنفسهن وأطفاهلن ملخاطر صحية جسيمة.
وجدير ابلذكر أن اخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل ،وارتفاع مستوًيت البطالة ،وارتفاع معدالت العمل غري املنظم مجيعهم يسهمون يف اخنفاض وصول
النساء إىل احلماية االجتماعية يف م نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وخاصة فيما يتعلق بتغطية األمومة واملعاشات التقاعدية لكبار السن .وعلى املستوى
العاملي ،يتم تغطية  ٪ 45من النساء العامالت مبوجب القانون يف إطار اخلطط اإللزامية لالستحقاقات النقدية لألمومة .حتصل  ٪ 41من النساء الاليت لديهن
أطفا ل حديثي الوالدة يف مجيع أحناء العامل على استحقاقات األمومة .ابلنسبة لتونس ،فهي البلد الوحيد من ضمن األربعة اليت تتوافر لديها بياانت عن نسبة
النساء العامالت الاليت حيصلن على استحقاقات األمومة واليت تبلغ . (ILO, 2017[43]) ٪12
وعلى الرغم أن معظم البلدان يف مجيع أحناء العامل قد أدرجت األحكام املتعلقة ابألمومة يف خمططات التأمني االجتماعي اخلاصة هبا ،إال أن معظم بلدان منطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا تنص يف قوانني العمل اخلاصة هبا على أن إجازة األمومة مدفوعة األجر هي مسؤولية صاحب عمل ،مبا يف ذلك مصر واملغرب
وتونس )] .(ILO, 2017[43وهذه الرتتيبات قد ال تشجع على توظيف العامالت ،مما يسهم يف اخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل .غري أن بعض
البلدان ،مبا فيهم األردن ،قد طبقت خمططات للتأمني االجتماعي حيث يسهم أصحاب العمل بدفع االشرتاكات للعاملني اإلانث والذكور من أجل متويل
املخططات القانونية والتشريعية لتأمني األمومة ،و"اتباع النظام االشرتاكي" يف تغطية التكلفة حبيث ال تكن بعد اآلن تكلفة مباشرة تقع على أصحاب العمل
(دراسة احلالة .)2.4
أما ابلنسبة إلعاانت الشيخوخة ،فإن  ٪68من األشخاص فوق سن التقاعد القانوين على مستوى العامل مشمولون حاليًا مبوجب القانون للحصول على
املعاش التقاعدي للمسنني .وتبلغ املتوسطات على املستوى اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  ٪47و ٪27للرجال والنساء على التوايل .بينما
تبلغ نسبة التغطية الفعلية لكبار السن يف األردن  ،٪42وهي اثين أعلى نسبة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .18غري أن هذا ال يغطي سوى ٪12
من األردنيات املسنات ،مقارنة بنحو  ٪82من الرجال األردنيني املسنني .وعالوة على ذلك ،تسهم  ٪11فقط من السكان اإلانث يف سن العمل يف النظام
معاشا
الوطين للمعاشات التقاعدية ،يف مقابل  ٪33من الرجال وهو ما يعين أنه لن تكون هناك زًيدة يُعتد هبا يف معدل النساء فوق السن القانوين ممن يتلقني ً
إذا مل تُتخذ تدابريًا تراعي الفوارق بني اجلنسني )].(ILO, 2017[43
ترتبط أسباب التغ طية غري الكاملة ،إىل حد كبري ،ابرتفاع املعدالت غري الرمسية ،واخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل ،ومستوًيت البطالة املرتفعة ،واليت
معا ابلسلب على قدرة املرأة على سداد استحقاقات املعاشات الرتاكمية يف خمططات النظام االكتتايب للمعاشات التقاعدية ،مما يؤدي إىل مستوًيت
تؤثر ً
أعلى من الفقر بني كبار السن من النساء ابملقارنة ابلرجال .وعلى الرغم من ذلك ،تتخذ بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إجراءات إلصالح أنظمة
احلماية االجتماعية اخلاصة هبا .وتبحث دراسة احلالة  2.3يف الفصل  2احلماية االجتماعية يف األردن ،مبا يف ذلك املعاشات التقاعدية ،كما يعرض اإلطار
 2.6يف خمططات مزاًي األمومة واألبوة يف البلدان األربعة.
تزايد اخنراط النساء يف عملية صنع القرار يف احلياة العامة
تتناول "مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية" كل من التمكني االقتصادي
والسياسي للمرأة على مستوى املكوانت املختلفة للمبادرة حيث أن الربانمج يستند إىل قناعة أن التمكني االقتصادي والسياسي للمرأة مرتبطان ارتباطًا وثي ًقا.19
اقتصادًي ومل تكن تتمتع
ويتعني على املرأة أن يكون هلا صوت مسا ٍو يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلسياسات اليت تؤثر على حياهتا .وعليه ،إذا مل يتم متكني املرأة
ً
مبستوى معني من االستقالل االقتصادي ،فسيكون من الصعب عليها االخنراط يف األمور السياسة والتأثري على تلك السياسات .كما أن العناصر اليت تعرقل
أتثريا إجيابيًا
انضمام النساء إىل االقتصاد متنعهن ً
أيضا من املشاركة يف السياسة وأن تصبحن عضوات يف الربملان .وميكن أن يكون ملشاركة املرأة يف السياسة ً
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على النمو الشامل والتمكني االقتصادي للمرأة .ومن املرجح أن تدرج املزيد من املؤسسات املتوازنة من حيث النوع االجتماعي ،على املستوى الوطين أو دون
الوطين ،اعتبارات النوع االجتماعي يف إصالحات السياسات ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة حبقوق العمل واحلقوق االقتصادية بشكل أكرب.
تقوم بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بتعبئة إمكاانت ومهارات النساء يف احلياة العامة بشكل متزايد حيث أن إشراك عدد أكرب من النساء يف صنع
أيضا على اعتماد القوانني واملمارسات اليت تشجع التمكني االقتصادي للمرأة ،وتنفيذ
القرار السياسي ال يهيئ الوضع فقط لتمكني املرأة ،ولكنه يشجع ً
سياسات تراعي بُعد النوع االجتماعي (دراسة احلالة  5.1واإلطارات  5.1و 5.2يف الفصل  .)5وتُعترب نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت
جيدا للمساواة بني اجلنسني يف صنع القرار ،وهي زادت بشكل ملحوظ يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ  .1990ومتتلك بعض
مؤشرا ً
الوطنية ً
ملاان وطنيًا أكثر توازًان من حيث النوع االجتماعي عن متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (الشكل  .)1.17أما يف
البلدان ،مثل تونس ،بر ً
صفرا يف  .1997كما أُحرز تقدم يف مصر حيث تُشكل النساء العضوات
املغرب واألردن ،تبلغ نسبة اإلانث  ٪21و ٪15من الربملان الوطين ،بعدما كانت ً
حاليًا  ٪15من الربملان ،مقارنة أبقل من  ٪2يف  .2005كما متثل النساء حاليًا  ٪24من الوزراء.
شيوعا يف املنطقة حيث يعرب اجلمهور يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عن تفضيلهم لزًيدة املشاركة السياسية
وأصبحت املشاركة السياسية للمرأة أكثر ً
للمرأة ،مبا يف ذلك قبول فكرة تعيني رئيسة للدولة وتطبيق نظام احلصص النسائية يف تويل املناصب املنتخبة .وقد أفاد أكثر من  ٪60من املواطنني على
مستوى البلدان األربعة املختارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أهنم يؤيدون استحداث حصص النساء يف املناصب السياسية (Thomas,
جيدا يف سلسلة من
)] .2019[46وقد مت توثيق املشاركة السياسية للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،مبا يف ذلك العوائق والفرص ،توثي ًقا ً
املطبوعات نشرت يف إطار برانمج احلوكمة التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا20.
الشكل  1.17.تزايد متثيل النساء يف الربملاانت الوطنية
 ٪نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية
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ملحوظة  :يوضح هذا الشكل النسب املئوية للمقاعد الربملانية يف الربملاانت أحادية اجمللس أو جمالس النواب اليت شغلتها النساء يف األعوام  1990و 2005و،2018
على التوايل.
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير البنك الدويل )،(World Bank, 2020[47]), World Development Indicators (database
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SG.GEN.PARL.ZS

أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والواجبات املنزلية اليت تقوم هبا املرأة ال ترتك سوى القليل من الوقت للعمل مدفوع األجر
تكرس النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وقتًا أكثر من الرجال على حنو غري متناسب ،ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل  ،مما
يرتك هلن القليل من الوقت للوظائف مدفوعة األجر 21.وجدير ابلذكر أنه يف كل من بلدان العامل ،تتحمل النساء ،بشكل رئيسي ،عبء الرعاية غري مدفوعة
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األجر .وعلى الرغم من أن متوسط الوقت الذي تقضيه املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يوميًا يف القيام أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل
مماثال للمناطق األخرى ( 4.9ساعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مقابل  4.7ساعة يف مجيع أحناء العامل) ،فإن الفجوة بني اجلنسني على
املنزيل ً
املستوى اإلقليمي صارخة  -وهي اثين أعلى فجوة يف العامل .ويعين هذا أن أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر غالبًا ما تقوم هبا النساء (الشكل .)1.18
ويشكل الوقت الذي تقضيه النساء يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر  ٪89من يوم عملهن ،مما ابلكاد يرتك هلن أي وقت للعمل مقابل أجر .وهذا ليس
هو احلال ابلنسبة للرجال الذين خيصصون يف املتوسط  ٪ 20من إمجايل وقت العمل اخلاص هبم ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر (Charmes,
)].2019[48
الشكل  1.18.تتوىل النساء اجلزء األكرب من أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر
الوقت املنقضي يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والفجوات بني اجلنسني ()2019
وقت ال ساء المكر
وقت الر ال المكر
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ملحوظة :يظهر الرسم البياين الفجوات بني اجلنسني على املستوى اإلقليمي فيما يتعلق أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر واألعمال املنزلية.

املصدر(OECD, 2019[49]), Enabling Women’s Economic Empowerment: New Approaches to Unpaid Care Work in Developing :
Countries, https://doi.org/10.1787/ec90d1b1-en

يف عام  ،2018أعلنت  606مليون امرأة يف سن العمل جبميع أحناء العامل أهنا غري متاحة للتوظيف أو ال تبحث عن عمل بسبب أعمال الرعاية غري مدفوعة
األجر ،مقارنة بنحو  41مليون رجل فقط )] .(ILO, 2018[50وميثل مقدمو الرعاية غري مدفوعة األجر بدوام كامل  ٪ 42من  1.4مليار امرأة غري
نشطة يف مجيع أحناء العامل ،مقارنة بنسبة  ٪6فقط من كافة الرجال غري النشطني والبالغ عددهم  706مليون .ووف ًقا ملنظمة العمل الدولية ،تبقى  ٪42من
النساء على مستوى العامل خارج قوة العمل بسبب حاجتهن إىل رعاية اآلخرين ،مقارنة بنسبة  ٪6فقط من الرجال .ويف مصر ،ألقت  ٪65من النساء غري
اقتصادًي ابللوم على أعمال الرعاية اليت تتسبب يف عدم نشاطهن ،بينما أعاز  ٪57من الرجال غري النشطني عدم نشاطهم ألسباب شخصية
النشطات
ً
(كأن يكونوا يف التعليم أو مرضى أو لديهم إعاقة) .أما يف كل من األردن وتونس ،يلوم حوايل  ٪77من النساء غري النشطات أعمال الرعاية غري مدفوعة
األجر مقارنة بنحو  ٪ 3من الرجال غري النشطني .ويف املغرب ،ختتلف نسبة النساء غري النشطات حسب العمر :فهي تبلغ  ٪36من الاليت تقل أعمارهن
عاما ،وهو ما يبقي النساء خارج سوق العمل
عاما وحوايل  ٪70ممن ترتاوح أعمارهن بني  30إىل ً 44
عاما ،و ٪56ممن تصل أعمارهن إىل ً 45
عن ً 30
خالل السنوات األساسية اليت يتم خالهلا التقدم يف السلك الوظيفي واملهين )].(High Commission for Planning Morocco, 2018[51
أيضا "األفقر" من حيث الوقت من الرجال .فعلى الصعيد العاملي ،تقضي النساء  84دقيقة عمل يوميًا (عمل بدون
وتُعترب النساء يف مجيع أحناء العامل هم ً
أجر وأبجر) أكثر من الرجال .وتعمل النساء يف الدول العربية ومشال إفريقيا ملدة  77دقيقة و 57دقيقة أكثر من الرجال يف املتوسط ،على التوايل .وهذا ال
أاثرا صحية أكرب بسبب الكم املفرط والضخم من أعمال
يعين أن النساء يعملن أكثر (و ً
جماان) فحسب ،بل أن لديهن وقت فراغ أقل حتت تصرفهن ويتحملن ً
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الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل )] .(ILO, 2018[50ويُرجح أن ينتج ذلك عن تقدمي خدمات رعاية دون املستوى األمثل واألداء دون املستوى
يف األعمال مدفوعة أجر.
عاما (من  1997إىل  )2012يف تقريرها
وقامت منظمة العمل الدولية بتحليل بياانت ً 23
بلدا ذات الدخل املرتفع يف أغلب األحوال ،على مدى ً 15
أعمال الرعاية ووظائف الرعاية)] . (ILO, 2018[53وقد خلصت املنظمة إىل أنه على الرغم من أن النساء العامالت قضني يف املتوسط ساعات أكثر يف
الوظائف مدفوعة األجر يف  2012مقارنة بعام  ، 1997سواء كانت نظامية أو غري نظامية ،إال أهنن بشكل عام واصلن أداء املزيد من أعمال الرعاية غري
مدفوعة األجر أكثر من الرجال .وإذا تقلصت الفجوة بني اجلنسني يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر بنسبة  0.2نقطة مئوية منذ  ،1997فذلك يرجع
متساوًي (كما اخنفض الوقت
بدال من توزيع العمل توز ًيعا
بشكل أساسي إىل أن النساء يقضني وقتًا أقل يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر من ذي قبلً ،
ً
عاما إلغالق
الذي يقضيه الرجال يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر) .وتشري التقديرات إىل أنه هبذه الوترية ،من املرجح أن يستغرق األمر حوايل ً 210
الفجوة بني اجلنسني يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر يف هذه البلدان .كما ستستغرق منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،اليت تواجه توز ًيعا أقل مساواة
وإنصافًا ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر ،وقتًا أطول لتحقيق املساواة بني اجلنسني ابلوترية احلالية.
ومتاشيًا مع توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النوع االجتماعي يف ( 2013اإلطار  ،)1.1تعترب التدابري الرامية إىل حتسني اإلجازة الوالدية
مدفوعة األجر ،ورعاية األطفال اجليدة وميسورة التكلفة ،واملرونة واملساواة يف مكان العمل فيما يتعلق بتقاسم مسؤوليات الرعاية غري مدفوعة األجر ضرورة
الزمة لتحقيق توازن عادل بني العمل واحلياة الشخصية ،وابلتايل ستساعد على تقليص الفجوات بني اجلنسني يف التشغيل )].(OECD, 2017[52
وتعتمد احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل نشط قوانني وممارسات ملساعدة العامالت احلاليات واملستقبليات على التوفيق بني أعباء
العمل واألسرة (دراسات احلالة  2.1و.)2.4
اقتصاداي ،على الرغم من أن األمور تتغري
ال تزال املعتقدات والتوجهات البالية تعوق املرأة
ً
حتد املعايري واألعراف االجتماعية املناهضة للمساواة واملستمرة من دور املرأة يف االقتصاد ألهنا تساعد على استمرار وجود القوالب النمطية اخلاصة أبدوار النوع
االجتماعي .وتضعف هذه السلوكيات من دور املرأة وحرية اخنراطها يف العمل أبجر ،ويف اختاذ القرارات بشأن التقدم الوظيفي .وجدير ابلذكر أن القوالب
تقدما أقل يف االقتصادات الناشئة عنه يف اقتصادات بلدان منظمة
النمطية واألعراف والتوجهات اخلاصة بدور الرجال والنساء تتغري ببطء شديد ،وقد أحرزت ً
التعاون والتنمية االقتصادية )].(OECD, 2017[52
ويؤازر الرجال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،يف الغالب ،جمموعة من املواقف والتوجهات التقليدية جتاه حقوق املرأة ،كما تعرب العديد من النساء
عن آراء متباينة بشأن أدوارهن .ويكشف تقرير مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIلعام
 2019أنه على الرغم من تطور املواقف املتخذة حيال دور املرأة ووضعها يف مجيع أحناء العامل ،إال أن بعض املواقف واملعتقدات التمييزية ال تزال سائدة يف
البلدان اليت تغطيها هذه الدراسة حيث أن نسبة السكان الذين يعتربون أ نه من غري املقبول أن تعمل املرأة خارج املنزل مقابل أجر ال تزال مرتفعة يف مجيع
البلدان األربعة وتسجل  ٪34و ٪30و ٪21و ٪19يف مصر واألردن واملغرب وتونس ،على التوايل )] .(OECD, 2019[36ومتاشيا مع ذلك ،وجدت
دراسات أخرى أن الغ البية العظمى من الرجال ما زالوا يعتقدون أن دور املرأة األساسي هو رعاية األسرة ٪87 :من الرجال يف مصر و ٪72من الرجال يف
املغرب)] . (UN Women/Promundo, 2017[53أما يف األردن ،يرى  ٪ 38فقط من الرجال أنه من املقبول أن تعمل النساء يف أماكن عمل
خمتلطة ،بينما يقبل  ٪26فقط إمكانية عودة النساء إىل املنزل من العمل عقب الساعة اخلامسة مساءً )] .(World Bank, 2018[54ويف بلدين من
البلدان األربعة املختارة ،يؤمن ( ٪46املغرب) و( ٪ 69مصر) من الرجال أن األزواج جيب أن يكون هلم القول الفصل يف القرارات اخلاصة ابألسرة
)].(Thomas, 2019[49
وجدير ابلذكر أن مثل هذه املواقف والتوجهات ال تضعف صوت املرأة ودورها فحسب ،إمنا تصبح يف الغالب راسخة بداخل النساء وجزء منهن دون وعي.
وتشري نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIأن نسبة كبرية من النساء يف البلدان األربعة
تربر العنف املنزيل يف ظل ظروف معينة ،وترتاوح هذه النسبة من  ٪18يف األردن إىل  ٪36يف مصر )] .(OECD, 2019[36وعالوة على ذلك ،ترى
 ٪ 77من النساء املشموالت ابلدراسة االستقصائية من مصر أن رعاية األسرة هو أهم دور هلن )].(UN Women/Promundo, 2017[56
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وعليه ،عندما تؤخذ مجيع هذه املواقف جمتمعة يف االعتبار ،ميكن أن تُشكل عائ ًقا أمام حتقيق العالقات املتكافئة بني اجلنسني داخل األسرة ،وتعرقل قدرة املرأة
اقتصادًي.
على العمل ،وابلتايل تؤثر على متكينها
ً
وعلى صعيد آخر ،يسهم املناخ االقتصادي األوسع نطاقًا على مستوى املنطقة – والذي يعكس معدالت بطالة مرتفعة ،وقطاع عام ضخم ومشبع ابلعمالة
وقطاع خاص يعاين من الركود  -يف االعتقاد السائد أبن وصول الرجال إىل الوظائف جيب أن حيظى ابألولوية على النساء .ومع ازدًيد معدل البطالة يف منطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ  ،2008يكافح العديد من الرجال للعثور على وظائف والوفاء بدورهم التقليدي يف إعالة األسرة .ووف ًقا للدراسة االستقصائية
اليت أجراها معهد بروموندو وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،فإن  ٪98من الرجال و ٪ 88من النساء يف مصر يعتنقون فكرة أن الرجال جيب أن يصلوا إىل
الوظائف وحيصلوا عليها قبل النساء عندما تكون فرص العمل اندرة )].(UN Women/Promundo, 2017[53
غري أن السياق االقتصادي احلايل والتغريات األخرى تقوم ب زعزعة املعتقدات التقليدية اخلاصة ابلعالقات بني اجلنسني داخل األسرة ،كما ميكن أن تزيد من
مشاركة املرأة يف سوق العمل (اإلطار .)1.2وعلى الرغم من أن معظم مهام تقدمي الرعاية تُسند إىل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،إال أن
جدا من الوقت مع أطفاهلم ويرغبون يف مشاركة النساء يف القيام مبزيد من أعمال
أكثر من نصف الذكور اجمليبني عن االستقصاء أفادوا أبهنم يقضون القليل ً
الرعاية اليومية )] .(UN Women/Promundo, 2017[53وابإلضافة إىل ذلك ،يرغب حوايل نصف اجمليبني عن االستقصاء من الذكور واإلانث
يف مصر وأكثر من  ٪ 80من اجمليبني يف املغرب يف وجود سياسة تنص على أو تضمن إجازة األبوة .ويتوقع أكثر من  ٪70من الرجال يف مصر واملغرب
مشاركة أدوا رهم اخلاصة ابلرعاية داخل املنزل مع زوجاهتم العامالت ،وهو ،ابلتايل ،ما يوحي أهنم يبحثون عن مشاركة أعمق يف األعباء املنزلية تتجاوز دورهم
خاضعا لشرط أنه يُتوقع أن يظل الرجل هو املعيل الرئيسي وصانع القرار يف املنزل وأن النساء هن
التقليدي كمعيلني لألسرة .ومع ذلك ،فإن هذا األمر الزال
ً
عادة ما يتم ترسيخها يف مرحلة الطفولة وأتييدها ونقلها من قبل النساء
مقدمات خدمات الرعاية األولية والتنظيم داخل املنزل حيث أن هذه األمناط التقليدية ً
والرجال داخل أسرهم )].(UN Women/Promundo, 2017[53
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اإلطار  1.2.كيف تتغري املواقف جتاه النساء ،وما الذي يدفع هذا التغري
حتوال بني جمموعات سكانية معينة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .فبشكل عام ،يُرجح أن يعامل الرجال األعلى
يشهد نظام السلطة األبوية ً
جيدا وقام آابؤهم ابملهام املنزلية األنثوية التقليدية النساء على قدم املساواة .وتشري نتائج الدراسات
تعليما ً
تعليما ،وذوي الدخل املرتفع ممن تلقت أمهاهتم ً
ً
االستقصائية املتعددة إىل أنه على الرغم من استمرار تواجد العديد من عناصر النظام األبوي يف املنطقة ،إال أهنا تتعرض لضغوط للتطور .فعلى سبيل
املثال ،ازداد الدعم للمساواة يف حقوق احلصول على الطالق من  ٪66إىل  ٪71منذ  2010عرب بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،كما
اخنفضت نسبة املواطنني الذين ينظرون إىل الرجال على أهنم قادة سياسيون أفضل من النساء من  ٪73إىل  ٪66يف الفرتة ما بني 2011-2010
وتعليما وثقافًة ممن يعيشون يف املناطق
ً
و .(Thomas, 2019[46]) 2019 -2018وعالوة على ذلك ،غالبًا ما مييل النساء والرجال األكثر ثراءً
احلضرية يف كثري من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل أن يكون لديهم تصورات أكثر إنصافًا عن التمكني االقتصادي للمرأة .ويف املغرب،
يعتقد  ٪ 25من الرجال ،بشكل عام ،أن للرجل احلق يف ضرب زوجته إذا غادرت املنزل دون طلب إذنه ،بينما يعتنق  ٪30من الرجال الريفيني نفس
االعتقاد 22.ويف حني تشعر  ٪53من النساء غري املتعلمات أنه جيب عليهن حتمل العنف املنزيل للحفاظ على وحدة األسرة ،فإن هذه النسبة تنخفض
إىل  ٪9بني النساء احلاصالت على التعليم العايل 23.غري أنه يف بعض السياقات ،مت رصد استثناءات حيث مل تسفر احلياة احلضرية والتعليم األفضل عن
املزيد من اآلراء املتساوية24.
ومما يثري االهتمام أن عمر الرجل ال يبدو أنه يؤثر على موقفه حيث يتبىن الرجال األصغر سنًا وجهات نظر حمافظة مماثلة أو على نفس القدر من احملافظة
للرجال األكرب سنًا وف ًقا لنتائج دراسات متعددة أجريت يف هذا الشأن .وبينما تتطلع النساء األصغر سنًا يف املنطقة إىل قدر أكرب من املساواة ،إال أن
توترا بني كال اجلنسني يف اجملالني العام واخلاص .ووف ًقا لنتائج الدراسة االستقصائية الدولية
الرجال األصغر سنًا ال يشاركوهنن هذا الرأي ابلضرورة ،مما خيلق ً
بشأن الرجال واملساواة بني اجلنسني ( ،) IMAGESتعد منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا هي املنطقة الوحيدة يف العامل اليت ال تعتنق هبا األجيال
الشابة من الرجال وجهات نظر أكثر ليربالية وحتررية من كبار السن )] .(UN Women/Promundo, 2017[56ومت رصد هذا األمر يف ثالثة
من البلدان األربعة اخلاضعة للدراسة (مصر ،والسلطة الفلسطينية ،واملغرب) 25.وبرغم رد الفعل السليب للشباب جتاه األدوار االقتصادية والسياسية للمرأة،
تقليدًي للرجولة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة .كما تنبع احلاجة إىل إجراء
إال أنه ميكن فهمه على أنه نتيجة الضغط لتحقيق الشعور املعرتف به
ً
مزيد من الدراسة لفهم العوامل احملتملة املؤثرة يف املواقف التقليدية للشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وقد أدى الوعي ابلثقافات القائمة
على النموذج األبوي السلطوي اليت قد تعزز عدم املساواة االجتماعية إىل تنفيذ جمموعة من املبادرات يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا إلشراك
الرجال والفتيان يف تغيري مفاهيم الذكورة (راجع امللحق -1ج.)1
انتشار العنف ضد املرأة على مستوى املنطقة
يؤثر العنف ضد املرأة على حوايل امرأة واحدة من كل ثالث نساء وفتيات يف مرحلة ما من حياهتن .كما أن هذه القضية إمنا هي اقتصادية هلا تكاليف ابهظة
يتكبدها األفراد ،واألسر ،والقطاع العام ،واألنشطة التجارية ،واجملتمع .ويرتبط العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي للمرأة ارتباطًا وثي ًقا ،إال أن العالقة ليست
خطية .فمن انحية ،يعيق العنف ضد املرأة  -سواء يف املنزل أو يف مكان العمل  -نشاطها االقتصادي ،ألنه يضعف بشكل كبري فرص التعليم والتشغيل
للمرأة ،وحرية االختيار ،والقدرة على كسب الدخل ،والتقدم والتطور املهين يف مكان العمل .ومن انحية أخرى ،ميكن للتمكني االقتصادي للمرأة أن يقلل أو
يزيد من العنف حيث ميكن للرجال ،يف بعض األحيان ،أن يكون هلم ردة فعل عنيفة جراء وضع النساء الاليت مت متكينهم حديثًا.
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا جهات متعددة من أصحاب املصلحة يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،ال تزال أشكال خمتلفة من العنف ضد املرأة
منتشرة على نطاق واسع يف املنطقة .وعلى الصعيد العاملي ،يُقدر أن  ٪35من النساء قد عانني من العنف اجلنسي و /أو اإليذاء البدين (García-
)] .Moreno et al., 2013[55غري أن حساسية هذه املسألة يف املنطقة ،وخاصة ابلنسبة لعنف الشريك ،تعين أن البياانت شحيحة أو غري مكتملة.
عاما) أهنن كن ضحاًي ألحد أشكال العنف أو أكثر حيث كانت
ووف ًقا ملصادر خمتلفة ،أعلنت  ٪48من النساء التونسيات (يف املرحلة العمرية ً 64 - 18
غالبيتهن من ضحاًي الاليت تعرضن لعنف الشريك يف املناطق الريفية (The Advocates for Human Rights/Mobilising for Rights
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)] .Associates, 2017[56وابإلضافة إىل ذلك ،أفادت  ٪ 54من النساء التونسيات أهنن تعرضن لشكل من أشكال العنف يف األماكن العامة على
مدى السنوات األربع املاضية )] .(Slim, 2016[60أما يف مصر ،أبلغت  ٪46من النساء عن تعرضهن للعنف اجلسدي أو العاطفي أو اجلنسي من قبل
أزواجهن ،بينما تعرض  ٪13منهن للعنف يف األماكن العامة )] .(Duvvury et al., 2015[61كما ذكرت الدراسة االستقصائية أن أكثر من ٪25
عاما .ويف دراسة استقصائية وطنية أجريت يف األردن ،أعلنت  ٪21من النساء املتزوجات
من النساء قد تزوجن قبل بلوغ السن القانوين للزواج وهو ً 18
عاما أهنن تعرضن للعنف اجلسدي )] .(Department of Statistics/ICF, 2019[57ويف املغرب ،اخنفض
الاليت ترتاوح أعمارهن بني ً 49-15
معدل انتشار العنف النفسي من  ٪58إىل  ٪49ما بني  2009و .2019ويف املقابل ،ارتفع معدل العنف االقتصادي من  ٪8إىل  ٪15خالل نفس
الفرتة )].(High Commission for Planning Morocco, 2019[58
وعلى صعيد آخر ،يُعد العنف يف مكان العمل أحد القضاًي الرئيسية اليت تواجهها املرأة يف األردن )] .(ARDD, 2018[59ففي اآلونة األخرية ،أبلغت
أكثر من  ٪50من النساء األردنيات (و ٪73من الالجئات السورًيت) ،بشكل غري رمسي ،أهنن تعرضن للتحرش اجلنسي يف مكان العمل (Husseini,
 .2018وإضافة إىل ذلك ،تقتل حوايل  20امرأة يف األردن سنوًي ألسباب تتعلق مبا يسمى جبرائم الشرف األسرية26.
)][65
ُ
ً
وتزيد املعايري واألعراف االجتماعية التقليدية واملفاهيم غري املنصفة أو املتكافئة حول أدوار املرأة من خطر وقوع النساء ضحاًي للعنف .وتشري الدراسة سالفة
الذكر اليت أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو إىل وجود اعتقاد قوي أبنه جيب على النساء حتمل املعاملة العنيفة من قبل أزواجهن للحفاظ على وحدة
أيضا ( ٪70يف مصر و ٪46يف املغرب) .وال يزال
األسرة ووجودها .وهذا الرأي ال يعتنقه الرجال فقط ( ٪ 90يف مصر و ٪60يف املغرب) ،وإمنا النساء ً
ثلث الرجال أو أكثر يف البلدان اليت مشلتها الدراسة االستقصائية يعتقدون أن هناك حاالت تستحق فيها املرأة التعدي ابلضرب عليها .كما أن العنف املرتكب
يف الشارع ضد املرأة ه و شكل آخر من أشكال العنف املنتشر يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث يستخدم حوايل  ٪75من الذكور اجمليبني عن
االستقصاء يف مصر واملغرب مصطلح "لباس املرأة املثري لالستفزاز" إلضفاء الشرعية على أفعاهلم .وقد اتفقت النساء على صحة هذه الفكرة أكثر من نظرائهن
من الرجال حيث دفعت ثقافة إلقاء اللوم على الضحية اجمليبات عن االستقصاء إىل تربير تصرفات الرجال إبلقاء اللوم على إغراء النساء هلم .وعالوة على
ذلك ،ويف حاالت االغتصاب ،يعتقد حوايل  ٪60من الرجال و ٪48أو أكثر من النساء املشمولني ابالستطالع أن املرأة اليت تتعرض لالغتصاب جيب أن
تتزوج من اغتصبها .واملثري للدهشة أن عدد النساء الاليت يلقني ابللوم على الضحية اليت تعرضت للتحرش أكثر من الرجال.
وجدير ابلذكر أن سلسلة من اإلجنازات التشريعية ،ومحالت التوعية ،واملبادرات اجملتمعية قد أسهمت يف زًيدة الوعي بني النساء والرجال على حد سواء حول
احلاجة إىل وقف العنف ضد املرأة جبميع أشكاله (الفصل  :4دراسات احلالة  4.4إىل  ،)4.7وهي إجراءات مؤثرة .فطبقاً للمسح السكاين الصحي  -مصر
 ، 1995والذي كان أول مسح يقيس توجهات ومواقف النساء املتزوجات من ختان اإلانث ،أعربت  ٪10فقط من النساء عن رغبتهن يف إهناء هذه
املمارسة .غري أنه حبلول  ،2015ارتفع هذا املعدل إىل ( ٪37.5املسح السكاين الصحي – مصر  )2105وإىل  ٪44يف  2017وف ًقا ملسح هيئة األمم
املتحدة للمرأة .كما أيد هذا الرأي  ٪30من الرجال يف .(UN Women/Promundo, 2017[53]) 2017

 .1.6اخلالصة
تسمح املشاركة يف األنشطة االقتصادية للنساء إبجراء تغيريات إجيابية يف حياهتن ،واليت يكون هلا ،ابلتايل ،أصداء إجيابية على أسرهن ،وجمتمعاهتن احمللية
أيضا شرط مسبق لالستفادة
وجمتمعاهن بوجه عام .فإن كفالة احلقوق والفرص املتساوية للمرأة يف التعليم ومكان العمل ليس غاية يف حد ذاته فحسب ،بل هو ً

من إمكاانهتن كاملة.

وحبسب ما متت مناقشته يف هذا الفصل ،حققت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تطورات إجيابية ملحوظة فيما يتعلق بتوفري فرص تعليمية متكافئة للبنني
والبنات .وتشري اإلحصاءات إىل أن الفجوات بني اجلنسني يف معدالت االلتحاق ابملدارس والتحصيل التعليمي تكاد تكون انغلقت .وأن نسبة خرجيات
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا جاءت أعلى حىت من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .وقد
أُحرز بعض التقدم يف سوق العمل وإن كان بطيئًا .ويستمر الشمول املايل يف التحسن لصاحل املرأة حيث يشارك عدد أكرب من النساء اليوم يف عملية صنع
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عاما .كما يتصدر اآلن جدول أعمال املساواة بني اجلنسني ومسألة التمكني االقتصادي للمرأة املناقشات
القرار يف اجملال العام عما كان عليه األمر قبل ً 20
االجتماعية بشكل ابرز.
وبرغم هذه اإلجنازات ،الزال أمام بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  -كما هو احلال ابلنسبة ملعظم البلدان  -طريق طويل يتعني قطعه لتحقيق
مشاركة وفرص اقتصادية متساوية حقيقية .ويف حني أن هذه التحدًيت عاملية (مثل املساواة يف األجور والفصل بني اجلنسني يف جمال التشغيل) ،إال أن بعضها
حتديدا (مثل العمالة املنزلية ،وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر ،واألعراف واملعايري االجتماعية) .وتشري الفرص املتاحة إىل أن بلدان منطقة
يسود يف املنطقة ً
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ميكن أن تستفيد من الزخم املتزايد لإلصالحات ،إال أن حجم التحدًيت ونطاقها ينبئ أبنه ال ميكن حتقيق املساواة بني اجلنسني
بني عشية وضحاها.
وتسلط القائمة التالية الضوء على العقبات الرئيسية اليت حتول دون التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وخاصة يف البلدان
األربعة املختارة .وتصف دراسات احلالة واإلطارات املستفيضة املذكورة يف الفصول التالية كيفية التغلب على بعض هذه العقبات حيث حتلل دراسات احلالة
اقتصادًي يف مصر واألردن واملغرب وتونس .وتفحص هذه الدراسات واإلطارات كيفية
إصالحات تشريعية ومؤسسية وسياسية حم ّددة هتدف إىل متكني املرأة
ً
فضال عن عوامل النجاح الرئيسية ،كما تستند إىل النقاشات اليت
وسبب العمل على إدخال هذه اإلصالحات ،واجلهات الفاعلة املعنية ،وتنفيذها وأتثريهاً ،
أيضا إطارات ُمفصلة ومستفيضة تستند إىل
متت مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية (تُسرد التفاصيل املنهجية يف امللحقات من أ إىل د) .ويتضمن التقرير ً
استعراض الواثئق وامللفات اليت حتلل مبادرات التمكني االقتصادي للمرأة ،ابإلضافة إىل إطارات تسلط الضوء على أدوات اإلصالح اليت يعتمد عليها املشرعون
وصانعو السياسات27.
 األعباء غري املتكافئة امللقاة على عاتق املرأة نتيجة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل .وتعترب هذه األعباء إحدى العقبات
كبريا من النساء يرغنب يف
األساسية اليت حتول دون مشاركة املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف سوق العمل .وعلى الرغم من أن ً
عددا ً
العمل ،وخاصة الشاابت ،إال أن االلتزامات املنزلية هي أكرب معوق يقف أمامهن.
 oراجع دراسات احلالة  2.1و :2.4اإلصالحات الرامية إىل ختفيف أعباء الرعاية عن كاهل املرأة
سائدا بني النساء والرجال على حد سواء ،إال أن العامالت غري النظاميات يف
 العمالة غري املنظمة .على الرغم من أن العمل غري املنظم ال يزال ً
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا هن األكثر ضع ًفا وهشاشة من حيث أدوارهن كعامالت منزليات وعامالت يف قطاع الزراعة.
 oراجع الفصل  3حول العمل الالئق جلميع النساء ،ودراسة احلالة  3.1عن العامالت املنزليات يف املغرب؛ ودراسة احلالة  3.2عن املرأة

الريفية يف تونس؛ ودراسة احلالة  3.3حول حصول املرأة على األراضي يف املغرب؛ ودراسة احلالة  3.4بشأن الالجئات يف األردن.

 العوائق القانونية ،ونقص األصول ،وعدم الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية متنع النساء من إنشاء األنشطة التجارية والتوسع فيها يف
البلدان األربعة ،تُشكل األطر القانونية أو العرفية التمييزية اليت حتكم حقوق املرأة يف املرياث عقبة رئيسية أمام رائدات األعمال احملتمالت.
 oراجع الفصل  4عن املرياث؛ ودراسات احلالة  2.8و 2.9و 2.10واليت تسلط مجيعها الضوء على اجلهود املبذولة لتمكني رائدات األعمال

يف األردن ومصر.

 ضعف التغطية ابملظلة الكاملة خلدمات احلماية االجتماعية  ،وخاصة للنساء يف املناطق الريفية .يلعب اخنفاض مشاركة املرأة يف سوق العمل،
دورا يف هذا األمر.
وارتفاع مستوًيت البطالة ،ومعدالت العمل غري املنظم ً
 oتصف دراسة احلالة  2.3اجلهود املبذولة لتعزيز احلماية االجتماعية للنساء وأسرهن يف األردن؛ تتناول دراسة احلالة  3.1اخلطوط العريضة

للحماية االجتماعية للعامالت املنزليات يف املغرب؛ وتناقش دراسة احلالة  3.2احلماية االجتماعية للمرأة الريفية يف تونس .وتشمل دراسة
احلالة  3.4معلومات حول برامج التحويالت النقدية لالجئات يف األردن.

 عدم املساواة يف األجور  .ميكن للفجوات يف األجور بني اجلنسني أن تثين النساء عن دخول القطاعات أو املهن اليت يهيمن عليها الذكور حبكم
العرف والتقاليد .واإلضافة إىل ذلك ،عادة ما حتصل النساء ممن لديهن أطفال على أجور أقل من الاليت ليس لديهن أطفال حيث تؤدي األمومة
إىل اخلصم من الراتب قد ستمر ليطول اخلبريات املهنيات.
 oدراسة احلالة  2.7تناقش مبادرة واحدة لتحقيق املساواة يف ظروف العمل للمرأة يف األردن.
 ندرة أو عدم توفر اختيار املهن أو الوظائف املناسبة للمرأة  .يستمر الفصل املهين والقطاعي البارز بني اجلنسني يف تقويض مشاركة املرأة يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف سوق العمل ،وخياراهتا املهنية وتقدمها املهين.
 oدراسات احلالة ( 2.1العمل املرن يف األردن) ،دراسة احلالة ( 2.2التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات مبنطقة الشرق األوسط ومشال

إفريقيا) ،دراسة احلالة ( 2.5مشاركة املرأة وقيادهتا يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل يف تونس) ودراسة احلالة ( 2.6املنظمات
الثالثية املتوازنة بني اجلنسني يف مصر) حتلل اجلهود املبذولة لتوسيع نطاق فرص املرأة يف العمل.

منتشرا وله أتثري جسيم على التمكني االقتصادي للمرأة ،سواء يف اجملال العام أو اخلاص.
 العنف ضد النساء والفتيات .الزال هذا األمر ً
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 oتنفذ البلدان األربعة إصالحات تشريعية متوالية يف هذا اجملال .وتسرد دراسات احلالة من  4.4إىل  4.7التقدم احملرز ،والتحدًيت واآلاثر يف
كل من البلدان األربعة.

 التوجهات االجتماعية بشأن األدوار النمطية التقليدية املتعلقة ابلنوع االجتماعي  .هذه التوجهات واملواقف من شأهنا أن تؤثر على قوة املرأة
وتعوق أنشطتها االقتصادية.
 oتتخذ البلدان تدابرياً لتنفيذ املبادرات اليت تشجع على حتول وتعديل األعراف االجتماعية؛ راجع ،على سبيل املثال ،دراسات احلالة 4.1

و 4.4يف تونس واملغرب حيث يبذل األخري جهودًا للتصدي للقوالب النمطية والتمييز ،والسيما يف قطاع اإلعالم (دراسات احلالة 5.2
و.)5.3

 نقص البياانت املقارنة  .تتمثل أحد التحدًيت يف تقييم التمكني االقتصادي للمرأة يف االفتقار إىل بياانت قابلة للمقارنة على مدى الفرتات الزمنية
كبريا يف مجع وحتليل البياانت
وعلى مستوى املنطقة .فعلى الرغم من أن احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد أحرزت ً
تقدما ً
املصنفة حسب نوع اجلنس ،ال تزال هناك ثغرات معينة ،وخاصة فيما يتعلق ببياانت االقتصاد غري املنظم ،وملكية املرأة لألنشطة التجارية ،وبياانت
قياس العديد من جمموعة األمم املتحدة للحد األدىن من املؤشرات النوعية ومؤشرات قياس أهداف التنمية املستدامة .كما أن املسائل املتعلقة
دائما مع التعريفات املتعارف عليها دوليًا.
ابملقارنة تؤثر ً
أيضا ألن إعداد التقارير حول مؤشرات معينة يف البلدان املختارة ال يتسق ً
 oالفصل السادس يناقش املبادرات اجلاري تنفيذها لبناء قاعدة أدلة لتمكني املرأة اقتصادًيً.
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مالحظات

1
عرف شبكة جلنة املساعدات اإلمنائية بشأن املساواة بني اجلنسني التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية التمكني االقتصادي للمرأة على أنه قدرة املرأة على املسامهة يف األنشطة
تُ ّ
االقتصادية واالستفادة منها حتت شروط تقر بقيمة مسامهتها ،وحترتم كرامتها ،ومتكنها من التفاوض بشأن توزيع العائدات بصورة أكثر عدالة.
2
مؤشرا للمساواة بني اجلنسني يف  4أبعاد لعدد  95دولة ،يف ظل
حيدد تقرير مركز ماكنزي العاملي لألحباث  MGIلعام " ،2015قوة التكافؤ" ً 15 The Power of Parity

 3سيناريوهات ("سري العمل كاملعتاد"" ،اإلمكاانت الكاملة" و"األفضل يف املنطقة") )] .(Mckinsey Global Institute, 2015[3وتساوى تقديرات املكاسب االقتصادية
احملتملة املذكورة يف هذا الفصل الناتج احمللي اإلمجايل املتزايد لعام  2025يف ظل سيناريو يتحقق فيه التكافؤ بني اجلنسني لكل بلد على مستوى األبعاد األربعة املدرجة يف النموذج ابلكامل
(أي سيناريو "اإلمكاانت الكاملة") ،مقارنة بسيناريو " سري العمل كاملعتاد".

3

يركز تقرير البنك الدويل لعام  2018حول تكلفة انعدا م املساواة بني اجلنسني على اخلسائر يف الثروة الوطنية نتيجة عدم املساواة بني اجلنسني يف الدخول (World Bank,

وعوضا من قياس اخلسائر النامجة عن عدم املساواة كتدفقات سنوية (هنج الناتج احمللي اإلمجايل) ،يقيس هذا النهج اخلسائر يف رأس املال البشري (هنج الثروة) .ويتم ذلك عن
)]ً .2018[4

طريق قياس اخلسائر يف الدخول مدى احلياة .وهو يقيس رأس املال البشري (يقاس ابلدخول) ،ابإلضافة إىل رأس املال املنتج املتحقق من االستثمارات يف األصول ورأس املال الطبيعي مثل
بلدا .وأتيت تقديرات اخلسائر النامجة عن عدم املساواة بني اجلنسني يف أسواق العمل على أساس ثروة رأس املال البشري أكرب بكثري من تلك
األرض واملوارد الطبيعية .وتغطي الدراسة ً 141
القائمة على الناتج احمللي اإلمجايل وحده ( 2.7تريليون دوالر أمريكي مقابل  3.1تريليون دوالر أمريكي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا) ألن الثروة أكرب من الناتج احمللي اإلمجايل.
4
بلدا .ويغطي
يقيس مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIالتمييز القائم على نوع اجلنس يف املؤسسات االجتماعية عرب ً 180

أربعة أبعاد :التمييز داخل األسرة ،والسالمة البدنية احملدودة ،والقيود املفروضة على الوصول إىل املوارد املالية واإلنتاجية ،وتقييد احلرًيت املدنية.
 5اإلحصاءات مستندة إىل تقارير أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية ( )DACحول مؤشر سياسات املساواة بني اجلنسني . 2018-2017 ،قاعدة بياانت نظام تقارير الدائنني ،مارس
:2019

http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-

data.htm
 6وف ًقا لتقرير منظمة العمل الدولية لعام  2016الصادر حتت عنوان "التحوالت يف سوق العمل للشباب يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا" (Dimova, Elder and Stephan,
مبكرا بني الشباب هو فقدان االهتمام ابلدراسة بشكل عام ( ،)٪ 33.1يليه الرسوب يف االختبار ( )٪26.0والرغبة
ذكرا للتسرب من املدرسة ً
)] ،2016[8كان السبب املتكرر األكثر ً

يف البدء يف العمل ( .)٪ 21.4ومن انحية أخرى ،كانت الشاابت أكثر عرضة من الشباب للتأثر ابحتمالية الزواج ( ٪ 26.4مقارنة بنسبة  ٪0.1للشباب الذكور).

7
عاما وأكثر ،على الرغم من أن هذا خيتلف من بلد إىل آخر .وتغطي اإلحصاءات املستخدمة يف هذه
عامة تعريف السكان يف سن العمل كوهنم األشخاص البالغني من العمر ً 15
يتم ً

عاما أو أكثر.
الدراسة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 15

8
مسحا يف  2013-2012و/أو .)15-2014
حساابت منظمة العمل الدولية تستند إىل بياانت مسح املنظمة لالنتقال من املدرسة للعمل والذي أجري يف ً 26
بلدا (ً 35

 9جمموعات املهن املعتمدة يف هذه الدراسة تتماشى مع أحدث تصنيف دويل موحد للمهن  ،)ISCO-08( 2008والذي جيمع تصنيف كافة الوظائف حتت  10جمموعات تصنيف
رئيسية .للمزيد من املعلومات ،يرجى االطالع علىhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- :
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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10
بلدا من بلدان االحتاد األورويب .ويسجل إمجايل الفصل املهين بني اجلنسني يف منظمة التعاون والتنمية
البياانت املستخدمة هنا ملتوسط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تغطي فقط ً 28

أساسا إىل أن املزيد من النساء ،نسبيًا ،يعملن يف تقدمي اخلدمة ،واملبيعات ،ووظائف دعم األعمال املكتبية ،بينما يعمل املزيد من الرجال
االقتصادية أعلى من املتوسط العاملي ،ويرجع ذلك ً

كحرفيني ويف أعمال التجارة ذات الصلة.

 11وف ًقا ملطبوعة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2017حول "التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا" )]،(OECD, 2017[22
فإن ديناميكيات سوق العمل يف املنطقة خالل العقود األخرية مل تعط األفضلية ملشاركة اإلانث يف قوة العامل .فمن انحية ،اخنفض عدد وظائف القطاع العام املتاحة يف املنطقة يف ظل
سياسات التكيف اهليكلي اليت بدأت يف الثمانينات .ومن انحية أخرى ،مل يتم تعويض هذا االخنفاض بزًيدة كافية يف الوظائف يف القطاع اخلاص – تسجل منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا أدىن مستوى إسهام استثماري للقطاع اخلاص يف النمو على مستوى العامل – ويتم توجيه غالبية استثمارات املنطقة إىل قطاعات العمالة منخفضة املهارات والقطاعات كثيفة رأس املال
اليت تقل هبا مشاركة املرأة.
 12تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للفجوة يف األجور بني اجلنسني هو الفرق بني متوسط دخول النساء والرجال نسبًة إىل متوسط دخول الرجال .وتشري البياانت إىل املوظفني
بدوام كامل من جهة والعاملني حلساهبم اخلاص من جهة أخرى.

 13تشري الوظائف غري املستقرة إىل جمموع العاملني املسامهني من أفراد األسرة والعاملني حلساهبم اخلاص .ويرجع ذلك إىل أهنم هم األقل احتماالً يف احلصول على ترتيبات عمل نظامية ،وأقل
احتماال أن يكون لديهم شبكات للحماية االجتماعية وشبكات األمان حلمايتهم من الصدمات االقتصادية ،وغالبًا ما يكونون غري قادرين على توفري مدخرات كافية لتعويض وموازنة هذه
ً
الصدمات  -وابلتايل هم األكثر عرضة للسقوط يف براثن الفقر )].(OECD/ILO, 2019[28

 14يتم توظيف العمال املنزليني للعمل يف منازل اآلخرين ،وتقدمي جمموعة من اخلدمات املنزلية ،مبا يف ذلك التنظيف ،والطبخ ،وغسل املالبس واألطباق ،والتسوق ،ورعاية األطفال أو كبار
السن ،أو املرضى أو املعاقني ،أو إجناز أعمال البستنة ،أو قيادة السيارات أو تقدمي خدمات األمن )].(ILO, 2018[29
15
عاما) ممن هم إما رواد أعمال حديثي العهد أو انشئني (Kelley
ميثل إمجايل املراحل املبكرة لنشاط رًيدة األعمال النسبة املئوية للسكان البالغني ممن هم يف سن العمل (ً 64- 18

)].et al., 2017[34
16

عرف أبهنا نسبة إمجايل السكان الذين يتلقون إعانة نقدية واحدة على األقل من نظام اكتتايب أو غري اكتتايب ،أو يسهمون ،بشكل نشط ،يف نظام ضمان اجتماعي واحد على األقل.
تُ ّ

17
حتديدا ،يقصد مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أهنا الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأفغانستان وابكستان.
هلذه البياانت ً
18

تشري هذه البياانت فقط إىل الدول العربية ،اليت تشمل البحرين ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،والسلطة الفلسطينية ،وعمان ،وقطر ،واململكة العربية السعودية ،واجلمهورية العربية

السورية ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليمن.
19

20

ملزيد من التفاصيل حول الربانمج ،يُرجى زًيرة العنوان التايل.https://www.oecd.org/mena/competitiveness :
برانمج احلوكمة التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا هو شراكة اسرتاتيجية بني منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية

االقتصادية لتبادل املعارف واخلربات هبدف نشر معايري ومبادئ احلكم الرشيد اليت تدعم عملية اإلصالح اجلارية يف املنطقة .وميكن االطالع على أعمال الربانمج يف جمال املساواة بني اجلنسني
على./https://www.oecd.org/mena/governance/gender-equality-in-public-life :
21

أيضا بواسطة
تشري أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل إىل العمل غري السوقي وغري املدفوع األجر الذي يُنجز داخل املنزل األسري (بواسطة النساء يف املقام األول ،ولكن ً

الفتيات والرجال والفتيان بدرجات متفاوتة) ،ويشمل كل من الرعاية املباشرة (لألشخاص) والرعاية غري املباشرة (مثل الطبخ ،والتنظيف ،وإحضار املاء والوقود ..إخل) .ويُنظر إىل هذه األنشطة

عمال ،ولكن عادة ال يتم إدراجها حتت نظام احلساابت القومية أو  -يف حالة أنشطة مثل جلب املياه/الوقود  -يتم إدراجها نظرًًي ولكن غالبًا ال يتم توثيقها أو حساهبا بشكل
ابعتبارها ً

جيد وكايف )].(OECD, 2019[49
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 22وحبسب البيان الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط التابعة للمملكة املغربية مبناسبة محلة التعبئة الوطنية والدولية للقضاء على العنف ضد املرأة .ومت إجراء مسح بني فرباير ويوليو 2019
عاماhttps://www.hcp.ma/Communique- .
ومشل اإلقليم الوطين أبكمله مع أخذ عينة من  12000فتاة وامرأة و 3000فىت ورجل ترتاوح أعمارهم بني  15وً 74
du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation( pour-l_a2411.htmlمت الدخول على املوقع يف ديسمرب .)2019
 23املرجع السابق.
24

وف ًقا الستقصاءات شبكة البارومتري العريب البحثية املستقلة )] ،(Thomas, 2019[46على سبيل املثال يف اجلزائر ولبنان والسلطة الفلسطينية وتونس واليمن ،كان املواطنون

قبوال أن ترتأس الدولة امرأة عن املواطنني املقيمني يف املناطق الريفية .أما يف اليمن والسلطة الفلسطينية ،مل يُرصد فرق كبري عندما تعلق األمر بسلطة اختاذ
املقيمون يف املناطق احلضرية أقل ً
القرار بني األزواج والزوجات يف املنزل عند مقارنة ذلك يف األشخاص ذوي املستوى التعليمي األعلى أو األقل.

25

لبنان هو آخر بلد مت مسحه يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث أعرب الشباب عن مواقف تتميز أبهنا أكثر إنصافًا بقليل جتاه معايري النوع االجتماعي.

 26جرائم الشرف هي أعمال عنف ،وعادة ما تكون جرائم قتل يرتكبها أفراد األسرة الذكور ضد أفراد األسرة من اإلانث الاليت يُعتقد أهنن جلبوا العار للعائلة (Husseini,
2017[69]).
 27حيتوي الشكل  0.1املدرج يف بداية هذه الدراسة على ملخص "حملة سريعة" جلميع موضوعات دراسات احلالة واإلطارات املفصلة.
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امللحق  .A.1توزيع التشغيل حبسب نوع اجلنس والنشاط االقتصادي
اجلدول  1.A.1.توزيع التشغيل حبسب نوع اجلنس والنشاط االقتصادي ابلتفصيل ،ونسبة توظيف اإلانث/الذكور ()2018
منطقة الشرق
األوسط ومشال
إفريقيا

الزراعة ،واحلراجة ومصائد األمساك
التعدين/استغالل احملاجر
والصناعات التحويلية
والتشييد
والنقل والتخزين/املعلومات واالتصاالت
وجتارة اجلملة والتجزئة/وأنشطة خدمات
واألنشطة املالية وأنشطة التأمني/والعقارية
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
اإللزامي،
التعليم
صحة اإلنسان /العمل االجتماعي
أخرى

اإلانث

الذكور

26.8

17.7

العامل
اإلانث

27.6

مصر
الذكور

28.7

اإلانث

36.7

األردن
الذكور

21.8

اإلانث

1.1

املغرب
الذكور

3.9

اإلانث

59.2

تونس
الذكور

31.5

اإلانث

11.4

الذكور

16.2

0.3
10.6
0.7
1.6
8.3
3.8
6.7

1.2
11.2
15.6
8.4
18.6
4.3
10.3

0.3
14.8
1.4
2.2
22.3
5.8
3.2

1.0
13.8
10.9
8.9
16.5
5.7
4.7

0.0
5.8
0.4
1.2
10.3
2.6
7.1

0.2
13.5
16.3
10.4
16.6
3.2
6.1

0.1
14.3
0.6
1.9
4.5
6.7
7.0

1.0
12.5
11.3
9.2
19.9
5.9
18.8

0.1
11.3
0.3
1.0
6.5
2.7
3.5

0.9
9.9
13.5
5.8
21.7
2.8
5.2

0.3
32.3
0.6
2.6
12.6
4.1
5.5

0.7
14.1
17.1
10.5
17.6
3.6
10.8

20.7
7.9
12.5

5.3
1.9
5.6

7.7
6.6
8.0

3.2
1.8
4.8

21.3
8.6
5.9

4.7
1.5
5.6

35.9
11.8
16.1

6.6
3.0
7.8

6.4
2.2
6.9

2.6
0.6
5.6

18.6
6.3
5.8

4.0
1.6
3.8

ملحوظة  :تستند البياانت اخلاصة ابلنشاط االقتصادي إىل النسخة الرابعة املنقحة من التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ).)2008( (ISIC
لالطالع على بياانت الزراعة  /احلراجة  /صيد األمساك ،راجع تنقيح  4من التصنيف  -الباب ألف؛ ولبياانت اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي ،راجع
تنقيح  4من التصنيف  -الباب سني ،ولبياانت التعليم ،راجع تنقيح  4من التصنيف  -الباب عني؛ ولبياانت أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي ،راجع تنقيح 4
من التصنيف  -الباب فاء؛ وتتألف النسب األخرى من التصنيفات الكلية لألبواب دال ،وهاء ،وصاد ،وقاف ،وراء ،وشني وتشمل التعدين/استغالل احملاجر (تنقيح  4من
التصنيف  -الباب ابء) ،والصناعات التحويلية (تنقيح  4من التصنيف  -الباب جيم) ،والتشييد (تنقيح  4من التصنيف  -الباب واو) ،والنقل والتخزين/املعلومات
واالتصاالت (تنقيح  4من التصنيف  -الباب حاء وًيء) ،وجتارة اجلملة والتجزئة/وأنشطة خدمات اإلقامة (تنقيح  4من التصنيف  -الباب زاي وطاء) ،واألنشطة املالية
وأنشطة التأمني/والعقارية (تنقيح  4من التصنيف  -الباب كاف والم وميم ونون) .أما اجملموعات املدرجة حتت "أخرى" واليت مل تُعرض ابلتفصيل ،فتتعلق ابرتفاع مشاركة
الرجال أكثر من مشاركة النساء .راجع امللحق -1أ 1للحصول على التفاصيل.
املصدر :تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية (ILO, 2018[60]), ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data/

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

72 

امللحق  .B.1تعريف الوضع يف العمالة والعمالة غري املنظمة
الوضع يف العمالة
أيضا مبصطلح املوظفني)؛ (ب) العاملون
مييز مؤشر الوضع يف العمالة بني جمموعتني من إمجايل العاملني ،ومها( :أ) العاملون أبجر والعاملون براتب (املعروف ً
حلساهبم اخلاص .وتنقسم جمموعة العاملني حلساهبم اخلاص إىل فئات فرعية :العاملون حلساهبم اخلاص ولديهم موظفني (أصحاب العمل) ،والعاملون حلساهبم
أيضا ابسم العاملني من أفراد
اخلاص بدون موظفني (العمال حلساب أنفسهم) ،وأعضاء تعاونيات املنتجني والعاملني املسامهني من أفراد األسرة (املعروفني ً
األسرة غري مدفوعني األجر).
أساسا إحصائيًا لوصف سلوك العمال وظروف العمل ،ولتحديد اجملموعة االجتماعية
ووف ًقا للبنك الدويل ،يوفر حتليل بياانت العمالة حبسب الوضع يف العمالة ً
واالقتصادية للفرد .ومع ذلك ،تلحظ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن الروابط بني الطابع غري املنظم والتنمية معقدة كما يعكس الطابع غري املنظم أمناط
مدفوعا إىل حد كبري ابلصناعات التحويلية والزراعة ،قد تستمر
تنموية خمتلفة .ويف واقع األمر ،يشري حتليل البياانت أنه يف البلدان اليت يكون فيها أداء النمو
ً
السمة غري املنظمة للعمالة أو ابألحرى تزيد.
العمالة غري املنظمة
تُعِّرف منظمة العمل الدولية العمالة غري املنظمة أبهنا ترتيبات عمل ال ختضع ،حبكم الواقع أو حبكم القانون ،لتشريعات العمل الوطنية ،أو ضريبة الدخل أو

احلق يف احلماية االجتماعية أو بعض مزاًي واستحقاقات التشغيل األخرى (إشعار مسبق ابلفصل ،أو مكافأة هناية اخلدمة ،أو إجازة سنوية أو مرضية مدفوعة
األجر...إخل)

وقد عرض تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الصادر يف  2019بعنوان التصدي ملواطن الضعف يف االقتصاد غري املنظم ( Tackling
 )Vulnerability in the Informal Economyتعريفات دولية وتشغيلية لالقتصاد غري املنظم ،والعمالة غري املنظمة ،والعمالة يف القطاع غري

املنظم )] .(OECD/ILO, 2019[28وحيدد اجلدول -1ب  1ما إذا كان الشخص يف العمالة غري املنظمة .وعلى الصعيد العاملي ،متثل العمالة غري
املنظمة أكثر من أربعة من كل مخسة عاملني حلساهبم اخلاص ،وواحد من كل اثنني من أصحاب العمل ،واثنني من كل مخسة موظفني ومجيع العاملني املسامهني
من أفراد األسرة.
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اجلدول  1.B.1.املعايري التشغيلية احملددة للعمالة غري املنظمة
الوضع يف العمالة
العامل املساهم من أفراد األسرة
العامل حلسابه اخلاص أو صاحب العمل

املوظف

العمالة غري املنظمة
إذا مت اإلبالغ عن الشخص ابعتباره عامالً مسامهًا من أفراد األسرة ،فال يلزم طرح أسئلة أخرى ويتم تصنيف الشخص على
أنه يشتغل يف عمل غري منظم.
إذا مت تسجيل الشخص على أنه صاحب عمل ،أو عامل حلسابه اخلاص ،أو عضو يف تعاونية منتجني ،يتم حتديد طبيعة العمل
كونه منظم أو غري منظم وف ًقا للطبيعة النظامية أو غري النظامية للوحدة االقتصادية اخلاصة به (وف ًقا للمعايري الدولية املعتمدة
من قبل املؤمتر الدويل اخلامس عشر خلرباء إحصاءات العمل  ،ICLSيتكون القطاع غري املنظم من وحدات تعمل يف إنتاج
السلع أو اخلدمات هبدف أساسي هو خلق فرص عمل وتوفري دخول لألشخاص املعنيني).
خاصا يستخدم انتاجه ابلكامل من قبل الشخص أو األسرة ،يتم
إذا كان املشروع
ً
مشروعا أسرًًي داخل املنزل أو نشاطًا جتارًًي ً
أيضا على أنه يشتغل بعمل غري منظم.
تصنيف املالك ً
استخداما لتحديد ما إذا كان املوظف يعمل يف وظيفة منظمة أم ال هو مسامهته يف خمطط الضمان االجتماعي
يعد اخليار األكثر
ً
(للحصول على املعاش التقاعدي يف الوضع املثايل).
يف حالة سداد اشرتاكات الضمان االجتماعي ،يُعترب املوظفون يشغلون يف عمل منظم.
عامال يف وظيفة غري منظمة.
يف حالة عدم سداد اشرتاكات الضمان االجتماعي ،يعترب املوظف ً
إذا مل يكن معروفًا أو ال توجد إجابة ،يتم التحقق حينها من استحقاق املوظف لإلجازة السنوية واإلجازة املرضية مدفوعيت
األجر.

املصدر(OECD/ILO, 2019[28]), Tackling Vulnerability in the Informal Economy, https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en :
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امللحق  .C.1إشراك الرجال والفتيان يف عملية تغيري مفاهيم الذكورة
اإلطار  1.C.1.إشراك الرجال والفتيان يف عملية تغيري مفاهيم الذكورة
يف سياق برانمج هيئة األمم املتحدة للمرأة اإلقليمي إلشراك الرجال والنساء من أجل املساواة بني اجلنسني ،يتم تنظيم جمموعة من املبادرات يف بعض
بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا لنشر املنتجات املعرفية ،وتنفيذ األنشطة اجملتمعية ،وزًيدة الوعي ابملساواة بني اجلنسني من خالل احلمالت التوعوية.
مصر
يف إطار الشراكة مع اجمللس القومي للمرأة ،ووزارات الرتبية والتعليم ،والشباب والرًيضة ،والتضامن االجتماعي ،ينفذ مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف
مصر نطاق من املمارسات اجملتمعية املبتكرة اليت هتدف إىل إعادة حتديد أدوار النوع االجتماعي ،والذكورة واألبوة .وقد قام عدد من اجملتمعات احمللية
بتكييف أنشطتها مع سياقاهتا احمللية ابستخدام ،على سبيل املثال ،الفن ،والرًيضة ،وإقامة املخيمات كوسيلة للوصول إىل أكثر من  8000عضو يف
ثالث حمافظات مصرية .وعلى سبيل املثال ،مت تنظيم خميم ملدة يومني حتت اسم "أان واباب" (خميم األب والطفل) ابملشاركة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة
طفال يف إعادة تعريف األبوة من خالل الرًيضة .كما مت تنفيذ
يف مصر ،واجمللس القومي للمرأة ،وشركة ويل سربينج مصر حيث شارك ً 27أاب وً 65
أنشطة للتأييد واملناصرة مع اجمللس القومي للمرأة ،ودشنت محالت مثل "ألنين رجل" و"احكي قصتك" بواسطة الشباب ومن أجلهم إلشراك الرجال
يوما حول العنف ضد املرأة.
والفتيان يف رفع وعيهم ابملساواة بني اجلنسنيً .
أيضا ،كانت هذه املبادرات جزءًا من محلة إقليمية أكرب للنشطاء مدهتا ً 16
وقد جنحت احلملة يف الوصول إىل أكثر من  24000من أفراد اجملتمع يف  27حمافظة.
املغرب
مت تنفيذ جمموعة متنوعة من املبادرات اجملتمعية واألنشطة الدعوية يف املغرب لتعزيز التعليم القائم على املساواة وعدم العنف يف األسرة ،واملدارس ،وعرب
وسائل اإلعالم .وقد تعاونت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب مع املنظمة غري احلكومية  Quartier du Mondeلدعم األنشطة اجملتمعية اليت
طورهتا  13منظمة غري حكومية حملية .وعلى سبيل املثال ،شكلت مؤسسة خلود فري ًقا لكرة القدم النسائية يف اليوسفية لرفع الثقة ابلنفس لدى الفتيات
والعمل مع العائالت على حتيزهم ضد الفتيات الاليت يلعنب كرة القدم يف الشارع .كما طورت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ( )AMDFبرانجمًا لتوعية
طالب املدارس الثانوية حول العنف ضد املرأة بواسطة الفن حيث استفادت محالت التوعية من وسائل اإلعالم والتعاون مع الشخصيات االجتماعية
مقطعا من
املؤثرة لتعزيز الصور اإلجيابية للرجال .ويف نوفمرب  ،2017ومبساندة ومشاركة العديد من املشاهري املغربيني ،أنتجت محلة "ألين رجل" ً 12
مقاطع الفيديو اليت نُشرت على قناة  2Mالتلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي ،واليت استخدمت فيما بعد كمواد لدروس توعوية لطالب املدرسة
"لونوا العامل ابللون الربتقايل" واليت
الثانوية .ومبناسبة محلة التوعية اليت دشنتها األمم املتحدة يف  2018واليت استمرت ً 16
يوما واخلاصة حتت شعار ّ
نشر على مواقع التواصل االجتماعي حتت عنوان "#امسعين أيضاً" ،شاركت اجملموعات اإلعالمية يف املغرب إبرسال رسائل تواصل ضد العنف القائم
ستُ َ
على أساس نوع اجلنس .وقد أكدت محالت إعالمية مثل ) (SOREAD-2Mو( )Eco-Mediaالتزامها مبساندة احلملة كما دعم مقدمو
يوما .وقد مت إنتاج برامج تلفزيونية وفيديوهات قصرية للتصدي للعنف ضد املرأة.
الربامج التلفزيونية احلملة ابرتداء األوشحة برتقالية اللون خالل ً 16
املصدرWomen, 2018[61]), Achievement Report 2018, Egypt Country Office, https://www2.unwomen.org/- :
/media/field%20office%20egypt/attachments/publications/2019/06/achievement%20report%20final%20for%20web%207-82019.pdf?la=en&vs=5258; (UN Women, 2018[62]); Bureau Multi-pays pour le Maghreb, Rapport d’activités ONU Femmes, 2017-2018,
https://maghreb.unwomen.org//media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2019/rapport%20onu%20femmes%20maghreb%2020172018.pdf?la=fr&vs=2749.
(UN
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الفصل  .2املرأة يف العمل

اقتصادًي وحتقيق النمو املستدام والشامل الذي حتتاجه البالد
إن ضمان حصول املرأة على عمل الئق أمر ابلغ األمهية لتمكني املرأة
ً
بشدة .وحيلل هذا الفصل اإلصالحات واملبادرات األخرية اليت متت يف مصر واألردن واملغرب وتونس هبدف تعزيز مشاركة املرأة يف قوة
العمل وتوفري فرص عمل الئقة هلا .ويتناول هذا الفصل أربعة حماور )1 :املساواة يف مكان العمل مع استعراض اجلهود املبذولة لتعزيز
ترتيبات العمل املرنة ،وإغالق الفجوات يف األجور بني اجلنسني ،وزًيدة األدوار القيادية للمرأة يف املؤسسات ومنحها حرية االختيار يف
قطاعات وساعات العمل؛  )2إصالحات وإجراءات احلماية االجتماعية لضمان حصول املرأة على تغطية الئقة لظروف األمومة
ورعاية األطفال لتحسني التوازن بني عملها وحياهتا؛  )3إصالحات احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية لزًيدة مشاركة وقيادة املرأة يف
منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان ظروف عمل أفضل؛  )4اختاذ إجراءات حمددة لتشجيع رائدات األعمال ،مبا فيها
تعزيز احلصول على التمويل واالستثمار.

ت يير ال وا ين وكسر الحوا
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رسوم بيانية  2.1.املرأة يف العمل الرتقي الوظيفي والتقدم املهين للمرأة

وا دة و وص

مم ر
ال

التر ي الو

تح ق ال ساء في م ط ة الشر األوسط وشمال فري يا ،في العمومً ،
دخال أقل بك ير من الر ال كما أن فر
عن التحر ال سي في مكان العمل

ا

ر الم

المر
ي التقد المهني للمر

وصول ن للم اص

ً
فضال
ال يادية أقل ويوا ن أيضًا قيودًا تتعلق بال طاع وساعات العمل،

ال دة و م

و
بلدا في منطقة الشر
صادقت
األوس و مال إفريقيا لى

تم اعتماد ا ا ة م ا ة جما ة في
األردن لسد الفجوة في األجور لمعلمي
المدارس الخاصة

ا ا ة منظمة العم الد ل ة
بش ن الم ا ا ي األجو

وا العم في المغرب واألردن عل المساواة في األجر عن العمل ي القيمة
ن
المتساوية وتحظر مصر التمييز في األجور القائم عل أساس نو الجنس ،بينما تدر
تونس أحكاما عامة بش ن عدم التمييز ضمن قوانين العمل الخاصة بها
تحت قيادة األردن ،أطلق الت ال الد لي للم ا ا
األوس و مال إفريقيا لمعالجة فجوة األجور بين الجنسين

ي األجو في منطقة الشر

ي العم

ال دوة

تذكر مدونات دا الشركات في كل من المغرب واألردن تحقيق التوا ن بين الجنسين
في مجالس اإلدارة وتساعد السياسات القائمة عل اإلفصا في منطقة الشر األوس
و مال إفريقيا عل يادة تم يل المرأة عل مجلس اإلدارة كما حددت اإلمارات العربية
المتحدة حد أدني لحصص النساء عل مجالس اإلدارة
الخا
يدعو م ا التنو ب ال ن
باتحاد المصار العربية إل عدم التمييز
في إجراءات التعيين والترقية

مررت البلدان عدة قوانين
لتسلي مزيد من الضوء
عل ما القد الن ا ة
ي سا ا ال

وص ات بش ن ال اسات

وص ات بش ن ال اسات

وإدرا حك

إدرا حكم في قانون العمل حول د التم جنبا إل جن مع األحكا ال اصة ب
المر ي العم  ،م ل تقاضي األجر المتساوي عن العمل ي القيمة المتساوية

ر

تعزيز التوا ن بين الجنسين في إدارة الشركات من خالل ظا ال
ي مد ات دا الشركات
للم ا ا ب ال ن
تضمين منظور المساواة بين الجنسين في و ائق السياسات التي توجه عمل م س ات
ا ال التقل د

ال ر

ال م المر

اليمن هو البلد الوحيد في الشر األوس و مال إفريقيا الذي صاد عل ا ا ة
ل ات العا ل ة
الم
منظمة العم الد ل ة بش ن العما

تغطي لوا العم المرن في األردن ترتيبات العمل المرن لكل من العامالت والعاملين
وتمتل مصر وتونس أحكاما قانونية تسم لمو فات القطا العام بالعمل بدوام جزئي
كما يحق لمو في القطا الخا  ،في مصر ،من وي المسؤوليات العائلية العمل بدوام
جزئي

وص ات بش ن ال اسات

ال م

ال

تم اعتماد ا ا ة منظمة العم الد ل ة بش ن العن
في عام  20وهي مفتوحة للتصديق عليها

الت ر

والتوصية المصاحبة لها

القوانين الجديدة في المغرب وتونس العقوبات الم ر ة عل مرتكبي
ا
التحر ممن لهم سلطة عل الضحية وقد استحد ت مصر حكاما ا ة د عل
الجناة الذين لهم سلطة عل الضحايا وفي األردن ،أصدر بن االتحاد س اسة للت ر
ال ن ي

وص ات بش ن ال اسات

تشجيع ن ذ حكا العم المرن لك م الن ا
المسؤوليات األسرية

الم

و

الرجا بحي يتا للرجال إمكانية تقاسم

العمل مع الشركاء االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية من أجل الت دي
العن ي مكان العم
الت ر

ال

ال م

ال بع البلدان ،م ل األردن واإلمارات ،الق ود الم ر ة التي د م د
المر لى العم ل ال كما أ الت اإلمارات العربية المتحدة الق ود الم ر ة لى
الو ا التي عت ر ر  ،وكذل المفروضة عل الزراعة والتعدين والصناعات
التحويلية وصناعات الطاقة

لى ا ا ة

ال

ي داد درا ال طاع الخا أن ال ود المبذولة لتح يق المساوا بين ال سين ت د
ا م فعلى سبيل الم ال  ،س ل كل من مصر االتحاد
لى
في األردن وشركات األعمال ال راعية في مصر موا ً ي ابيًا في أ شطة األعمال
ب ضل م اه م المراعية لل وع اال تماعي

وص ات بش ن ال اسات

وص ات بش ن ال اسات
المتعل ة بمشاركة المرأ في سو العمل ،م ل
ال و ال م
م ا
ل
عدد الساعات التي يعمل ا الر ل
تل التي تح ر على المرأ العمل ليالً أو ل

إجراء أبحا
بالقطا الخا

حول المبادرات الوطنية واإلقليمية في مجال المساواة بين الجنسين
وتو يقها وتسلي الضوء عليها بشكل أكبر

وص ات بشان ال اسات العامة
ة حت ال تحتا
األحوا الش
وا
نق
المرأة إل طل موافقة أحد أفراد األسرة الذكور من
أجل أن تعمل

ا را بالعنف االقتصادي كشكل من أ كال العنف
ضد المرأة م الناح ة `التشريع ة

ضمان تركيز يا ات ت العم عل األحكام القانونية
المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين وإنفا ها

يُرجى إضافة "ملحوظة" بشأن الرسم البياين يف نص الدراسة * :اجلزائر ،وجيبويت ،ومصر ،والعراق ،واألردن ،ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا ،واملغرب ،واململكة العربية السعودية،
وسورًي ،وتونس ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليمن.
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رسوم بيانية  2.2.املرأة يف العمل احلماية االجتماعية والتوازن بني العمل واحلياة األسرية

وا دة و وص

مم ر

المر ي العم
العم ال ا األسرية

ال ماية االجتما ة التوا ن ب

ال

في م ط ة الشر األوسط وشمال فري يا ،ت وم ال ساء بال ء األكبر من أعمال الرعاية ير مدفوعة األ ر ،وهو األمر الذ يحد من قدرت ن على اال خراط في العمل مدفوع األ ر وعلى الر م من أن
البلدان تعمل على صال أ مة الحماية اال تماعية الخاصة ب ا لمعال ة ع ء أعمال الرعاية ير مدفوعة األ ر الذ ي ع على عاتق المرأ وتوسيع طا الم ايا المم وحة لل ساء ،ال أن ه ا حا ة
لى حرا م يد من الت دم

ا

ال م

ة ا موم و

م

تمتل منظمة العمل الدولية ما ة ا ا ات بش ن ال ماية االجتما ة ،وقد صد األردن
عل أجزاء من االتفاقيات الرئيسية ،بينما صد المغرب عل ا ا ة منظمة العم
الد ل ة ل ماية األمومة
تضمن كافة الدساتير في مصر واألردن والمغرب وتونس حقو المرأة في الحماية
االجتماعية
تعمل بلدان منطقة الشر األوس و مال إفريقيا عل توسيع نطا وا الم ايا و أو
ات األ ا التي يمكن أن تستفيد من الحماية االجتماعية وعل سبيل الم ال ،يقدم
األردن ا تراكات اختيارية لربات ال وت بينما يوجد في الجزائر ومصر والمغرب
وتونس برامج حماية اجتماعية معينة للعما المن ل و أو الن ا الري ات

المغرب هو البلد الوحيد في منطقة الشر األوس و مال إفريقيا الذي صاد عل
ا ا ة منظمة العم الد ل ة ل ماية األمومة كما قامت مصر والمغرب بمواءمة
يوما
تشريعاتهما الوطنية مع رط الحد األدن لمدة إجا ة األمومة الذي يبل
والموصي به في االتفاقية
في األردن  ،يج تمويل تكاليف
ري ة
إجا ة األمومة من خالل
لى جم
الم ر ة
الر ا
العامل  ،بدال من أصحاب العمل
وحدهم )وهو ما يتم في معظم بلدان
الشر األوس و مال إفريقيا(

يمكن ل با أخذ إجا ة أبوة
تصل إل ال ة أيام في المغرب
واألردن وفي تونس ،تطبق
جا األبو ليوم واحد

وص ات بش ن ال اسات

وص ات بش ن ال اسات
العمل مع الشركاء االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية من أجل التصديق عل ا ا ات
منظمة العم الد ل ة بش ن ال ماية االجتما ة ومواءمة التشريعات معها
مواصلة إصال أنظمة الحماية االجتماعية في البلدان ،مع التركيز عل معال ة ج
ع ي مشا كة المر ي و العم
د الم ا ا ب ال ن

دا ر ر

مواءمة مد جا األمومة مع ا تراطات اتفاقية منظمة العمل الدولية ل مومة والت كد من أن
كال ال ماية االجتما ة ال تقع عل عاتق صاح العمل وحده ،وإنما يتم تو يعها عل
العامل م الذكو ا ا واستحدا و أو تمديد جا األبو وتشجيع اآلباء عل القيام
بهذه اإلجا ة لتقاسم المسؤوليات األسرية

ال

را ا ال

اية األ ا ل ام ة بمجرد أن
تم تعديل قانون العمل األردني مؤخرا لجعل مرا
ا ( وفي مصر
تو ف الشركات ما يفو عدد معين من المو فين ) جاال
والمغرب ،يطل من أصحاب العمل في القطا الخا توفير دور للرعاية النهارية
بمجرد تعيينهم لعدد معين من المو فات

وص ات بش ن ال اسات

في تونس  ،ل عد المرأة الريفية مضطرة لتقديم هاد م الد من أجل التسجيل في
الصندو الوطني للضمان االجتماعي كما تشجع مبادرة مواطنة المرأة في مصر النساء
الري ات المهمشات عل تقديم طلبات للحصول عل بطاقة الهوية من أجل الوصول إل
الخدمات االجتماعية كما أصدر المغرب مرسوما يلزم أصحاب العمل الذين يستعينوا
بالعما المن ل بتسجيلهم في الصندو الوطني للضمان االجتماعي

وص ات بش ن ال اسات

االست مار في مرافق اية األ ا عالية الجودة وتقديم ال وا للشركات التي تر
ق ألبنا
احة هذه المرافق ألبنا العامل الذكو ل
في إنشاء م ل هذه المرافق
العامالت

ال

ة ا وة

ال

توسيع نطا الفر
واالستفادة منه
اتخا تدابير لتسهيل الت

م

والم م المد

والمجتمع المدني األحكام الحكومية المتعلقة بمزايا الضمان
يكم القطا الخا
االجتماعي عل سبيل الم ال  ،تقدم الشركات في إطار مبادرة سيكم في مصر جا األبو
ويطبق بن االتحاد األردني مجموعة من إجراءات إجا ة األمومة وتقتر صداقة  ،وهي
منظمة ير حكومية أردنية  ،مقترحات لتقديم حوافز ضريبية ألصحاب العمل الذين يوفرون
مرا الر اية النها ية

ي ال مان االجتما ي

ر ال

وم

الور

تسم إصالحات نظام معا ات التقاعد في األردن للمرأة بنق معا ها التقاعدي إل عائالتها،
المتو ى كامال ومع ل  ،لم يتم سد الفجوة بين
وتمن األرامل الحق في ورا ة معا ال
الجنسين من حي سن التقاعد

وص ات بش ن ال اسات

وص ات بش ن ال اسات
إجراء حوار بين ال كومة الق ا ال ا
الدولة والقطا الخا

المتاحة لم تل

ات المجتمع للمساهمة في الضمان االجتماعي

لمواءمة الحماية االجتماعية الممنوحة من

ت يير ال وا ين وكسر الحوا

ل ا األحكا القا و ة التم ية الخاصة بمعا ات ك ا ال
النساء والرجال عل حد سواء

لمواءمة المزايا بشكل أفضل بين
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رسوم بيانية  2.3.املرأة يف العمل :احلوار االجتماعي

مم ر

المر
ال وا االجتما ي

وا دة و وص
ال

ي العم

وسعيًا لضمان تلبية ال وا ين والسياسات الحتيا ات المرأ في م ط ة الشر األوسط وشمال فري يا ،ي ب ي أن تش ل المرأ م اص قيادية في ال ي ات ال ال ية والتي تضم ،في األسا  ،و ارات العمل
دورا حاسم األهمية في معال ة قضايا ال وع اال تماعي ،والسيما ف و األ ور
وم مات العمال وم مات أصحا العمل كما يمكن أن تلع الم اوضة ال ماعية وات اقات الم اوضة ال ماعية CBA
ً
بين ال سين

م ر

ر ال

المر ة و د

ال

ال
ال
م ر
و د

ال

وص ات بش ن ال اسات
صادقت البلدان األربعة عل ا ا ة ح التنظ الم ا ة ال ما ة وقد صادقت
مصر وتونس عل ا ا ة ال رية النقاب ة حماية ح التنظ

م دساتير البلدان األربعة ال

ي شا ال مع ات اال

توفير تشجيع أك ر لمشاركة المرأة وقيادتها في منظمات العما منظمات ص اب
ا ة و ر التد ي
ا
شا
العم من خالل استخدام ظا ال
ا
ل
لى الم ا ا ب ال ن

ما لى النقابات العمال ة

الم و

ال م
وص ات بش ن ال اسات

و األجو ب
وضع األردن ا ا ة م ا ة جما ة ا ة ساعدت عل قل
معال ة الع ي وا ر العم الال لمعلمي المدارس الخاصة ،ومعظمهم من
ال ن
النساء
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رسوم بيانية  2.4.املرأة يف العمل :رايدة األعمال

مم ر

المر

وا دة و وص
ال

ي العم

ياد األ ما

ير أ في واقع األمر ،توا را دات األعمال في م ط ة الشر األوسط وشمال فري يا
في كافة البلدان األربعة ،يعتبر التشريع الخا ب شاء و دار األ شطة الت ارية محايدًا من حي وع ال
تحديات ضافية في الوصول لى المعلومات واألسوا والخدمات المالية واألراضي و يرها من األصول كما تو د حا ة لى راء م يد من ا صالحات لتش يع را دات األعمال و ياد ت يرهن على
كي ية صيا ة التشريعات والسياسات الخاصة باأل شطة الت ارية

را دا ا

م

م

الم وم

في تونس ،تلزم ورقة المناصرة التي أصدرتها الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات
صانعي السياسات بإطال العنان إلمكانيات رائدات األعمال وتقتر الورقة رسم
ية حو ياد األ ما الن ا ة د اجها ي بر ام ال كومة

قام كل من المجلس القومي للمرأة في مصر واتحاد الصناعات المصرية بعدد من
أنشطة بنا القد ات لدعم رائدات األعمال وتوفر أكاديمية الغرفة الوطنية للنساء
صاحبات المؤسسات بتونس التد ي لرائدات األعمال عل مجاالت م ل ا دا
وا العم
المال ة الت وي

وص ات بش ن ال اسات

وص ات بش ن ال اسات
ن ر النو االجتما ي م س اسات ياد األ ما والت كد من أن
إدرا
االستراتيجيات الوطنية للمساواة بين الجنسين تتناول جميع جوان المساواة بين الجنسين
في العمل

ياد الو ي فيما بين رائدات األعمال بم اد التموي
وا العم

الم واة

الوصو ل ا را
اقتر الرئيس التونسي الراحل السبسي قانونا ينص عل المبدأ العام للم ا ا ي
الم را بين المرأة والرجل ي ر القانون المصري قوبات عل كل من ي ر
المر م م را ها وفي المغرب ،تم تعديل اإلطار التشريعي مؤخرا من أجل ا را
بال قو المت ا ية للمرأة والرجل في األ ا ي ال ما ة

الوصو ل ر

د ات الت وي

ا

التقن ات

مر

ضمن قانون
أدرجت مصر حكما يتعل بالنو االجتما ي الم ا ا ب ال ن
االست مار حي يعز هذا الحكم التكا ي الوصو لى ر االست ما ي ظر
التم القائم عل أساس نو الجنس ويشجع ص ا الم ت مري ممن هم عادة من
النساء كما افتتحت مصر ق ة دمات املة موحد داخل مركز خدمات
المست مرين حي يمكن للمست مرات الحصول عل المعلومات واألورا الال مة

وص ات بش ن ال اسات

وص ات بش ن ال اسات
صو

و

ال درا

المر

لى األ ا ي واألصول األخر

لتشجيع أنشطة ريادة

تسهيل
األعمال
مواصلة المناقشات الدائرة حول الم ا ا
ال رمان ر القا و ي م الم را

ي الم را

لى

الوصو ل ال دم

قوبات

ر

الم ل

ا

أصدر األردن والمغرب وتونس استراتيجيات للشمو المالي را ي جوا الم ا ا
كما أصدرت مصر واألردن سترا ات م دد للتموي متنا ي
ب ال ن
ال ر را ي بعد الم ا ا ب ال ن
تقوم البنو بإنشاء برامج خاصة للنساء ويقدم بن االتحاد األردني مجموعة مختلفة من
الخدمات الموجهة للعمالء من السيدات ،عل سبيل الم ال ،ح ابات و ر اصة ر
س األ ش ة الت ا ية التي من لرا دات األ ما
بد ن ما ات ر
تقوم البنو المركزية بإنشاء برام
اصة للتموي متنا ي ال ر من
أجل النساء

تمتل البلدان األربعة قوانين نظ
ا التموي متنا ي ال ر الذي
ترتفع به نسبة النساء

وص ات بش ن ال اسات
تنفيذ استرا
للن ا
تشجيع رائدات األعمال من خالل

إدرا حكا للم ا ا ب ال ن
تحصل رائدات األعمال أيضا عل فر

ال

ر و

م وا
االست مار

ال

االست ما

متابعة

ا ا حت

الر م

ا ال اب الرسمي عل أنشطتهن
لتشجيع المزيد من رائدات األعمال عل
التجارية ،أصدر المغرب قانونا يستحد بند حالة المقا الذا ي كما نق األردن
ا ال اب الرسمي لى األ ما الت ا ية
أطره القانونية والمؤسسية لتشجيع
المن ل ة ،والتي تهيمن عل إدارتها النساء

ش القوا المنظمة للتموي متنا ي ال ر ،في جميع البلدان ،الكيانات التي
ا ال اب الرسمي عل
تتقدم بطل للحصول عل هذا النو من التمويل
أنشطتها التجارية

وص ات بش ن ال اسات

ات الشمو المالي الحالية وتقديم برام ال دمات المال ة الم ممة خصيصا
ه

صوله لى التموي متنا ي ال

ر

ت يير ال وا ين وكسر الحوا

تسهيل إضفاء الطابع الرسمي عل األنشطة التجارية من خالل قدي حوا تشجع
جرا ات الت
ر
عل ل
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 .2.1مقدمة
فرصا للعمل املنتج الذي يوفر الدخل العادل والالئق ،واألمن يف مكان العمل ،وكذلك احلماية االجتماعية
وف ًقا ملنظمة العمل الدولية ،فإن العمل الالئق "يوفر ً
لألسر ،وآفاق أفضل لتنمية القدرات الشخصية واالندماج االجتماعي ،وحرية تعبري األفراد عن مشكالهتم ،وحرية التنظيم واملشاركة يف القرارات اليت تؤثر على
حياهتم وتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة جلميع النساء والرجال" )] . (ILO, 2019 [1وقد وضعت منظمة العمل الدولية برانمج العمل الالئق الذي
يتكون من أربع ركائز :املعايري واحلقوق يف العمل ،وخلق فرص العمل وتنمية املشروعات ،واحلماية االجتماعية ،واحلوار االجتماعي .ويعترب النوع االجتماعي
حتديدا ،مما يعزز
عنصرا مشرتًكا بني عدة قطاعات يف برانمج العمل الالئق .كما يرتسخ مفهوم العمل الالئق يف أهداف التنمية املستدامة ويف اهلدف  8منها ً
ً
النمو االقتصادي الشامل للجميع واملستدام ،ويوفر العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع.
ويُعد ضمان وصول املرأة إىل العمل الالئق أمراً ابلغ األمهية لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وخلق النمو املستدام
والشامل للجميع الذي حتتاجه البالد بشدة .ويف العقود األخرية ،اختذت البلدان املشمولة يف نطاق هذه الدراسة – مصر واألردن واملغرب وتونس – مبادرات
عديدة لتنفيذ برانمج العمل الالئق .وقد صدقت هذه البلدان على املعايري الدولية ذات الصلة وشاركت يف املبادرات الدولية اخلاصة ابلتمكني االقتصادي
للمرأة (امللحق -2أ 1والفصل السادس) .وعالوة على ذلك ،يزداد وعي القطاع اخلاص أبن اجلهود الرامية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ليست مهمة من
أيضا ُحتسن نتائج األعمال التجارية ،ويشجع املبادرات يف شركاته .ومنذ وقوع الثورات عام ،2011
منظور املسؤولية االجتماعية للشركات فحسب ،ولكنها ً
شرعت البلدان األربعة يف إجراء سلسلة من اإلصالحات لدساتريها ابإلضافة إىل أطر قانونية وطنية أخرى للمساعدة يف إطالق العنان للطاقات الكامنة
ملواطنيها من النساء )] (OECD, 2017 [2كما يلي:
 صدقت البلدان األربعة مج يعها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ) ،(CEDAWواليت تضمن عدم التمييز يف
التشغيل (اإلطار  6.1يف الفصل السادس) .كما التزمت هذه البلدان بعدد من معايري العمل الدولية اخلاصة ابلنوع االجتماعي (الفصل السادس).
هما ملواجهة عدم املساواة بني اجلنسني يف مجيع أحناء العامل ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
توفر هذه املبادرات زمخًا م ً
 أدرجت مجيع البلدان األربعة أحكاما تشريعية خاصة بعدم التمييز يف دساتريها1.
ً

2
نصا بشأن عدم التمييز (OECD,
 تضمن قوانني العمل يف تونس واملغرب ومصر عدم التمييز ،بينما ال يتضمن قانون العمل األردين ً
].)2017[2
 طورت كل بلد من البالد (ابستثناء تونس) اسرتاتيجية وطنية للمرأة .وتركز كل من اإلسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية  ،2030خطة املغرب
احلكومية الثانية للمساواة (إكرام  ،)2022 – 2017 :2واالسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة األردنية (النسخة اجلديدة  2025-2020قيد
التطوير) بشدة على التمكني االقتصادي للمرأة ومشاركتها يف سوق العمل.
وعلى الرغم من ذلك ،مل يتم تنفيذ هذه املبادئ بشكل كامل على أرض الواقع بدليل أن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال تزال لديها أدىن معدل مشاركة
دخال أقل من الرجال،
لإلانث يف قوة العمل على مستوى العامل (الفصل األول) .وعندما تعمل النساء ،غالبًا ما يتشاركن يف القطاع غري الرمسي ،وحيققن ً
وتكون لديهن خيارات حمدودة للتطور الوظيفي وقد تعانني من التحرش اجلنسي يف مكان العمل .كما تتوىل النساء اجلانب األعظم من أعمال الرعاية غري
مدفوعة األجر وعادةً ما تكافحن من أجل اجلمع بني العمل واحلياة األسرية .وتفضل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا العمل يف القطاع العام
ألنه عاد ًة ما يوفر ظروف عمل متكنهم من اجلمع بني العمل واحلياة األسرية.
وابإلضافة إىل ذلك  ،تستمر املعايري االجتماعية يف إضعاف مشاركة املرأة يف سوق العمل وحصر الرجل يف دور املعيل الرئيس لألسرة (الفصل األول) .كما
ترتسخ األعراف االجتماعية التقييدية اليت ترى أن الرجال هم املعيل الرئيس ألسرهم وتلزم النساء بطاعة أزواجهن يف قانون األسرة يف بعض البلدان (الفصل
الرابع) .ومن مث ،يُنظر إىل حقوق املرأة يف العمل على أهنا اثنوية ابلنسبة لتلك اخلاصة ابلرجال ،كما يكون للمرأة حرية حمدودة للمشاركة يف سوق العمل.
أيضا يف مناطق
ويشري مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIإىل أن هذه التحدًيت موجودة ً
بلدا يغطيها هذا املؤشر )].(OECD, 2019[3
أخرى من العامل .وعلى سبيل املثال ،يتم االعرتاف ابلرجل ابعتباره رب األسرة الوحيد يف  ٪23من ً 120
مؤخرا إصالحات قانونية وسياسية ومؤسسية مهمة هتدف إىل تعزيز مشاركة املرأة يف قوة العمل .ويعرض هذا الفصل دراسات حالة
وقد أجرت بلدان املنطقة ً
لإلصالحات األخرية الرئيسة اليت تتمحور حول أربعة جماالت للعمل:
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.3
.4

املساواة يف مكان العمل.
إصالحات ومبادرات احلماية االجتماعية الرامية ملعاجلة مسألة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وحتسني التوازن بني العمل واحلياة.
احلوار االجتماعي :مشاركة املرأة وقيادهتا يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان أن تثمر املفاوضة اجلماعية عن نتائج أفضل يف
صاحل النساء.
رًيدة األعمال النسائية.

وتبحث دراسات احلالة كيف وملاذا مت إجراء اإلصالحات ،واجلهات الفاعلة املشاركة وكيف يتم أو سيتم تنفيذ اإلصالحات ،ابإلضافة إىل تسليط الضوء على
عوامل النجاح الرئيسة .وقد متت مناقشة املعلومات املطروحة يف دراسات احلالة ابستفاضة مع أصحاب املصلحة املعنيني يف البلدان ذات الصلة (حيتوي امللحق
"أ" يف هناية الدراسة على قائمة أبمساء األشخاص ذوي اخلربة الذين ميكن الرجوع إليهم يف كل بلد؛ وتشرح امللحقات "ب" و "ج" و "د" العملية املنهجية).
3
أيضا على
أيضا إطارات حتلل املبادرات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة بناءً على استعراض الواثئق وامللفات  .كما تركز اإلطارات ً
ويتضمن الفصل ً
أخريا ،يقدم الفصل بعض التوصيات بشأن السياسات
األدوات اليت ميكن أن تساعد املشرعني وصانعي السياسات يف االخنراط يف مثل هذه اإلصالحات .و ً
استنادا إىل الدروس املستفادة من دراسات الحالة والبحو .
ً

 .2.2املساواة يف مكان العمل
أحكاما تتعلق بعدم التمييز ،إال أن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
على الرغم من أن دساتري و/أو قوانني العمل يف البلدان األربعة تتضمن
ً
مازلن يواجهن التمييز يف مكان العمل .وكما رأينا يف الفصل األول ،ومقارنةً بنظرائهم من الذكور ،حتصل النساء على دخل أقل بكثري ولديهن فرص أقل
قيودا على القطاعات وعلى ساعات العمل وغالبًا ما تقعن ضحاًي للتحرش اجلنسي يف العمل .4ويقدم هذا
للوصول إىل املناصب القيادية .كما أهنن تواجهن ً
القسم أمثلة على اإلصالحات األخرية اليت هتدف إىل إزالة هذه العوائق اليت حتول دون توافر ظروف العمل الالئقة للمرأة:
عنصرا أساسيًا ملساعدة النساء على االنضمام والبقاء يف سوق العمل ابلرغم من مسؤولياهتن األسرية .وتوجد
 ترتيبات العمل املرن :وهي تُعد ً
اتفاقية خاصة ملنظمة العمل الدولية بشأن العالقة بني وقت العمل ،واملسؤوليات األسرية ،والتمييز بني اجلنسني ،5ولكن البلد الوحيدة يف منطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت صدقت عليها هي اليمن .وتوجد يف مصر واألردن وتونس أحكام قانونية سارية تغطي ترتيبات العمل املرن6.
أيضا .وقد يعزز ذلك القوالب النمطية
ومع ذلك ،فإن هذه األحكام تستهدف النساء يف الغالب بدالً من أن تنص على العمل املرن للرجال ً
اخلاصة ابلنوع االجتماعي ويقيد النساء أكثر ابلبقاء يف املنزل (دراسة احلالة .)2.1
 املساواة يف األجور :ال يزال أمام منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الكثري من العمل لسد فجوة األجور بني اجلنسني .فبوجه عام ،ما يزال
الرجال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يكسبون أكثر من النساء مقابل عمل ذي قيمة متساوية (الفصل األول) .وقد صدقت البلدان
األربعة املشمولة يف هذه الدراسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجر (رقم  ،)100واليت تضمن املساواة للعمال والعامالت
مؤخرا يف منطقة الشرق األوسط ومشال
يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية .وقد مت إطالق التحالف الدويل للمساواة يف األجور (ً )EPIC
أحكاما عامة لعدم
إفريقيا من أجل اإلسراع يف إغالق فجوة األجور بني اجلنسني (اإلطار  .)2.1وتشمل قوانني العمل يف مصر واملغرب وتونس
ً
التمييز ،كما حتظر مصر واملغرب صراحةً التمييز يف األجور القائم على أساس نوع اجلنس .غري أن املغرب واألردن فقط مها اللذان ميتلكان تشريعات
كاملة حول مبدأ "املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية" متشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية 7.كما تقوم البلدان بتنفيذ مبادرات
ملعاجلة فجوة األجور بني اجلنسني .يف األردن ،مت تعديل قانون العمل حبيث ميكن تغرمي أصحاب العمل الذين يطبقون أجوراً متييزية على العمل
ذي القيمة املتساوية (اإلطار  .) 2.2كما مت اعتماد اتفاقية ولوائح للمفاوضة اجلماعية يف األردن لسد فجوة األجور للمعلمني يف املدارس اخلاصة،
ومعظمهم من النساء (دراسة احلالة.)2.7
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اإلطار 2.1..سد فجوة األجور بني اجلنسني :التحالف الدويل للمساواة يف األجور
من أجل اإلسراع إبغالق فجوة األجور بني اجلنسني ،مت إنشاء التحالف الدويل للمساواة يف األجور ) (EPICيف عام  .2017وهذا التحالف هو
مبادرة متعددة أصحاب املصلحة ،بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهيئة األمم املتحدة للمرأة .ويشمل أصحاب املصلحة
الرئيسون حكومات أسرتاليا وكندا وأملانيا وأيسلندا واألردن ونيوزيلندا وبنما وكورًي وجنوب إفريقيا وسويسرا واملنظمة الدولية ألصحاب العمل )(IOE
أيضا شبكة من أنصار املساواة يف األجور .وكان األردن
واالحتاد الدويل لنقاابت العمال ) .(ITUCويتضمن التحالف الدويل للمساواة يف األجور ً
البلد األول يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي يشارك يف التحالف الدويل للمساواة يف األجور .ويف نوفمرب  ،2019مت إطالق مبادرة إقليمية
من قبل التحالف الدويل للمساواة يف األجور لبلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
والتحالف الدويل للمساواة يف األجور هو حتالف نشط على املستوًيت الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمال دعم أصحاب املصلحة من أجل اختاذ خطوات
ملموسة لتحقيق املساواة يف األجور للعمال والعامالت عن العمل ذي القيمة املتساوية .كما يوفر التحالف الدعم يف جماالت خمتلفة ،مبا يف ذلك تبادل
املعرفة ،ورفع الوعي ،وبناء القدرات ،والتوسع يف تنفيذ الربامج الناجحة .كما أنه نشط يف جمال األطر القانونية وإنفاذها ورصد التقدم احملرز بشأهنا.
المصدرhttps://www.equalpayinternationalcoalition.org/ :

املناصب القيادية للمرأة  .تواجه املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حتدًيت ال تعد وال حتصى يف التقدم يف حياهتن املهنية والوظيفية وتويل مناصب
أمرا أساسيًا ألهنا تعزز الثقافات واملمارسات
قيادية يف قوة العمل (الفصل األول) .وتُعترب زًيدة حصة القيادة النسائية يف كل من القطاعني العام واخلاص ً
التنظيمية املراعية العتبارات النوع االجتماعي .ومبا أن هذه الدراسة تركز ،بشكل أساسي ،على التمكني االقتصادي للمرأة أكثر منه على املرأة يف احلياة
جهودا
العامة ،فإن دراسات احلالة تعرض التدابري األخرية اليت مت اختاذها لتحسني القيادة النسائية يف القطاع اخلاص .وتبني دراسات احلالة أن البلدان تبذل ً
لزًيدة مشاركة وقيادة املرأة يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل (دراسات احلالة  2.5و 2.6و .)2.7وقد أطلقت بعض بلدان منطقة الشرق
حصصا إلزامية ،إال أن
األوسط ومشال إفريقيا مبادرات لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات .وعلى الرغم من أنه مل حتدد أي من بلدان الدراسة
ً
مدوانت ولوائح حوكمة الشركات يف األردن واملغرب تشري إىل أمهية التنوع بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة (دراسة احلالة  .)2.2وقد أصدر احتاد املصارف
العربية ميثاقًا للتنوع بني اجلنسني يدعو املصارف إىل تطبيق واتباع عملية واضحة للتعيني والرتقية يف املناصب التنفيذية (اإلطار  .)2.3ويعمل هذا امليثاق على
أيضا استجابة ضرورية لبيئة عاملية متغرية بشكل مستمر.
زًيدة الوعي أبن التنوع يف اإلدارة ليس قضية مسؤولية اجتماعية للشركات فحسب ،ولكنه ً
املساواة يف حرية اختيار املهنة  .هناك عامل آخر يعمل على استمرار فجوة األجور بني اجلنسني وحيد من اخليارات املهنية للمرأة وهو القيود القانونية املفروضة
على أنواع املهن اليت ميكن أن متتهنها املرأة (على سبيل املثال يف قطاع التعدين) وساعات عملها ،مثل القيود املفروضة على النساء الاليت تعملن ليالً .وابلرغم
من أن هذه األحكام هتدف إىل محاية املرأة ،إال أن اجملتمع الدويل يعترب أهنا قد عفا عليها الزمن ويشري إىل أن املرأة جيب أن تتمتع حبرية االختيار (OECD,
مرسوما ينص على حق املرأة يف اختيار املهنة وأوقات العمل اليت تريدها (اإلطار  .)2.2ولكن ابلرغم من
)] .2017[2ويف األردن ،أصدرت وزارة العمل
ً
ذلك ،حيتفظ قانون العمل أبحكام تسمح للوزير حبظر عمل املرأة يف وظائف معينة أو يف ساعات معينة.
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اإلطار  2.2.نظرة متعمقة يف جهود األردن الشاملة لتحقيق املساواة للمرأة يف العمل
أجرى األردن يف السنوات األخرية تعديالت كثرية على قانون العمل والتشريعات األخرى كجزء من إصالح شامل ألسلوب معاملة املرأة يف العمل ويف
األسرة .ولقد مت تلخيص هذه التعديالت هنا وأيضا تقوم بعض دراسات احلالة يف هذا الفصل وغريه ببحثها مبزيد من التفصيل .وكذلك فقد مت حتليل
العوامل الكامنة وراء جناح هذا النهج يف اإلطار  3.6يف الفصل السادس.







التوازن بني العمل واحلياة األسرية .تعاجل البلد مسألة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر اليت تقوم هبا املرأة وجهودها لتحقيق التوازن بني
مسؤوليات العمل واألسرة من خالل إضافة بند أتمني األمومة يف قانون الضمان االجتماعي (دراسة احلالة  )2.3واعتماد اللوائح املتعلقة
برتتيبات العمل املرن (دراسة احلالة  .)2.1وقد استحدثت إصالحات قانون العمل إجازة أبوة مدهتا ثالثة أًيم وأيضاً توزيع تكاليف الرعاية
النهارية لألطفال ابلتساوي بني العاملني والعامالت (دراسة احلالة .)2.4
األجر املتساوي .يركز األردن جهوده ملعاجلة فجوة األجور بني اجلنسني على قطاعات حمددة .فقد مت اعتماد لوائح واتفاقية للمفاوضة اجلماعية
لسد فجوة األجور ملعلمي املدارس اخلاصة (ومعظمهم من اإلانث) (دراسة احلالة  .)2.7وتنص املادة  17من القانون رقم  14لسنة 2019
"جملسا لألجور يف مناطق جغرافية حمددة" .ويكون جملس األجور مسئوالً عن فحص أي متييز يف األجور لعمل ذي
على أن يعني وزير العمل ً
قيمة متساوية يف نطاق هذه املناطق .وتقوم املادة  17بتعديل قانون العمل لتغرمي أصحاب العمل الذين يفشلون يف استيفاء اشرتاطات احلد
األدىن لألجور أو يطبقون أجوراً متييزية على العمل ذي القيمة املتساوية .وتضع املادة  2من هذا القانون تعري ًفا للتمييز يف األجور على أنه
عدم اإلنصاف يف األجور بني العمال مقابل عمل ذي قيمة متساوية دون متييز على أساس نوع اجلنس .وعالوة على ذلك ،يشارك األردن
بشكل نشط يف التحالف الدويل للمساواة يف األجور (التحالف الدويل للمساواة يف األجور؛ اإلطار .)2.1
حرية االختيار .اختذ األردن عدة خطوات لتعزيز مشاركة املرأة األردنية يف قوة العمل من خالل إلغاء لقيود على العمل الليلي وعلى القطاعات
أمام النساء .وينص قرار وزارة العمل رقم  2018/2على أنه مسموح للمرأة ابلعمل يف أي مهنة ويف أي فرتة زمنية .ولكن لسوء احلظ ،ال
تزال املادة  69من قانون العمل تنص على أنه ميكن إصدار قرار وزاري لتقييد ساعات عمل املرأة وحتد من اختيار القطاعات/الصناعات.
النساء املستضعفات .تقر البلد التحدًيت احملددة اليت تواجهها فئات اجملتمع األكثر ضع ًفا يف العثور على عمل الئق .وتسمح تعديالت
القانون رقم  14لسنة  2019ألبناء األمهات األردنيات من آابء غري أردنيني ابلتقدم للوظائف دون احلاجة إىل تصريح عمل (دراسة احلالة
جهودا ملموسة ملعاجلة الوضع االقتصادي ّلالجئات (السورًيت) (دراسة احلالة .)3.4
 .)4.3وابإلضافة إىل ذلك ،تبذل البلد ً
دراسة احلالة  :2.1تساعد أنظمة العمل املرن على إحلاق املزيد من النساء يف وظائف يف ألردن

مؤخرا
ومن أجل تسهيل دخول املرأة إىل سوق العمل وللتأكد من أن املرأة ميكنها البقاء يف العمل حىت بعد أن يصبح لديها مسؤوليات عائلية ،أصدر األردن ً
لوائح ترتيبات العمل املرن.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
بدأ التفكري يف العمل املرن يف األردن يف التبلور عام  2016عندما قدم مشروع تطوير القوى العاملة يف األردن التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ورقة
سياسة حول ساعات العمل املرنة إىل وزارة العمل ،واليت مت متريرها بعد ذلك إىل جملس الوزراء .وبدعم من امللك ،مت إصدار الئحة حول ترتيبات العمل املرن
يف أوائل عام  8.2017وأفادت احلكومة أن هذه اللوائح قد صدرت بشكل أساسي لزًيدة فرص العمل ملختلف شرائح اجملتمع ،وخاصة النساء ،وملساعدهتن
على حتقيق التوازن بني العمل ومسؤوليات األسرة )].(Jordan Times, 2017[4
اعا خمتلفة من العمل املرن :العمل بدوام جزئي ،والعمل بساعات مرنة ،وأسبوع العمل املكثف ،وسنة العمل املرنة ،والعمل عن بُعد .وابلتايل،
وتغطي الالئحة أنو ً
ميكن للموظفني وأصحاب العمل االتفاق على ترتيبات العمل بدوام جزئي أو أمناط عمل يومية /أسبوعية مرنة على أساس الدوام الكلي .إال أنه ميكن
أيضا فقط على الفئات التالية من املوظفني:
للموظفني االستفادة من ترتيبات العمل املرن فقط مبوافقة صاحب العمل .كما ينطبق القانون ً





املوظفون الذين عملوا لدى صاحب العمل ملدة ثالث سنوات متتالية.
املوظفون من ذوي املسؤوليات العائلية (مبا يف ذلك احلمل ،أو مسؤولية الوالدين ،أو مسؤولية شخص من ذوي اإلعاقة أو مريض من أفراد األسرة).
املوظفون من الطالب الدارسني.
املوظفون ذوي اإلعاقة.
ت يير ال وا ين وكسر الحوا

من أ ل تح يق التمكين االقتصاد للمرأ في مصر واألردن والم ر وتو

© 2020 OECD

84 

وابإلضافة إىل ذلك ،جيب أال حتد ترتيبات العمل املرن من استفادة صاحب العمل أو املوظف من أي حقوق عمل منصوص عليها يف قانون العمل .فعلى
سبيل املثال ،جيب أال تؤدي ترتيبات العمل إىل متديد ساعات العمل اليومية ألكثر من  10ساعات (ابستثناء ساعات العمل اإلضافية) ،أو العمل ألكثر
من أربعة أسابيع متتالية بدون يوم عطلة ،أو ختفيض الراتب إىل أقل من احلد األدىن لألجور9.وحيق للموظف العودة مرة أخرى إىل الرتتيبات املذكورة يف عقد
عمله األصلي يف أي وقت.
أيضا تقدمي تقارير دورية
قسما عن العمل املرن .ويتعني على صاحب العمل ً
ويشري القانون إىل أنه جيب على صاحب العمل تعديل لوائحه الداخلية لتشمل ً
إىل اللجنة الثالثية العليا لشؤون العمل ،مع إعطاء تفاصيل عن لوائحه الداخلية اخلاصة ابلعمل املرن وعن املوظفني املستفيدين من ترتيبات العمل املرن
)].(Karak Castle Center and FES, 2018[5
ويف عام  ،2018أصدرت وزارة العمل تعليمات للعمل املرن ،مبا يتماشى مع املادة  13من الئحة العمل املرن .10وابإلضافة إىل ذلك ،مت عقد جلسة تشاور
مع جمموعة من أصحاب املصلحة ملناقشة املخاوف والفرص الناجتة عن تطبيق أنظمة العمل املرن .ولقد صدرت توصيات بشأن اجلوانب التقنية للوائح وكيفية
تسهيل التنفيذ.
حمددا ينظم العمل املرن ،وابلتايل فإنه
حكما ً
كما أضافت تعديالت  2019تعري ًفا للعمل املرن إىل قانون العمل .وابلرغم من ذلك ،ال يوجد يف قانون العمل ً
منظما ابللوائح.
ال يزال ً

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
مفيدا للعمال وأصحاب العمل لتنظيم وقتهم بشكل أفضل وحتسني التوازن بني العمل واحلياة .وتشري األحباث إىل أن
إطارا ً
توفر أنظمة العمل املرن يف األردن ً
أتثريا إجيابيًا على مشاركة املرأة يف سوق العمل يف األردن .ويعتقد حوايل  ٪60من أصحاب العمل أن "تطبيق ساعات العمل املرنة قد أسهم يف زًيدة
هلا ً
تشغيل النساء واستمرارهن يف البقاء يف الشركة ،ويف الوقت نفسه يُشعر العاملني بقدر أكرب من الرضا عن وظائفهم" )]. (Ibáñez Prieto, 2018[6
أيضا أن هذه اللوائح تؤدي إىل توازن أفضل بني العمل واحلياة )](Karak Castle Center and FES, 2018[5
ويعتقد أصحاب العمل والعاملون ً
 .وقد تكون اخلطوة التالية هي تشجيع الرجال على اللجوء إىل ترتيبات العمل املرن ملساعدهتم على تقاسم املسؤوليات العائلية اليت ال تزال تقع على عاتق
النساء بشكل أساسي.
أيضا أن أنظمة العمل املرن مل يتم تنفيذها على نطاق واسع حىت اآلن .وهناك سببان رئيسني
وعلى الرغم من هذه اآلاثر اإلجيابية ،إال أن األحباث قد بينت ً
لذلك ،ومها )]:(Karak Castle Center and FES, 2018[5
 .1برغم أن العديد من أصحاب العمل يطبقون ترتيبات العمل املرن عمليًا من خالل اتفاقات متبادلة مع موظفيهم ،إال أنه ورد أن معظم أصحاب
العمل ال يطبقون األحكام احملددة املنصوص عليها يف األنظمة واللوائح .فتطبيق اللوائح يتطلب إدرا ًكا لتفاصيلها ووعيًا بفوائد تطبيقها ،ويبدو أن
قلة من الناس يدركون هذه األمور .ولذلك ،هناك حاجة إىل بذل اجلهود يف سبيل توعية كل من املوظفني وأصحاب العمل.
نظرا ألن تطبيق اللوائح يتطلب مراجعة وتنقيح لعقود العمل واللوائح الداخلية للخاصة أبصحاب العمل ،يفضل أصحاب العمل االلتزام
.2
ً
ابالتفاقات غري الرمسية مع موظفيهم .ولذلك ،قد يكون من املفيد تقدمي حوافز ألصحاب العمل حىت يطبقوا اللوائح.
 .3وتتعلق املسألة األخرية املثرية للقلق أبثر أنظمة العمل املرن على مزاًي الضمان االجتماعي حيث يتعني إجراء حبث إضايف للتأكد من أن تطبيق
أنظمة العمل املرن ال يؤدي إىل فقدان العمال ملستحقات الضمان االجتماعي اخلاصة هبم بسبب ترتيبات العمل املختلفة.
دراسة احلالة  :2.2زايدة التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
تقر مبادئ حوكمة الشركات جملموعة العشرين /منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 11أبن التنوع يف جمالس اإلدارة جزء ال يتجزأ من حوكمة الشركات السليمة،
وأن أحد أهم عناصر ذلك األمر هو التوازن بني اجلنسني )] .(OECD, 2015[7وال يزال إغالق الفجوة بني اجلنسني يف مواقع صنع القرار يف الشركات
كبريا ،إال أن هناك زخم قوي يدفع االقتصادات لتبين املبادرات اليت ُمتكن املرأة وترقيها يف أوساط الشركات .وأصبحت قيادة املرأة وموهبتها تُعترب،
ميثل ً
حتدًي ً
بشكل متزايد ،حجر الزاوية يف الشركات التنافسية واحملققة للقيمة واملنفعة ،وابلتايل ،يف االقتصادات القادرة على التكيف والصمود والشاملة للجميع.
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ويف عام  ،2019أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دراسة بعنوان حوكمة الشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا :بناء إطار للقدرة
حمددا سبب أمهية تعزيز التوازن بني
التنافسية والنمو)] . (OECD, 2019[8وتتضمن الدراسة فصالً عن حتقيق التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسساتً ،
اجلنسني يف احلياة االقتصادية واملؤسسية وكيف ميكن تناول هذا األمر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وتلخص دراسة احلالة املشار إليها هذا الفصل،
مع الرتكيز على املناهج املختلفة اليت اختذهتا بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف احلياة املؤسسية .وابلرغم من أن الدراسة
أيضا بلدان أخرى يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
أبكملها تركز على مصر واألردن واملغرب وتونس ،إال أن دراسة احلالة هذه تتناول ً

وتشري الدراسة إىل أن التقدم املحرز يف زًيدة األدوار القيادية للمرأة داخل الشركات كان أبطأ يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عنه يف مناطق أخرى،
ُ
ولكنه ال يزال يتماشى مع االجتاهات العاملية (الفصل األول) .وبوجه عام ،غالبًا ما تكون مشاركة اإلانث يف قوة العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
أقل يف القطاع اخلاص منها يف القطاع العام ألن النساء يف اقتصادات املنطقة تفضلن احلصول على ظروف العمل واملزاًي األفضل اليت يقدمها القطاع العام.
حمرتما ابلنسبة للمرأة )].(Deloitte, 2017[9
وقد يكون هذا التفضيل ً
أيضا مدفوعًا ابلضغط االجتماعي لاللتحاق بعمل يُعترب ً

ما هو اإلصالح وكيف ميكن تطبيقه يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا؟
ميكن أن أتيت السياسات الرامية إىل زًيدة فرص وصول املرأة ومشاركتها يف جمالس إدارة الشركات ويف املناصب اإلدارية العليا مدفوعة من احلكومات واملشرعني
وعموما ،تتبع بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
والشركات نفسها ،مع وجود تدابري تتالءم مع السياقات احملددة (حبسب القطاع ،والبلد ،وما إىل ذلك).
ً

أربعة هنج رئيسية يف جمال السياسات:





القوانني اليت حتدد احلد األدىن حلصة املرأة يف اجملالس.
قواعد اإلفصاح عن تركيبة النوع جمللس إدارة الشركة و/أو سياسات التنوع.
أحكام تتعلق ابختيار االمتثال أو تفسري عدم االمتثال للتنوع بني اجلنسني يف قوانني حوكمة الشركات.
مستهدفات طوعية للتنوع بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة و/أو يف وظائف اإلدارة العليا.

وميكن القتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تطبيق نظام احلصص أو املستهدفات لزًيدة عدد النساء يف جمالس إدارة الشركات ووظائف اإلدارة
وتغري املعايري االجتماعية حىت تسمح بتمثيل أكثر مساواة يف صنع القرار .غري أن
العليا .وميكن أن تكون احلصص إجراءً مؤقتًا حىت يتم حتقيق األهداف ُ
ثريا للجدل يف اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وتُعد البلد الوحيدة يف
استخدام نظام احلصص أو املستهدفات يف قطاع الشركات ال يزال م ً
حصصا بشكل رمسي هي اإلمارات العربية املتحدة حيث تتم مطالبة الشركات اململوكة للدولة أبن تضم جمالسها امرأة واحدة على
املنطقة اليت تفرض
ً
األقل)] . (Deloitte, 2017[9وقد تشكل األعراف الثقافية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عائقا أمام قبول نظام احلصص واملستهدفات يف عامل
املؤسسات حيث يسود -كما هو احلال يف اجملال السياسي – نظام احملاابة واحملسوبية .ونظرا هلذا التشابه ،جيدر النظر يف استخدام التدابري املتخذة لزًيدة
متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار السياسي اليت قد يكون هلا نتائج مماثلة يف قيادة املؤسسات والشركات (الفصل اخلامس) .وميكن ملثل هذه الدروس املستقاة
من القطاع العام أن تساعد يف توجيه السياسات يف القطاع اخلاص.
أيضا أن تزيد من متثيل نساء الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جمالس اإلدارة .ويشجع إعالن مسقط لعام 2010
وميكن للسياسات القائمة على اإلفصاح ً
بشأن التنفيذ الفعال ألطر احلوكمة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا صانعي السياسات واملشرعني "على الرتكيز على حتسني الشفافية واإلفصاح عن
12
أيضا
بياانت املنشآت" ،مبا يف ذلك أجور ورواتب الوظائف التنفيذية وهياكل جملس اإلدارة .وميكن اعتبار أن هذا يعين أن تركيبة النوع جملالس اإلدارة هو ً
ونظرا ألن الشركات يف املنطقة عاد ًة ما يكون لديها مساهم مسيطر (سواء من األسرة أو احلكومة) ،فإن
عامل جيب اإلفصاح عنه .وابلرغم من ذلكً ،
ال سياسات القائمة على اإلفصاح ميكن أن تكون أقل فاعلية يف دفع عجلة التغيري بدون رغبة من املسامهني املسيطرين يف تعزيز القيادة املتوازنة بني اجلنسني
للمؤسسات.
ومن انحية أخرى ،حتدد مدوانت ولوائح حوكمة الشركات القواعد واملعايري واألولوًيت لكيفية عمل الشركات من أجل حتقيق األداء األمثل .ومتتلك مجيع
االقتصادات يف املنطقة ،ابستثناء العراق ،مدوانت إدارة الشركات .ولكن ابلرغم من ذلك ،فإن األردن واملغرب مها االقتصادات الوحيدة مبنطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا اليت لديها مدوانت إدارة الشركات اليت تذكر التنوع بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة 13.وتُدرج أحكام التنوع واسع النطاق يف املبادئ التوجيهية
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لعام  2010للشركات اللبنانية املدرجة (املادة  ،)10ومدونة أفضل املمارسات حلوكمة الشركات يف تونس لعام  ،2008وكذلك مدونة إدارة الشركات
املصرية .وقد مت تضمني فقرة حول عدم التمييز يف مدونة إدارة الشركات القطرية لعام  2009ومدونة إدارة الشركات اللبنانية لعام  2006لضمان املعاملة
العادلة ملوظفي الشركة بغض النظر عن "العرق أو نوع اجلنس أو الدين" )].(Deloitte, 2017[9

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
إن تقييم املشاركة الفعلية للمرأة يف قيادة املؤسسات أمر صعب بسبب اإلفصاح احملدود واالفتقار إىل البياانت املوثوقة .غري أنه من الواضح أن برغم إحراز
جماال للتحسني .وال يزال أتثري
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بعض التقدم يف حتسني التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات ،إال أنه اليزال هناك ً
حمدودا لعدة أسباب ترتبط مبشاركة املرأة يف سوق العمل على نطاق أوسع .وتستمر األطر القانونية واألعراف االجتماعية للمنطقة ،مبا
التدابري املذكورة أعاله ً
فيها قوانني األسرة ،يف خلق الفجوات بني اجلنسني يف سوق العمل .وابلرغم من أن دساتري معظم بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا تقر املساواة بني اجلنسني،
إال أن ذلك مل ينعكس بعد على ممارسات الشركات.
وتقرتح الدراسة جمموعة من اإلجراءات املرتابطة واملتداخلة تقوم هبا احلكومات والشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتعزيز مزيد من التوازن بني
اجلنسني يف قيادة الشركات (اجلدول .)2.1
اجلدول  2.1.خيارات السياسات لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات
األهدا
إصال األطر القانونية والسياساتية
الجمع بين األهدا الوطنية واستراتيجيات
الشركة
تحسين جمع البيانات واستخدامها
جذب المواه والحد من الصعوبات التي تعو
تقدم المرأة

الخيارات السياساتية
مراجعة مدونات حوكمة الشركات والقوانين واألنظمة ات الصلة إلقرار التنو بين الجنسين.
دعم األهدا والسياسات من خالل استراتيجيات تهد إل تعزيز التوا ن بين الجنسين عل
كافة مستويات الشركة وخالل الدورة المهنية للمرأة.
جمع المزيد من البيانات واألفضل نوعية عل المستويين اإلقليمي والوطني ومن الشركات.
بلورة إطار للتنو عل مستو "الشركة ب كملها" وسياسات مواتية للموارد البشرية إلنشاء بيئة
تسهل قيادة النساء للشركات.
الت كد من قيام مجتمع األعمال والحكومة بتنسيق األهدا التي تدعمها السياسات المستدامة.

تسهيل التواصل الشبكي للنساء
خلق بيئة قافية مواتية

توفير برامج التدري وتسهيل بكات القيادة لتحفيز التغيير.
االستفادة من النصائ والتعليقات والتعليم للمساعدة في التكيف مع نما
واألك ر تنوعا.
اعتماد نما أفضل الممارسات والنقاط المرجعية للت كد من أن الحكومات تشجع الشركات عل
النمو والتطور لتصب أدوات للتغيير.
الشركات الجديدة

املصدر(OECD, 2019[8]), Corporate Governance in MENA: Building a framework for competitiveness and growth, :
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-mena_2a6992c2-en
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اإلطار  2.3.نظرة متعمقة يف تعزيز االحتاد الدويل للمصرفيني العرب للتنوع بني اجلنسني
يف يونيو  ،2018اعتمد جملس إدارة االحتاد الدويل للمصرفيني العرب ( ) WUABميثاق التنوع بني اجلنسني اخلاص به والذي أعدته السيدة هنلة
خداج بودًيب ،الرئيسة التنفيذية لبنك املوارد يف لبنان ورئيسة جمموعة متكني املرأة ابالحتاد الدويل للمصرفيني العرب ( .)WUABويدعو امليثاق
املصارف إىل تطبيق عملية تعيني وترقية واضحة للمناصب التنفيذية ،وإزالة التحيزات ومتكني املرأة من التقدم هلذه املناصب التنفيذية وشغلها .وهبذه
الطريقة ،ميكن للمرأة املسامهة يف وضع اسرتاتيجية املصرف والتأثري على ثقافة املؤسسة .كما يعمل هذا امليثاق على رفع الوعي حبقيقة أن التنوع يف اإلدارة
ليس فقط قضية مسؤولية اجتماعية للشركات ،بل هو ضروري من أجل االستجابة ،بشكل مناسب ،لبيئة عاملية متغرية ابستمرار.
وتلتزم املصارف اليت توقع على امليثاق ابإلجراءات التالية:









تنفيذ عملية تعيني خالية من التحيز حتددها املهارات واخلصائص الالزمة للمنصب ،وإجراء تقييم لكل من الرجال والنساء على أساس هذه
املقومات.
التأكد من أن طلبات التقدمي للمناصب اإلدارية تشمل كل من الرجال والنساء.
التأكد م ن أن ترقيات الداخلية للمناصب اإلدارية تشمل مرشحني من الرجال والنساء ،وأن قرارات الرتقية تستند إىل املقومات املطلوبة للوظيفة.
تضمني االلتزام ابمليثاق يف اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وإجراءاهتا.
تشكيل جلنة للتنوع بني اجلنسني تتألف مما ال يقل عن ثالثة من كبار املديرين من الرجال والنساء ،وجيب أن يكون أحدهم يشغل منصبًا
تنفيذًي.
ً
ضمان تكليف جلنة التنوع بني اجلنسني بتوثيق السياسات واإلجراءات وأتكيد التنفيذ الفعال.
التأكد من أن املؤسسة تطبق جدول أجور موحد مرتبط ابلوظائف بغض النظر عن نوع اجلنس.
تقدمي حتديثات رمسية وعلنية للجمهور حول مدى تقدمهم ،مبا يف ذلك حتديث سنوي على موقعهم على اإلنرتنت.

وقد وقع مصرف "املوارد" اللبناين على امليثاق يف أبريل  2018ونفذ أحكامه ابلكامل .فعلى سبيل املثال ،يشمل فريق كبار املسؤولني التنفيذيني يف
مصرف "املوارد" نسبة كبرية من املدراء من النساء حيث تشغل النساء أكثر من  ٪50من الوظائف األساسية .كما أدى تعزيز التنوع إىل حتسني األداء
العام للمصرف؛ فقد حصل املصرف على مخس جوائز دولية على مدى السنوات الثالث املاضية ،كما سجل منو املصرف يف عام  2018ضعف متوسط
النمو يف الصناعة املصرفية .وقد التزمت مثانية مصارف أخرى ابمليثاق ويدعمها مصرف "املوارد" يف خطة التنفيذ.
املصدر(WUAB, 2018[10]), Charter for gender diversity; (AM Bank, 2018[11]), Charter of Diversity; (AM Bank, 2018[12]) “AM :
Bank ‘Can Doers’, Gender Diversity”, online video, www.youtube.com/watch?v=WZY5ax5Qqhc&t=5s

 .2.3احلماية االجتماعية والتوازن بني العمل واحلياة
تواجه املرأة حتدًيت يف الدخول إىل سوق العمل والبقاء فيه ،خاصة مبجرد أن تتزوج .وتصبح هذه التحدًيت أكثر جدية مبجرد إجناب أطفال وأن يصبح عليها املوازنة بني
العمل واحلياة األسرية .ومبجرد دخول النساء إىل قوة العمل ،غالبًا ال تتاح هلن فرص عمل كافية وتواجهن احلرمان من حقوقهن يف العمل .وكذلك فإن عدم كفاية احلماية
االجتماعية وأوجه القصور يف جمال احلوار االجتماعي تزيد من تقييد حياهتم العملية.
ومن أجل حتفيز مشاركة املرأة يف سوق العمل ،سيتعني على البلدان األربعة إجياد حلول هلذه التحيزات ضد النساء .ويتمثل أحد النُ ُهج يف وضع نظم احلماية االجتماعية
الشاملة )] .(OECD, 2019[13كما ميكن هلذه األنظمة تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل عدة تدابري لضمان حصول النساء ممن لديهن مسؤوليات عائلية على
فرص متساوية يف سوق العمل (اإلطار .)2.4
وابلرغم من أن دساتري البلدان األربعة تضمن حق املرأة يف احلماية االجتماعية ،إال أنه يف الواقع جند أن تغطية احلماية االجتماعية منخفضة يف منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا ،خاصة ابلنسبة للنساء (الفصل األول) .وقد صدقت قلة من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلماية االجتماعية
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(اإلطار  .)2.4وكانت ليبيا واألردن مها البلدان الوحيداتن يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اللتان صدقتا على أجزاء من اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية بشأن
الضمان االجتماعي (دراسة احلالة  ،)2.3وكان املغرب البلد الوحيد يف املنطقة الذي صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية حلماية األمومة (امللحق -2أ.)1

اإلطار  2.4.االعرتاف الدويل ابلضمان االجتماعي والتمكني االقتصادي للمرأة
تنص نظم الضمان االجتماعي على توفري دخل أساسي يف حالة البطالة أو املرض واإلصابة أو الشيخوخة أو التقاعد أو العجز أو املسؤوليات العائلية
(مث ل احلمل ورعاية األطفال) أو فقدان معيل األسرة .وميكن ألنظمة الضمان االجتماعي تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل تدابري لضمان أن النساء
ذوات املسؤوليات العائلية لديهن فرص متساوية يف سوق العمل .ويقر هدف التنمية املستدامة رقم  5.4بذلك حيث يذكر أن سياسات احلماية
دورا يف االعرتاف أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وتقديرها.
االجتماعية ميكن أن تلعب ً
ويُعترب املعيار الرئيسي ملنظمة العمل الدولية الذي يغطي الضمان االجتماعي هو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102بشأن الضمان االجتماعي
(املعايري الدنيا) .وحتدد هذه االتفاقي ة املعايري الدنيا ملستوى مزاًي الضمان االجتماعي والشروط اليت متنح مبوجبها .وابإلضافة إىل ذلك ،أصدرت منظمة
العمل الدولية جمموعة من االتفاقيات والتوصيات اليت تركز على فروع حمددة من الضمان االجتماعي.
ومن أجل تعزيز أنظمة الضمان االجتماعي الشاملة ،تعمل منظمة العمل الدولية على تعزيز مفهوم احلدود الدنيا للحماية االجتماعية .واحلد األدىن
للحماية االجتماعية هو مفهوم عاملي للسياسة االجتماعية يعزز االسرتاتيجيات احملددة على املستوى الوطين لتوفري احلد األدىن من الوصول إىل اخلدمات
أيضا يف هدف
األساسية وأتمني الدخل .وتُعترب منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية وكاالت رائدة يف تعزيز هذا املفهوم .وهذا املفهوم مذكور ً
التنمية املستدامة رقم  1.3ويهدف إىل ضمان وصول اجلميع إىل أربع ضماانت حبد أدىن:





احلصول على الرعاية الصحية األساسية ،مبا يف ذلك رعاية األمومة.
أتمني الدخل األساسي الالزم لتنشئة األطفال (مثل اإلعاانت األسرية).
أتمني الدخل األساسي لألشخاص يف الفئة العمرية النشطة وغري قادرين على العمل (مثل األمهات).
أتمني الدخل األساسي لكبار السن (مثل املعاشات).

حتدًي صعبًا .ومن أجل اإلسراع هبذه العملية ،مت إطالق الشراكة العاملية من أجل احلماية
وميثل وضع حد أدىن للحماية االجتماعية يف البلدان النامية ً
بلدا حول العامل تبني أن احلماية االجتماعية الشاملة للجميع أمر قابل للتنفيذ
االجتماعية الشاملة يف سبتمرب  .2019وتتضمن الشراكة أمثلة من ً 23
يف البلدان النامية ،إال أن جتارب بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف الشراكة مل يتم تضمينها حىت اآلن.
املصدرFor more information on ILO’s social protection floors concept, see https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-:
development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm; for details of the Global Partnership for
Universal Social Protection, see https://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action

وتشري دراسات احلالة يف هذا القسم إىل أنه من بني البلدان األربعة ،يعمل األردن واملغرب على إصالح أنظمة احلماية االجتماعية الشاملة ،أو على األقل
الرتكيز ،بشكل أكرب ،على مزاًي احلماية االجتماعية مثل إجازة األمومة و/أو إجازة األبوة ابإلضافة إىل خيارات الرعاية النهارية .وابإلضافة إىل ذلك ،تسهل
البلدان عملية التسجيل يف هذه األنظمة .وتبني دراسات احلالة أن تلك البلدان اليت تقوم إبصالح أنظمة احلماية االجتماعية اخلاصة هبا تستغل الفرصة إلدراج
اعتبارات املساواة بني اجلنسني .ويف البلدان اليت يكون فيها إصالح نظام احلماية االجتماعية الشامل مهمة ضخمة للغاية ابلنسبة هلا ،تبني دراسات احلالة أن
هذه البلدان تركز بدالً من ذلك على إصالحات حمددة يف جمال احلماية االجتماعية واليت من شأهنا تدعيم التمكني االقتصادي للمرأة ،مثل إجازة األمومة
أيضا أنه يف حالة غياب أو ضعف خدمات احلماية االجتماعية
واألبوة وتدابري رعاية األطفال ومراجعة وتعديل نظم معاشات التقاعد .وتوضح دراسات احلالة ً
احلكومية ،يتدخل القطاع اخلاص و/أو اجملتمع املدين للقيام هبذا الدور:
 الضمان االجتماعي للجميع  .وضع األردن سياسات وطنية متسقة للضمان االجتماعي ويلتزم بشكل كبري بتوسيع نطاق الضمان االجتماعي
ليشمل اجلميع ،وهو ما يتضح يف اإلصالحات األخرية لقانون الضمان االجتماعي اخلاص به (دراسة احلالة  .)2.3فعلى سبيل املثال ،يقدم نظام
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الضمان االجتماعي األردين اشرتا ًكا اختيارًًي لرابت البيوت .ويف عام  ،2015مت إنشاء قسم تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف املؤسسة العامة
مؤخرا تشكيل جلنة مشرتكة بني
للضمان االجتماعي ( )SSCمن أجل إضفاء الطابع املؤسسي على مسائل املساواة بني اجلنسني .ويف املغرب ،مت ً
الوزارات لبدء مناقشات حول اإلصالح الشامل لربامج وسياسات احلماية االجتماعية يف البلدان (اإلطار  .)2.5وتضم اللجنة أيضا وزارة شؤون
دورا قيادًيً يف تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف إصالحات احلماية االجتماعية الشاملة.
املرأة ،اليت ميكن أن تلعب ً
يوما) .وقد
 إجازة األمومة وإجازة األبوة .توصي اتفاقية منظمة العمل الدولية حلماية األمومة مبدة إجازة أمومة ال تقل عن 14
ً
أسبوعا (ً 98
قامت مصر واملغرب مبواءمة تشريعاهتما الوطنية مع هذه التوصية .ويف األردن وتونس ،جتري مناقشة مشاريع قوانني إلطالة مدة إجازة األمومة
ومواءمة مدة إجازة موظفي القطاع العام والقطاع اخلاص (اإلطار  .)2.6ويف األردن ،يشرتط قانون الضمان االجتماعي اجلديد أن يتم متويل
تكاليف إجازة األمومة من خالل ضريبة الرواتب اليت تفرض على مجيع العاملني ،بدالً من أن يتم متويلها من قبل أصحاب العمل وحدهم .ويقوم
هذا اإلجراء بتوزيع التكلفة على اجلنسني ويزيل احلوافز اليت تسبب التمييز يف قرارات التعيني بسبب استحقاقات األمومة (دراسة احلالة .)2.3
ولكن العديد من بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا (مثل مصر) ال تزال ُحتمل صاحب العمل مسؤولية دفع استحقاقات األمومة ،مما قد يؤدي
إىل التمييز ضد املرأة يف التعيني والتقدم الوظيفي )].(International Social Security Association, 2017[14
وال يوجد لدى منظمة العمل الدولية معايري حمددة إلجازة األبوة ،لذلك يتم حتديد مدهتا على املستوى القطري (Addati, Cassirer and
)] .Gilchrist, 2014[15ففي املغرب واألردن ،ميكن لآلابء احلصول على إجازة أبوة ملدة تصل إىل ثالثة أًيم .أما يف تونس ،يتم تطبيق إجازة
أبوة ملدة يوم واحد وجتري مناقشة مشروع قانون لتمديد املدة قليالً (اإلطار  .)2.6أما يف مصر ،ال توجد إجازة أبوة حىت اآلن.
ويقوم القطاع اخلاص واجملتمع املدين ابستكمال مزاًي الضمان االجتماعي احلكومي .فمن خالل مبادرة “سيكم” اليت تقدمها عدد من الشركات
يف مصر ،ميكن للرجال االستفادة من إجازة األبوة على الرغم من أن إجازة األبوة غري مكفولة يف التشريع املصري (اإلطار  .)2.6ويف بنك االحتاد
األردين ،ميكن للنساء االستفادة من خيار إيقاف سداد القروض خالل إجازة األمومة .ويدعم "برانمج العودة" اخلاص ابلبنك النساء الاليت أخذن
فرتة راحة مهنية للرتكيز على أسرهن ليتمكن من العودة مرة أخرى إىل قوة العمل (دراسة احلالة .)2.8
 رعاية الطفل  .تدعو اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ( )CEDAWلعام  1989واتفاقية منظمة
العمل الدولية املتعلقة ابلعمال ذوي املسؤوليات العائلية لعام ( 1981رقم  )156إىل اختاذ تدابري لرعاية األطفال حىت يتمكن الوالدان العامالن
من اجلمع بني العمل واملسؤوليات العائلية .وتشرتط قوانني العمل يف مصر واملغرب على أصحاب العمل يف القطاع اخلاص توفري مرافق الرعاية
النهارية مبجرد تشغيل عدد معني من املوظفات ،إال أن هذا قد يثين أصحاب العمل عن تشغيل أو ترقية النساء )] .(OECD, 2017[2وقد
مؤخرا ليجعل مرافق رعاية األطفال إلزامية مبجرد تشغيل الشركات لعدد معني من املوظفني (رجال ونساء) .وهذا
مت تعديل قانون العمل األردين ً
أيضا .وكانت هذه خطوة ابلغة األمهية ألهنا نقلت املسؤولية
يعين أن الرعاية النهارية لن تكون متاحة لإلانث فحسب ولكن للموظفني الذكور ً
الكاملة لرعاية األطفال من األم إىل كال الوالدين .وتدعم "صداقة" ،وهي منظمة أردنية غري حكومية ،الشركات إلنشاء حضاانت للرعاية النهارية
وتعمل على ورقة حتدد اخليارات املختلفة للحوافز الضريبية اليت ستمنح ألصحاب العمل الذين يوفرون مرافق رعاية هنارية (دراسة احلالة .)2.4
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اإلطار  2.5.نظرة متعمقة يف مسار املغرب حنو إصالحات احلماية االجتماعية
على مدى العقد املاضي ،استثمر املغرب بشكل كبري يف نظام احلماية االجتماعية .ويتضمن النظام حاليًا ثالثة حماور رئيسية :نظام قائم على االشرتاكات
ونظام قائم على االشرتاكات اجلزئية ونظام غري قائم على االشرتاكات يتكون من برامج خمتلفة للمساعدات االجتماعية .ولكن وعلى الرغم من التقدم
الكبري املحرز ،ميكن تعزيز نظام احلماية االجتماعية املغريب بشكل أكرب من خالل حتسني التنسيق بني السياسات والربامج واملؤسسات اليت تنظم خمتلف
ُ
جماالت احلماية االجتماعية.
وابلرغم من حتسن التغطية الكلية للمواطنني يف املغرب ،إال أن  ٪32منهم فقط من النساء .وحياول املغرب مواجهة هذا التحدي القائم على أساس نوع
اجلنس من خالل جمموعة من املشاريع والربامج اليت تكون يف الغالب جزءًا من النظام غري القائم على االشرتاكات والذي يستهدف الفئات الضعيفة من
النساء (وأطفاهلن) .وابإلضافة إىل ذلك ،صدر مؤخراً مرسوم بتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي لتشمل العمال املنزليني ،ومعظمهن من النساء
(دراسة احلالة .)3.1
وابلرغم من ذلك ،ال تزال األطر القانونية اليت تنظم احلماية االجتماعية تتضمن أحكاماً متييزية على أساس نوع اجلنس .وعلى سبيل املثال ،يتم تلقائيًا
تغطية األطفال ابلتأمني الصحي لوالدهم حىت لو كان نظام التأمني الصحي لألم أفضل .وعادةً ما تُدفع اإلعاانت األسرية لألب تلقائيًا وليس لألم.
وبينما حتصل الزوجة املتوىف عنها زوجها على معاش زوجها فور وفاته ،ال حيصل الزوج الذي توفت عنه زوجته على معاش زوجته املتوفاة إال عندما يبلغ
سن التقاعد .وعالوة على ذلك ،ميكن أن تستفيد األسر من تدابري الدعم املعززة لتيسري مشاركة املرأة يف سوق العمل (مثل خيارات رعاية األطفال) حىت
تتمكن بدورها من املسامهة يف نظام احلماية االجتماعية.

ويف عام  ، 2018دعا ملك املغرب مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة إىل إجراء إصالح شامل لربامج وسياسات احلماية االجتماعية يف البالد .وعقب
هذه الدعوة ،دار نقاش وطين للتفكري يف كيفية إصالح نظام احلماية االجتماعية يف البالد على أفضل وجه حيث مت تشكيل جلنة مشرتكة بني الوزارات
لبدء عملية اإلصالح ،واليت من املتوقع أن تؤدي إىل إصالح شامل لألطر واإلجراءات التشريعية اليت تنظم احلماية االجتماعية ،مع الرتكيز على حتسني
احلوكمة وتعزيز التنسيق .وسوف توفر هذه اإلصالحات فرصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل عدة تدابري لضمان حصول النساء ذوات املسؤوليات
أيضا مناسبة جلعل اإلطار التشريعي للحماية االجتماعية متماشيًا مع األحكام املتعلقة بعدم التمييز
العائلية على فرص متساوية يف سوق العمل .وستكون ً
اقتصادًي وقيادة قوية من قبل وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة
هنجا شامالً لتمكني املرأة
ً
املنصوص عليها يف الدستور .وسيتطلب هذا ً
داخل اللجنة املشرتكة بني الوزارات اليت ستقود هذه اإلصالحات .كما ميكن للّجنة أن تستفيد بشكل كبري من عمل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين
وكذلك اجملتمع الدويل الذين ظلوا يدعون إىل تعزيز احلماية االجتماعية للنساء وأسرهن لسنوات عديدة.
املصدر(ADFM, 2016[16]), Genre et droit à la sécurité sociale au Maroc; (OECD, 2017[2]), Women’s Economic Empowerment in :
Selected MENA Countries. The impact of legal frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia,
https://doi.org/10.1787/9789264279322-en; (Ministry of Family, Solidarity, Equality and Social Development of Morocco,
2019[17]), Social Protection Systems, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the
Empowerment of Women and Girls, http://www.social.gov.ma/fr/femme; (UNICEF/EU, 2018[18]), Les 1ères Assises Nationales
de la Protection Sociale sous le thème “Ensemble pour un système de protection sociale intégré et pérenne”, (in French), Skhirat,
12-13 November 2018, https://www.unicef.org/morocco/media/986/file.
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دراسة احلالة  :2.3توسيع نطاق تغطية مزااي الضمان االجتماعي ليشمل النساء وأسرهن يف األردن
يُعترب األردن من البلدان القليلة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت طورت سياسات وطنية متسقة للضمان االجتماعي ولديها التزام قوي بتوسيع
نطاق تغطية الضمان االجتماعي ليشمل اجلميع (اإلطار  .) 2.2وعلى الرغم من أن األردن مل يصدق على أي من اتفاقيات الضمان االجتماعي اخلاصة
مبنظمة العمل الدولية ،14إال أنه قد صدق على أجزاء من اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية بشأن الضمان االجتماعي (اإلطار  .15)2.4وتوثق دراسة
احلالة هذه وحتلل إصالحات الضمان االجتماعي الرئيسة األخرية اليت جرت يف األردن.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
مت إعالن قانون الضمان االجتماعي األردين 16ألول مرة للقطاع اخلاص يف عام  .1978ويف وقت الحق ،صدر القانون رقم  19يف عام  ،2001وتبعه
القانون املؤقت املعدل رقم  26لعام  .2009وقد قامت منظمات حقوق املرأة ،وخاصة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ( ،)JNCWومنظمات اجملتمع
املدين مثل مجعية املعهد الدويل لتضامن النساء ،بق يادة محالت لعدة سنوات لتغيري قانون الضمان االجتماعي يف األردن لصاحل املرأة .وقد شاركت مجعية
ملموسا يف حتسني نص قانون الضمان
دورا
ً
املعهد الدويل لتضامن النساء يف مناقشات حول الضمان االجتماعي يف اللجان الربملانية املخصصة ولعبت ً
االجتماعي.
وقد بدأت عملية اإلص الح ابألهداف التالية :حتقيق االستدامة املالية ،وتعزيز العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ،وتوسيع نطاق تغطية الضمان
االجتماعي )] .(Brodmann, 2014[19وقد تضمنت أهم متطلبات احلملة ما يلي:





مقرتحا قدمته منظمة العمل الدولية من شأنه أن حيول مسؤولية متويل رواتب
صندوق لألمومة يساهم فيه مجيع العاملني وأصحاب العمل .وكان هذا ً
النساء أثناء إجازة األمومة من أصحاب العمل من األفراد إىل التأمني االجتماعي.
حق الزوجة يف احلصول على حصة من معاش زوجها ابإلضافة إىل معاشها اخلاص عند وفاته.
حق املرأ ة يف نقل معاشها اخلاص ألفراد األسرة بعد وفاهتا (كما هو احلال ابلنسبة ملعاشات الرجال).
إمكانية تغطية رابت البيوت ابلضمان االجتماعي17.

عددا من مطالب احلملة لزًيدة حصول املرأة على مزاًي الضمان االجتماعي .وقد أدخل هذا
أتمني األمومة .تضمن القانون املؤقت رقم  7لسنة ً 2010
القانون التأمني على األمومة (املادة  3واملواد  ،) 47-42الذي مينح األفراد املشمولني احلق يف احلصول على عالوات األمومة خالل الستة أشهر السابقة
إلجازة األمومة على األقل .ومل ينص هذا القانون إال على استحقاقات إجازة األمومة املمنوحة ألول أربع والدات (القانون رقم  1لعام  2014قد أعطى املرأة
أيضا على اتفاقية منظمة العمل
احلق منذ ذلك احلني للحصول على عالوات األمومة بغض النظر عن عدد الوالدات) .ويف عام  ،2014صادق األردن ً
الدولية للضمان االجتماعي رقم  ، 102ولكنه مل يقبل اجلزء السابع من هذه االتفاقية الذي يشري إىل استحقاقات األمومة .ومل يصدق على اتفاقية منظمة
العمل الدولية حلماية األمومة رقم .183
عددا من إصالحات املعاشات لصاحل املساواة بني اجلنسني .وقد أاتح قانون عام
إصالحات املعاشات .كما أدخل القانون املؤقت رقم  7لسنة ً 2010
 2010للنساء نقل املعاشات اخلاصة هبن إىل أسرهن )] ، (World Bank, 2013[20أما يف السابق ،كان إبمكان الرجال فقط نقل معاشهم إىل
زوجاهتم وأطفاهلم .ومن اإلجنازات األخرى إلصالح القانون لعام  2010أن األرملة ميكنها اآلن أن ترث املعاش الكامل لزوجها املتوىف .ولكن يتم تقييد ذلك
يف حالة زواج األرملة ،ابلرغم أن مثل هذه القيود ليست مفروضة على الرجال )] .(World Bank, 2013[20ويف عام  ،2014وافق األردن على اجلزء
العاشر من اتفاقية الضمان االجتماعي ملنظمة العمل الدولية بشأن استحقاقات الورثة .وابإلضافة إىل ذلك ،يتم إلزام أصحاب العمل يف األردن بدفع اشرتاكات
معاشات التقا عد يف الوقت الذي تكون النساء يف إجازة أمومة .وابلرغم من أن هذا يعزز معاشات النساء ،إال أنه ميكن أن يثين أصحاب العمل عن تشغيل
النساء من هن يف سن اإلجناب )]. (World Bank Group, 2019[21
أحكاما متييزية خاصة ابملعاشات .فعلى سبيل املثال ،حيق للعامل
وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال قانون الضمان االجتماعي األردين لعام  2014يتضمن
ً
احلصول على معاش يف سن الستني ،بينما حيق للعاملة احلصول على معاش يف سن  ، 55مما يقلل من استحقاقات املعاش التقاعدي مبقدار مخس سنوات.
نقدا عندما تتزوج أو تطلق أو تصبح أرملة ،وابلتايل يتم استبعادها من استحقاقات املعاشات التقاعدية
وميكن للمرأة أن تقوم بصرف املعاش التقاعدي ً
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املستقبلية .أما الرجال ،فهذه اخليارات ليست متاحة هلم )] . (OECD, 2017[2ويتضح يف هذه الالئحة االفرتاض القائل أبن املرأة مبجرد زواجها
نقدا
ستتوقف عن العمل .ويف عام  ،2012أطلقت مؤسسة التأمني االجتماعي محلة توعية لتحذير النساء من العواقب املالية لصرف املعاشات التقاعدية ً
)].(World Bank, 2013[20
نظام الضمان االجتماعي لرابت البيوت .تضمن إصالح عام  2010اشرتا ًكا اختيارًًي يف نظام الضمان االجتماعي لرابت البيوت .وعلى الرغم من أن هذا
مفيدا ،إال أن العديد من النساء واألسر ال يستطيعوا حتمل تكلفة املسامهة ( ٪ 14.5من دخل األسرة) (Brodmann, 2014[19]).
قد يكون ً
ويف عام  ،2015مت إنشاء قسم تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ( )SSCمن أجل إضفاء الطابع املؤسسي على
املسائل واملشكالت اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني .وقد قدمت منظمة العمل الدولية الدعم للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ) (SSCملساعدهتا على
التقدم يف القيام مبهامها)]. (Jordanian Social Security Corporation, 2015[22

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
كبريا من ميزانية البالد على
يُعد األردن يف صدارة منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جمال استحقاقات وأنظمة الضمان االجتماعي ،كما ينفق جزءًا ً
يدا من املزاًي للمرأة ،سواء يف جمال املعاشات أو األمومة.
الضمان االجتماعي .وقد أعطت التعديالت األخرية لقانون الضمان االجتماعي مز ً
ويزيل اإلصالح يف جمال األمومة بعض العوائق اليت حتول دون تشغيل النساء يف القطاع اخلاص .ويتم متويل إعاانت األمومة اآلن من خالل مسامهات مستقطعة
من الرواتب بنسبة  ٪0.75يدفعها صاحب العمل نيابة عن املوظفني من الذكور واإلانث )] .(ILO, 2015[23ومينح هذا النظام النساء املؤمن عليهن
احلق يف إجازة أمومة مدفوعة األجر بنسبة  ٪100من دخوهلن السابقة متتد لعشرة أسابيع .وهبذه الطريقة ،يساهم كل من النساء والرجال يف متويل استحقاقات
األمومة وال يصبح لدى صاحب العمل سبب للتمييز ضد املرأة عند التعيني بسبب تكاليف استحقاقات األمومة .ووف ًقا ألحد تقارير منظمة العمل الدولية،
رمبا يكون التحول من نظام مسؤولية صاحب العمل إىل نظام أتمني األمومة قد أسهم يف زًيدة عدد النساء ممن هن يف سن اإلجناب يف قوة العمل الرمسية
ابلقطاع اخلاص أبكثر من .(ILO, 2017[24]) ٪30
دورا أساسيًا يف إجناز هذه اإلصالحات حيث استمرت احلمالت على مدى سنوات عديدة وكانت منظمات اجملتمع املدين
كما لعبت جهود اجملتمع املدين ً
جهات فاعلة مهمة خالل مناقشات تصورات اإلصالح داخل اللجان الربملانية املخصصة .وعالوة على ذلك ،فإن عمل منظمة العمل الدولية من أجل نظام
أتمني األمومة وإصالح املعاشات التقاعدية وتطوير حد أدىن للحماية االجتماعية على املستوى الوطين قد مهد الطريق لنجاح اإلصالحات (اإلطار .)2.4
وابلرغم من أن إصالحات قانون الضمان االجتماعي مبهرة ومثرية لإلعجاب ،إال أنه ال يزال هناك جمال ملواءمتها بشكل أكرب مع معايري منظمة العمل الدولية
أيضا التصديق على معايري
اخلاصة ابحلماية االجتماعية .فبخالف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية للحماية االجتماعية ،ميكن لألردن ً
إضافية ملنظمة العمل الدولية خاصة ابحلماية االجتماعية.
وتشري الدراسات إىل أن الوعي بقانون الضمان االجتماعي اجلديد منخفض نسبيًا ،وخاصة معرفة تفاصيل أحكام القانون .كما أن هناك العديد من املفاهيم
اخلاطئة حوله )] .(Brodmann, 2014[19فعلى سبيل املثال ،عاد ًة ال يفهم كثري من الناس أن تكلفة اإلجناب مسؤولية اجتماعية وجيب تقسيمها بني
األسر ،وأصحاب العمل ،واجملتمع بشكل عام )].(World Bank, 2013[20
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اإلطار  2.6.جولة إقليمية :إصالحات إجازات األمومة واألبوة
مصر
يوما إجازة أمومة ،مع تعويض يعادل الراتب الكامل ،كما هو مبني يف قانون العمل
ميكن للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص يف مصر االستفادة من ً 90
(املادة  )91وقانون الطفل (املادة  .) 70وحيدد قانون العمل حق املرأة العاملة يف احلصول على إجازة أمومة مبرتني خالل كامل فرتة خدمتها مع صاحب
عمل واحد أو أكثر .وتبدو هذه القيود احملددة خمالفة للمادة  70من قانون الطفل ،اليت تنص على أنه حيق للمرأة العاملة احلصول على إجازة أمومة حىت
ثالث مرات.
ومينح قانون اخلدمة املدنية رقم  81لعام  2016النساء العامالت يف القطاع العام احلق يف احلصول على إجازة أمومة ملدة أربعة أشهر حبد أقصى ثالث
مرات خالل كامل فرتة عملهن (وكان القانون السابق رقم  48لعام  1978يسمح بثالثة أشهر فقط) .وابلتايل ،فإن إجازة األمومة يف مصر  -يف القطاع
أسبوعا اليت أوصت هبا اتفاقيات منظمة العمل الدولية .وال ينص القانون على إجازة أبوة بعد.
احلكومي  -أطول من مدة 14
ً
وتلك األحكام املذكورة أعاله بشأن إجازة األمومة هي احلد األدىن .وابلتايل ،فإن عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل اجلماعية أو لوائح التشغيل قد
يوما -كما هو احلال بشركة
متنح املرأة مزاًي إضافية ،مثل احلق يف إجازة األمومة ثالث مرات خالل كامل فرتة خدمتها ،أو إجازة األمومة ألكثر من ً 90

نستله (مصر) -واليت متنح العامالت إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة ستة أشهر.
املغرب

أسبوعا وميكن لآلابء احلصول على إجازة أبوة ملدة تصل إىل ثالثة أًيم .ومل يتم إجراء إصالحات حديثة على إجازة
يضمن املغرب إجازة أمومة مدهتا 14
ً
األمومة أو األبوة.
األردن
يوما يف القطاع العام .ويُعترب هذا أقل بقليل من معيار منظمة العمل الدولية
يوما يف القطاع اخلاص ،وً 90
يف األردنُ ،متنح النساء إجازة أمومة مدهتا ً 70
أسبوعا).
يوما (14
ً
البالغ ً 98
عددا من املقرتحات ملراجعة وتنقيح قانون العمل من أجل تعزيز حقوق العمل للمرأة
وقد أصدرت اللجنة الوطنية لإلنصاف يف األجور (ً )NCPE
(اإلطار  2.2ودراسة احلالة  .) 2.3ومت إدراج مقرتح لزًيدة فرتة إجازة األمومة للوفاء مبعايري منظمة العمل الدولية ،ولكن ألسباب سياسية مل يكن هذا
مفتوحا للمناقشة داخل اللجنة الربملانية للعمل والتنمية االجتماعية أو يف جملس النواب.
املوضوع ً
وقد مت تعديل قانون العمل يف مايو ( 2019املادة  23من القانون رقم  )14ليشمل إجازة أبوة ملدة ثالثة أًيم.
تونس
يوما يف القطاع اخلاص .ويف القطاع اخلاص ،تطالب اتفاقيات العمل اجلماعية
يوما يف القطاع العام وً 30
متنح املرأة يف تونس إجازة أمومة مدهتا ً 60

بدال يوميًا للتعويض عن راتب
لقطاعات معينة صاحب العمل بدفع تكلفة اإلجازة ،ولكن بشكل عام ،يضمن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ً
يوما مدفوعة ابلكامل.
يوما .ويف القطاع العام ،تكون إجازة األمومة ملدة ً 60
النساء الذي مت إيقافه ،بشرط أن تكون قد عملت ملدة ال تقل عن ً 80
ومتنح إجازة أبوة ليوم واحد يغطي تكلفتها الضمان االجتماعي.
ويف تونس ،بُذلت جهود متنوعة لتمديد إجازة األمومة واألبوة .ويعمل االحتاد العام التونسي للشغل ( - )UGTTبدعم من منظمة العمل الدولية –
على احلشد ومم ارسة الضغوط من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  183بشأن محاية األمومة .كما صدرت دراسة اكتوارية حلساب
تكاليف اإلجازة الوالدية بعد أن يتم متديدها ومتت مناقشتها من خالل مشاورات ثالثية تشمل احلكومة وأصحاب العمل ومنظمات العمال .وقد قوبلت
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اجلهود مبقاومة من منظمات أصحاب العمل خشية من أن تؤدي إجازة األمومة بعد أن يتم تعزيزها إىل زًيدة التمييز ضد املرأة يف العمل .فهم يريدون
أوالً معاجلة الفروقات بني موظفي القطاعني العام واخلاص من حيث إجازة الوالدية ومن مث متديد إجازة األمومة واألبوة .وللمضي قدماً يف هذه املسألة،
طلب رئيس احلكومة من وزارة شؤون املرأة أن أتخذ زمام مبادرة وضع مقرتح إلصالح تشريعي يرمي إىل تعزيز إجازة األمومة واألبوة .وكان مشروع القانون
ال يزال قيد املناقشة وقت كتابة هذه الدراسة.
املصدرEgyptian Labour Law no. 12 of 2003, available at https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=64693 ; :
Egyptian Child Law no. 12 of 1996, as amended by law no. 16 of 2008, available at
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=45791 ; (ILO, 2000[25]), ILO Maternity Protection Convention
2000,
No.
183,
Article
4,

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183 ; (Al Otoum, 2013[26]),
“Protection of working mothers in Jordanian labour law compared to international labour law”; (Husseini, 2019[27]), “Activists
applaud Lower House amendments to Labour Law”, http://www.jordantimes.com/news/local/activists-applaud-lower-houseamendments-labour-law .
(Addati, Cassirer and Gilchrist, 2014[15]), Maternity and Paternity at Work – Law and Practice across the World; (Nestlé,
2017[28]), “Nestlé offers six month paid maternity leave”, https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternity-leavesix-months; (OECD, 2017), Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries: The Impact of Legal
Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia, https://dx.doi.org/10.1787/9789264279322-en.

دراسة احلالة  :2.4حتسني األحكام اخلاصة برعاية الطفل يف األردن
يُعد معدل مشاركة اإلانث يف قوة العمل ابألردن من أدىن املعدالت على مستوى العامل ،بذلك يواجه األردن حتدًيت صعبة يف جذب النساء إىل سوق العمل
وإقناعهن ابلبقاء فيه .وتعد رعاية الطفل اجليدة أحد العناصر احل امسة يف حتسني التوازن بني العمل واحلياة للمرأة وتسهيل دخوهلا وبقاءها يف قوة العمل .وتوضح
دراسة احلالة أن البلد تتخذ خطوات مهمة يف معاجلة هذه القضية.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
قبل تعديل قانون العمل األردين يف عام  ،2019نصت املادة  72منه على أن "على أي صاحب عمل تعمل لديه  20عاملة ،على األقل ،لديهن 10
أطفال أو أكثر حتت سن  4سنوات ،أن يقدم رعاية هنارية مناسبة" .ومل يكن أصحاب العمل على علم هبذه املادة أو رمبا وجدوا صعوبة يف االمتثال هلا.
وابإلضافة إىل ذلك ،فإن الغالبية العظمى من األعمال التجارية يف األردن هي منشآت صغرية ومتوسطة وهبا أقل من  20عامالً (انهيك عن  20عاملة)،
وابلتايل فهي ال تستوف الشروط )] .(JEDCO, 2011[29وقد كانت األمهات هن أكثر من عانني من عدم تطبيق هذه املادة /عدم االمتثال هلا ألهنن
يف الغالب أجربن على البقاء يف املنزل لرعاية أطفاهلن.
وأتسست منظمة اجملتمع املدين "صداقة  -حنو بيئة عمل أكثر صداقة للمرأة" عام  2011عن طريق جمموعة من األمهات العامالت الاليت رغنب يف حتقيق
توازن أفضل بني العمل واحلياة .وتدعو املنظمة إىل اإلصالح التشريعي لتحسني وضع املرأة يف مكان العمل18.
كما عمل ت "صداقة" على بناء قاعدة استداللية للرعاية املقدمة لألطفال .وعلى سبيل املثال ،أشارت دراسة أجرهتا "صداقة" على قطاع االتصاالت إىل أن
متوسط العائد على االستثمار يف خدمات رعاية األطفال هو  812يورو لكل موظف يف السنة )] .(Shomali, 2016[30وقد قدمت "صداقة"،
مقرتحا بتعديالت على قانون العمل حيث اقرتحت
ابالشرتاك مع اجلهات الفاعلة األخرى مبا يف ذلك اللجنة الوطنية لإلنصاف يف األجور (ً ،)NCPE
توسيع نطاق املادة لتشمل العاملني والعامالت وكذلك جعل املادة قابلة للتطبيق على الشركات الصغرية .وقد مت تشكيل االئتالف  72للدعوة إىل إجراء تلك
قانوان من خالل تعديالت قانون العمل لعام  .(Husseini, 2019[27]) 2019وأصبحت املادة  72تنص
التعديالت .مث أصبحت هذه االقرتاحات ً
اآلن على أن صاحب العمل ملزم بتوفري الرعاية النهارية ألطفال مجيع العاملني (سواء ذكور أو إانث) يف الشركة ،عند وجود  15طفالً أو أكثر دون سن
اخلامسة ،بغض النظر عما إذا كانوا أبنا ء عاملني أو عامالت .كما ينص القانون على أنه إذا مل يصل جمموع عدد أطفال موظفي الشركة إىل  15طفالً ،جيب
حينها على صاحب العمل إجياد بدائل أخرى ،على سبيل املثال التعاقد مع مركز رعاية هنارية قريب أو إنشاء رعاية هنارية مشرتكة مع شركات أخرى.
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وهذا يعين أن خيارات ا لرعاية النهارية ستكون متاحة للموظفني من اإلانث والذكور على حد سواء .وتعترب هذه خطوة حامسة ألهنا تنقل املسؤولية الكاملة
أيضا على الشركات الصغرية.
لرعاية األطفال من األم إىل كال الوالدين .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن القانون املعدل جيعل أحكام رعاية األطفال قابلة للتطبيق ً

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
جاءت األنشطة املتعلقة برعاية األطفال يف األردن مدفوعة مبجموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة ،مبا يف فيها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ))JNCW
كزا يف  2011إىل
واجمللس الوطين لشؤون األسرة .ونتيجة لعمل وجمهودات منظمة "صداقة" ،ارتفع عدد مراكز الرعاية النهارية يف أماكن العمل من  20مر ً
كزا يف  ،2018وف ًقا لوزارة التنمية االجتماعية .وتتضمن عوامل النجاح:
 124مر ً
 جهة فاعلة واحدة مكرسة تتوىل القيادة (املنظمة الوطنية غري احلكومية "صداقة" بدعم من منظمات دولية خمتلفة مثل منظمة العمل الدولية وهيئة
األمم املتحدة للمرأة) .وقد حافظت "صداقة" على الزخم واستمرت يف حشد أتييد اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى يف البالد مما أدى يف النهاية
إىل تغيري يف أحكام قانون العمل اخلاصة ابلرعاية النهارية .وسيكون من املفيد ملنظمة "صداقة" واجلهات الفاعلة األخرى املعنية بتشريعات وقوانني
العمل أن يوحدوا اجلهود مع اجلهات الفاعلة يف جمال التعليم يف البالد اليت تتصدى لتحدًيت رعاية األطفال من منظور الطفل (على سبيل املثال:
وزارة التعليم وهيئة اليونيسف).
 بناء القاعدة االستداللية .بدأت "صداقة" ببناء قا عدة استداللية من خالل دراسات أظهرت التحدًيت واملزاًي املتمثلة يف تقدمي رعاية جيدة
لألطفال ،فضالً عن املكاسب اليت ستعود على صاحب العمل .مث عملت املنظمة على مراجعة املادة  72من قانون العمل جلعل مرافق رعاية
األطفال إلزامية عند حتقق عدد معني من املوظفني (اإلانث والذكور) بدالً من احتساب املوظفات فقط ،كما هو احلال يف قوانني العمل يف بلدان
الشرق األوسط ومشال إفريقيا األخرى19.
 متابعة التنفيذ من خالل الدعم العملي  .من أجل ضمان تنفيذ القانون ،تعمل "صداقة" بشكل مباشر مع الشركات لبحث خيارات رعاية
خصيصا .وقد اتصلت "صداقة" مبئات الشركات لرفع وعيهم ابملادة  72كما ساعدت أصحاب العمل على فهم الفوائد املالية
األطفال املصممة
ً
وغريها من الفوائد اليت ستعود عليهم عند تقدمي خيارات رعاية األطفال يف مقر العمل (على سبيل املثال ،زًيدة اإلنتاجية واخنفاض معدل دوران
املوظفني والتغيب عن العمل) .وابإلضافة إىل ذلك ،تدعم "صداقة" أصحاب العمل يف حبث خيارات رعاية األطفال املختلفة اليت ميكنهم تقدميها
مؤخرا ورقة حول احلوافز الضريبية تعرض خيارات احلوافز الضريبية ألصحاب العمل
ملوظفيهم واليت تتوافق مع املادة  .72وقد أصدرت "صداقة" ً
أمرا ضرورًًي ألن احلكومة األردنية ال تقدم حىت اآلن الدعم
هذا
عترب
وي
.
(
Jordan
الذين يوفرون مرافق الرعاية النهارية )]Times, 2019[31
ُ
ً
املايل للشركات اليت ترغب يف إنشاء مرفق للرعاية النهارية ،أو لآلابء العاملني الذين يرغبون يف االستفادة من مرافق رعاية األطفال.

 .2.4احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية واحلق يف التنظيم
تنطوي املفاوضة اجلماعية على مفاوضات بني أصحاب العمل (ومنظماهتم) والنقاابت العمالية من أجل التوصل إىل اتفاق مجاعي ينظم شروط وأحكام
التشغيل20.وميكن أن تلعب املفاوضة اجلماعية واتفاقياهتا دوراً مهماً يف حتسني املساواة بني اجلنسني ،والسيما الفجوة يف األجور بني اجلنسني .فعلى سبيل
املثال ،فالبلدان اليت تتمتع بتغطية مفاوضة مجاعية أعلى تقل لديها فجوات األجور بني اجلنسني مقارنة ابلبلدان األخرى .كما أن فجوة األجور بني اجلنسني
أيضا يف تلك الشركات اليت تغطيها اتفاقية مفاوضة مجاعية.(Pillinger, 2016[32]) 21
تنخفض نسبيًا ً
وتستند الشرعية الدولية للحق يف التنظيم إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتكفل املادة  8من العهد حق أي شخص يف
إنشاء النقاابت العمالية واالنضمام إىل النقاابت اليت خيتارها ،مع مراعاة قواعد املنظمة املعنية فقط 22.وُمينح نفس احلق مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم( 1948 ،االتفاقية رقم  )87وحق التنظيم واملفاوضة اجلماعية( 1949 ،االتفاقية رقم .)98
وابلرغم م ن أن البلدان األربعة املشمولة يف هذه الدراسة قد صدقت على االتفاقية رقم  ، 98إال أن مصر وتونس مها فقط اللتني صدقتا على االتفاقية رقم
 .87وينص إعالن منظمة العمل الدولية لعام  1998بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل على أن "مجيع الدول األعضاء ،حىت وإن مل تصدق على
االتفاقيات املعنية ،عليها االلتزام من واقع عضويتها يف املنظمة ابحرتام حرية التنظيم واالعرتاف الفعال ابحلق يف املفاوضة اجلماعية " )].(ILO, 1998[33
ومن أجل املشاركة الفعالة يف املفاوضة اجلماعية ،هناك حاجة ملنظمات عمال وأصحاب عمل قوية ومستقلة .ويف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،
جند أن حوايل  ٪17من العمال أعضاء يف إحدى النقاابت ،ابلرغم من وجود اختالفات كبرية بني البلدان )] .(OECD, 2017[34وعلى الرغم من أنه
مل يتم العثور على بياانت قطرية قابلة للمقارنة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،إال أن يف األردن ،يُقدر مستوى التنظيم النقايب يف القطاع اخلاص بنسبة
 ،(JNCW, 2019[35]) ٪11بينما تشري بياانت املغرب إىل أن املستوى اإلمجايل للتنظيم النقايب أقل من  ٪10من السكان العاملني (European
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)] .Commission, 2015[36أما يف تونس ،تشري التقديرات إىل أن مستوى التنظيم النقايب يبلغ حوايل (European Commission, ٪30
)] . 2015[36وال تتوافر أرقام حديثة حول عدد أصحاب العمل يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األعضاء يف منظمات أصحاب األعمال واملنظمات
التجارية.
ومن أجل وضع قوانني وسياسات تليب احتياجاهتم ،جيب أن يشارك كل من العامالت وأصحاب العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف تطوير هذه
األطر القانونية .غالبًا ما تسمى املؤسسات اليت تدافع عن مصاحل قوة العمل وتعمل على صياغة األطر القانونية "اهلياكل الثالثية" ألهنا تشمل وزارات العمل
ومنظمات العمال وأصحاب العمل .وقد وجدت منظمة العمل الدولية أن "الشركاء االجتماعيني الذين يضموا نساء يف املناصب القيادية يكونوا يف الغالب
ونظرا ألن وجود املرأة حمدود على مستوى العضوية والقيادة ملنظمات
قد وضعوا اسرتاتيجيات ومناهج للمساواة بني اجلنسني" )]ً .(Pillinger, 2016[32
ٍ
دائما يف االعتبار بشكل كاف يف األطر القانونية املتعلقة بشؤون العمل.
العمال وأصحاب العمل يف البلدان األربعة ،فإن اهتماماهتم ال تؤخذ ً
جهودا لزًيدة مشاركة املرأة وقيادهتا يف اهلياكل الثالثية واملفاوضة اجلماعية:
تظهر دراسات احلالة أن البلدان تبذل ً







الرتكيز على النوع االجتماعي يف وزارات العمل .أنشأت وزارة القوى الع املة املصرية وحدة املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز (دراسة احلالة
 ) 2.6وأنشأت وزارة العمل األردنية مديرية عمل املرأة ملعاجلة قضاًي املساواة بني اجلنسني واملشاركة يف السياسات اليت تعزز اندماج املرأة يف سوق
العمل .وال تزال وزارة الشغل واإلدماج املهين املغربية ووزارة التكوين املهين والتشغيل التونسية تفتقران إىل وحدات املساواة بني اجلنسني.
مشاركة املرأة يف النقاابت .حددت منظمة العمال الرئيسة يف تونس؛ االحتاد العام التونسي للشغل ( )UGTTحصة من امرأتني يف كل هيئة
من هيئات صنع القرار اخلاصة هبا (دراسة احلالة  .)2.5وينص قانون النقاابت العمالية املصري لعام  2017على أن تشكيل جمالس املنظمات
النقابية جيب أن يضمن التمثيل الكايف للنساء والشباب قدر اإلمكان .ويتيح تعديل هذا القانون لعام  2019ملوظفي الشركات الصغرية إنشاء
نقابة .ومبا أن املرأة يف مصر تعمل يف الغالب يف الشركات الصغرية ،فمن املتوقع أن هذا التعديل قد يزيد من مشاركة املرأة يف النقاابت (دراسة
احلالة .)2.6
الرتكيز على النوع االجتماعي يف منظمات أصحاب العمل وبناء القدرات .أنشأت منظمة أصحاب العمل الرئيسة يف تونس؛ االحتاد التونسي
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( )UTICAالغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات ( )CNFCEاليت مت إنشاؤها كجزء من
مؤخرا وحدة دعم املرأة يف العمل .كما تقدم منظمات أصحاب العمل تدريبًا على مسائل املساواة
هيكلها ،وأنشأ احتاد الصناعات املصرية )ً (FEI
مؤخرا لسيدات األعمال يف تونس التدريب
إنشائها
مت
اليت
)
CNFCE
(
املؤسسات
احبات
بني اجلنسني .وتوفر أكادميية الغرفة الوطنية للنساء ص
ً
لصاحبات األعمال التجارية (دراسة احلالة  .)2.5كما أنشأ احتاد الصناعات املصرية ) (FEIأكادميية للموارد البشرية والنوع االجتماعي تعمل
مع مديري املوارد البشرية خللق بيئات عمل أكثر مراعاة العتبارات النوع االجتماعي (دراسة احلالة .)2.6
املفاوضة اجلماعية .وتعطي دراسة احلالة  2.7مثاالً من األردن عن تطبيق اتفاقية مفاوضة مجاعية قطاعية مما ساعد على تقليل فجوة األجور بني
اجلنسني وضمان ظروف عمل الئقة ملعلمي املدارس اخلاصة.
دراسة احلالة  2.5مشاركة وقيادة املرأة يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل يف تونس

تًعد منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الرئيسة يف تونس هي االحتاد العام التونسي للشغل ( )UGTTواالحتاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية ( .)UTICAمل حتظ مشاركة املرأة يف هذه اهلياكل إال ابهتمام ضئيل .ويعتقد ما يقرب من  ٪ 30من سيدات األعمال الاليت مشلهن
املسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية أن منظمات أصحاب العمل ال تؤثر على عمليات صنع القرار احلكومية )] .(ILO, 2017[37تدعم منظمة
العمل الدولية هذه املنظمات من أجل زًيدة عضوية املرأة ومشاركتها على املستوًيت القيادية.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
 حصص للنساء يف االحتاد العام التونسي للشغل ( .)UGTTعلى الرغم من كون حوايل  ٪40من أعضاء االحتاد العام التونسي للشغل
منخفضا للغاية يف هيئات صنع القرار اخلاصة ابالحتاد العام التونسي للشغل (ILO,
( )UGTTمن النساء ،إال أهنن ما زلن ممثالت متثيالً
ً
)] .2017[37لذا يف يناير  ، 2017قرر االحتاد العام التونسي للشغل تطبيق حصة من امرأتني يف كل هيئة من هيئات صنع القرار اخلاصة به.
وأعطى االحتاد نفسه مهلة أربع سنوات لتحقيق هذه احلصة .ويف عام  ،2017وللمرة األوىل يف اتريخ االحتاد العام التونسي للشغل )(UGTT
انضمت امرأة إىل جملسه التنفيذي .وقد دعمت منظمة العمل الدولية جولة قطرية لالحتاد العام التونسي للشغل لتشجيع انضمام أعضاء جدد.
وأدى ذلك إىل انضمام  13000عضوة إضافية ،وسوف يكون من الضروري أن يتم تدريبهن إذا أردن احلصول على فرصة لتويل أدوار قيادية يف
املنظمة الستيفاء احلصة.
 بناء القدرات للغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال ) .(CNFCEتشكل النساء حوايل  ٪40من أعضاء االحتاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية .وعلى الرغم من أن رئيسة االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية امرأة ،إال أن متثيل املرأة يف هيئات
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صنع القرار اخلاصة هبا يبلغ  ٪10فقط .يضم االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال،
اليت تتعامل بشكل حصري مع قضاًي سيدات األعمال .وحوايل  ٪15من سيدات األعمال الاليت مشلهن املسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية
أعضاء يف الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال .وتعمل منظمة العمل الدولية على بناء قدرة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات لتلعب
بروزا داخل االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .وهذا يشمل دعم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات إلجراء
دور أكثر ً
الدراسات الفنية .على سبيل املثال ،مت االنتهاء من تقييم وطين لتطوير تنظيم املرأة للمشاريع يف عام  .(ILO, 2017[37]) 2016وتستخدم
الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات هذا التقييم وتوصياته كخطة اسرتاتيجية لتوجيه التدخالت املستقبلية .وقد مت إعداد مسودة ملراجعة
النظام األساسي للغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال  ،وللمرة األوىل مت مجع بياانت العضوية املصنفة على أساس نوع اجلنس اخلاصة ب االحتاد
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
مؤخرا لرائدات األعمال التدريب لصاحبات
 أكادميية لرائدات األعمال .توفر أكادميية الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسااتليت مت إنشاؤها ً
األعمال من النساء بشأن موضوعات مثل اإلدارة املالية والتسويق وقوانني العمل .يهدف مشروع جديد 23ملنظمة العمل الدولية إىل زًيدة مساعدة
أيضا للوصول إىل الشركات اخلاصة األخرى اليت ترغب يف تعزيز القيادة
األكادميية ليس الستهداف أصحاب األعمال من النساء فحسب ،ولكن ً
أيضا القسم  2.5حول رًيدة األعمال).
النسائية (انظر ً
 ورقة مناصرة لرائدات األعمال .أصدرت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال ،بدعم من منظمة العمل الدولية ،ورقة مناصرة يلتزم فيها صانعو
السياسة التونسيون إبطالق العنان إلمكانيات رائدات األعمال يف تونس .وتقرتح الورقة رسم رؤية حول رًيدة األعمال النسائية إلدراجها يف برانمج
احلكومة  . 2024-2019كما توصي إبدراج منظور رائدات األعمال يف اللجان املالية واالقتصادية للربملان .تتضمن الورقة عنصرا متعلق
ابإلصالحات القانونية حيث تلتزم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات بتوعية املرأة حبقوقها االقتصادية فضال عن تعزيز ودعم مجيع
اإلصالحات الالزمة ملكافحة التمييز القائم على أساس نوع اجلنس .كما تدعو إىل "التطبيق الصحيح حلقوق امللكية مبا يتماشى مع املسامهة
االقتصادية واالجتماعية ،خاصة عندما يعمل الزوج والزوجة " .وهكذا ،تشري الورقة بشكل غري مباشر إىل عمل جلنة احلرًيت الفردية واملساواة
أخريا ،توصي الورقة مبشاركة أكرب للمرأة يف مناصب
التونسية ( )COLIBEاليت تقرتح املساواة يف املرياث (دراسة احلالة  4.1يف الفصل الرابع) .و ً
أيضا القسم  2.5املتعلق برًيدة األعمال).
صنع القرار يف كل من القطاعني العام واخلاص (انظر ً

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
مت اإلعالن عن حصة االحتاد العام التونسي للشغل للنساء يف القيادة فقط يف عام  2017ولدى االحتاد مهلة أربع سنوات لتحقيق ذلك ،وابلتايل فمن السابق
ألوانه تقييم أثر ذلك .ابلرغم من ذلك ،فإن االحتاد العام التونسي للشغل يعد منظمة كبرية وقوية يف تونس ،وقد احتل مكاان ابرزا يف عام  2015عندما مت
منحه جائزة نوبل للسالم كجزء من اللجنة الرابعية للحوار الوطين يف تونس .فيُعد قرار وضع احلصة خطوة رئيسة إىل األمام حنو حتقيق القيادة النسائية يف
البالد على نطاق أوسع.
ولكن على جانب أصحاب العمل ،جند الصورة أقل تفاؤال .حيث مل يقبل االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فكرة وجود حصة للقيادة
النسائية .لكن على الرغم من ذلك ،فرمبا ميهد بناء قدرات الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات الطريق لدور أكرب للمرأة داخل االحتاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية  .وقد وافق االحتاد ابلفعل على مشاركة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات يف أهم اجتماعاته وقد تزيد هذه املشاركة
مبرور الوقت .ومن خالل ورقة املناصرة اليت أصدرهتا الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات ( ،)CNFCEتعهد كبار املسؤولني احلكوميني إبطالق
العنان إلمكانيات رائدات األعمال التونسيات وللمساواة بني اجلنسني على نطاق أوسع.
كان دعم منظمة العمل الدولية ال غىن عنه يف متكني املرأة من لعب دور أكرب يف منظمات العمال وأصحاب العمل يف البالد .فمنظمة العمل الدولية هي
وكالة األمم املتحدة الثالثية الوحيدة ،وابلتايل لديها خربة كبرية يف العمل مع منظمات العمال وأصحاب العمل حول العامل .وستقوم منظمة العمل الدولية
بتعزيز د عمها ملنظمات العمال وأصحاب العمل يف تونس من خالل عدد من املشاريع اجلديدة.
دراسة احلالة  :2.6مبادرات املساواة بني اجلنسني يقدمها الشركاء الثالثيون يف مصر
من أجل حتقيق نتائج أفضل ملشاركة املرأة يف سوق العمل والتقدم الوظيفي للمرأة وحقوق املرأة يف العمل ،استثمرت مصر يف مزيد من التمثيل والقيادة للمرأة
يف هياكل شركائها الثالثة ،وهم يتضمنون وزارة القوى العاملة والنقاابت العمالية واحتاد الصناعات املصرية .وتتناول دراسة احلالة هذه كل منهم بدوره.
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ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
وحدة جديدة للمساواة بني اجلنسني يف وزارة القوى العاملة
أنشأت وزارة القوى العاملة )(MoMوحدة للمساواة بني اجلنسني وعدم التمييز مبوجب قرار وزاري يف  1يناير  .2019ويرتأس الوحدة وزير القوى العاملة
وتتألف من شخصيتني عامتني وخرباء من اختياره وعضوين من اجمللس القومي للمرأة ) (NCWواملستشار القانوين لوزير القوى العاملة ومدير عام إدارة
شؤون املرأة والطفل ابلوزارة وممثلو إدارات الوزارة ابحملافظات.
ووفقاً للقرار الوزاري24،ستعمل الوحدة ابلتعاون مع اجمللس القومي للمرأة من أجل:






النظر يف التعديالت أو القوانني اجلديدة والقرارات الوزارية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني.
تطوير برامج العمل واألنشطة لتمكني املرأة اقتصادًيً واجتماعياً.
ضمان محاية املرأة يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام .2030
متابعة تطبيق أحكام تشغيل املرأة ومراجعة الشكاوى واختاذ اإلجراءات الالزمة حللها.
نشر ثقافة املساواة بني اجلنسني وتعزيز مبدأ تك افؤ الفرص عرب سوق العمل واجملتمع بشكل عام ،من خالل محالت التوعية وورش العمل والربامج
التدريبية.

كبريا يف حتقيق املساواة بني اجلنسني وف ًقا للقواعد اليت وضعتها
ومينح هذا القرار للوحدة احلق يف منح عالمة "التميز" للشركات أو الكياانت اليت حتقق ً
تقدما ً
الوحدة.
ك ما تعمل منظمة العمل الدولية عن كثب مع الوحدة لضمان استدامتها .وقد قام مشروع العمل الالئق للمرأة يف مصر وتونس التابع ملنظمة العمل الدولية
بتنظيم وتيسري االجتماع األول للوحدة يف أغسطس  .2019وكفل االجتماع متثيالً شامالً ألصحاب املصلحة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مصر وهم:
ممثلو خمتلف اإلدارات بوزارة القوى العاملة وممثلو اجمللس القومي للمرأة والربملان .وقد متحورت املناقشات حول هيكل الوحدة وواليتها وتغطيتها اجلغرافية
وجماالت عملها املواضيعية وأدت إىل مشروع هيكل للوحدة واالتفاق على اخلطوات التالية .وقد ُعقدت ورشة عمل للتخطيط االسرتاتيجي لرتمجة مناقشات
اجتماع أغسطس إىل واثئق تنظيمية ملموسة يف مارس .2020
زًيدة متثيل املرأة يف النقاابت العمالية
يكفل الدستور املصري احلق يف إنشاء اجلمعيات وتشكيل النقاابت .ابإلضافة إىل ذلك ،ينص القانون رقم  213لعام ( 2017قانون النقاابت) على حرية
إنشاء اجلمعيات ،حيث ينص صراحة على أن العمال  -دون متييز  -هلم احلق يف تشكيل النقاابت أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها .ومبوجب املادة
 47من هذا القانون ،جيب أن يلتزم أصحاب العمل ابلسماح لألعضاء النقابيني ابلقيام أبنشطة نقابية .واعرتافا أبمهية مشاركة املرأة يف عمل النقاابت ،تنص
املادة  36على أن تشكيل جمالس املنظمات النقابية جيب أن أيخذ يف االعتبار التمثيل املناسب للنساء والشباب ،كلما أمكن ذلك.
ويف عام  ، 2019عدلت مصر قانون النقاابت العمالية ،وخفضت اشرتاطات عضوية النقاابت على مستوى املؤسسة إىل  50عامالً ،من  150عامالً يف
النص األويل . 25وقد يكون هلذا التعديل أتثري إجيايب على التمكني االقتصادي للمرأة حيث أن النساء يف مصر تعملن عادة يف الشركات الصغرية.
تعزيز مكانة املرأة يف الصناعة
يعترب احتاد الصناعات املصرية ( )FEIواحدا من أكرب مجعيات أصحاب العمل يف مصر .ويف عام  ، 2014أنشأ احتاد الصناعات املصرية وحدة دعم املرأة
يف جمال العمل املرأة يف جمال العمل ( ) WiBبدعم من منظمة العمل الدولية .ويعترب إنشاء هذه الوحدة خري دليل على التزام احتاد الصناعات املصرية بتعزيز
املساواة بني اجلنسني وتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف رؤيتها واسرتاتيجيتها .وهتدف الوحدة إىل:





تعزيز التواصل والتعاون مع أصحاب املصلحة يف تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت تديرها النساء يف القطاع الصناعي.
تطوير بيئة مالئمة وتعزيز السياسات والتشريعات اليت تدعم املرأة يف القطاع الصناعي.
بناء الشراكات والشبكات اليت تعمل على تطوير وتعزيز البيئة الداعمة لعمل املرأة يف القطاعات الصناعية يف مصر.
توجيه جهود املسؤولية االجتماعية للشركات حنو دعم املرأة يف األنشطة الصناعية.26
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توفر وحدة دعم املرأة يف جمال العمل املرأة يف جمال العمل جمموعة متنوعة من اخلدم ات مثل التدريب والدعم والتأييد والبحث ومجع البياانت من أجل تطوير
وإنفاذ سياسات املساواة وعدم التمييز وضمان وجود بيئة عمل خالية من التحرش اجلنسي .وتعمل وحدة دعم املرأة يف جمال العمل على زًيدة الوعي
ابملمارسات املراعية العتبارات النوع االجتماعي بني املوظفني ،كما تدرب فرق املوارد البشرية على مراقبة مبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة عن العمل
ذي القيمة املتساوية ،وضمان حصول العمال من الذكور واإلانث على فرص متكافئة للتواصل والتوجيه .وعالوة على ذلك ،توفر الوحدة الدعم لألمهات
للعودة إىل قوة العمل بعد اإلجازة الوالدية ،مع مراعاة حاجة مجيع املوظفني إىل التوازن بني العمل واحلياة.
تشمل اجملموعات املستفيدة اليت تستهدفها الوحدة النساء يف جمالس اإلدارة أو املديرين يف الشركات األعضاء يف احتاد الصناعات املصرية واملوظفات ورائدات
األعمال واملوظفات يف احتاد الصناعات املصرية وكذلك يف قطاع الصناعة.
نفذت وحدة دعم املرأة يف جمال العمل املرأة يف العمل وكانت جزءًا من املبادرات امللموسة التالية:







إجراء العديد من األنشطة التدريبية لرائدات األعمال واستضافة املؤمترات إلبراز دور املرأة يف الصناعات املصرية.
إنشاء أكادميية املوارد البشرية والنوع االجتماعي يف عام  ، 2017ابلتعاون مع منظمة العمل الدولية .وقد مت تصميم هذا الربانمج التدرييب الذي
يوما من قبل خرباء وطنيني ودوليني يف جماالت املوارد البشرية والنوع االجتماعي وقانون العمل )] .(ILO, 2019[38ويستهدف
يستغرق ً 15
هذا الربانمج التدرييب املتخصصني يف جمال املوارد البشرية العاملني يف الشركات األعضاء يف احتاد الصناعات املصرية لتزويدهم ابملعرفة الالزمة يف
اجملاالت الثالثة .وقد مت تنفيذ هذا الربانمج خالل العامني املاضيني ،وعقدت دورته األخرية يف عام . (ILO, 2019[38]) 2019
املسامهة يف شبكة رائدات األعمال (واحدة من ضمن مثاين منظمات) 27اليت طورها مشروع تعزيز رًيدة األعمال وتنمية املشروعات )(SEED
التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية .وهتدف هذه الشبكة إىل زًيدة إنشاء ومنو وتوسيع األعمال التجارية اململوكة للنساء يف مصر.
املشاركة يف تصميم وتعزيز برانمج إرشادي وإنشاء منصة اتصال ألصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين واجلهات الفاعلة
برؤية مشرتكة لدعم رائدات األعمال يف مصر.
حتسني اخلدمات اليت تقدمها املنظمات األعضاء ورائدات األعمال والوصول إىل النساء والشباب خارج املدن الكربى؛ وتوضيح متطلبات السياسة
للحكومة املصرية .يف عام  ، 2019أصدرت وحدة دعم رائدات األعمال ورقة موقف حول تطوير رًيدة األعمال النسائية ( )WEDيف مصر،
ومتت صياغتها بدعم من منظمة العمل الدولية )] . (FEI, 2019[39وتصيغ الورقة مقرتحات خللق بيئة متكينية ل تطوير رًيدة األعمال النسائية،
وبناء القدرات املؤسسية يف تطوير رًيدة األعمال النسائية ،وتطوير األدوات وخدمات الدعم لرائدات األعمال.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
تعد وحدة املساواة بني اجلنسني يف وزارة القوى العاملة مبادرة حديثة لذا من السابق ألوانه تقييم أثرها .ومع ذلك ،فبعد العمل الذي أجنزته يف عام ،2019
قررت وزارة القوى العاملة تفعيل مجيع الفروع اإلقليمية للوحدة يف مجيع احملافظات 28.وهذا يدل على التزام احلكومة القوي بتنفيذ مهام الوحدة .سيشمل
برانمج تدريب موظفي الوحدة تعزيز القدرات يف جمال اإلحصاءات وإعداد التقارير كأحد جماالته الرئيسة من أجل ضمان الرصد الفعال لعمل الوحدة واملساواة
وعدم التمييز وفقاً لالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وزًيدة حصة املرأة يف النقاابت وجمالس الشركات وكيفية خلق فرص عمل لرائدات األعمال واملشاريع
الصغرية واملتناهية الصغر اململوكة للنساء.
وتعترب املادة  36من قانون النقاابت العمالية خطوة يف االجتاه الصحيح لتعزيز متثيل أكرب للمرأة يف هيئات صنع القرار يف النقاابت .ولكن ابلرغم من أهنا
تشجع النقاابت عل ى وجود عدد أكرب من النساء يف جمالس اإلدارة ،إال أن هذه التوصية ليست ملزمة وال يتم تطبيق عقوابت على اهلياكل اليت ال تتبعها.
وعالوة على ذلك ،ال يعطي القانون أية مؤشرات حول ما ميكن أو جيب أن تفعله النقاابت لتحقيق "التمثيل الكايف" للنساء يف هياكل صنع القرار .وميكن
تعزيز دور املرأة يف هذه اهلياكل من خالل إنشاء وحدات متخصصة داخل النقاابت خمصصة لتحسني املساواة بني اجلنسني .وكذلك فإن تطبيق نظام احلصص
أيضا يف تعزيز متثيل املرأة.
حيث يتم ختصيص حصة من املقاعد يف اهليئات املنتخبة للنساء ،ميكن أن يساعد ً
دورا رئيسيًا يف تنفيذ التزامات مصر ابملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة.
تستطيع وحدة دعم املرأة يف جمال العمل املرأة يف جمال العمل أن تلعب ً
وال شك أن استدامة املبادرات مثل أكادميية املوارد البشرية والنوع االجتماعي من خالل دجمها يف برانمج أوسع لبناء القدرات من شأنه أن يساعد يف تعميم
مؤخرا بعض اإلجراءات امللموسة
االعتبارات املراعية للنوع االجتماعي يف مجيع الصناعات .تلخص ورقة السياسة العامة اليت نشرها احتاد الصناعات املصرية ً
اليت ميكن أن تتخذها الوحدة ملعاجلة نقص متثيل النساء يف احلوار بشأن السياسات يف مصر .وتشمل هذه اإلجراءات توفري دورات للقيادة مصممة خصيصاً
لرائدات األعمال ،إىل جانب بناء القدرات لصانعي السياسات لفهم وتعزيز تطوير رًيدة األعمال النسائية  .WEDتقرتح الورقة تطوير برامج التدريب هذه
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من أ ل تح يق التمكين االقتصاد للمرأ في مصر واألردن والم ر وتو

© 2020 OECD

100 

ابستخدام منهجية منظمة العمل الدولية "املرأة يف جمال األعمال التجارية واإل دارة"؛ لكن على الرغم من ذلك مل يتم تقدمي مزيد من املعلومات بشأن حمتوى
ونطاق هذه الدورات أو اجلدول الزمين لتنفيذها.
دراسة احلالة  :2.7املفاوضة اجلماعية لتحسني ظروف معلمي املدارس اخلاصة يف األردن
هناك العديد من النساء العامالت يف قطاع التعليم األردين سواء العام واخلاص .فاجملتمع ينظر إىل مهنة التدريس على أهنا األنسب للنساء إىل حد كبري حيث
أيضا .ويف هذا القطاع ،غالبًا ما تتقاضى املعلمات أقل من احلد األدىن
أن ساعات العمل تتوافق مع املسؤوليات العائلية ويكون معظم زمالئهن من النساء ً
كثريا ما يضطر املعلمون إىل االستقالة خالل فصل الصيف ،مما يقطع مدفوعات الضمان االجتماعي
لألجور وال يتم دفع مقابل لساعات العمل اإلضافية ،و ً
اخلاصة هبم ،وابلتايل يقلل من حصوهلم على استحقاقات الضمان االجتماعي .ويف حالة احلمل ،غالباً ما ُجترب املعلمات على االستقالة (ILO/NCPE,
)].2017[40
ويعترب التدريس يف القطاع اخلاص يف األردن مهنة يغلب عليها الطابع األنثوي إىل حد كبري .وكما هو مذكور أعاله ويف الفصل األول ،عادة ما تكون األجور
أقل يف املهن اليت يغلب عليها الطابع األنثوي بدرجة كبرية عنها يف املهن األخرى اليت تتطلب مستوًيت مماثلة من التعليم .ال يوجد حظر قانوين للتمييز بني
اجلنسني يف مكان العمل سواءً يف الدستور 29أو يف قانون العمل .30لكن ابلرغم من ذلك ،فإن املادة  2من قانون العمل املعدل رقم  14لعام  2019تتضمن
تعري ًفا لعدم املساواة يف األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية (اإلطار .)2.2
تبحث دراسة احلالة هذه كيف ساعدت املفاوضة اجلماعية على تقليل فجوة األجور بني اجلنسني وضمان ظروف عمل الئقة ملدرسي املدارس اخلاصة يف
األردن.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
يف عام  ،2013نشرت اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور ( ) NCPEومنظمة العمل الدولية دراسة عن فجوة األجور بني اجلنسني يف قطاع
التعليم اخلاص يف األردن )] .(ILO, 2013[41ووجدت هذه الدراسة أن الرجال يتقاضون يف املتوسط  ٪41أكثر من النساء يف هذا القطاع .وقدمت
دراسة  2013قاعدة األدلة اليت ميكن من خالهلا إطالق جمموعة متنوعة من املبادرات ملعاجلة العجز يف فرص العمل الالئق الذي يواجه معلمو املدارس
اخلاصة يف األردن .ويف عام  ،2014مت إطالق محلة "قُم مع املعلم" ،بقيادة وزارة العمل 31واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ( )JNCWونقابة املعلمني
األردنية ومؤسسة الضمان االجتماعي ومنظمات اجملتمع املدين .وقد دعمت اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور ومنظمة العمل الدولية احلملة .بدأت
احلملة كحركة شعبية وتطورت إىل عملية مفاوضة مجاعية ،لفتت انتباه النقابة العامة للعاملني يف القطاع اخلاص ورابطة أصحاب املدارس اخلاصة إىل هذه
القضية .وابلتوازي مع ذلك ،نفذت وزارة العمل عمليات تفتيش عمل إضافية يف مدارس القطاع اخلاص (UN Jordan, 2015[42]).
يف عام  ، 2017وقع احتاد موظفي القطاع اخلاص ورابطة أصحاب املدارس اخلاصة اتفاقية مفاوضة مجاعية ( )CBAلتنظيم ظروف العمل جلميع معلمي
موحدا ملعلمي املدارس اخلاصة حيسن
عقدا ً
املدارس اخلاصة ،بغض النظر عما إذا كانوا اتبعني إلحدى النقاابت العمالية .وقد أعدت اتفاقية املفاوضة اجلماعية ً
بشكل كبري ظروف عملهم؛ فهو يزيد من احلد األدىن لألجور ويفرض حتويل مجيع الرواتب إىل البنوك ،ويلزم املدارس بوجود مرافق الرعاية النهارية (وف ًقا للمادة
 72من قانون العمل؛ دراسة احلالة  )2.4وجيعل تسجيل الضمان االجتماعي إلزاميًا جلميع معلمي املدارس اخلاصة ،ويتضمن أيضا فرتة اختبار متبادلة مدهتا
يوما يتقاضى خالهلا معلمو املدارس اخلاصة أجرا مقابل خدماهتم .كما أعدت محلة "قُم مع املعلم" آلية للشكاوى لإلبالغ عن انتهاكات اتفاقية املفاوضة
ً 45
اجلماعية.

ويف عام  ، 2018مت اعتماد الئحة تسجيل وترخيص املدارس اخلاصة اليت قامت بتوسيع نطاق بعض أحكام اتفاقية املفاوضة اجلماعية ،من خالل اشرتاط
حصول مجيع معلمي املدارس اخلاصة على أجرهم إلكرتونيًا بدالً من احلصول عليها نقدا ،مما يقلل من خطر تدين األجور .كما سيساعد هذا على تتبع مجيع
معامالت الدفع .وإذا فشلت املدرسة يف تقدمي هذه الواثئق ،قد يتم إلغاء ترخيصها .(ILO, 2018[43]).
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من أجل ضمان تنفيذ ورصد اتفاقية املفاوضة اجلما عية والالئحة عن طريق الشركاء االجتماعيني ،ستساعد منظمة العمل الدولية يف تصميم خطة عمل
وستجمع البياانت عن نسبة املدارس اخلاصة اليت تدفع الرواتب عن طريق التحويل املصريف .وهذا أمر ضروري ،حيث مت تقدمي  314شكوى من انتهاكات
اتفاقية املفاوضة اجلماعية يف عام .(ILO, 2018[44]) 2018
وقد شهد عام  2019تعديالت على قانون العمل (القانون رقم  14لعام  )2019لتحسني املساواة يف األجور .وتنص املادة  2من هذا القانون على تعريف
للتمييز يف األجور على أنه عدم املساواة يف األجور بني العمال مقابل العمل ذي القيمة املتساوية دون متييز على أساس النوع .وتنص املادة  17على أن وزير
العمل يعني "هيئة أجور يف مناطق جغرافية حمددة" .وتكون هيئة األجور هي املسؤولة عن فحص أي متييز يف األجور –يف نطاق هذه املنطقة -قد يكون
موجودا مقابل عمل متساوي القيمة .وتتيح املادة  17إمكانية تغرمي أصحاب العمل مبلغ  500دينار أردين يف حال فشلوا يف تلبية احلد األدىن من األجور
ً
أو تطبيق أجور متييزية على العمل ذي القيمة املتساوية.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
تعد اتفاقية املفاوضة اجلماعية والئحة املتابعة خطوتني رئيسيتني إىل األمام لتحسني ظروف عمل معلمات املدارس اخلاصة يف األردن .ونظرا لوجود حوايل
 73.000معلمة يف املدارس اخلاصة يف األردن ،ستؤثر هذه اإلجنازات على حياة العديد من العامالت يف البالد.
يكمن جناح هذه املبادرة يف جمموعة متنوعة من العوامل:
 قاعدة استداللية قوية يتم إنشاؤها من خالل البحث يف املشكالت اليت تواجه معلمي املدارس اخلاصة ،مما وضع األساس للتعبئة االجتماعية من
خالل محلة "قُم مع املعلم".
 دعم احلملة من اجلهات الفاعلة املهمة يف البالد ،مبا يف ذلك احلكومة (وزارة العمل واللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة الضمان االجتماعي) واجملتمع
هاما يف توثيق جهود احلملة والرتويج هلا .وابلرغم من أن احلملة
دورا ً
املدين واملنظمات الدولية والشركاء االجتماعيني .كما لعبت وسائل اإلعالم ً
بدأت كحركة شعبية لتمكني املرأة احمللية ،إال أهنا توسعت تدرجيياً وأصبحت تضم املزيد من اجلهات الفاعلة.
أيضا منصة إلجراء املناقشات .وقامت منظمة العمل الدولية ببناء قدرات
 بناء القدرات والدعم من قبل منظمة العمل الدولية ،اليت وفرت ً
النقاابت العمالية ومنظمات أصحاب العمل املشاركة يف العملية .وقد كان ذلك ضرورًًي حيث يندر وجود احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية
على مستوى القطاع يف األردن )]. (European Commission, 2015[36
ابلرغم من أن اتفاقية املفاوضة اجلماعية والالئحة وتعديالت قانون العمل لعام  2019كلها إجنازات مهمة ،ال يزال هناك جمال ملزيد من التحسني .فعلى
سبيل املثال ،على الرغم من أن القانون يتضمن اآلن بعض األحكام اإلضافية بشأن عدم املساواة يف األجور ،إال أنه ال حيظر صراحة عدم املساواة يف األجور.
وحياول أصحاب املصلحة معاجلة هذا من خالل اتفاقيات املفاوضة اجلماعية يف قطاعات أخرى هتيمن عليها العامالت .على سبيل املثال ،مت إبرام اتفاقية
املفاوضة اجلماعية يف عام  2017لدعم عمال قطاع صناعة املالبس للحصول على احلد األدىن لألجور ويتم بذل اجلهود يف الوقت احلايل لتأمني املساواة يف
األجور للعاملني يف قطاع الصحة.

 .2.5رايدة األعمال
قانوان توقيع عقد
يف مجيع البلدان األربعة ،جند أن التشريعات املتعلقة إبنشاء وإدارة األعمال التجارية حمايدة من حيث نوع اجلنس .حيث تستطيع للمرأة ً
وتسجيل نشاط جتاري وفتح حساب مصريف بنفس طريقة الرجل )] .(World Bank Group, 2020[45ولكن على الرغم من ذلك ،يكشف الفصل
األول أن رائدات األعمال تواجهن يف الواقع املزيد من التحدًيت يف الوصول إىل املعلومات واألسواق واخلدمات املالية واألراضي وغريها من األصول .ولكن
مبا أن هناك قصور يف متثيل املرأة يف َسن القانون ووضع السياسات ،فإهنا ال تؤثر على كيفية صياغة التشريعات والسياسات التجارية.
تشري دراسات احلالة هنا ويف أقسام أخرى إىل أن البلدان األربعة قد أدخلت بعض اإلصالحات لتشجيع رائدات األعمال ،وخاصة يف اجملاالت التالية:
 مهام رائدات األعمال .أصدرت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات بتونس ( )CNFCEورقة مناصرة يلتزم فيها صانعو السياسة
التونسيون إبطالق العنان إلمكانيات رائدات األعمال يف تونس .تقرتح الورقة وضع رؤية لرًيدة األعمال النسائية ميكن تضمينها يف برانمج احلكومة
( 2024-2019دراسة احلالة  2.5يف القسم السابق).
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 الوصول إىل املعلومات وبناء القدرات .أعد اجمللس القومي للمرأة يف مصر واحتاد الصناعات املصرية عددا من أنشطة بناء القدرات لدعم سيدات
مؤخرا تدريبا
األعمال (اإلطار  2.7ودراسة احلالة  2.6أعاله) .وتوفر أكادميية الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات بتونس اليت مت أتسيسها ً
لرائدات األعمال على عدة موضوعات مثل اإلدارة املالية والتسويق وقوانني العمل (دراسة احلالة .)2.5

اإلطار  2.7.بناء قدرات رائدات األعمال يف مصر
عقد اجمللس القومي للمرأة يف مصر العديد من ورش العمل حتت عنوان برانمج رائدات األعمال ،واليت هتدف إىل دعم وتوجيه النساء الاليت ترغنب يف بدء
أعماهلن اخلاصة أو النهوض ابألعمال القائمة ابلفعل .تركز ورش العمل هذه على تدريب رائدات األعمال على التخطيط االسرتاتيجي الفعال لقطاع
األعمال .كما نفذ اجمللس القومي للمرأة مبادرة "املصرية" ،اليت تساعد سيدات األعمال على تسويق منتجاهتن ابستخدام كتالوج إلكرتوين مصور يتضمن
صور املنتجات وأسعارها وبياانت االتصال.
ابإلضافة إىل ذلك ،يعد برانمج الدليل األساسي لبدء األعمال اخلاصة مبادرة ابلتعاون مع املعهد املصريف املصري لتعزيز قدرات رائدات األعمال أصحاب
املشاريع الصغرية أو الذين لديهم فكرة ملشروع ما .ويقدم الربانمج للنساء فرصة لتنظيم أفكارهن وحتديد اخلطوات األولية اليت جيب اختاذها عند التخطيط
ألي مشروع .كما أقام الربانمج دورتني من خالل املعهد املصريف املصري .كانت األوىل عن "كيف تصبحني رائدة أعمال انجحة" واليت استهدفت رائدات
األعمال ذوات الصلة ابملعهد .وتناولت الدورة الثانية "التعليم املايل واإلدماج املايل أبحدث التقنيات يف تقدمي اخلدمات املالية يف البنوك" مبحافظة أسيوط.
املصدرhttp://ncw.gov.eg/ar/ (in Arabic):










معلومات حول األنشطة التجارية ،وإضفاء الطابع الرمسي عليها وتسجيلها .تبذل البلدان األربعة جهوداً مكثفة إلضفاء الطابع الرمسي على
املشاريع الصغرية واملتوسطة .ومن أجل تشجيع املزيد من رائدات األعمال على إضفاء الطابع الرمسي على أعماهلن ،أصدر املغرب قانوان يقدم
وضع املقاول الذايت .وراجع األردن أطره القانونية واملؤسسية ل تشجيع إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املنزلية الصغرية ،اليت تديرها النساء يف
الغالب (اإلطار  .) 2.8وتشجع القوانني املنظمة للتمويل األصغر يف مجيع البلدان الكياانت اليت تتقدم هلذا النوع من التمويل على إضفاء الطابع
الرمسي (دراسة احلالة  2.9اخلاصة مبصر واإلطار  2.9اخلاص ابلدول األخرى).
احلصول على اخلدمات املالية  .أصدر األردن واملغرب وتونس اسرتاتيجيات اإلدماج املايل (دراسة احلالة  .)2.8كما أصدرت مصر واألردن
اسرتاتيجيات حمددة للتمويل األصغر .وكل هذه االسرتاتيجيات تويل اهتماما خاصا للنوع االجتماعي (اإلطار  .)2.9ويقدم مصرف االحتاد
األردين جمموعة من اخلدمات اليت تركز على العميالت ،على سبيل املثال حساابت ادخار خاصة وقروض خالية من الضماانت والقروض لبدء
املشاريع الصغرية لرائدات األعمال (دراسة احلالة .)2.8
التمويل متناهي الصغرمتناهي الصغر .مجيع البلدان لديها قوانني تنظم قطاع التمويل متناهي الصغر (دراسة احلالة  2.9اخلاصة مبصر واإلطار
 2.9اخلاص ابلدول الثالث األخرى) .وال يتم استهداف النساء على وجه التحديد يف قوانني التمويل متناهي الصغر هذه ،ولكن مبا أن نسبة
النساء مرتفعة نسبيًا يف قطاع التمويل متناهي الصغر ،فإن خلق بيئة ت شريعية مالئمة للقطاع بشكل عام جيب أن يكون له أتثري هام على النوع
االجتماعي .وكذلك تقوم البنوك بوضع برامج خاصة للنساء.
احلصول على فرص لالستثمار .أدرجت مصر حكماً يتعلق ابملساواة بني اجلنسني يف قانون االستثمار اخلاص هبا ،حيظر التمييز يف جمال االستثمار
ويشجع ص غار املستثمرين ،والذين عادة ما يكونوا من النساء .كما مت فتح انفذة خاصة للنساء يف مركز خدمات املستثمرين حيث ميكن للمستثمرات
احلصول على مجيع املعلومات الالزمة واستكمال مجيع األوراق الالزمة يف مكان واحد (دراسة احلالة .)2.10
احلصول على األرض .ال شك أن األصول أساسية لرواد األعمال ،وخاصة ابلنسبة للنساء يف املناطق الريفية حيث تعتمد غالبية األنشطة
االقتصادية على األرض .فهي ضرورية لبدء مشروع جتاري بشكل عملي ،وكذلك ميكن بيعها لالستثمار يف األعمال التجارية ،وميكن كذلك أن
تكون مبثابة ضماانت للقروض للمساعدة يف متويل األ عمال التجارية .وتشري نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية
واملساواة بني اجلنسني ( ) SIGIإىل أن النساء يف مشال إفريقيا تواجهن أحد أعلى مستوًيت التمييز يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واملالية يف
العامل؛ بنسبة تصل إىل  ٪45مقارنة مبتوسط عاملي يبلغ ( (OECD, 2019[3]) ٪27الفصل األول) .ويتناول الفصل الثالث هذه القضية
حيث أهنا مرتبطة بقوانني املرياث يف املنطقة.
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اإلطار  2.8.املوجز اإلقليمي :اجلهود املبذولة إلضفاء الطابع الرمسي على أنشطة األعمال النسائية
األردن
وف ًقا لدراسة أجرهتا الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،يدار حنو  5000مشروع جتاري يف األردن من املنزل)] .(USAID, 2017[46نصفهم مملوك
للنساء ومعظم هذه األعمال نشطة يف القطاع غري الرمسي .وواحدة من كل مخس شركات غري مسجلة يف األردن هي مشاريع جتارية تدار من املنزل
) (HBBsوال تقوم الغالبية العظمى من هذه املشاريع التجارية بتعبئة منتجاهتا ويتم بيعها ابملشافهة .وقدرت الدراسة أنه إذا مت ترخيص هذه املشاريع
وتشغيلها يف القطاع الرمسي ،فإن هذا ميكن أن حيقق أرابحا تصل إىل  100مليون دوالر إضافية ستعود إىل االقتصاد األردين.
ومن أجل تشجيع إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع التجارية املنزلية ،قام األردن إبصالح أطره القانونية واملؤسسية خالل عامي  2016و 2017بدعم
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف إ طار مشروع دعم املشاريع احمللية .وهتدف اإلصالحات إىل تسهيل وتشجيع ترخيص املشاريع التجارية املنزلية
أيضا األفراد وأصحاب العمل
املتمركزة يف أي منطقة سكنية يف البالد .وابلرغم من أن قانون الضمان االجتماعي لعام  2010قد وسع نطاقه ليشمل ً
الذين يعملون حلساهبم اخلاص (املادة  ،)4إال أن جملس مؤسسة الضمان االجتماعي يف عام  2017قرر استثناء املشاريع التجارية املنزلية من اشرتاك/
حافزا إضافيًا إلضفاء الطابع الرمسي على املشاريع التجارية املنزلية اليت كان عليها -لوال ذلك  -أن تدفع
تغطية الضمان االجتماعي اإلجباري .وهذا يوفر ً

اشرتاكات عالية نسبيًا للضمان االجتماعي .ومبجرد تسجيل املشاريع التجارية املنزلية وترخيصها ،يُسمح هلا بتوريد منتجاهتا إىل أسواق جديدة (مثل
متاجر السوبر ماركت) مما قد يؤدي إىل توسع كبري يف قاعدة عمالئها.
وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDمت إصدار دليل تسجيل يوضح عمليات التسجيل ومتطلباهتا ألنواع املشاريع املختلفة .كما مت
عمل صحائف وقائع لتسجيل املشاريع املنزلية وترخيصها .وكذلك مت إجراء محالت توعية يف أحناء خمتلفة من البالد لدعم النساء صاحبات املشاريع املنزلية
لزًيدة تطوير وتسجيل مشاريعهن.
املغرب
يف املغرب ،أغلب النساء الاليت تعملن يف القطاع اخلاص تعملن بشكل غري رمسي .ويشري مسح مشل  200امرأة من رائدات األعمال يف املغرب إىل أن
 ٪24منهن تدرن أعماهلن من املنزل )] .(ILO, 2018[47ومن أجل تشجيع املزيد من أصحاب األعمال على إضفاء الطابع الرمسي على أعماهلم،
قانوان الستحداث وضع املقاول الذايت يف عام  . 322015يوفر هذا النظام نظام تسجيل بسيط ومزاًي مالية وتغطية ضمان اجتماعي.
أصدر املغرب ً
ويشري املوقع املغريب الرمسي اخلاص بوضع املقاول الذايت إىل أن نصف املقاولني الذاتيني يديرون مشاريعا منزلية وأن  ٪36من املقاولني الذاتيني من
النساء .33وقد أصدرت الوكالة الوطنية للنهوض ابملقاولة الصغرى واملتوسطة )مغرب املقاوالت( دليالً حول وضع املقاول الذايت وتقدم خدمات الدعم
ألولئك الذين يرغبون يف استخدام هذا الوضع.
مصر
تعمل أكثر من  ٪80من املشروعات املت ناهية الصغر والصغرية يف مصر يف االقتصاد غري الرمسي .وترتكز معظم سيدات األعمال الاليت متلكن مشروعات
صغرية ومتناهية الصغر يف القطاع غري الرمسي .ويشري تقرير حديث ملنظمة العمل الدولية إىل أن  ٪73من  200رائدة أعمال مشلهن املسح مل تسجلن
مشروعهن )] . (ILO, 2017[48ومتلك معظم هؤالء النساء مشاريع منزلية متناهية الصغر ،والسيما يف قطاع الزراعة .وأشار املسح أيضا إىل أن
صاحبات املشاريع املتناهية الصغر عادة ما تقمن بتشغيل عمال غري رمسيني ،بينما تشغل صاحبات املشاريع الصغرية العمال بشكل رمسي.
وهتدف مصر إىل زًيدة إضفاء الطابع الرمسي على املشروعات غري الرمسية من خالل جمموعة من املبادرات ،مبا فيها مشروع قانون الشركات الصغرية
واملتوسطة .ويشري حبث منظمة العمل الدولية إىل عدم وجود بُعد املساواة بني اجلنسني حمدد يف مشروع القانون )].(ILO, 2017[48
تونس
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وف ًقا ملسح ملنظمة العمل الدولية ،تعمل غالبية رائدات األعمال يف تونس يف قطاع الزراعة أو احلرف -قطاعات ذات معدالت غري رمسية عالية (ILO,
)] .2017[37وما يقرب من نصف رائدات األعمال الناشطات يف القطاع غري الرمسي تدرن أعماهلن من املنزل.
شيوعا اليت تذكرها هؤالء النساء لعدم إضفاء الطابع الرمسي على مشاريعهن هي االلتزام بدفع الضرائب واالشرتاك يف نظام الضمان
وكانت أكثر األسباب ً
االجتماعي .كما أشار االستطالع إىل أن هؤالء النساء مل تدركن فوائد تسجيل مشاريعهن.
ويف عام  ، 2017أطلقت تونس مشروع قانون خاص بوضع املقاول الذايت .وقد مت وضع املسودة ابلتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض ابملقاولة الصغرى
واملتوسطة (مغرب املقاوالت( وعدة مجعيات تونسية خمتلفة وكذلك االحتاد الفرنسي للمقاولني الذاتيني .وال يزال مشروع القانون قيد النظر.

دراسة احلالة  :2.8مبادرات تعزيز اإلدماج املايل للمرأة يف األردن
مهما من متكينها االقتصادي .فعندما تكون املرأة قادرة على فتح حساب توفري أو حساب مصريف ،ميكن أن
يعد حصول املرأة على اخلدمات املالية جزءًا ً
جدا .فعلى سبيل املثال،
يزيد ذلك من استقالليتها املالية .ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،يعد احلصول على اخلدمات املالية بشكل عام
منخفضا ً
ً
حتدًي رئيسيًا أمام
تتفوق حصة ملكية احلساب املصريف للذكور على اإلانث حبوايل  20نقطة مئوية (الفصل األول) .ميثل احلصول على اخلدمات املالية ً
أيضا ً

رائدات األعمال أو رائدات األعمال الناشئات وأيضا حتدًي أمام حتسني أداء مشروعاهتن.

وتتناول دراسة احلالة هذه اجلهود العملية اليت يبذهلا األردن لتعزيز اإلدماج املايل للمرأة والتغلب على هذه القيود.

ماذا تتضمن املبادرات وكيف حتققت؟
يف عام  ،2011أصدر أعضاء التحالف العاملي لإلدماج املايل 34إعالن املاًي لتعزيز اإلدماج املايل .35ويف أعقاب هذا اإلعالن العاملي ،أصدر البنك املركزي
األردين إعالن املاًي اخلاص به يف سبتمرب  .(Alliance for Financial Inclusion, 2018[49]) 2016وأحد األهداف الرئيسية إلعالن البنك
املركزي األردين هو تقليص الفجوة بني اجلنسني يف ملكية احلساابت املصرفية .ويف نوفمرب ُ ،2016عقد منتدى سياسي رفيع املستوى حول تعزيز اإلدماج
املايل للمرأة يف العامل العريب حتت رعاية امللكة رانيا العبد هللا .ويف عام  ،2017أطلق األردن اسرتاتيجيته الوطنية لإلدماج املايل  362020-2018بدعم من
الوكالة األملانية للتعاون الدويل ( .) GIZوكان األردن هو أول بلد يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تطلق اسرتاتيجية اإلدماج املايل ،حيث تقوم ابلرتكيز
على تقليص الفجوة بني اجلنسني يف التمويل ،مما يساعد على إطالق العنان لإلمكانيات االقتصادية لرائدات األعمال واملشاريع اليت تقودها النساء.
أيضا بتنفيذ برامج لتعزيز اإلدماج املايل للمرأة ومتكينها االقتصادي .على
وابإلضافة إىل هذه اجلهود على املستوى الوطين ،يقوم عدد من البنوك يف األردن ً
سبيل املثال ،حقق بنك االحتاد نتائج مبهرة من خالل مناهجه اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني.
37
منهجا مراعيا العتبارات النوع االجتماعي داخل البنك بقيادة
ويف عام  ،2014انضم بنك االحتاد إىل التحالف املصريف العاملي للمرأة ( )GBAوبدأ ً
رئيسة جملس اإلدارة .ويقدم البنك برامج خاصة لعميالته ،حيث يقدم برانمج "شروق" جمموعة من اخلدمات اليت تركز على العميالت ،مثل حساابت التوفري
اخلاصة ،والقروض اخلالية من الضماانت وقروض بدء املشاريع لرائدات األعمال .كما تتاح للعميالت فرصة االستفادة من خدمات التوجيه والتواصل .ويقدم
البنك أيضا خيارا للنساء يف إجازة أمومة إليقاف سداد القرض .ويدعم "برانمج العودة" التابع للبنك النساء الاليت أخذن فرتة راحة مهنية للرتكيز على أسرهن
للعودة إىل قوة العمل من خالل التدريب والتوجيه والتواصل وفرص اخلربة العملية يف جمال العمل .ويف عام  ،2017تلقى البنك أكثر من  1000سرية ذاتية
من النساء الراغبات يف االنضمام إىل الربانمج.

وابلفعل بدأت  19امرأة يف الربانمج ووجد نصفهن عمالً يف سوق العمل األردين بعد ذلك مباشرة .وابإلضافة إىل ذلك ،يصدر البنك جائزة "سيدات أعمال
العام" .كما قام أعضاء آخرون يف التحالف املصريف العاملي للمرأة  -GBAمثل البنك املصري "بنك مصر" -بتطبيق منتجات وخدمات مصرفية لدعم
التمكني االقتصادي والشمول املايل للمرأة)]. (IFC, 2018[50
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كما أن السياسات الداخلية لبنك االحتاد حترص على مراعاة النوع االجتماعي ،وكذلك يوفر البنك بيئة عمل صديقة لألسرة .فعلى سبيل املثال ،يتم توفري
أماكن يف مراكز الرعاية النهارية ألطفال مجيع املوظفني (سواء اإلانث أو الذكور) .وكذلك فوسائل املواصالت متاحة جلميع املوظفني وحيرص البنك على
تشغيل العاملني يف الفروع القريبة من منازهلم .وعالوة على ذلك ،فالبنك لديه أيضا سياسة خاصة ابلتحرش اجلنسي وسياسة بشأن املساواة يف األجر بني
الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية ،وميكن للموظفني االستفادة من ترتيبات الوقت املرن .تشكل النساء حوايل  ٪45من موظفي البنك ،ويشغلن
 ٪21من املناصب اإلدارية.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
إن إجراءات احلكومة على صعيد السياسات العامة -مثل االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املايل  - 2020-2018هي ابلتأكيد خطوة يف االجتاه الصحيح.
مهما يف مجع األدلة للدعوة إىل تطبيق اإلدماج املايل يف البالد .كما دعمت املنظمة مالياً وتقنياً
دورا ً
وقد لعبت الوكالة األملانية للتعاون الدويل (ً )GIZ
االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املايل ،واليت أصبحت حقيقة بفضل دعم األسرة املالكة األردنية .وقد يكون من املفيد إجراء استعراض منتصف املدة لتنفيذ
االسرتاتيجية ملعرفة مدى تقدم اجلهود .كما يوضح إعالن ماًي الصادر عن البنك املركزي األردين التزام املؤسسة القوي ابلشمول املايل للمرأة.
وابلتوازي مع وضع السياسات واالسرتاتيجيات ،عززت إجراءات القطاع اخلاص حصول املرأة على التمويل .حيث يوضح هنج بنك االحتاد املراعي للنوع
أيضا أعمال البنك .ومنذ بداية توجهاته
مهما فحسب من منظور املسؤولية االجتماعية للشركات ،بل إنه حيسن ً
االجتماعي أن الوصول إىل العميالت ليس ً
املراعية العتبارات النوع االجتماعي يف عام  ،2014ضاعف البنك عدد العميالت.

دراسة احلالة  :2.9تنظيم قطاع التمويل متناهي الصغر لدعم رائدات األعمال يف مصر
يعترب التمويل متناهي الصغر هو أداة رئيسة لدعم الشمول املايل للمرأة .فهو يقدم مزاًي واضحة للمرأة مبا أهنا تواجه عددا من العقبات يف احلصول على قروض
من املؤسسات املالية العادية .ويف مجيع أحناء العامل ،جند أن  ٪ 83من عمالء التمويل متناهي الصغر هم من النساء .ويصل هذا الرقم إىل  ٪60يف منطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا )].(Convergences/Zero Exclusion Carbon Poverty, 2018[51
وترى مصر أنه عندما تكون صناعة التمويل متناهي الصغر أك ثر تنظيما سيؤدي هذا إىل مزيد من احلماية للمستهلكني ،وتعزيز إضفاء الطابع الرمسي على
قطاعات التمويل متناهي الصغر واملشروعات الصغرية واملتوسطة 38وتشجيع االستثمار ،وابلتايل مكافحة الفقر من خالل متكني رواد األعمال الفقراء.
واهلدف الرئيس هو زًيدة اإلقراض للمواطنني الضعفاء وذوي الدخل املنخفض )] . (Egypt Today, 2018[52وتقدم دراسة احلالة هذه نظرة عامة
على جهود مصر لتحسني قط اع التمويل متناهي الصغر من أجل إعطاء النساء املزيد من الفرص.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
يف عام  ، 2005أصدرت مصر اسرتاتيجيتها الوطنية للتمويل األصغر اليت تدعو إىل "تطوير صناعة التمويل متناهي الصغر حبيث يتم دمج اخلدمات املالية
املستدامة لشرائح السوق الدنيا يف التنمية الشاملة لقطاع مايل واسع وشامل ومتنوع" )] .(Waly, 2008[53وكانت مراجعة التشريع إحدى التوصيات
الرئيسة لالسرتاتيجية ،هبدف توسيع قطاع التمويل متناهي الصغر من خالل فتحه ملؤسسات التمويل متناهي الصغر التجارية غري املصرفية من أجل جذب
املزيد من املقرتضني.39
أخريا بوصفه قانون التمويل متناهي الصغر
ويف عام  2010مت وضع مشروع قانون التمويل متناهي الصغر )] ، (Handoussa, 2010[54وقد مت إصداره ً
رقم 402014/141يف نوفمرب  .2014وهو أول قانون للتمويل األصغر يف مصر .وينظم القانون القروض ابلغة الصغر اليت تقدمها اجلهات غري املصرفية مبا
يف ذلك الشركات واملنظمات غري احلكومية .قبل القانون رقم  ، 2014/141كان يتم خدمة سوق التمويل متناهي الصغر فقط من قبل البنوك واملنظمات
غري احلكومية اليت كانت متول املشروعات الصغرية واألفراد مب ساعدة االئتمان املصريف .كما أنشأ قانون التمويل متناهي الصغر االحتاد املصري للتمويل متناهي
الصغر ( )EMFمن أجل تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر يف مجيع أحناء مصر.
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قروضا صغرية حتت إشراف هيئة الرقابة املالية املصرية ( ،)EFSAاليت أعيد تسميتها لتصبح ابسم اهليئة العامة
ويضع القانون الكياانت غري املصرفية اليت تقدم ً
للرقابة املالية ( )FRAيف عام .2017
أعقب القانون العديد من سياسات التنفيذ واملبادرات:







عقد منتدى التمويل متناهي الصغر 41يف القاهرة عام  ، 2017والذي انقش الرحبية املتزايدة لقطاع التمويل متناهي الصغر والتحدًيت اليت يواجهها
لكي يصبح جزءًا ال يتجزأ من التنمية االقتصادية يف مصر.
مبادرة حكومية جديدة للتمويل األصغر (إعالن شركة "متويلي") تركز على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع التجارية وتستهدف النساء والشباب
يف أجزاء خمتارة من مصر.
تعليمات من البنك املركزي املصري للبنوك بتخصيص  ٪ 20من ائتماهنا للمشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة حبلول عام 2020
)].(Tawil, 2018[55
خطة وضعها البنك املركزي ،ابلتعاون مع اهليئة العامة للرقابة املالية واالحتاد املصري للتمويل األصغر ،لتوجيه  30مليار جنيه مصري (حوايل 1.6
مدعوما لشركات التمويل متناهي الصغر
متويال
مليار يورو) إىل  10مليون مستفيد حبلول عام  .2021ويف إطار هذه املبادرة ،تقدم مثانية بنوك ً
ً
ومؤسسات التمويل متناهي الصغر املعتمدة من قبل اهليئة العامة للرقابة املالية )].(Oxford Business Group, 2017[56
برانمج تدرييب مدعوم من البنك املركزي يستهدف املنظمات غري احلكومية للتمويل األصغر يف يونيو (Tawil, 2018[55]) 2018
إطار أتميين األصغر وإرشادات حلماية مستهلكي التمويل متناهي الصغر )].(EFG Hermes, 2017[57

أيضا إىل مزيد من االعرتاف والدعم الدوليني ،على سبيل املثال من الوكالة األملانية للتعاون الدويل  GIZوالبنك الدويل.42
وقد أدت مجيع هذه التطورات ً

ما هي التأثريات وحتدًيت التنفيذ وعوامل النجاح؟
ساعد قانون التمويل متناهي الصغر على خلق بيئة تشريعية مواتية للقطاع .حيث أنه قد وحد معايري نشاط التمويل متناهي الصغر ،وابلتايل ضمن الكفاءة
املؤسسية واالستدامة املالية )] . (Tawil, 2018[55ونتيجة لذلك ،تلقت مؤسسات التمويل متناهي الصغر التجارية غري املصرفية تراخيص أبعداد كبرية.
وحبلول عام  ،2016بعد عامني من إصدار قانون التمويل متناهي الصغر ،تلقت أكثر من  700مؤسسة جتارية تراخيص للعمل يف التمويل متناهي الصغر.43
وشهدت هذه التطورات القانونية ارتفاعاً يف عدد عمالء التمويل متناهي الصغر يف مصر من  2مليون (ذكر وأنثى) إىل  2.53مليون بني عامي 2016
و.(Al Tadamun Microfinance Foundation, 2017[58]) 2017
ونظرا ألن نسبة النساء مرتفعة نسبيًا يف قطاع التمويل متناهي الصغر،
وال تُعد املرأة مستهدفة على وجه التحديد يف قانون التمويل متناهي الصغر .ومع ذلكً ،
أيضا أتثري هام على النوع االجتماعي .فحوايل  ٪70من املستفيدين من التمويل متناهي الصغر يف مصر
فإن خلق بيئة تشريعية مواتية بوجه عام للقطاع له ً
من النساء أي ما يصل إىل  1.55مليون مواطنة وبنسبة زًيدة  ٪22عن عام (Al Tadamun Microfinance Foundation, 2016
2017[58]).
كما تبحث دراسة حديثة يف أتثري التمويل متناهي الصغر على اجلوانب املختلفة لتمكني املرأة يف مصر ،مثل التمكني االقتصادي والسياسي واالجتماعي
قدرا أكرب
والنفسي )] .(El Hadidi, 2018[59وتكشف الدراسة أن أكرب أتثري للتمويل األصغر على املرأة املصرية هو أتثري نفسي حيث تكتسب املرأة ً
صغريا .وبسبب التأثري االجتماعي للتمويل األصغر ،يتغري وضع املرأة
من الثقة ابلنفس واحرتام الذات من خالل اقرتاض األموال بشكل فعال وإنشاء مشروعاً ً
أيضا بسلطة اختاذ القرار بشكل أكرب داخل األسرة .44على الرغم من ذلك ،أشارت الدراسة
أيضا .فمع زًيدة االستقالل املايل ،قد تتمتع املرأة ً
داخل األسرة ً
أيضا إىل أن التمويل متناهي الصغر كان له أتثري حمدود على التمكني االقتصادي للمرأة .ويرجع ذلك إىل القروض الصغرية املقدمة يف التمويل متناهي الصغر،
ً
واليت ال تؤدي إىل منو سريع لألعمال45.

وابلرغم أن منو قطاع التمويل متناهي الصغر يعد تطوراً إجيابياً ،إال أنه جيب توخي احلذر للتأكد من أال يصبح السوق مشبعًا ابلكثري من مؤسسات التمويل
انفتاحا على إقراض املقرتضني غري
متناهي الصغر .فقد يؤدي هذا إىل منافسة شديدة بني مؤسسات التمويل متناهي الصغر وقد جيعلها أقل أمهية وأقل
ً

املضمونني.
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وعلى الرغم من أن القانون يهدف إىل زًيدة اندماج املشروعات يف االقتصاد الرمسي ،إال أن البريوقراطية والتكاليف اإلضافية ميكن أن تشجع رواد األعمال
على البقاء يف القطاع غري الرمسي والبحث عن طرق غري رمسية للحصول على قرض.
ويعين إنشاء اهليئة العامة للرقابة املالية أنه على مؤسسات التمويل متناهي الصغر أن تقدم تقاريرها املالية إىل هذه اهليئة وتدفع الضرائب .ومن مث ،يتعني على
رواد األعمال الذين يرغبون يف التقدم للحصول على قرض من مؤسسات التمويل متناهي الصغر هذه االلتزام ابإلجراءات اإلدارية والعمل يف القطاع الرمسي.
كبريا لرواد األعمال الذين يفتقرون إىل أوراق اهلوية أو الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف األوراق الالزمة إلضفاء الطابع الرمسي .وابإلضافة
وقد يكون هذا ً
حتدًي ً
إىل ذلك ،يعد إضفاء الطابع الرمسي على مشروع قائم ابلفعل عملية تستغرق وقتًا طويالً يف مصر (World Bank, 2019[60])(Hafez,
 . 2015[61]).وابلرغم من أن إجراءات وتكاليف تسجيل األعمال التجارية ال ختتلف بشكل كبري ابلنسبة للنساء والرجال ،إال أن النساء تواجهن حتدًيت
إضافية يف بدء عملهن .فبعكس الرجال ،حتتاج املرأة إىل احلصول على إذن زوجها ملغادرة املنزل من أجل متابعة عملها )].(World Bank, 2019[60
وعلى الرغم من أهنن ال حيتجن إىل إظهار دليل على هذا اإلذن لبدء عمل جتاري ،إال أن التهديد املستمر أبن تفقد املرأة نفقتها وف ًقا لقوانني األحوال الشخصية
املصرية ،يؤثر عليها يف نشاطها االقتصادي.
على الرغم من ذلك ،حتتاج املشروعات الصغرية واملتوسطة غري الرمسية إىل حوافز إلضفاء الطابع الرمسي عليها حىت تتمكن من النمو كمؤسسات جتارية وليس
يف إطار برامج التنمية )] . (Oxford Business Group, 2017[56وحتاول احلكومة معاجلة حتدًيت إضفاء الطابع الرمسي من خالل إعالن شركة
"متويلي" )] . (Oxford Business Group, 2017[56ومن أجل دعم املشاريع بشكل فعال لدخول االقتصاد الرمسي ،جيب تبسيط إجراءات
التسجيل وخفض تكاليفه.
ومع ذلك ،ال تزال العديد من النساء يف مصر تعتربن إضفاء الطابع الرمسي على األعمال التجارية مهمة معقدة بسبب احلاجة إىل االمتثال للضرائب وأنواع
أخرى من التشريعات .وعالوة على ذلك ،غالبًا ما تعمل النساء العامالت يف جمال املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر واملتوسطة يف مصر يف مشاريع حملية
(مثل بيع اخلضروات واملالبس املصنوعة يف املنزل) ،واليت يكون لديها فرص حمدودة للتوسع يف السوق .هذا هو أيضا السبب الذي جيعل السيدات املصرًيت
تتقدمن للحصول على قروض أقل من الرجال املصريني )].(El Hadidi, 2018[59
هناك حاجة إىل مزيد من اإلجراءات لزًيدة التمكني االقتصادي للمرأة من خالل التمويل متناهي الصغر ،مثل زًيدة الوعي حول كيفية االستفادة من الفرص.
كما أن هناك حاجة إىل التوجيه والتدريب للمساعدة على تنمية املشاريع وتطويرها .واألمر مرتوك ملؤسسات التمويل متناهي الصغر-اليت متنح القروض-
الستكشاف املزيد من الفرص لتمكني املرأة وفهم كيفية زًيدة املضاعف االقتصادي الناتج عن مشاريع التمويل متناهي الصغر .وجيب أيضا أن تساعد النساء
أخريا ،جيب على مؤسسات التمويل متناهي
يف العثور على أعمال مرحبة لالستثمار فيها لزًيدة رأس ماهلن ،ومساعدهتن على إهناء اإلجراءات القانونية .و ً
الصغر توعيتهم ابآلليات الالزمة لتحسني عادات االدخار وتوفري التدريب ملساعدة عميالهتا على اختاذ قرارات جتارية أفضل (Nisser, 2017[62]; El
)] .Hadidi, 2018[59وابلرغم من أن تقييم احتياجات السوق واجتاهاته قد يكون صعبًا بسبب انتشار الشكل غري الرمسي على نطاق واسع يف سوق
املشاريع املتناهية الصغر ،إال أن هذا أمر يف غاية األمهية.
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اإلطار 2.9.لوائح التمويل متناهي الصغر يف األردن واملغرب وتونس
األردن
يف األردن ،اقرتض ما يزيد قليالً عن  ٪4من البالغني من مؤسسة للتمويل األصغر يف عام  .2016وحوايل  ٪70من العمالء الذين حيصلون على قروض
من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من النساء .ويف عام  ،2015مت اعتماد الئحة للتمويل األصغر لتنظيم القطاع ،وهي متنح البنك املركزي األردين
سلطة ترخيص مؤسسات التمويل متناهي الصغر واإلشراف عليها .وهذا القانون غري متاح على اإلنرتنت.
ويف عام  2005كان األردن قد اعتمد اسرتاتيجية للتمويل األصغر واملرتبطة خبطة عمل التمويل متناهي الصغر اليت مت حتديثها للفرتة ما بني -2016
إعالان بشأن الشمول املايل يف
أيضا ً
 .2018وكما هو موضح يف دراسة احلالة  8-2حول األعمال املصرفية يف األردن ،أصدر البنك املركزي األردين ً
عام  2016يعطي األولوية لسد الفجوة بني اجلنسني.
املصدر(Hauser, Pavelesku and Vacarciuc, 2017[63]), Financial Inclusion Diagnostic Study in Jordan 2017, Synthesis Report , :
;https://www.findevgateway.org/paper/2017/12/financial-inclusion-diagnostic-study-jordan-2017-synthesis-report
(GIZ,
2015[64]), “New microfinance regulation in Jordan to foster outreach of the sector and improve consumer protection”,
http://microfinance-mena.org/news/new-microfinance-regulation-jordan-foster-outreach-sector-improve-consumerprotection

املغرب
للمغرب اتريخ طويل يف تنظيم التمويل متناهي الصغر بقانونه األول حول هذا املوضوع والذي صدر عام  .1999ومنذ ذلك احلني ،صدرت جمموعة من
التعديالت على هذا القانون من خالل أطر تشريعية خمتلفة .لكن ال يذكر أي منهم املساواة بني اجلنسني .وقد أصدر املغرب اسرتاتيجية وطنية لإلدماج
املايل يف عام .2018
املصدر(ATTAC CADTM MAROC, 2017[65]), Le microcrédit au Maroc : quand les pauvres financent les riches. Etude de :
terrain et analyse du systéme du microcrédit, http://attacmaroc.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/ATTAC-Maroc.Etudemicrocr%C3%A9dit.-PDF.pdf
Loi n° 18-97 du 5 février 1999 relative au micro-crédit.

تونس
قانوان لتنظيم عمل مؤسسات التمويل متناهي الصغر وإنشاء هيئة إشرافية ملؤسسات التمويل متناهي الصغر .لكن هذا
يف عام  ،2011أصدرت تونس ً
القانون ال يذكر جوانب املساواة بني اجلنسني.
وأنشأت تونس مرصد اإلدماج املايل الذي ُكلف بتطوير اسرتاتيجية اإلدماج املايل للفرتة ما بني .2022-2018
(Medias24,
2019[66]),
Document:
voici
la
Stratégie
nationale
d’inclusion
املصدرfinancière, :
https://www.medias24.com/document-voici-la-strategie-nationale-d-inclusion-financiere-1284.html; (Central Bank of
Tunisia,
2017[67]),
Rapport
d’activité
de
l’Observatoire
de
l’inclusion
financiere,
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_OIF_2017_fr.pdf.
Décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
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دراسة احلالة  :2.10ترسيخ املساواة بني اجلنسني يف قانون االستثمار املصري
عانت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من اخنفاض كبري يف تدفقات االستثمار األجنيب منذ األزمة املالية العاملية لعام  2007واليت تفاقمت بسبب
االضطراابت اإلقليمية منذ عام  .2011إال أن هناك عالمات انتعاش إجيابية  -وإن كانت متفاوتة  -ال سيما يف مصر .ويبلغ االستثمار األجنيب املباشر
حاليًا  ٪ 1.9من الناتج احمللي اإلمجايل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وتسري تدفقات االستثمار األجنيب إىل مصر على مسار تصاعدي ،حيث
بلغت  7.7مليار دوالر أمريكي يف السنة املالية  .(CEIC, 2020[68]) 2018-2017وعلى الرغم من اخنفاض االستثمار األجنيب املباشر يف مصر
منذ عام - 2017ليصل إىل  ٪2.7من الناتج احمللي اإلمجايل –إال أنه ال يزال أعلى من متوسط منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (World Bank,
)] 2018[69وتستمر حصة مصر من االستثمار األجنيب املباشر العاملي يف الزًيدة )] .(Enterprise, 2019[70كما شهد االستثمار احمللي يف مصر
زًيدة كبرية يف السنوات األخرية )].(CEIC, 2017[71
دورا رئيسا يف تعزيز اقتصاد أي بلد وكذلك يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويعترب االستثمار األجنيب املباشر أحد أهم التدفقات
ويلعب التمويل اخلاص ً
املالية العاملية اخلاصة .ال يوجد حتليل إقليمي متاح عن النوع االجتماعي واالستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،ولكن أحباث منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية األخرية تتضمن بعض النتائج من بلدان خمتارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )] . (OECD, 2019[72وهذا يشري إىل أن
االستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يدعم املساواة بني اجلنسني بعدة طرق:
 ميكن أن يزيد االستثمار األجنيب املباشر الطلب على عمل اإلانث مما قد يؤدي إىل ارتفاع األجور وارتفاع معدالت مشاركة اإلانث يف قوة العمل.
وابلرغم من ذلك ،ففي معظم البلدان  -مبا فيها مصر  -يتم االستثمار األجنيب املباشر عادة يف قطاعات ذات حصص أقل من املوظفات ،مثل
التمويل والنقل (الشكل  1.9يف الفصل األول) .ويستثىن من ذلك االنتشار الواسع لالستثمار األجنيب املباشر يف قطاع الصناعات التحويلية،
الذي يوظف النساء أكثر من الرجال .وهذا هو احلال أيضاً يف األردن واملغرب وتونس (الفصل األول؛ اجلدول امللحق - 1أ .)1كما يتم االستثمار
األجنيب املباشر عادة يف القطاعات اليت هبا فجوات كبرية يف األجور بني اجلنسني .وابلرغم من أن االستثمار األجنيب املباشر يتمتع مبيزة أولية ابلنسبة
للنساء عن طريق جذهبن إىل قوة العمل يف الوظائف ذات املهارات املتدنية واألجر املنخفض ،فإن هذه امليزة تقل عندما تظل النساء حماصرات يف
هذا النوع من الوظائف دون فرص للتقدم يف حياهتن املهنية.
 وميلك االستثمار األجنيب املباشر القدرة على حتسني التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات .وبصفة عامة ،فإن نسبة الشركات األجنبية اليت
تشغل فيها النساء مناصب عليا ،وكذلك حصة النساء يف املناصب اإلدارية يف الشركات األجنبية ،أعلى بكثري منها يف الشركات احمللية .وقد
حتتذي الشركات احمللية مثل هذه املمارسات اليت تقوم هبا الشركات األجنبية.
أتثريا إجيابيًا على رًيدة األعمال النسائية يف البلد املضيف .وعادة ما يكون لدى املستثمرين األجانب من البلدان
 ميكن أن يكون لالستثمار األجنيب ً
املضيفة األكثر مساواة بني اجلنسني عدد أكرب من النساء صاحبات األعمال .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن خيلق فرص
عمل جديدة لرائدات األعمال يف البلدان املضيفة .وستكون هذه فرصة جيدة ملصر حيث أن  ٪17.8فقط من الشركات هبا لديها نسبة مشاركة
نسائية يف امللكية46.
توثق دراسة احلالة هذه جهود مصر األخرية يف جمال املساواة بني اجلنسني واالستثمار من خالل تقدمي إطار قانوين مالئم.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
دخل قانون االستثمار املصري رقم  72لسنة47 2017حيز التنفيذ يف  1يونيو  ،2017ليحل حمل قانون االستثمار رقم  8لسنة  .481997ميثل قانون
أماان واتساقًا لالستثمارات األجنبية
االستثمار اجلديد -الذي تبعه مباشرة قانون الشركات احملدث  -عالمة ابرزة أخرى يف جهود البلد لتوفري بيئة تنظيمية أكثر ً
واحمللية .وقد أعاد هذا اإلصالح األخري التأكي د على اإلرادة السياسية القوية ملواصلة حتسني بيئة األعمال والقدرة التنافسية .فهو يوفر جمموعة كاملة من
ضماانت االستثمار ومعايري احلماية املطلوبة لتوفري نظام قانوين آمن للمستثمرين ،وال سيما احلكم الذي مينح معاملة عادلة ومنصفة لكال من للمستثمرين
األجانب واملصريني.
كما يتضمن قانون االستثمار حكماً بشأن املساواة بني اجلنسني .فوفقاً للمادة  ، 2خيضع االستثمار ملبادئ "املساواة يف الفرص االستثمارية وتكافؤ الفرص
بغض النظر عن حجم وموقع املشروع ودون متييز على أساس النوع .تدعم الدولة الشركات الناشئة ورًيدة األعمال واملشروعات متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة لتمكني الشباب وصغار املستثمرين "( .الفقرة )3
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وميكن للمستثمرات الرجوع إىل هذه املادة إذا واجهن أي قيود تتعلق ابلنوع االجتماعي يف نشاطهن االستثماري .كما تدعو هذه املادة إىل متكني صغار
املستثمرين .وعلى الرغم من زًيدة حجم امل شروعات الصغرية واملتوسطة اململوكة للنساء يف مصر بشكل نسيب مبرور الوقت ،إال إن املشروعات الصغرية واملتوسطة
اململوكة للنساء التزال أقل بشكل عام من تلك اململوكة للرجال )] . (ILO, 2016[73ولذلك ،فإن الرتكيز على صغار املستثمرين يؤدي يف الواقع إىل
متكني املرأة.
وقد يكون للمواد  8و11و  15اليت تنظم ضماانت وحوافز االستثمار أيضا أتثريا غري مباشر على النساء .حيث تنص املادة  8على إمكانية تشغيل ما ال
يزيد عن  ٪10من العاملني يف املشروع االستثماري من األجانب .وميكن زًيدة هذه النسبة إىل  ٪20من العاملني األجانب عندما ال تتوفر إمكانية تعيني
عمالة وطنية ابملؤهالت املطلوبة .وتشري هذه األحكام القياسية إىل حد ما إىل ضمان عدد معني من الوظائف للعاملني املصريني يف املشروعات األجنبية واليت
خصما بنسبة  ٪30من التكاليف
متيل إىل أن تكون أكث ر مساواة بني اجلنسني .ولذلك قد يفيد هذا احلكم الباحثات عن عمل .ومتنح املادة  11رقم 2
ً
االستثمارية يف ظروف حمددة مبا يف ذلك عند قيام املشروعات الصغرية واملتوسطة أبنشطة استثمارية .ومبا أن النساء يف مصر متتلكن شركات أصغر من الرجال،
أيضا من هذا احلافز .وعالوة على ذلك ،تدعو املادة  15املستثمرين لدعم املشاريع االجتماعية .وقد تركز هذه املشروعات على التمكني
فقد تستفدن ً
االقتصادي للمرأة .وكذلك فإن النساء أيضا متلن إىل املشاركة يف املشاريع االجتماعية أكثر من الرجال.
ومن أجل تسهيل تنفيذ األح كام املتعلقة ابلنوع االجتماعي ،مت فتح انفذة خاصة للنساء يف مركز خدمات املستثمرين لتكون مكاان موحدا خمصص خلدمة
للمستثمرات.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
يوضح قانون االستثمار لعام  2017التزام احلكومة املصرية بتوفري فرص استثمارية متساوية للنساء والرجال .وابلرغم من ذلك ،قد يكون التنفيذ العملي
للقانون صعباً بسبب االفتقار إىل اللوائح التنفيذية ابإلضافة إىل عدم اتساق املمارسات اإلدارية يف مجيع أحناء الدولة.
وستكون اخلطوة التالية هي منح حوافز موجهة للمشاريع االستثمارية اليت توظف نسبة معينة من العامالت و/أو لالستثمارات اليت متلكها وتديرها النساء .ويف
اقتصادًي .لذلك من الضروري ضمان أن املستثمرين األجانب (ملزمني
مصر -كما هو احلال يف أي بلد آخر -يتمتع االستثمار ابلقدرة على متكني املرأة
ً
انوان ابحرتام) حيرتمون مبادئ املساواة بني اجلنسني وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة يف أنشطتهم االستثمارية وداخل شركاهتم .ومبا أن النساء ذوات املهارات
ق ً
املتدنية هم عادة من تعملن يف قطاعات االستثمار األجنيب املباشر ،فينبغي على املستثمرين األجانب بذل اجلهود لتنمية قوة العمل احمللية حىت تتمكن النساء
من التقدم يف السلم الوظيفي وتقليص الفجوات يف األجور بني اجلنسني .وهذا يتماشى مع املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية املتعلقة
ابملؤسسات املتعددة اجلنسيات ،اليت تنص على أنه من املتوقع أن تعزز املؤسسات الفرص املتساوية للنساء والرجال مبا يف ذلك يف التدريب والتعلم مدى احلياة
(اإلطار  .)2.10ومبا أن الشركات األجنبية يف مصر تتمتع عادةً بتوازن أفضل بني اجلنسني فيما خيص قيادة املؤسسات من الشركات احمللية ،فهناك إمكانية
أن تقلد الشركات احمللية هذه املمارسة.
ابإلض افة إىل احلكم املتعلق ابلنوع االجتماعي يف قانون االستثمار ،تدعم احلكومة املصرية رائدات األعمال املصرًيت بطرق أخرى ،لضمان إمكانية وصول
النساء والرجال على قدم املساواة إىل إنشاء األعمال التجارية وتنميتها .وتعمل احلكومة مع املنظمات الدولية مثل البنك الدويل وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي
وهيئة األمم املتحدة للمرأة لتيسري حصول رائدات األعمال على التمويل (دراسة احلالة  .)2.9ويهدف اإلصالح األخري يف قانون املرياث إىل محاية نصيب
املرأة يف املرياث ،مبا يف ذلك مرياث األراضي .وسيؤدي ذلك إىل تسهيل حصول رائدات األعمال على األرض ،وابلتايل احلصول على االئتمان الذي يوفر
ضماانت ملموسة لطلب قرض (الفصل الثالث).
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اإلطار  2.10.األدوات واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن النوع االجتماعي واالستثمار
جديدا نسبيًا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وميكن أن تساعد املصادر املوضحة هنا
يعد االهتمام ابملساواة بني اجلنسني يف االستثمار
موضوعا ً
ً
واضعي السياسات واملمارسني على أخذ منظور املساواة بني اجلنسني يف االعتبار يف املبادرات املتعلقة ابالستثمار.
املبادئ التوجيهية املتعلقة ابملؤسسات املتعددة اجلنسيات
تتضمن نسخة  2011من املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات عنصر النوع االجتماعي .وتنص املبادئ
التوجيهية على أنه جيب على الشركات احرتام حقوق اإلنسان ،مبا فيها حقوق املرأة .ومن املتوقع أن تعزز املؤسسات الفرص املتساوية للنساء والرجال مبا
يف ذلك يف التدريب والتعلم مدى احلياة .كما أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اإلرشادات املتعلقة ببذل العناية الواجبة للشركات العاملة يف
قطاعات حمددة مبا يف ذلك التعدين والقطاعات االستخراجية وصناعة املالبس واألحذية والزراعة .كما تشري هذه الواثئق التوجيهية احملددة إىل املساواة
بني اجلنسني.
Enterprises,
2011
املصدرEdition, :
https://doi.org/10.1787/9789264115415-en

Multinational

for

Guidelines

OECD

2011[74]),

(OECD,

مؤشرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املتعلقة خبصائص االستثمار األجنيب املباشر
أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادي ( )OECDتقر ًيرا يف عام  2019يعرض مؤشرات جديدة حول أتثريات االستثمار األجنيب املباشر على
التنمية املستدامة يف البلدان املضيفة .يتضمن التقرير فصالً عن كيفية ارتباط االستثمار األجنيب املباشر أبربعة أبعاد للمساواة بني اجلنسني :املساواة بني
اجلنسني يف العمل ،واملساواة يف األجور بني اجلنسني ،والنساء يف املناصب اإلدارية العليا ،ورًيدة األعمال النسائية .يشرح اجلزء األول من الفصل القنوات
اليت ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يقوم من خالهلا ابلتأثري على النتائج اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني املذكورة أعاله يف البلدان املضيفة من خالل
مراجعة الدراسات السابقة.
ويعرض اجلزء الثاين جمموعة من املؤشرات اليت تربط االستثمار األجنيب املباشر أببعاد املساواة بني اجلنسني املذكورة أعاله ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
واملناطق النامية املختارة.
املصدر(OECD, 2019[75]), FDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development impacts of investment, :
www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm

دليل البنك الدويل حول أبعاد املساواة بني اجلنسني يف إصالح مناخ االستثمار
يف عام  ،2010أصدر البنك الدويل دليالً يوفر أدوات ملموسة ملعاجلة النوع االجتماعي واالستثمار يف مشروعات التعاون اإلمنائي .ويتضمن الدليل
مثاين وحدات حول تعميم املساواة بني اجلنسني يف ( )1احلوار بني القطاعني العام واخلاص ( )2بدء األعمال التجارية وتشغيلها ( )3ضرائب األعمال
التجارية ( )4لوجستيات التجارة ( )5اإلقراض املضمون ( )6السبل البديلة لتسوية املنازعات ( )7املناطق االقتصادية اخلاصة ( )8سياسة االستثمار
األجنيب وتعزيزه.
املصدر(Blackden, Manuel and Simavi, 2010[76]), Gender Dimensions of Investment Climate Reform: A Guide for Policy Makers :
and Practitioners, http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Gender -dimensions-of-investmentclimate-reform-a-guide-for-policy-makers-and-practitioners

مبادرة شبكة االستثمار ذات األثر العاملي من منظور املساواة بني اجلنسني يف االستثمار

ت يير ال وا ين وكسر الحوا

من أ ل تح يق التمكين االقتصاد للمرأ في مصر واألردن والم ر وتو

© 2020 OECD

112 

يف عام  ،2017أطلقت الشبكة الدولية لالستثمار املؤثر ( )GIINمبادرة الستكشاف فرص وحتدًيت االستثمار من منظور املساواة بني اجلنسني.
االستثمار من منظور النوع االجتماعي هو ممارسة االستثمار للحصول على عائد مايل مع مراعاة الفوائد اليت تعود على النساء ،من خالل حتسني الفرص
االقتصادية والرفاهية االجتماعية .وهتدف املبادرة إىل لفت االنتباه للضرورة امللحة لالستثمار من منظور املساواة بني اجلنسني وزًيدة كمية رأس املال اليت
يتم توزيعها من منظور املساواة بني اجلنسني .لدى املبادرة صفحة على اإلنرتنت حتتوي على إرشادات حول كيفية دمج اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف
اسرتاتيجية االستثمار ،وكذلك كيفية قياس أتثري مثل هذه االسرتاتيجية .وهناك قاعدة بياانت العتمادات واسرتاتيجيات االستثمار من منظور املساواة
بني اجلنسني قيد اإلنشاء .كما تعقد املبادرة ندوات عرب اإلنرتنت بشكل منتظم حول هذا املوضوع وتعقد جمموعة عمل لالستثمار من منظور املساواة
بني اجلنسني.
املصدرhttps://thegiin.org/gender-lens-investing-initiative:

 .2.6اخلالصة والتوصيات
تعاين منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من أدىن معدالت مشاركة يف قوة العمل من اإلانث وأكرب فجوة يف األجور بني اجلنسني وأكرب فجوة بني اجلنسني
يف املرحلة األوىل من نشاط تنظيم املشاريع وأعلى نسبة من النساء يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر بدوام كامل يف مجيع أحناء العامل ،وهبذا فهي تواجه
حتدًيت كبرية يف التحرك حنو املساواة بني اجلنسني يف العمل .وابلرغم من ذلك ،فإن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد أصبحن أكثر تعليما
من أي وقت مضى وميكنهن حتقيق منافع كبرية لسوق العمل.
تدرك املنطقة هذه التحدًيت ومقدار ما ميكن أن جتنيه البلدان اجتماعياً واقتصادًيً من زًيدة مشاركة اإلانث يف قوة العمل .وتبني دراسات احلالة أن القطاع
أيضا لتحسني
اخلاص يدرك بشكل متزايد أن جهود املساواة بني اجلنسني ليست مهمة من منظور املسؤولية االجتماعية للشركات فحسب ،ولكنها مهمة ً
نتائج األعمال.
عددا من اإلصالحات واملبادرات املتعلقة مبسائل العمل واحلماية االجتماعية اليت جتري حاليا يف مصر واألردن واملغرب وتونس لتشجيع
وقد تناول هذا الفصل ً
املزيد من املساواة بني اجلنسني يف العمل .وهذا يشمل مبادرات سد الفجوة يف األجور بني اجلنسني وتشجيع تقدم املرأة الوظيفي وإصالحات ومبادرات
احلماية االجتماعية ملعاجلة مسألة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وحتسني التوازن بني العمل واحلياة واالستثمار يف زًيدة مشاركة املرأة وقيادهتا يف منظمات
العمال وأصحاب العمل حىت ميكن أن يكون للمفاوضة اجلماعية نتائج أكثر إجيابية ابلنسبة للنساء .كما اعتمدت البلدان تدابري حمددة لتشجيع رائدات
األعمال.
وملواصلة االستفادة من الزخم اإلجيايب امللحوظ يف املنطقة ،ميكن للحكومات واجلهات الفاعلة األخرى النظر يف التوصيات التالية املستخلصة من دراسات
احلالة:
التوافق مع املعايري الدولية
 العمل مع الشرك اء االجتماعيني ومنظمة العمل الدولية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ابلنوع االجتماعي.
صادقت البلدان األربعة على اتفاقية املساواة يف األجور (اتفاقية  )100واتفاقية التمييز (يف االستخدام واملهنة) (اتفاقية  ،)111ومها اتفاقيات
أساسية ملنظمة ا لعمل الدولية .وتشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية األخرى اليت تركز على املساواة بني اجلنسني ،اتفاقية العمال ذوي املسؤوليات
العائلية (اتفاقية  ) 156اليت مل تصادق عليها أي من البلدان األربعة ،واتفاقية محاية األمومة (اتفاقية  )183اليت صادق عليها املغرب فقط ومل
تصدق عليها البلدان الثالثة األخرى ،واتفاقية القضاء على التحرش والعنف يف عامل العمل واليت مت اعتمادها يف اآلونة األخرية (اتفاقية  )190ومل
يتم التصديق عليها بعد من قبل أي بلد يف مجيع أحناء العامل حىت اتريخ كتابة تقرير هذه الدراسة .وسيسمح التصديق ملنظمة العمل الدولية ابلعمل
مع البلدان كل على حدة ملساعدهتا على مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات املصدق عليها.
 االستفادة من الزخم الذي خلقته مبادرة منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل ،واليت تركز على حتقيق املساواة بني اجلنسني يف العمل.
فعلى سبيل املثال ،أسفرت هذه املبادرة عن عمل حتليلي مفيد وخلقت شبكات ألصحاب املصلحة ميكن استخدامها للدعوة ملزيد من اإلصالحات.
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وال شك أن املشاركة يف املبادرات الدولية بشأن املساواة بني اجلنسني يف العمل ،مثل التحالف الدويل للمساواة يف األجور (EPIC؛ اإلطار
 ،)2.1ميكن أيضا أن حتافظ على الزخم.
حتسني األطر القانونية بشكل أكرب





إدراج حكم خاص بعدم التمييز يف قانون العمل إىل جانب أحكام خاصة بشأن حقوق املرأة يف العمل ،مثل املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة
عن العمل ذي القيمة املتساوية.
إزالة مجيع األحكام القانونية التمييزية املتعلقة مبشاركة املرأة يف سوق العمل ،مثل تلك اليت متنع املرأة من مزاولة مهن معينة أو العمل ليالً أو العمل
لنفس عدد ساعات عمل الرجل.
مراجعة قوانني األحوال الشخصية حبيث ال حتتاج املرأة إىل طلب موافقة أحد أفراد األسرة من الذكور حىت تتمكن من العمل .ودعم برامج لتحسني
األعراف االجتماعية احمليطة مبشاركة املرأة يف سوق العمل.
إدراج جانب املساواة بني اجلنسني يف سياسات التشغيل ورًيدة األعمال والتأكد من أن االسرتاتيجيات الوطنية للمرأة واسرتاتيجيات املساواة بني
اجلنسني تتناول مجيع جوانب املساواة بني اجلنسني يف العمل.
زايدة املساواة يف مكان العمل






تعزيز التوازن بني اجلنسني يف حوكمة الشركات من خالل حصص حمددة وإدراج بند املساواة بني اجلنسني يف قوانني حوكمة الشركات.
البحث عن مبادرات القطاع اخلاص بشأن املساواة بني اجلنسني وتوثيقها على املستوى القطري واإلقليمي وإبراز هذه املبادرات بشكل أكرب.
إدخال العمل املرن يف التشريع ويف املمارسة العملية وتشجيع النساء والرجال على حد سواء على االستفادة من هذا اخليار حىت يتمكن الرجال
من تقاسم املسؤوليات العائلية.
حتسني عمليات تفتيش العمل اليت تركز على املساواة بني اجلنسني حىت يتم إنفاذ األحكام القانونية املتعلقة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني.
توسيع نطاق احلماية االجتماعية لتحسني التوازن بني العمل واحلياة







مواصلة إصالح أنظمة احلماية االجتماعية يف البلدان مع الرتكيز على معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز مشاركة املرأة يف قوة العمل.
مواءمة مدة إجازة األمومة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبماية األمومة وإدخال نظام ال يتحمل صاحب العمل مبوجبه تكاليف احلماية
االجتماعية وحده ،بل يتم توزيعها على العاملني والعامالت .إدخال نظام و/أو متديد إجازة األبوة وتشجيع اآلابء على أخذ هذه اإلجازة من أجل
تقاسم املسؤوليات العائلية.
االستثمار يف مرافق رعاية األطفال عالية اجلودة وتقدمي حوافز للشركات اليت ترغب يف إنشاء مثل هذه املرافق .وجعل هذه املرافق متاحة ألطفال
العاملني سواء كانوا من الذكور أو اإلانث.
التأكد من أن العمل املرن ليس له أتثري سليب على تغطية احلماية االجتماعية.
بدء حوار بني القطاعني العام واخلاص حول توفري خدمات احلماية االجتماعية ملواءمة اخلدمات اليت تقدمها البلد مع تلك اليت يقدمها القطاع
اخلاص.
إشراك املزيد من النساء يف احلوار االجتماعي









تعزيز مشاركة وقيادة املرأة يف منظمات العمال وأصحاب العمل من خالل احلصص احملددة واألقسام النسائية والتدريب على املساواة بني اجلنسني
لألعضاء .االستفادة من مشاركة املرأة املتزايدة يف احلوار االجتماعي إلبرام اتفاقيات مساومة مجاعية تعزز التمكني االقتصادي للمرأة.
دعم رائدات األعمال
تشجيع رائدات األعمال من خالل تسهيل احلصول على اخلدمات املالية والتمويل متناهي الصغر وإضفاء الطابع الرمسي على األعمال.
تنفيذ اسرتاتيجيات اإلدماج املايل احلالية وتقدمي برامج اخلدمات املالية املصممة خصيصا للنساء.
مواصلة املناقشات حول املساواة يف املرياث وجترمي احلرمان غري القانوين من املرياث.
تسهيل إضف اء الطابع الرمسي على األعمال التجارية من خالل تقدمي احلوافز وتبسيط متطلبات/إجراءات التسجيل.
إدراج أحكام املساواة بني اجلنسني يف قوانني االستثمار ومتابعة تنفيذها حىت تتمكن رائدات األعمال من احلصول على فرص االستثمار واالستفادة
منها.
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المالحظات
 فالدستور ينص على مبدأ املساواة وحيظر التمييز على أساس العرق واللغة والدين لكنه ال، أما يف األردن.مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة مدرج ابلفعل يف دساتري املغرب وتونس ومصر
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ال ينص قانون العمل األردين على مبدأ قانوين للمساواة .حتظر البلدان األخرى اليت يغطيها التقرير التمييز بني اجلنسني يف قانون العمل :املادة  35من قانون العمل املصري رقم 12لسنة

2003؛ وأُضيفت املادة  5مكرر إىل قانون العمل التونسي لعام  1966مبوجب قانون  :1933واملادة  9من قانون العمل املغريب لعام .2003
3

حيتوي الشكل  1-0يف بداية هذا التقرير على ملخص "سريع" جلميع موضوعات دراسات احلالة واإلطارات املفصلة

4

مت تناول مشكلة التحرش اجلنسي يف الفصل 3

5

اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال ذوي مسؤوليات عائلية( 1981 ،رقم .)156

6

يف مصر ،تستطيع املوظفة يف القطاع ال عام أن تطلب العمل نصف الوقت مقابل نصف أجر .ويف تونس ،قد يطلب املوظفون واملوظفات يف القطاع اخلاص العمل بدوام جزئي من أجل

رعاية طفل دون سن السادسة أو فرد معاق أو مريض من األسرة .أما يف القطاع العام ،ميكن للنساء العمل بدوام جزئي واحلصول على ما يصل إىل ثلثي راتبهن )].(OECD, 2017[2
7

ال ينص قانون العمل يف مصر على املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية مبا يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور .ومع ذلك،

فإنه حيظر "التمييز يف األجور على أساس النوع أو األصل أو اللغة أو الدين أو األيديولوجية".
ال ينص قانون العمل التونسي على املساواة يف األجرعن العمل ذي القيمة املتساوية متشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور .ومع ذلك ،فإن الباب  5مكرر من
قانون العمل يرسي  -بوجه عام  -مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة .وتنص املادة  40من الدستور على أنه "حيق جلميع املواطنني  -ذكورا وإاناث -احلصول على ظروف عمل الئقة وعلى أجر
عادل".
Source: https://wbl.worldbank.org/
8

الئحة رقم  22لسنة  2017بشأن التشغيل املرن ،اجلريدة الرمسية 22 ،فرباير .2017

9

احلد األدىن لألجور هو  220دينار أردين لألردنيني و 150دينار أردين لغري األردنيني.

10

تعليمات العمل املرن ،اجلريدة الرمسية رقم  5509لعام  ،2018صفحة .1982

11

مرجعا غري ملزم لصانعي السياسات لبناء عمليات فعالة حلوكمة الشركات (OECD,
توفر مبادئ حوكمة الشركات جملموعة العشرين /منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املنقحة ً

12

اجتمع صناع السياسات وممثلو البورصات واملنظمات غري اهلادفة للربح والعاملني يف جمال اإلعسار وقادة األعمال من بلدان واقتصادات الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،مبا فيها اجلزائر

)].2015[7

والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وتونس وسورًي واململكة العربية السعودية وقطر واليمن واإلمارات العربية املتحدة مع خرباء دوليني
وإقليميني يف املؤمتر اإلقليمي اخلامس حلوكمة الشركات الذي ينظمه معهد "حوكمة" حلوكمة الشركات ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهيئة أسواق املال العمانية وأقره إعالن مسقط.
راجع https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf.
13

يتضمن قانون حوكمة الشركات األردين لعام  2012التوازن بني اجلنسني كأحد العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار يف تكوين جمالس اإلدارة (متوفر ابللغة اإلجنليزية على:

 .) www.ecgi.org/codes/documents/jordanian_cg_code_2012_en.pdfتنص مدونة ولوائح ممارسات احلوكمة اجليدة للشركات يف املغرب لعام 2008
على أن اهليئة احلاكمة جيب أن تتكون من أعضاء يكون من ضمن مواصفاهتم ضمان التنوع ،مبا يف ذلك التوازن بني اجلنسني" ،من أجل إاثرة نقاش حقيقي وجتنب البحث املنهجي عن
توافق اآلراء" (متاح على:
 .)www.cgem.ma/upload/1151817115.pdfيستخدم ملحق  2011للمدونة واللوائح املغربية حلوكمة الشركات احلكومية لغة مماثلة ،على الرغم من أن املالحق اليت
تغطي األعمال التجارية الصغرية واملؤسسات االئتمانية ال تستخدمها
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(  ،Code Spécifique de Bonnes Pratiques de Gouvernance des PME et Entreprises Familialesمتاح على:
www.ecgi.org/codes/documents/good_practice_code_morocco_oct2008_fr.pdf ).
14

على سبيل املثال ،االتفاقية رقم  121بشأن إعاانت إصاابت العمل أو رقم  128بشأن إعاانت الشيخوخة والورثة أو رقم  130بشأن الرعاية الطبية واإلعاانت املرضية أو رقم 183

بشأن محاية األمومة (راجع امللحق -2أ.)1
15

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي (احلد األدىن) ( 1952،رقم  .)102يف  12فرباير  ،2014وافق األردن على اجلزء اخلامس ،إعانة الشيخوخة والسادس ،إعانة

إصاابت العمل والتاسع ،إعانة العجز والعاشر ،استحقاقات األرمل /األرملة.
16

17

18

قانون الضمان االجتماعي املؤقت رقم  30لسنة  ،1978اجلريدة الرمسية رقم  ،1978/10/16 ،2816املعتمد يف  30يوليو .1978
مت مجع هذه املعلومات خالل مقابلة مع أمساء خضر ،املديرة التنفيذية جلمعية املعهد الدويل لتضامن النساء.
كما قامت "صداقة" بتوسيع حمفظتها للعمل على احلواجز اهليكلية اليت حتول دون دخول النساء إىل قوة العمل واليت تشمل نقص وسائل النقل العام وعدم املساواة يف األجور .وكانت

"صداقة" تعمل ابلتعاون الوثيق مع جمموعة من أصحاب املصلحة مبا فيهم منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ،وقد بدأت مؤخراً يف العمل مع هيئة األمم املتحدة للمرأة.
19

تنص قوانني العمل يف مصر واملغرب على أنه يتعني على أصحاب العمل يف القطاع اخلاص توفري مرافق الرعاية النهارية يف املوقع عند تشغيل أكثر من  100و 50امرأة على التوايل.

بينما ال يلزم قانون العمل التونسي أصحاب العمل بتوفري مرافق الرعاية النهارية.
20

تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  154بشأن تعزيز املفاوضة اجلماعية املفاوضة اجلماعية على النحو التايل :متتد املفاوضة اجلماعية لتشمل مجيع املفاوضات اليت جتري بني صاحب

العمل أو جمموعة من أصحاب العمل أو منظمة واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة ،ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى ،من أجل (أ) حتديد شروط العمل وأحكام
االستخدام و /أو (ب) تنظيم العالقات بني أصحاب العمل والعمال و /أو (ج) تنظيم العالقات بني أصحاب العمل أو منظماهتم ومنظمة العمال أو منظمات العمال.
21

أيضا
يتم تعريف فجوة األجور بني اجلنسني على أهنا الفرق بني متوسط أجور الرجال ومتوسط أجور النساء ابلنسبة ملتوسط أجور الرجال .راجع الفصل األول و ً

https://data.oecd.org/earnwage/gender -wage-gap.htm
22

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،متاح على

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.
23

(1

أطلقت منظمة العمل الدولية مشروع "الطريق إىل األمام بعد الثورة :العمل الالئق للمرأة يف مصر وتونس" ابلشراكة مع وزارة اخلارجية الفنلندية .وهي حاليًا يف املرحلة الثانية من تنفيذه
أبريل

2018

-

31

مارس

.)2021

ملزيد

من

املعلومات

حول

املشروع،

راجع:

https://www.ilo.org/africa/technical-

cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
24

قرار وزاري رقم  1لعام  ،2019وزارة القوى العاملة املصرية .امللخص الشامل حملتوى القرار ابللغة العربية متاح على اإلنرتنت على الرابط
?lang=ar.اجلنسني-بني-املساواة-لتحقيق-ابلوزارة-وحدة-إبنشاء-قرارا-يصدر-العاملة-القوى-وزيرhttps://sis.gov.eg/Story/181405/

25

املادة  ،1القانون رقم  142لسنة  2019لتعديل عدة أحكام من القانون رقم  213لسنة .2017

26

احتاد الصناعات املصرية ،وحدة دعم املرأة يف جمال العمل املرأة يف جمال العمل ،األهداف اإلسرتاتيجية راجع http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-

( arابللغة العربية)
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27

األعضاء اآلخرون يف اللجنة التوجيهية للشبكة هم اجمللس القومي للمرأة ( )NCWومجعية سيدات أعمال اإلسكندرية )(ABWAومبادرة رواد النيل Nilepreneurوفالت

 6البز Flat6Labsومؤسسة انرتبرنل Entreprenelleومجعية سيدات أعمال مصر  Women of Egypt 21 (BWE 21) 21ومؤسسة "اجتاه" .Etijah
مزيد من املعلومات عن الشبكة متاحة علىhttp://www.seedegypt.org/women-entrepreneurs-network. :
28

"مسؤول منظمة العمل الدولية :مصر منوذج للمساواة بني اجلنسني" 16 ،فرباير ،2020

https://www.youm7.com/story/2020/2/16/مسئول-ب -العمل-الدولية-مصر-منوذج-حيتذى-يف-املساواة-بني( /4633662ابللغة العربية)
29

حتظر املادة  6من الد ستور األردين التمييز على أساس العرق واللغة والدين ،دون اإلشارة إىل التمييز القائم على أساس نوع اجلنس على وجه التحديد.

30

ال ينص قانون العمل األردين على مبدأ قانوين للمساواة .البلدان األخرى اليت يغطيها التقرير حتظر التمييز بني اجلنسني يف قانون العمل :املادة  35من قانون العمل املصري رقم

2003/12؛ وأُضيفت املادة  5مكرر إىل قانون العمل التونسي لعام  1966مبوجب قانون  :1933واملادة  9من قانون العمل املغريب لعام .2003
31

32

مبا يف ذلك رئيسة قسم التمكني االقتصادي للمرأة يف وزارة العمل وكذلك مفتشي العمل.
قانون

رقم

13-114

لسنة

13

19

بتاريخ

فرباير

2015

والذي

يتعلق

بوضع

املقاول

الذايت.

راجع:

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=98839 .
33

34

35

راجع http://ae.gov.ma.
التحالف العاملي لإلدماج املايل هو شبكة من البنوك املركزية واملشرفني وهيئات الرقابة املالية األخرى.
اإلعالن كامال متاح علىhttps://www.afi-global.org/maya-declaration :

36

االسرتاتيجية

متاحة

على:

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strate
gy%20A9.pdf.
37

راجع https://financialallianceforwomen.org.

38

واليوم ال يزال  ٪50من االقتصاد يعمل بشكل غري رمسي.

39

قروضا جتارية إلقراض مبالغ أصغر للمشاريع
غالباً ما حتجم البنوك عن إقراض املشاريع الصغرية بسبب ارتفاع احتماالت التعرض للمخاطر .أتخذ مؤسسات التمويل متناهي الصغر ً

متناهية الصغرية ،وابلتايل فهي أقل إحجاما عن إقراض املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر.
40

مت تنفيذ القانون كمرسوم بسبب عدم وجود برملان عامل يف الفرتة بني يونيو  2012وأكتوبر  .2015القانون متاح ابللغة العربية على:

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG33615UG33616.pdf .
41

ملزيد من املعلومات عن هذا احلدث ،راجعhttps://egyptinnovate.com/en/events/3rd-annual-microfinance-forum. :

42

أرفقت الوكالة األملانية للتعاون الدويل ( (GIZهذه العملية مبشروع "تعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا" ،والذي مت تنفيذه يف مصر واألردن

والسلطة الفلسطينية .وقدم املشروع املشورة الفنية لوضع السياسات واللوائح وهياكل اخلدمات ملؤسسات التمويل متناهي الصغر  .كما دعمت السلطات لتعزيز اإلطار القانوين والقدرات
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122 
أيضا هذه العملية مبشروع "تعزيز احلصول على التمويل للمشروعات املتناهية الصغر والصغرية" ،مما ساهم يف حد ائتماين
اإلشرافية لتعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر .وقد أرفق البنك الدويل ً
للتمويل األصغر ومتويل املشروعات الصغرية.
43

اليوم ،تركز مؤسسات التمويل متناهي الصغر واملنظمات غري احلكومية والبنوك على كيفية تطوير أعماهلم لالستفادة من اإلمكاانت اهلائلة لصناعة التمويل متناهي الصغر يف مصر.

وميكن أن يؤدي ازدًيد عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إىل زًيدة عدد الناس الذين حيصلون على قروض وكذلك تقوية القطاع املايل الرمسي .وسيكون لتحسني إاتحة التمويل
للمشروعات متناهية الصغر والصغرية أتثري إجيايب على منو االقتصاد على نطاق أوسع.
44

هذا صحيح سواء أثناء الزواج أوعند فسخ عقد الزواج .ومنذ عام  ،2000أصبح من املمكن أن تطلب املرأة اخللع دون أن تكون ملزمة إبثبات أهنا قد تعرضت لألذى .الشرط الوحيد

للحصول على اخللع -مبوجب هذا القانون -هو التنازل عن أي حقوق مالية .وابلتايل فإن إصالح قانون األسرة لعام  2000جعل الطالق أكثر سهولة لدائرة أوسع من النساء؛ على الرغم
من ذلك فإنه يف املمارسة الفعلية ال يزال مقتصرا على النساء املستقالت مالياً .فال ميكن ممارسة سلطة اختاذ القرار األكثر توسعا اليت اكتسبتها املرأة من إصالح قانون األسرة لعام 2000
إال إذا كانت لدى املرأة الوسائل االقتصادية إلعالة نفسها .ومع تطبيق قانون التمويل متناهي الصغر ،خطت احلكومة املصرية خطوة أخرى حنو متكني املرأة وأعطتها األدوات للحصول على
مزيد من االستقالل املايل ،من أجل ممارسة التمكني االجتماعي وحقها يف تقرير املصري.
45

46

سنوًي
يبلغ متوسط قروض التمويل متناهي الصغر  2760جنيه مصري ( 146يورو) ،ومعدالت الفائدة  /السداد املتوقعة هي ً ٪17.56
وف ًقا

لبياانت

البنك

الدويل،

وميكن

الوصول

إىل

املوقع

عن

طريق

الرابط:

( https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.FEMO.ZS?locations=EGمت استخدامه يف أبريل .)2020
47

القانون

متاح

على

الرابط:

https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-

Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLa ws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf.
48

أدخلت احلكومة تعديالت جوهرية على قانون االستثمار لعام  1997يف عام  2015مما أدى إىل حتسينات جوهرية على أحكامه األساسية .بعد االستقبال الفاتر هلذه التعديالت،

ويف حماولة متجددة لإلشارة إىل موقف احلكومة املؤيد لالستث مار ،قامت وزارة االستثمار والتعاون الدويل واهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة إبدخال قانون استثمار جديد آخر وهو القانون
رقم  72يف عام  ،2017والذي حل حمل قانون االستثمار رقم  1997/8وتعديالته الالحقة .وأعقب ذلك على الفور اعتماد اللوائح التنفيذية ذات الصلة يف أكتوبر  .2017مل يتطور
احملتوى املوضوعي للقانون اجلديد بشكل كبري واحتفظ مبعظم التغيريات الرئيسية اليت أدخلها تعديل .2015
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امللحق  .A.2اتفاقيات خمتارة ملنظمة العمل الدولية وحالة التصديق
للبلدان اليت تغطيها الدراسة
امللحق  1.A.2اتفاقيات خمتارة ملنظمة العمل الدولية وحالة التصديق للبلدان اليت تغطيها الدراسة
االتفاقية
اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم (رقم
)87
اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة
اجلماعية (رقم )98
اتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر
عم عمل ذي قيمة متساوية (رقم )100
اتفاقية بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي
(رقم )102
اتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة (رقم
)111
اتفاقية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام (رقم
)138
اتفاقية تكافؤ الفرص واملساواة للعمال من
اجلنسني :العمال ذوو املسؤوليات العائلية (رقم
)156
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال
واإلجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم )182
اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية محاية األمومة
(مراجعة) (رقم )183
اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني (رقم )189
اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش يف
عامل العمل (رقم )190

مصر
مصدق عليها

األردن
مصدق عليها

X

X

X

X

X

X

املغرب
مصدق عليها

تونس
مصدق عليها

X

x

X

x

X

x

X

X

X

x

X

X

X

x
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الفصل  .3العمل الالئق للفئات األكثر ضع ًفا

تناشد خطة التنمية املستدامة لعام  2030البلدان "بعدم إغفال أي أحد " وتوجيه الدعم للمجموعات األكثر ضع ًفا يف اجملتمع .ويف
حتوال من معاجلة وضع املرأة بشكل عام إىل استهداف جمموعات
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وعلى مستوى العامل ،كان هناك ً
تطورا إجيابيًا مبا أن جمموعات النساء األكثر
خمتلفة من النساءً ،
انبعا من اإلدراك أن النساء جمموعة متباينة وغري متجانسة .ويُعد هذا ً
ضع ًفا قد حتتاج إىل هنج ُموجهة وجهود خاصة لإلصالح القانوين .ويوضح هذا الفصل اخلطوط العريضة لإلصالحات واملبادرات
اقتصادًي ،وخاصة
األخرية اليت متت يف مصر واألردن واملغرب وتونس لتحسني محاية اجملموعات األكثر ضع ًفا من النساء ومتكينها
ً
العمال املنزليني ،والنساء الريفيات ،والالجئات .كما يعرض هذا الفصل حاالت دراسة متعمقة من األردن ،واملغرب ،وتونس ،ابإلضافة
إىل عدة أطر تسلط الضوء على املبادرات ذات الصلة .وخيتتم الفصل ببعض توصيات السياسات املستمدة من الدروس املستفادة من
دراسات احلالة والبحث.
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رسوم بيانية  3.1.العمل الالئق لنساء املستضعفات
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 .3.1مقدمة
تركز خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030بشكل قوي ،على عدم إغفال أي أحد .وقد أعطى ذلك زمخًا لبلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا كي توفر فرص
عمل الئقة للنساء األكثر ضع ًفا ،بصفة خاصة ،يف سوق العمل .ويتعني أن يتم تعزيز الفرص املتاحة للنساء للحصول على العمل الالئق للمرأة ليس فقط يف
أيضا ابلنسبة لكل فئات النساء العامالت وأصحاب األعمال )] (ILO, 2002[1وعاد ًة ما يتواجد يف بلدان الشرق األوسط
سوق العمل الرمسية ،ولكن ً
ومشال إفريقيا قطاع غري منظم كبري (راجع امللحق -1ب  1يف الفصل األول لتعريف العمالة غري املنظمة) .ويف حني أن مستوًيت العمالة غري املنظمة ابلنسبة
اخنفاضا مقارنة ابلرجل ،إال أن املرأة عاد ًة ما تكون ممثلة إبفراط يف أقل الوظائف استقر ًارا (الفصل األول) ،وخاصة األعمال املنزلية مدفوعة األجر،
للمرأة أكثر
ً
ضخما من الالجئني ،ممن ال يكون لديهم خيار آخر إال اللجوء إىل العمل غري املنظم.
ويف الزراعة .كما تستضيف املنطقة ً
عددا ً
وبشكل عام ،ال يغطي قانون العمل العاملني يف القطاع غري املنظم .وإضافة إىل ذلك ،تستبعد قوانني العمل يف البلدان األربعة صراحةً فئات معينة من العاملني،
مبا فيهم العمال املنزليني ،والزراعية ،والعاملون املسامهون من أفراد األسرة.
كما تشري دراسات احلالة واألطر املدرجة يف هذا الفصل إىل أن البلدان تتخذ خطوات حنو حتسني احلماية القانونية والتمكني االقتصادي للفئات األكثر ضع ًفا
ُ
فضال عن الالجئات .وقد أصدر كل من األردن واملغرب تشريعات خاصة تغطي العمال املنزليني،
من العاملني ،مبا يف ذلك العمال املنزليني ،والنساء الريفياتً ،
الذين كانوا فيما مضى خارج نطاق تشريعات العمل .وبرغم أن هذه األطر تشتمل على معايري أدىن من قانون العمل العام ،يُتوقع أن تساعد تلك التدابري يف
إضفاء الطابع الرمسي والنظامي على قطاع العمال املنزليني ومتكني العمال املنزليني .ويُعد املغرب البلد الوحيد يف دراسة احلالة الذي يغطي العمالة يف القطاع
قانوان مينح وصول متسا ٍو إىل األراضي اجلماعية لكل من املرأة والرجل .أما تونس ،فقد
الزراعي يف إطار قانون العمل اخلاص به .كما أصدر املغرب أيضا ً
قامت بتعديل التشريع لديها لتوسيع نطاق تغطية نظام احلماية االجتماعية ليشمل الفئات املختلفة من النساء الريفيات .ويبقى الوضع القانوين ّلالجئني يف
معقدا للغاية يف ظل مواجهة البلدان املضيفة للصعوابت يف توفري فرص عمل الئقة هلم .وتواجه الالجئات حتدًيت إضافية يف هذا الصدد .وهلذا ،ينفذ
املنطقة ً
كل من األردن ومصر مبادرات مبتكرة لتوفري فرص لكسب العيش ّلالجئات.
وتبحث دراسات احلالة كيفية وأسباب نشأة اإلصالحات أو ا ملبادرات ،واألطراف الفاعلة املشاركة هبا ،وكيفية تنفيذ اإلصالحات ،كما تسلط الضوء على
عوامل النجاح األساسية .وقد متت مناقشة املعلومات املذكورة يف دراسات احلالة ابستفاضة مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية (يشمل امللحق أ يف هناية
أيضا ،يتضمن الفصل األطر اليت حتلل
الدراسة قائمة ابألشخاص ذوي اخلربة ممن ميكن الرجوع إليهم يف كل بلد؛ وتصف امللحقات (ب ،ج ،د) املنهجية .و ً
1
املشرعني
املبادرات املستهدفة للنساء األكثر ضعفا بناءً على استعراض الواثئق وامللفات  .وتسلط بعض األطر الضوء على األدوات اليت ميكنها أن تساعد ّ
أخريا ،يقدم الفصل بعض التوصيات بشأن السياسيات اليت تستند إىل الدروس املستفادة من
وصناع السياسات يف املشاركة يف مثل هذه اإلصالحات .و ً
دراسات احلالة والبحث.

 .3.2العمال املنزليون
يتم تشغيل العمال املنزليني يف منازل أفراد آخرين لتقدمي جمموعة خدمات منزلية متنوعة ،وهي :التنظيف ،وغسل املالبس ،والصحون ،والتسوق ،والطهي،
فضال عن خدمات األمن .ويف
ورعاية األطفال أو املسنني ،أو املرضى ،أو ذوي اإلعاقة و/أو القيام خبدمات أخرى مثل أعمال البستنة ،وقيادة السياراتً ،
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،هناك طلب كبري على العمال املنزليني حيث يرتفع تركز العمال املنزليني من املهاجرين ،بشكل خاص ،يف بلدان اخلليج،
أما يف مشال إفريقيا ،ال تتعدى حصة العمالة من املهاجرين نسبةً إىل مجيع العاملني  .%1.5ويتم تشغيل الغالبية العظمى من العمال املنزليني يف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا بشكل غري نظامي ويكون معظمهم من النساء )] .(ILO, 2015[2وتكون هؤالء العامالت األكثر ضع ًفا مع وجود خطر حقيقي
بتعرضهن للتحرش ،وغالبًا ما يكون جنسيًا (الفصل األول) .وتشري أحد الدراسات االستقصائية اليت أجرهتا مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
( )AFTURDإىل أن  %97منهن يشتغلن بدون عقد عمل وأن ما يزيد على  %14يزعمن وقوعهن ضحاًي لالعتداء اجلنسي يف العمل
)] .(Bougeurra, 2017[3ويكون الكثري من العمال املنزليني حتت السن القانونية للعمل – ومعظمهم من الفتيات (اإلطار .)3.1
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وجدير ابلذكر أن هناك عدد من اتفاقيات من ظمة العمل الدولية اليت تتناول العمال املنزليني ،أكثرهن صلة هي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  189بشأن
العمل الالئق للعمال املنزليني ،واليت صادقت عليها  27بلداً على مستوى العامل ،وليس من ضمنها أي من بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وتُعترب
اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  138بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ورقم  182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال من اتفاقيات منظمة العمل

الدولية األساسية – واليت صدقت عليها البلدان األربعة اليت تغطيها الدراسة.2

وتفيد تقارير منظمة العمل الدولية أنه يف معظم بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال يغطي قانون العمل الوطين العمال املنزليني .وقد أصدرت بعض البلدان
خاصا يغطي العمال املنزليني ،إال أن معايريه أدىن مقارنة بقانون العمل العام )] .(ILO, 2017[3ميكن
مؤخرا تشر ًيعا ً
يف املنطقة ،مبا فيها املغرب واألردنً ،
حكما
النظر إىل األردن كبلد رائد فيما يتعلق ابألطر القانونية اليت حتمي العمال املنزليني ابملنطقة .ويف  ،2008قام األردن بتعديل قانون العمل لديها إللغاء ً
وسريا على النهج نفسه املتبع يف هذا التعديل ،مت إصدار لوائح تنظيمية تغطي التزامات العمال املنزليني
كان يستبعد العمال املنزليني من نطاق تطبيقهً .
أيضا تنظم عمل املكاتب اخلاصة اليت تتوىل تعيني العمال املنزليني من غري األردنيني والتعاقد معهم .غري أن بعض هذه األحكام القانونية ال
ومستخدميهم ،و ً
تتسق مع معايري منظمة العمل الدولية اخلاصة ابلعمال املنزليني ومل ي تم تطبيقها بشكل كامل .وتستمر وزارة العمل يف تلقي عدد كبري من الشكاوى من العمال
املنزليني مبا فيها عدم دفع األجور أو االستقطاع غري القانوين ملبالغ من األجور ،والعمل اجلربي لساعات إضافية ،والقيود على حرية احلركة ،ومصادرة أوراق
اهلوية ،والتهديدات ،والعنف البدين.
كما حيظر القانون التونسي األخري بشأن العنف االستغالل االقتصادي ،والذي ميكن أن يتخذ شكل األعمال اخلطرة واملهينة ،مبا فيها العمل املنزيل (متت
مناقشته يف دراسة احلالة  4.4يف الفصل الرابع).
ومن جهة أخرى ،حتلل دراسة احلالة  3.1اجلهود األخرية اليت بذهلا امل غرب لضمان احلد األدىن من املعايري للعمال املنزليني ،وخاصة النساء .فقد تبىن املغرب
إطارا تشريعيًا للعمل املنزيل .وبرغم أن هذا اإلطار له معايري أدىن مقارنة بقانون العمل العام ،إال أنه يُتوقع أن تساعد هذه التدابري يف إضفاء الطابع
مؤخرا ً
ً
الرمسي على قطاع العمال املنزليني ومتكني العمال املنزليني .وحيدد اإلطار  3.2اخلطوط العريضة للدور الرئيسي الذي يلعبه مفتشو العمل يف تطبيق وإنفاذ
أيضا مقرتحات بضرورة توفري مزيد من الدعم والتدريب للمفتشني من أجل القيام هبذا الدور كما ينبغي.
املعايري وحتديد فئات النساء األكثر ضع ًفا ،كما يقدم ً
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اإلطار  3.1.استخدام األطفال يف العمل املنزيل
هناك ما يقرب من  11.5مليون طفل يشتغلون ابلعمل املنزيل على مستوى العامل – تبلغ نسبة الفتيات منهم أكثر من  %67بقليل .ويصعب عمل
األطفال على الفتيان والفتيات العثور على عمل الئق عند بلوغ السن القانونية للعمل ألهنم هبذا تكون قد فاتتهم فرصة االلتحاق ابملدارس كما يكونوا
عاد ًة قد علقوا ابلفعل يف الدائرة املفرغة لسوء املعاملة والفقر واليت تستمر ألجيال .وغالبًا ال تنعكس عمل األطفال يف اإلحصاءات الرمسية ،مبا فيها منطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا.
وقد أجرت منظمة هيومان رايتس واتش أحبا ًاث مكثفة حول وضع األطفال العاملني يف املنازل يف املغرب ،مشرية إىل أن العديد من الفتيات الصغريات
أجورا متدنية للغاية ويعملن لساعات
يعملن يف ظروف مريعة وغالبًا ما يتعرضن لالعتداء اللفظي والبدين من أصحاب العمل .كما تتقاضى غالبيتهن ً
طويلة.
وتشري دراسة ملنظمة العمل الدولية حول األطفال العاملني يف املنازل يف تونس إىل أن العديد من األطفال ،خباصة الفتيات الصغريات ،يتم استغالهلم
عاما .وقد وصلت ساعات العمل اليومية إىل  12ساعة حلوايل  %20من الفتيات الاليت شاركن يف
كعمال منزليني غري نظاميني يف سن أقل من ً 16
االستقصاء ،بل وجتاوزت  13ساعة يوميًا ملا يقرب من  % 14منهن .ويف مصر ،يبلغ عدد الفتيات الاليت قد ينخرطن يف عمل األطفال ثالثة أضعاف
عدد الفتيان حيث تكون غالبيتهن من العمال املنزليني.

(Human Rights Watch, 2012[5]), Lonely Servitude, Child Domestic Labour in Morocco,
املصدر:
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1205wcover.pdf; (ILO/IPEC/CAPMAS, 2012[6]), Working Children in

Survey,

Labour

Child

National

2010

the

of

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_21017/lang--en/index.htm.

Results

Egypt:

دراسة احلالة  :3.1حتسني ظروف العمل للعمالة املنزلية يف املغرب
دأبت جمموعة متنوعة من املنظمات الدولية وفاعلني من اجملتمع املدين ابملغرب على تناول قضية األطفال املنخرطني يف العمل املنزيل يف املغرب منذ أواخر
تسعينيات القرن املاضي .وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقر ًيرا جاء فيه أن هؤالء األطفال الذين يعملون يف املنازل ،والذي يبلغ بعضهم مثاين
سنوات فقط ،قد تعرضوا لإليذاء اللفظي من مستخدميهم وال حيصلون على وجبات الئقة .عالوة على ذلك ،يعمل بعضهم ملدة  12ساعة يوميًا طوال أًيم
مستحيال .وبرغم أن قانون
أمرا
ً
األسبوع يف مقابل  9يورو تقريبًا شهرًًي )] .(Human Rights Watch, 2018[7وهذا جيعل التحاقهم ابملدرسة ً
العمل يف املغرب حيظر عمل األطفال ،إال أنه ال يغطي العمال املنزليني .وابإلضافة إىل ذلك ،غالبًا ما يتم استخدام العمال املنزليني بشكل غري نظامي ،ويف
العديد من احلاالت ال يكون هناك عقد تشغيل مكتوب.
ما هو اإلصال وكيف تحقق؟

يف أوائل األلفينيات ،أصدرت منظمة العمل الدولية وهيومان رايتس واتش جمموعة من التقارير اليت ذكرت أنه برغم تناقص أعداد العمال املنزليني من األطفال
يف املغرب ،الزال العديد من الفتيات املنخرطات يف العمل املنزيل يعانني من ظروف بشعة )(Understanding Children’s Work (UCW
)]( Project, 2004[8]; Human Rights Watch, 2005[9اإلطار  .)3.1ويف  ،2012أصدرت هيومان رايتس واتش تقر ًيرا آخر يدعو
لتحسني وضع األطفال العاملني يف املنازل يف املغرب )] .(Human Rights Watch, 2012[5ورغم أن التقرير أقر ابجلهود اليت تبذهلا احلكومة
املغربية ملعاجلة قضية العمل املنزيل لألطفال ،إال أنه ذكر أنه مازال يتعني عمل الكثري يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك حتسني احلماية القانونية للعمالة املنزلية من
األطفال .وقد حث الت قرير احلكومة على إسراع وترية عملية اعتماد مشروع قانون للعمالة املنزلية وتوفيق أحكامه لتتسق مع معايري منظمة العمل الدولية بشأن
تقييما وتوصيات بشأن مشروع القانون لتعكس
العمال املنزليني .واستجابةً لطلب الربملان ،أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابملغرب (ً )CNDH
أيضا ً
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بعض توصيات منظمة هيومان رايتس واتش .3وشاركت العديد من النقاابت العمالية ومنظمات اجملتمع املدين يف عملية صياغة مسودة مشروع القانون ،بدعم
ومساندة من هيئات األمم املتحدة.
واستجابةً لضغط اجملتمع الدويل ،اعتمد الربملان املغريب قانون العمال املنزليني يف عام  ،2016ودخل حيز التنفيذ يف أكتوبر  .42018ويفتتح القانون بتعريف
عمال منزليًا .وينص القانون على ضرورة حترير عقد بني العامل املنزيل وصاحب العمل ،وف ًقا
العمال املنزليني وصاحب العمل ،مث يدرج قائمة ابملهام اليت تُعترب ً
لنموذج مقرر لعقد حتدده مادة القانون .5ويتعني تقدمي نسخة من عقد التشغيل إىل إدارة تفتيش العمل املعنية حبيث يتمكن مفتشو العمل من التحقق من
حمتوى العقد وتوافقه مع ما يقره القانون.
عاما .ومع هذا ،هناك فرتة انتقالية مدهتا مخس سنوات كما هو منصوص يف القانون ،وميكن
وحيدد القانون احلد األدىن لسن العامل املنزيل حبيث يكون ً 18
عاما أن يعملوا شريطة حصوهلم على موافقات كتابية من األوصياء عليهم .كما حيدد القانون قائمة ابألعمال اخلطرة اليت
خالهلا الشباب ما بني  16وً 18
6
عاما االشتغال هبا ،وقد صدر مرسوم إضايف الستكمال هذه القائمة .
حيظر على الشباب ما بني  16وً 18
كما ينص القانون على وجوب التزام صاحب العمل ابختاذ كافة اخلطوات الضرورية لضمان أمن وصحة وكرامة العامل املنزيل لديه .ومت تثبيت ساعات العمل
عاما) .كما ينظم القانون الراحة األسبوعية ،وفرتات االسرتاحة لإلرضاع،
األسبوعية لتصبح  48ساعة (و 40ساعة للعاملني يف الفئة العمرية ما بني  16وً 18
واإلجازات ،وحيدد أن الراتب ال ينبغي أن يقل عن  % 60من احلد األدىن لألجور املعمول به يف املهن الصناعية ،والتجارية ،واألعمال احلرة .وال ميكن اعتبار
املزاًي العينية كعنصر من عناصر الراتب النقدي .وحيمي هذا القانون العامل املنزيل يف حالة إهناء اخلدمة ،وينص على إمكانية استفادة العمال املنزليني من برامج
التعليم والتدريب اليت تقدمها الدولة.
وميكن للعمال املنزليني ومستخدميهم التقدم بشكاوى لوحدة تفتيش العمل إذا مل يتم االلتزام بتنفيذ بنود العقد على الوجه األمثل .وحينها ،ستحاول وحدة
تفتيش العمل القيام ابلوساطة .وإن مل تنجح الوساطة ،قد يقوم مفتش العمل إبحالة القضية إىل مكتب رئيس النيابة العامة .وإن ثبت أن هناك خرق للقانون،
قد يتعرض أصحاب العمل لعقوابت الغرامات املالية ورمبا احلبس .وقد أصدر مكتب رئيس النيابة العامة دورية يف ديسمرب  2018لتشجيع إنفاذ القانون
أيضا بتخصيص واحد أو أكثر من ممثلي النيابة
حيث تدعو هذا الدورية إىل التواصل بني كل األطراف املعنية ،مبا فيها مفتشي العمل .كما تصدر تعليمات ً
يف كل حمكمة لتلقي الطلبات والقضاًي ذات الصلة هبذا القانون.

ويف  ،2019دخل يف حيز التنفيذ مرسوم يلزم مستخدمي العمال املنزليني بتسجيل األفراد العاملني لديهم يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي
( .) CNSSوينص املرسوم على أن يتقاسم كل من صاحب العمل والعامل اشرتاكات الضمان االجتماعي .وهبذه الطريقة ،سيتمكن العمال املنزليون من
االستفادة من نفس مزاًي الضمان االجتماعي مثل موظفي القطاع اخلاص )] .(Medias24, 2019[10]; ALM, 2019[11وتتضمن البلدان األخرى
يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت لديها برامج محاية اجتماعية خاصة بقطاع العمال املنزليني :اجلزائر ،ومصر ،وتونس )].(ILO, 2016[12
ما هي اآل ار وتحديات التطبيق وعوامل النجا ؟

أمرا صعبًا حيث خيص عالقة عمل معقدة 7تكون داخل املنزل وتتضمن فئات ضعيفة من العمال .وقد أظهر املغرب
يُعد حتسني ظروف العمل للعمال املنزليني ً
جادا يف التعامل مع وضع العمال املنزليني لديه .وأييت اإلصالح نتاج سنوات عديدة من الدعوة والتفاوض املدعومني ابألدلة على الوضع املزري للعديد
التز ًاما ً
من العمال املنزليني يف البالد .وجدير ابلذكر أ ن اإلطار التشريعي اجلديد اخلاص ابلعمال املنزليني هو خطوة عظيمة لألمام ومن املتوقع أن يسهم بقوة يف زًيدة
متكني النساء العامالت يف املنازل والاليت كن يف السابق مستبعدات من قانون العمل ويفتقرن إىل أي نوع من أنواع احلماية .وميكن اآلن للعمال املنزليني
أيضا االنتفاع من مزاًي الضمان
االستفادة من احلد األدىن من املعايري ،على سبيل املثال ،فيما يتعلق ابألجور واإلجازات .وعالوة على ذلك ،ميكنهم ً
االجتماعي.
عقودا مع العمال املنزليني لديهم؛ وإذا ما كان املفتشون
ويبقى األثر احلقيقي للقانون غري واضح بعد حيث أنه ً
مرهوان إبذا ما كان أصحاب العمل سيربمون ً
سيقومون ابلتحقيق يف مدى االمتثال للقانون وكيفيته؛ وإذا ما كان يتم التعامل مع عدم االمتثال للقانون .وحاليًا ،ال تتوافر أرقام ُحمدثة عن عدد العمال
املنزليني اليت مت تسجيلهم ابلفعل يف املغرب.

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

130 

وقد خلصت التحليالت املفصلة اليت قام ت هبا هيومان رايتس واتش وعدد من املنظمات الدولية إىل أنه ميكن إدخال مزيد من التحسينات على اإلطار
ُ
عددا من التوصيات اليت أصدرهتا هيومان رايتس
التشريعي للعمالة املنزلية يف املغرب )] .(Human Rights Watch, 2018[7وجتدر اإلشارة إىل أن ً
واتش واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن مشروع قانون العمال املنزليني مل تؤخذ يف االعتبار يف النسخة النهائية من القانون .وتتلخص بعض املشكالت
الرئيسة فيما يلي:
أوال واألهم ،ينبغي أن يوفر القانون ،على األقل ،للعمال املنزليني الضماانت نفسها اليت حتصل عليها الفئات األخرى من العاملني ممن يغطيهم
ً 
قانون العمل املغريب .فعلى سبيل املثال ،حيدد قانون العمل املغريب احلد األقصى لساعات العمل بعدد  44ساعة أسبوعيًا ،يف حني حيدد قانون
العمال املنزليني عدد ساعات العمل للعمال املنزليني بعدد  48ساعة أسبوعيًا.
 ميكن أن يكون احلد األدىن ألجر العمال املنزليني  %40أقل من العمال يف القطاعات األخرى احملددة.
 ال يذكر قانون العمال املنزليني حرية التنظيم ،8وهو أمر مكفول بنص الدستور وقانون العمل.
 من ضمن ال تحدًيت الكربى فيما يتعلق بضمان االمتثال للقانون هو أن مفتشي العمل املغاربة ال يتم السماح هلم ابلدخول إىل املباين اخلاصة
(املنزل) للتفتيش على وضع العمال املنزليني (اإلطار  .)3.2وحىت إن مت السماح هلم ابلدخول ،فقد حيتاجون لتلقي تدريبًا إضافيًا حول كيفية
إجراء التفتيش على العمال املنزليني.
 آلية تقدمي الشكاوى املنصوص عليها مبوجب قانون العمال املنزليني العمال املنزليني ليست كافية أو مالئمة لتأمني الوصول الالئق للعدالة يف حالة
نشوب نزاع ،كما ال يُعترب مفتشي العمل األطراف الفاعلة األنسب للقيام ابلوساطة بني األطراف املختلفة يف نزاع ما.
ومن املوصي به أن يقوم املغرب ابلتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  189بشأن العمل الالئق للعمال املنزليني ،واليت ميكن أن تكون القوة الدافعة
لتوفري مزيد من احلماية حلقوق هؤالء العمال .ومتتلك منظمة العمل الدولية أدوات معينة مثل دليل )] (ILO, 2012[13للرتويج هلذه االتفاقية ومساعدة
البلدان على املضي من مرحلة التصديق حنو مرحلة التطبيق.
وجيري حاليًا التجهيز حلمالت توعية لكل من املغاربة والوافدين على حد سواء لتسجيل العمال املنزليني لديهم واحرتام األحكام الواردة يف اإلطار التشريعي
اجلديد .وقد يُفيد تقدمي حوافز مشجعة ألصحاب العمل وتوفري الدعم هلم يف سبيل تسجيل العمال املنزليني.
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اإلطار  3.2.تفتيش العمل واملساواة بني اجلنسني يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا
مهما يف التأكد من أن األحكام القانونية اخلاصة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني يتم إنفاذها ،كما يسهمون يف بناء القاعدة
دورا ً
يلعب مفتشو العمل ً
االستداللية اخلاصة بظروف أماكن عمل املرأة من خالل توثيق أوضاعهن.
عددا من التحدًيت .ويتمثل التحدي
وتواجه زًيرات تفتيش العمل اليت تركز على قضية املساواة بني اجلنسني يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً
األول يف أن التشريعات يف معظم بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال حتمي فئات عديدة من العمال (مبا فيهم العمال املنزليني ،والعاملني يف الزراعة،
والعاملني املسامهني من أفراد األسرة وقوة العمل النشطة يف املناطق الصناعية احلرة) .ويكون معظم العاملني يف هذه القطاعات من النساء .وألن قانون
العمل ال يغطي هذه الفئات من العمال ،ال يُسمح ملفتشي العمل بتنظيم زًيرات "ألماكن العمل" هذه .وإضافة إىل ذلك ،ال تركز قوانني العمل ،يف
العموم ،يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا على عدم التمييز .وهذا يعين أن مفتشي العمل ال يسعون إىل النظر يف أمر املمارسات التمييزية .ويرتبط
هبذا أن غالبية بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال تدرج مؤشرات املساواة بني اجلنسني يف عمليات تفتيش العمل ،مما يعين أنه ال يوجد عامل قوي
يدفع مفتشي العمل للبحث يف اجلوانب املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني.
ويف بعض البلدان ،يُسمح ملفتشات العمل فقط بتفتيش أماكن العمل اليت يكون أغلب العمال فيها من النساء .إال أنه ،وبرغم تعيني عدد أكرب من
قليال.
مؤخرا ،إ مازال عددهن ً
مفتشات العمل يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً

وتساند منظمة العمل الدولية بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا بطرق شىت لتحسني تفتيش العمل حبيث يركزون على املساواة بني اجلنسني .وعلى سبيل
اسرتشادًي إلدارات العمل يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا حول تفتيش العمل ،واملساواة بني اجلنسني ،وعدم التمييز.
دليال
املثال ،أصدرت املنظمة ً
ً
ويضع الدليل اخلطوط العريضة لقضاًي التمييز بني اجلنسني واليت قد تنشأ أثناء دورة التشغيل ،مث يقدم تدريبات عملية وأدوات للتعامل معها ومعاجلتها.
املصدر(ILO, 2014[14]), Labour Inspection, Gender Equality and Non-discrimination in the Arab States: Guide Book , :
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_249296/lang--en/index.htm; ILO Convention No. 81 on Labour Inspection,
available at https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081.

 .3.3املرأة الريفية
مبا أن النزوح من الريف أصبح حقيقة واقعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كجزء من التحول اهليكلي لالقتصادات ،الزال  %35من السكان يعيشون
يف املناطق الريفية (مقارنة بنسبة  %20يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) كما يسهم القطاع الزراعي بشكل قوي يف بعض اقتصادات املنطقة
)] .(World Bank, 2018[14]; World Bank, 2017[15وتُعد الزراعة من القطاعات الغنية بفرص العمل ولكن ظروف العمل هبا مرتدية يف
أغلب األحيان .فالزراعة هي مثال منطي للقطاع غري النظامي الذي ال تغطيه عادةً قوانني العمل يف البالد ،كما يفتقر معظم العاملني فيه إىل أنظمة محاية
اجتماعية شاملة.
وتواجه املرأة الريفية الكثري من التحدًيت يف قطاع الزراعة ،مبا يف ذلك يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .فغالبًا ما يكون لديهن أعباء عمل ثقيلة مبا
أهنن جيمعن بني العمل البدين املرهق يف املزارع (عادةً ما يكون ذلك يف نطاق األسرة وبدون راتب الئق) مع أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر .وتواجه املرأة
الريفية حتدًيت أكرب من الرجل الريفي يف الوصول إىل التعليم واملعلومات واحلماية االجتماعية واملوارد اإلنتاجية (مثل األرض ،اإلطار  ،)3.6واألسواق،
واخلدمات املالية ،والتكنولوجيا )] . (FAO/CTA/IFAD, 2014[17كما أن املرأة الريفية أقل حظًا ،بشكل عام ،مقارنةً بنظريهتا يف احلضر حيث أن
ترسخا يف املناطق الريفية ،مما يؤدي إىل حمدودية مشاركة النساء يف القيادة على املستوى احمللي وحمدودية سلطة
األعراف التقليدية والقوالب النمطية تكون أكثر ً
اختاذ القرار اليت يتمتعن هبا داخل أسرهن (الفصل األول) )]. (FAO, 2019[18
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مؤخرا لتحسني وضع املرأة الريفية ،واليت تعمل يف الغالب يف القطاع غري الرمسي وابلتايل تكون
وقد بذلت بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ً
جهودا كثرية ً
مستبعدة من أي محاية قانونية (اإلطار  .)3.3وتوضح دراسات احلالة إحراز التقدم التايل:
 بناء القاعدة االستداللية .استثمرت البلدان يف بناء القاعدة االستداللية من أجل اإلصالح الذي خيدم املرأة الريفية .ويتسم هذا األمر أبمهية
خاصة يف البلدان اليت مازالت الزراعة هبا تسهم بشكل كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل ،مثل مصر واملغرب وتونس .وقد صدرت عن البلدان
األربعة بياانت حول املرأة الريفية واملرأة اليت تعمل يف الزراعة (دراسة احلالة ) 3.2؛ ومع هذا ،مازالت هناك حاجة جلمع مزيد من البياانت
وحتليلها بصورة دورية حىت ميكن مقارنتها مبرور الوقت وبني البلدان بعضها البعض .وقد قدمت هيئات األمم املتحدة ،مثل هيئة األمم املتحدة
للمرأة ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية الدعم للبلدان من أجل إصدار التقارير اخلاصة عن
املرأة الريفية يف البلدان األربعة .وسيكون من احملبذ احلفاظ على استمرارية هذه اجلهود مبرور الوقت من خالل رفع تقارير دورية.
 إاتحة احلماية االجتماعية للمرأة الريفية على حنو أكثر سهولة .على سبيل املثال ،أُطلقت مبادرات يف تونس لتيسري التغطية االجتماعية للمرأة
الريفية (دراسة احلالة  ،)3.2ويف مصر (اإلطار  .)3.5كما يوفر مفهوم االقتصاد االجتماعي التضامين الكثري من اإلمكاانت للمرأة الريفية.
وتُعد التعاونيات الزراعية ومنظمات املنتجني النسائية جزءًا من هذا املفهوم حيث ميكنها أن تقدم خدمات الدعم ألعضائها واستكمال خدمات
الضمان االجتماعي اليت تقدمها الدولة .ويف تونس ،يتم حاليًا صياغة مسودة ملشروع قانون حول هذا املفهوم (دراسة احلالة  )3.2وتتضمن
خطة املغرب الزراعية (خمطط املغرب األخضر) ركيزة خاصة ابلزراعة التضامنية (اإلطار  .)3.3أما يف مصر ،أدت محلة موجهة للتأكد من وضع
املواطنة للمرأة الريفية إىل زًيدة كبرية يف وصوهلن جملموعة من املزاًي االجتماعية (اإلطار  .)3.4كما أن توفر بعض مبادرات القطاع اخلاص ظروف
عمل أفضل للمرأة الريفية (اإلطار .)3.5

 تيسري حصول املرأة على األراضي .ي تمثل أحد أكرب التحدًيت اليت تواجه املرأة يف املناطق الريفية يف حمدودية حصوهلا وامتالكها لألراضي.
ويصف اإلطار  3.6وضع وصول املرأة إىل األراضي يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا .كما حتلل دراسة احلالة  3.3وضع النساء السالليات
يف املغرب وكيف جنحت نساء من القاعدة اجملتمعية الشعبية يف توحيد قواهن وتوصيل أصواهتن للنقاشات الوطنية الدائرة حول حقوق األراضي
اجلماعية .ونتيجة هلذه اجلهود الدعوية ،منح القانون حقوق متساوية بني املرأة الساللية والرجل للحصول على األرض اجلماعية.
وتلزم املادة  14من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) البلدان ابلتصدي للتحدًيت اخلاصة اليت تواجه املرأة الريفية ،كما تنص املادة
على أن للمرأة الريفية حقوق متعددة ،مبا يف ذلك احلق يف االستفادة املباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ واحلصول على كل أنواع التدريب والتعليم؛ وتنظيم
جمموعات املساعدة الذاتية وإنشاء التعاونيات من أجل احلصول على وصول متسا ٍو للفرص االقتصادية؛ والتمكن من احلصول على االئتمان الزراعي والقروض
الزراعية ،ومرافق التسويق ،والتكنولوجيا املناسبة واملعاملة املتساوية يف األراضي واإلصالح الزراعي ،وخمططات إعادة التوطني الريفية .وقد جاءت الدورة لثانية
والستني للجنة وضع املرأة ( )CSW62يف  2018حتت عنوان "متكني املرأة والفتاة الريفية" )] .(UN Women, 2018[19وقد يكون هذا قد ترك
أثره على زًيدة الرتكيز على هذا اجملال يف بلدان الشرق واألوسط ومشال إفريقيا .وقد نظمت البلدان األربعة فعاليات جانبية خالل انعقاد الدورة حيث سلطت
الضوء على املبادرات اليت تقوم هبا تلك البلدان لدعم املرأة الريفية )]. (UN Women, 2018[20
ويف األردن ومصر وتونس ،ال يغطي قانون العمل العاملني يف الزراعة .ويعين هذا فعليًا أن قطاع الزراعة غري رمسي إىل حد كبري ،وأن العاملني به ال يستفيدون
أحكاما خاصة تتناول وضعهم.
من احلماية القانونية الالزمة .ومن انحية أخرى ،يغطي قانون العمل املغريب العاملني يف قطاع الزراعة ويتضمن
ً
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اإلطار  3.3.جولة إقليمية :سياسات املرأة الريفية يف مصر واألردن واملغرب وتونس
خيتلف املشهد السياسايت اخلاص ابملرأة الريفية على مستوى البلدان األربعة .فتونس هي البلد الوحيدة اليت لديها اسرتاتيجية وخطة عمل خاصة ابملرأة
الريفية ،بقيادة وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن .وتغطي االسرتاتيجية كافة اجلوانب املتعلقة بتمكني املرأة الريفية (دراسة احلالة  .)3.2أما يف
البلدان األخرى ،ال يتم تغطية املسائل املتعلقة ابملرأة الريفية يف إطار خطة التنمية العامة للبلد ،و/أو إطار سياسات الزراعة وسياسات النوع االجتماعي
حيث ال توفر تلك السياسات عاد ًة استجابة شاملة للتحدًيت اليت تواجه املرأة الريفية.
ويتناول املغرب وضع املرأة الريفية يف إطار خطته " خمطط املغرب األخضر" (Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,
)] .du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc, 2014[21وتتمثل إحدى ركائز هذه اخلطة يف الزراعة
التضامنية (إنشاء ودعم التعاونيات الزراعية) واألنشطة املدرة للدخل اليت تفيد ،يف األغلب ،املرأة الريفية .وتتضمن اخلطة احلكومية الثانية للمساواة (إكرام
حمددا خيص التمكني االقتصادي للمرأة الريفية ( (Moroccan Ministry of Family, Solidarity, Equality
 )2يف املغرب هدفًا ً
)] .)and Social Development, 2018[22كما تركز املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية املغربية للتنمية البشرية على معاجلة الفقر يف املناطق
الريفية واستهداف النساء الريفيات بشكل خاص )].(IFAD/ILO, 2018[24]) (Morocco Ministry of Interior, 2019[23
ويف مصر ،تشري االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية  2030إىل املرأة الريفية يف عدد من املواضع .كما تتضمن االسرتاتيجية املصرية للتنمية الزراعية
املستدامة ،واليت تعود لعام  ،2009هدفًا لتعزيز دور املرأة يف التنمية الزراعية .وقد كان فريق النوع االجتماعي جزءًا من فريق تصميم االسرتاتيجية والذي
يعمل على ضمان تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني على مستوى االسرتاتيجية أبكملها .ويتم حاليًا حتديث هذه االسرتاتيجية (اإلطار .)4.1

خاصا ابلتنمية االجتماعية والذي يركز على مزاًي النمو األخضر ابلنسبة للمرأة
(Jordanianتتضمن اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن ً
بعدا ً
Ministry of Environment, 2017[25]).

دراسة احلالة  :3.2تعزيز احلماية االجتماعية للمرأة الريفية يف تونس.
قليال من املتوسط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا والبالغ %6
تُشكل الزراعة  %9.5من الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس ،وهو ما يسجل أعلى ً
)] .(World Bank, 2017[16ومع وجود  %32من النساء والفتيات التونسيات يف املناطق الريفية (Tunisian Ministry of Woman,
)] ، Family and Childhood, 2017[26كان من املنطقي التعامل مع التحدًيت اليت تواجه املرأة الريفية ابعتبارها أولوية.
ويتسم نظام احلماية االجتماعية يف تونس أبنه معقد ومتطور للغاية .فهناك عدد ال ُحيصى من األطر التشريعية اليت حتكم أنظمة احلماية االجتماعية املطبقة
أجرا ،واملزارعني العاملني حلساهبم اخلاص .9وعلى الرغم من هذه األنظمة املختلفة،
على قطاع الزراعة ،واليت تغطي كل من العمال الزراعيني الذين يتقاضون ً
ال تستفيد منها النساء ابلشكل املالئم .وتشري إحدى الدراسات االستقصائية إىل أن  %10.5فقط من النساء الريفيات قد أبلغن انتمائهن ،بشكل شخصي،
للصندوق الوطين للضمان االجتماعي ( .(UN Women/European Commission, 2016[27]) )NSSFويرجع هذا إىل أن مظلة
احلماية االجتماعية تغطي غالبيتهن ابلفعل من خالل أزواجهن .وإضافة إىل ذلك ،لكي تتمكن املرأة من االستفادة من بعض أنظمة احلماية االجتماعية يف
يوما فقط خالل هذه املدة.
يوما على األقل كل ثالثة أشهر ،يف حني أن معظم النساء يعملن ،يف املتوسطً 35 ،
قطاع الزراعة ،يلزم أن تعمل ً 45
مؤخرا جمموعة من املبادرات لتحسني وضع املرأة الريفية حتت القيادة القوية لوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن.
وكما يرد يف دراسة احلالة ،أطلقت تونس ً
ما هو اإلصالح وكيف نشأت الفكرة؟
عددا من الدارسات اليت أوضحت وضع املرأة الريفية يف البالد ،تولت وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن زمام املبادرة إلعداد اسرتاتيجية
عقب إجراء ً
وطنية للتمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات الريفيات  . 102020-2017وتتكون االسرتاتيجية من مخس ركائز ،كما تشمل خطة عمل
لتنفيذها:
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التمكني االقتصادي :يتضمن االنتقال من املدرسة للعمل وعدم توافق املهارات مع متطلبات العمل ،وحتسني الوصول للموارد (مبا فيها األراضي)
.1
واألسواق ،وإضفاء الطابع الرمسي على القطاع غري الرمسي وتشجيع االقتصاد االجتماعي والتضامين.
التمكني االجتماعي :يتضمن احلد من التسرب من التعليم ،وحتسني الوصول للعمل الالئق (اإلنصاف يف األجور ،واحلماية االجتماعية ،وحتسني
.2
ظروف العمل).
.3

املشاركة يف احلياة العامة واحلكم احمللي.

.4

حتسني جودة ونوعية احلياة.

.5
وتقييمها.

إصدار البياانت واإلحصاءات :يتضمن البياانت املصنفة على أساس نوع اجلنس واملوقع (ريفي/حضري) لالستخدام يف تصميم خطط التنمية

ومؤخرا ،مت اختاذ تدابري مهمة لتحسني احلماية االجتماعية للمرأة الريفية مبا يتوافق مع االسرتاتيجية:
ً
 يف  ، 2018استحدث رئيس احلكومة التونسية "أسبوع املرأة الريفية" ،والذي سينعقد كل عام مبناسبة االحتفال ابليوم الدويل للمرأة الريفية (15
أكتوبر)  .وسيكون هذا مبثابة فرصة لرفع الوعي بوضع املرأة الريفية يف البالد وتضافر اجلهود للتصدي للتحدًيت اليت تواجهها.
 أُصدر منشور11يف  2018للسماح للشباب العاطلني عن العمل بتأجري األراضي من الدولة .وأعلن رئيس احلكومة التونسية أن هذا املنشور سيتم
تعديله حبيث تكون نسبة  %20من هذه األراضي خمصصة للمرأة الريفية )]. (WMC/TAP, 2018[28
 ويف  ، 2019مت تعديل مرسوم لتوسيع نطاق نظام احلماية االجتماعية ليشمل الفئات املختلفة للنساء الريفيات .كما مت تعديل مرسوم رقم 916
لسنة  2002يف  2019لضمان متكن املرأة الريفية اليت ال تستفيد حاليًا من أي شكل من أشكال احلماية االجتماعية من االستفادة من نظام
احلماية االجتماعية املنصوص عليه يف قانون رقم  .)WMC, TAP, 2019[17]( 32-2002وهذا من شأنه أن يساعد على إضفاء
الطابع الرمسي على القطاع غري الرمسي على حنو أمشل.
 برانمج "امحيين" ،الذي أُطلق يف مايو  ،2019هو عبارة عن تعاون بني وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ،وشركة اتصاالت تونس
والصندوق الوطين للضمان االجتماعي .ويهدف الربانمج إىل تسجيل  500.000سيدة ريفية إضافية يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي
حيث أهنن غري مدرجات حاليًا ضمن أي برانمج للحماية االجتماعية .وقد مت حتديد خطوات مبسطة للتسجيل لدى الصندوق حبيث ال تضطر
املستفيدات إىل تقدمي شهادة ميالد بعد اآلن .ومبجرد التسجيل ،ميكن البدء يف سداد املسامهات للصندوق من خالل اهلاتف احملمول
)] .(WebManagerCenter, 2018[29وقد مت تعيني فريق من احملللني إلدارة املستخدمني وتسجيلهم يف نظام الضمان االجتماعي عرب
منصة رقمية سهلة االستخدام .وستتمكن النساء حينئذ من سداد اشرتاكاهتن ،من خالل اهلاتف احملمول ،إىل الربيد التونسي ،والذي سريسل
املعلومات بدوره إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي )].(Tunisian Ministry of Agriculture, 2018[30
يف  ، 2011بدأت تونس بتنفيذ جمموعة من املبادرات يف إطار مفهوم االقتصاد االجتماعي التضامين .12وقد مت إقرار مفهوم االقتصاد االجتماعي التضامين
يف خطة التنمية التونسية  ، 2020-2016هبدف زًيدة نسبة السكان املشاركني يف االقتصاد االجتماعي التضامين من  %0.5إىل  %1.5حبلول عام
(Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale de 2020
)] .Tunisie, 2016[31ويُعترب هنج االقتصاد االجتماعي التضامين وثيق الصلة بقطاع الزراعة وابملرأة الريفية ،على وجه اخلصوص ،مبا أن األشكال
األساسية للمنشآت االجتماعية التضامنية يف تونس تتضمن التعاونيات الزراعية ومنظمات املنتجني الزراعيني )].(Mbm Consulting, 2018[32
وتقدم هذه املنظمات ألعضائها جمموعة من اخلدمات اليت ميكنها دعم النساء املزارعات ابلتحديد .وحاليًا ،تبلغ نسبة األعضاء يف تعاونية ما فقط  %6من
املزارعني التونسيني ،وابلتايل ال يزال هناك جمال كبري للتحسني )] .(FAO/BERD, 2019[33ولكي نضع قطاع االقتصاد االجتماعي التضامين يف
إطار أفضل ،قام االحتاد العام التونسي للشغل ( ) UGTTبتقدمي مسودة قانون خاص ابالقتصاد االجتماعي التضامين يف (Ministère de 2016
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)] . la Formation Professionnelle et de l'Emploi de Tunisie, n.d.[34كما دأبت منظمات اجملتمع املدين على الدعوة لتبين
هنج النوع االجتماعي يف صياغة هذا القانون حيث أنه حاليًا حمايد من حيث نوع اجلنس .ومل يتم اعتماد القانون حىت اآلن.
ما هي الت يرات ،وتحديات التنفيذ وعوامل النجا ؟

تونس هي البلد الوحيد من بني البلدان األربعة اليت لديها اسرتاتيجية وخطة عمل خاصة ابملرأة الريفية .وتُعد اسرتاتيجيتها للمرأة الريفية شاملة وتتناول جوانب
مهما
أمرا ً
متعددة وخمتلفة من حياة املرأة الريفية تستدعي االهتمام ،مبا يف ذلك التمكني االقتصادي .كما أن ارتكاز االسرتاتيجية على البياانت واإلحصائيات ً
لكي تعكس وضع املرأة الريفية ابلشكل الصحيح .ويُفرتض أن يكون تطبيق االسرتاتيجية ممكنًا حيث أن الغالبية العظمى من املوارد املالية قد مت ختصيصها
ابلفعل هلذا الغرض .وترتبط االسرتاتيجية خبطة تونس الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  .2020-2016وعالوة على ذلك ،من املهم أن يتم تناول
أيضا يف السياسات واخلطط األخرى ،مثل اسرتاتيجية التشغيل الوطنية واليت يتم تطويرها حاليًا.
وضع املرأة الريفية ً
جدا على تقييم أثر التعديالت على املرسوم  ،2002-916حيث أهنا مل تصدر إال يف  .2019ويتطلع نشطاء املساواة بني اجلنسني
مبكرا ً
والزال الوقت ً
أيضا خدمات الدعم
يف تونس إىل اعتماد مشروع قانون االقتصاد االجتماعي التضامين حىت يتسىن ملنظمات املرأة الريفية االستفادة من اإلطار القانوين و ً
اإلضافية.
اإلطار  3.4.مبادرة مواطنة املرأة املصرية
ال متتلك العديد من النساء الريفيات واملهمشات يف مصر بطاقات هوية ،مما يقلل من حقوقهن السياسية واالجتماعية واالقتصادية .وقد قررت احلكومة،
مدعومة من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،معاجلة هذه املشكلة .ومنذ  ،2011مت إصدار أكثر من  803.000بطاقة هوية للنساء الريفيات واملهمشات
انجحا يف الوصول إىل املستهدفات ورفع وعيهن – محالت "طرق
منهجا ً
يف مصر من خالل مبادرة مواطنة املرأة املصرية .وقد استخدمت املبادرة ً
األبواب"  ،لتتمكن بذلك من الوصول إىل أكثر من  2.5مليون سيدة مصرية على مستوى مجيع احملافظات .وتقول النساء الاليت حيملن اآلن بطاقات
أهنن يشعرن بتمتعهن ابملزيد من التمكني االقتصادي حيث أصبح يف إمكاهنن االستفادة من جمموعة من اخلدمات ،مبا فيها برامج احلماية االجتماعية
واخلدمات املالية مبا أنه أصبح مبقدورهن فتح حساابت مصرفية.
2018,

https://egypt.unwomen.org/en/digitalاملصدر:
library/publications/2019/8/achievements-report-2018.

Report

Achievements

2019[35]),

Women,

(UN
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اإلطار  3.5.نظرة متعمقة يف مبادرات القطاع اخلاص لتحسني وضع املرأة الريفية املصرية
حيوًي يف
دورا ً
تُعد الزراعة واحدة من األنشطة االقتصادية الرئيسة يف مصر حيث يسهم القطاع بنسبة  ٪11.5من الناتج احمللي اإلمجايل .وتلعب املرأة ً
عددا من املعوقات املتعلقة بوصوهلا
ظل تشغيل القطاع لنصف قوة العمل النسائية تقريبًا )] .(World Bank, 2018[35غري أن املرأة الريفية تواجه ً
شيوعا
إىل األنشطة االقتصادية ،مبا فيها حمدودية احلصول على األراضي ،واخلدمات املالية ،وفرص التدريب .وإضافة إىل ذلك ،يُعترب الزواج املبكر أكثر ً
عاما مقارنةً بنسبة  %7من النساء يف احلضر) .كما تسجل األمية نسبًا أعلى،
انتشارا يف املناطق الريفية عن احلضرية ( %13من الريفيات حتت ً 20
و ً
بشكل ملحوظ ،بني الريفيات عن النساء يف احلضر .ومن املرجح أن تشتغل املرأة الريفية يف األعمال ذات األجور املتدنية ،واألعمال بدوام جزئي،
ُ
أخريا ،فالغالبية العظمى من النساء الاليت يعملن يف
واألعمال املومسية أكثر من الرجل الذي يشغل وظائف ذات أجور جمزية وتتطلب مهارات أعلى .و ً
القطاع غري الرمسي يعشن يف املناطق الريفية ( .(UN Women, 2018[37]) )%94ويصف هذا اإلطار مبادرات القطاع اخلاص الرامية لتحسني
حياة املرأة الريفية.
مبادرة سيكيم :تعزيز دور املرأة يف قطاع الزراعة
أتسست مبادرة سيكيم عام  1977يف منطقة بلبيس ،اليت تقع على بعد  60كم مشال شرق القاهرة .وسيكيم هي جمموعة من الشركات اليت تنتج
منتجات زراعية عالية اجلودة وصديقة للبيئة ،تباع داخل مصر كما تُصدر خارجها .وتتكون سيكيم من عدة قطاعات :مثل مزرعة ديناميكية حيوية،
وشركات جتارة األغذية ،وشاي األعشاب ومنتجات التجميل ،واألعشاب الطبية والعقاقري ،ومنتجات القطن العضوي .وتوفر سيكيم فرص التشغيل
أساسا يف القرى اجملاورة .وإىل جانب البعد االقتصادي والبيئي ،تؤثر سيكيم
حلوايل ما يقرب من  2000شخص ( ٪ 20منهم من النساء) ممن يعيشون ً
أيضا على احلياة الثقافية واالجتماعية حيث أن لديها مركز طيب ونظام تعليم يتضمن رًيض أطفال ،ومدارس ،وجامعة .وتتلقى جمموعة شركات سيكيم
ً
مساعدات مالية من منظمات مثل االحتاد األورويب ،ومؤسسة فورد ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ابإلضافة إىل صندوق أكيومن واملؤسسة األملانية
لالستثمار.
ويف  ،2015طورت سيكيم اسرتاتيجية للنوع االجتماعي من أجل جمتمع متوازن ،ابلتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZوتركز على
التمكني االقتصادي للمرأة .وتقر االسرتاتيجية أبن النساء يف مصر تكافح "من أجل حتقيق التوازن بني العمل واحلياة األسرية بسبب األدوار التقليدية
داخل األسرة ،وخباصة التبعية االقتصادية" .13وهتدف سيكيم إىل دعم املرأة لتتمكن من اختاذ قراراهتا بشأن التعليم ،والعمل ،ومنط احلياة .ويعمل كل قسم
يف منظمة سيكيم على تنفيذ هذا اهلدف.
وتتلقى العامالت يف سيكيم مزاًي إضافية جبانب تلك اليت تنص عليها معايري قانون العمل الواردة يف التشريعات املصرية (الفصل الثاين ،مبا يف ذلك اإلطار
 .)2.4فعلى سبيل املثال ،تضمن األمهات العامالت توفر مكان يف حضانة سيكيم ألطفاهلن الرضع حينما يستأنفن عملهن .وبرغم أن التشريع املصري
ال يتيح إجازة أبوة ،إال أن سيكيم متنح اآلابء احلق يف احلصول على إجازة أبوة مدفوعة األجر ملدة شهر .كما تقدم سيكيم ترتيبات عمل متنوعة للمرأة،
مثل ساعات العمل املرنة لتشجيعهن على البقاء ضمن قوة العمل مع متكينهن ،يف الوقت نفسه ،من الوفاء مبسؤولياهتن األسرية.
تقدما حنو تقليل عدد العمالة اليومية غري
وعالوة على ذلك ،تعمل سيكيم حنو حتقيق معدل تشغيل اإلانث يبلغ  %50يف كل قطاعاهتا .كما حترز ً
النظامية يف املزرعة ،واليت تراجعت من  410يف  2015إىل  168يف  .2017وغالبًا ما تكون هذه العمالة اليومية من النساء حيث أهنن لسن جزء
من قوة العمل الرمسية ،ولذلك ال حيصلن على املزاًي نفسها .وتُعد اخلطوة املهمة على هذا الطريق هي مساعدة العمالة اليومية للحصول على أوراق قانونية
وإدماجهم يف عالقة عمل طويلة األجل مع إحدى الكياانت الفرعية لسيكيم )] .(SEKEM, 2017[38كما تتوقع سيكيم زًيدة حصة املرأة من
الوظائف على مستوى اإلدارة العليا واملتوسطة واليت سجلت  %13يف .2017
متكني املرأة يف قطاع األعمال التجارية الزراعية يف مصر
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تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة مع  10شركات يف جمال األعمال التجارية الزراعية على مستوى مصر من أجل إنشاء
بيئة أكثر مراعاةً العتبارات املساواة بني اجلنسني يف قطاع األعمال التجارية الزراعية .وقد طبق املشروع ،الذي بدأ يف  ،2015املبادئ السبعة لتمكني
املرأة ،واليت ُوضعت ابلتعاون بني هيئة األمم املتحدة للمرأة واالتفاق العاملي لألمم املتحدة .14وترشد هذه املبادئ الشركات فيما يتعلق جبعل سياساهتا
وممارساهتا أكثر استجابةً العتبارات املساواة بني اجلنسني:
 املبدأ  :1إعداد قيادة عالية املستوى للشركات من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني.
 املبدأ  :2اإلنصاف يف معاملة مجيع النساء والرجال يف العمل واحرتام ودعم حقوق اإلنسان وعدم التمييز.
 املبدأ  :3كفالة الصحة واألمان والرفاه جلميع العاملني من النساء والرجال.
 املبدأ  :4تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املهين للنساء.
 املبدأ  :5تنفيذ التطوير املؤسسي وسلسة التوريد وممارسات األسواق اليت متكن املرأة.
 املبدأ  :6تعزيز املساواة من خالل املبادرات اجملتمعية والدعوة.
 املبدأ  :7قياس ونشر التقارير حول التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني ولقد بدأت الشركات املعنية يف حتسني
إجراءات املوارد البشرية لديها ،وبيئات أماكن العمل ،وممارسات تسيري األعمال من أجل تناول أفضل الحتياجات
العامالت من النساء .وتتضمن النتائج امللموسة توفري عقود عمل آمنة لعدد  400امرأة من العامالت املومسيات يف
جمال الزراعة وبرامج أجور جمزية داخل الشركات حبث تشتمل على مكافآت ،وبدل الغذاء ،واملعاش االجتماعي،
والتأمني الصحي ،واالنتقال اآلمن .واألكثر من ذلك ،أنشأت ثالث شركة مرافق رعاية لألطفال ،يف حني وفرت ابقي
الشركات بدل إعالة الطفل لألم العاملة .كما أدى ضمان الوصول املتساوي للوظائف واالستثمار يف توفري ظروف عمل
أفضل (لكل من النساء والرجال) إىل جمموعة من املزاًي اليت عادت على الشركات ،واليت جاء يف تقاريرها أن هناك
فضال عن حتسن صورة الشركة داخل اجملتمعات احمليطة"
"حتسن يف األداء العام للمؤسسة ،واإلنتاجية ،والرحبيةً ،
)].(USAID/UN Women, 2019[39
املصدرThe Business Case for Improving Women’s Working Conditions in the Agribusiness Sector in Egypt, ، :
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for-improving-womenworking-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt.

دراسة احلالة  :3.3حركة السالليات :تعزيز وصول املرأة لألراضي يف املغرب
مؤخرا يف تعزيز وصول املرأة لألرض .وتصف دراسة احلالة اليت حنن بصددها كيف نشأت حركة السالليات
املغرب هو بلد من بالد املنطقة اليت أحرزت ً
تقدما ً
الشعبية وكيف سامهت يف حصول املرأة على حقوق متساوية يف األراضي اجلماعية.
وينبغي وضع التقدم املحرز يف قضية وصول السالليات يف املغرب إىل األراضي يف سياق النظام الفريد إلدارة األراضي يف البالد .وتبلغ نسبة األراضي اجلماعية
ُ
يف املغرب حوايل  %42من األراضي – وتكون مملوكة بشكل مجاعي للمجتمع/القبيلة )] . (World Bank, 2008[40وهذا النوع من األراضي خيضع
ألحكام مرسوم ملكي يعود لعام  1919ويقع حتت سلطة اختصاص وزارة الداخلية .15وعلى مستوى اجملتمع احمللي ،تُدار هذه األراضي مبعرفة مجعية منتدبني
يكون لديهم حقوق املستخدم يف هذه األراضي .ووف ًقا للعرف ،عاد ًة ما ُمتنح حقوق املستخدم املشار إليها فقط للذكر املعيل لألسرة.16
ومبرور الوقت ،أصبح املزيد واملزيد من األراضي اجلماعية اخلصبة الصاحلة للزراعة ملكية فردية وانتقلت إدارهتا من اجملموعة األصلية ككل إىل أصحاب حقوق
فردية من هذه اجملموعة ("ملكية خاصة") .وعندما حيدث هذا االنتقال ،تقوم مجعية املنتدبني من اجملتمع احمللي بعمل قائمة "أبصحاب احلقوق" حتت إشراف
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وزارة الداخلية .ويف حالة نقل األرض ،يتم دفع تعويض ألصحاب احلقوق اآلخرين .وكما ذُكر ،عاد ًة ال متتلك املرأة حقوق املستخدم ،وابلتايل ال تستفيد من
عملية حتول األراضي من مجاعية إىل فردية.
وبسبب الضغط املتزايد على األراضي ووف ًقا للسياسة الزراعية املغربية (خمطط املغرب األخضر) (Inter-Réseaux Développement Rural,
)] ،2016[41يزيد نقل ملكية األراضي اجلماعية إىل أطراف خارجية (على سبيل املثال ملشروعات البنية التحتية والسياحة) .وغالبًا ما تكون هذه التحويالت
واسعة النطاق ،ومن مث يكون هلا أثر كبري على اجملتمع .وتتلقى اجملتمعات احمللية أنواع خمتلفة من التعويض يف مقابل أراضيها ،مبا يف ذلك التعويض املايل أو
قطع أراضي .ومرة أخرى ،ال متتلك املرأة حقوق املستخدم ،وال يظهر امسها على قائمة أصحاب احلقوق وابلتايل ال تستويف شروط احلصول على تعويض.
وقد أدى هذا إىل نشوب صراعات يف خمتلف اجملتمعات احمللية حول املعايري اليت يتحدد على أساسها اإلدراج ضمن قوائم أصحاب احلقوق واليت متكن من
االستفادة من التعويض )].(Berriane, 2015[42
ما هو اإلصال وكيف نش ت الفكرة؟

يف  ،2007مت إصدار دورية لتوضيح املعايري اليت حتدد إذا كان الشخص من أصحاب احلقوق .ونصت الدورية على أن مجعية املنتدبني ينبغي أن جتتمع
للموافقة على تلك املعايري ،كما ذكرت أن نوع اجلنس ميكن أن يكون أحد املعايري اليت حتدد صاحب احلق ،وعليه ،تربر استبعاد النساء.
وقد كانت دورية  2007مبثابة النار اليت أشعلت الفتيل لظهور حركة نسائية (حركة السالليات )17للمطالبة حبقوق متساوية بني النساء والرجال يف األراضي
اجلماعية .وقد حظيت احلركة بدعم جمموعة من املنظمات ،مبا فيها اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب ( )ADFMوهيئة األمم املتحدة للمرأة .وأتيت معظم
النساء العضوات يف حركة السالليات من املناطق الريفية ،وفقط القليل منهن متعلمات )].(Ollivier, 2017[43
ليتمكن من احلشد للمطالبة حبقوقهن والتوجه للقيادات
ودأبت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب وهيئة األمم املتحدة للمرأة على بناء قدرات النساء السالليات
ّ
اجملتمعية والسلطات احمللية لتحقيق ذلك .وسافرت قافلة نسائية ألماكن خمتلفة يف املغرب ليتسىن للنساء رؤية أهنن ال يواجهن التحدًيت مبفردهن وأن النساء
أيضا الدعم للنساء ليحصلن على بطاقات هوية وطنية متكنهن من التسجيل كصاحبات
يف املناطق األخرى يواجهن نفس املشكالت .كما قدمت القافلة ً
حقوق مستخدم لألراضي.
وظلت احلركة ملدة عشر سنوات تدعو لصياغة قانون لألراضي اجلماعية يقر ابحلقوق املتساوية لكل من املرأة والرجل يف هذه األراضي .وكنتيجة جلهود احلركة،
صدرت عدة دورًيت من وزارة الداخلية يف  ،2009و ،2010و 2012تسمح تدرجييًا حبيازة املرأة لألرض .ومتنح دورية  2012حقوق متساوية للمرأة
والرجل يف حالة نقل ملكية األرض إىل أطراف خارجية وكذلك يف حالة النقل داخل اجملتمع احمللي .ويف  2014وُ ،2015عقدت حوارات وطنية رفيعة
املستوى حول قضاًي األراضي اجلماعية حتت رعاية جاللة امللك .وخلصت هذه احلوارات إىل سلسلة من التوصيات منها حصول املرأة والرجل على حقوق
متساوية يف األراضي.
وبرغم اعتبار هذه الدورًيت بداية جيدة ،إال أهنا ليس هلا نفس وضعية القانون ،وميكن إبطال العمل هبا يف أي وقت .ويف  ،2017صدرت مسودة
قانون18لتعديل املرسوم امللكي لعام  1919الذي ينظم مسائل األراضي اجلماعية .وقد اعتمد الربملان مسودة القانون وأقره يف يوليو ( 2019قانون رقم
 .)62.17وخالل عملية اإلقرار ،ذكر جملس الوزراء أن أحد أغراض القانون هو حتقيق اتساق التشريع مع األحكام اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني كما يكفلها
الدستور.
وينقسم قانون رقم  62.17إىل سبعة أقسام ما بني أحكام عامة ،وأحكام لتنظيم جمتمعات السالليات ،وأحكام خاصة إبدارة أراضي اجملتمع ،وإدارة املوارد
املالية للسالليات ،وإجراءات إدارية ،وإجراءات عقابية ،وأحكام عامة ختامية .ويكمن اهلدف من هذا القانون يف تعريف القواعد اليت حتكم جمتمع السالليات
وإدارة أراضيه (املادة  .) 1وينص القانون بوضوح على أنه بوسع النساء والرجال ،على حد سواء ،االستمتاع أبصول اجملتمع مع االلتزام حبمايتها (املادة .)6
كياان متثيليًا ،وهو النواب ،يف كل جمتمع من جمتمعات السالليات حبيث يتألف من أعضاء من الرجال والنساء من اجملتمع يتم انتخاهبم أو
كما يشكل القانون ً
االتفاق على اختيارهم من قبل أعضاء اجملتمع .وميثل النواب جمتمع السالليات أمام احملاكم املغربية والكياانت اإلدارية كما يتولوا تطبيق القرارات اليت تصدر
(املادة  .)11وتنص املادة  31من القانون على أنه يف حالة الطوارئ ،ميكن لوزير الداخلية اختاذ كل التدابري اإلدارية واملالية الالزمة حلفظ أراضي جمتمع
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السالليات ،وذلك بعد التشاور مع النواب .وقد تسلمت نساء السالليات من جمتمعات خمتلفة أراضي أو تعويضات مالية عنها يف حالة خضوع هذه األراضي
"للملكية اخلاصة" أو نقل ملكيتها ألطراف خارجية )](UN Women, 2018[44
ما هي الت يرات ،وتحديات التنفيذ ،وعوامل النجا ؟

أيضا عن طريق متكني املرأة على مستوى القاعدة
كبريا يف املغرب ،ليس فقط ابلنسبة حلق املرأة يف احلصول على األرض ،ولكن ً
أتثريا ً
تركت حركة السالليات ً
اجملتمعية الشعبية ويف هناية املطاف أدت إىل تغيري جذري يف ديناميات السلطة على املستوى اجملتمعي .وتشري اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب إىل أن هذه
العملية قد أدت إىل متكني النساء املشاركات ،والاليت مل جيرأن يف البداية على التواصل مع قادة جمتمعاهتن .19مث بدأت ثقة النساء يف أنفسهن تزداد شيئًا
فشيئًا ،حىت أن بعضهن أصبحن قادة يف جمتمعاهتن ،واكتسنب قدر كبري من االحرتام .كما وصلت احلركة إىل املستوى الوطين حيث طالبت النساء السالليات
أيضا حبقوق ابقي النساء على وجه العموم .وإضافة إىل ذلك ،قدمت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب تقارير تفيد أبنه
ليس فقط حبقوقهن يف األرض وإمنا ً
يف بعض اجملتمعات ،يتم إدراج النساء حاليًا يف مجعية املنتدبني اليت تدير مسألة األراضي .وتُعد هذه نتيجة مهمة حيث أن اهلياكل القيادية املغربية ال تشمل

النساء حبكم التقاليد املتبعة .وقد أثبتت نساء السالليات أن احلركات النسوية اليت تطالب حبقوق املرأة ليست ابلضرورة حركات يقوم هبا النخبة فقط ولكنها
ميكن أن تنشأ من قاعدة اجملتمع ألعلى.

وقد أدت جمموعة من العوامل إىل جناح احلركة .وتوضح املقابالت اليت أُجريت يف إطار دراسة احلالة أن العامل األساسي للنجاح كان إصرار النساء أنفسهن
ووجود احلافز لديهن .20ومل تكن معظم النساء يف البداية على دراية حبقوقهن وكن يفتقرن للثقة يف أنفسهن اليت متكنهن من التواصل مع السلطات احمللية.
ولكن من خالل جهود بناء القدرات اليت بذلتها من اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،متكن من تقدمي مطالبهن أبسلوب مقنع
وحققن انتصارات صغرية.
ومبرور الوقت ،أصبحت النساء على اتصال جيد ببعضهن البعض وأدركن أن النساء يف األحناء املختلفة من البالد لديهن نفس املشكالت .ومن مث توطدت
احلركة وأصبحت أكثر نشاطًا على املستوى الوطين حيث حصلت على دعم حىت من امللك وصناع القرار يف وزارة الداخلية .وكانت وزارة الداخلية من
األطراف األساسية الداعمة للحركة حيث أصدرت التعليمات للسلطات احمللية من خالل عدة دورًيت.
كما استفادت حركة السالليات من النقاش الدائر على النطاق األوسع حول األراضي اجلماعية يف املغرب وحقيقة أن التشريع اخلاص هبذه األراضي مل يعد
يتوافق مع الواقع واحلاجة إىل نقل األراضي للملكية الفردية واخلصخصة .وقد متكنت احلركة من إدراج مطالبها ابملساواة يف حقوق األراضي يف كل مسودات
مؤخرا إلصالح نظام األراضي اجلماعية .ومن ضمن العوامل املهمة يف تنفيذ تلك القوانني هو التزام السلطات احمللية
القوانني ذات الصلة واليت متت صياغتها ً
ابملساواة بني اجلنسني .وابلرغم أنه يف بعض املناطق ،تشتد املقاومة للمساواة بني املرأة والرجل يف حقوق األراضي ،إال أن النقاشات اليت دارت يف جمتمعات
أخرى انتهت إىل زًيدة وصول املرأة لألرض .وحينما يكثر عدد النساء يف هذه التشكيالت القيادية ابجملتمع احمللي ،سيصبح أسهل عليهن النظر يف قضاًي
املساواة بني اجلنسني.
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اإلطار  3.6.نظرة متعمقة يف حصول املرأة علي األراضي يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا
من احلقائق املوثقة على نطاق واسع أن أحد أكرب التحدًيت اليت تواجه النساء يف املناطق الريفية هي حمدودية وصوهلن لألراضي .وتنتج النساء املزارعات
معظم الغذاء يف العامل ،مبا يف ذلك نسبة  60إىل  ٪ 80من غذاء البلدان النامية .وهذا يتعارض بشكل صارخ مع حقيقة أن النساء ميتلكن أقل من
 %20من األراضي يف العامل .ويف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،حوايل  %45من القوة العاملة يف جمال الزراعة هي من النساء (Doss and
)] ،SOFA, 2011[45ولكن يف املتوسط يكون أقل من  %5من مالك األراضي من النساء (De La O Campos, Warring and
)]( Brunelli, 2015[45اجلدول .)3.1
ويف املناطق الريفية ،تُعد األرض أهم أصل من أصول األسرة حيث ُحتدد هبا حجم ثروة الشخص .ويتمتع مالك اجلزء األكرب من األراضي يف
املناطق الريفية بسلطة أكرب فيما يتعلق ابختاذ القرار داخل اجملتمع .وإضافة إىل ذلك ،يُعترب احلصول على األرض أتمينًا وضمانة للحصول على
االئتمان .وابلتايل ،حتمل حقوق األراضي يف طياهتا إمكاانت متكني هائلة للريفيات )]. (FAO/CTA/IFAD, 2014[17
وابلنسبة للتوريث ،فهو آلية مهمة للنساء والرجال المتالك األصول ،مبا فيها األراضي .ويرتسخ مبدأ املساواة يف املرياث يف املعايري الدولية املنصوص عليها
واليت صادقت عليها البلدان األربعة قيد الدراسة .غري أن التشريعات الوطنية اخلاصة ابملرياث الزالت تفرق بني اجلنسني ،وغالبًا ما يتم الضغط على النساء
للتنازل عن حقهن القانوين يف املرياث .ويف البلدان األربعة ،مينح التشريع الورثة من النساء حق احلصول على نصف حصة املرياث اليت حيصل عليها
ابلرجال .ومع هذا ،توضح دراسات احلالة يف الفصل الرابع اجلهود اليت تُبذل للرتويج ملبدأ املساواة يف املرياث.

ومن اآلليات األخرى اليت ميكن للنساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا احلصول على األرض من خالهلا هي الزواج .ففي مجيع البلدان األربعة
اليت يغطيها تقرير الدارسة ،يكون اإلجراء املتبع يف الزواج هو فصل ملكية األصول مع وجود خيارات لتغيري هذا النظام عند وقت وقوع الزواج أو يف
أيضا يف حالة الطالق أو وفاة الزوج )].(OECD, 2017[47
مرحلة الحقة .وال حيدد النظام فقط وصول املرأة إىل األرض يف وقت الزواج ،ولكن ً
وتتضمن األساليب األخرى احلصول على األراضي من خالل سوق األراضي أو األراضي اململوكة للدولة واليت قد يتم إعادة توزيعها.
اجلدول  3.1.نسبة النساء املالكات لألراضي الزراعية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا
مصر
املغرب
األردن
تونس

)1999( %5.2
)1996( %4.4
)1997( %3
)6-2005( %6.4

ملحوظة :أتيت معظم البياانت املوثوقة خبصوص وصول املرأة لألراضي من قاعدة بياانت اجلنسني وحقوق ملكية األرض التابعة ملنظمة األغذية والزراعة .وتستمد هذه البياانت من
التعدادات الزراعية اليت ُجترى يف إطار الربانمج العاملي للتعداد الزراعي التابع ملنظمة األغذية والزراعة .والبياانت قدمية ،ولكن هناك موجة جديدة من التعدادات الزراعية والتحليل هلذا
البياانت ستتم يف الفرتة ما بني  2016و.2025
املصدر: (De La O Campos, Warring and Brunelli, 2015 [45]), Gender and Land Statistics. Recent developments in :
FAO’s Gender and Land Rights Database, http://www.fao.org/3/a-i4862e.pdf

أيضا أطر إقليمية تضمن ،بشكل خاص ،حق املرأة يف احلصول على
وابإلضافة إىل جمموعة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والسياسات ،يوجد ً
األرض .وتشمل هذه األدوات الربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا (بروتكول مابوتو)؛ وإطار
االحتاد اإلفريقي واملبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسة األراضي يف إفريقيا؛ وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان .ويف  ،2018انعقد املؤمتر األول لألراضي العربية
حيث انتهى إىل إصدار إعالن ديب بشأن إدارة األراضي يف الدول العربية .ويقر اإلعالن حبق املرأة يف احلصول على األرض كأولوية على قائمة اإلجراءات
املزمع اختاذها خالل السنوات القادمة يف املنطقة )].(GLTN, 2018[48
وينظم عملية الوصول لألراضي أنظمة حيازة األراضي اليت حتدد من ميكنه استخدام ماذا من املوارد ،وإىل مىت ،وحتت أية شروط .وميكن أن يتمتع األفراد
حبقوق خمتلفة يف الوصول لألرض ،مثل حق االستخدام ،وحق السيطرة ،وحق نقل امللكية .وغالبًا ما يكون للمرأة يف املناطق الريفية يف البلدان النامية
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احلق يف استخدام األرض فقط ابلنسبة ألراضي األسرة ،واليت حيصلن عليها يف أغلب األحيان من خالل أحد أقارهبم من الرجال (مثل األب ،أو الزوج،
أو األخ) .وتعتمد هذه األنظمة على االعتقاد أبن الرجال جيب أن يكونوا العائل الرئيسي لألسرة ،وابلتايل حيتاجون لألرض ليتمكنوا من ضمان الدخل
)] .(IBRD/World Bank, 2009[49ويف بعض البلدان ،يرتسخ هذا املبدأ يف القانون .فعلى سبيل املثال ،يدعم التشريع يف مصر واألردن
مفهوم أنه من واجب الزوجة أن تطيع زوجها يف مقابل حصوهلا على حقها يف النفقة املالية )].(OECD, 2017[47
وتتسم أنظمة حيازة األراضي ابلتعقيد الشديد كما تتألف يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا من القوانني الرمسية والعرفية .وحىت حينما تُفرض القوانني
التشريعية اليت تنص على الوصول املتساوي لألراضي لكل من الرجل واملرأة ،إال أن اجملتمعات غالبًا ال تكون على دراية هبذه القوانني أو ختتار إنفاذ
ضا عن هذه األنظمة املتداخلة حليازة األراضي ضعف يف إضفاء الطابع الرمسي على
القوانني العرفية فقط اليت عادةً ال تكون يف صاحل املرأة .وقد نتج أيَ ً
حقوق األراضي مما جعل من الصعب ،بشكل عام ،حتديد من صاحب حقوق األراضي وألي أرض (Tempra, Sait and Khouri,
يوما يف املتوسط لتسجيل املمتلكات ،مقارنة مبتوسط يزيد عن 20
)] .2018[50ويف اقتصادات الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،حيتاج األمر إىل ً 30
يوما بقليل يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )] .(World Bank, 2019[51ولتسجيل املمتلكات ،يلزم وجود بطاقة هوية .ويف عدد من
ً
البلدان ،غالبًا ال متتلك الريفيات بطاقات اهلوية اليت تكون شرطًا إلمتام إجراءات تسجيل امللكية.
أدوات حتقيق املساواة بني اجلنسني يف تشريعات وسياسات حيازة األراضي

يف  ،2012اعتمدت جلنة األمن الغذائي العاملي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد
األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين )] .(FAO, 2012[52وتتعرض أقسام خمتلفة من اخلطوط لقضاًي النوع االجتماعي .وللمساعدة يف
دليال فنيًا ودورة للتعليم اإللكرتوين حول إدارة األراضي للمرأة والرجل .ويوصي الدليل آبليات،
تطبيق تلك املبادئ ،أصدرت منظمة األغذية والزراعة ً
واسرتاتيجيات وإجراءات ميكن استخدامها لتحسني اإلنصاف بني اجلنسني يف العمليات ،واملؤسسات ،واألنشطة اخلاصة حبوكمة حيازة األراضي .وتتناول
الفصول املختلفة للدليل مسائل صياغة السياسات ،والتشريعات ،واملؤسسات واملسائل الفنية )].(FAO, 2013[53

ويشتمل الدليل املرجعي للمساواة بني اجلنسني يف الزراعة الصادر عن منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل على منوذج لقضاًي املساواة بني اجلنسني يف
سياسات األراضي وإدارهتا والذي يتضمن أدوات عملية مثل قوائم التدقيق وقوائم املؤشرات .وتغطي املذكرة املواضيعية اإلصالحات القانونية وحقوق
امللكية للمرأة )].(IBRD/World Bank, 2009[49

 .3.4الالجئات
قسرا على مستوى العامل بشكل ملحوظ .وترجع أغلب هذه الزًيدة إىل النزاعات الدائرة داخل وحول منطقة
على مدار العقد املنصرم ،ارتفع عدد النازحني ً
الشرق األوسط ومشال إفريقيا (مبا فيها سورًي ،والعراق ،واليمن ،وجنوب السودان) .وقد وردت تقارير عن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
عددا
( )UNHCRتفيد أبن لبنان مستمر يف استضافة العدد األكرب من الالجئني نسبةً إىل عدد سكاهنا ،ويليها األردن مث تركيا .كما تستضيف مصر ً
كبريا من الالجئني ،والذي أييت أغلبهم من سورًي وجنوب السودان .ومتثل النساء والفتيات تقريبًا نصف عدد الالجئني على مستوى العامل (UNHCR,
ً
)].2019[54
وتُعد اتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  1967اخلاصني بوضع الالجئني أهم الصكوك القانونية العاملية اليت تغطي مشكلة الالجئني .21ومتنح االتفاقية
الالجئني احلق يف العمل وتذكر كذلك أن الالجئني ينبغي أن يُعاملوا ابلطريقة نفسها اليت يُعامل هبا املواطنون حينما يتعلق األمر "بعمل املرأة" (املادة -24
1أ) .ومن ضمن البلدان اليت تشملها الدراسة ،صادقت مصر واملغرب وتونس على هذه االتفاقية والربوتوكول اخلاص هبا .ولكن على أرض الواقع ،الزال
معقدا للغاية يف ظل مواجهة البلدان املستضيفة الصعوابت لتوفري فرص عمل الئقة هلم.
وضع الالجئني القانوين ً
وتشري دراسة احلالة واألطر املدرجة يف هذا القسم أن الالجئات يف األردن ومصر يواجهن جمموعة من التحدًيت يف العثور على فرص عمل الئقة .وقد كان
نصيب املرأة  % 4فقط من تصاريح العمل اليت مت إصدارها لالجئني السوريني يف األردن (Jordanian Ministry of Labour - Syrian
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)] .Refugee Unit, 2018[55ومن املقدر أن حوايل  % 60من النساء الالجئات يف بعض مناطق األردن تعملن يف القطاع غري الرمسي .أما يف
خميمات الالجئني يف األردن ،فالوضع خمتلف حيث ترتاوح نسبة النساء الاليت يعملن ما بني  %10-5فقط )].(Ritchie, 2017[56
وتواجه الالجئات الاليت يرغنب يف دخول سوق العمل العديد من العقبات اليت عليهن ختطيها .فهن مقيدات ابألعراف التقليدية الشائعة اليت حتدد املرأة
ابلبقاء يف املنزل وترى بعض أنواع العمل غري مناسبة للمرأة .ومن انحية أخرى ،يُعترب الزواج املبكر من األمور الشائعة ،مع وصول نسبة الفتيات السورًيت
الالجئات يف األردن الاليت كن ضحاًي الزواج املبكر يف  2015إىل  . (Hikmat, 2017[57]) ٪ 43.7كما تواجه الالجئات صعوبة التوفيق بني
فضال عن القيود الفعلية اليت تعرتضها مثل االنتقال من املنزل إىل مكان العمل .وتبحث دراسة احلالة  3.4يف
املسؤوليات األسرية وأشكال العمل األخرىً ،
جمموعة من املبادرات اليت طُرحت يف خميم الزعرتي لالجئني – وهو أكرب خميم لالجئني يف األردن -ملساعدة النساء السورًيت يف احلصول على فرص عمل
الئقة برغم هذه القيود االجتماعية والفعلية الكثرية .ويستكمل اإلطار  3.7قصة خميم الزعرتي ،واص ًفا كيف يسمح النهج الفريد للشراكة بني الوكاالت ،من
خالل استخدام تقنية املواضعة البلوكتشني ،للنساء أن حيصلن على أجر مقابل عملهن برغم عدم وجود حساابت بنكية خاصة هبن أو عدم اعتبارهن من
املواطنني.
كما يوضح اإلطار  3.8كيف تستفيد الالجئات السورًيت يف مصر من عدد من املبادرات -مبا فيها الشراكات اليت تديرها احلكومة ،وشراكات القطاع
اخلاص وبعض الشراكات بني القطاع العام واخلاص – ملساعدهتن على االندماج يف االقتصاد.
دراسة احلالة  :3.4فرص اقتصادية لالجئات السورايت يف األردن
اعتمد األردن واجملتمع الدويل "اتفاق األردن" يف مؤمتر لندن  2016كاستجابة للنزوح املمتد وطويل األجل للسوريني إىل األردن .ويتمثل اهلدف املهم لالتفاق
يف مساعدة الالجئني السوريني على املشاركة يف سوق العمل األردين .وك نتيجة لالتفاق ،قررت احلكومة األردنية إلغاء رسوم تصاريح العمل لالجئني السوريني
أيضا تبسيط إجراءات استخراج تصريح .وقد أقرت املؤمترات الالحقة اليت تبعت "اتفاق األردن" ،وهي
يف بعض الوظائف املفتوحة أمام العمالة األجنبية ،و ً
مؤمتر بروكسل  )2018( 2 -ومؤمتر بروكسل ( 3 -مارس  ،)2019أمهية الرتكيز على وضع الالجئات السورًيت ،مبا يف ذلك قضاًي العنف القائم على
أساس نوع اجلنس وكذلك مشاركتهن يف سوق العمل )] . (Council of the European Union, 2019[58كما أصدر األردن واجملتمع الدويل
خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  ،) JRP( 2020-2018واليت جتمع بني االستجاابت الفورية ومتوسطة األجل .ويذكر الفصل اخلاص بسبل
اإلعاشة يف هذه اخلطة احلاجة إىل الوظائف اجليدة للمجموعات املختلفة من السكان ،مبا يف ذلك النساء ،كما يتضمن الفصل اخلاص ابحلماية االجتماعية
كيزا على النساء.22
تر ً
وعلى صعيد آخر ،يتسم اإلطار القانوين املطبق على معاملة الالجئني يف األردن بعدم الوضوح حيث أن األردن ليس طرفًا يف اتفاقية عام  1951وبروتوكول
عام  1967اخلاصني بوضع الالجئني .ويف حني أن الدستور (املادة  21الفقرة األوىل) مينح احلماية من التسليم لطاليب اللجوء السياسي ،مل يُسن تشريع وطين
حيدد هذا االلتزام بشكل أكثر تفصي ًال أو يستخدم مصطلح "الجئ".23
وتوضح دراسة احلالة التطبيق العملي امللموس "لالتفاق" وخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية مع الرتكيز على التحدًيت اليت تواجه الالجئات السورًيت
يف العثور على فرص عمل ،كما تبين على الوضع اخلاص ابلالجئات السورًيت يف خميم الزعرتي.24
ما هو اإلصال  ،وكيف نش ت الفكرة؟

يُعد خميم الزعرتي أكرب خميم ّلالجئني يف األردن .وقد مت افتتاحه يف  2012ويقع يف مشال األردن ابلقرب من احلدود السورية .ويستضيف املخيم حوايل 80
ألف الجئ ويغطي مساحة  5.2كيلومرت مربع ،وهو أحد أكرب املراكز السكانية يف األردن . (Oxfam International, 2019[59]) .ورغم انتقال
الكثري من الالجئني األصليني إىل بلدات أخرى ،يُعترب من تبقى منهم هم األكثر ضع ًفا ،بسبب اإلعاقة ،أو املرض ،أو نقص اإلمكاانت املالية .ويف املخيم،
حوايل أسرة واحدة من كل مخس أسر ترأسها امرأة معيلة )] .(UNHCR, 2018[60]; UNHCR, 2018[61وقد أسست وزارة الداخلية مديرية
شؤون الالجئني السوريني يف االردن ،واليت تعترب مسؤولة مسؤولية مشرتكة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن إدارة خميم الزعرتي.25
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وتُفرض على سكان خميم الزعرتي قيود على حرية احلركة -فيسمح هلم فقط مبغادرة املخيم حينما يكون لديهم تصريح عمل ساري ،ولكن مبا أن معظمهم
ليس لديه تصريح عمل ساري ،فلم يغادروا املخيم قط منذ وصوهلم .26وحىت وإن حصل املقيمون يف خميم الزعرتي على تصاريح عمل ،يكون العثور على
وسيلة تنقل من املخيم إىل مكان العمل مشكلة أخرى ،خاصة ابلنسبة للنساء حيث ينبغي على املقيمني االنتقال من منطقتهم داخل املخيم إىل املدخل
الرئيسي للمخيم .وبرغم وجود نظام حافالت داخل املخيم ،فهو ال يغطي املنطقة أبكملها ،كما يعمل فقط يف أوقات حمدودة .ولذا ،أصبحت الدراجات
وسيلة التنقل األساسية داخل املخيم ،ولكنها للرجال فقط ،حيث أنه ليس من املقبول ثقافيًا أن تركب املرأة الدراجة .وخارج املخيم ،يقوم أصحاب العمل
بتنظيم االنتقاالت بشكل متكرر ،ولكن رحالت االنتقال اليت عادةً ما تكون طويلة تُعترب عقبة أخرى أمام نساء خميم الزعرتي .كما ختشى األسر على سالمة
أقارهبم النساء الاليت يضطررن للغياب لفرتات طويلة بشكل يومي .وإضافة إىل أن االلتزامات املنزلية امللقاة على عاتق املرأة – مبا فيها رعاية األطفال ،ورعاية
األقارب كبار السن ،والطهي والتنظيف – تعين أنه ال ميكنهن إجياد الوقت الذي يستغرقه الذهاب إىل عمل أبجر.
ولتسهيل وصول الالجئات السورًيت للوظائف الرمسية احملتملة خارج خميم الزعرتي ،فتحت منظمة العمل الدولية مكتبًا للتشغيل داخل املخيم ابلتعاون مع
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واحلكومة األردنية )].(ILO, 2017[62
ومبا أن املقيمني يف خميم الزعرتي يواجهون حتدًيت كربى يف احلصول على تصاريح العمل والوصول إىل مكان العمل ،مت خلق فرص اقتصادية داخل املخيم.
وبرغم أن معظم الفرص االقتصادية املتوفرة يف خميم الزعرتي موجهة للرجال والنساء على حد سواء ،إال أنه من الناحية العملية ،يُعترب الرجال هم املستفيد
الرئيس من هذه السياسات بسبب القيود االجتماعية والعملية اليت تواجهها النساء يف خميم الزعرتي .وجدير ابلذكر أن معظم املقيمني يف خميم الزعرتي أيتون
من مدينة درعا الريفية ،واليت تقع جنوب سورًي حيث تسود األعراف التقليدية املتعلقة ابلنوع االجتماعي .وعاد ًة ال تعمل النساء يف درعا خارج منازهلن
)].(Ritchie, 2017[56
وإضافة إىل ذلك ،هناك قواعد صارمة ولوائح تقيد أنواع فرص العمل يف املخيم .فعلى سبيل املثال ،ال يسمح بزراعة األشجار واألنشطة الزراعية ألهنا تُعد من
األنشطة "الدائمة" ،بينما ينبغي أن يظل وضع خميم الالجئني مؤقتًا .وابلنسبة للنساء الاليت يتمكن من العثور على فرص عمل داخل املخيم ،تكون يف األغلب
كبريا أن يوفقن بني املسؤوليات املنزلية وواجبات العمل .وغالبًا ما يقمن بتوكيل
هذه هي املرة األوىل اليت يعملن فيها حبياهتن كلها .ويكون هذا األمر ً
حتدًي ً
املهام داخل األسرة لبناهتن األكرب سنًا ،ولكن ليس لألزواج .ويف العديد من احلاالت ،يرتددن يف االستفادة من فرصة العمل عندما يتخوفن من أال تكون
أيضا يف مصلحة النساء .وتتضمن املبادرات
الوظيفة الئقة هلن .ويتطلب األمر الكثري من االبتكار لتصميم فرص عمل مناسبة يُسمح هبا داخل املخيم وتصب ً
الناجحة ما يلي:
 النقد مقابل العمل .وحدت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وخمتلفة املنظمات الدولية الشريكة27جهودهم لتقدمي برانمج النقد
مقابل العمل للمقيمني ابملخيم .وتشمل قطاعات العمل املياه ،والصرف الصحي والتوعية ابلنظافة الصحية ،والتعليم ،ومحاية األطفال ،وتعبئة
اجملتمع ،والصحة ،واملأوى ،واالحتياجات األساسية وسبل العيش ،والغذاء (Basic Needs and Livelihoods Working
)] .Group, 2017[63ومع هذا ،ففرص العمل حمدودة حيث يوجد يف املخيم  32.675من السكان البالغني ،ويشارك منهم  6030فقط
يف العمل بينما تكون  %26من الوظائف من نصيب النساء (Basic Needs and Livelihoods Working Group,
)] .2017[63ولكي ُمتنح الفرصة ألكرب عدد ممكن من األسر لالستفادة من مبادرة النقود مقابل العمل ،يتم التناوب على غالبية الوظائف على
أن يشارك ابملبادرة فرد واحد فقط من كل أسرة .وختتار معظم األسر الزوج ،ابعتباره رب األسرة املعيل ،ليستفيد من الفرصة مبا أهنم يرون أن
الزوجة ينبغي أن تركز على األعمال املنزلية .وفقط يف احلاالت اليت ترتأس املرأة فيها األسرة وتكون املعيل هلا أو عندما يعمل األزواج خارج املخيم،
ميكن أن تُتاح الفرصة للمرأة لالستفادة من هذه الفرصة.
 مجع النفاايت .وتتضمن الفرص املتاحة للعمل مقابل النقود مشروع مجع النفاًيت وإعادة تدويرها ،والذي يتم ابلتعاون بني الوكالة األملانية للتعاون
الدويل وأوكسفام .ويقوم املشاركون يف مبادرة العمل مقابل النقود جبمع النفاًيت وإحضارها لنقطة التجميع داخل املخيم حيث يتم فرزها وبيع
املواد اليت هلا قيمة منها مثل البالستيك والورق ليتم إعادة تدويرهم مرة أخرى .ومل يكن هذا العمل يف البداية اخليارات املطروحة للنساء حيث كان
يُنظر إليه على أنه غري مقبول ثقافيًا أن تقوم النساء جبمع النفاًيت على املأل ،وخاصة أن هذا يتطلب أن تضطر النساء إىل االحنناء اللتقاط
القمامة .غري أن جمموعة من النساء املعيالت ألسرهن قد أبدين اهتمامهن هبذه الوظيفة .وعقب نقاشات بني أوكسفام/الوكالة األملانية للتعاون
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الدويل واملقيمني يف خميم الزعرتي ،مت التوصل إىل حل لدمج النساء يف فرصة العمل املذكورة .وقد مت تزويد النساء أبدوات اللتقاط القمامة للحد
من حاجتهن إىل االحنناء .كما أن النساء الاليت قد يشعرن ابحلرج إذا شوهدن وهن جيمعن القمامة يف الشوارع الرئيسية ميكنهن العمل يف املناطق
السكنية احمللية .ونتيجة لذلك ،زاد عدد النساء املشاركات بدرجة كبرية.
 مشروع "للحياة" .مشروع "للحياة" هو مبادرة ألوكسفام متوفرة فقط للنساء الالجئات مبخيم الزعرتي .وتوفر أوكسفام املساعدة ولكنها جتعل
النساء املشاركات يتولني القيادة .ويتمحور مشروع "للحياة"28حول حتويل اخليم القدمية التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
(واليت مت استبداهلا بكرافاانت) إىل حقائب عصرية .ويتم تدريب النساء غري املاهرات على استخدام ماكينات اخلياطة وميكن أن تتوىل املشاركات
أساسا ،يف منح النساء الفرصة لرتك املنزل واكتساب
املاهرات منهن تدريب األخرًيت واكتساب مهارات اإلدارة .ويكمن اهلدف من هذا املشروعً ،
مهارات جديدة .وتُعترب النتيجة االقتصادية هلذا املشروع اثنوية حيث أن احلقائب ال يتم تسويقها على نطاق واسع .ومع هذا ،فقد نتج عن
املشروع جانب اقتصادي حيث أعرب مصنع أردين للمالبس عن رغبته يف تعيني املشاركات يف املبادرة .وأقام املصنع ،ابلتعاون مع منظمة العمل
معرضا لفرص العمل داخل خميم الزعرتي هبدف تعيني النساء الشاابت )] .(ILO, 2018[63وقدم املصنع حوافز لرعاية الطفل لكل
الدوليةً ،
طفل أصغر من أربع سنوات ،كما خططت منظمة العمل الدولية لتنظيم جدول حافالت لالنتقال داخل املخيم حبيث تتمكن النساء من الوصول
إىل البوابة الرئيسية )] .(ILO, 2018[63وبرغم حقيقة أن العديد من النساء قد أظهرن اهتمامهن يف بداية األمر ،مل يلتحق ابلعمل لدى مصنع
املالبس سوى عدد قليل منهن )] .(Almasr, 2018[65وابلنسبة هلؤالء النساء الاليت عملن ابملصنع ،ذكرت العديدات منهن أن متضية ساعة
جدا يف ظل االلتزامات املنزلية امللقاة على عاتقهن .وإضافة إىل ذلك ،ختشى
كاملة يف االنتقال من املخيم إىل مكان العمل يُعترب وقتًا ً
طويال ً
نظرا لعملهن خارج املخيم.29
النساء املستحقات للمساعدات النقدية من مركز توزيع النقدية مبخيم الزعرتي أن يفوهتن توزيع النقد لعدم تواجدهن ً
 الواحة  .تدير هيئة األمم املتحدة للمرأة "الواحة" يف خميم الزعرتي .وتوفر الواحة جمموعة من اخلدمات اليت تتضمن فصول حمو األمية ،وتدريبات
على املهارات ،ومرافق الرعاية النهارية ،واألنشطة اليت تركز على معاجلة قضاًي العنف القائم على أساس نوع اجلنس (UN Women,
أيضا برانمج النقود مقابل العمل الذي يوفر حوايل  200فرصة عمل مقابل النقود موجهة للنساء يوميًا
)] .2017[66كما تتضمن "الواحة" ً
)] .(UN Women, 2016[67وعلى عكس برامج العمل مقابل النقود األخرى ،يتم توفري أكثر من  %80من فرص العمل للنساء.
وتشمل هذه الفرص مهام إدارية ،وأعمال مصففي الشعر ،واحلياكة ،والتدريس ،وأعمال الرعاية النهارية .ويف  ،2018ولكي تتقاضى الالجئات–
الاليت غالبًا يفتقرن إىل الوصول لألنظمة املصرفية أجورهن قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة ،ابلتعاون مع برانمج الغذاء العاملي ،ابلبدء يف أول
جتربة للكتل املتسلسلة املشرتكة بني الوكاالت واملراعية العتبارات املساواة بني اجلنسني ،واليت من خالهلا تتمكن الالجئات من طلب االسرتداد
النقدي يف املتاجر املتعاقدة أو الشراء مباشرة بدون تدخل طرف اثلث مثل املصرف (اإلطار  3.7أدانه) .ويقدم الرجال والنساء العاملون لسكان
ُ
املخيم اخلدمات اجملانية (فصول تعليمية ،وتصفيف للشعر والتزين ،والتفصيل) .وجيهز برانمج التفصيل واحلياكة جمموعة أدوات للرضع ويقوم
بتوزيعها على وحدة األمومة ابملخيم لتزويد الوالدين ابألدوات واألجهزة األساسية الالزمة ألطفاهلن حديثي الوالدة.
ومن السبل األخرى احملتملة ملساعدة الالجئات السورًيت على االندماج يف النظام االقتصادي هو أتسيس أنشطتهن التجارية اخلاصة .ولقد ركز "االتفاق"
بشكل كبري على تصاريح العمل وابلتايل مل يتناول مشكلة تسجيل أنشطة األعمال السورية يف األردن ابلشكل املالئم .وبرغم التقدم األخري يف إرساء لوائح
مستحيال ابلنسبة لالجئني
منظمة ألنشطة األعمال اليت تُدار من املنزل لألردنيني )] ،(USAID, 2017[68إال أن تسجيل هذا النوع من األنشطة يعترب
ً
السوريني بسبب االشرتاطات املعقدة للحكومة األردنية . 30ويشكل هذا األمر عقبة أمام الالجئات السورًيت على وجه التحديد حيث أهنن قد يرغنب يف
العمل من املنزل أو ابلقرب منه والقيام مبهام مثل احلياكة ،والتنظيف ،وتوريد الطعام )] .(Ritchie, 2017[56ويف حقيقة األمر ،تنخرط الكثريات منهن
ابلفعل يف هذه األنشطة يف القطاع غري الرمسي.
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التطبيق والتحديات وعوامل النجا

أتثر األردن ابألزمة السورية ،بشكل كبري ،حيث يستضيف اثين أكرب حصة من الالجئني على مستوى العامل مقارنة بعدد سكانه .وقد اختذ األردن خطوات
أيضا على املدى املتوسط ،وذلك يف إطار "اتفاق األردن" وخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية
ليس فقط للتعامل مع القضية على املدى القصري ولكن ً
 ،2020-2018وبدعم من اجملتمع الدويل.
مت تقييم تنفيذ "االتفاق" يف مؤمترات دورية للمتابعة مما سلط الضوء على العديد من اجلهود املستغلة يف تشغيل السوريني يف سوق العمل الرمسية .ومع هذا،
الزالت الغالبية العظمى من الالجئني تقيم يف األردن بدون تصاريح عمل وتنضم ،بشكل متكرر ،إىل سوق العمل غري الرمسي حيث يكونون أكثر عرضة
لالستغالل.
وتواجه الالجئات السورًيت حتدًيت إضافية يف الدخول لسوق العمل .وقد أوضحت مؤمترات املتابعة "التفاق األردن" زًيدة الرتكيز على هذا املوضوع ،كما
ذكرت خطة االستجابة نفس املسألة .وقد راعت املبادرات املذكورة هنا العقبات اليت تواجه النساء يف العثور على فرص عمل مما أدى إىل هذه النتائج
املشجعة .وحينما حتصل الالجئات السورًيت ابلفعل على فرص للعمل ،ال يسامهن فقط يف دخل األسرة وإمنا يعربن كذلك على متتعهن بقدر أكرب من
التمكني .وقد ورد عن نساء خميم الزعرتي أهنن أصبحن يف وضع أقوى داخل أسرهن منذ مشاركتهن يف بعض مشروعات املخيم .كما ذكرن أن العمل
يساعدهن على تعزيز شبكة التواصل االجتماعي داخل املخيم ،وكسر دائرة العزلة واكتساب مهارات إضافية جديدة )].(UN Women, 2016[67

اإلطار  3.7.نظرة متعمقة يف استخدام تقنية البلوكتشني (سلسلة الكتل) لدفع أجور الالجئات
بلدا
يف العقد املاضي ،كانت برامج حتويل النقود تستخدم ،بصورة متزايدة ،يف االستجاابت اإلنسانية .ففي  ،2018تلقى  24.5مليون شخص يف ً 62
سنوًي بنسبة  .%150وجرى العرف أن
مساعدات نقدية من برانمج الغذاء العاملي ()WFP؛ ار ً
منوا ً
تفاعا عن  1.1مليون شخص يف  ،2009مما ميثل ً
اندرا ما يساعد
تعتمد التحويالت النقدية من أجل املساعدات اإلنسانية على طرف اثلث موثوق فيه ،مثل املصارف أو مشغلي شبكات احملمول .وهذا ً
الالجئات الاليت جيدن صعوبة أكرب يف الوصول لألنظمة املالية ،وذلك جزئيًا بسبب افتقارهن إىل أوراق تعريف اهلوية .وعالوة على ذلك ،أشارت دراسة أجرهتا
هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن الالجئات يف األردن قد أعربن عن عدم ثقتهن يف مؤسسات التنمية وارتباكهن بسبب عدم استيعاهبن لعمليات تقدمي
املساعدات .وضربت بعضهن األمثلة عن عدم توفر معلومات لديها حول مدى استدامة تلك املساعدات ،وأن بعض اجلريان واملعارف تلقوا مساعدات برغم
أهنم يبدوا أكثر استقر ًارا من الناحية املالية.
وللتعامل مع هذه املشكالت ،قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة ،يف إطار شراكة مع برانمج الغذاء العاملي ،إبطالق جتربة لتقنية البلوكتشني يف  2018يف خميمات
الزعرتي واألزرق ابألردن لبحث كيف ميكن هلذه التكنولوجيا الناشئة أن حتسن املعامالت املالية للنساء والفتيات يف سياقات املساعدات اإلنسانية .وتُعد تقنية
مربرا للثقة يف
البلوكتشني مزجيًا بني التكنولوجيات املوجودة ابلفعل ميكن من خالله إنشاء شبكات تؤمن الثقة بني أفراد أو أطراف ممن ،بدوهنا ،ال يوجد لديهم ً
بعضهم البعض .وميكن لتكنولوجيا البلوكتشني تقليل دور الوسطاء ،والذين ميكنهم توجيه قوى السوق ،وحتصيل الرسوم الباهظة ،وإبطاء النشاط االقتصادي،
كما أهنم ال يكونوا ابلضرورة حمل ثقة أو مؤمتنني على املعلومات الشخصية .وابلرغم من شهرهتا بسبب تطبيقات األصول املالية الرقمية (مثل بيتكوين)،
بدال من تلقي مبلغ شهري مستحق يف
فتكنولوجيا البلوكتشني على وشك التأثري على جمموعة كبرية من القطاعات .31ويعين استخدام تقنية البلوكتشني أنه ً
صورة نقدية ويف اتريخ حمدد ،ميكن للمشاركني يف برانمج النقود مقابل املال التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة (دراسة احلالة  )3.4طلب اسرتداد النقدية من
املتاجر املتعاقدة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة أو عمل املشرتًيت بشكل مباشر .ومن خالل تقنية مسح حدقة العني املربوطة بنظام تعريف اهلوية البيومرتية التابع
ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ميكن لالجئات تلقي األموال بدون احلاجة ألوراق تعريف هوية.
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وابلتوازي ،لكي تتمكن الالجئات من االستفادة الكاملة من هذه اخلدمة ،تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتنظيم ندوات حملو األمية املالية يف واحاهتن (دراسة
احلالة  ،)3.4حيث يتم تدريب املتلقيات للمساعدات على استعراض حساابهتن على البلوكتشني .ويعكس هذا النهج الشامل ،الذي تتبعه هيئة األمم املتحدة
اقتصادًي من خالل توفري فرص إعاشة.
للمرأة ،لتحقيق املرونة ومتكني املرأة
ً

وقد أشار برانمج الغذاء العاملي إىل أن القيمة الفريدة اليت توفرها تقنية البلوكتشني هلذه املبادرة املشرتكة بني اهليئات هي الربط بني قواعد بياانت هيئات
التنمية املتعددة .ويف سياقات املساعدات اإلنسانية ،كانت معظم جتارب تقنية البلوكتشني اليت أُجريت تتم من خالل هيئة واحدة .ويف إطار الشراكة بني
هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج الغذاء العاملي ،مبا أن كل هيئة مبقدورها إثبات صحة معامالت اهليئة األخرى ،ميكن للمنصة أن تعزز الشفافية يف جمال
املساعدات اإلنسانية ،وكذلك الكفاءة ،من خالل احليلولة دون ازدواجية اجلهود املبذولة .كما أن استخدام تكنولوجيا البلوكتشني من قبل هيئة األمم
املتحدة للمرأة يُعد مواتيًا لتعميم النوع االجتماعي بشكل أكثر فاعلية على مستوى أنظمة العمل اإلنساين أبكملها.
(GSM Association, 2017[69]), Blockchain for Development: Emerging Opportunities for Mobile, Identity and Aid ,

املصدر:
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/12/Blockchain-for– Development.pdf; (Thylin and Duarte, 2019[70]), “Leveraging blockchain technology in humanitarian settings

opportunities and risks for women and girls,” https://doi.org/10.1080/13552074.2019.1627778.
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اإلطار  3.8.نظرة متعمقة يف اإلدماج االقتصادي ّلالجئات يف مصر

مصر هي بلد أخرى من البلدان املستضيفة ّلالجئني الوافدين إليها من الشرق األوسط وشرق إفريقيا .ففي ُ ،2017سجل  289.231الجئًا مبفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف مصر حيث صرح الرئيس املصري أن البلد تستضيف مخسة ماليني الجئ.
وطب ًقا إلطار تقييم ضعف الالجئني السوريني يف مصر ، (EVAR) 2016ابلرغم من توزيع قسائم الطعام واملساعدات النقدية ،مل تتحسن الظروف
املعيشية لالجئني السوريني .ويعاين ما يقرب من نصف الالجئني السوريني يف مصر من ضعف يف االستهالك الغذائي أو هم عرضة لذلك وف ًقا لربانمج
وتعرضا منهن لضعف االستهالك
أتثرا بذلك على وجه اخلصوص حيث تبلغ نسبة األشد ضع ًفا
ً
األغذية العاملي .وتُعترب النساء املعيالت لألسر األكثر ً
الغذائي  %72ممن خضعن للتقييم.
ومينح قانون العمل املصري الالجئني نفس احلقوق يف العمل كغريهم من األجانب .وقد وقعت مصر على اتفاقية الالجئني لعام ( 1951مع إبداء حتفظها
على مخسة أحكام) واعتمدت االتفاقية كقانون وطين مبوجب القرار اجلمهوري رقم  331لعام  .1980وابلرغم من أنه نظرًًي ُمينح الالجئون احلقوق
نفسها يف العمل كغريهم من غري املصريني ،ولكن يف الواقع ،توجد عقبات مثل صعوبة احلصول على تصاريح عمل ،وحمدودية فرص العمل يف سوق
حائال دون تشغيلهم.
العمل الرمسية ،والعنف القائم على أساس نوع اجلنس ،والتوترات مع اجملتمعات املضيفة ،والفجوات يف املهارات؛ وهذه العقبات تقف ً
وابلتايل ،فغالبية الالجئات السورًيت الاليت يعملن يف مصر يلجأن إىل سبل بديلة لكسب العيش حيث يشارك معظمهن يف مشروعات متناهية الصغر
يف القطاع غري الرمسي وبدون أي محاية تكفلها قوانني العمل املصرية.
ويف هذا السياق ،اقرتحت خطة االستجابة املصرية  2018-2017بعض التدابري لتعزيز املرونة الذاتية لالجئني واجملتمعات املضيفة ،مع زًيدة الرتكيز
على تنمية املهارات ،ورًيدة األعمال والوصول إىل العمل مدفوع األجر .وسريكز الدعم اخلاص بتعزيز التشغيل وقابلية االستخدام ،يف املقام األول ،على
النساء الاليت يواجهن حمدودية أكرب يف فرص العمل املتاحة هلم مقارنة بنظرائهن من الرجال ألسباب ثقافية.
شراكة القطاع العام واخلاص يف قطاع الغذاء
حتليال لسلسلة القيمة يف قطاع الغذاء وقد أظهر أنه
يف  ،2014قامت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة العمل الدولية بعمل ً
القطاع الذي يتيح اإلمكاانت األعلى للنمو وحتقيق األرابح وتوفري فرص تشغيل لالجئني السوريني يف مصر .وقد أظهرت نسبة كبرية من الالجئني العاطلني
اهتماما يف العمل أبنشطة جتارية من املنزل يف قطاع الغذاء لتجنب التحرش يف العمل ويف الشارع ولتجنب الساعات الطويلة
عن العمل ،خاصة النساء،
ً
يف التنقالت بني املنزل ومكان العمل .ويف  ،2018أسس اجمللس القومي للمرأة ،ابلتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وابلتعاون
مطبخا حمرتفًا داخل مقر اجمللس القومي للمرأة يف اجليزة .ويعمل مطبخ اجملتمع احمللي حاليًا
مع "مم" – وهي شركة مصرية انشئة لصناعة األغذية املنزليةً -
حتت إشراف اجمللس القومي للمرأة يف إطار منوذج للشراكة بني القطاع العام واخلاص يعمل على توصيل مهارات النساء األكثر ضع ًفا يف مصر بفرص
مدرة للدخل يف سوق الغذاء املصرية من خالل تزويدهم ابلتدريب على تصنيع وجتهيز األغذية ،وكذلك توفري املكان واملعدات الالزمة .ووف ًقا لبعض
التقديرات ،بعد حضور دورة جمانية يف الطهي مع مم ،متكنت املشاركات من كسب ما يصل إىل  6.000جنيه ( 300دوالر أمريكي) شهرًًي يف
 ،2017وهو مخسة أضعاف احلد األدىن لألجور )] . (Gray, 2017[71ويطط اجمللس القومي للمرأة مع املفوضية حتديث وتطوير املطبخ يف يوليو
 2019من أجل جتهيزه بشكل أفضل ألغراض التدريب واإلنتاج .واليزال أثر هذه املبادرة حباجة إىل التقييم.
املصدر، (Gray, 2017[71]), “A new app is helping Egyptian women cook their way to financial independence”:
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/egyptian-women-homecooking-mumm; (ILO/UNHCR, 2014[72]), A Guide to
Market-based Livelihood Interventions for Refugees, https://www.unhcr.org/594b7d7f7.pdf.

دعم الالجئات للعثور على عمل منزيل الئق
جماال آخر ميكن لالجئني العمل به .ووف ًقا الستقصاء أجراه
ويُعترب العمل املنزيل مدفوع األجر – مبا فيه أعمال تنظيف املنزل ،والطهي ،ورعاية األطفالً -
املعهد الدويل للبيئة والتنمية يف  %54 ،2017من الالجئات اشتغلن كعامالت منزليات )] .(Abdel Aziz, 2017[73وال يغطي قانون العمل
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املصري لسنة  2003العمال املنزليني ،مما يعين ضمنًا أن الالجئني ال حيتاجون لرتخيص عمل للمشاركة يف العمل املنزيل .ويف  ،2018تضمنت املادة
 43من مسودة قانون العمل اجلديد اخلدمة املنزلية ضمن نطاقها ولكن القانون مازال قيد املناقشة .ونتيجة لذلك ،ال حتمل الالجئات اليت تشتغل يف
أحياان يعانني من العنف اجلنسي أو العنف القائم على أساس نوع اجلنس .ويف استقصاء أجراه جوريديين عام
العمال املنزليني مستندات قانونية سارية و ً
 2009على  633خادمة (أجنبية) مولودة يف اخلارج وتعمل يف املنازل ابلقاهرة ،اشتكت  %10من املشاركات من التحرش اجلنسي ،مبا فيها االغتصاب،
واللمس بطريقة غري الئقة وطلب خدمات جنسية.
وكاستجابة لذلك ،قدمت بعض املنظمات غري احلكومية الدعم لالجئات الاليت يشتغلن يف العمال املنزليني من خالل مصاحبتهن يف اليوم األول هلن يف
العمل والقيام بدور شاهد على البنود املتفق عليها ،وإخبار صاحب العمل أن النساء لديهن شبكة تدعمهن .ويف  ،2017بدأت املنظمة املصرية الوطنية
مشروعا جتريبيًا مع شريك من القطاع اخلاص ملساعدة الالجئني على العثور
خلدمة الالجئني ( ،)Refugee Egyptوهي منظمة غري حكومية،
ً
على العمل املنزيل من خالل وكالة تشغيل موثوقة .ويف  ،2018تطور هذا الربانمج بشكل أكرب ابلشراكة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
تنوعا للمزيد من الالجئني يف مصر.
الالجئني من أجل مضاعفة األثر وتقدمي فرص تشغيل مدفوعة األجر أكثر ً
حركات على مستوى القاعدة الشعبية ملساندة الالجئات من رائدات األعمال
دورا
إضافة إىل املبادرات اليت قامت هبا احلكومة املصرية واجملتمع اإلقليمي والدويل ،هناك بعض املبادرات احلديثة على مستوى القاعدة الشعبية تلعب ً
مهما يف التمكني االقتصادي ّلالجئات يف مصر .فهناك مبادرة املرأة يف مسرية التقدم ( ،)Women on the Moveوهي منصة نظمتها شبكة
ً
"شركات انشئة بال حدود" ( )Startups Without Bordersوهتدف إىل ربط رائدات األعمال من املهاجرات والالجئات ابلنظام اإليكولوجي
لألعمال التجارية احمللية يف مصر .ويف إطار احلدث األول الذي نظمته منصة املرأة يف مسرية التقدم يف القاهرة  ،2019ابلشراكة مع منظمة إنرتبرنل
( )Entreprenelleلتمكني املرأة ،والشبكة السورية "خطوة" ،ومؤسسة فرد ( ،)FARDومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،جنحت
يف جتميع أكثر من  250من رائدات األعمال من سورًي ،واليمن ،والسلطة الفلسطينية ،ومخسة اقتصادات أخرى .ومت منح جائزة بقيمة  15ألف جنيه
مصري الثنتني من الفائزات كرأس مال لفترة حضانة أعمالهن الريادية .وتعد هذه المنصة مهمة لالجئات رائدات األعمال من أجل
التشبي  ،وفر العمل ،وتبادل المعلومات.
املصدر(UNHCR, 2018[74]), Livelihood & Economic Inclusion Annual Report 2018 – Egypt, https://www.unhcr.org/eg/wp- :
content/uploads/sites/36/2019/10/LH_Annual-Report2018.pdf; (UNHCR, 2017[75]), 3RP Regional Refugee & Resilience Plan
2017-2018 in Response to the Syria Crisis – Egypt, https://reliefweb.int/report/egypt/3rp-regional-refugeeresilience-plan-2017-2018-response-syria-crisis-egypt; (Entrepreneur Middle East, 2018[76]), “Migrant women
entrepreneurs
showcase
their
business
ideas
at
Cairo's
women
on
the
move”,
https://www.entrepreneur.com/article/311649.

 .3.5اخلالصة والتوصيات
حتوال يف تناول وضع املرأة يف العموم لتناول وضع جمموعات خمتلفة من النساء ،إقر ًارا
يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وعلى مستوى العامل ،كان هناك ً
هنجا موجهة.
تطورا إجيابيًا مبا أن جمموعات النساء األكثر ضع ًفا قد تتطلب ً
أبن النساء جمموعة غري متجانسة .ويُعترب هذا ً
اقتصادًي ،مبا فيهن
وتوضح دراسات احلالة املذكورة يف هذا الفصل أن البلدان تتخذ خطوات لتحسني محاية الفئات األكثر ضع ًفا من العامالت ومتكينهن
ً
أوال ،تقوم البلدان ببناء قاعدة استداللية حول التحدًيت اليت تواجهها تلك اجملموعات ،واليت تشكل األساس
العامالت املنزليات ،والريفيات ،والالجئاتً .
لإلصالح القانوين/السياسايت لصاحل الفئات األكثر ضع ًفا من العمالة النسائية .واثنيًا ،تعمل البلدان على دمج بعض هذه الفئات يف االقتصاد الرمسي من
خاصا يغطي العمال
خالل إصدار تشريعات ووضع أطر سياسيات تنطبق على جمموعات معينة من العمالة .وقد أصدر كل من املغرب واألردن تشر ًيعا ً
املنزليني ،واليت مل تكن تقع حتت مظلة تشريعات العمل من قبل .وقد أصدرت تونس اسرتاتيجية وخطة عمل خاصة للريفيات .كما ضمن تشريع املغرب اخلاص
ائدا بوضع
إبصالحات األراضي احلق املتساوي يف األراضي اجلماعية للسالليات .وقد أظهرت االستجاابت السياساتية اخلاصة أبزمة الالجئني
اهتماما ز ً
ً
 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

 149

الالجئات يف كل من األردن ومصر .واثلثًا ،تتخذ البلدان مبادرات ملموسة لتشجيع توفري فرص عمل الئقة هلذه الفئات من النساء .وعلى سبيل املثال،
اختذت يف مصر وتونس مبادرات لتسهيل التغطية االجتماعية للريفيات .أما املغرب وتونس ،فريوجان ملفهوم االقتصاد االجتماعي التضامين ،الذي حيمل الكثري
من اإلمكاانت للريفيات .كما يتم دعم للفرص االقتصادية لالجئات يف مصر واألردن.
وميكن احلفاظ على استمرارية هذا الزخم من خالل اتباع التوصيات التالية ،واليت استخلصت من دراسات احلالة:
أيضا
 االستمرار يف بناء قاعدة البياانت اخلاصة ابلفئات األكثر ضعفا من النساء .وهذا يعين تصنيف البياانت ليس فقط حبسب النوع ،ولكن ً
املوقع والسن وهكذا ،ومجعها وحتليلها ونشرها بشكل منتظم.
 العمل مع الشركاء االجتماعيني ومنظمة العمل الدولية حنو التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت تركز على فئات العمالة األكثر
ضع ًفا ،مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل الالئق للعمال املنزليني رقم  ،189واليت مل تصدق عليها أي من بلدان الشرق األوسط ومشال
إفريقيا حىت اآلن .وسيسمح التصديق ملنظمة العمل الدولية بدعم البلدان لتوفيق تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقيات املصدق عليها.
 توفري احلماية لفئات العمالة اليت تقع خارج نطاق قانون العمل .وميكن تطبيق ذلك من خالل إصدار قوانني منفصلة لفئات معينة من العاملني،
على أن تضمن تلك القوانني احلقوق نفسها اليت ينص عليها قانون العمل.
 إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر ضع ًفا يف أطر السياسات ذات الصلة:
 oمعاجلة مشاكل الريفيات من خالل إصدار سياسة خاصة ابملرأة الريفية أو تعميم مفهوم املساواة بني اجلنسني على مستوى السياسات
الزراعية.
 oاالستمرار يف اإلقرار ابلوضع اخلاص لالجئات يف واثئق السياسات ذات الصلة واملتعلقة مبشاركة الالجئني يف سوق العمل يف البلدان
املضيفة.
 التأكد من تطبيق مزيد من برامج ومشروعات التعاون ألغراض التنمية يف املناطق النائية من أجل الوصول للسكان الريفني األكثر ضع ًفا.
 االستمرار يف بذل اجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع الرمسي على االقتصاد غري الرمسي مع الرتكيز على القطاعات اليت تسودها النساء ،ويف الوقت
ذاته السماح للعاملني يف القطاع غري الرمسي ابلتمتع خبطط احلماية االجتماعية .وتسهيل التسجيل لالشرتاك يف خمططات احلماية االجتماعية من
خالل تبسيط إجراءات واشرتاطات التسجيل واستخدام التكنولوجيا.
 إاتحة تفتيش العمل يف املناطق الريفية واملباين اخلاصة وتدريب مفتشي العمل على التحقيق يف األوضاع اخلاصة ابلعاملني املنزليني والزراعيني،
خاصة النساء.
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مالحظات

1

ملخصا "سر ًيعا" لكل املوضوعات اليت تشملها حاالت الدراسة واألطر املتعمقة.
الشكل  0.1يف بداية هذه الدراسة حيتوي على
ً

 2ملزيد من التفاصيل عن كل اتفاقيات منظمة العمل الدولية وحالة التصديق عليها من البلدان األربعة اليت تشملها هذه الدراسة ،راجع امللحق -2أ 1يف الفصل الثاين.
3

تتوفر توصيات وتقييمات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابللغة الفرنسية على املوقعhttps://cndh.org.ma/sites/default/files/documents/CNDH_ - :

_AVIS_FR_Travail_domestique-_.pdf.
Loi n°19-12 des travailleuses et travailleurs domestiques.4
5

Décret n° 2-17 355 du 31 août 2017 fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur

domestique.
6

Décret n° 2-17-356 du 27 septembre 2017 complétant la liste des travaux dans lesquels il est interdit d'employer les

travailleuses et travailleurs domestiques âgés entre 16 à 18 ans.
7

قامت منظمة العمل الدولية إبجراء دراسات حول احتياجات ،وحمفزات ،ومشكالت العمال املنزليني وأصحاب العمل يف بلدان خمتلفة من الشرق األوسط ومشال إفريقيا مبا فيها لبنان،

عددا من احللول العملية حول كيف
استنادا إىل نتائج هذه األحباث ،جاء تقرير منظمة العمل الدولية حول العمال املنزليني وأصحاب العمل يف الدول العربية ليقرتح ً
واألردن ،والكويت .و ً
ميكن للّوائح التنظيمية حتقيق التوازن بني احتياجات العمال املنزليني وأصحاب العمل )] .(ILO, 2017[4وتستنتج الدراسة أن أهم التدابري هي التأكد من أن العمال املنزليني تقع حتت
مظلة تشريعات العمل وأن هناك آليات إلنفاذ القانون ،كما تقرتح الدراسة اسرتاتيجيات أخرى مبتكرة.
8
أصيال للمجموعات املختلفة من العاملني .وسيسمح تضمني هذا احلق يف قانون العاملني املنزليني إبمكانية قيام هؤالء العمال بتشكيل االحتادات العمالية القطاعية.
حرية التنظيم يعد ح ًقا ً

وهذه االحتادات سوف تسمح هلم بتوصيل أصواهتم والدخول يف حوارات مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف البالد من أجل حتسني وضعهم.
 9ميكن تغطية العمال النشطني يف القطاع الزراعي يف تونس من خالل أنظمة خمتلفة للحماية االجتماعية وأطر تشريعية:

10



يغطي القانون  Law n° 81-6 of 1981العاملني الزراعيني مدفوعني األجر.



أيضا اختيار التغطية وفق نظام Law
يغطي مرسوم  Decree n° 95-1166 of 1995صغار املزارعني الذين يعملون حلساهبم اخلاص يف أراضيهم .ومع هذا ،ميكنهم ً
 n° 2002-32 of 2002وتطبيقه .decree 916-2002

االسرتاتيجية الكاملة غري متوفرة على اإلنرتنت ،تتوفر فقط نسخة للملخص ابللغة الفرنسية على املوقعhttp://www.femmes.gov.tn/wp- :

content/uploads/2017/07/Presentation_Strategie_FR_2017 -2020.pdf.
11

نُشرت الدورية يف فالحتنا

()2018

بعنوان

"القريوان:

تدابري

ختصيص

أراضي

الدولة

للخرجيني

العاطلني

عن

العمل"،

تتوافر

على:

https://www.flehetna.com/fr/kairouan-mesures-dattribution-des-terres-domaniales-aux-diplomes-chomeurs.
 12وف ًقا ملنظمة العمل الدولية ،يشري مصطلح االقتصاد االجتماعي التضامين إىل املشروعات واملنظمات (التعاونيات الزراعية ،واجلمعيات التعاونية ،واالحتادات ،واملؤسسات ،واملؤسسات
االجتماعية) اليت تنتج السلع ،واخلدمات ،واملعرفة اليت تليب احتياجات اجملتمع اليت ختدمه من خالل السعي لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية حمددة وتعزيز التضامن.
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 13تتوفر االسرتاتيجية على املوقعhttps://www.sekem.com/en/societal-life/empowering-women-gender-strategy :
14

ملزيد من التفاصيل راجع املوقعhttps://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for- :

improving-women-working-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt
 15الظاهر الصادر يف  26رجب  27( 1337أبريل  )1919الذي ينظم اإلشراف اإلداري على جمتمعات السكان األصليني وتنظيم إدارة السلع اجلماعية ونقل ملكيتها.
16
قليال من كيان مجاعي آلخر .وعالوة على ذلك ،غالبًا ال حتمل النساء أو الفتيات بطاقات هوية ،وهو اشرتاط لتسجيل حقوق األراضي .وأييت
قد تتباين التفاصيل الدقيقة هلذه العادات ً

هذا نتيجة حلقيقة أن اآلابء غالبًا ما يسجلون األطفال الذكور وال يسجلون اإلانث.

 17يشري مصطلح ساللة إىل علم األنساب العرقي الذي يربط أعضاء مجاعة إىل هذه اجلماعة.
18

Proposition de loi modifiant le dahir du 26 rejeb 1337 (27 Avril 1919) organisant la tutelle administrative des

collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des terres collectives .
 19تعتمد املعلومات على املقابلة اليت متت مع ربيع انصري ،وهو انشط وعضو مؤسس يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان.
20

قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعمل مقابالت يف الرابط مع عبد الرازق احلنوشي ،رئيس اجمللس ،واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،وأمينة لطفي املنسق السابق لربانمج هيئة

األمم املتحدة للمرأة ابملغرب ،والرئيس السابق للجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،والناشط ربيع انصري ،العضو املؤسس يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان.
 21تتوفر املعلومات علىhttps://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html. :
 22للتفاصيل ،انظرhttps://jordankmportal.com/resources/jordan-response-plan-2018-2020. :
 23اإلطار القانوين الوحيد الذي يتعامل األردن مبوجبه مع الالجئني هو مذكرة التفاهم املوقعة يف عام  1998بني األردن ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني .وتسمح املذكرة
للمفوضية بتوفري احلماية الدولية لألشخاص الذين يقعون ضمن اختصاصها .ووف ًقا ملذكرة التفاهم ،يقبل األردن تعريف اتفاقية  1951ملصطلح "الجئ" ،مبدأ عدم اإلعادة القسرية (الذي
حيظر على الدولة اليت تستقبل طاليب اللجوء إعادهتم إىل بلد قد يتعرضون فيها على األرجح خلطر االضطهاد) وحقيقة أن الالجئني جيب أن يتلقوا العالج وف ًقا للمعايري الدولية .ويف الوقت
نفسه ،يتجنب األردن االعرتاف ابلالجئني رمسياً يف قوانينه الوطنية .ويشري إىل الالجئني السوريني على أهنم "زوار" ،مما يؤكد الطبيعة املؤقتة إلقامتهم.
 24زار فريق أتليف الدراسة املخيم يف أكتوبر  .2018ونظم الزًيرة مكتب أوكسفام ابألردن .ومت تنظيم املناقشات اجلماعية املركزة مع املستفيدين واملديرين حول خدمات الدعم االقتصادي
املختلفة املقدمة للمرأة.
 25وحتال أمور اإلدارة األخرى يف املخيم من احلكومة إىل اهليئة اخلريية األردنية اهلامشية .وهناك عدة منظمات دولية تدعم اهليئة اخلريية األردنية اهلامشية يف إدارة املخيم وتقدم جمموعة متنوعة
من اخلدمات داخل املخيم (مثل :مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،واليونيسيف ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،وأوكسفام ،وبرانمج
الغذاء العاملي ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ووكالة التعاون التقين والتنمية ،والوكالة األملانية للتنمية الدولية ،وهيئة كري الدولية ،وهيئة إنقاذ الطفولة).
 26برغم أن األردنيني قد يكونوا على دراية بوجود أكرب رابع مدينة لديهم ،فليس لديهم الفرصة لزًيرة هذه املنطقة وابلتايل ال يتمكنوا من تبادل املعارف مع السكان .وأي دخول إىل املخيم
يتم التحقيق فيه بشكل فردي.
 27اليونيسف ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وبرانمج الغذاء العاملي ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ووكالة التعاون التقين
والتنمية ،وأوكسفام ،ومنظمة طوارئ الياابن ،وهيئة اإلغاثة الدولية ،و املعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية ،وجلنة املساعدات الدولية ،وكويست سكوب ،وآكت أالينس ،وهيئة انقاذ
الطفولة ،واهليئة الطبية الدولية ،ومؤسسة مرسي كور ،واجلمعية األهلية الياابنية "أطفال بال حدود" ،واالحتاد اللوثري العاملي ،وهيئة انقاذ الطفولة ،واجمللس النروجيي لالجئني ،ومؤسسة نور
احلسني.
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 28اختارت النساء املشاركات اسم املشروع "للحياة" ،حيث ذكرن أنه من خالل املشروع بدأن يشعرن أبن هلن فائدة مرة أخرى وأن حياهتن قد أصبح هلا معىن.
 29يف كل شهر ،يتلقى الالجئون يف خميم الزعرتي  20دينار أردين من برانمج الغذاء العاملي.
 30تشمل االشرتاطات :إثبات ضمان مصريف بقيمة  300.000 – 100.000دينار أردين ،اإلقامة من خالل األختام على جواز السفر وبطاقات اإلقامة ،والتصريح األمين.
 31ملزيد من التفاصيل انظرwww.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf. :
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الفصل  .4املرأة يف األسرة واجملتمع

لن يصبح لإلصالحات األخرية اليت شهدهتا جبهة العمل واالقتصاد لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة أتثري يُذكر إذا استمرت األعراف
االجتماعية التقييدية والتشريعات التمييزية يف إعاقة مسرية املرأة .يتناول هذا الفصل ابلتحليل اجلهود واملبادرات اإلصالحية األخرية اليت
قامت هبا كل من مصر واألردن واملغرب وتونس ملواجهة األعراف االجتماعية التقييدية والتشريعات التمييزية املتعلقة بوضع املرأة داخل
األسرة واجملتمع .فقد اختذت البلدان تدابرياً فيما يتعلق ابملساواة يف حقوق اإلرث والزواج واجلنسية ،وبدأت يف التصدي للمعدالت
طويال.
املرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات ،على الرغم من أنه ال يزال الطريق ً
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رسوم بيانية  4.1.املرأة داخل األسرة واجملتمع :املرياث والزواج واجلنسية

المر دا األسر الم تم
الم را ال ا ال ن ة

وا دة و وص

مم ر
ال

لن يكون ل صالحات األخير التي تمت على ب ة العمل واالقتصاد ال ت ير محدود ذا استمرت األعرا اال تماعية وال وال ال مطية الت ييدية في عاقة ال ساء فبع
تشريعات قوا ين األسر البلدان األربعة ،وهو األمر الذ يتعار مع المباد الدستورية الخاصة بالمساوا بين ال سين في تل البلدان

الموا

هذ األعرا

تترس أيضًا في

الم را

الد ل ة

الو ن ة

القوا

قد أوضحت لجنة اتفاقية القضاء عل كافة أ كال التمييز ضد المرأة )سيداو( أن النساء
د جة القرابة م الشخص المتوف ينبغي أن يكون لهم ال
والرجال الذين هم عل
ة مت ا ية في التركة وقد صادقت البلدان األربعة عل اتفاقية
ي ال و لى
القضاء عل كافة أ كال التمييز ضد المرأة
يذكر )بر وكو مابو و( الملحق بالمي ا اإلفريقي لحقو اإلنسان والشعوب بش ن حقو
المرأة في إفريقيا الحقو المتساوية في الميرا للنساء والرجال مع اإل ارة إل ضمانات
محددة ل رامل ولم تصد أي من المغرب أو تونس عل البروتوكول االختياري

ال تضمن القوانين الوطنية تحقق المساواة في الميرا بين المرأة والرجل حي يحق ل نا
هذا مع مبدأ
ال ة التي يحق للرجال الحصول عليها يتنا
أن تر فق
المساواة المترس في دسا ر البلدان األربعة

ق ات

ا ة
ه الشر ي

تتعرض النساء ،في ال األمر ،للضغ من قبل أفراد األسرة للتنا
من الميرا

تتردد النساء في المطالبة بحقوقهن في المحكمة حي أن ل قد يضر بالعالقات األسرية

مما سات ا د
تقتر لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس مبدأ الم ا ا ي الم را بين المرأة
والرجل وعل الر م من أنه ما ال قيد البح  ،إال أنه أ ار جدال حادا في المنطقة

استحد األردن الئحة
أ هر عل وفاة المور

ظر عل الور ة ق حقو ه

ي الم را

تم تعديل قانون الميرا المصري لفرض قوبات صا مة عل من يحرمون أفراد األسرة
من ميرا هم أصدرت محكمة استئنا القاهرة حكما نهائيا ير مسبو يؤكد عل الم ا ا
ب الرجا الن ا األ ا في الميرا

لحين مرور ال ة
أصب التوري بوصايا خالل حياة المور ممكنة في مصر وتونس ،عل الر م من أن هذه
الخيارات نادرا ما يتم االستفادة منها في الواقع

وص ات بش ن ال اسات
و المرأ في الم را وي ب ي أن تست د
ر الو
لي ا كل من ال ساء والر ال على حد سواء
ت ديم الم

دة ال و

للمرأ التي تر

ود رفع الوعي المشار

في المطالبة بح ا في الميرا

در الم ول ال وم المع يين ب رارات و راءات الميرا
وممارسات الم تمع التي قد تعيق الحصول على هذ الح و
ضمان

الموا

ترسي مبدأ المساوا في الميرا في ال ر
مباد المساوا التي تك ل ا دساتير البلدان

بما أن التوصية الساب ة قد تكون صعبة التح يق في ل الم ا السياسي الحالي ،ي ب ي
أن
حول مبدأ المساوا في الميرا بين ال ساء والر ال وي
للبلدان أن تواصل ال
تست د هذ ال اشات لى ح ا ق وأن ت ر برو م تحة

على ح و المرأ

رارا الم م التي تصدر لصال ح و المرأ في الميرا

د ال را والمم ر

ال دة بش ن ورا ة المرأ في ميع أ حاء الم ط ة

ال وا وال

الد ل ة

تنص المادة رقم  2من اتفاقية القضاء عل كافة أ كال التمييز ضد المرأة عل الم ا ا ي ال قو بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ب ن ة
مصر والمغرب وتونس ظا ها

القوا

اله وقد أبد األردن

ظات ،بينما س

كل من

مما سات ا د

الو ن ة
تسم بع قوانين الجنسية ب كال من التم ب
األجن ي
ال يمكن للزوجات نقل جنسيتهن إل ال

الو

من أ ل مواءمة هذا التشريع مع

الموا ن

وفي مصر واألردن والمغرب،

قد تتعرض نساء الشر األوس و مال أفريقيا الالتي يتزوجن من أجان للتمييز في بع
ال قو التي يتمتع بها يرهم من مواطني
اله بن
الحاالت وقد ال يتمتع أ واجهن
البلد
يواجه ر الموا ن صعوبات في الحصول عل تصاري اإلقامة ،والتقدم بطلبات للحصول
عل رخص القيادة ،و راء العقارات ،واالستفادة من المزايا المتاحة في قطاعات التعليم
والصحة والعمل واالست مار

عدلت كل من مصر والمغرب وتونس قوانين الجنسية الخاصة بهم لل ما ل مهات بنقل
اله
جن ته إل
تونس هي الوحيدة في المنطقة التي تمن ال جة الحق في نقل جن تها إل
ر الم ل
كما تسم البالد للمرأة التونسية بال ا م

جها األجن ي

عدل األردن مؤخرا قانون العمل الخا به بحي ال يحتا أبناء األ د ات
ممن يقيمون في األردن إل الحصول عل تصري للعمل في األردن

ر الموا ن

وص ات بش ن ال اسات
وال وا  ،لم المرأ ح و ًقا متساوية في
ال
مرا عة ر
كما ي ب ي ضمان المساوا ال ا و ية الكاملة وعدم و ود
ا وا وا
راءات ال ل بين ال ساء والر ال

ا

لى
في

تس يل م ر ا وا ا
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رسوم بيانية  4.2.املرأة داخل األسرة واجملتمع :العنف ضد املرأة

المر دا األسر الم تم
د المر
العن
تتعرض احد م ك ال
الشر األوس و مال إفريقيا للعنف

مم ر
ال

نساء في منطقة

35%

العال

هنا اعتقاد قوي ب ن المرأة يج أن تتحمل المعاملة العنيفة
من قبل الزو حت تحاف عل وحدة األسرة

العنف االقتصادي في
ا
المغرب خالل  0سنوات

مقارنة بنسبة
من قة الشر
ما
األ س
ريق ا

من نساء الشر

األوس

هذا الرأي مشتر بين الرجال والنساء

38%

في مصر

في المغرب

من التونسيات تعرضن للعنف
في المجال العام

الموا

من الفتيات في منطقة الشر
األوس و مال إفريقيا تتزوجن تحت
عاما
سن

في مصر

و مال

إفريقيا تعرضن لعنف الشري

وا دة و وص

تقدر التكلفة اإلجمالية للعنف ضد
النساء الناجيات وأسرهن بحوالي
مل ون يو سنويا في مصر

في المغرب

عل عكس المناطق األخر  ،ال تتبن
األجيال الشابة من الرجال في منطقة
الشر األوس و مال إفريقيا وجهات
نظر أك ر ليبرالية من كبار السن

الدسا ر القا ون

الد ل ة
كا التم

تتضمن ا ا ة الق ا لى كا ة
المتعلقة بالعنف ضد المرأة

د المر

س دا

التي صادقت عليها البلدان األربعة ،عددا من األحكام
ي ظر الدستوران المصري والتونسي العنف ضد
المرأة

لم تصاد البلدان األربعة بعد عل أي من ا ا ة منظمة العم الد ل ة بش ن الق ا لى العن الت ر ي ال العم
وص ة منظمة التعا ن
د المر العن المن لي ا ا ة اس ن و
ا ا ة الم ل األ بي لمن مكا ة العن
التنم ة اال ت ادية ال اصة بالق ا لى االست ال ال ن ي اال تدا الت ر ال ن ي ي ا التعا ن ا ما ي
الم ا دات ا ا ة

م و ا ص

أصدرت البلدان األربعة كلها وا جديد أو
دل األطر القانونية القائمة الخاصة بالعنف
ضد المرأة )انظر أدناه(

ال و

مما سات ا د
عري العن

قوبات ال نا

د المر

ال تزال العديد من أنوا العنف ير مشمولة بالتشريع فعل سبيل الم ال ،تونس هي
البلد الوحيدة التي تغطيها الدراسة والتي تجرم اال ت اب ال جي
وقد أدرجت تونس والمغرب العن
المرأة

لظت اإلصالحات العقوبات المفروضة عل
جديد م الجرائم

مرتكبي أعمال العنف وأدرجت وا ا

اال ت اد في األطر القانونية الخاصة بالعنف ضد
الت ر

ال ن ي ي مكان العم

أجرت مصر والمغرب وتونس إصالحات لمعالجة التحر الجنسي في مكان العمل )عل
سبيل الم ال ،من خالل فرض عقوبات أ د عل الجناة الذين يكون لهم سلطة عل
الضحية(

من العن
أدرجت تونس والمغرب أحكاما بش ن منع العنف في أطرهما القانونية ويعالج األردن
ومصر هذه القضية في إطار االستراتيجيات الوطنية الخاصة بهما
تقر تشريعات البلدان األربعة ب همية دور ا
النم ة ال اصة بالنو االجتما ي

ال في منع العنف من خالل تجن القوال

في األردن  ،أصدر بن االتحاد سياسة للتحر
اية ال

الجنسي

ايا

تنص قوانين البلدان عل إنشاء مؤسسات لرعاية الضحايا واالست مار في مرافق الرعاية
الستكمال المرافق الحالية التي تعاني من نقص الموارد والتي تديرها المنظمات ير
الحكومية

حماية المر
قامت البلدان بإصال تشريعاتها لتعزيز ليات حماية النساء الالتي تعرضن للعنف )عل
امر ال ماية(
سبيل الم ال ،من خالل استحدا المزيد من قنوات ا بال

اال ا

لى الم تو الد لي

استخدمت تونس دل هيئة األمم المتحدة للمرأة للتشريعات المتعلقة بالعن
لمواءمة أطرها القانونية الوطنية مع االلتزامات الدولية

د المر

وص ات بش ن ال اسات
صدار
المختل ة

و

توفير ال مو و

االست مار في م
أيضًا في ذل

م بش ن الع
درا م م

الع

ضد المرأ و أو مواءمة األطر ال ا و ية الوط ية
الم م المد

ومعال ة ا

ال م

الوط ية

ورا  ،و شرا

ضمان ال

بين مختل

م

الدول المس ولة عن معال ة الع

موا م التشريعات الوط ية مع المعايير الدولية بش ن الع
الدستور ماد لذل
الر

ضد المرأ

ضد المرأ ذا تضمن

وال
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األسر الم تم
د المر اب

المر دا
العن

وا دة و وص

مم ر
ال
ر الموا

ال م

وال و

مما سات ا د
بنا القا د االستدالل ة

الد و
كا

تستخدم البلدان االستق ا ات لتو يق ح
الوطني ،وأحيانا دون الوطني

العنف الممارس عل

المستو

يتم بح األس اب ا العن في بع البلدان ،عل سبيل الم ال من خالل الدراسة
االستقصائية الدولية بش ن الرجال والمساواة بين الجنسين التي أجريت في مصر
والمغرب
تم تطوير منه ات الد و القا مة لى األدلة ،م ل نمو
في مصر

العن

لتقدير كال

المناصر

المجتمع الدولي ومختلف الجهات الفاعلة الوطنية عل
ي
مقترحات لمواءمة األطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية

ال جي

االسترا

المشرعين ويقدمون

ات ال اسات

قامت البلدان بصيا ة سياسات واستراتيجيات مكملة ل طار القانوني الوطني

وص ات بش ن ال اسات
اعتماد ا را
ال و الخا

و
و
بالع ضد المرأ

م

و رام

لدعم ال

ال م

ل ص

راء م د م
أفضل

وموا م الم شرات المستخدمة في
و
مواصلة ب اء ال دة ا د ل وي
أن
االست صاءات بحي يمكن م ار ة البيا ات بين البلدان وبمرور الوقت كما ي
وال صورا والموا لكل من ال ساء والر ال
ت ر االست صاءات أيضًا في الم

ال

ل م الروابط بين الع

والتمكين االقتصاد

للمرأ بشكل

د الخبرات والممارسات ال يد في م ال ا صال ال ا و ي في أر اء الم ط ة

ا ص
مما سات ا د
المتابعة الد ية المنتظمة
أنش المغرب وتونس مؤسسات وطنية لرصد متابعة العنف ضد المرأة
عنه بشكل دوري

ر الت و ات
يالح حدو تحول في الت و ات الر العا عن العنف في بع
فعل سبيل الم ال ،اتخا السلطات والقيادات الدينية بالمنطقة موقفا ضده

بلدان الدراسة،

سا التواص االجتما ي دورا مهما في كسر حاجز المحرمات والمحظورات
تلع
التي تحي بهذه القضية
بدأت البلدان في تنفيذ برامج تركز عل
المرأة وإ را الرجال والفتيان بذل

ر الموا

ال لوك ات تجاه العنف ضد

را
في المغرب ،أخرجت و ارة العدل ،بالتعاون مع المجلس األوروبي ،لما
د المر في سيا تدابير العزل المنزلي المترت عل انتشار
للتو ة حو العن
فيروس كورونا المستجد )كو د
التو ة

قدي قا ير

الو ي

الم س ات ي م ا القا ون العدالة ممن
تعمل البلدان عل و ة ال را المهن
لهم دور في تنفيذ التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة والتشريعات التي تؤ ر عل
حقو المرأة

الوصو لى العدالة
عز ت اإلصالحات األخيرة التي تمت في البلدان أنظمة الحماية والتنسيق المؤسسي من
أجل النساء ضحايا العنف الالتي قررن ا بال ومع ل  ،البا ما يتم الضغ عل النساء
إلسقاط التهم
خالل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد ( ،تتخذ البلدان إجراءات لتسهيل اإلبال
الم ا د لديها
عن وقائع العنف فعل سبيل الم ال ،مددت تونس سا ات م
وأطلقت دمة ا ة للم ا د القا و ة كما صمم المغرب تطبيقا لتحديد مكان ضحية
العنف في حالة اتصالها لالستغا ة كما أطلقت من ة لكتر ة تمكن الضحايا من قدي
بعد
الشكا

حماية المر
يادة التدابير الرامية لحماية النساء خالل أ مة فيروس كورونا
تعمل البلدان عل
المستجد فعل سبيل الم ال ،فتحت تونس مركزا جديدا حي يمكن أن يقمن الناجيات من
العنف القائم عل أساس نو الجنس بالعزل الذاتي قبل االنتقال إل دور اإليواء التقليدية

وص ات بش ن ال اسات
الت ليد ووسا ل التواصل اال تماعي في شر تا الع ضد المرأ
شرا ا
ود التوعية ال ساء
أن تست د
كما ي
وا صالحات ال ا و ية األخير بش
والر ال على حد سواء
تدري م ول الدول على ا صالحات األخير حتى يتمك وا من تطبي ا أ اء عمل م
بما في ذل ضباط الشرطة وال ضا ومو ي الش ون وأيضًا األخصا يين اال تماعيين
واألطباء والمعلمين و يرهم من خبراء التعليم

كذل ت ديم الم دة ال و الم ا ية
ت ديم الدعم للمرأ ل بال عن وقا ع الع
أ اء ا راءات ال ضا ية التي ت د لت ديم ال ا ي لى
م ال
والد ل
العدالة
مرا
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 .4.1مقدمة
يزداد إدراك البلدان األربع أنه حال رغبتها يف تعزيز القدرة التنافسية القتصاداهتا ،يتعني عليها اختاذ جمموعة من التدابري اليت ترمي إىل ضم املزيد من النساء
ملنظومة قوة العمل وتوفري وظائف جيدة هلن .وقد حدد الفصالن الثاين والثالث جمموعة من اإلصالحات اليت أجريت ملواجهة هذا التحدي حيث ركزت
تلك اإلصالحات يف غالبيتها على تنقيح التشريعات اخلاصة ابلعمل واالقتصاد.
حمدودا وغري ملموس
أثرا ً
وعلى الرغم من أن هذه اإلصالحات تعد خطوة مهمة إىل األمام ،لن ترتك اإلصالحات اليت تشهدها جبهة العمل واالقتصاد إال ً
إذا استمر وجود األعراف االجتماعية والقوالب النمطية املقيدة اليت تعوق التمكني االقتصادي للمرأة .فهذه األعراف تصور الرجل كاملعيل الرئيس لألسرة
مهما ملمارسات العنف ضد النساء والفتيات ،والذي
ورهبا ،وتنظر إىل املرأة على أهنا املسئول عن املهام املنزلية وحسب .وتُعترب هذه األعراف ً
أيضا حمرًكا ً
ترتفع معدالته للغاية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،كما هو احلال يف مناطق أخرى من العامل (على الصعيد العاملي ،سيطول العنف حوايل واحدة
من كل ثالث نساء وفتيات يف مرحلة ما من حياهتن).
وقد أشار تقرير التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام
 2017إىل أن بعض هذه األعراف منصوص عليها أيضا يف قوانني وتشريعات (األسرة) يف البلدان األربع ،وهو ما يتعارض مع الضماانت الدستورية بشأن
عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني .فال تزال املرأة ال تتمتع ابحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا الرجل عندما يتعلق األمر ابلزواج والطالق ،واختاذ القرارات يف
فضال عن حرية التنقل )] .(OECD, 2017[1ويشري مؤشر املؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني اخلاص
األسرة ،واملرياث ،وحقوق امللكيةً ،
مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إىل أن هذه التحدًيت ال تقتصر على منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وحسب .فعلي سبيل املثال:
اقتصادا 1لديه أحكام قانونية سارية ُختضع املرأة لسلطة زوجها )] .(OECD, 2019[2ويشمل ذلك بعض
 يف مجيع أحناء العامل ،هناك 57
ً
البلدان اليت تغطيها الدراسة :ففي مصر واألردن ،ينص قانون األسرة على أن الزوجات جتب عليهن طاعة أزواجهن.
 وعلى الصعيد العاملي ،يوجد لدى غالبية االقتصادات قوانني تقوم على األعراف أو التعاليم الدينية أو التقاليد وتنص على أن البنات و/أو الزوجات
بلدا فقط ال متلك هذه
األرامل حيصلن على حصة أقل من املرياث مقارنة ابألبناء و/أو األزواج األرامل )] .(OECD, 2019[2وهناك ً 64
القوانني . 2ويف البلدان األربع اليت تغطيها هذه الدراسة ،تنص قاعدة املرياث العامة على أن الرجال يرثون ضعف ما ترثه النساء.
اقتصادا على مستوى العامل 3،حتظي النساء حبقوق مواطنة أقل مقارنة ابلرجال .وقد ترتبط هذه القيود ابحلق يف اكتساب جنسيتهن أو
 ويف 50
ً
تغيريها أو االحتفاظ هبا ،أو ابحلق يف منح جنسيتهن ألطفاهلن أو لزوج غري مواطن )] .(OECD, 2019[2كما أن النساء املتزوجات يف
البلدان األربع اليت تغطيها هذه الدراسة ال يتمتعن ابحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا الرجال فيما يتعلق مبنح/نقل جنسيتهن.
وبينما تعد املناقشات حول قضاًي األحوال الشخصية اخلاصة ابملرأة صعبة وحساسة ،أاتح ظهور وسائل التواصل االجتماعي لألجيال الشابة منربًا للتعبري عن
أيضا إىل
آرائهم .فتم تسليط الضوء على موضوعات ظلت تُعترب من احملظورات لفرتة طويلة ،كما نوقشت على الساحة السياسية .ويرجع الفضل يف ذلك ً
منظمات اجملتمع املدين اليت كانت تناضل بال كلل ومتارس الضغوط من أجل إجراء إصالحات تدعم التمكني االقتصادي للمرأة (راجع الفصل .)5
وعلى الرغم من بطء وترية التغيريات ،تتخذ البلد ان يف الوقت احلايل خطوات لتحسني األحوال الشخصية للمرأة ووضعها يف اجملتمع .ويعرض هذا الفصل
اخلطوط العريضة لإلصالحات واملبادرات األخرية اليت متت يف البلدان األربع واليت هتدف إىل:
 تعزيز املساواة يف حقوق املرياث.
 ضمان املساواة يف حقوق اجلنسية والزواج.
 مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
تتناول دراسات احلالة السبع املدرجة حتت هذا الفصل ابلفحص كيفية وأسباب إجراء اإلصالحات واجلهات الفاعلة املشاركة وآليات التنفيذ كما تسلط الضوء
على أبرز عوامل النجاح .وقد نوقشت املعلومات اليت مت عرضها من خالل دراسات احلالة ابستفاضة مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية (ويتضمن امللحق
أ يف هناية الدراسة قائمة أبمساء األشخاص ذوي اخلربة يف كل بلد؛ بينما تصف املالحق و ،ج ،د العملية املنهجية) .كما يتضمن الفصل إطارات متعمقة
حتلل مبادرات العنف ضد املرأة بناءً على استعراض الواثئق وامللفات .4وخيت تم الفصل ببعض التوصيات يف جمال السياسات اليت تستند إىل الدروس املستفادة
من دراسات احلالة واألحباث.
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 .4.2املرياث
يعترب املرياث آلية مهمة لكل من املرأة والرجل من أجل احلصول على األصول واإلسهام يف حتقيق التمكني االقتصادي هلم .وعلى الرغم من ورود املساواة يف
املرياث يف املعايري الدولية اليت صدقت عليها البلدان األربع ،ال تزال التشريعات الوطنية اخلاصة ابملرياث يف هذه البلدان يشوهبا التمييز القائم على أساس نوع
اجلنس .بل أنه غالبًا ما تتعرض النساء للضغوط للتخلي عن نصيبهن القانوين من املرياث.
إن مبادئ عدم التمييز املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( ،)CEDAWواليت صادقت عليها البلدان األربع ،تضمن
للمرأة حقوقًا متساوية يف املرياث .ويف حني أن االتفاقية ال تتضمن أي أحكام حمددة بشأن املرياث ،إال أن جلنة االتفاقية أوضحت أن النساء والرجال ممن
هم بنفس درجة القرابة للشخص املتوىف حيق هلم احلصول على حقوق متساوية يف املرياث )] .(CEDAW, 1994[3وتشري املادة  21من الربوتوكول
امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا (بروتوكول مابوتو) أيضا إىل حقوق املرياث املتساوية للنساء والرجال مع ذكر
عدد من الضماانت احملددة اخلاصة ابألرامل .غري أن تونس هي الوحيدة ،من بني بلدان مشال إفريقيا اليت تغطيها هذه الدراسة ،اليت صادقت على الربوتوكول
املشار إليه (الفصل 5.)6
وبينما تتضمن دساتري البلدان األربع مبدأ املساواة ،ال تضمن القوانني الوطنية املساواة يف املرياث بني النساء والرجال .وتنص القاعدة العامة يف قانون األسرة
ابلبلدان األربع على أنه حيق للمرأة أن ترث فقط نصف حصة الرجل .وقد مت إرساء هذه القواعد يف أول األمر على اعتبار أن الرجال هم املسؤولون عن
اإلنفاق على أسرهم ،أما النساء فال يقع على عاتقهن هذا االلتزام .ولكن هذه القاعدة ال تعكس واقع ما حيدث اليوم حيث أن املرأة غالبًا ما تساهم بشكل
كبري يف دخل األسرة .وترسخ هذه القاعدة عدم املساواة بني اجلنسني عرب األجيال حيث تظل البنات يرثن أقل من األبناء الذكور.
ويف ظل اعتبار القاعدة العامة للمرياث يشوهبا التمييز بني اجلنسني ابلفعل ،يوجد املزيد من التحدًيت اليت تواجهها النساء للحصول على نصيبهن من املرياث.
فغالباً ما تتعرض النساء لضغوط من قبل أفراد األسرة للتنازل عن نصيبهن املشروع يف املرياث .وابإلضافة إىل ذلك ،ترتدد النساء يف املطالبة حبقوقهن يف
احملكمة ألن ذلك قد يضر ابلعالقات األسرية ويضعهن يف موقف ضعيف.
اندرا ما يتم األخذ هبا.
وقد بدأت بعض البلدان يف تقدمي بعض اخليارات اليت هتدف إىل حتقيق املزيد من املساواة يف حقوق املرياث ،برغم أن هذه اخليارات ً
فقد وضع األردن تشر ًيعا مينع الورثة من نقل حقوقهم يف املرياث حلني مرور ثالثة أشهر بعد وفاة امل َوّرث .ومينح هذا التشريع املرأة بعض الوقت للنظر يف
ُ
خياراهتا ومقاومة ضغط أفراد األسرة للتخلي عن (بعض أو كل) مرياثها .ومن انحية أخرى ،تشجع تونس الوصاًي خالل حياة امل َوّرث حىت تتمكن املرأة من
ُ
احلصول على هبات من والديها ،أو زوجها أو أخوهتا ،كنوع من املرياث املتوقع احلصول عليه .وإضافة إىل ذلك ،من املمكن حترير وصية متنح إرًاث إضافيًا
للنساء .أما يف مصر ،فيمكن حترير وصية خالل حياة امل َوّرث ،كما ميكن االتفاق بني الورثة لتقسيم املرياث ابلتساوي )].(OECD, 2017[1
ُ
حتليال هلذه
ويُالحظ مؤخرا وجود حتوالت مثرية لالهتمام يف املنطقة تنم على التحرك حنو املزيد من املساواة يف املواريث .وتعرض دراسات احلالة  4.1وً 4.2
التطورات يف كل من تونس ومصر ابلتفصيل.
 تتناول دراسة احلالة  4.1التدابري اليت اختذهتا جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية ( .)COLIBEفقد أعدت اللجنة ،اليت أنشأها الرئيس
السابق الباجي قائد السبسي ،مسودة تقرير يقرتح مواءمة التشريعات الوطنية مع األحكام الدستورية ،مبا يف ذلك يف جمال املساواة بني اجلنسني.
ويقرتح التقرير املساواة يف املرياث بني الرجل واملرأة وترك أولئك الذين ال يقبلون بفكرة املساواة لتوزيع مرياثهم بصورة خمتلفة .وعلى الرغم من أن
الرئيس السابق السبسي قد أيد توصيات التقرير ،ظلت تشريعات املواريث دون تغيري .غري أن توصيات اللجنة قد أاثرت نقاشات كربى يف بلدان
أخرى يف املنطقة حول حقوق املرأة يف املرياث واملساواة بني اجلنسني بوجه عام.
 وتشرح دراسة احلالة  4.2كيف قامت مصر بتعديل قانون املرياث يف عام  2017لفرض عقوابت صارمة على أولئك الذين حيرمون أفراد األسرة
من املرياث .وعلى الرغم من أن هذا التعديل ال مينح املرأة حقوقًا إضافية يف املرياث ،إال أنه ينص على عقوابت على احلرمان غري القانوين من
تلك احلقوق .وبينما يتم تطبيق القانون ابلفعل يف احملاكم ،ال يتم غالبًا تنفيذ األحكام اليت تصدر لصاحل املرأة على أرض الواقع .ومع ذلك ،فقد
حدث تطور هام آخر يف مصر لضمان املساواة يف املرياث لفئات معينة من اجملتمع .ففي يونيو  ،2019أصدرت حمكمة استئناف القاهرة حكماً
هنائياً غري مسبوق يؤكد علي املساواة بني الرجال والنساء األقباط يف املرياث )].(Sidhom, 2019[4
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دراسة احلالة  : 4.1مقرتحات ملواءمة التشريعات الوطنية التونسية مع الضماانت الدستورية املتعلقة ابلنوع االجتماعي
مت اعتماد دستور تونس الطموح اجلديد يف عام  2014والذي يعزز وضع وم كانة املرأة .على الرغم من ذلك ،ال يزال هناك عدد من القوانني يف تونس
تتعارض مع احلقوق املمنوحة للمرأة يف الدستور؛ وجيب تنقيحها.
وقد أعلن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عن إنشاء جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية ( )COLIBEيف  13أغسطس  2017مبناسبة
اليوم الوطين للمرأة 6.ومتثلت مهمة اللجنة يف إعداد تقرير يقرتح إجراء إصالح قانوين لتتسق احلرًيت الفردية واملساواة مع ما ينص عليه كل من الدستور
والتزامات تونس الدولية يف جمال حقوق اإلنسان .ويركز جزء من مقرتحات التقرير على وضع املرأة.
وتتناول دراسة احلالة ابلبحث تلك املقرتحات اخلاصة ابملساواة يف املرياث ،واليت تعترب مهمة على الرغم حقيقة أهنا مل تُنفذ ابلكامل .وقد أسفرت هذه
املقرتحات عن تبادالت آراء ومعارف مهمة يف بلدان أخرى حول هذا املوضوع ،كما أن تكليف الرئيس هلذه اللجنة يشري إىل دعم الدولة ملثل هذه املناقشات.
ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟

تبنت اللجنة منهج تشاركي وأجرت مشاورات مع ممثلني عن خمتلف الوزارات ،واألحزاب السياسية ،واجملتمع املدين ،واألوساط األكادميية ،واملنظمات الدولية.
وقد مت تسليم التقرير النهائي إىل الرئيس يف  8يونيو  2018مث نشره للجمهور بعد يومني من هذا التاريخ7.
قسما عن املساواة بني اجلنسني يف جماالت املواطنة ،ووضع األجانب املتزوجني من تونسيني ومقيمني يف
ويتضمن تقرير جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية ً
تونس ،وعقود الزواج ،واحلقوق والواجبات الزوجية ،والعالقة ابألطفال ،واملرياث وقانون الضرائب .ويسلط التقرير الضوء على أوجه التمييز القائمة ،مث يتبعها
بعرض التعديالت املقرتحة للقوانني السارية أو مشروعات قوانني جديدة .وقد مت اقرتاح عدة بدائل ألصعب القضاًي وأكثرها إاثرة للجدل .ويشري التقرير إىل
بعض األحكام يف الدستور التونسي والتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت كانت تونس من البلدان املوقعة عليها.
تغريا مبرور الوقت ،فإن ذلك يستوجب أن تعكس األطر القانونية تلك التغيريات .كما أنه يشدد على
ويؤكد التقرير أنه كما تشهد الثقافة واهلوية التونسية ً
كفالة حرية االختيار للجميع ،الرجال والنساء على حد سواء .كما يضع التقرير النساء على قدم املساواة مع الرجال داخل األسرة واجملتمع ككل حيث يسوق
احلجة أبن زًيدة املسؤوليات تؤدي إىل التحرر.
وفيما يلي أكثر اإلصالحات املقرتحة ذات الصلة ابلتمكني االقتصادي للمرأة:
بدال من دينية إلدارة املواريث انطالقًا من فكرة أن منح مرياث متسا ٍو للرجال والنساء
 عدم التمييز يف املرياث :يدعو التقرير إىل أحكام مدنية ً
يعد من أمثلة املساواة يف احلقوق ،وهو املفهوم الذي ينص عليه الدستور التونسي واالتفاقيات الدولية .وينص التشريع التونسي احلايل على أن
نصيب املرأة يف املرياث ،بشكل عا م ،هو نصف نصيب الرجل ،مع األخذ بعني االعتبار إمكانية العدول عن هذه القاعدة لبعض األسر اليت
تفضل توزيع املرياث ابلتساوي )] . (OECD, 2017[1ويقرتح تقرير اللجنة املساواة يف املرياث بني الرجال والنساء املصنفني كأقارب من
الدرجة األوىل :األخ واألخت ،واالبن واالبنة ،واألب واألم واألزواج .وهو يقرتح ثالثة خيارات خمتلفة:
 oالضمان القانوين حلصول كل من الورثة الذكور واإلانث على نصيب متسا ٍو من املرياث.
 oالضمان القانوين حلصول كل من الورثة الذكور واإلانث على نصيب متسا ٍو من املرياث ما مل يتم االتفاق على غري ذلك.
 oالضمان القانوين حلصول كل من الورثة الذكور واإلانث على نصيب متسا ٍو من املرياث ،على أن تكون للمرأة الكلمة األخرية يف
االختيار بني احلصول على نصف نصيب املرياث أو نفس املرياث الذي حيصل عليه الرجل املعين.
أخريا األعمام /األخوال والعمات/اخلاالت .وهذا من شأنه
كما يقرتح التقرير تسلسل هرمي للورثةً :
أوال ،األبناء والبنات ،مث اآلابء واألشقاء ،يليهم األجداد و ً
أن يضع املرأة يف وضع أفضل مما هو عليه اآلن حيث يقضي الوضع احلايل حبصول األعمام وأبناء العم الذكور على املرياث بدالً من النساء املصنفات كأقارب
من الدرجة األوىل .كما يقرتح التقرير ضمان حق األرملة يف البقاء يف بيت الزوجية بعد وفاة زوجها8.
 حقوق اجلنسية التونسية واإلقامة لألزواج األجانب :يف الوقت احلايل ،تتم معاملة الزوجة األجنبية بشكل خمتلف عن الزوج .فبينما ميكن للرجال
والنساء على حد سواء نقل جنسيتهم التونسية من خالل الزواج ،ال يواجه الرجال كم الشروط املرهقة والصعوابت اليت تواجهها النساء للقيام
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بذلك .9ويقرتح التقرير أن يتم منح اجلنسية للرجال والنساء على قدم املساواة .10كما يدعو إىل املصادقة على أحكام قانونية وتطبيقها أبثر رجعي
لتصحيح حاالت التمييز اليت حدثت يف املاضي.
 التخلي عن عادة مهر العروس او ختفيض قيمته :يقوم العريس (أو عائلته) بدفع هذا املهر للعروس عند الزواج .وبينما ميكن أن ميثل مهر العروس
أيضا التزام مينع املرأة من ممارسة حريتها يف اختيار الزوج .وعليه ،فإن إلغاء هذه العادة سيؤدى
هدية تعرب عن االرتباط واحلب بني الزوجني ،إال أنه ً
إىل استبعاد املال من ديناميكيات السلطة بني الزوج والزوجة حبيث ال يصبح بعد اآلن العامل الذي حيدد العالقة بينهما .كما يقرتح التقرير إلغاء
فرتة العدة اليت ال تستطيع خالهلا األرملة أو املطلقة الزواج مرة أخرى من أجل حتديد أبوة الطفل احملتمل أن يولد عقب الطالق أو وفاة الزوج.
 استناد املساواة بني الزوج والزوجة إىل األسس القانونية وليس التقاليد واألعراف  .يؤكد التقرير أن وضع الزوج كرب لألسرة ال يعين فقط أنه
اعا أخرى من املسؤوليات مثل تعليم األطفال .ويذكر التقرير أنه إذا كان لألم دخل ،فعليها
مسؤول مالياً عن األسرة ،بل يعين ً
أيضا أن لديه أنو ً
أيضا املسامهة مالياً يف تعليم األطفال .ويزعم التقرير أنه من مصلحة األطفال أن تتحقق املساواة بني األب واألم ،كما يدعو إىل التخلي عن أي
ً
تفرقة يف املعاملة بني الفتيات والفتيان داخل األسرة .ويقرتح التقرير أن األطفال ميكن أن يتخذوا كال اللقبني اخلاصني ابألم واألب على حد سواء.
 الضرائب .يوضح تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2017أنه يف تونس ،يتم منح اإلعفاءات الضريبية 11لرب األسرة ،والذي يعرفه
قانون الضرائب على أنه الزوج أو الزوج املطلق الذي حيتفظ حبضانة األطفال أو األرمل أو الوالد املتبىن ألطفال .12ويقتضي ذلك أنه يتم منح
اإلعفاءات الضريبية للزوج ،بشكل تلقائي ،حىت لو كانت زوجته تتقاضي راتبًا وتسهم يف النفقات اخلاصة ابلطفل واألسرة .ولن تستفيد املرأة
دافعة الضرائب من هذه اإلعفاءات إال إذا أثبتت أهنا تعيل زوجها وأطفاهلا )] .(OECD, 2017[1ويسلط تقرير جلنة احلرًيت الفردية
واملساواة التونسية الضوء على قضية تتعلق ابألمر نفسه فيقول :مبا أنه تتم حماسبة الزوجني ضريبيًا بشكل منفصل ،ويقتصر احلصول على اإلعفاءات
الضريبية على الدخل اخلاضع للضريبة اخلاص برب األسرة فقط ،فإن النساء املتزوجات الاليت حيصلن على دخل خاضع للضريبة تتضررن مقارنة
ابلرجال حيث يتم احتساب دخلهن اخلاضع للضريبة بدون أية إعفاءات.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
لقد كان التكليف إبعداد هذا التقرير مبادرة جريئة وضرورية .فهو يوضح جدية تونس يف حتديد التشريعات الوطنية اليت تتعارض مع الدستور والتزامات حقوق
اإلنسان ذات الصلة ابحلرًيت الشخصية واملساواة ،وأن هذا األمر حيظى بدعم على أعلى املستوًيت .وجدير ابلذكر أنه مل يقم أي بلد آخر يف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا بتشكيل جلنة مماثلة.
وقد جاء التقرير جيد التنظيم وتستند حججه إىل سنوات من العمل الذي قام به اجملتمع املدين والناشطون .كما أن رئيسة اللجنة هي إحدى مؤسسي اجلمعية
التونسية للنساء الدميقراطيات ( ،) ATFDوكانت يف الصفوف األمامية للمدافعني عن حقوق املرأة لسنوات .وابإلضافة إىل ذلك ،ميتلك األعضاء اآلخرون
أيضا خربة يف النشاط احلقوقي كما أهنم على دراية اتمة ابلقضاًي املطروحة اليت تؤثر يف اجملتمع التونسي.
يف اللجنة ً
على الرغم من ذلك ،مل يتم تنفيذ املقرتحات الواردة ابلتقرير . 13وقد مت عرض التقرير على الربملان وال يزال يف انتظار قرار بشأن إجراءات املتابعة .واآلن ومع
أيضا خيارات بديلة قد
وجود حكومة جديدة ،رمبا تكون األولوًيت السياسية قد تغريت .وعلى الرغم من أن اللجنة توصي ابملساواة يف املرياث ،فإهنا تقرتح ً
تضعف من هذه املساواة.
وتكشف املقابالت اليت أجريت خبصوص هذا التقرير االنتقادات اليت ُوجهت له من عدة زواًي .فيقول البعض إن التقرير خياطب طبقة بعينها (النخبة) وال
يتماشى مع الثقافة التونسية ،بينما يذهب آخرون إىل أنه يضعف من فكرة املساواة الكاملة بتقدميه لبدائل وحلول وسط أخرى .كما تساءل البعض عن سبب
عدم تعرض التقرير إىل أنواع أخرى من التمييز بني اجلنسني ،مثل عدم املساواة يف األجور .14وقد قام بعض النشطاء بنشر معلومات كاذبة تتعلق ابلتقرير عن
عمد .وقد صدرت جمموعة من البياانت املؤيدة واملعارضة للتقرير15.
وال شك أن التقرير قد جنح يف إاثرة نقاش حمتدم  -ليس فقط يف تونس ،ولكن يف مجيع أرجاء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (دراسة احلالة .)4.2
وألن التقرير طويل وفين ،فإن اخلطوة التالية تكمن يف توضيح ونشر احملتوى الدقيق ملقرتحاته األساسية.
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دراسة احلالة  :4.2عقوابت حرمان املرأة من مرياثها يف مصر
تنص القاعدة العامة املعمول هبا يف مصر على أن املرأة ترث نصف ما يرثه الرجل .وابإلضافة إىل ذلكُ ،حترم املرأة يف األغلب من احلصول على هذه احلصة
عوضا
حتدًي صعبًا ،تصف دراسة احلالة هذه كيف قرر أنصار حقوق املرأةً ،
األصغر من املرياث .وعلى الرغم من أن إصالح قانون املرياث أثبت أنه يشكل ً
عن ذلك ،النهوض بقضية مرياث املرأة من خالل خطوات بسيطة تشمل اقرتاح إصالحات قانونية تستهدف أوجه عدم املساواة األخرى املتعلقة بتنفيذ
القانون احلايل.
خيتص قانون رقم ( 161943/77اخلاص ابملواريث) وقانون رقم ( 171946/71اخلاص ابلوصية) بتنظيم املرياث يف مصر .وعلى الرغم من أن هذه القوانني
تتأثر بشدة بقواعد املرياث املنصوص عليها يف الشريعة االسالمية ،إال أهنا تطبق على مجيع الطوائف الدينية يف مصر ،مبا يف ذلك الطوائف غري املسلمة18.
ُ
وبشكل عام ،ترث املرأة نصف املبلغ الذي يرثه الرجل عندما يكون هلما نفس العالقة ابملتوىف .أما النساء غري املسلمات املتزوجات من أزواج مسلمني فال
حيق هلن احلصول على أي مرياث .وهلذا السببُ ،جترب العديد من الزوجات غري املسلمات على التحول إىل اإلسالم أثناء زواجهن )].(Tadros, 2010[5

وبينما ميكن للمرأة من الناحية النظرية أن ترث نصف ما يرثه الرجل (عندما يكون هلما نفس العالقة ابملتوىف) ،إال أهنا غالبًا ما حترم بشكل غري قانوين من
أيضا.
هذه احلصة ً
وتنتشر عادة منع املرأة من ا حلصول على نصيبها الشرعي يف املرياث يف احملافظات احلدودية ويف صعيد مصر حيث تتضرر حوايل  ٪95.5من النساء من
هذا األمر ،السيما فيما يتعلق حبقوق ملكية األراضي )] .(Khodary, 2018[6ويف اجملتمعات احمللية ،ختضع هذه املسألة جملموعة من القوانني العرفية غري
الرمسية اليت تضمن نقل األرض إىل الذرية من الذكور.
ويف عام  ،1946مرر الربملان املصري قانون رقم  ،71وهو قانون اإلرث ابلوصية استجابةً للعدد املتزايد من شكاوى األحفاد ممن مت استبعادهم من املرياث
عند وفاة أجدادهم .وتُعترب املادة  37من هذا القانون مهمة بصفة خاصة حيث تطرح إمكانية احلرية يف كتابة وصية لصاحل وريث قانوين .وإبعطاء الوريث
الفرصة لوراثة ما يزيد عن نصيبه/نصيبها القانوين ،ميكن للعائلة أن تقرر امكانية توريث البنات نفس حصة األبناء .غري أنه يف حالة عدم ترك املتوىف لوصية
مكتوبة ،يتم تطبيق احلصة القانونية ،مما يعين أن االبنة ترث نصف ما يرثه االبن .وإىل جانب احلرية يف كتابة وصية ،ميكن للناس أن تتحايل على قواعد
املرياث التمييزية ،على سبيل املثال ،عن طريق تسجيل ممتلكاهتم ابسم ابنتهم قبل وفاهتم .ولكن يف أغلب االحيان ال يتم اللجوء إيل هذه اخليارات ألن
العديد من املصريني ،خاصة يف القرى واملناطق النائية ،ليسوا على دراية هبا وألن األعراف االجتماعية عاد ًة ال تكون يف صاحل التمكني االقتصادي للمرأة
) 19.(OECD, 2017
][1

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
جهودا إصالحية جديدة ،عندما دعا اجمللس القومي للمرأة ( ) NCWإىل تعديل قانون املرياث حىت يتماشى مع االسرتاتيجية الوطنية
شهد عام ً 2017
لتمكني املرأة املصرية ( 2030اإلطار  .)4.1وقد قدم اجمللس القومي للمرأة ،إىل جانب جملس الوزراء والعديد من منظمات اجملتمع املدين ،مسودات إلصالح
وتعديل قانون املرياث .ومل تقرتح أي من هذه املسودات املساواة يف املرياث بني املرأة والرجل  -فعادةً ما ال يتم التطرق إىل عدم املساواة احلايل بني الورثة
وعوضا عن ذلك،
نظرا ألن تطبيق الشريعة اإلسالمية هو السائد يف اجملتمع.
ً
اإلانث والذكور عند النظر يف اإلصالحات القانونية وذلك لصعوبة تعديل األمر ً
قرر أنصار حقوق املرأة النهوض بقضية مرياث املرأة من خالل خطوات صغرية .وابلتايل ،فإن اإلصالحات القانونية املقرتحة تستهدف أوجه عدم مساواة
إضافية أخري تتعلق بتطبيق القانون الساري حاليًا.
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اإلطار  4.1.االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية
يف عام  ،2017أطلق اجمللس القومي للمرأة ( )NCWاالسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية  .2030وقد صدرت االسرتاتيجية يف إطار إعالن
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي عام  2017كعام للمرأة املصرية.
وتتماشى االسرتاتيجية الوطنية مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة واسرتاتيجية التنمية املستدامة :رؤية مصر  .2030وتستند االسرتاتيجية إىل
أربع ركائز لتمكني املرأة :التمكني السياسي ،والتمكني االقتصادي ،والتمكني االجتماعي ،واحلماية من مجيع أشكال العنف .وعالوة على ذلك ،تشتمل
االسرتاتيجية على آلية رصد وتقييم شاملة ،مع جمموعة من املؤشرات واألهداف لقياس اإلجناز على مجيع مستوًيت املساءلة حبلول عام  .2030وابإلضافة
إىل ذلك ،تدعو االسرتاتيجية إىل إنشاء مرصد املرأة املصرية ،الذي سيطور بطاقات قياس اإلجنازات لتعكس قيم املؤشرات املختلفة وكذلك التقدم احملرز
حنو حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة.
املصدر(NCW, 2017[7]), National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030: Vision and Pillars , :
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/final-version-national-strategy-for-the-empowerment-of-egyptian-women2030.pdf

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اجمللس القومي للمرأة يف محلته للضغط على الربملان حىت يتناول املشكلة املنتشرة على نطاق واسع ،أال وهي حرمان املرأة
ظلما من حقها املشروع يف املرياث.
ً
أحكاما لوقف حرمان املرأة غري
وقد استفادت احلملة من املناقشات اليت دارت حول االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية (اإلطار  ،)4.1واليت تتضمن
ً
القانوين من مرياثها .وقد أسفرت جهود احلملة عن تعديل قانون املرياث رقم  1943/77يف عام  20.2017ويفرض التعديل عقوابت صارمة على كل من
حيرم أفراد األسرة من احلصول على حقهم يف املرياث .ووف ًقا للمادة  49اجلديدة ،يُعاقب كل من تثبت إدانته حبرمان أي وريث ،عن عمد ،من حقه الشرعي
يف املرياث ابلسجن ثالث سنوات وغرامة ترتاوح بني  20.000و 100.000جنيه مصري (حوايل  1.200و 6.000يورو) .كما ُحيكم أي شخص تثبت
إدانته إبخفاء مستندات ميكن أن تثبت احلق القانوين لشخص ما يف املرياث ابلسجن ستة أشهر على األقل وغرامة ترتاوح بني  10.000و 50.000جنيه
مصري (حوايل  600و 3.000يورو تقريبًا).
وقد أُثري النقاش مرة أخري يف عام  ،2018بعد أن اقرتح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منح التونسيات حقوق مرياث مساوية للرجال (دراسة احلالة
 )4.1مما أاثر اجلدل ،السيما بني أعلى السلطات يف اإلسالم السين .وقد اختذ أمحد الطيب ،اإلمام األكرب وشيخ اجلامع األزهر ،موق ًفا حازًما ضد املقرتح
وأصر على أن بعض األحكام اإلسالمية قاطعة ،مثل القوانني املنظمة للمواريث ،وال ميكن إعادة تفسريها )].(Ahram Online, 2018[8
حكما هنائيًا غري مسبوق خيالف رأي األزهر .ويؤكد احلكم املساواة
وبرغم القيمة الكبرية آلراء األزهر لدى اجملتمع ،إال أن حمكمة استئناف القاهرة أصدرت ً
21
كبريا ألنه يتعارض
أتثريا ً
بني الرجال والنساء األقباط فيما يتعلق ابملرياث ،بناءً على املادة  3من الدستور )] .(Sidhom, 2019[4وميكن أن يكون هلذا احلكم ً
مع قانون املرياث املصري الذي يُطبق على مجيع الطوائف الدينية يف مصر ،مبا يف ذلك طائفة األقباط.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
ال حيظى اإلصالح واسع النطاق لقانون املرياث يف مصر حاليا بدعم سياسي ٍ
كاف )] .(The Arab Weekly, 2018[9غري أن منح املرأة حقوق مرياث
ً
متساوية مع الرجل سيكون خطوة مهمة للغاية حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني وميكن أن يسهم بشكل كبري يف التمكني االقتصادي للمرأة .كما أن محاية
حصول املرأة على مرياثها سيمنحها اخليار حول كيفية استخدامه :على سبيل املثال ،كأن تبدأ يف نشاط جتاري أو تتقدم بطلب للحصول على قرض .وقد
مسموعا أكثر يف القرارات املالية املتعلقة ابألسرة.
وضعا أقوى داخل األسرة ور ًأًي
يكون ً
ً
أيضا للمرأة اليت لديها أصوهلا اخلاصة ً
حتدًي لعدة أسباب:
ويف حني أن تقييم أثر هذا اإلصالح أمر سابق ألوانه ،ثبت أن تنفيذ هذا احلكم القانوين اجلديد ميثل ً
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 الكثري من النساء لسن على دراية حبقوقهن  :كما أهنن غري مطلعات على اإلجراءات القانونية اليت حيق هلن اختاذها .وهذا يعين أن أي إصالح
تشريعي جيب أن يقرتن برفع الوعي الذي يستهدف النساء والرجال على حد سواء .ويف عام  ،2017أطلق اجمللس القومي للمرأة محلة "طرق
األبواب" لتوضيح حقوق املرياث للنساء يف القرى واملناطق النائية يف مصر )].(Aman, 2017[10
 العادات والبنية العائلية احملافظة ،مها عقبة أكرب أمام تطبيق القانون .فاملرأة اليت تقيم دعاوي ضد أحد أقارهبا يف احملكمة بسبب املطالبة ابملرياث
اقتصادًي أو اجتماعيًا .ويف بعض احلاالت ،يلجأ أفراد األسرة إىل
ختاطر أبن تتربأ منها عائلتها وتصبح منبوذة ،وهو ما ال تستطيع حتمله سواء
ً
سنوًي بني
قتل
مية
ر
ج
8.000
من
يقرب
ما
تكاب
ر
ا
يتم
،
2008
عام
العنف إذا أقامت املرأة دعوى مرياث .ووف ًقا لدراسة أجرهتا وزارة العدل يف
ً
أفراد األسرة بسبب نزاعات على املرياث )] 22.(Awad, 2018[11كما أن هناك اعتقاد سائد أبن اللجوء إىل احملكمة هو نذير شؤم للنساء
الاليت سوف يواجهن بسببه عقاب هللا يف حياهتن احلالية وبعد املمات )].(Khodary, 2018[6
كبريا ،خاصة وأن مجيع شرائح اجملتمع متارس حرمان املرأة من حصتها القانونية يف املرياث .وتكون النتيجة أن النساء يتنازلن
ميثل التصدي هلذه املعتقدات ً
حتدًي ً
عن حقوقهن يف مرياثهن ابلكامل لتجنب اإلقصاء والوصم ابلعار .وتقدم بعض العائالت هلن ما يُسمى ابلرضوى  ،وهو مبلغ صغري من املال مقابل تنازهلن.
يصا حىت على تقدمي تعويضات ،ويقوم ببيع ممتلكاته ألبنائه الذكور ليحرم بناته من مرياثهن (NCW/USAID,
ويف بعض األحيان ال يكون رب األسرة حر ً

)].2009[12

ومع ذلك ،أفاد بيت اخلربة القانوين والنوعي أن احملاكم قد بدأت تطبيق املادة  49من قانون املرياث .ومثة بعض األ حكام القضائية اليت تعاقب من حيرم
املرأة من نصيبها ا لشرعي يف املرياث .غري أن هذه األحكام الصادرة عن احملاكم ال يتم إنفاذها من قبل الشرطة ،فتظل النساء حمرومات من نصيبهن الشرعي،
كما يفلت اجلناة من العقاب23.

ولن تؤدي العقوابت وحدها إىل إحداث تغيري اجتماعي؛ فهناك حاجة إىل آليات وأدوات واضحة لتغيري املعايري واألعراف االجتماعية اخلاصة ابملساواة بني
اجلنسني على نطاق أوسع.

 .4.3الزواج واجلنسية
مهما لتمكني املرأة .وهذا يشمل حرية اختيار
مؤشرا ً
تعترب حرية املرأة يف اختاذ قراراهتا بنفسها ً

الزوج24.

ال حتظر قوانني بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا الزواج مع األجانب .وعلى الرغم من ذلك ،فمن الناحية العملية ،ميكن يف بعض احلاالت أن تتعرض نساء
الشرق األوسط ومشال إفريقيا الاليت يتزوجن من أجانب إىل التمييز يف أمور احلياة اليومية .وابإلضافة إىل ذلك ،قد ال يكون ألزواجهن وأطفاهلن نفس احلقوق
اليت يتمتع هبا مواطنو البلد اآلخرون )].(Information and Research Center – King Hussein Foundation, 2011[13
وعلى الرغم من أن مجيع البلدان األربع اليت تشملها هذه الدراسة قد صادقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،إال أن بعضها قد
أبدى حتفظات على عدة مواد يف االتفاقية ،مبا يف ذلك املادة  9.2املتعلقة ابملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة فيما يتعلق جبنسية أطفاهلم .وقد سحبت كل
من مصر واملغرب وتونس حتفظاهتم على املادة  ،9.2بينما أبقت األردن عليها.
على الرغم من أن دساتري البلدان األربع تتضمن مبادئ عدم التمييز وا ملساواة بني اجلنسني ،فإن بعض القوانني اخلاصة ابجلنسية يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا تسمح أبشكال من التمييز بني املواطنني .وتُعد تونس البلد الوحيد من بني البلدان اليت تغطيها الدراسة واليت متنح الزوجة احلق يف نقل جنسيتها
إىل زوج أجنيب ،بينما ميكن لألزواج يف مجيع البلدان األربع نقل جنسيتهم إىل الزوجة األجنبية (اجلدول  :4.1قوانني اجلنسية يف بلدان الشرق األوسط ومشال
إفريقيا األربع) .بل إن تونس قد ذهبت ايل أبعد من ذلك ابلسماح للمرأة التونسية ابلزواج من غري املسلمني (اإلطار .)4.2
قام املغرب ( )2013ومصر ( )2004وتونس ( ) 2010بتعديل قوانني اجلنسية اخلاصة هبم للسماح لألمهات بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن .أما يف األردن،
فال تستطيع األم نقل جنسيتها إىل أطفاهلا ،كما هو موضح يف دراسة احلالة .4.3
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اجلدول  4.1.قوانني اجلنسية يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األربع
ميكن للزوج أن ينقل جنسيته إىل الزوجة األجنبية وأوالده

مصر

األردن

املغرب

تونس

ميكن للزوجة نقل جنسيتها إىل الزوج األجنيب (يف ظل ظروف معينة)
ميكن لألم نقل جنسيتها إىل األطفال
ملحوظة :جيوز لكل من النساء والرجال يف تونس نقل جنسيتهم إىل أزواجهم عن طريق الزواج لكن شروط النقل ابلنسبة الرجال تعد أيسر من الشروط اخلاصة ابلنساء (املادتني  13و14
من قانون اجلنسية التونسي) .ويف تونس ،ال تزال هناك إجراءات خمتلفة لكل من الرجال والنساء عندما يتعلق األمر بنقل اجلنسية إىل أطفاهلم.
املصدر(OECD, 2017[1]), Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries. The impact of legal :
frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia ; (World Bank Group, 2020[14]), Women, Business
and the Law, 2020, https://wbl.worldbank.org.

اإلطار  4.2.جناح احلملة يف السماح للمرأة التونسية ابلزواج من غري املسلم
حىت عام  ، 2017إذا أرادت امرأة تونسية الزواج من غري مسلم يف تونس ،كان يتعني عليها تقدمي شهادة تثبت أن زوجها املستقبلي قد اعتنق اإلسالم.
وقد مت التكليف بذلك مبوجب منشور تونسي صدر منذ عام  ،1973ابإلضافة إىل نصوص أخرى .وينطبق األمر نفسه على املرأة التونسية اليت تزوجت
من غري مسلم يف اخلارج وأرادت أن يتم االعرتاف ابلزواج يف تونس.
وقد دأبت منظمات اجملتمع املدين منذ وقت طويل على الدعوة إىل حرية املرأة يف اختيار زوجها .وهم يسوقون احلجة أبن هذه النصوص ال حترتم حرية
تنظيما عندما احتشدت
املرأة يف اختيار زوجها وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية بشأن حقوق املرأة .وقد اختذت العملية ً
بعدا أكثر ً
 60مجعية تونسية يف "حتالف مجاعي" للدعوة إىل إلغاء منشور  .1973ويف عام  ،2017ألغى الرئيس التونسي السبسي منشور  1973ومجيع النصوص
املماثلة اليت مل تسمح للمرأة التونسية ابلزواج من غري مسلم.

دراسة احلالة  .4.3املساواة يف حقوق جنسية األطفال والعمل يف األردن
وبينما ال يزال األردن متأخر عن ركب بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األخرى من حيث منح حقوق متساوية لألفراد من أمهات أردنيات وآابء غري
مؤخرا بعض اخلطوات يف االجتاه الصحيح .وتوضح دراسة احلالة هذه بعض املبادرات األخرية اليت متت يف هذا الصدد.
أردنيني ،فقد اختذت البالد ً

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
يتمتع األردن مبكانة فريدة يف املنطقة ،وقد قام منذ سنوات عديدة ابستضافة عدد كبري من الالجئني الوافدين من البلدان اجملاورة (دراسة احلالة  .)3.4وهذا
يعين تدفق أعداد كبرية من غري األردنيني إىل اململكة وبدء العديد منهم يف الزواج من مواطنني أردنيني .وينص قانون اجلنسية األردين 25على أن اجلنسية تنتقل
يف األساس عن طريق األبوة (املادة  :)3.3فبينما ميكن للرج ال األردنيني املتزوجني من نساء أجنبيات نقل جنسيتهم إىل أطفاهلم ،ال تتمتع املرأة األردنية
املتزوجة من رجل أجنيب هبذا احلق .ويوجد حاليًا حوايل  89.000امرأة أردنية متزوجة من رجل أجنيب .وعليه ،هناك حوايل  360.000طفل من غري
املواطنني على الرغم من أن والداهتم أردنيات ويقيمون يف األردن )].(Najjar, 2017[15
ويواجه غري املواطنني صعوابت يف احلصول على تصاريح اإلقامة ،وتقدمي طلبات للحصول على رخص القيادة ،وشراء العقارات ،واالستفادة من املزاًي يف
قطاعات التعليم والصحة والعمل واالستثمار .ففي كل هذه اجملاالت ،يُعامل أطفال األمهات األردنيات واآلابء األجانب كمغرتبني (Human Rights
)] . Watch, 2018[16كما أن قانون العمل األردين شديد التقييد لغري األردنيني .فوفقا للمادة  ، 12ال جيوز تشغيل العمال غري األردنيني إال مبوافقة وزير
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سنوًي .كما أن قطاعات كبرية من سوق
العمل وبشرط أن يتطلب العمل خربة ومؤهالت غري متوفرة لدي العمال األردنيني .وجيب جتديد تصاريح العمل هلم ً
العمل هي "مهن مغلقة" أمام غري األردنيني.
ومن أجل التخفيف من حدة الوضع ،قررت احلكومة يف عام  2014البدء يف إص دار بطاقات هوية متنح األفراد من أمهات أردنيات وآابء أجانب مزاًي
معينة .وعلى الرغم من ذلك ،مل يكن هلذا اإلصالح سوى أتثري حمدود حيث أن إصدار بطاقات اهلوية يستغرق وقتًا طويالً كما أن إثبات األحقية يف احلصول
عليها أمر معقد للغاية .وحبلول فرباير  ،2018كان قد حصل على بطاقات اهلوية أقل من  ٪20من أبناء األردنيات من غري املواطنني (Human Rights
)] . Watch, 2018[16وإضافة إىل ذلك ،وحىت إذا حصل أبناء األردنيات من غري املواطنني على بطاقات هوية ،ال يزالوا حباجة إىل التقدم بطلب للحصول
سنوًي.
على تصريح عمل جيدد ً
وقد دأبت الناشطات يف جمال حقوق املرأة على النضال منذ فرتة طويلة من أجل املساواة يف احلقوق ألطفال األردنيات املتزوجات من غري أردنيني .وقد
حصلن مؤخراً على دعم اجملتمع الدويل الذي يضغط ،بدوره ،على األردن ملعاجلة الوضع .وتصيغ احلملة املسألة على أهنا تُعد انتها ًكا ملبدأ املساواة املنصوص
أيضا إىل إصالح قانون اجلنسية .وفتح اجملال إلصالح بعض مواد قانون العمل ،استغلت
عليه يف الدستور حيث ال تدعو إىل اإلصالح الدستوري فحسب ،بل ً
احلملة هذه اخلطوة القرتاح منح حقوق عمل متساوية لألفراد من أمهات أردنيات متزوجات من غري أردنيني .وقد تُوجت هذه اجلهود بتعديل املادة  5من
قانون العمل لتنص على أن أبناء األردنيات من غري املواطنني املقيمني يف األردن مل يعودوا حباجة إىل احلصول على تصريح للعمل داخل األردن.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
ولعله من املهم وضع القضية يف السياق اإلقليمي األرحب للمنطقة ،يف ظل استضافة األردن لعدد كبري من الالجئني من البلدان اجملاورة حيث يهتم األردن
بعدم جعل إقامة الالجئني دائمة ،ألن هذا سيضع عبئاً إضافيًا على اقتصاد ضعيف ابلفعل مع اخنفاض معدالت مشاركة األردنيني يف قوة العمل .ومع ذلك،
ينبغي أن يتمتع املواطنون حبرية الزواج ممن خيتارون وأال تؤثر تبعات هذا االختيار سلبًا على أطفاهلم.

 .4.4العنف ضد النساء والفتيات
وسائدا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كغريها من املناطق األخرى يف العامل (الفصل األول) ،وقد
منتشرا
ً
اليزال العنف املمارس ضد النساء والفتيات ً
أشكاال خمتلفة .وحتدد اتفاقية اسطنبول ملنع العنف ضد املرأة والعنف املنزيل ومكافحتهما أن العنف ضد املرأة يتخذ أربعة أشكال رئيسة،
يتخذ هذا العنف
ً
وهي :العنف البدين ،واجلنسي ،والنفسي ،واالقتصادي )] .(Council of Europe, 2011[17ويناقش اإلطار  4.3العالقة بني العنف ضد املرأة والتمكني
االقتصادي هلا.
ويشري دليل التشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة الصادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة (اإلطار  )4.4إىل ضرورة تطبيق التشريعات على مجيع أشكال العنف
املمارس ضد املرأة ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،ما يلي )]:(UN Women, 2012[18
ُ
 العنف املنزيل داخل األسرة.
 العنف اجلنسي ،ويشمل االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي.

 املمارسات الضارة ،وتشمل الزواج املبكر ،والزواج القسري ،وختان اإلانث ،ووأد املواليد اإلانث ،وخيار اإلجهاض حسب جنس اجلنني ،واختبارات
العذرية ،وأسطورة تطهري فريوس نقص املناعة البشرية /اإليدز عن طريق ممارسة اجلنس مع عذراء ،وما يسمى جبرائم الشرف ،واالعتداءات برش
األمحاض ،واجلرائم املرتكبة بسبب مهر العروس ،وسوء معاملة النساء األرامل ،واحلمل القسري ،وحماكمة النساء بتهم ممارسة أعمال السحر
والشعوذة.
 وقتل اإلانث.
 واإلجتار يف البشر واالسرتقاق اجلنسي.
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كما جيب أن تقر التشريعات ابلعنف ضد املرأة الذي يرتكبه فاعلون حمددون ويف سياقات حمددة ،ويشمل ذلك:
 العنف ضد املرأة داخل األسرة.
 العنف ضد املرأة يف اجملتمع.
 العنف ضد املرأة يف حاالت النزاعات.
 العنف ضد املرأة الذي تتغاضى عنه الدولة ،ويشمل ذلك العنف املمارس داخل احلبس االحتياطي يف حالة االحتجاز لدى الشرطة ،والعنف
ُ
املرتكب من قِبل قوات األمن.
ُ

اإلطار  4.3.العالقة بني العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي للمرأة واالقتصاد
إن العالقة اليت تربط بني العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي هلا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ليست مباشرة وتتطلب املزيد من التحليل.
فثمة عدة أسباب وراء ممارسة العنف ضد املرأة .ويف بعض احلاالت ،ميكن للمزيد من استقال لية املرأة اليت حتصل عليها من خالل التمكني االقتصادي
أن تقلل من تعرضها للعنف ألهنا تكون يف موقف أقل ضع ًفا وهشاشة ومل تعد تقبل حينها أن تكون ضحية للعنف .ويف حاالت أخرى ،قد يؤدي متكني
اقتصادًي إىل وقوعها ضحية للمزيد من العنف بسبب خوف زوجها من فقدان السيطرة عليها.
املرأة
ً
وابإلضافة إىل ذلك ،حيمل العنف ضد املرأة يف طياته تكلفة ابهظة على األفراد ،واألسر ،والقطاع العام ،وقطاع األعمال واجملتمع أبكمله .وقد مت وضع
مناذج لتقدير تكلفة العنف الزوجي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )] (UN Women/ESCWA, 2017[19وكذلك حلساب التكلفة االقتصادية
املرتتبة على عدم املساواة بني اجلنسني بشكل عام )] .(OECD, 2019[2وقد مت جتربة منوذج تقدير تكلفة العنف الزوجي يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا يف مصر .وتشري الدراسة إىل أن إمجايل التكلفة املرتتبة على ممارسة العنف ابلنسبة للنساء الناجيات وأسرهن وحدهم تُقدر مبا ال يقل عن
 2.17مليار جنيه مصري ( 127مليون يورو تقريبًا) خالل عام واحد ،وف ًقا فقط لتكلفة أحدث وقائع العنف الشديدة اليت تعرضت هلا املرأة (Duvvury

)].et al., 2015[20

ويُعترب حتديد األ رقام اليت ميكن لالقتصاد أن حيققها كمكاسب عند القضاء على العنف ضد املرأة أداة فعالة للغاية للدعوة إىل تنفيذ اإلصالح .وقد
أظهرت دراسات احلالة أن البلدان قد بدأت يف مجع أنواع جديدة من البياانت إلقامة احلجة الكافية ملطالبتها إبصالح تشريعي يدعم التمكني االقتصادي
.للمرأة

مؤخرا
وقد صادقت البلدان األربع اليت تغطيها الدراسة على املعايري الدولية املتعلقة ابلقضاء على العنف ضد املرأة (اإلطار  ،)4.4كما أدخلت مجيعها ً
تعديالت على أطرها التشريعية والسياساتية واملؤسساتية بغية مواصلة التصدي للعنف املمارس ضد املرأة .فعلى سبيل املثال ،حيظر دستور كل من مصر وتونس
ُ
العنف ضد املرأة .ويف الوقت الذي مررت تونس واملغرب قوانينًا جديدة للعنف ضد املرأة ،قام كل من األردن ومصر بتعديل األطر التشريعية القائمة واخلاصة
تطورا إجيابيًا ،ال تتماشى التعديالت اليت متت يف بعض البلدان مع املعايري الدولية اليت تتعلق ابلقضية ،كما أهنا جمرد تعديالت
هبذا األمر .وبينما يعترب ذلك ً

طفيفة فقط.
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اإلطار  4.4.املعايري والتوجيهات الدولية للقضاء على العنف ضد املرأة
عددا من األحكام املتعلقة ابلعنف ضد املرأة،
تعترب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWأهم معيار حيث تتضمن ً
مثل التوصية العامة رقم  35بشأن العنف القائم على أساس نوع اجلنس ضد املرأة ،وحتديث التوصية العامة رقم CEDAW / C / GC / ،19
 .35وقد أعربت جلنة االتفاقية عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة للعنف ضد املرأة يف مجيع البلدان اخلاضعة هلذه الدراسة ،وهو األمر الذي زاد من الضغط
على البلدان إلصالح تشريعاهتا26.
وقد مت اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش يف عامل العمل لعام  2019من أجل التصدي ملمارسات العنف
مفتوحا اآلن أمام البلدان (اإلطار .)4.6
والتحرش يف عامل العمل .والزال ابب التصديق على االتفاقية ً
27
مفتوحا اآلن أمام
أيضا الزال ابب التصديق عليها
اتفاقية اجمللس األورويب ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل (اتفاقية اسطنبول) واليت ً
ً

بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

وتتوافر إر ادات املة حول المكونات وأسالي العمل لصيا ة تشريع بش ن العنف ضد المرأة ،وم ل ما ورد في دل التشريعات
د المر الصادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة )] .(UN Women, 2012[18ويمكن للبلدان استخدام هذه األدوات
المتعلقة بالعن
لمواءمة أطرها القانونية الوطنية مع االلتزامات التي تم التعهد بها عل المستو الدولي  -كما فعلت تونس بالفعل.

يف عام  ،2019اعتمدت جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية التوصية اخلاصة ابلقضاء على االستغالل اجلنسي واالعتداء

والتحرش اجلنسي يف إطار التعاون اإلمنائي واملساعدات اإلنسانية :الركائز األساسية للوقاية واالستجابة 28.ومتثل التوصية للحكومات أول معيار دويل
يف هذا اجملال ليتم تطبيقه على الوكاالت الوطنية للمساعدات وعلى النطاق األرحب للمجتمع الدويل عند العمل مع اجملتمع املدين واجلمعيات اخلريية
واهليئات األخرى اليت تدير برامج التنمية أو تقدم املساعدات اإلنسانية.

تقدم دراسات احلالة األربع املدرجة يف هذا القسم نظرة عامة على أحدث التشريعات اخلاصة ابلعنف ضد املرأة يف كل من البلدان األربعة وحتليلهم .وخيتتم
القسم بتحليل مفصل ومتعمق هلذه اإلصالحات والبحث فيما أسهم يف جناحها والعقبات اليت التزال قائمة .وهذا ،بدوره ،يصب يف التحليل الوارد يف الفصل
السادس اخلاص ابلدروس الرئيسية املستفادة إلجراء إصالحات انجحة.
دراسة احلالة  :4.4اإلطار التشريعي الشامل يف تونس ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
ينتشر العنف ضد املرأة يف تونس .ففي عام  ،2010كشفت دراسة استقصائية وطنية عن العنف ضد املرأة أن ما يقرب من  ٪48من النساء التونسيات
صرحن أهنن قد تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف )]( (ONFP/AECID, 2010[21راجع الفصل األول) .وهذا على الرغم من وجود اسرتاتيجية
وطنية للعنف ضد النساء والفتيات ،اعتُمدت يف عام 29.2008وقد ظلت االسرتاتيجية دون تنفيذ إىل حد كبري إىل أن حظيت ابالهتمام على املستوى
الدويل عندما حثت اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة تونس على إيالء االهتمام هلذه االسرتاتيجية واعتبارها أولوية يف عام  2010ومرة أخرى يف
عام  . (CEDAW, 2010[22]; CEDAW, 2013[23]) 2013وأدى ذلك إىل مترير قانون مهم ملعاجلة العنف ضد املرأة يف تونس ،كما هو موضح يف
دراسة احلالة هذه.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
وجهت الدراسة االستقصائية الوطنية حول العنف ضد املرأة واليت أجريت عام  2010االنتباه إىل القضية ودفعت احلكومة للعمل .وقام كل من وزارة املرأة
واألسرة والطفولة وكبار السن وجملس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل بدور قيادي يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للعنف ضد املرأة (اليت مت
حتديثها يف عام  ،)2012واليت أوصت مبراجعة اإلطار القانوين اخلاص ابلعنف ضد املرأة .كما طلبت الوزارة دعم األمم املتحدة ،ويف عام  ،2014بدأ فريق
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من اخلرباء ،يضم ممثلني من اجملتمع املدين ،يف إعداد املسودة األوىل لقانون العنف ضد املرأة .وقد اقرتح مشروع قانون أويل طموح إدخال تعديالت على قانون
األسرة وقانون العقوابت ،إال أن جملس الوزراء اعتربها مبالغ فيها وتقدمية للغاية ،ومن مث رفضها.
وابلتوازي مع ذلك ،مت بذل اجلهود للحصول على أتييد الربملانيني لضمان إدراج مادة حول القضاء على العنف يف الدستور اجلديد ،والذي كان أيضا قيد
املناقشة آنذاك .وقد مت اعتماد الدستور اجلديد يف عام  2014حيث حتمي العديد من أحكامه حقوق املرأة ،مبا يف ذلك املادة  21اليت تنص علي أن "تكفل
الدولة احلقوق واحلرًيت الفردية واجلماعية ملواطنيها من الذكور واإلانث" ،وكذلك املادة  46اليت تنص على أن "تتخذ الدولة كافة التدابري الالزمة للقضاء على
العنف ضد املرأة" 30.أما عل ى املستوى العاملي ،فقد مت اعتماد جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  2030يف عام  2015واليت تركز الغاية  5.2منه على
القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات31.
كما وفر الدستور اجلديد ،وخاصة املادة  46منه ،إىل جانب اهلدف  5.2من أهداف التنمية املستدامة ،الزخم ملواصلة العمل على مشروع قانون العنف ضد
النساء والفتيات .وقد مت تشكيل جلنة للدعوة تتألف من عدة منظمات دولية 32للتأكد من أن مشروع القانون اجلديد يتسق مع املعايري الدولية ملناهضة العنف
ضد املرأة (اإلطار  .)4.4كما شكلت أكثر من  60مجعية وطنية حتال ًفا للمجتمع املدين ملناهضة العنف ضد املرأة بغرض دعم عملية إعداد مشروع القانون
من خالل البحث وبذل جهود الدعوة ملناصرة القضية .وقد مت مترير القانون 33يف يوليو  2017ابإلمجاع ،ودخل حيز التنفيذ يف فرباير .2018
ويف  26فرباير  ،2020نُشر قرار حكومي 34إبنشاء مرصد وطين للقضاء على العنف ضد املرأة .ويهدف املرصد ،الذي سيكون مؤسسة عامة مستقلة مالياً
حتت إشراف وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ،إىل إضفاء الطابع املؤسسي على جهود مناهضة ومكافحة العنف ضد املرأة يف تونس .وستتضمن مهام
املرصد مجع البياانت عن حاالت العنف ضد املرأة واإلبالغ عنها ،ورصد وتقييم اإلطار القانوين والسياسي اخلاص ابلعنف ضد املرأة وصياغة مقرتحات
أيضا يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية والقطاعية اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضد املرأة .وسيقدم املرصد تقريراً
اإلصالح .ومن املنتظر أن يشارك املرصد ً
سنوًيً إىل رئيس اجلمه ورية ،ورئيس الربملان ورئيس احلكومة ،يتضمن قاعدة االستدالل اخلاصة ابلعنف ضد املرأة ويطرح توصيات حول كيفية حتسني اآلليات
الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة.

مضمون اإلصالح
منهجا مشوليًا كما يتبع التوصيات الواردة يف "إطار العمل النموذجي للتشريع ات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة" الوارد يف دليل هيئة األمم املتحدة
ويتبىن القانون ً
للمرأة لعام ( (UN Women, 2012[18]) 2012اإلطار  ،)4.4كما يُعرف العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز القائم على أساس نوع اجلنس
وانتهاك حلقوق اإلنسان .وعالوة على ذلك ،حيرتم القانون معايري القانون اجلنائي الدويل ،ألنه يوفر املساءلة واملساعدة القانونية اإلنصاف لضحاًي اجلرائم.
ويتضمن القانون أربعة حماور حيث يغطي كافة أشكال العنف ضد املرأة -العنف اجلسدي ،واملعنوي ،واجلنسي ،والسياسي ،واالقتصادي  -ومجيع العناصر
الالزمة ملعاجلتها والتصدي هلا :الوقاية ،واحلماية ،واملالحقة القضائية ،ورعاية الضحاًي .وابلنظر إىل نطاق هذه الدراسة ،يكون إدراج العنف االقتصادي مثريًا
لالهتمام بشكل خاص.
عرف العنف االقتصادي أبنه "أي تصرف أو امتناع عن تصرف هدفه استغالل املرأة أو حرماهنا من املوارد االقتصادية ،أًيًكان أصل هذه املوارد ،مثل احلرمان
يُ َّ
من األموال ،أو الراتب ،أو الدخل ،والتحكم يف األجور أو الدخول ،وحظر العمل أو اإلجب ار عليه ".وحيدد القانون جرمية العنف االقتصادي أو التمييز
االقتصادي القائم على أساس نوع اجلنس .وتشمل األفعال التالية:
 حرمان املرأة من مواردها املالية أو من التصرف يف دخلها.
 التمييز يف األجر عن عمل مسا ٍو يف القيمة.
 التمييز يف احلياة املهنية مبا يف ذلك الرتقية واالرتقاء يف األدوار واملسؤوليات.
ويقدم القانون مزيد من التفاصيل يف القسم اخلاص ابلوقاية من العنف حيث يكلف الدولة ابختاذ كافة التدابري الالزمة للقضاء على املمارسات التمييزية ضد
النساء والفتيات ،السيما فيما يتعلق أبجورهن ومحايتهن االجتماعية ،وحظر االستغالل االقتصادي هلن والذي ميكن أن يتخذ شكل اخنراطهن يف القيام
ابألعمال اخلطرة واملهينة .وابلتايل ،يتغلل القانون إىل أبعد حد يف هذا الشأن وسيلزم إجراء إصالحات قانونية إضافية لضمان سالمة تنفيذ هذه األحكام.
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ويدعو القانون وزارات التعليم ،والتعليم العايل ،والتدريب املهين ،والثقافة ،والصحة ،والشباب ،والرًيضة ،واألطفال ،والنساء ،والشؤون الدينية إىل اختاذ تدابري
بعينها ملنع العنف ضد املرأة داخل مؤسساهتا .وتشمل هذه التدابري تدريب املوظفني على كيفية منع حاالت العنف والتصرف بشأهنا حال وقوعها .كما مت
ذكر تدابري حمددة مثل مناهضة تسرب الفتيات من املدارس.
جهودا مضنية لضمان محاية ضحاًي العنف (املادة  .) 39وحيمي القانون ضحاًي العنف من الفتيات والنساء
احلماية .كما بذلت وزارة العدل والداخلية
ً
وأطفاهلن .كما ينص على محايتهم قانونيًا مبا يف ذلك تقدمي املساعدة القانونية والوصول إىل املعلومات ابإلضافة إىل نظام اإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة
أيضا يتناول القانون مسألة الوصول إىل اإليواء يف حاالت الطوارئ يف حدود املتاح .ويتعني على كل شخص ،حىت أولئك
(الطبية ،والنفسية ،واالجتماعية) .و ً
املقيدون ابلسرية املهنية ،اإلبالغ عن حاالت العنف .وينص القان ون على أنه مبوافقة املدعي العام للدولة ،ميكن للشرطة تطبيق تدابري محاية معينة من أجل
ضحاًي العنف حىت قبل أن تصل القضية إىل حمكمة األسرة .وهناك جانب آخر مثري لالهتمام فيما يتعلق بتدابري احلماية وهو أنه ميكن للقاضي أن أيمر بنفقة
البن (أبناء) ضحية العنف ،واليت جيب أن يسهم فيها كال الزوجني مىت كان ذلك منطب ًقا .ويعين هذا أن القاضي أيخذ بعني االعتبار إذا كان الوضع املايل
أيضا املسامهة ماليًا يف النفقة.
للمرأة يسمح ،فيكون عليها ً
املالحقة القضائية  .وينص القانون على زًيدة ردع مرتكيب العنف عن طريق تعديل مواد معينة من قانون العقوابت ،وتضمني أشكال جديدة من العنف مثل
العنف االقتصادي وعمل األطفال (اإلطار  ،)3.1وزان احملارم ،واإلذالل العلين املتعمد والعنف السياسي.
عددا من
ويُوصف االغتصاب أبنه فعل يرتكب ضد النساء أو الرجال .ويفرض القانون عقوابت مشددة على خمتلف أعمال العنف ،كما أيخذ يف االعتبار ً
الظروف املشددة للعقوبة ،على سبيل املثال ،عندما يكون للجاين سلطة على الضحية أو عندما يكون اجلاين هو الزوج أو الزوج السابق ،أو اخلطيب أو
اخلطيب السابق للضحية .وتتم اإلشارة إىل القانون ابعتباره عالمة ابرزة يف املنطقة ،ألنه مل يعد يسمح إبسقاط التهم عندما يتزوج اجلاين الذي يغتصب القاصر
من الضحية ،وأيضاً ألنه جيرم صراحة االغتصاب الزوجي.
رعاية الضحااي  .ينص القانون على تدابري مفصلة لتوفري الرعاية للضحاًي .ويكلف إبنشاء وحدة متخصصة يف العنف ضد املرأة ضمن منظومة الشرطة يف كل
حمافظة واحلرس الوطين .وجيب أن تضم هذه الوحدة نساءً بني أعضائها .كما جيب حجز أماكن منفصلة يف احملاكم االبتدائية للقضاة الذين يتعاملون مع قضاًي
العنف ضد املرأة .ويوجه القانون املوظفني املسؤولني عن محاية ضحاًي العنف إىل االستجابة الفورية لكل طلب مساعدة أو محاية أييت من الضحية.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
ائعا .فقد جاء نتيجة للتعاون الوثيق واملثابرة من قبل اجملتمع املدين ،واملنظمات الدولية ،واحلكومة.
يُعترب القانون التونسي ملناهضة العنف ضد املرأة ً
إجنازا ر ً
وكخطوة أوىل ،مت بناء قاعدة استداللية لتربير احلاجة إىل هذ ا القانون .وقد تضمن الفريق الذي صاغ النسخ املختلفة للقانون ممثلني عن اجملتمع املدين ممن
دورا
يعملون يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة لسنوات عديدة ،وابلتايل يلمون ً
كبريا ابلوضع على أرض الواقع .وقد لعب الدعم املقدم من جلنة الدعوة ً
إملاما ً
مهما يف ضمان توافق ا لقانون مع التوصيات الدولية بشأن العنف ضد املرأة .ويستلزم القانون إعداد تقرير سنوي عن التنفيذ حبيث ميكن قياس األثر مبرور
ً
الوقت.
وقد كان اغتنام الفرصة إلدراج املادة  46يف صياغة الدستور اجلديد خطوة اسرتاتيجية مهدت الطريق الستمرار عملية إعداد مشروع القانون.
وقد طبق ابلفعل عدد من احملاكم القانون تطبي ًقا عمليًا .وترد بعض أمثلة القرارات القضائية يف امللحق املرفق هبذا الفصل (امللحق -4أ .)1وعلى الرغم من
حتدًي لعدة أسباب ،برغم اجلهود اليت تُبذل حاليًا ملعاجلة مجيع هذه التحدًيت:
ذلك ،ال يزال التنفيذ العملي للقانون ميثل ً

 التزال خدمات ومنظومة رعاية ضحاًي العنف من النساء حمدودة للغاية وغالبًا ما يؤمنها اجملتمع املدين .وتعتمد احلكومة بشكل كبري على الشركاء
يف التعاون اإلمنائي للحصول على الدعم املايل والفين لتنفيذ القانون .وقبل شهرين من اعتماد القانون اجلديد ،مت توقيع برانمج األمم املتحدة املشرتك
( 2018-2017بقيادة صندوق األمم املتحدة للسكان) لرعاية ضحاًي العنف من النساء يف تونس .ويتمثل اهلدف من الربانمج يف دعم احلكومة
يف ثالثة جماالت رئيسية ،أال وهي :تقدمي خدمات جيدة لضحاًي العنف من النساء ،وإنشاء نظام تنسيق وإحالة مشرتك فيما بني القطاعات خلدمة
فضال عن التوعية والدعوة لتأييد مناهضة العنف ضد املرأة )].(UNFPA Tunisia, 2017[24
ضحاًي العنف من النساءً ،
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أيضا من قبل مقدمي اخلدمات
 ويُلحظ االفتقار إىل املعرفة ابلقانون أو ابلعنف ضد املرأة بوجه أعم ،ليس فقط من قبل عامة اجلمهور ولكن ً
للضحاًي من النساء .ويتم حاليًا بذل الكثري من اجلهود لنشر العناصر الرئيسية للقانون لعامة اجلمهور وتوعية املسؤولني ممن هلم دور يف إنفاذه .وقد
حظي التمثيل اإلعالمي (للعنف ضد) للنساء ابهتمام خاص (اإلطار .)4.5

اإلطار  4.5.الدور املهم الذي يقوم به اإلعالم
لقد مت ختصيص مادة حمددة من القانون (املادة  ) 11لدور وسائل اإلعالم يف توعية عامة اجلمهور ابلعنف ضد النساء والفتيات .وحتظر املادة القوالب
النمطية واحملتوى اإلعالمي الذي ميكن أن يضر بصورة املرأة .كما مت إيالء اهتمام خاص إىل هذا املوضوع يف تونس ،ويف عام  2016نُشرت دراسة حول
املعاجلة اإلعالمية واملمارسات الصحفية فيما يتعلق ابلعنف ضد النساء والفتيات )] .(ATFD, 2016[25وابإلضافة إىل ذلك ،مت إصدار "إعالن
مبادئ الحرتام حقوق اإل نسان يف التغطية اإلعالمية للعنف ضد املرأة" ،وكذلك "منوذج للموافقة احلرة والواعية قبل شهادة ضحاًي العنف من النساء"
)].(ATFD, 2016[25
حتدًي فيما يتعلق ابلتنسيق .وقد ظلت اجلهات املعنية التونسية تعمل لعدة سنوات على
 ومتثل كثرة اجلهات الفاعلة املسؤولة عن تطبيق القانون ً
تعزيز التنسيق ،وذلك ،علي سبيل املثال ،من خالل مشروع إنشاء آليات مشرتكة فيما بني القطاعات لرعاية ضحاًي العنف من النساء يف تونس
الكربى  35.2017-2014وقد أدى هذا املشروع إىل توقيع مخس وزارات (الشؤون االجتماعية ،والعدل ،واملرأة ،واألسرة ،واألطفال ،والداخلية،
والصحة) بروتوكوالت تنسيق متعددة القطاعات يف عام  ، 2016حىت من قبل دخول القانون اجلديد حيز التنفيذ .ويف عام  ،2016نشرت
أيضا خريطة توزيع للخدمات املقدمة لضحاًي العنف من النساء أو النساء الاليت يعانني من أوضاع هشة يف تونس
وزارة شؤون املرأة ً
أيضا يف تنسيق اخلدمات املختلفة.
)] ،(UNFPA/HCDH, 2016[26وهو ما يُفرتض أن يساعد ً
 إمكانية اللجوء إىل العدالة .قد يكون هذا صعبًا يف بعض األحيان بسبب نقص عدد ضباط الشرطة املدربني ،ويف بعض احلاالت ،بسبب الضغوط
االجتماعية اليت متنع النساء من التقدم بشكاوى.
دراسة احلالة  :4.5إصالح اإلطار القانوين ملناهضة العنف ضد املرأة يف األردن
بينما ال توجد أرقام رمسية حمدثة حلاالت العنف ضد املرأة يف األردن ،إال أن املقابالت اليت أجريت مع خمتلف أصحاب املصلحة بشأن هذه الدراسة (امللحقان
أيضا إىل قلة الوعي لدي اجملتمع حول النتائج اليت
أ وب) تؤكد أن العنف ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة مهمة يف اجملتمع األردين .وقد أشارت هذه املقابالت ً
أيضا االستغالل االقتصادي .وقد ورد أن الكثري من النساء يف األردن ممنوعات من العمل من قبل أسرهن
تستتبع ممارسة العنف ضد املرأة ،وخاصة أنه يشمل ً
حمرما يف اجملتمع األردين حيث
أمرا ً
وأن النساء الاليت يعملن ال يسيطرن على املال الذي جينينه .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن اإلشارة إىل العنف ضد املرأة يُعد ً
ختتار العديد من النساء عدم اإلبالغ عن حاالت العنف .وحىت عندما يبلغن عن ذلك ،قد ال يتم دعمهن بشكل كاف من قبل منظومة العدالة .كما أُفيد
أبن العاملني يف جمال العدالة غالبًا ما يواجهون ضغوطًا اجتماعية لرفض دعوى عنف ضد املرأة )].(UN Women, 2015[27
ويتخذ األردن خطوات ملعاجلة هذه املشاكل .وتوثق دراسة احلالة هذه جلهود اإلصالح األخرية اليت قام هبا األردن ملعاجلة العنف ضد املرأة.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
شهد عام  2015وعام  2016عدة احتجاجات من قبل انشطات يف جمال حقوق املرأة تدعو إىل إهناء العنف ضد املرأة .كما مت انتقاد الوضع يف األردن
بشكل متزايد على املستوى الدويل .وقد حذرت هيومن رايتس ووتش من ارتفاع معدل القتل يف جرائم الشرف يف األردن ودعت إىل اسرتاتيجية وطنية حملاربة
ذلك )] . (Coogle, 2016[28كما حثت جلنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) األردن على معاجلة الزًيدة املخيفة يف نسب جرائم
الشرف والعنف املنزيل )] .(EuroMed Rights, 2018[29كما أوصى تقرير اللجنة ،بشكل صريح ،ابإلصالح القانوين (AWO/Mosawa Network,
)].2017[30
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ويتم التصدي للعنف ضد املرأة يف األردن من خالل قانونني خمتلفني :قانون محاية األسرة وقانون العقوابت .ويف أعقاب االحتجاجات وشجب اجملتمع الدويل،
مت تعديل كال اإلطارين يف عام  2017إليالء اهتمام أكرب للعنف ضد املرأة .وكما هو مفصل أدانه ،توفر التعديالت اليت أُدخلت على قانون محاية األسرة
محاية إضافية لضحاًي العنف من النساء ،وتشدد العقوابت على مرتكيب العنف ،وتقدم ضماانت إجرائية أكرب وحتمي الشهود .كذلك تنص التعديالت اليت
أُدخلت على قانون العقوابت على تشديد العقوابت على مرتكيب جرائم الشرف حتت بعض الظروف ،وأصبح ال ميكن أن يفلت املغتصبون من العقاب ابلزواج
من ضحاًيهم.
36
حمددا
وقد صدر قانون احلماية من العنف األسري األردين يف عام  2017حيث يركز بشكل أساسي على العنف املنزيل .وبينما ال يتضمن القانون تعري ًفا ً
يعرف القانون أفراد األسرة على
للعنف املنزيل ،فهو يعترب أن العنف املنزيل حيدث عندما يرتكبه أحد أفراد األسرة ضد فرد آخر من األسرة (املادة  .)2كما ّ
أهنم يشملون الزوج والزوجة ،واألطفال ،واألقارب اآلخرين شريطة أن يكونوا مقيمني يف منزل األسرة وقت ارتكاب فعل العنف (املادة  .)3ومن مث ،فإن
القانون ال يغطي العنف املرتكب ضد النساء الاليت ال يشكلن جزءًا من تكوين األسرة احملدد مسب ًقا ويقصر احلماية على املتزوجة .وقد يؤدي هذا إىل جتاهل
أشكال أخرى من العنف املنزيل اليت قد حتدث خارج النطاق احملدد يف قانون منزل األسرة (UN Department of Economic and Social Affairs,

)].2010[31

 احلماية :حيدد قانون احلماية من العنف األسري آليات حلماية ضحاًي العنف املنزيل ،مثل عمل خط ساخن على مدار  24ساعة لإلبالغ والقدرة
على نقل الضحية إىل املستشفى عند احلاجة (املادة  .)6مبجرد إخطار إدارة احلماية من العنف األسري ابحلالة ،ميكنها نقل الضحية إىل منزل
آمن ،ابلتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية .ويسمح القانون للشرطة ابحتجاز املعتدين املشتبه هبم ملدة  24ساعة إذا مل تكن هناك طريقة أخرى
لضمان محاية الضحية أو أحد أفراد األسرة (املادة  .)11كما مينح القانون احملكمة احلق يف إصدار أمر محاية بناءً على طلب الضحية أو أي فرد
من أفراد األسرة ملدة ال تزيد عن شهر واحد (املادة  .)14وعالوة على ذلك ،حتمي إدارة احلماية من العنف األسري الشهود أو أصحاب املصلحة
اآلخرين الذين يقومون لإلدالء بشهادهتم .وإذا مت انتهاك أوامر احملكمة ،قد يُسجن اجلاين ملدة تصل إىل شهر واحد ،و/أو يدفع غرامة مالية (برغم
أهنا ال تزيد عن  100دينار أردين) .كما أن انتهاك أوامر احملكمة أكثر من مرة يؤدي إىل عقوابت أكثر صرامة.
 إجراءات احلبس  :تستند احملكمة يف إجراءاهتا على تقارير املختصني (علماء النفس والعاملني يف اجملال الطيب) وميكن أن حتكم على اجلاين أبداء
خدمة عامة ملدة ال تتجاوز  40ساعة عمل ،أو حبضور برامج إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي ملدة ال تتجاوز ستة أشهر .ذلك ابإلضافة إىل
حظر زًيرة اجلاين ألي مكان قد خيالط به الضحية ملدة ال تتجاوز ستة أشهر .وميكن أن يؤدي عدم االلتزام بتنفيذ هذه التدابري املنصوص عليها
إىل السجن ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر (املادة  .)11كما ينص القانون على شرط صارم يتعلق ابلسرية التامة (املادة .)18
تعديل قانون العقوابت فيما يتعلق جبرائم الشرف .مت تشديد العقوابت املقررة اليت تفرض على مرتكيب جرائم الشرف من خالل تعديل املادة  98من قانون
العقوابت )] .(Roya News, 2017[32فقد كانت املادة  98تنص ،فيما سبق ،على أن مرتكب وقائع العنف ميكن أن يستفيد من "الظروف املخففة" إذا
كان يعاين من "نوبة غضب شديدة" نتيجة لفعل خاطئ أو خطري أقدمت عليه الضحية .وبدون حتديد ماهية الفعل اخلاطئ واخلطري ،كان القانون يُستشهد
به لتربير جرائم الشرف .ويعين التعديل أنه مل يعد مبقدور اجلناة اإلفالت من العقوبة من خالل االستفادة من العذر املخفف املنصوص عليه يف املادة .98
وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال املادة  340سارية ،وهى تسمح بعقوبة خمففة للرجل الذي قتل زوجته أو ابنته أو حفيدته أو أمه أو جدته بعد أن وجدهن يف
"حالة زين" )] .(Albawaba, 2017[33كما ميكن للزوجة أن تستفيد من العقوابت املخففة إذا وجدت زوجها يف حالة زين على فراش الزوجية .وقد مت إلغاء
املادة  308من قانون العقوابت يف عام  2017وهو ما يعين أنه مل يعد اآلن إبمكان املغتصب اإلفالت من العقاب إذا تزوج ضحيته (Husseini,
)].2017[32
أيضا إصالحات يف السياسات واجراءات إدارية تضمن محاية ضحاًي العنف من النساء:
وإىل جانب اإلصالح القانوين ،أدخلت احلكومة األردنية ً
إطارا وطنيًا حلماية األسرة من العنف املنزيل حيث يغطي العنف
 إطار سياسات العنف ضد املرأة .يف عام  ،2016وضعت احلكومة األردنية ً
ضد النساء ،واألطفال ،واملسنني ،وإن مل يتطرق إىل العنف املنزيل ضد الرج ال .وقد متثلت أهداف اإلطار يف التنسيق بني مجيع األطراف املعنية
ذوي الصلة (الصحة ،والتعليم ،والشرطة ،والقضاء) لتقدمي اخلدمات الشاملة؛ وحتديد املبادئ التوجيهية للوقاية من العنف املنزيل واحلماية منه
ابستخدام هنج املؤسسات املتعددة؛ ووضع آلية رصد وتقييم عملية ت طبيق اإلطار؛ وحتقيق اإلدارة الفعالة للحاالت من خالل إجياد لغة مشرتكة
فيما يتعلق حبماية األسرة من العنف املنزيل .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ( )JNCWبصدد إعداد اسرتاتيجية
وطنية للمرأة ( )2020-2025تشتمل على مكون للعنف ضد املرأة والتمييز القائم على أساس لنوع اجلنس يف األردن.
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 اإلعالم بشأن العنف ضد املرأة .يف عام  ، 2014أصدرت وزارة التنمية االجتماعية اسرتاتيجية إعالمية بشأن العنف القائم على أساس نوع
اجلنس ( 37.)GBVوتشمل املهام املدرجة هبا إعداد كتيبات وتنظيم محالت ملكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس ،وإرساء التعاون بني
اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية ،وتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت تربر استخدام العنف ضد املرأة .كما تنظم شبكة مشعة محالت دورية
ملناهضة العنف ضد املرأة إىل جانب أنشطة تثقيفية وتوعوية للموظفني املكلفني إبنفاذ القانون والعاملني يف النظام القضائي.
نظرا لعدم توافر العدد الكايف من الدور اآلمنة للنساء اليت تديرها احلكومة ،كانت املرأة اليت تسعى إىل احلصول
 تعزيز محاية الضحااي من النساءً .
على محاية الدولة من اخلطر احملدق بسبب جرمية شرف (على سبيل املثال بعد حادث اغتصاب) عادةً ما يتم احتجازها جنبًا إىل جنب مع اجملرمني
املدانني من أجل االستفادة من قانون منع اجلرمية .وكان يُشار إليها على أهنا "حمتجزة إدارًًي (Canada Immigration and Refugee
متاما
)] .Board Research Directorate, 2000[35وقد أعلن وزير التنمية االجتماعية أن احتجاز النساء املعرضات للخطر سينتهي ً
كدا إمكانية استبدال االحتجاز اإلداري إبعادة التأهيل ،واإلدماج مع اجملتمع واملصاحلة )].(Luck, 2018[36
حبلول هناية عام  ،2018مؤ ً
وهناك بعض الدور اآلمن ة يف األردن ،ولكن التزال هناك حاجة إىل املزيد منها .كان بيت املصاحلة األسرية يف عمان أول مأوى لضحاًي العنف
املنزيل )] .(Husseini, 2010[37ويف عام  ،2018مت افتتاح دار تُسمى دار األمينة ،مبوجب نظام دور األردن لألشخاص الضعفاء/املعرضني
للخطر املشمول ابلقانون رقم  171لعام  .(UN OHCHR, 2017[36]) 2016كما يدير احتاد املرأة األردنية ( )JWUبعض الدور
اآلمنة.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
تعترب اإلصالحات األخرية ،يف الغالب ،نتيجة اجلهد اهلائل املبذول من اجملتمع املدين واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،اليت كانت تدعو ايل اإلصالح منذ
عقود .وقد ُكتب هلذه اإلصالحات االستمرار بعدما أسس اجملتمع املدين لإلرادة السياسية الالزمة ،بدعم من االهتمام الدويل هبذه القضية .كما لعبت جلنة
مهما يف وضع قضية العنف ضد املرأة على جدول أعمال املناقشات الربملانية وسوق احلجج الصحيحة لكسب الدعم
دورا ً
شؤون املرأة واألسرة (اإلطار ً )5.1
والتأييد.
وعلى الرغم من هذه اجلهود املهمة ،فإن اإلطار القانوين األردين ال يتسق بعد مع املعايري الدولية للتشريعات اخلاصة ابلعنف ضد املرأة على النحو املنصوص
عليه يف دليل األمم املتحدة للتشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة (اإلطار :)4.4





على الرغم من أن قانون احلماية من العنف األسري يركز على العنف املنزيل ،ال يتضمن القانون تعري ًفا هلذا املفهوم .ويقتصر تطبيق القانون على
اإلساءات اليت يرتكبها بعض أفراد األسرة فقط ويتم ارتكاهبا يف أماكن معينة فقط .وعليه ،مل ينجح يف توفري احلماية الكافية للمرأة من العنف.
أحكاما ملنع العنف.
ال يتضمن اإلطار القانوين احلايل ملناهضة العنف ضد املرأة يف األردن
ً
قد تكون القيمة املضافة لقانون احلماية من العنف األ سري فيما يتعلق ابلتصدي ملمارسات العنف ضد املرأة ،مقارنة بقانون العقوابت ،حمدودة.
ففي حني أن قانون احلماية من العنف األسري يتعرض فقط حلاالت معينة من العنف املنزيل ،يغطى قانون العقوابت مجيع أشكال العنف األخرى.
غالبًا ما ال يربط رجال القضاء بني العنف ضد املرأة الذي يتم تناوله يف قانون العقوابت وقانون احلماية من العنف األسري وحقيقة أن العنف ضد
املرأة غالبًا ما يكون نتيجة لديناميات النوع االجتماعي داخل األسرة ،وابلتايل فهو يقع يف إطار قانون األحوال الشخصية (ويتم التعامل معه يف
احملاكم الشرعية) .ويشري أحد التقارير إىل أن األردن ال يتصدى للعنف ضد املرأة ابعتباره قضية من قضاًي حقوق اإلنسان ،ولكنه تعامل مع
القضية من خالل هنج الصومعة )].(UN Women, 2015[27

ويدرك الناشطون يف جمال حقوق املرأة جي ًدا وجود هذه الثغرات يف اإلطار القانوين .ويتم إعداد وتقدمي قوائم ابإلصالحات القانونية املقرتحة املتعلقة ابلعنف
ضد املرأة بشكل دوري بقيادة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.
دراسة احلالة  :4.6العمل من أجل إعداد مشروع قانون شامل ملناهضة العنف ضد املرأة يف مصر
خالل العقود األربعة املاضية ،اختذت مصر خطوات مهمة ملكافحة العنف ضد املرأة .وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال املشكلة منتشرة ومتأصلة يف اجملتمع
وتشكل عقبة رئيسية أمام مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية والعامة ،فضالً عن كوهنا تكلفة اقتصادية على البلد (اإلطار  4.3والفصل األول) .وتشمل أكثر
شيوعا يف مصر التحرش اجلنسي ،واالغتصاب ،وعنف الغوغاء (العنف اجلماعي) واالجتار ابلبشر والتعقب/املطاردة (Amnesty
أشكال العنف ضد املرأة ً
)] . International, 2015[39أما داخل األسرة ،فيأيت العنف ضد املرأة بشكل رئيس يف صورة العنف املنزيل ،واالغتصاب الزوجي ،وختان اإلانث ،وزواج
مؤخرا إجراءات مهمة ملعاجلته .وتقدم دراسة احلالة اليت حنن بصددها نظرة عامة على هذه
األطفال .وتدرك السلطات املصرية خطورة الوضع وقد اختذت ً
املبادرات التشريعية والسياسية األخرية ،مع إيالء اهتمام خاص ابلعنف اجلنسي ،والعنف املنزيل ،واملمارسات الضارة (الزواج املبكر وختان اإلانث).
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جهودا مضنية ملكافحة العنف ضد املرأة على الصعيدين التشريعي والسياسي .وكان أول إجناز مهم هلا هو إدراج حظر العنف ضد املرأة يف
بذلت احلكومة ً
دستور عام ( 2014املاداتن  11و.)60
مشوال .فأوالً ،تتم تغطية العنف ضد املرأة يف أطر
وبينما تُعد االسرتاتيجيات الوطنية اليت تتناول العنف ضد املرأة شاملة ،إال أن اإلطار القانوين املصري أقل ً
قانونية خمتلفة تتداخل يف بعض األحيان أو ترتك ثغرات يف أحيان أخرى .واثنياً ،يفتقر اإلطار القانوين للعنف ضد املرأة إىل تعريف شامل ملختلف أشكال
العنف.
العنف اجلنسي (االغتصاب والتحرش اجلنسي) .جيرم قانون العقوابت املصري االغتصاب ،وقد مت تعديله يف عام  2014من أجل جترمي التحرش اجلنسي
أيضا .وبينما يعترب ذلك خطوة مهمة يف االجتاه الصحيح ،التزال تعريفات قانون العقوابت لالغتصاب والتحرش اجلنسي حمدودة للغاية ،ونتيجة لذلك ال تتم
ً
تغطية العديد من أعمال العنف.
وجتِّرم املادة  267من قانون العقوابت االغتصاب .وبدون استخدام مصطلح (اغتصاب) ،تنص املادة علي أن اجلماع اجلنسي مع أنثى دون موافقتها يرتتب
عليه عقوبة السجن املشدد أو السجن مدى احلياة 38.ووف ًقا للمادة  ،267يُفهم أن االغتصاب يشمل اإليالج يف املهبل فقط ،على الرغم من أن مادة
القانون نفسها ال تنص علي ذلك 39.وقد مت تطوير مفهوم هذه املادة على أساس األحكام القضائية وتفسرياهتا 40.كما مت إقرار إصالح جوهري يف عام
 ،1999عندما ألغت مصر ،مبوجب قرار رائسي ،املادة  291من قانون العقوابت حبيث مل يعد إبمكان املغتصب اإلفالت من املالحقة القضائية ابلزواج من
ضحيته.
ويف عام  ،2014صدر قرار رائسي41بتعديل قانون العقوابت ،وإدخال تعريف للتحرش اجلنسي وفرض عقوابت أشد 42.وحىت ذلك احلني ،مل يكن قد ذُكر
تعريف للتحرش اجلنسي يف قانون العقوابت ،ومل تكن هناك نصوص عن طرق إثباته .وجيرم هذا التعديل ،املعروف ابسم "قانون مكافحة التحرش" ،التحرش
اجلنسي ابلكلمات واإلمياءات واألفعال والذي يتم شخصيًا أو من خالل وسائل اتصال أخرى .كما يتضمن القانون فقرة بشأن التحرش يف مكان العمل،
تطورا عن الوضع الذي يسبق إدخال التعديل ،إال أن
وينص على تشديد العقوبة على اجلاين الذي يكون له سلطة على الضحية .وعلى الرغم من اعتبار هذا ً
حمدودا للغاية حيث يصفه أبنه فعل يُرتكب "بقصد الوصول لإلشباع اجلنسي من خالل الضحية" .ووف ًقا للقانون ،ال ينطبق
وصف التعديل للتحرش اجلنسي ً
ومقرتان ابإلشباع اجلنسي للجاين .ويتعارض هذا احلكم مع املعايري الدولية مثل
مدفوعا ابلرغبات اجلنسية
وصف الفعل أبنه حترش جنسي إال إذا كان فقط
ً
ً
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،اليت تنص على تعريف أمشل للتحرش اجلنسي ابعتباره أي فعل تراه الضحية مسيئا أو مهينا أو مروعا43.
ً
ً
ً
وقد اختذ األزهر ،وهو أعلى سلطة دينية يف مصر ،مؤخراً موقفاً ونشر بياانً شدد فيه على أن "التحرش سلوك حمرم ومنحرف ،ألنه يتعدى على خصوصية املرأة
وحريتها وكرامتها .كما أن التحجج مبالبس النساء كتربير للتحرش ينم عن الفهم اخلاطئ للمسألة" )] .(Magdy, 2018[40وتعترب أحكام األزهر ودار اإلفتاء
أيضا إىل
آراء قانونية استشارية وغري ملزمة ً
نظرا ألمهية هذه املؤسسات ،فإن اجملتمع أبكمله عاد ًة ما أيخذها بعني االعتبار .كما يشري القضاة ً
قانوان ،ولكن ً
هذه اآلراء يف استدالالهتم القانونية.
مقبوال بطريقة أو
العنف املنزيل .ويف مصر ،ال يتم جترمي العنف املنزيل على هذا املنوال .فهناك عدة مواد يف قانون العقوابت تعطي انطباعًا أبن العنف املنزيل ً
أبخرى .وتنص املادة  60على أنه "ال تسري أحكام قانون العقوابت على أي عمل يرتكب حبسن نية ،ومبوجب حق أقرته الشريعة" .وعليه ،ميكن تربئة ساحة
الزوج (أو األب) الذي يضرب زوجته (أو ابنته) إذا دفع أبنه كان يقوم بتأديبها بنواًي حسنة (حبسن

نية)44.

وميكن النظر إىل جرائم الشرف ابعتبارها شكالً متطرفًا من أشكال العنف املنزيل .وبينما ال توجد إحصاءات رمسية عن جرائم الشرف يف مصر ،إال أنه من
أحياان ترد يف وسائل اإلعالم )] .(Nazra for Feminist Studies, 2014[41ويف مصر ،ميكن
املعروف بشكل عام أن هذه اجلرائم حتدث ابلفعل ،بل أهنا ً
ملرتكب جرمية القتل بدافع الشرف أن حيصل على حكم خمفف وف ًقا للمادة  17من قانون العقوابت ،واليت ختول للقاضي سلطة تقديرية واسعة النطاق
الستعمال الرأفة يف هذه احلالة )] .(Mecky, 2016[42وابإلضافة إىل ذلك ،تنص املادة  237من قانون العقوابت على أن "الزوج الذي يباغت زوجته أثناء
ارتكاهبا لفعل الزان ،ويقتلها هي وشريكها على الفور ،يُعاقب ابلسجن بدالً من العقوابت املنصوص عليها يف املادتني  234و 236من قانون العقوابت".
وعادة ما يؤدي تطبيق املادة  237إىل السجن ملدة أقصاها عام واحد للزوج الذي قتل زوجته.
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جيب قراءة قانون العقوابت يف ضوء قوانني األحوال الشخصية  ،اليت تضعف موقف ضحاًي العنف املنزيل من اإلانث .وليس ابلضرورة أن يكون العنف املنزيل
مستحيال أن يقبله الفرد املعين) 45.ويُرتك األمر لتقدير القاضي ليقرر
سببًا للطالق ،فالقانون يُقيم الضرر وفقا ملا "يستحيل على أمثال هؤالء" (أي ما يعترب
ً
ما قد يستحيل على الزوجة قبوله 46.وعالوة على ذلك ،كثريا ما تواجه النساء إجراءات تقاضي طويلة ومكلفة إلثبات تعرضهن لألذى ،وجيب أن يشهد
علي العنف رجالن على األقل ،أو رجل وامرأتني .وجيب أن يكون هؤالء الشهود قد رأوا ومسعوا أفعال األذى (Bernard-Maugiron and Dupret,
حمرما التطرق إليه .ويُتوقع من الزوجة أن ترضي زوجها
أمرا ً
)] .2008[43ويعترب االغتصاب الزوجي أحد أشكال العنف املنزيل الشائعة يف مصر ،وال يزال يُعترب ً
جنسيًا كجزء من اشرتاطات عقد الزواج .وابلتايل ،ال يُعترب قيام الزوج إبجبار زوجته على اجلماع دون موافقتها جرمية جنائية.

أيضا يف تكاليف اقتصادية ابهظة .فقد ثبت ابلواثئق أن
الزواج املبكر .ال تقتصر سلبيات الزواج املبكر على انتهاك حقوق الطفل وحسب ،بل يتسبب ً
ابحا وإنتاجية إضافية بقيمة  2.893مليون دوالر أمريكي (Wodon, Savodogo and Kes,
القضاء علي زواج األطفال يف مصر ميكن أن حيقق أر ً
)] . 2017[44من انحية أخرى ،ميكن للقضاء على زواج األطفال أن حيسن الصحة على مستوى األفراد والسكان ،ويزيد اإلنتاجية ،ويعزز فرص حتقيق املكاسب
فيما يتعلق ابلنمو االقتصادي للبالد نتيجة تراجع معدالت املواليد وتغري هيكل الرتكيبة العمرية للسكان ،وهو ما يشار إليه عاد ًة ابسم "العائد الدميوغرايف".
وقد بدأ اختاذ إجراءات ملموسة للتصدي لزواج األطفال يف األلفينات ،حيث أطلق اجمللس القومي للطفولة واألمومة برانجمًا لتمكني الفتيات .وكذلك مت تعديل
عاما لكل من الفتيان والفتيات 47.وال حيظر القانون الزواج املبكر صراحةً ،ولكنه
قانون الطفل يف عام  ،2008برفع احلد األدىن لسن الزواج من  16إىل ً 18
مينع تسجيله رمسيًا .ونتيجة لذلك ،يستمر إبرام عقود الزواج املب كر بشكل غري رمسي (عريف) وبدون أن يتم تسجيلها .وعليه ،ال ميكن تسجيل املواليد أيضا
قاصرا.
إذا كانت األم ً

يف عام  ،2014نشرت مصر اسرتاتيجية وطنية مخسية ملنع زواج األطفال )] .(Ali, 2019[45وقد دعت االسرتاتيجية إىل حتديث وتطوير اإلطار التشريعي
حلماية الطفل .ويف يونيو  ، 2018تقدمت احلكومة املصرية مبقرتح مشروع قانون جديد يتضمن تعديالت على املادة  12من قانون الطفل لفرض عقوابت
عاما وهو سن الزواج القانوين حاليًا )].(Ali, 2019[45
أشد على املتورطني يف زواج الفتيات والفتيان (مثل الوصي ،واملأذون) ،دون سن ً 18
ختان اإلانث .ميثل ختان اإلانث ع قبة رئيسة أمام التمكني االقتصادي للمرأة ،ألنه يضعف فرصة الفتيات لتلقي التعليم وتطوير ما لديهن من مهارات .ويف
بعض اجملتمعات ،ميثل ختان اإلانث بداية حياة البلوغ وعادة ما يتبعه الزواج .وتعاين النساء الاليت تعرضن للختان من عواقب سلبية للغاية على صحتهن
البدنية والنفسية على حد سواء ،وابلتايل ،فإن قدرهتن على العثور على وظيفة أو صناعة مستقبل مهين انجح أو أتسيس مشروع جتاري تصبح مهددة للغاية.
بلدا إفريقية ،فضال عن بعض جمتمعات
كانت مصر رائدة يف مناهضة ختان اإلانث ،وهي عادة قدمية تنطوي على أضرار وآاثر سلبية وُمتارس يف أكثر من ً 28
حيوًي يف التغلب على السرية اليت أحاطت خبتان اإلانث ودحض الذريعة الدينية 48.ويف بداية عام
دورا ً
الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا .وقد لعبت مصر ً
 ،2000جذبت بياانت اجمللس القومي للطفولة واألمومة ( ) NCCMحول العدد الكبري من النساء والفتيات الاليت خضعن للختان اهتمام سوزان مبارك،
مترا دوليًا جيمع احلكومات والنشطاء املناهضني خلتان اإلانث من مجيع البلدان املتضررة .وكانت هذه هي املرة
سيدة مصر األوىل يف ذلك الوقت ،فعقدت مؤ ً
األوىل اليت يتم فيها طرح القضية عالنية ووصوهلا إىل أعلى املستوًيت .ويف عام  ، 2007أشار كل من شيخ األزهر وبطريرك الكنيسة القبطية إىل أن ختان
عاما أثناء خضوعها
اإلانث ليس له أساس يف اإلسالم أو املسيحية ،كما أنه يتعارض مع التعاليم الدينية .وقد جاء ذلك عقب وفاة فتاة تبلغ من العمر ً 11
إلجراء اخلتان داخل عيادة طبية خاصة يف جنوب مصر49.
وانطلقت محلة دولية ضخمة تدعو للقضاء على ختان اإلانث .وقد أدت احلملة يف مصر إىل إقرار قانون الطفل رقم  126لعام  ،2008والذي قام بتعديل
قانون العقوابت ،وجترمي ختان اإلانث .وأصبح القانون يعاقب أي شخص يقوم خبتان اإلانث أو يطلب ختاهنن ،مبا يف ذلك الوالدين .كما دشنت احلكومة
خطاً ساخناً لإلبالغ عن جرائم ختان اإلانث واختذت إجراءات يف املناطق الريفية لتوعية الناس ابلقانون .واقتداءً ابلنموذج املصري ،أصدرت معظم البلدان
املتضررة قوانني خاصة حتظر ختان اإلانث .ويف عام  ، 2016قام الربملان بتعديل قانون الطفل وشدد العقوابت .كما مت وضع اسرتاتيجية وطنية ملناهضة ختان
اإلانث  2020-2016من أجل إنفاذ القوانني السارية اخلاصة مبناهضة ختان اإلانث ورصد التقدم املحرز من أجل احلد من انتشار ظاهرة ختان اإلانث
ُ
50
مهما ينص على أن "ختان اإلانث حمرم دينياً وأنه
ا
حكم ً
لدي األجيال القادمة يف مصر .ويف عام  ،2018أصدر معهد البحوث اإلسالمية بدار االفتاء ً
عمل ال تقتضيه الشريعة اإلسالمية وجيب حظره ،ألنه ينطوي على تشويه أكثر األعضاء حساسية يف جسد األنثى" )].(Saad, 2018[46
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مهما للبالد .فبينما مت تعديل اإلطار القانوين وأصبح أفضل ،تتعلق املسألة اآلن ابلتطبيق
على الرغم من ذلك ،ال يزال القضاء على ختان اإلانث ميثل ً
حتدًي ً
واإلنفاذ.
وضع اسرتاتيجيات ومشروع قانون شامل للقضاء على العنف ضد املرأة
يف  ،2010أصدرت جلنة اتفاقية سيداو أحدث تقاريرها فيما يتعلق ابلقضاء على التمييز ضد املرأة يف مصر 51.ومن املالحظ أن اإلطار القانوين ملناهضة
العنف ضد املرأة ،على وجه اخلصوص ،كان ميثل أحد نقاط الضعف اليت أوضحها تقرير اللجنة اليت ،بدورها ،حثت مصر على إقرار قانون شامل جيرم مجيع
أشكال العنف ضد امل رأة ووضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات ملكافحته .وقد اختذت احلكومة جمموعة من التدابري هتدف إىل االمتثال للمالحظات
اخلتامية لتقرير جلنة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:
 مشروع قانون شامل ملناهضة العنف ضد املرأة .قام اجمللس القومي للمرأة ) (NCWبصياغة مشروع قانون شامل مت تقدميه للربملان يف عام
 .2013ومع ذلك ،مل تتم مناقشته على اإلطالق بسبب حل السلطة التشريعية .ويقدم مشروع قانون اجمللس القومي للمرأة تعريفات للعنف
أحكاما بشأن الزواج القسري وزواج األطفال والعنف املنزيل (على الرغم من عدم تقدمي تعريف له) واحلرمان من التعليم .
ضد املرأة ،كما يتضمن
ً
أحكاما بشأن العنف االقتصادي حيث حتظر املادة  7حرمان املرأة من احلق يف العمل وتغطي املادة  8االنتهاكات ملبدأ
أيضا
ويتضمن القانون ً
ً
تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف العمل )]. (FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Women Foundation, 2014 [47
وتعمل وزارة العدل حاليا على مشروع القانون املشار إليه وحتتاج إىل عرضه على الربملان52.
ً

 االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة ( .)2020 – 2015متت صياغة مسودة تلك االسرتاتيجية بغرض خلق جمتمع آمن ٍ
خال
من مجيع أشكال العنف ويضمن احلماية للمرأة )] .(NCW, 2015[48وتتناول االسرتاتيجية موضوعات تشمل الوقاية ،واحلماية ،والرعاية،
والردع وإمكانية الوصول إىل العدالة ،كما تدعو احلكومة للتحرك حنو مراجعة وتنقيح القوانني السارية وتقليل املدة اليت تستغرقها إجراءات التقاضي
)]53.(Reda, 2017[49وتُعترب أهم جانب يف االسرتاتيجية هو أهنا وضعت تعريفات ألعمال العنف ضد املرأة 54.كما مت تضمني العنف
االقتصادي كموضوع خاص يُعرف أبنه" :منع املرأة من احلصول على املوارد األساسية أو السيطرة عليها ".وقد تولت جمموعة من املؤسسات
احلكومية مسؤولة التنفيذ ،ولكن حىت اآلن مل يتم إجراء أي استعراض وال توجد أي معلومات تفصيلية متاحة حول تنفيذ االسرتاتيجية أو نتائجها.

أيضا االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة ،ومت
 االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية  .2030ضمت هذه االسرتاتيجية ً
إطالقها يف مارس  .(NCW, 2017[7]) 2017وتركز االسرتاتيجية على أنواع خمتلفة من العنف ضد املرأة يف إطار التمكني االجتماعي للمرأة.
كما تشدد على احلاجة إىل العمل على القضاء على مجيع املمارسات الضارة والتمييزية يف نطاق كل من احلياة العامة واألسرة ،وتيسري وصول
املرأة إىل العدالة (اإلطار .)4.1
 تعزيز اإلطار املؤسسي :مت بذل جهود ملموسة لتعزيز اإلطار املؤسسي وجمموعة من اخلدمات القانونية وخدمات الدعم اليت تقدمها مؤسسات
الدولة .فعلى سبيل املثال ،يف عام  ،2013أُنشئت إدارة ملناهضة العنف ضد املرأة بوزارة الداخلية بغرض رفع وعي املرأة حبقوقها ،وتشجيعها
على اإلبالغ عن جرائم العنف ،وشرح الدعم الذي يقدمه اجمللس القومي للمرأة ومكتب املدعي العام )] .(UNDP, 2018[50وقد عمل اجمللس
القومي للمرأة ،خالل الفرتة بني  2015و ،2018بشكل مكثف مع اجملتمعات احمللية ،وبصفة رئيسية يف املناطق احملرومة ،لتعريفها بدور اجمللس
عددا من
والدعم الذي ميكن أن يقدمه ،و ً
أيضا لرفع الوعي ابملمارسات الضارة مثل زواج األطفال وختان اإلانث .كما نظم اجمللس القومي للمرأة ً
الدورات التدريبية على مدى السنوات الست املاضية .وقد ُوجهت هذه التدريبات ،على سبيل املثال ،إىل املوظفني املخولني لعقد الزجيات وكان
الغرض منها حتسني كفاءهتم يف التعامل مع املشاكل املتعلقة ابلعنف ضد املرأة )].(UNDP, 2018[50

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
جيب حتليل هذه التعديالت يف إطار السياق اخلاص ببعض األحداث التارخيية املهمة .فقد ثبتت صعوبة الدفع لتطوير متكني املرأة من خالل إصالح اإلطار
القانوين القائم ومعاجلة املعايري االجتماعية التقييدية خالل السنوات األوىل اليت تلت انتهاء حكم مبارك ملصر ( .)2013 – 2011ويف عام  ،2012سعى
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أول برملان منتخب يف احلقبة اجلديدة مر ًارا وتكر ًارا إىل إلغاء معظم القوانني اليت كانت تقرب البالد إىل املعايري الدولية حلقوق املرأة ،مثل قانون الطالق ،والقانون
الذي جيرم ختان اإلانث والقانون الذي جيرم اإلجتار يف البشر .وبعد فرتة وجيزة من تنحى مبارك ،وعندما توىل حممد مرسي منصبه يف يونيو ،2012أخذ
احلديث عن واجب املرأة أن تقف خطوة واحدة خلف الرجل يرتدد صداه بني العديد من املصريني ،خاصة يف املناطق النائية ،متسببًا يف إحياء القيم احملافظة
مرة أخرى .وقد عانت اجلهود الوطنية ملناهضة ختان اإلانث من تراجع كبري .ومنذ ديسمرب ،2010مل يصدر أي بيان من أي قرية ضد ختان اإلانث.
ونتيجة لذلك ،تراجعت تطلعات احلركة النسائية للحصول على مزيد من احلقوق ،بعد أن فقدت الدعم الشعيب وجمال العمل السياسي .وابلتوازي ،أصبحت
فاعال رئيسيًا يف إحداث تطور يف اإلطار القانوين للنساء والفتيات ،مثل اجمللس القومي للطفولة واألمومة ،مكتوفة
املؤسسات العامة ،اليت كانت تعترب طرفًا ً
األيدي .وابإلضافة إىل ذلك ،توقفت احلكومة عن ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ القوانني السارية .كما ساهم عدم االستقرار السياسي وكذلك انعدام األمن
يف إبطاء وترية اجلهود املبذولة يف مصر حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني يف الفرتة  .2013- 2012غري أن القوة الدافعة لإلصالح قد جتددت عقب عزل
مرسي من منصبه يف عام .2013
وتعد مجيع املبادرات اليت إطالقها حىت اآلن أدلة ملموسة على التزام مصر احلقيقي بوضع املرأة على قدم املساواة مع الرجل .وعلى الرغم من هذا التطور ،ال
(مثال :التعريفات احملدودة لالغتصاب والتحرش اجلنسي) وال
يزال اإلطار القانوين ال يتسق مع املعايري الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة فيما يتعلق ابلتعريفات ً
جدا على ضحاًي العنف من النساء الوصول إىل العدالة .وعليه ،يبدو من املعقول انتظار قيام احلكومة بتعزيز وتوسيع نطاق إجراءاهتا من
يزال من الصعب ً
خالل دعم اإلصالحات اجلديدة وزًيدة التدابري الالزمة إلنفاذ وتطبيق األدوات التشريعية ،وهبذا حتقق اتساق ومواءمة البالد مع املعايري املعرتف هبا دوليًا.
ابإلضافة إىل ذلك ،تُعترب مناهضة القوالب النمطية واألعراف االجتماعية التقييدية من خالل زًيدة الوعي وتغيري اآلراء املسبقة املتحاملة واملتحيزة اخلاصة
جهودا هائلة.
أمرا ضرورًًي ويتطلب ً
أبدوار النوع االجتماعي ً
وعالوة على ما سبق ،ينبغي أن تُتخذ تدابري إلشراك اجملتمع املدين يف عملية صنع القرار بغية الوصول إىل بناء توافق اآلراء الالزم وأخذ االحتياجات اخلاصة
للمنظمات النسائية اليت تعمل على أرض الواقع يف االعتبار .فعلى سبيل املثال ،مت توجيه االنتقاد بسبب عدم استشارة املنظمات غري احلكومية يف عملية
صياغة القانون الشامل ملناهضة العنف ضد املرأة ،على الرغم من خربهتا الواسعة يف هذا الصدد 55.وقد اختذت احلكومة مؤخراً خطوات للتخفيف من اجلوانب
األكثر إاثرة للجدل يف قانون  2017الذي ينظم عمل اجملتمع املدين يف مصر ،وذلك من خالل اعتماد القانون رقم  149لعام  .2019ويستبعد النص
اجلديد عقوابت السجن يف حالة االنتهاكات ويستبدهلا ابلغرامات ،إال أنه ال يزال يُصعب على املنظمات غري احلكومية القيام بعملها (Human Rights
حتدًي صعبًا ،فإن التعاون بني
ونظرا ألن الدعوة للدفاع عن حقوق املرأة يف سياق عملية االنتقال السياسي املستمرة متثل ابلفعل ً
)]ً .Watch, 2019[52
مؤسسات الدولة واألطراف املعنية غري احلكومية يُعد أكثر أمهية وجيب تشجيعه بقوة.
دراسة احلالة  :4.7تعزيز تشريعات مناهضة العنف ضد املرأة يف املغرب
ويف املغرب ،وعلى الرغم من تراجع معدل انتشار العنف النفسي من  ٪58إىل  ٪49يف الفرتة ما بني 2009و ،2019شهد معدل العنف االقتصادي
تفاعا من  ٪8إىل  ٪15خالل الفرتة نفسها )] .(High Commission for Planning Morocco, 2019[50وتشري الدراسة سالفة
ار ً
الذكر والصادرة عن هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو إىل وجود اعتقاد قوي أبنه جيب على النساء حتمل املعاملة العنيفة من أزواجهن للحفاظ على
أيضا (٪ 46
وحدة األسرة )] . (UN Women/Promundo, 2017[54وال يوافق على هذا الرأي الرجال فقط ( ٪ 60يف املغرب) وإمنا النساء ً
يف املغرب) .وال تزال نسبة كبرية من الرجال ترى أن هناك مواقف تستحق فيها املرأة الضرب .وقد استخدم ما يقرب من  ٪75من الرجال اخلاضعني للدراسة
يف املغرب لباس املرأة "املستفز" كتربير إلضفاء الشرعية على أفعاهلم .كما أيد عدد من النساء هذه الفكرة أكرب من نظريه من الرجال.
وقد أصدر املغرب ابلفعل اسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد النساء العنف القائم على أساس نوع اجلنس يف  .2004ويف عام  ،2005مت إصدار إطار
تنفيذي لالسرتاتيجية 56.وتتضمن اخلطة احلكومية األوىل للمساواة (إكرام  57)2016 – 2012 :1القضاء على العنف ضد املرأة ابعتباره أحد املوضوعات
ذات األولوية .كما تشري اخلطة احلكومية الثانية للمساواة (إكرام  )2016 – 2012 :2إىل إطار قانوين شامل ملناهضة مجيع أشكال العنف ضد املرأة.
جهودا لإلبالغ عن وضع العنف ضد املرأة يف البالد حيث نشر املكتب الوطين لإلحصاء (املندوبية السامية للتخطيط  )HCPأول استعراض
وقد بذل املغرب ً
مهم عن العنف ضد املرأة يف عام  .2009ويف عام  ، 2014أعيد إنشاء املرصد الوطين للعنف ضد املرأة ،الذي أصدر حىت اآلن تقريرين عن العنف ضد
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املرأة  .ولسوء احلظ ،فإن التقارير غري متاحة على موقع وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ) (MSDSEFويبدو أنه من الصعب مقارنة
ظرا ألن املؤشرات والبياانت قد ال تكون كلها قابلة للمقارنة.
التقارير مبرور الوقت ن ً
ويف أغسطس  ،2018دخل قانون جديد ملناهضة العنف ضد املرأة حيز التنفيذ ،وقد تضمن تعديالت على قانون العقوابت 58.وقد دعت هيئات اإلشراف
على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان املغرب مر ًارا وتكر ًارا إىل اعتماد هذا التشريع 59،يف حني ظل كل من النشطاء واملنظمات النسائية يدعون ألكثر من
عقد من الزمن إىل وضع إطار قانوين شامل للعنف ضد املرأة .وقد بدأ العمل عام  2013عندما مت تقدمي مشروع قانون إىل جملس الوزارة .وقدمت وزارة
التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة مشروع القانون إىل الربملان يف عام  .2016وعلى الرغم من جهود الضغط القوية اليت بذلتها منظمات حقوق
املرأة لتحسني احلماية (راجع القسم األخري من دراسة احلالة هذه) ،أقر الربملان القانون يف فرباير  2018دون تغيريات إضافية (Human Rights
)] .Watch, 2018[55وقد حدثت هذه العملية ابلتوازي مع تصميم اخلطة احلكومية الثانية للمساواة (إكرام .)2

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
يشتمل قانون مناهضة العنف ضد املرأة على  17مادة و 6فصول .60وقد أصدر كل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف تقريره األخري العدالة بني اجلنسني
والقانون ومنظمة هيومن رايتس ووتش 61حتليالت مفصلة للقانون .ويقدم هذا القسم نظرة عامة على حمتوى هذا القانون.
يعرف القانون العنف ضد املرأة أبنه "أي فعل أو امتناع عن فعل انتج عن التمييز القائم علي أساس النوع ،وينجم عنه
 تعريف العنف ضد املرأةّ :
عرف العنف االقتصادي أبنه "أي فعل أو إمهال له طبيعة اقتصادية أو مالية يؤثر أو
ضرر بدين ،أو نفسي ،أو جنسي ،أو اقتصادي للمرأة ".ويُ َّ
ُحيتمل أن يؤثر على احلقوق االجتماعية أو االقتصادية للمرأة" (املادة  .) 1وبينما جيرم القانون بعض أشكال العنف املنزيل ،إال أنه ال يتطرق
لالغتصاب الزوجي.
 املنع :تركز املادة  17على منع العنف .وهي حتث مؤسسات الدولة ذات الصلة على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع العنف ضد املرأة ،مثل
السياسات والربامج اليت من شأهنا رفع الوعي ابلعنف ضد املرأة ،وحتسني صورة املرأة يف اجملتمع وتوعية النساء حبقوقهن.
 احلماية :ينص القانون على أوامر محاية حتظر على الشخص املدان يف جرمية عنف ضد امرأة أو فتاة قاصر االتصال ابلضحية ،أو االقرتاب منها،
أو التواصل معها (املادة  ،5إدخال املادة  1-88واملادة  3-88من قانون العقوابت) .وال ميكن تطبيق هذا اخليار إال إذا مت رفع دعوى جنائية
ضد اجلاين.
وتنص املادة  10على إنشاء وحدات داخل مؤسسات خمتلفة (احملاكم ،واهليئات احلكومية ،وقوات األمن) ،تكون متخصصة يف تقدمي الدعم للناجني
من حوادث العنف من النساء واألطفال .ووف ًقا لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،مت إنشاء هذه الوحدات داخل مجيع احملاكم االبتدائية وحماكم
االستئناف .كما أنشأت قوات الشرطة الوطنية والدرك هياكل مماثلة داخل أقسام الشرطة احمللية )].(UNDP, 2018[56
أيضا جرائم جديدة تشمل
 احلبس :ينص القانون على عقوابت أشد ملرتكيب العنف عندما يقع داخل األسرة (املادة  .)4وقد استحدث القانون ً
الزواج القسري ،وتبديد األموال لتجنب دفع النفقة أو غريها من املبالغ املستحقة عند وقوع الطالق ،ومنع الزوجة من العودة إىل املنزل ،والتحرش
فضال عن التحرش اإللكرتوين .كما متت مضاعفة العقوابت املتعلقة ابلتحرش اجلنسي إذا كان اجلاين زميل عمل
اجلنسي يف األماكن العامةً ،
للضحية أو شخص مسؤول عن حفظ النظام واألمن يف األماكن العامة )].(Human Rights Watch, 2018[55
 الرعاية :ينص القانون على إنشاء جلنة وطنية مسؤولة عن دعم ورعاية ضحاًي العنف من النساء .وهذه اللجنة مكلفة بضمان التواصل والتنسيق
سنوًي عن التقدم املحرز (املادة  .)12-11وقد مت
بني خمتلف الدوائر احلكومية اليت تتعامل مع العنف ضد املرأة .ويكون عليها إصدار تقر ًيرا
مماثلة علىً املستويني ُ
اإلقليمي واحمللي ،ويكون عليها وضع
أيضا ضرورة إنشاء جلان
تشكيل هذه اللجنة يف سبتمرب  .2019كما يفرض القانون ً
خطط عمل بشأن مناهضة العنف ضد املرأة ابلتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين املوجودة يف منطقتها (املادة  .)16-13وليس من الواضح ما
إذا كانت هذه اللجان قد مت إنشاؤها ابلفعل.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
نظرا الرتفاع معدالت العنف ضد املرأة يف البالد .وبرغم ذلك ،انتقدت منظمة هيومن
ويُعد هذا القانون خطوة يف االجتاه الصحيح حيث أنه ضروري ً
جدا ً
رايتس ووتش ومجاعات حقوق املرأة هذا القانون 62.كما أصدرت هذه اهليئات مذكرات اشتملت على اقرتاحات عن كيفية تعديل القانون عندما يكون يف
مراحل الصياغة .كما اقرتحوا كيفية مواءمة القانون مع املعايري الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة ،مثل دليل األمم املتحدة للمرأة للتشريعات املتعلقة ابلعنف
ضد املرأة (اإلطار  .)4.4ومل يتم أخذ معظم هذه االقرتاحات يف االعتبار ،كما ُوجهت انتقادات للحكومة لعدم إشراك اجملتمع املدين يف املناقشات الدائرة
حول مشروع القانون .وفيما يلي أوجه القصور الرئيسة يف القانون:
 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

184 

 بينما يتضمن القانون تعري ًفا واسع النطاق للغاية للعنف ضد املرأة ،ال يتطرق هذا التعريف إىل االغتصاب الزوجي ويشتمل على أشكال معينة فقط
من العنف املنزيل.
 بينما يوفر القانون أوجه جديدة حلماية الناجيات من وقائع العنف ،إال أنه الزال عليه تناول ما أبعد من ذلك .وهو يقيد حاليًا إصدار أوامر احلماية
فقط يف حالة رفع الناجيات من وقائ ع العنف لدعوى جنائية يف احملكمة .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن إلغاء أوامر احلماية إذا تصاحل الزوجان ،وهو
ما يضع ضغوطًا على النساء إلسقاط هذه األوامر .ومن انحية أخرى ،تتوىل املنظمات غري احلكومية تشغيل معظم املالجئ املخصصة إلقامة
الناجيات من وقائع العنف القائم على أساس نوع اجلنس واألماكن احلالية غري كافية .وتعمل احلكومة حاليًا على إنشاء "مساحات متعددة
الوظائف" للنساء حيث تشمل املأوى ،واالستشارات ،واخلدمات االجتماعية والقانونية اليت تُقدم لضحاًي العنف.
 ال يزال هناك جمال لتحسني اجلوانب املؤسسية اخلاصة ابلتعامل مع العنف ضد املرأة حيث ال يوضح القانون واجبات الشرطة ،أو ممثلي االدعاء،
أو قضاة التحقيق يف قضاًي العنف ضد املرأة .وبينما مت إنشاء وحدات يف بعض املؤسسات لتقدمي الدعم للنساء واألطفال الناجني من وقائع
العنف ،ال يزال الكثري منها غري فعال)]. (Human Rights Watch, 2016[57
حمرما .وهذا من شأنه أن
أمرا ً
ويف املغرب ،يتم التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة بشكل عام داخل حميط األسرة حيث أهنا الزالت تُعترب ،إىل حد كبريً ،

يقيد وصول املرأة إىل العدالة .وعندما متتلك املرأة الشجاعة لإلبالغ عن حاالت العنف ،فغالبًا ما ال أتخذ الشرطة ذلك على حممل اجلد
أيضا أن الشهادات اليت تُديل هبا النساء يف قضاًي العنف ال يُعتد هبا ،يف الغالب ،كشهادات موثوقة مثل شهادات الرجال
)] .Watch, 2016[57وقد ثبت ً
(Human Rights

)].(UNDP, 2018[56

وتشمل نقاط القوة يف هذا القانون أن العنف االقتصادي مشمول يف التعريفات كما أنه ينص على عقوابت مشددة على التحرش اجلنسي يف مكان العمل.
مهما أيضا يف ظل القوالب النمطية للنوع االجتماعي القائمة يف اجملتمع.
وعالوة على ذلك ،يُعترب إدراج جانب الوقاية يف قانون مناهضة العنف ضد املرأة ً
أحكاما مهمة لضمان عدم التمييز بني اجلنسني والقوالب النمطية يف وسائل اإلعالم .كما
قانوان بشأن التواصل السمعي والبصري يتضمن
وقد أصدر املغرب ً
ً
أُنشئ مرصد وطين لتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم (دراسة احلالة  .)5.2وتسهم هذه املبادرات يف حتسني صورة املرأة يف اجملتمع .ومع ذلك ،هناك
حاجة إىل املزيد من رفع الوعي مبحتوى القانون.
وقد أعلنت احلكومة أهنا بصدد وضع اللمسات األخرية على اسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد املرأة  .2030وقد تتناول هذه االسرتاتيجية بعض املخاوف
املذكورة أعاله )] .(Amrani, 2019[58ويشكل إنشاء اللجنة الوطنية لضحاًي العنف من النساء مؤخراً خطوة مهمة حنو تعزيز التنسيق بني املؤسسات ذات
الصلة ،وكذلك حنو التطبيق امللموس للقانون.
الدروس املستفادة من اإلصالحات فيما يتعلق مبناهضة العنف ضد املرأة
وميكن تقسيم الدروس املستفادة من دراسات احلالة األربع املذكورة أعاله إىل ثالثة حماور ،أال وهي :آليات االخنراط يف تغيري وإصالح السلوكيات واملواقف؛
ومضمون اإلصالحات؛ والتنفيذ والتطبيق:

آليات االخنراط يف تغيري وإصالح السلوكيات واملواقف
 بناء قاعدة استداللية .بذلت مجيع البلدان اليت يتناوهلا تقرير الدراسة جهوداً مضنية لبناء قاعدة استداللية للعنف ضد املرأة ابستخدام
أمرا
االستقصاءات لتوثيق حجم وأشكال العنف املمارس ضد املرأة على املستوى الوطين ،وأح ً
ياان دون الوطين .وقد كان بناء القاعدة االستداللية ً
حاسم األمهية من أجل الدعوة إىل إصالح القانون يف مجيع البلدان .وعلى الرغم من عدم إمكانية مقارنة بياانت االستقصاءات بني البلدان أو
نظرا لعدم توافق مؤشرات ومنهجيات االستقصاء امل ستخدمة لكل بلد ،جاءت النتائج هبا أوجه تشابه منها ارتفاع
على مدى الفرتات الزمنية ً
أيضا أن نفهم األسباب
معدالت وقوع أحداث العنف ضد املرأة يف مجيع البلدان يف كل من اجملاالت العامة واخلاصة على حد سواء .ومن املهم ً
الكامنة وراء العنف ضد املرأة .وقد مت حبث تلك األسباب يف بعض البلدان ،على سبيل املثال ،من خالل الدراسة االستقصائية الدولية بشأن
الرجال واملساواة بني اجلنسني ( ) IMAGESاليت أُجريت يف مصر واملغرب ،واليت حتدد مواقف كل من الرجال والنساء جتاه العنف .وقد مت
تطوير جمموعة من منهجيات الدعوة القائمة على األدلة ،مثل منوذج تقدير تكاليف العنف الزوجي الذي متت جتربته يف مصر (Duvvury
)] et al., 2015[20املذكور يف اإلطار  4.3أعاله.
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 التأييد والدعوة .يف مجيع البلدان اليت تتناوهلا الدراسة  ،يضغط كل من اجملتمع الدويل (على سبيل املثال :اتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد املرأة ،وهيومن رايتس ووتش) وجهات فاعلة وطنية متعددة (مبا يف ذلك اجملتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان) على املشرعني
ويقدمون اقرتاحات حول كيفية مواءمة األطر القانونية الوطنية للتعامل مع العنف ضد املرأة مع املعايري الدولية .فعلى سبيل املثال ،مت تشكيل
جلنة دعوة يف تونس تتألف من منظمات دولية للتأكد من أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد املرأة يتماشى مع املعايري الدولية .ومل أتخذ كل
جدا على الدعوة إىل إجراء إصالحات قانونية
البلدان هذه االقرتاحات يف االعتبار حيث أنه يف معظم البلدان ،دأب اجملتمع املدين لوقت طويل ً
وال يزال يدعو إىل ذلك ،ألن بعض اإلصالحات ال تُعد كافية ملواجهة العنف ضد املرأة ابلشكل الكايف واملالئم.
 استخدام االسرتاتيجيات والسياسات الستكمال اإلطار القانوين الوطين ملناهضة العنف ضد املرأة .تُعترب صياغة السياسات واالسرتاتيجيات
اخلاصة ابلعنف ضد املرأة أسهل من إصالح التشريعات لكون السياسات واالسرتاتيجيات غري ملزمة ويتم إقرارها من قِبل عدد حمدود فقط من
األطراف املعنية .لقد كان لدى املغرب ( )2004وتونس ( ) 2008اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة قائمة قبل أن يشرعا يف
اإلصالحات القانونية .كما قامت مصر يف السنوات األخرية بتطوير اسرتاتيجية حول مناهضة العنف ضد املرأة ( ،)2015وأصدر األردن اإلطار
الوطين حلماية األسرة من العنف يف عام  .2016وقد كان كل من االسرتاتيجية واإلطار أكثر مشوالً مقارنة ابإلطار القانوين العنف ضد املرأة يف
أيضا إىل العنف ضد
هذه البلدان .ومن امللفت للنظر أن إطار محاية األسرة من العنف يف األردن ال يشمل العنف ضد املرأة وحسب ،بل يتطرق ً
األطفال واملسنني .كما أتخذ اخلطط الوطنية للمساواة (بني اجلنسني) أيضا يف االعتبار مسألة العنف ضد املرأة .فعلى سبيل املثال ،تتضمن كل
من خطة املغرب للمساواة واسرتاتيجية مصر لتمكني املرأة املصرية ( 2030اإلطار  )4.1واالسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن -2020
( 2025قيد اإلعداد حاليًا) مسألة العنف ضد املرأة ابعتبارها ركيزة مهمة.

مضمون االصالحات القانونية
 تعريف العنف ضد املرأة .مل تقم كل البلدان بوضع تعريف مناسب للعنف ضد املرأة ضمن أطرها القانونية .وميثل ذلك مصدر قلق كبري ألنه
أيضا الدولة الوحيدة
يعين أن القانون ال يغطي العديد من أنواع العنف .وتنفرد تونس ابلتعريف األكثر ً
مشوال للعنف ضد املرأة يف قانوهنا ،وهي ً
اليت جترم االغتصاب الزوجي .ومن املثري لالهتمام إىل أن كل من تونس واملغرب قد أدرج ا اجلانب اخلاص ابلعنف االقتصادي يف أطرمها القانونية
املتعلقة مبناهضة العنف ضد املرأة .ويُعترب اإلطار القانوين لتونس دقي ًقا للغاية حيث يشمل عدم املساواة يف األجور واألعمال اخلطرة /املهينة يف
تعريف العنف االقتصادي .وعلى الرغم من ذلك ،سيكون من الضروري اختاذ تدابري إضافية لضمان تنفيذ األحكام املتعلقة ابلعنف االقتصادي
حيث أن املساواة يف األجر عن العمل متساوي القيمة غري مكفول حاليًا يف التشريعات التونسية (الفصل الثاين).
 التحرش اجلنسي يف مكان العمل  .أجرت البلدان تعديالت بغية معاجلة التحرش اجلنسي يف مكان العمل (اإلطار  .)4.6وتضاعف قوانني
مناهضة العنف ضد املرأة يف تونس واملغرب العقوابت املفروضة على مرتكيب التحرش إذا كان هلم سلطة على الضحية .ويف مصر ،استحدث
تعديل قانون العقوابت أحكام قضائية للتحرش اجلنسي وأصبح ينص على عقوابت أكثر صرامة على اجلناة ممن لديهم سلطة على الضحية .ويف
األردن ،أصدر بنك االحتاد سياسة للتحرش اجلنسي (دراسة احلالة  .) 2.8وابإلضافة إىل ذلك ،يتم تشجيع البلدان األعضاء يف منظمة العمل
الدولية على التصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش (رقم  )190اليت مت إقرارها مؤخراً ودمج أحكامها يف أطرها القانونية والسياسية
الوطنية .ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،شرعت مصر واملغرب وتونس يف اختاذ إجراءات حتضريية لتحليل أطر سياساهتم الوطنية ،وهبذا
تستعد هذه البلدان لوضع حد للعنف يف أماكن العمل.
 منع العنف .اقتصر إدراج أحكام تتعلق مبنع العنف يف األطر القانونية للعنف ضد املرأة على تونس واملغرب فقط .وتتناول اسرتاتيجيات العنف
ضد املرأة يف مصر واألردن جانب منع العنف .وتدعو األطر القانونية يف املغرب وتونس املعنية مبناهضة العنف ضد املرأة مؤسسات الدولة إىل
اختاذ تدابري حمددة ملنع العنف ضد املرأة .كما تقر قوانني البلدين ابلدور املهم لإلعالم يف منع العنف ضد املرأة من خالل جتنب القوالب النمطية
للنوع االجتماعي .ويتم تناول اجلانب اإلعالمي يف قانون مناهضة العنف ضد املرأة التونسي ،بينما يتناول املغرب هذا األمر يف إطار قانوهنا
اخلاص ابلتواصل السمعي والبصري.
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 حبس اجلناة .وتنص اإلصالحات يف مجيع البلدان على تشديد عقوبة احلبس ملرتكيب العنف ضد املرأة كما تتضمن أنواع جديدة من اجلرائم ضمن
أطرها القانونية .فعلى سبيل املثال ،أدرجت تونس عمل األطفال والعنف السياسي والتحرش يف مكان العمل والعنف النفسي كأشكال جديدة
من العنف .كما يفرض املغرب اآلن عقوابت على الزواج القسري والتحرش اإللكرتوين .وقد جعلت مصر التحرش اجلنسي من خالل وسائل
االتصال احلديثة جرمية يعاقب عليها القانون ،كما نصت القوانني على عقوابت أشد صرامة ملرتكيب جرمية ختان اإلانث .ومن خالل اإلصالحات
التشريعية اليت شهدهتا مصر ( )1999وتونس ( )2017واألردن ( ،) 2017مل يعد إبمكان املغتصب اهلروب من العقوبة عن طريق الزواج من
الضحية .وبينما تُعد زًيدة عقوبة احلبس خطوة إىل األمام ،إال أهنا جيب أن تقرتن بتعزيز التدابري الرامية ملنع العنف ضد املرأة.
 محاية املرأة .قامت بعض البلدان بتعديل تشريعاهتا بغية تعزيز آليات محاية النساء الاليت تعرضن للعنف .فينص القانون التونسي على أنه ميكن
للشرطة ،مبوافقة املدعي العام ،تطبيق بعض التدابري املعينة حلماية ضحاًي العنف حىت قبل أن تصل القضية إىل حمكمة األسرة ،واليت ميكنها بعد
أيضا ،ولكن فقط عندما تبدأ احملاكمة اجلنائية ضد مرتكب العنف .وجيوز
ذلك إصدار أوامر احلماية .كما ميكن اصدار أوامر احلماية يف املغرب ً
شرحا تفصيليًا ملدة وشروط أوامر
إلغاء األوامر إذا تصاحل الزوجان .أما يف األردن ،استحدث القانون املزيد من القنوات لإلبالغ عن الواقعة ويقدم ً
احلماية.
 رعاية الضحااي .على الرغم من أن اإلصالحات التشريعية يف مجيع البلدان تقريبًا تتناول رعاية النساء الاليت تعرضن للعنف ،ال يزال التطبيق الفعلي
أمرا صعبًا ألنه يتطلب التنسيق بني عدة مؤسسات كما يتطلب االستثمار يف
يواجه صعوابت .فتوفري الرعاية للنساء الاليت تعرضن للعنف يعترب ً
مرافق الرعاية .وتقع مسؤولية إدارة وتشغيل معظم هذه املرافق حاليًا على عاتق املنظمات غري احلكومية واليت غالبًا ما تفتقر إىل املوارد .ويوفر قانون
مناهضة العنف ضد املرأة يف تونس املساعدات القانونية ،والوصول إىل املعلومات ،واإلقامة يف حاالت الطوارئ ونظام إلحالة ضحاًي العنف.
كما أنه خيصص وحدات خاصة ملناهضة العنف ضد املرأة داخل مراكز الشرطة واحملاكم .ويدعم برانمج األمم املتحدة املشرتك لرعاية ضحاًي
العنف تنفيذ القانون .وكذلك ينص القانون املغريب على إنشاء جلان وطنية وإقليمية وحملية تكون مسؤولة عن دعم ورعاية الضحاًي من النساء.
كما ينص القانون املغريب على إنشاء وحدات متخصصة ومساحات متعددة الوظائف داخل مؤسسات خمتلفة لتقدمي الدعم للضحاًي .وقد افتتح
دارا إليواء النساء املعرضات خلطر جرائم الشرف لتجنب االضطرار إىل احتجازهن للحفاظ على سالمتهن .ويف مصر ،مت إنشاء وحدات
األردن ً
مناهضة العنف ضد املرأة يف بعض أقسام الشرطة ،كما مت إنشاء قسم الطب الشرعي املتخصص يف العنف ضد املرأة يف وزارة العدل.

تنفيذ اإلصالحات
حتدًي إذا مل تُعاجل حتدًيت التنفيذ:
وبينما تعد هذه اإلصالحات خطوة مهمة يف االجتاه الصحيح ،قد يظل تطبيقها ميثل ً
مهما للعنف ضد املرأة .كما
 تغيري املفاهيم .تعد مفاهيم عدم املساواة بني اجلنسني الراسخة داخل جمتمع الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمرًكا ً
تتسبب يف أوجه عدم املساواة هذه األطر التشريعية واملعايري االجتماعية التمييزية املوجودة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وميكن تنفيذ
اإلصالحات التشريعية األخرية بشكل فعال فقط إن مت تغيري املفاهيم واملمارسات االجتماعية .ويُالحظ تغري يف املفاهيم والرأي العام بشأن العنف
ضد املرأة يف بعض البلدان اليت تتناوهلا الدراسة ،على سبيل املثال ،اختذت السلطات الدينية وقادة املنطقة موق ًفا من العنف ضد املرأة .كما تلعب
حمظورا تناوله ابلنسبة للعنف ضد املرأة .وقد بدأت العديد من البلدان برامج تركز على
مهما يف التصدي ملا كان ً
دورا ً
وسائل التواصل االجتماعي ً
تغيري األفكار الراسخة واملواقف اخلاصة ابلعنف ضد املرأة وإشراك الرجال والفتيان يف احلوار الدائر يف هذا الصدد (امللحق -1ج 1يف الفصل
األول).


نظرا ألن معظم اإلصالحات تعترب حديثة إىل حد ما ،حيتاج الناس إىل معرفة اآلليات املتاحة ملواجهة العنف ضد املرأة.
التوعية ورفع الوعيً .

وقد ذكرت األطراف املعنية يف مجيع البلدان اليت تتناوهلا الدراسة أن املشكلة ال تكمن يف غياب الوعي بشأن العنف ضد املرأة بني عامة الناس
أيض ا يف وجود حاجة إىل توعية املؤسسات اليت هلا دور يف تنفيذ التشريعات اخلاصة مبناهضة العنف ضد املرأة .وخري مثال على
وحسب ،بل ً
ذلك هو العيادة القانونية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة اليت مت تنظيمها يف كلية احلقوق جبامعة قرطاج بتونس ،واليت تعمل على توعية خرباء القانون
املستقبل يني بقانون مناهضة العنف ضد املرأة .وعالوة على ذلك ،جيب على املتخصصني يف جمال العدالة إقامة الروابط بني األنواع املختلفة من
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األطر القانونية اليت تؤثر على العنف ضد املرأة .ويف تونس ،مت تضمني تعريف مفصل أمشل للعنف االقتصادي يف قانون مناهضة العنف ضد
أحياان يف الرأي العام وكذلك يف احملاكم إذا كانت الزوجة
املرأة ،والذي يؤثر بدوره على حقوق املرأة يف العمل .أما يف مصر واألردن ،فيُربر العنف ً
ال تطيع الزوج حيث أن قوانني األحوال الشخصية يف هذه البلدان ال تزال تدعم فكرة وجوب طاعة الزوجة لزوجها.
 الوصول إىل العدالة .هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود ملساعدة النساء على الوصول إىل العدالة .وعلى الرغم من أن بعض احملاكم تطبق
وحمرما فيخشني
حمظورا ً
أمرا ً
ابلفعل اإلصالحات القانونية األخرية ،غالبًا ما حتجم النساء عن اإلبالغ عن واقعات العنف ألهنا الزالت تُعترب ً
عواقبه وتداعياته .وقد دعمت اإلصالحات األخرية يف مجيع البلدان أنظمة احلماية والتنسيق املؤسسي لضحاًي العنف من النساء الاليت قررن
اإلبالغ .ومع ذلك ،كثريا ما تتعرض املرأة للضغط إلسقاط التهم.
أمرا حاسم األمهية لضمان احلصول على نتائج .وينص قانون
 الرصد الدوري املنتظم .يُعترب الرصد الدوري املنتظم لعملية تنفيذ التشريعات ً
العنف ضد املرأة يف تونس على مراقبة تنفيذ القانون وتقييمه .وقد مت إنشاء مرصد وطين للعنف ضد املرأة ،والذي جيب أن يقدم تقار ًيرا سنوية
إىل احلكومة والربملان عن وضع العنف ضد املرأة وكيف تتم معاجلته .أما يف املغرب ،فينص التشريع املغريب اخلاص ابلعنف ضد املرأة على إنشاء
جلنة وطنية مكلفة بدعم ورعاية ضحاًي العنف من النساء وكذلك التنسيق بني اجلهات احلكومية املعنية مبناهضة العنف ضد املرأة .ويتعني على
هذه اللجنة هي األخرى تقدمي تقارير سنوية عن التقدم املحرز يف هذا الصدد.
ُ
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اإلطار  4.6.معلومات تفصيلية متعمقة :القضاء على العنف والتحرش يف عامل العمل
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش
بلدا ،أبغلبية ساحقة ،على اتفاقية العنف والتحرش
يف  21يونيو  ،2019صادقت كافة البلدان األعضاء يف منظمة العمل الدولية ،البالغ عددهم ً 187
(رقم  )190والتوصية املرفقة هبا (رقم  .) 206وقد كان ذلك هو احلدث البارز يف احتفاالت املنظمة ابلذكرى املئوية لتأسيسها.
وتُعرف االتفاقية العنف والتحرش يف عامل العمل أبنه "جمموعة من السلوكيات واملمارسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطة هبا ،سواء حدثت مرة واحدة
أو تكررت ،هتدف أو تؤدي أو حيتمل أن تؤدي إىل إحلاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي ،وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع
اجلنس ويعين مصطلح "العنف والتحرش القائم على أساس نوع اجلنس" العنف والتحرش املوجهني ضد األشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم ،أو
أشخاصا ينتمون إىل جنس معني أو نوع جنس معني ،ويشمل التحرش اجلنسي".
اللذين ميسان على حنو غري متناسب
ً
ويتجلى العنف يف مكان العمل يف أشكال خمتلفة ،فثمة صور للعنف املمارس من أصحاب العمل يف حق العاملني والعكس ،أو بني العاملني بعضهم
ُ
البعض ،أو املوجه حنو مقدمي اخلدمة ،ولكنه يف الغالب يرتبط بعالقات السلطة ،والتمييز بني اجلنسني ،واملعايري االجتماعية والثقافية السائدة اليت تسخر
من أمهية االحرتام والكرامة يف العمل.
يتم تطبيق املعايري على مجيع األشخاص املتواجدين يف عامل العمل ،وهم :الباحثني عن فرص عمل ،واملتدربني ،والعاملني يف القطاع غري الرمسي ،والعاملني
بدوام جزئي ،والعاملني الريفيني ،والعاملني من املنزل ،والعمال املنزليني ،واملتطوعني .كما تغطي املعايري مجيع املساحات املرتبطة ابلعمل ،مبا يف ذلك مناطق
االغتسال واملرافق الصحية ،وغرف تغيري امل البس ،وخالل النزهات االجتماعية ،وداخل وسائل النقل ،وأثناء التدريب ،أو أي حدث آخر له عالقة
ابلعمل .وتشمل املعايري اجلديدة العمال الذين يواجهون العنف املنزيل وذلك لعواقبه السلبية يف العمل مثل ارتفاع معدل دوران املوظفني ،واخنفاض
اإلنتاجية ،وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ،وبيئة عمل خانقة ،وإاثرة اخلوف.
وتقر الصكوك أن بعض فئات العاملني غالبًا ما يكونوا أكثر عرضة ملواجهة العنف داخل عامل العمل .وبطبيعة احلال ،تتحمل النساء النصيب األكرب من
هذا العنف .ومن انحية أخرى ،يواجه العاملون املهاجرون ،والعاملون من الشباب وكبار السن ،والعاملون ذوي اإلعاقة خماطر متزايدة من العنف والتحرش.
أيضا أن العاملني يف قطاعات معينة يكونون أكثر عرضة ملواجهة العنف – وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية ،وخدمات الطوارئ،
وتقر الصكوك ً
والتعليم ،والنقل ،واألعمال املنزلية ،واالقتصاد غري الرمسي.
وتدع و الصكوك األعضاء إىل املصادقة على التشريعات ،سواء اجلنائية أو املتعلقة ابلسالمة املهنية واملخاطر الصحية .كما تقرتح تدابري خمتلفة للتغلب على
العنف والتحرش ،مبا يف ذلك منع التحرش ،ومحاية الضحاًي وإعادة أتهيلهم ،ووضع العقوابت املناسبة ،وحتديد سبل إنصاف فعالة ،وتقدمي االستشارات،
واحرتام بنود السرية ،والتدريب والتوعية ،واحلق يف االنسحاب من وضع عمل يلوح فيها شبح العنف.
أتكيدا على أن العنف والتحرش ظاهرة عاملية .ويتم تشجيع البلدان األعضاء يف منظمة العمل الدولية،
ويُعد اعتماد معايري العمل الدولية اجلديدة هذه ً
بشكل نشط ،على التصديق على االتفاقية رقم  190وإدماج أحكامها يف األطر القانونية والسياسية الوطنية اخلاصة بكل منهم .ويف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا ،شرع كل من مصر واملغرب وتونس يف اختاذ إجراءات حتضريية لتحليل إطار سياساهتا الوطنية ،يستعدوا بذلك لوضع حد للعنف
يف أماكن العمل.
مبادرات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للتصدي للعنف والتحرش يف العمل
يف إطار التحضري ملؤمتر العمل الدويل لعام  ،2018أعدت منظمة العمل الدولية تقر ًيرا مرجعيًا عن العنف والتحرش يف العمل (منظمة العمل الدولية،
تقدما على مستوي العامل فيما يتعلق ابلتشريعات اخلاصة ابلتحرش اجلنسي
 ،)2018والذي أظهر أن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تعترب األقل ً
يف مكان العمل .وال يوجد التزام على أصحاب العمل يف أي من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت مشلها االستقصاء ابختاذ أية خطوات
بلدا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مشلها االستقصاء
ملنع التحرش اجلنسي .وتشري بياانت البنك الدويل إىل أن  6بلدان فقط من أصل ً 20
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لديها تشريعات بشأن التحرش اجلنسي يف العمل .أما يف مجيع مناطق العامل األخرى ،فإن غالبية البلدان لديها تشريعات سارية يف هذا الصدد (البنك
الدويل.)2018 ،
وعالوة على ذلك ،يوضح التقرير املرجعي ملنظمة العمل الدولية أن املادة 13ج من الربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن
أيضا
حقوق املرأة يف إفريقيا (بروتوكول مابوتو) تنص على أنه ينبغي على الدول األطراف "ضمان الشفافية يف توظيف املرأة وترقيتها وإهناء خدمتها و ً
مكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل ومعاقبة مرتكبيه" (بروتوكول مابوتو) .وقد صادقت جمموعة من البلدان اإلفريقية على الربوتوكول وأقرت تشريعات
بشأن التحرش يف مكان العمل .ومن بني بلدان مشال إفريقيا ،مل يصادق على الربوتوكول سوى اجلزائر وجيبويت وليبيا وموريتانيا وتونس .أما مصر واملغرب،
فلم توقع أو تصادق أي منهما على الربوتوكول.
وعلى الرغم من ذلك ،تظهر دراسات احلالة أن البلدان قد قامت إبصالحات و/أو أطلقت مبادرات هتدف إىل التصدي للتحرش اجلنسي يف مكان
مؤخرا يف تونس واملغرب العقوابت على مرتكيب التحرش إذا كانوا يتمتعون بسلطة على الضحية
العمل .فقد ضاعفت قوانني العنف ضد املرأة اليت ُسنت ً

أيضا على فرض عقوابت
(دراسات احلالة  4.4و .)4.7ويف مصر ،مت استحداث عقوابت للتحرش اجلنسي ضمن تعديالت قانون العقوابت اليت نصت ً
أكثر صرامة على اجلناة الذين لديهم سلطة على الضحية (دراسة احلالة  .) 4.6ويف األردن ،أصدر بنك االحتاد سياسة للتحرش اجلنسي (دراسة احلالة
.)2.8
املصدر:
(ILO, 2019[59]), Violence and Harassment Convention, 2019; (ILO, 2019[60]), R206 - Violence and Harassment
Recommendation, 2019; (ILO, 2018[58]), Ending violence and harassment against women and men in the world of
work; (ILO, 2009[62]), ILO Resolution concerning gender equality at the heart of decent work, ILC 2009 ; (World
Bank Group, 2020[14]), Women, Business and the Law 2018.

 .4.5اخلالصة والتوصيات
يوضح هذا الفصل أنه على الرغم من أن املعايري االجتماعية التقييدية والقوانني التمييزية املتعلقة ابألحوال الشخصية للمرأة ال تزال قائمة ،فإن الزخم إلحداث
التغيري يتزايد .فهناك مناقشات مهمة جتري يف املنطقة حول املساواة يف حقوق املرياث ومحاية حقوق املرأة يف املرياث .وابإلضافة إىل ذلك ،تعمل بعض البلدان
على تعزيز حق املرأة يف نقل جنسيتها .وقد قام كل من مصر واألردن واملغرب وتونس مبراجعة وتنقيح أطرها التشريعية من أجل التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات .ويف هذا القسم األخري ،سنقدم استنتاجات وتوصيات أكثر تفصيالً بشأن املرياث ،والزواج واجلنسية ،والعنف ضد املرأة.
املرياث
اقتصادًي .فزًيدة املرياث ستحقق للمرأة املزيد من األمن املايل ،والذي سيعزز ،بدوره ،التمكني
إن حقوق املرأة يف املرياث هلا أمهية حامسة من أجل متكينها
ً
تذرعا حبجج خمتلفة لتربير انعدام املساواة يف هذا األمر .وتنص
االقتصادي هلا .وعلى مرور عقود طويلة ،ظل الرجال يف البلدان األربع يرثون أكثر من النساء ً
القاعد ة العامة يف قانون األسرة يف البلدان األربع على أنه حيق للورثة من النساء احلصول على نصف احلصة فقط اليت حيق للرجال احلصول عليها .ويًعد حتقيق
املساواة يف املرياث مهمة يف منتهى الصعوبة واحلساسية حيث أن التطرق للهيمنة املالية للرجال يتعلق يف هناية املطاف ابلتطرق لديناميكيات السلطة داخل
األسرة واجملتمع بوجه عام.
حمتدما يف املنطقة .وعلى الرغم من أن هذه املناقشات مل تسفر بعد عن إصالحات قانونية تضمن املساواة يف املرياث ،يًعد اجلدل
وتثري هذه القضية ً
جدال ً
إجنازا .ومن املنتظر أن يتطور كل بلد ابلوترية املناسبة له ،وعندما حتني اللحظة السياسية املناسبة ،ستكون األطراف املعنية على أهبة
الدائر يف حد ذاته ً
االستعداد للضغط مرة أخرى من أجل املساواة يف املرياث .ويف هذه األثناء ،تتخذ البلدان خطوات حنو ضمان حقوق النساء احلالية يف املرياث على األقل.
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وقد خلصت دراسات احلالة إىل التوصيات التالية:
 رفع الوعي حبقوق املرأة يف املرياث .وينبغي أن تستهدف جهود التوعية هذه النساء والرجال على حد سواء.
 تقدمي املساعدة القانونية للنساء الاليت يرغنب يف املطالبة حبقوقهن يف املرياث.
 تدريب موظفي الدولة املعنيني ابختاذ القرارات واإلجراءات اخلاصة ابملرياث على حقوق املرأة وممارسات اجملتمع اليت قد تعوق تنفيذ هذه احلقوق.
 ضمان إنفاذ أحكام القضاء الصادرة لصاحل حقوق املرأة يف املرياث.
 ترسيخ مبدأ املساواة يف املرياث يف التشريعات الوطنية بغرض مواءمة هذه التشريعات مع مبادئ املساواة اليت تكفلها دساتري البلدان.
 وحيث أنه قد يصعب حتقيق التوصية السابقة يف ظل املناخ السياسي احلايل ،ينبغي على البلدان مواصلة احلوار حول املساواة يف املرياث بني املرأة
والرجل .وجيب أن يستند هذا احلوار إىل حقائق وأن يقوم على االنفتاح.
 تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة املتعلقة مبرياث املرأة على مستوى املنطقة.
الزواج واجلنسية
ال تزال ال تشريعات اخلاصة ابجلنسية تتسم ابلتمييز القائم على أساس نوع اجلنس .فبينما ميكن للمواطنني الذكور يف البلدان األربع نقل جنسيتهم إىل الزوجة
األجنبية ،غالبًا ما ال يكون ذلك ممكنًا ابلنسبة للمواطنات النساء .غري أن البلدان قد قامت ببعض اإلصالحات املبشرة يف هذا الصدد حيث تسمح تونس
اآلن للمرأة بنقل جنسيتها إىل الزوج األجنيب (بشروط حمددة) .بل إن تونس قد خطت خطوة أخرى حيث مسحت للمرأة التونسية ابلزواج من غري املسلم.
كما تسمح مصر واملغرب وتونس للنساء بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن .أما يف األردن ،فال يُسمح للمرأة بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا ،مما يسبب مشكالت
معينة لألطفال عندما ال يكون والدهم أردنيًا .ويف ظل وجود عدد كبري من الالجئني يف األردن ،فإن الزجيات املختلطة شائعة بشكل متزايد ،ولذا فاألمر يتعلق
مؤخرا بتعديل قانون العمل من أجل منح الشخص املولود من أم أردنية وأب أجنيب نفس
حاليًا بوضع  360.000طفل .ومن انحية أخرى ،قام األردن ً
حقوق العمل اليت يتمتع هبا املواطن األردين.
وقد خلص التحليل إىل التوصيات التالية:
 ضرورة مراجعة وتنقيح التشريعات اخلاصة ابجلنسية والزواج بشكل يعطي املرأة حقوقاً متساوية يف نقل جنسيتها إىل الزوج واألطفال .كما جيب
ضمان املساواة القانونية الكاملة مع عدم وجود فرق بني املرأة والرجل يف إجراءات نقل اجلنسية.
 تسهيل مشاركة األزواج األجانب وأطفاهلم يف قوة العمل.
العنف ضد النساء والفتيات
شهدت الفرتة بني عامي  2014و 2018جمموعة من اإلصالحات القانونية واملؤسسية ويف السياسات تتعلق ابلعنف ضد املرأة يف مجيع البلدان اليت تتناوهلا
قدما حيث تلهم البلدان بعضها البعض وتستفيد من إجنازات بعضها البعض .وهذا الزخم موضع
الدراسة .وهناك زخم يف املنطقة لدفع هذه اإلصالحات ً
نظرا الرتفاع معدالت العنف ضد املرأة يف مجيع أحناء املنطقة.
ترحيب ً
وعلى الرغم من أن هذه اإلصالحات تُعترب خطوة يف االجتاه الصحيح ،إال أنه من املؤسف أهنا ال تتسق مع املعايري الدولية بشأن مناهضة العنف ضد املرأة
يف معظم بلدان الدراسة .وقد ركزت اإل صالحات ،يف الغالب ،على تشديد عقوبة احلبس للجناة مع إيالء بعض االهتمام حلماية ورعاية ضحاًي العنف من
النساء .وبينما وسعت بعض البلدان نطاق تعريفاهتا للعنف ضد املرأة ،التزال العديد من أعمال العنف غري مغطاة ضمن اإلطار التشريعي .وقد مت إقرار العنف
االقتصادي كشك ل من أشكال العنف املنصوص عليها يف األطر القانونية لكل من املغرب وتونس؛ وستوضح السوابق القضائية كيفية تطبيق هذه أحكام
القانون املشار إليها على أرض الواقع.
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حافزا إلصالح املنهج الذي يطبقه نظام العدالة عند التعامل
ومن انحية أخرى ،شهد الصعيد املؤسسي إحراز بعض التقدم .فقد كانت اإلصالحات القانونية ً
مع ضحاًي العنف من النساء ،كما أاتحت الفرصة لتنسيق أفضل بني مؤسسات الدولة .كما مت توفري خدمات إضافية لضحاًي العنف من النساء.
ويبقى التحدي األكرب وهو التصدي لألعراف االجتماعية اليت تدعم العنف ضد املرأة وكذلك تغيري املواقف جتاه القضية حىت ميكن منع العنف .وعلى الرغم
من أن الزخم املتزايد جعل احلوار حول العنف ضد املرأة أيسر بعد أن أخرجه من دائرة احملظورات ،التزال هناك العديد من حاالت العنف ضد املرأة اليت ال
يتم اإلبالغ عنها .وجيري اآلن وضع برامج لدعم البلدان يف معاجلة األعراف االجتماعية فيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني بوجه عام ،وفيما يتعلق مبناهضة
العنف ضد املرأة بوجه خاص ،وكذلك فيما خيص إشراك الرجال والفتيان يف احلوار الدائر حول األمر .وسيكون من الضروري أن ندرس على نطاق أوسع
الكيفية اليت هبا يرتكب العنف وردود أفعال اجملتمع حيال ذلك ،ويشمل ذلك العنف ضد األطفال والسلوكيات العنيفة بني الرجال.
وقد خلصت دراسات احلالة إىل التوصيات التالية:
 توفيق ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة .وإذا كان الدستور يتضمن حكماً بشأن مناهضة العنف ضد املرأة،
فيمكن استخدامه كمحفز إضايف .وإصدار قانون شامل ملناهضة العنف ضد املرأة و/أو مواءمة خمتلف األطر القانونية الوطنية اليت تغطي مناهضة
العنف ضد املرأة .ورصد تنفيذ اإلصالحات وإعداد تقرير سنوي عنها.
 مواصلة بناء قاعدة االستداللية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة .وجيب حتقيق االتساق بني املؤشرات املستخدمة يف استقصاءات العنف ضد املرأة حىت
ميكن مقارنة البياانت بني البلدان وعلى مدى الفرتات الزمنية .وينبغي أال تقيس االستقصاءات معدل حدوث العنف وحسب ،بل جيب أن تنظر
أيضا يف مفاهيم ومواقف كل من النساء والرجال جتاه العنف ضد املرأة .وإجراء املزيد من البحوث للتوصل إىل فهم أفضل للعالقة اليت تربط بني
ً
العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي هلا ،وكذلك تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمال اإلصالح القانوين اخلاص مبناهضة العنف ضد املرأة
على مستوى املنطقة.
 إشراك كل من وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي يف نشر نتائج دراسات العنف ضد املرأة وكذلك اإلصالحات القانونية
األخرية اليت متت يف هذا الصدد .وينبغي أن تستهدف هذه اجلهود التوعوية املرأة والرجل على حد سواء.
 تدريب موظفي الدولة على اإلصالحات األخرية حىت يتمكنوا من تطبيقها يف عملهم (ويشمل ذلك ضباط الشرطة ،والقضاة ،واملوظفني،
واألخصائيني االجتماعيني ،واألطباء ،واملعلمني ،وغريهم من املتخصصني يف جمال التعليم) وضمان التنسيق بني خمتلف مؤسسات الدولة املسؤولة
عن مواجهة العنف ضد املرأة.
 تقدمي الدعم للنساء لإلبالغ عن العنف .كما جيب تقدمي املساعدة القانونية اجملانية والدعم للضحاًي من النساء أثناء خوضهن اإلجراءات القضائية
لتقدمي اجلاين إىل العدالة.
 توفري التمويل وبناء قدرات ملنظمات اجملتمع املدين الوطنية .وسيتيح هلم ذلك مواصلة الدعوة إىل اإلصالحات القانونية املتعلقة مبناهضة العنف
ضد املرأة وكذلك االستمرار يف تقدمي اخلدمات لضحاًي العنف من النساء.
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مالحظات
، والكونغو، وجزر القمر، وتشيلي، وتشاد، ومجهورية إفريقيا الوسطى، والكامريون، وبوروندي، وبرواني، وبيالروسيا، وبنجالديش، والبحرين، واجلزائر، أفغانستان:هذه البلدان هي

1

، والكويت، واألردن، والعراق، وإيران، وإندونيسيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وجرينادا، وجامبيا، واجلابون، وغينيا االستوائية، ومصر، ودومينيكا، وجيبويت، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،*وقربص
 والفلبني وقطر واململكة العربية السعودية والسنغال، والسلطة الفلسطينية، وابكستان، وعمان، والنيجر، واملغرب، وموريتانيا، ومايل، واملالديف، وماليزًي، ومد غشقر، وليبيا، وليبريًي،ولبنان
.وسيشيل والصومال وجنوب السودان والسودان وسورًي وتنزانيا وتوجو وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن وزميبابوي
تستند هذه القائمة إىل قاعدة بياانت النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية املستخدمة يف حتديد نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني
 كما أن االقتصادات املذكورة أعاله هي تلك اليت.)https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019  (متوفرة على2019 ) لعامSIGI( اجلنسني
 أن يف هذه االقتصادًيت "ال تتمتع املرأة ابحلقوق القانونية نفسها مثل الرجل كأن يُعرتف هبا كرب األسرة0.75  حيث توضح، يف املؤشر الفرعي ملسؤوليات األسرة1  أو0.75 سجلت
". فتوضح أن يف هذه البلدان "ال تتمتع املرأة ابحلقوق القانونية نفسها مثل الرجل كأن يُعرتف هبا كرب األسرة أو أن يكون هلا سلطة أبوية1 أو أن يكون هلا سلطة أبوية" أما
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* املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة بقربص ذات صلة ابجلزء اجلنويب من اجلزيرة .وال توجد سلطة واحدة متثل كال من الشعب القربصي الرتكي واليوانين يف اجلزيرة .وتعرتف تركيا
ابجلمهورية الرتكية لشمال قربص ( .)TRNCوإىل أن يتم التوصل إىل حل دائم ومنصف يف إطار األمم املتحدة ،ستظل تركيا على موقفها بشأن "قضية قربص".
يعرتف مجيع أعضاء األمم املتحدة جبمهورية قربص ابستثناء تركيا .وتتعلق املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ابملنطقة الواقعة حتت السيطرة الفعلية حلكومة مجهورية قربص.
2

هذه االقتصادات هي :أنتيجوا وبربودا؛ واألرجنتني؛ والنمسا؛ وأسرتاليا؛ وأذربيجان؛ وجزر البهاماو؛ وبرابدوس؛ وبيالروس؛ وبلجيكا؛ وبليز بواتن؛ والربازيل؛ وبلغارًي؛ وكابو فريدي؛

وكندا؛ وشيلي؛ والصني؛ وكولومبيا؛ وكرواتيا؛ وكواب؛ وقربص*؛ ومجهورية التشيك؛ والدمنارك؛ ومجهورية الدومنيكان؛ وإستونيا؛ وفنلندا؛ وأملانيا؛ وجياان؛ وهندوراس؛ وهونغ كونج ،والصني؛
وأيسلندا؛ وأيرلندا؛ وإيطاليا؛ وجامايكا؛ والياابن؛ وكازاخستان؛ وكورًي؛ والتفيا؛ وليتوانيا؛ ولوكسمربج؛ ومالطا؛ ومولدوفا؛ ومنغوليا؛ وهولندا؛ ونيوزيلندا؛ ونيكاراجوا؛ والنرويج؛ وبنما؛ وبولندا؛
والربتغال؛ ورومانيا؛ وروسيا؛ وسان تومي وبرينسييب؛ وسيشيل؛ ومجهورية سلوفاكيا؛ وسلوفينيا؛ والسويد؛ وسويسرا؛ واتيالند؛ وترينداد وتوابجو؛ وأوكرانيا؛ والوالًيت املتحدة األمريكية؛
وأوروجواي؛ وفنزويال.
تستند هذه القائمة إىل قاعدة بياانت النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية املستخدمة يف حتديد نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني
اجلنسني ( )SIGIلعام ( 2019متوفرة على  .) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019واالقتصادات املذكورة أعاله هي تلك اليت سجلت
(صفر) يف املؤشر الفرعي للتمييز يف املرياث .ويصف (الصفر) اقتصادات "تتمتع فيها الزوجات األرامل واألبناء اإلانث بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األزواج األرامل واألبناء الذكور يف وراثة
األصول العقارية (األراضي) وغري العقارية .وينطبق ذلك على مجيع فئات النساء حيث أن القوانني أو املمارسات العرفية والدينية والتقليدية ال تنطوى على متييز فيما يتعلق حبقوق املرياث
اخلاصة ابملرأة" .
3

اجلزائر ،وجزر البهاماس ،والبحرين ،وبنغالديش ،وبرابدوس ،وبنني ،وبرواني ،وبوروندي ،والكامريون ،ومجهورية إفريقيا الوسطىو ،وجزر القمر ،والكونغو ،ومصر ،وإيسواتيين ،وجواتيماال،

وغينيا ،وهاييت ،وإيران ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليسوتو ،وليبريًي ،وليبيا ،ومدغشقر ،ومالوي ،وماليزًي ،وموريتانيا ،واملغرب ،وموزمبيق ،ونيبال ،ونيجريًي ،وعمان ،وابكستان،
والسلطة الف لسطينيةو ،والفلبني ،وقطر ،واململكة العربية السعودية ،وسرياليون ،وسنغافورة ،والصومال ،والسودان ،وسورًي ،وتنزانيا ،واتيالند ،وتوجو ،وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
تستند هذه القائمة إىل قاعدة بياانت النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية املستخدمة يف حتديد نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني
اجلنسني ( )SIGIلعام ( 2019متوفرة على  .)https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019واالقتصادات املذكورة أعاله هي تلك اليت سجلت
إما  0.75أو  1يف املؤشر الفرعي حلقوق املواطنة ،حيث يصف  0.75اقتصادات "تتمتع النساء والرجال فيها ابحلقوق نفسها فيما يتعلق ابكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا .ومع
قيودا قانونية على حقوقهن يف منح جنسيتهن لزوجهن و/أو أطفاهلن ،بينما يصف  1اقتصادات "ليس للنساء والرجال فيها نفس احلقوق يف اكتساب اجلنسية أو تغيريها
ذلك ،تواجه النساء ً

أو االحتفاظ هبا".
4

حيتوي الشكل  0.1يف بداية هذا التقرير على ملخص "حملة سريعة" عن مجيع موضوعات دراسات احلالة واإلطارات املتعمقة.

5

ميكن االطالع على الربوتوكول على الرابط التايلhttps://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf :

6

تتكون جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية من تسعة أعضاء ،وترتأسها احملامية والعضوة السابقة يف الربملان بشرى بلحاج محيدة .ويتمتع أعضاء اللجنة خبلفيات وخربات يف جماالت

القانون والدين واألنثروبولوجيا واألدب واالتصاالت.
7

التقرير متوفر ابللغة العربية على الرابطhttps://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8054_4.168. :تقريرجلنةاحلرًياتلفرديةواملساواة.pdf

8

كان القانون فيما مضى ال يتعرض هلذا األمر .ولكن يف الواقع العملي غالبًا ما كان يتم إرغام األرملة على مغادرة منزل الزوجية من قبل أبنائها أو من قبل أسرة زوجها املتوىف.

9

يف الوقت احلايل ،تنص املادة  13من قانون اجلنسية التونسي على أن الزوجة األجنبية ميكن أن تكتسب اجلنسية التونسية تلقائيًا عند زواجها من تونسي وذلك يف حالة فقدها جنسية

أيضا ،وف ًقا للمادة  ) 2( 21من قانون اجلنسية التونسي ،ميكن لزوج املرأة التونسية األجنيب احلصول على اجلنسية التونسية إذا كانت إقامة األسرة
بلدها األصلي نتيجة لزواجها من أجنيب .و ً

ومسكنها يف تونس أثناء عملية طلب اجلنسية.

10
سوًي ملدة عامني يف تونس.
وهذا يعين ،بشكل ملموس ،أنه سيتم السماح لألم التونسية ً
أيضا مبنح اجلنسية ألطفاهلا املولودين يف تونس وللزوج األجنيب بعد أن يكوان قد عاشا ً

 11تشمل اإلعفاءات الضريبية املمنوحة لرب األسرة ما يلي:
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  300دينار تونسي بصفته رب األسرة.عاما ملتحق ابلتعليم العايل دون منحة
  100دينار تونسي لكل طفل ُم عال ،وهذا ينطبق على أول أربعة أطفال .ويصل هذا املبلغ إىل  1000دينار تونسي لكل طفل دون سن ً 25دراسية؛ وإىل  2000دينار تونسي لكل طفل معاق.

 12تقدم املادة  5من قانون ضريبة الدخل وضريبة الشركات التونسي تعري ًف ا لرب األسرة .وال ميكن اعتبار الزوجة رب األسرة إال بشرطني :إذا أثبتت أن زوجها مل حيصل على أي دخل عن
السنة املالية املشار إليها ،أو إذا تزوجت مرة أخري وحتتفظ حبضانة أبنائها من الزواج السابق.
 13مت تقدمي مشروع قانون لتعزيز حقوق املرأة يف املرياث يف مايو  ،2016ولكن مل يتم أتييده.
 14تقوم وزارة الشؤون االجتماعية التونسية حاليًا إبعداد دراسة عن عدم املساواة يف األجور يف القطاع اخلاص التونسي.
 15على سبيل املثال ،هذا التقرير مؤيدhttps://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-:
; ،l-egalite-dans-l-heritageبينما هذا ضدهhttps://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans- :
lheritage

 16القانون رقم  1943/77قانون املرياث 6 ،أغسطس  ،1943جملة مصر رقم  12 ،92أغسطس  ،1943املادة  18وما يليها.
 17القانون رقم  1946/71اخلاص إبصدار قانون الوصية 1 ،يوليو  ،1946جملة مصر رقم  1 ،65يوليو  ،1946املادة  1وما يليها.
 18وفقاً للمادة  3من الدستور املصري ،مت منح اجملتمعات غري املسلمة بعض االستقالل فيما خيص األحوال الشخصية؛ ومع ذلك ،فإن استقالهلم التشريعي يقتصر حاليًا على قانون األسرة.

كانت اجملتمعات املسلمة واملسيحية واليهودية تتمتع بقانون خاص لألحوال الشخصية لكل منهم ،وكان هلا حماكمها اخلاصة (احملاكم الشرعية للمسلمني واجمللس امللي لغري املسلمني) ،وتتمتع

بدرجة كبرية من االستقاللية يف بعض األمور مثل األهلية القانونية والوصاية واملرياث .ويف عام  ، 1956قرر الرئيس الراحل مجال عبد الناصر إلغاء احملاكم املستقلة واحلد من استقاللية
اجملتمعات غري املسلمة ليحدد بذلك نطاق تطبيق قوانني األحوال الشخصية لغري املسلمني يف الزواج والطالق فقط )].(Berger, 2001[66
 19شاهد :لقاء مع عزة سليمان ،مديرة مركز قضاًي املرأة املصرية (.http://www.equalitynow.org/partner/azza_suleiman ،)CEWLA
 20مت نشر التعديل يف اجلريدة الرمسية يف  30ديسمرب  ،2017بعد أن أقره الربملان املصري يف  5ديسمرب .2017
21

يشكل األقباط يف مصر أكرب عدد من السكان املسيحيني يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،كما ميثلون أكرب أقلية دينية يف املنطقة ،بنسبة تقارب  ٪ 20-5من السكان املصريني.

22

ويف حاالت أخرى ،يقيم أفراد األسرة دعوى حجر ضد والديهم بدعوى أهنم مرضى نفسيني أو غري قادرين على التصرف يف أمواهلم بشكل صحيح.

23

لقاء مع هناد أبو القمصان.

24

تنص املادة ( 16.1ب) من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على ما يلي" :تتخذ األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع األمور

استنادا إىل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة :نفس احلق يف حرية اختيار الزوج أو الزوجة ويف الزواج فقط إبرادة حرة وموافقة اتمة".
املتعلقة ابلزواج والعالقات األسرية ،وتضمن بشكل خاص،
ً

ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،راجع )].(OECD, 2017[1
25

قانون رقم ( )6لسنة  1954بشأن اجلنسية بصيغته املعدلة عام .1987

 26راجع املالحظات اخلتام ية للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة يف مصر (الدورة  18 ،45يناير  5 -فرباير  ،)2010واملغرب (الدورة  13 ،66فرباير  3 -مارس ،)2017
واألردن (الدورة  14 ،40يناير  1 -فرباير  )2008وتونس (الدورة  22 - 4 ،47أكتوبر  .)2010وقد أدرج كل من املغرب ومصر حتفظات على املادة  2من اتفاقية القضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملتعلقة بتطبيق االتفاقية حيث أعلن كال البلدين أهنما لن يطبقا االتفاقية إال إذا كانت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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وقد اعتربت جلنة االتفاقية هذه التحفظات متعارضة مع موضوع االتفاقية والغرض منها .وهذه االعرتاضات تُصنف كسياسية أكثر من كوهنا قانونية من حيث أتثريها ،وابلتايل فهي ال متنع
سرًين االتفاقية )].(OECD, 2017[1
27

نص االتفاقية ابللغة اإلجنليزية متاح على الرابطhttps://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e.:

28

هذه التوصية متوفرة ابللغة اإلجنليزية على الرابطhttps://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020. :

 29االسرتاتيجية متوفرة ابللغة الفرنسية على الرابطhttps://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf. :
30

31

لالطالع على نص الدستور ابللغة اإلجنليزية ،راجع https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf
الشرح الكامل للهدف  5من أهداف التنمية املستدامة ،ابإلضافة إىل الرصد السنوي للتقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف متاح على الرابط:

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
32

ضمت اللجنة جملس أورواب واالحتاد األورويب ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،وهيئة

األمم املتحدة للمرأة.
 33القانون األساسي رقم  58-2017الصادر يف  11أغسطس  2017بشأن القضاء على العنف ضد املرأة.
34

القرار احلكومي رقم  126لسنة  2020الصادر يف  26فرباير .202

35

مت تنفيذ هذا املشروع من قبل الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري ،وزارة شؤون املرأة واألسرة واألطفال وهيئة األمم املتحدة للمرأة.

36

قانون احلماية من العنف األسري األردين رقم  15الصادر يف  16مايو  ،2017اجلريدة الرمسية رقم  ،5460صفحة .3345

37

راجع http://www.jordantimes.com/news/local/social-development-ministry-launches-strategy-combat-gender-based-violence.

38

يضيف احلكم أن العقوبة ستكون مشددة ،أي السجن الوجويب مدى احلياة ،حال وجود أي من العوامل اليت تستوجب تشديد العقوبة .وتشمل بعض تلك العوامل ما يتعلق ابلفتيات

املراهقات .فعلى سبيل املثال ،إذا كان اجلاين مسؤوالً عن تربية الضحية أو اإلشراف عليها أو كان له سلطة أخرى عليها ،يعترب ذلك من العوامل اليت تستوجب التشديد .وينطبق ذلك على
مقدمي الرعاية واملدرسني واآلابء وغريهم.
 39وابلتايل مل يتم تضمني االغتصاب ابألصابع ،أواألدوات ،أو األشياء احلادة ،أو االغتصاب عن طريق الفم أو الشرج.
40

وقد عرفت الدائرة اجلنائية التابعة حملكمة النقض املصرية جرمية االغتصاب ،وأعلنت ذلك يف احلكم رقم  4113الصادر يف  6يناير  ،1988أن اجلماع الكامل (اإليالج الكامل) ضد

إرادة الضحية هو عامل رئيس يف حتديد ما إذا كانت اجلرمية اغتصاب أو اعتداء جنسي .عريضة رقم  4113لسنة  ،1988جلسة  6يناير  ،1988حمكمة النقض ،الدائرة اجلنائية ،املكتب
الفين ،اجمللد  ،39صفحة .79
41

وافق
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منصور

على

مشروع

القانون

رقم

2014/50

يف

4

يونيو

.2014

راجع

 .https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=57560وقد مت تطبيق القانون كقرار بسبب عدم وجود برملان يف الفرتة بني يونيو 2012
وأكتوبر .2015
42

يُعاقب على جرمية التحرش اجلنسي ابلسجن ملدة ال تقل عن ستة أشهر أو بغرامة قدرها  3.000جنيه مصري .وإذا ما تكرر فعل التحرش اجلنسي من قبل نفس الشخص من خالل

مالحقة املتحرش هبا أو تعقبها ،تصبح العقوبة السجن ملدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها من  10.000 – 5.000جنيه مصري (املادة  306مكرر أ الفقرة  .)2وإذا كان التحرش
اجلنسي بقصد الوصول ايل اإلشباع اجلنسي من خالل الضحية ،تكون العقوبة السجن ملدة ال تقل عن سنة واحدة وعقوبة مالية ال تقل عن  10.000جنيه مصري (املادة  306مكرر
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ب الفقرة  .) 1وإذا كان اجلاين يف موقع سلطة ،مثل السلطة الوظيفية ،أو قام ابستخدام أي شكل من أشكال اإلكراه للوصول ايل اإلشباع اجلنسي ،فإن العقوبة لن تقل عن السجن ملدة
عامني وغرامة مالية ال تقل عن  20.000جنيه مصري.
43

النقطة رقم  18اخلاصة ابملادة  ،11التوصيات العامة رقم  ، 19حتدد اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا احلادية عشرة:1992 ،

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
44

يرتبط حق أتديب الزوجة ،وفقا للشريعة اإلسالمية ،بواجبها يف الطاعة .وقد أاثر هذا امل وضوع مناقشات حادة بني علماء الدين لقرون عدة .وملزيد من التفاصيل راجع (Mir-

)].Hosseini, Al-Sharmani and Rimminger, 2015[63
45

املادة  6من القانون رقم  25لسنة  1929املعدل ابلقانون رقم  100لسنة .1985

46

يذكر تقرير هيومن رايتس ووتش االقتباس التايل ألحد القضاة" :ما يضر امرأة قد ال يضر أبخرى .وبينما قد يتقبل البعض الضرب واإلهانة على أهنا مزحة ،قد ال يتقبله البعض اآلخر".

 القاضي عبد الرمحن حممد ،كبري املفتشني القضائيني ،القاهرة 25 ،يونيو  ،2004مقتبس من )].(Human Rights Watch, 2004[6447

املادة  31مكرر من القانون رقم  143لسنة  1994املعدل ابلقانون رقم .2008/126

48

على الرغم من أن الشريعة اإلسالمية ،القرآن والسنة وكذلك الكتاب املقدس ،مل تتطرق لقضية ختان اإلانث ،اُستخدم الدين لقرون طويلة لتربير هذه املمارسة يف العديد من اجملتمعات.

وابإلضافة إىل ذلك ،كان ختان اإلانث من املوضوعات احملظور تناوهلا لفرتة طويلة .ومل جيرؤ أحد على التشكيك يف شرعية هذه العادة أو حىت التحدث عنها عالنية.
49

راجع  https://www.reuters.com/article/idUSL24694871و https://www.refworld.org/pdfid/4b6fe1cd0.pdf

 50ميكن االطالع عليه على الرابط:
https://www.undp.org/content/dam/egypt/docs/Publications/Docs%20Gender/EGY%20FGM%20strategy%20EN.pdf
51

52

راجع https://tinyurl.com/ybme2qg2.
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قانون

ملناهضة

العنف
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ايل
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يف

6

سبتمرب

https://www.egypttoday.com/Article/1/21367/NCW-to-submit-draft-law-against-domestic-violence-to-parliament،2017

 53مصر اليوم ،إطالق اسرتاتيجية مصر ملناهضة العنف ضد املرأة 3 ،ديسمرب  ،2017متوفرة على الرابط:
https://www.egypttoday.com/Article/2/35200/Introducing-Egypt%E2%80%99s-strategy-to-combat-violence-against-women.
54

يتم تعريف العنف ضد املرأة أبنه "أي عمل عنف قائم على النوع اإلجتماعي ويؤدي أو قد يؤدي إىل أذى أو أمل جسدي أو جنسي أو نفسي للنساء والفتيات ،مبا يف ذلك التهديد

اعا خمتلفة من العنف ضد املرأة يف امللحق .2
ابرتكاب مثل هذه األفعال أو القمع أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة " .كما تضيف االسرتاتيجية أنو ً
55

عددا من اللوائح والقوانني اليت وضعت حدوداً حلرية التعبري وحرية
وبصورة أمشل ،تثري املساحة املتاحة لعمل منظمات اجملتمع املدين يف مصر القلق داخليًا وخارجيًا .فقد اعتمدت مصر ً

التنظيم بغرض مكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرار  .على سبيل املثال ،مت جتديد حالة الطوارئ اليت أعلنها الرئيس السيسي يف أبريل  ،2017يف أعقاب هجومني إرهابيني يف
اإلسكندرية وطنطا ،عشر مرات والزالت سارية يف وقت كتابة هذا التقرير ،على الرغم أن الدستور ينص على أنه ال ميكن متديد حالة الطوارئ اكثر من مرة واحدة (Youness,
)].2019[65
 56إطار التنفيذ ابللغة الفرنسية متاح على الرابط
التايلhttp://www.social.gov.ma/sites/default/files/strat%C3%A9gie%20nationale%20de%20lutte%20contre%20la%20violence%20%C :
3%A0%20l%27%C3%A9gard%20des%20femmes.pdf
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57

نظرة عامة على اخلطة ابللغة الفرنسية متاحة علىhttp://www.social.gov.ma/fr/domaine-de-la-femme/plan-gouvernemental-pour- :

l%E2%80%99egalit%C3%A9.
58

59

الظهري رقم  19-18-1بتاريخ  5مجادى الثانية  22( 1439فرباير  )2018إبصدار القانون رقم  13-103بشأن مناهضة العنف ضد املرأة.
راجع املالحظات اخلتامية للجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة يف املغرب ،الدورة األربعون ( 14يناير  1 -فرباير  ،)2008متاحة

علىhttp://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2by:
LKOh5bax2iJ3d7DBNB1oiOGe3HY46W8dY6v4LREKnR8jPD9CgquUiHQGE2WCNJwXCBcjCgqSbegpt7p0CbZyH6 .
60

الفصل األول :التعريفات؛ الفصل الثاين :األحكام اجلنائية؛ الفصل الثالث :األحكام اإلجرائية؛ الفصل الرابع :آليات رعاية ضحاًي العنف من النساء؛ الفصل اخلامس :تدابري ومبادرات

منع العنف؛ الفصل السادس :الدخول يف حيز التنفيذ.
61

تقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي متاح على الرابط

التايلhttps://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/English/Morocco%20Country%20Summary%20 -:
%20English.pdf.
62

يف رسالة موجهة إىل وزير التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ووزير العدل يف املغرب يف  16فرباير  .2016الرسالة كاملة متاحة على الرابط التايل:

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/letter_from_hrw_to_the_government_of_morocco_on_domestic_vio
lence_law_reforms.pdf.
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امللحق  .A.4تطبيق قانون العنف ضد املرأة يف احملاكم يف تونس
حكم قضائي بشأن احلرمان املايل
يف قضية أماين ضد أشرف القرقوري (ديسمرب  ،)2018حكمت احملكمة االبتدائية التونسية يف مدينة منوبة لصاحل املدعية ومنحتها احلق يف النفقة والسكن.
وقد صدر حكم احملكمة يف غياب املتهم الذي مل حيضر أمام احملكمة ثالث مرات .وقد تناولت احملكمة مسألة الضغوط املالية يف سياق العنف ضد املرأة.
يف هذه القضية ،ذكرت املدعية أن املدعى عليه ،زوجها ،قد قام بتغيري مفاتيح املنزل ،مما أجربها على مغادرة منزل األسرة .كما ذكرت أن املدعى عليه ال
احا ولديه دخل كبري ،وابلتايل فإن لديه املوارد املالية الالزمة لتوفري نفقاهتم .وابملقارنة ،كوهنا تعمل
يساهم يف نفقاهتا ونفقات ابنها على الرغم من كونه جر ً
ضئيال حيث جيب عليها سداد قرض بنكي شهرًًي وتغطية تكلفة حضانة ابنها .ونتيجة لذلك ،فهي غري قادرة على التعامل
كطبيبة زائرة ،فإن دخل املدعية ً
مع هذه االحتياجات املالية وتطلب من احملكمة أن يساهم املدعى عليه يف ذلك.
وقد قامت احملكمة بتطبيق أحكام القانون رقم  58الصادر يف  11أغسطس  2017بشأن القضاء على العنف ضد املرأة ،ووفقا للمادة رقم  3من هذا
قائما سواء من خالل ممارسة الضغط عليها أو حرماهنا من حقوقها وحرًيهتا سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة.
القانون اليت تنص على أن العنف ضد املرأة يُعترب ً
حرماان من حقوقها .وقد أكدت احملكمة أن املدعية يف هذه القضية تُعترب ضحية وقضت أبنه على
أيضا احلرمان املايل ،والذي بدوره سيشكل
ً
ويشمل ذلك ً
املدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا شهرًًي من شأنه أن يسهم يف تغطية االحتياجات املالية هلا والبنها ملدة  6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،ابإلضافة إىل
إعادة حتديد موعد جلسة استماع إلعطاء املدعى عليه فرصة للمثول أمام احملكمة.
وتعترب هذه القضية مثرية لالهتمام حيث أن احملكمة استندت إىل القانون الوطين التونسي احملض واعتمدت على قانون سنة  2017بشأن مناهضة العنف
ضد املرأة .وبذلك ،توصلت إىل حكم لصاحل املدعية حيث سيخفف من الضغوط املالية اليت تعاين منها إلعالة طفلها .وهذا بدوره ميكن أن يسهل مشاركتها
مؤخرا قد يسمح هلا برتكيز اهتمام أكرب على التقدم يف حياهتا املهنية.
يف قوة العمل إذا أخذان يف االعتبار أن االستقرار املايل الذي حصلت عليه ً
حكم قضائي بشأن العنف ضد املرأة والطفل
أيضا القانون رقم  58الصادر يف  11أغسطس  2017اخلاص ابلقضاء على العنف ضد املرأة.
يف  26يونيو  ،2018طبقت احملكمة االبتدائية يف قرمباليا ً
ففي سياق العنف املنزيل ،مت تسجيل هذه القضية املستعجلة وحكمت احملكمة لصاحل املدعية .كانت املدعية واملدعى عليه متزوجني وهلما سبعة أطفال .ويعاين
أحد األطفال من إعاقة ذهنية وهو حتت وصاية والدته بشكل دائم .وتزعم املدعية أن املدعى عليه كان دائم االعتداء عليها .ففي إحدى املرات ،اعتدى
املدعى عليه على زوجته وابنه املعاق بسكب البنزين عليهما وحاول إشعال النار ف يهما .ومت القبض على املدعى عليه ولكن املدعية أسقطت التهم من أجل
محاية عائلتها فتم اإلفراج عنه وعاد إىل منزل األسرة .مث عاد املدعى عليه إىل أسلوبه العنيف يف التعامل مع زوجته وابنه ،مما أدى إىل قيام املدعية برفع دعوى
ضده مبوجب أحكام املادة  33من القانون رقم  58الصادر يف  11أغسطس  2017اخلاص ابلقضاء على العنف ضد املرأة .وطالبت املدعية أن يغادر
املدعى عليه منزل األسرة وأبن يدفع هلا مبلغًا شهرًًي.
جسدًي .كما استند املتهم ايل شيخوخته ومرضه كدفاع شرعي ضد طرده
ويف احملكمة ،زعم املدعى عليه أن نيته كانت ختويف الضحاًي وليس االعتداء عليهم
ً
من منزل األسرة ،وإيل تلقيه معاشاً ضئيالً ال يسمح له بتقدمي مسامهة مالية ويف نفس الوقت االستمرار يف قضية الطالق بني املدعية واملدعى عليه.
أيضا
قامت احملكمة بتوسيع نطاق أوجه الضرر املعنوي واجلسدي اليت حددهتا املادة  3من القانون رقم  58لعام  2017لتشمل ليس فقط الزوجة ،ولكن ً
كثريا على إعاقة الطفل الذهنية كجزء من هذا التعريف
الطفل ،الذي يعيش مع والدته ويعاين من حالة ضعف ،مع اإلشارة إىل إعاقته .وقد عولت احملكمة ً
وطبقته على األحداث اليت وقعت ،وحقيقة أن االعتداءات توقفت فقط بسبب تدخل ابن آخر ال يبشر خبري ابلنسبة للمدعى عليه ،السيما ابلنظر إىل األدلة
الطبية املوجودة واليت تؤيد حقيقة االعتداء مثل اإلصاابت اجلسدية ورائحة البنزين على املدعية .وعلى هذا األساس ،ترفض احملكمة الدفاع املشروع الذي قدمه
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املدعى عليه وتفيد إبن الواقعة ترقى إىل الضرر اجلسدي واملعنوي للضحاًي وفقاً ألحكام املادة  3من القانون رقم  58لعام .2017
ونتيجة لذلك ،قضت احملكمة أبنه جيب على املدعى عليه مغادرة منزل األسرة ،والسماح له فقط أبخذ متعلقاته الشخصية مبوجب أمر قضائي .كما حظرت
احملكمة على املدعى عليه االتصال بكال الضحيتني  -املدعية وابنها  -وألزمته بدفع نفقة شهرية .وأصدرت احملكمة هذه األحكام وجعلتها سارية ملدة ستة
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
على الرغم من أن الكثري من احلجج اليت استندت إليها احملكمة تركز على الطفل ،فإن هذه القضية ال تزال ذات صلة بقضية العنف والعدالة .فاحملكمة مل
نظرا لصدور
ختضع للدفاع املشروع بسبب الشيخوخة ،ولذا مل يؤدي إىل رفض الدعوى .من انحية أخرى ،سوف يوفر احلكم النهائي االستقرار للزوجة واالبن ً
أمر مبغادرة املدعى عليه منزل األسرة .ومع غياب املدعى عليه ،فإنه من املتوقع اخنفاض حوادث العنف وابلتايل زًيدة السالمة اجلسدية والعقلية للمدعية.
أيضا إىل أبعد من ذلك ألنه حيظر االتصال بني املدعى عليه والضحاًي ،مما يتيح للمدعية وابنها املساحة والبيئة الالزمة إلعادة التأهيل.
ويذهب هذا احلكم ً
على الرغم من أن األحكام يف هاتني احلالتني قد صدرا يف حمكمتني ابتدائيتني ،وأن األحكام صاحلة ملدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد مرة واحدة ،كما مل
اقتصادًي .وكما أوضحت هذه احلاالت ،ثبت أن العنف
تطورا إجيابيًا حنو متكني املرأة
ً
يتم أتكيد موقفهما بعد من قبل احملاكم العليا يف تونس ،إال أهنما ميثالن ً
املنزيل له تداعيات على التمكني االقتصادي للمرأة .وقد أصدرت احملاكم يف هذه احلالة األحكام بشكل استباقي يف ظل اعتبار هذه القضاًي املختلفة ليست
مبعزل عن بعضها.
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الفصل  .5األطراف الرئيسية الفاعلة يف عملية اإلصالح

أوضحت الفصول السابقة ابلتحديد اجملاالت اليت ما زالت حتتاج لإلصالح حىت تتقدم مسرية التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا .ويتناول هذا الفصل ابلفحص اجلهات الفاعلة األساسية املشاركة يف عملية اإلصالح املشار إليها – ،أال
وهي الربملاانت ،واإلعالم ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،ومنظمات اجملتمع املدين .كما يستعرض الفصل مسامهة هذه اجلهات
يف عملية صياغة القوانني ابملنطقة ،بدءاً من إعداد مسودات التشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني وحىت تطبيق وتنفيذ تلك
القوانني .كما يعتمد على دراسات حالة مذكورة هبذا الفصل وخالل الدراسة أبكملها الستخالص الدروس املستفادة والتوصيات ذات
الصلة.
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رسوم بيانية  5.1.األطراف الرئيسية الفاعلة يف عملية اإلصالح

األ را
ما الد

الر

الذ يلع ال رلمان منظمات الم تم المد ي ا

ال

الم س ات الو ن ة ل قو ا

ان ي ا صالحات القا و ة المتعلقة بالتمك

اال ت اد للمر

منظمات المجتمع المدني

البرلمان
اإلعالم

مما سات ا د
بش ن ال اسات

ة ال ا لة ي مل ة ا صال

وص ات

المؤسسات الوطنية لحقو اإلنسان

ص ا ة شريعات

بنا القا د استدالل ة

منا شة التشريعات ا تماد ا

شر المعر ة

الو ي

التن ذ

ا

را

لى التن ذ

ال رلمان
مما سات ا د
التشريعات المرا ة للم ا ا ب

ال ن

الل ان ال رلما ة للم ا ا ب

اتخذت البلدان التدابير لتعميم منظور المساواة بين الجنسين أ ناء صيا ة التشريعات
داد الموا ات المرا ة
فعل سبيل الم ال ،تم تدري البرلمانيين المغاربة عل
للنو االجتما ي

ال ن

أنش ت البلدان األربعة لجانا برلمانية للمساواة بين الجنسين وتساعد هذه اللجان في
دراسة مشر ات القوا من منظور المساواة بين الجنسين
تلع هذه اللجان دورا رئيسيا في ال
المساواة بين الجنسين

استخدمت بلدان م ل تونس دل التشريعات المتعلقة بالعن
ة األم المت د للمر في صيا ة التشريعات

د المر ال اد

اركت البلدان األربعة في تدري م اد منظمة التعا ن التنم ة اال ت ادية لمن قة
ما ريق ا لل وكمة القد التنا ة م ج التنم ة لبناء
الشر األ س
قدرات البرلمانيين من أجل تقييم القوانين من منظور النو االجتماعي
طل البرلمان المغربي مشو الم س ة الو ن ة ل قو ا ان بش ن مشاريع
القوانين لتقييم ما إ ا كان القانون يتما مع مباد المساواة بين الجنسين المنصو
عليها في الدستور

حشد الت ي د م

ج ا تماد تشريعات

عل الل ان ال رلما ة األ ر ي ا أن ت خذ في الحسبان منظور المساواة بين الجنسين
فعل سبيل الم ال  ،توصي تونس بإدرا منظور المساواة بين الجنسين في اللجان المالية
واالقتصادية في البرلمان

التن ذ
هنا عدد من القوانين التي اعتمدت مؤخرا والتي تعز التمكين االقتصادي للمرأة في
المغرب وتونس ل اله ات المن ذ بتقدي قا ير التقد المرحل ة لل رلمان بشك
سنو

منظمات الم تم المد ي
بينما تضمن الدساتير في البلدان األربعة حرية التنظيم ،تفيد منظمات المجتمع المدني ،بما فيها تل التي تعمل في مجال التمكين االقتصادي للمرأة ،ب ن هنا بع

القيود

وبينما تعتبر تونس هي من حققت أك ر التطورات في تطبيق حرية الرأي وحرية التنظيم ،قطع كل من األردن والمغرب أيضا وطا مهما

مما سات ا د
بنا القا د االستدالل ة

الو ي شر القوا

البا ما تشار منظمات المجتمع المدني في بناء قاعدة استداللية من خالل و
جا مع م التمك اال ت اد للمر  ،نظرا ألنها البا ما تكون قريبة من
المت رين بشكل مبا ر باإلصال المنشود فعل سبيل الم ال ،قدمت
األ خا
منظمة المجتمع المدني األردنية صداقة أدلة لتعزيز خيارات رعاية الطفل في
قانون العمل ،والتي تم أخذها في الحسبان عند إجراء تعديالت في القانون

ص ا ة القوا

ال

م

ج ا تماد ا

ا ون فعل
مشر
بناء عل أبحا ها ،قتر منظمات المجتمع المدني أحيانا
سبيل الم ال ،اركت منظمات المجتمع المدني في تونس ومصر ،عل التوالي ،في
صيا ة قوانين بش ن العنف ضد المرأة والميرا
يمكن لمنظمات المجتمع المدني بنا د ات الن ا لى الم تو الشع ي فيما يتعلق
بالضغ وحشد الت ييد ،كما تم في المغرب خالل حركات السالليات

البا ما تشار منظمات المجتمع المدني بنشاط في نشر اإلصال  ،بما في ل عل م تو القا د
الشع ة فعل سبيل الم ال ،قامت منظمات المجتمع المدني المغربية بنشر اإلصالحات القانونية األخيرة
بش ن تحقيق المساواة للسالليات في الحصول عل األراضي

التن ذ
في بع المناطق ،تعتبر منظمات المجتمع المدني جهات ش ة ي ا القا ون فعل
سبيل الم ال ،تتول هذه المنظمات إدارة معظم دور اإليواء الخاصة بالنساء من ضحايا
العنف في جميع أنحاء المنطقة ،كما يقوم عدد من منظمات المجتمع المدني في المنطقة
بتسهيل وصول المرأة إل العدالة
م ا لة ال كومة
ن ذ ا صالحات فعل سبيل
يمكن لمنظمات المجتمع المدني أيضا م ا لة ال كومة
الم ال ،في تونس ،يطل من و ارة ؤون المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن إرساء ليات
تنسيق مع المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ بع القوانين بعينها
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المرأة واإلعالم ك حد مجاالت االهتمام الحاسمة اإل ني عشر
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ا د األدلة

تتم ل الخطوة األول في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل وسائل اإلعالم في
تو يق وضع المرأة في اإلعالم فعل سبيل الم ال ،ار المغرب مشرو رصد
وسائ اإلعالم العالمية وأنش المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في اإلعالم
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يمكن أن تلع المؤسسات الوطنية لحقو اإلنسان دورا مهما في ا را
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وطنية لحقو اإلنسان تعالج التمييز بين الجنسين ،إال أن هذه المؤسسات تواجه
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الم اقشات
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للت دم المحر التي ي
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 .5.1مقدمة
انقشت الفصول  2و 3و 4بعض اإلصالحات القانونية واملبادرات القانونية اليت نُفذت يف كل من مصر ،واألردن ،واملغرب ،وتونس لتعزيز مشاركة املرأة يف
قدما حنو حتقيق قدر أكرب من املساواة بني املرأة والرجل داخل أسرهم ويف اجملتمع.
قوة العمل واملُضي ً
وتوضح هذه الفصول ودراسات احلالة الواردة هبا أن اإلصالح القانوين إمنا هو مهمة معقدة ينخرط ابلقيام هبا العديد من أصحاب املصلحة .فالربملاانت،
واإلعالم ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،ومنظمات اجملتمع املدين مجيعهم يقومون بدور حاسم األمهية يف عملية اإلصالح وحيتاجون إىل الدعم
ووصوال إىل صياغة وتطبيق التشريعات.
واملساندة يف اجملاالت املختلفة بداية من شحذ التأييد والدعوة
ً
ويقدم هذا الفصل املعلومات اخلاصة بكيفية مسامهة هذه اجلهات الفاعلة الرئيسية يف عملية صياغة القوانني مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .ويتطلب
ذلك بناء القاعدة االستداللية للتشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني؛ مبا يف ذلك مسائل النوع االجتماعي اليت تثري االهتمام أثناء عملية صياغة القانون؛
وعملية دعم اعتماد القانون وإقراره .كما يتناول الفصل كيف تشارك تلك املؤسسات يف تطبيق وإنفاذ تشريعات املساواة بني اجلنسني .وعالوة على ذلك،
دورا جوهرًًي يف نشر املعلومات
يقوم الفصل بتحليل كيف يساهم اإلعالم يف تغيري املعايري واألعراف االجتماعية املقيدة والقوالب النمطية املعروفة ،ويلعب ً
اخلاصة ابإلصالحات.
ويستعرض هذا الفصل ثالث دراسات حالة من املغرب خاصة ابلربملاانت ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واإلعالم ابإلضافة إىل األطر اليت تضم
معلومات مفصلة حول هذه املؤسسات يف مصر ،واألردن ،وتونس .وقد حاولت الدراسة حتقيق التوازن بني عدد دراسات احلالة لكل بلد بشكل عام ،إال
أن هذا مل يكن ممكنًا يف كل فصول الدراسة .وابلرغم من عدم وجود حاالت دراسة خاصة مبنظمات اجملتمع املدين ،إال أن دورها له أمهية واضحة يف العديد
من دراسات احلالة على مستوى الدراسة أبكملها .وتبحث دراسات احلالة السبب والكيفية وراء ظهور فكرة اإلصالحات ،واجلهات الفاعلة املشاركة فيها،
فضال عن تسليط الضوء على عوامل النجاح األساسية .وقد نوقشت املعلومات اليت تشاركها الدراسة من خالل دراسات احلالة
وكيف يتم/سيتم تطبيقها؛ ً
بشكل مستفيض مع أصحاب املصلحة يف البلدان ذات الصلة (حيتوي امللحق أ يف هناية الدراسة على قائمة ابألشخاص ذوي اخلربة يف كل بلد؛ وتصف
املالحق ب ،ج ،د العمليات املنهجية) .كما يتضمن الفصل األطر اليت تعرض املعلومات التفصيلية املستندة إىل استعراض الواثئق وامللفات 1.وخيتتم الفصل
ببعض التوصيات بشأن السياسات بناءً على الدروس املستفادة من دراسات احلالة واألحباث.

 .5.2الربملاانت
مهما يف صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني وإنفاذها وتقييمها .ويف ظل وجود احلاجة لتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف خمتلف
دورا ً
تلعب الربملاانت ً
أيضا إىل توفر مهارات خاصة إلعداد تشريعات تركز بشكل خاص على التمكني االقتصادي للمرأة .وإضافة إىل ذلك ،من
أنواع التشريعات ،تلزم احلاجة ً
الضروري حذف األحكام التمييزية اليت تتضمنها تشريعات البلدان األربعة ،مبا يف ذلك تشريعات األحوال الشخصية.
تعد عملية اعتماد ومترير تشريعات املساواة بني اجلنسني معقدة وتستهلك الكثري من الوقت حيث أهنا نشاط سياسي يتطلب خربات متخصصة للقيام به
على الوجه األمثل .وهناك اسرتاتيجيات/هنج حمددة قد تساعد يف هذا األمر:
 تقدمي الدعم يف عملية صياغة التشريع :تُعد اخلطوة األوىل هي التأكد من مراعاة مبادئ املساواة بني اجلنسني أثناء عملية صياغة التشريعات.
وتستلزم صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني مهارات خاصة مطلوبة حبيث تعكس املعايري الدولية اليت صدقت عليها البلد واعتمدهتا (الفصل
.)6
أيضا المتالك املهارات الصحيحة الالزمة لتقييم هذا القانون من منظور النوع االجتماعي.
حينما تتم مناقشة مسودة قانون يف الربملان ،حيتاج النواب ً
وهبذه الطريقة ،ميكنهم التوصل لقرارات مدروسة ومستنرية حول إقرار التشريع من عدمه .وعلى سبيل املثال ،تلقى أعضاء الربملان يف املغرب تدريبًا
يف جم ال مراعاة النوع االجتماعي عند وضع امليزانيات حبيث يكون لديهم املعرفة واملهارات الصحيحة الالزمة لتحليل التقرير وخلاص ابلنوع
سنوًي كملحق للقانون املايل والتعليق عليه 2.وميكن أن يساعد احلصول على تدريب مماثل حول صياغة مسودات القوانني
االجتماعي الذي يقدم ً
يف تعزيز النتائج.
وتوجد بعض اإلرشادات اخلاصة بكيفية صياغة التشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني .فعلى سبيل املثال ،يقدم دليل التشريعات املتعلقة ابلعنف
ضد املرأة الصادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة اإلرشادات ،والنماذج ،وقوائم التدقيق املرجعية لصياغة مسودة التشريعات حول العنف ضد املرأة
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(اإلطار  ،4.4الفصل  .) 4ويف تونس ،استخدم أصحاب املصلحة هذا الدليل لوضع مسودة القانون الشامل اخلاص ابلعنف ضد املرأة كما تلقوا
إرشادا من املنظمات الدولية حول كيفية إعداد قانون يتسق مع املعايري املتعلقة ابلعنف ضد املرأة (دراسة احلالة  ،4.4الفصل .)4
ً
كما ميكن ألعضاء الربملان االستعانة مبؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية لدراسة مسودة القانون واخلروج بتوصيات حول ما إذا كان متس ًقا مع
مبادئ املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف الدستور أم ال .وعلى سبيل املثال ،يف استجابة للطلب املقدم من الربملان ،أصدر اجمللس الوطين
تقييما وتوصيات بشأن مسودة قانون العمال املنزليني (دراسة احلالة  ،3.1الفصل .)3
حلقوق اإلنسان ابملغرب (ً )CNDH
مهما للغاية يف صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني ،ميكن تنظيم التدريب بدعم من املنظمات
ومبا أن دور أعضاء الربملان/جملس النواب يعد ً
الدولية .وقد نظمت " مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية"
تدريبًا يف مصر ،واأل ردن ،واملغرب ،وتونس لعضوات خمتارات من الربملاانت واجملالس احمللية حول حتليل النوع االجتماعي ملسودات التشريعات
والتدابري الالزمة لتعزيز برملاانت أكثر حساسية ومراعاة للمساواة بني اجلنسني.
 إنشاء جلان برملانية/نيابية خمتصة ابملساواة بني اجلنسني :تعد هذه اللجان من اآلليات األساسية لدعم الربملاانت يف عملية صياغة وتصميم
التشريعات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة .وقد تكون هلذه اللجان مهام خمتلفة ،ولكن أحد أدوارها الرئيسية هو استعراض مسودات التشريعات
املختارة من منظور املساواة بني اجلنسني .كما ميكنها الدعوة إىل تبين تشريعات املساواة بني اجلنسني .وغالبًا ما تتم عملية احلشد ابلتعاون الوثيق
مع منظمات اجملتمع املدين واألجهزة الوطنية املعنية ابملرأة.
جلاان برملانية خمتصة ابملساواة بني اجلنسني )]، (OECD, 2019[1
وقد شكلت قرابة ثلثي البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ً
ويف البلدان األربعة اليت يتناوهلا هذه الدراسة ،توجد جلان نيابية للمساواة بني اجلنسني ولكن أبشكال خمتلفة .ففي األردن ،على سبيل املثال ،توجد
اللجنة النيابية للمرأة (اإلطار  ،)5.1كما توجد يف تونس اللجنة النيابية للشؤون االجتماعية والصحة العامة ،ويف مصر تسمى اللجنة الربملانية
للتضامن االجتماعي .وتوجد يف املغرب جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة ( )GTPPEواليت مل تتخذ شكل اللجنة
مهاما مشاهبة (دراسة احلالة  .)5.1كما أنه من املهم أن تعمل اللجان الربملانية األخرى على تشريعات املساواة بني
بعد ،ولكنها تتوىل ،يف الواقعً ،
اجلنسني .وعلى سبيل املثال ،توصي ورقة املناصرة التونسية إلطالق رًيدة األعمال النسائية (الفصل  )2إبدراج منظور رًيدة األعمال النسائية ضمن
عمل اللجان الربملانية املالية واالقتصادية.
 الربملاانت املتوازنة من حيث النوع  .تتضمن العوامل املهمة اليت تؤثر يف مترير تشريعات املساواة بني اجلنسني دعم ومساندة احلزب احلاكم ،ابإلضافة
إىل املساندة من قبل عضوات الربملان )] ،3(Palmieri, 2011[2مبا أهنن أكثر حساسية للقضاًي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني مقارنة بنظائرهن
من الرجال .ويشري الفصل  1إىل أنه مع زًيدة املقاعد املخصصة للسيدات يف الربملاانت الوطنية يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل
ملحوظ منذ تسعينيات القرن املاضي ،ال يزال متوسط املنطقة أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .وجدير ابلذكر أنه من الضروري
تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الربملاانت من أجل التعبري عن اجلوانب واآلفاق االجتماعية املختلفة .أما يف املغرب ،فقد جنحت جمموعة العمل
الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملن اصفة يف احلشد من أجل إدماج املساواة بني اجلنسني يف اللوائح الداخلية للربملان هناك .وتنص اللوائح
حاليًا على أن يكون ثلث أعضاء الكياانت املعنية ابختاذ القرار يف الربملاانت ،على األقل ،من النساء (دراسة احلالة  .)5.1وحيتوي اإلطار 5.2
على بعض املصادر ملساعدة الربملاانت يف تعزيز مراعاهتا لبُعد النوع االجتماعي وحتقيق التوازن ين اجلنسني.

اإلطار  5.1.جلنة املرأة وشؤون األسرة النيابية مبجلس النواب األردين
استحدث جملس األعيان األردين جلنة املرأة وشؤون األسرة يف كل من جملس األعيان وجملس النواب يف  ،2014وتوكيلها مبهمة "دراسة القوانني واملسائل
املتعلقة ابملرأة ،واألسرة ،واألطفال وسياسات املتابعة ،واخلطط والربامج الالزمة لتحقيق التمكني االقتصادي ،والثقايف ،واالجتماعي ،والسياسي للمرأة".
(املادة  60من اللوائح الداخلية للربملان) .ويعزز تواجد هذه اللجنة من احتمالية فتح نقاشات حول املوضوعات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف اجللسات
العامة للربملان.
املصدر :الفقرة  60من القواعد الداخلية للربملان؛ Article 60 of Parliament’s Internal Rules; (OECD, 2018[3]), Women’s Political Participation in Jordan:
Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity of Select Political Institutions ; (Al Tahat, 2017[4]) “Lower House approves domestic violence
protection bill, amendments to banking law”, Jordan Times

مؤخرا ،واليت تعزز التمكني االقتصادي للمرأة ،اهليئات املنفذة بتقدمي تقارير سنوية
 اإلشراف على التشريع :يلزم عدد من القوانني اليت اعتمدت ً
حول التقدم املحرز للربملان .ويف تونس ،يلزم قانون العنف ضد املرأة ( )VAWوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بتقدمي تقرير سنوي إىل
الربملان حول ُالتقدم الذي مت إحرازه فيما يتعلق ابلتطبيق (دراسة احلالة  ،4.4الفصل  .)4كما تسهم مجيع املؤسسات احلكومية املغربية ذات الصلة
يف إعداد التقرير السنوي للتقدم املحرز بشأن وضع املوازنة اليت تراعي املساواة بني اجلنسني ،والذي يتم تقدميه للربملان مع مشروع قانون املوازنة
ُ
السنوية.
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اإلطار  5.2.خطة العمل واألدوات الالزمة للربملاانت اليت تراعي املساواة بني اجلنسني
يف  2011أصدر االحتاد الربملاين الدويل ( )IPUتقرير االستعراض العاملي للممارسات اجليدة يف جمال الربملاانت املراعية للمساواة بني اجلنسني
)] .(Palmieri, 2011[2ويقيم التقرير مدى مراعاة وحساسية الربملاانت للقضاًي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف البلدان املختلفة ويوثق كيف أحرزت
تقدما يف جمال املساواة بني اجلنسني.
الربملاانت ً
استنادا إىل األحباث اليت أجراها االحتاد الربملاين الدويل ،فقد تبىن خطة عمل للربملاانت املراعية للمساواة بني اجلنسني) . (IPU, 2012وتتضمن اخلطة
و ً
سبعة جماالت رئيسية للعمل من خالهلا :املساواة يف املشاركة ،وأطر عمل سياسية وقانونية قوية ،وأدوات تعميم وإدماج املساواة بني اجلنسني ،وبنية حتتية
وثقافة برملانية مراعية ل لمساواة بني اجلنسني ،واملسؤولية املشرتكة بني الرجال والنساء لتحقيق املساواة بني اجلنسني ،واألحزاب السياسية كأنصار داعمني
لقضية املساواة بني اجلنسني ،واملساواة بني اجلنسني يف التعيني والتوظيف ،وسياسات تنمية قدرات وتطوير املوظفني.
وكخطوة أوىل حنو تنفيذ خطة العمل ،أصدر االحتاد الربملاين الدويل جمموعة أدوات للتقييم الذايت للربملاانت حىت تقيم درجة املساواة بني اجلنسني داخلها،
وكيفية حتقيق املزيد يف اجملاالت املختلفة خلطة العمل ).(IPU, 2016
ومن انحية أخرى ،تقدم توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة إرشادات حول كيفية حتقيق متثيل متوازن
فصال
بني اجلنسني يف مناصب صنع القرار ابلربملاانت .وتتضمن جمموعة أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعميم وتطبيق املساواة بني اجلنسني ً
عن ممارسات املساواة بني اجلنسني يف الربملاانت ) .(OECD, 2018وتتضمن جمموعة األدوات أدوات للتقييم الذايت والتوجيه يف جمال تعميم املساواة
بني اجلنسني يف العمليات واملمارسات الربملانية الداخلية؛ ودمج منظور يراعي النوع االجتماعي يف عمليات اإلشراف اخلارجية ومهام املساءلة اليت تتوالها
الربملاانت؛ وحتقيق التمثيل املتوازن لكل من النساء والرجال داخل الربملاانت/واهليئات التشريعية على كل املستوًيت.
املصدر(Palmieri, 2011[2]), Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice, http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11-:
e.pdf; (IPU, 2012[5]), Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments, http://archive.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf; (IPU,
2016[6]),
Evaluating
the
Gender
Sensitivity
of
Parliaments:
A
self-assessment
toolkit,
https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-11/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self-assessment-toolkit; (OECD,
2016[7]), 2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life, https://doi.org/10.1787/9789264252820-en; (OECD,
2018[8]), OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-andimplementing-gender-equality.pdf

دراسة احلالة  :5.1جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة يف املغرب
كما ذكران يف املقدمة ،تُعد الكياانت الربملانية اليت تركز على املساواة بني اجلنسني من اآلليات األساسية لدعم الربملاانت يف سبيل وضع تشريعات املساواة بني
اجلنسني.
وابلرغم من أن املغرب ليس لديه حاليًا جلنة برملانية دائمة تركز على النوع االجتماعي ،إال أن لديها جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة
واملناصفة ( ،)GTPPEواليت تقوم ابملهام نفسها .وحتلل دراسة احلالة هذه كيف أسهم عمل هذه اجملموعة يف تشريعات املساواة بني اجلنسني يف املغرب.

ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
أنشئت جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة رمسيًا يف  .2015وقد أسستها جمموعة من الربملانيات ذوات الفكر املتشابه ممن أدركن
أهنن يرغنب يف الدفاع عن نفس القضية – أال وهي حتقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني يف الربملاانت على مستوى مجيع األحزاب .وتتكون اجملموعة من
 15عضوة برملانية ينتمني إىل  8جمموعات برملانية ،سواء حكومية أو معارضة .وتتغري رئيسة اجملموعة كل ستة أشهر وتُتاح الفرصة لكل األحزاب السياسية
لرتأس اجملموعة .وقد مت جتديد كل أعضاء اجملموعة للدورة الربملانية .2022-2017
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ومتتلك اجملموعة خطة عمل متتد ملدة الدورة الربملانية أبكملها .وتتضمن أنشطة خطة العمل حتليل مسودات مشروعات القوانني اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني؛
واقرتاح وسائل أفضل لتخرج التشريعات متسقة مع النصوص اليت تكفل املساواة بني اجلنسني يف الدستور وااللتزامات الدولية اخلاصة هبا؛ الدعوة إلقرار قوانني
املساواة بني اجلنسني على مستوى اجملموعات السياسية املختلفة؛ وتقييم مدى حساسية ومراعاة السياسات العامة لبُعد النوع االجتماعي .وإضافة إىل ذلك،
تقدم اجملموعة تقارير وتصدر كتيبات إرشادية للربملانيات املنتخبات حديثًا .4وتعمل اجملموعة عن كثب مع اجملتمع املدين واإلعالم لتعزيز حقوق املرأة .وتعمل
هيئة األمم املتحدة للمرأة على بناء قدرات اجملموعة يف خمتلف جماالت عملها.

ما هي اآلاثر ،والتحدًيت اليت تواجه التنفيذ ،وعوامل النجاح؟
لقد حظي عمل اجملموعة ابلتقدير واالهتمام بفضل النتائج املهمة اليت حققتها يف جماالت خمتلفة أثناء العمل على مستوى األحزاب:






لقد ساعدت اجملموعة على تعزيز مراعاة النوع االجتماعي يف الربملان .كما جنحت يف حشد اآلراء والتأييد لدمج بُعد النوع االجتماعي ضمن
اللوائح الداخلية للربملان .وتنص اللوائح اآلن على وجوب أن يكون ثلث األعضاء ،على األقل ،يف كياانت صنع القرار التابعة للربملان من النساء.
أسهمت اجملموعة يف وضع تشريعات املساواة بني اجلنسني حيث قامت بتحليل النوع االجتماعي ملسودة قانون املالية األساسي ،وقدمت مقرتحات
لوضع موازانت تراعي بُعد النوع االجتماعي وتلزم بتعميمه .كما قامت اجملموعة بتحليل ثالث مسودات لقوانني خاصة ابملناطق،
واملقاطعات/احملافظات والبلدًيت ،وخرجت بتوصيات حول االستعانة بعدد أكرب من النساء يف احلكومة احمللية .وقد أدى ذلك إىل حتقيق مزيد من
النتائج املتعلقة ابلنوع االجتماعي يف السباق على انتخاابت احملليات يف  .2015فعلى سبيل املثال ،مت تعديل وإصالح القانون 5املنظم النتخاب
أعضاء اجملالس احمللية ،والذي أصبح اآلن ينص على وجوب أن تكون نسبة  % 27من أعضاء اجملالس احمللية على األقل من النساء (يف مقابل
نسبة ال  %12اليت طبقت يف انتخاابت .(OECD, 2017[9]; UN Women, 2017[10]) )2009
لقد سامهت اجملموعة يف إدماج أفضل للربملانيات املنتخبات حديثًا بفضل الكتيبات اإلرشادية.
برز عمل اجملموعة على املستوى الدويل حينما قامت بتنظيم فعاليات جانبية أثناء انعقاد الدورتني الستني والثانية والستني للجنة األمم املتحدة املعنية
بوضع املرأة )] .(UN Women, 2016[11وإضافة إىل ذلك ،ويف إطار العمل اخلاص أبحد مشروعات االحتاد األورويب ،أُتيحت للربملانيات
املغربيات الفرصة لتبادل اخلربات مع الربملانيات من البلدان األوروبية املختلفة .كما يوجد مشروع اتبع لالحتاد األورويب قيد التنفيذ لدعم الربملان
املغريب حيث سيكون النوع االجتماعي ضمن املوضوعات املتقاطعة يف كافة القطاعات.

ولقد مت حتقيق هذه النتائج ابلرغم من حقيقة أن هذه اجملموعة ليست هلا وضع رمسي كلجنة برملانية ،مما يعين أن سلطاهتا حمدودة .وتقوم اجملموعة حاليًا ابحلشد

لتغيري اللوائح الداخلية املنظمة للربملان حىت تتمكن من أن تصبح جلنة دائمة .ويدعم رئيس الربملان عمل اجملموعة وخصص هلا مكتبًا داخل الربملان.

وإضافة إىل ذلك ،فإن معظم أعضاء اجملموعة من النساء .لذا ،يستحسن ضم عدد أكرب من الرجال للمجموعة حىت تعكس وجهات النظر املختلفة وحتظى
اجملموعة بوجود أقوى داخل الربملان.

 .5.3اإلعالم
دورا حمورًًي يف تشكيل وتعزيز املعايري واألعراف االجتماعية والثقافية ،مبا فيها القوالب النمطية املتعلقة ابلنوع االجتماعي .فالصور احملايدة من
يلعب اإلعالم ً
حيث النوع االجتماعي لكل من الرجل واملرأة يف اإلعالم تُعد من األمور املهمة لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة ،والقضاء على التمييز بني اجلنسني والعنف
مهما يف توعية العامة ابإلصالحات القانونية األخرية اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة .كما ميكنه أن
دورا ً
ضد املرأة .وعالوة على ذلك ،يلعب اإلعالم ً
يضع احلكومات موضع مساءلة بشأن اإلجراءات اليت تتخذها ،مبا يف ذلك إيصال الرسائل للجمهور حول ما إذا كانت احلكومة تتناول التمكني االقتصادي
للمرأة ابلشكل الكايف واملالئم من خالل اإلصالحات القانونية وإذا ما كانت تلك اإلصالحات يتم تطبيقها على أرض الواقع وكيفية التطبيق.
غري أن هناك دراسة عاملية تشري إىل أن املرأة تشكل  %24فقط من "األصوات املسموعة واملقروء عنها أو يُطلع عليها يف الصحف ،وأخبار التليفزيون
واإلذاعة" )] .(WACC, 2015[12ويف املغرب ،تسجل هذه النسبة  ،(HACA, 2017[13]) %20بينما يف تونس واألردن ال تتعدى نسبة ظهور
املرأة يف اإلعالم  11و ،٪ 9على التوايل )] . (HAICA, 2017[14وتشري التحليالت إىل أن القوالب النمطية يف املغرب واليت تؤصل لفكرة التمييز بني
اجلنسني ما زالت منتشرة يف اإلعالم حيث تظهر القاعدة ا لعريضة من اإلعالانت التجارية املرأة حمصورة يف اإلطار املنزيل يف دورها كزوجة وأم ،بينما ترتبط
ومستقال )].(HACA, 2016[15
قوًي
ً
صورة الرجل ابجملاالت العامة .وغالبًا ما تُصور املرأة بصورة ضعيفة وهشة ومعتمدة على غريها ،يف حني يُصور الرجل ً
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ومنذ  ، 1995تضمن إعالن بيجني جمال "املرأة واإلعالم" كأحد اجملاالت االثىن عشر اجلوهرية إلعالن العمل .وقد دعت منصة إعالن عمل بيجني "لزًيدة
أيضا وسائل التواصل التكنولوجية احلديثة" ،كما دعت "لتصوير املرأة يف اإلعالم
مشاركة ووصول املرأة للتعبري عن رأيها وصنع القرار يف اإلعالم ومن خالله و ً
بصورة متوازنة وغري منطية" )] .(UN, 1995[16وحتظر املادة  5من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWاستخدام القوالب
النمطية للنوع االجتماعي.
وحيلل هذا القسم املبادرات اليت تقوم هبا البلدان لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاع اإلعالم .وتتضمن هذه املبادرات بناء قاعدة استداللية حول احلاجة
لتغيري صورة املرأة يف اإلعالم ،واإلصالحات اليت تلزم املؤسسات اإلعالمية أن تعرض حمتوى إعالمي أكثر حيادية من حيث النوع االجتماعي ،وإظهار مزيد
من القيادات النسائية يف اإلعالم (اإلطار .)5.3
وتظهر املبادرات أن املشهد اإلعالمي التقليدي يف كل من مصر واألردن واملغرب وتونس تزداد وعيًا ومراعاًة لقضاًي املساواة بني اجلنسني .وإضافة إىل ذلك،
تشهد وسائل التواصل االجتماعي ازدها ًرا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .ويفيد غالبية الشباب العريب ( )٪ 63أهنم يطالعون مواقع مثل فيسبوك
أوال ملعرفة األخبار )] .(Radcliffe and Bruni, 2019[17كما أن حوايل  %70من النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لديهم
وتويرت ً
اتصال ابإلنرتنت و %86نشطات على وسائل التواصل االجتماعي .6وقد أوضحت املقابالت اليت أجريت إلعداد هذه الدراسة أن وسائل التواصل
مهما يف متكني املرأة يف املنطقة حيث أهنا توفر منصة للنساء لتبادل آرائهن بصراحة والتطلع ملزيد من التمكني االقتصادي ،مدفوعات
دورا ً
االجتماعي تلعب ً
ابكتشافهن لنماذج وقدوة من السيدات األقوًيء الناشطات على وسائل التواصل االجتماعي .وتصل محالت حقوق املرأة على وسائل التواصل االجتماعي
دورا حمورًًي يف كسر القوالب النمطية املوروثة اخلاصة ابلعنف ضد املرأة.
إىل الكثري من النساء يف املنطقة حيث لعبت تلك الوسائط ً
بناء قاعدة استداللية .تعد اخلطوة األوىل يف تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة من خالل وسائل اإلعالم هي توثيق الوضع احلايل للمرأة يف اإلعالم .ويُعد
ائدا يف هذا الصدد (دراسة احلالة  ،)5.2حيث استثمرت بقوة يف بناء واحلفاظ على قاعدة استداللية مرجعية عن الوضع الراهن للمرأة يف اإلعالم
بلدا ر ً
املغرب ً
من خالل مشاركتهن يف مشروع رصد وسائط اإلعالم العاملية ،وإجراء دراسات حمددة ،وإنشاء املرصد الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم.
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اإلطار  5.3.النوع االجتماعي ومبادرات اإلعالم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
تونس
يتوقع املرسوم التونسي حلرية االتصال السمعي والبصري ( )2011أنه يتعني على اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ( ،)HAICAاليت
أنشئت مبوجب هذا املرسوم ،أن تنظم قطاع السمعيات والبصرًيت متاشيًا مع "مبادئ التعددية والتنوع والتوازن لإلعالم السمعي والبصري واليت حترتم قيم
دليال
احلرية والعدالة وعدم التمييز املبين على العرق ،أو اجلنس أو الدين" .ويف  ،2015أصدرت اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات (ً )ATFD
مرجعيًا حول صورة املرأة وتواجدها يف اإلعالم .ويف  ،2018مت إطالق املنصة اإللكرتونية ( )Expertes Tunisieللربط بني اخلبريات والصحفيات
التونسيات حبيث ميكن دعوة املزيد من النساء ابعتبارهن خبريات للتحدث يف اإلعالم.
املصدرAudio-visual communication decree: Décret-loi N° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication :
audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA); (Baya, n.d.[18]), “Guide
référentiel sur l’image et la présence des femmes tunisiennes dans les medias”, https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guidereferentiel-sur-limage-et-la-presence-des-femmes-tunisiennes-dans-les-medias; Expertes Tunisie website: https://expertes-tunisie.com.

مصر
ائدا يف العديد من املبادرات اخلاصة ابلنوع االجتماعي واإلعالم .ففي  ،2004وبدعم من هيئة اليونيسيف
دورا ر ً
لعب اجمللس القومي للمرأة (ً )NCW
أيضا تدريبًا
( ،)UNICEFدشن اجمللس القومي للمرأة وحدة مراقبة إعالمية لتقييم احملتوى اإلعالمي من منظور النوع االجتماعي .كما قدمت الوحدة ً
عضوا يف جملس
للتوعية بقضاًي النوع االجتماعي ً
موجها للعاملني يف جمال اإلعالم يف مجيع حمافظات مصر .ويف  ،2007أصبح اجمللس القومي للمرأة ً
أمناء االحتاد املصري لإلذاعة والتليفزيون ( ،)ERTUومت تشكيل جلنة للمرأة داخل االحتاد .وقد أُجريت العديد من الدراسات منذ ذلك احلني للخروج
بتوصيات حول املوضوعات املتعلقة ابلنوع االجتماعي ،مبا فيها صورة أدوار النوع االجتماعي يف اإلعالم .وقد أدى ذلك إىل حتسني صورة املرأة يف
اإلعالم.
كما سامهت منظمات وكياانت تنظيمية وطنية أخرى يف مسألة املساواة بني اجلنسني يف اإلعالم .ففي  ،2015أنشئ احتاد إعالميات مصر ()UMW
لتقدمي الدعم واملساندة للسيدات املهنيات النشطات يف قطاع اإلعالم لتويل أدوار قيادية ،وتعزيز مهارهتن املهنية ،ومعاجلة مسألة التمييز والتحرش يف
مكان العمل .ويف  ،2016حصل االحتاد على جائزة من مؤسسة هريبرت كوانديت يب إم دبليو ( )BMWلدوره الرًيدي يف قطاع اإلعالم .ويف
 ،2018وبعد دراسة 10برامج تليفزيونية رمضانية ،قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مصر ،ابلتعاون مع منظمات دولية أخرى ،إبنشاء جمموعة أدوات
إعالمية لتوجيه منتجي اإلعالم واملشاهدين بشأن املوضوعات املتعلقة ابلنوع االجتماعي يف السياق العريب/املصري.
ويف سبتمرب  ،2019أصدر اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم سلسلة ُحمدثة من اللوائح التقييدية املنظمة لكل املنافذ اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي.
ورغم االنتقادات اليت ُوجهت لتلك اللوائح لفرضها مزيد من القيود على حرية الصحافة ،إال أهنا اشتملت ابلفعل على أحكام تقدمية خاصة ابملساواة
بني اجلنسني يف اإلعالم .ومتنع تلك اللوائح استخدام القوالب النمطية السلبية لرابت البيوت ،والنساء غري املتزوجات واملطلقات ،وأي حماولة إللقاء اللوم
عليهن أبي شكل الهنيار األسرة أو الفشل االجتماعي .كما حذرت هذه اللوائح من املشاهد الصرحية للعنف اجلسدي أو الشفهي ضد املرأة ،وشجعت
تغطية آراء املرأة املتنوعة ،وأخبارها ومشاركاهتا يف الشؤون االجتماعية ،والسياسية ،والثقافية .ومن ال ميتثل هلذه االشرتاطات سيتم سحب رخصته اإلعالمية.
املصدر(CEDAW, 2008[19]), Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All :
Forms of Discrimination against Women. Combined sixth and seventh periodic reports of States parties: Egypt,
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/cedaw.c.egy.7.pdf; (Hauswedell, 2016[20]), “Egypt: Empowering women journalists”,
https://www.dw.com/en/egypt-empowering-women-journalists/a-19264911; (NCW, 2014[21]), Arab Republic of Egypt. The National Council
for
Women
National
Report
on
Beijing
+20,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13058Egypt_review_en_Beijing20.pdf; (UN Women, 2019[22]), Gender-sensitive
Media Content: Media Monitoring Toolkit, https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/media-monitoring-toolkit
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ومتضمنة يف واثئق السياسة العامة املعدة لتوجيه عمل املؤسسات
تعميم التوعية ابلنوع االجتماعي .ينبغي أن تكون قضاًي النوع االجتماعي مؤسسية ُ
اإلعالمية .ففي املغرب ،قامت بعض املؤسسات اإلعالمية بتعميم مسائل النوع االجتماعي يف واثئق السياسات اخلاصة هبا ،بينما تبنت مؤسسات أخرى
ومؤخرا ،مت تعميم قضاًي النوع االجتماعي يف قانون االتصاالت السمعية واملرئية والقانون املنظم للهيئة العليا املستقلة لالتصال
مواثيق منفصلة يف هذا الصدد.
ً
أيضا تتضمن آليات لتقدمي
السمعي والبصري ( .)HACAوال تشجع قوانني اإلعالم على وضع مشكالت النوع االجتماعي يف احلسبان فقط ،وإمنا ً
الشكاوى من قِبل األفراد والعقوابت اليت ميكن فرضها يف حالة عدم االمتثال (دراسة احلالة  .)5.2ويف تونس ،يفرض اإلطار القانوين على اهليئة العليا املستقلة
لالتصال السمعي والبصري ( )HAICAمراعاة منظور النوع االجتماعي (اإلطار  .)5.3وينص القانون التونسي للعنف ضد املرأة ( )VAWعلى أنه
يتعني على اإلعالم توعية القطاع العريض من اجلمهور بقضاًي العنف ضد النساء والفتيات ،وعلى أن حيظر تقدمي احملتوى اإلعالمي الذي ميكن أن يسيء إىل
صورة املرأة (دراسة احلالة  .)4.4وقد أصدر اجمللس األعلى املصري لإلعالم لوائح تلزم املنافذ اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي حبظر القوالب النمطية
السلبية للنوع االجتماعي ،وضمان تغطية متنوعة لآلراء النسائية املختلفة .وقد ينجم اإلخفاق يف االمتثال هلذه االشرتاطات عن سحب ترخيص اجلهة املخالفة
(اإلطار .)5.3
إظهار املزيد من القيادات النسائية يف اإلعالم .أصدرت اهليئة العليا املغربية لالتصال السمعي والبصري قر ًارا بتشجيع خدمات االتصال السمعية واملرئية
لضمان مشاركة نسائية يف براجمها تبلغ الثلث ،على األقل ،أثناء فرتة االنتخاابت .ومتتلك اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري يف املغرب نظام متابعة ملراقبة
مؤخرا التغطية املتنوعة آلراء املرأة ،وأخبارها ،ومشاركتها
وقياس التنوع اإلعالمي )] .(Alsalhi, 2019[26ومن انحية أخرى ،تشجع اللوائح املصرية الصادرة ً

يف الشؤون االجتماعية والسياسية والثقافية .ومت إطالق منصات إلكرتونية يف تونس واملغرب للربط بني اخلربات النسائية والصحفيات حبيث تتم دعوة مزيد من
النساء صاحبات اخلربة للتحدث يف اإلعالم.

مهما يف الدفع لتحقيق مزيد من املساواة بني اجلنسني يف اإلعالم .ففي املغرب ،مت إنشاء جملس
دورا ً
إشراك النقاابت العمالية .تلعب النقاابت العمالية ً
لإلعالم والنوع االجتماعي داخل نقابة الصحفيني  .ويف مصر ،مت تشكيل جلنة للمرأة داخل االحتاد املصري لإلذاعة والتليفزيون ( )ERTUوإنشاء احتاد
لإلعالميات والذي حصل على جائزة لرًيدته يف القطاع اإلعالمي (اإلطار .)5.3
جدا احلصول
مهما يف تثقيف األفراد حول اإلصالحات القانونية واملؤسسية .وميكن أن يكون من الصعب ً
الرتويج لإلصالحات .يلعب اإلعالم ً
دورا ً
أيضا ً

على النص الفعلي للتشريعات أو احلصول على املعلومات الصحيحة اخلاصة بتطبيق اإلصالحات .وينبغي على البلدان بذل املزيد من اجلهود لنشر النسخ
املعتمدة واملتداولة لإلصالحات القانونية املهمة واحلديثة واليت مت تكييفها على جمموعة مستهدفة بعينها حبيث يصبح األشخاص املعنيون ابإلصالحات على
ُ
ُ
دراية بتفاصيلها.
دراسة احلالة  :5.2كيف يتناول اإلعالم املغريب القوالب النمطية للنوع االجتماعي والتمييز بني اجلنسني
أوال ،مسألة كيفية تصوير شخصية الرجل واملرأة يف اإلعالم ،والذي
تشتمل مسألة القوالب النمطية للنوع االجتماعي والتمييز بني اجلنسني يف اإلعالم شقنيً .
متأثرا مبن يعمل يف اإلعالم
ميكن أن يؤدي إىل التمييز على أساس النوع .واثنيًا ،األسلوب الذي يتم من خالله تصوير الرجل واملرأة يف اإلعالم غالبًا ما يكون ً
ابلفعل .وحينما تعمل مزيد من النساء كإعالميات مهنيات ،ميلن أكثر الستضافة النساء من املهنيات واخلبريات يف اإلعالم ،وقد يكن أكثر حساسية ومراعاة
لقضاًي النوع االجتماعي.
وقد تناول املغرب كلتا القضيتني من خالل نطاق واسع من املبادرات املبتكرة على مستوًيت خمتلفة ،بداية من الدعوات لشحذ التأييد وبناء قاعدة استداللية
فضال عن صياغة األحكام اخلاصة ابلتشريعات املتعلقة ابإلعالم .وتُعترب البلد ،بال شك ،رائدة يف هذا الصدد
خاصة بسياسات النوع االجتماعي للمذيعنيً ،
على مستوى املنطقة وخارجها ،كما تشارك ابلفعل خرباهتا مع البلدان األخرى.
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ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
يف  ،2005تبىن املغرب ميثاقًا وطنيًا لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم )] ،(Lamhaidi, 2007[27مستلهمة ذلك من أحكام منهاج عمل بيجني اخلاصة
ابملرأة واإلعالم .وقد خلق إطالق امليثاق زمخًا للمنظمات اإلعالمية املختلفة واجملتمع املدين وغريهم من أصحاب املصلحة ملزيد من التأمل لألسلوب الذي يتم
به تقدمي صورة املرأة يف اإلعالم وتقرير ماهية اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتحسني الوضع .وقد انطلقت جمموعة خمتلفة من املبادرات:











مشروعا إلضفاء الطابع املؤسسي على قضية املساواة بني
إضفاء الطابع املؤسسي على التوعية ابلنوع االجتماعي .قادت وزارة االتصاالت
ً
اجلنسني يف اإلعالم .وإضافة إىل ذلك ،مت إنشاء جملس لإلعالم والنوع االجتماعي داخل نقابة الصحفيني .وقد أدرج بعض من أهم إعالميي
املغرب 7مشكالت النوع االجتماعي يف واثئقهم التوجيهية 8.ويف  ،2015أسست وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة املرصد
الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم ،مبوجب ميثاق (Moroccan Ministry of Solidarity, Social 2005
)] .Development, Equality and Family, 2015[28ويتكون املرصد من ممثلني من احلكومة ،واجملتمع املدين ،ومراكز األحباث
وعليهم مهمة اإلسهام يف بناء قاعدة استداللية عن صورة املرأة يف اإلعالم ابستخدام مؤشرات خاصة.
أحكاما حتظر احملتوى اإلعالمي املسيء
صياغة تشريعات خاصة ابلتوعية ابلنوع االجتماعي .يتضمن قانون الصحافة واملطبوعات لعام 2013
ً
للمرأة ،أو الذي حيض على التمييز ضد املرأة ،أو يشجع القوالب النمطية السلبية يف هذا الشأن .9ويف  ،2016مت مترير قانون جديد خاص
أحكاما مهمة خاصة ابلتمييز على أساس النوع والقوالب النمطية اليت يعرضها اإلعالم 10.وحيظر
ابالتصاالت املسموعة واملرئية حيث تضمن
ً
القانون اإلعالانت اليت حتتوي على عناصر فيها متييز قائم على أساس اجلنس .وينبغي أن يروج العاملون يف جمال االتصال املسموع واملرئي للمساواة
بني اجلنسني وحماربة التمييز القائم على أساس اجلنس ،مبا يف ذلك القوالب النمطية اليت حتط من كرامة املرأة .وال يُسمح للربامج املسموعة أو املرئية
أن حترض على العنف ضد املرأة ،أو استغالهلا ،أو التحرش هبا ،أو احلط من كرامتها.
11
كما أعاد قانون آخر مت متريره يف  2016تنظيم اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري ( .)HACAوتتوىل هذه املؤسسة مسؤولية تنظيم
قطاع االتصاالت السمعية والبصرية يف املغرب .وينص القانون اجلديد على أن تساهم اهليئة يف تعزيز ثقافة املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة،
وحماربة كافة أشكال التمييز أو صور القوالب النمطية املسيئة لكرامة املرأة.
ايد الظهو ا المي للمر  .في  ،2016جعت الهيئة العليا لالتصال السمعي والبصري خدمات االتصال السمعية والبصرية
لضمان أن يكون ثلث املذيعني ،على األقل ،من النساء خالل فرتة االنتخاابت )] .(HACA, 2016[29وهذا القرار من شأنه أن يضمن
الربط بني املرأة والقيادة يف السياسة وأن أتخذ النقاشات موضوع املساواة بني اجلنسني بعني االعتبار .ومنذ  ،2007كانت اهليئة تستخدم نظام
مصدرا إلهلام بلدان أخرى حىت أنه تكرر إنشائه يف بلجيكا ونطاق واسع
املتابعة لديها ( )HMSلقياس التنوع يف اإلعالم .وقد كان هذا النظام
ً
من البلدان األفريقية )].(HACA, 2017[30
السماح بتقدمي الشكاوى وفرض العقوابت .منذ  ،2016أصبح ممكنًا لألفراد تقدمي الشكاوى على موقع اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري
( )HACAيف حالة خرق قوانني واللوائح املنظمة لقطاع االتصال السمعي والبصري 12.ويتم فرض عقوابت يف حالة وجود خرق جسيم
للتشريعات 13.ويف السابق ،كان من حق األحزاب السياسية واالحتادات فقط التقدم ابلشكاوى .وحىت اآلن ،مل يتم استقبال عدد كبري من
الشكاوى الرمسية املتعلقة خبرق أحكام قانون املساواة بني اجلنسني .وتشري تقارير اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري إىل أهنا مازالت تعمل على
التعرف على أمناط التمييز القائم على أساس نوع اجلنس اليت ميكن أن حتدث يف اإلعالم.
جديدا يف  ،2017ابلتعاون مع هيئة اليونيسكو وهيئة األمم املتحدة للمرأة
دعم التنفيذ .بدأت اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري
مشروعا ً
ً
لرفع الوعي بتشريعات  2016وتعريف منتجي احملتوى اإلعالمي ابلقانون )] .(UN Women, 2017[31كما أطلقت قناة  2Mعلى
التليفزيون احلكومي مسابقة سنوية ألفضل إعالن جتاري يروج للمساواة بني اجلنسني )] .(Taleb, 2018[32كما أطلقت هذه القناة منصة
إلكرتونية للربط بني اخلبريات والصحفيات املغربيات حىت تتم دعوة مزيد من النساء للتحدث يف اإلعالم كخبريات14.
دليال ملكافحة القوالب النمطية للنوع االجتماعي يف اإلعالم
ويف  ،2019قامت وزارة الثقافة واالتصاالت ،بدعم من االحتاد األورويب ،إبصدار ً
املغريب )] (Ministère de la Culture et de la Communication, 2019[33ودعم تطبيق اإلصالحات القانونية األخرية
من خالل توجيه املهنيني العاملني يف جمال اإلعالم لتبين منظور يراعي بُعد النوع االجتماعي خالل عملهم اليومي.

ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
هناك العديد من العوامل وراء جناح املبادرات املغربية:
 التعاون بني جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة منذ البداية ،مبا فيها اجملتمع املدين ،والنقاابت العمالية ،والوزارات املعنية واجلهات الفاعلة
اإلعالمية.
 القيادة القوية .قادت وزارة التضامن واملرأة والتنمية االجتماعية اجلهود اليت نتج عنها إصدار امليثاق الوطين لصورة املرأة يف اإلعالم .كما أتثرت
اهليئة العلي ا لالتصال السمعي والبصري بقوة جبهود شحذ التأييد اليت بذلتها منظمات اجملتمع املدين (اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب )ADFM
من أجل املساواة بني اجلنسني يف اإلعالم.
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 االستثمار القوي يف بناء قاعدة استداللية عن وضع املرأة يف اإلعالم .وقد حتقق ذلك من خالل املشاركة يف مشروع رصد وسائط اإلعالم
العاملية ،ودراسات متخصصة وإنشاء املرصد الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم.
 إضفاء الطابع املؤسسي على مشكالت النوع االجتماعي .تضمنت واثئق السياسات التوعية ابلنوع االجتماعي ،مما وجه العمل يف عدد من
املؤسسات اإلعالمية .وقد تبنت بعضها مواثي ًقا منفصلة للنوع االجتماعي .كما مت تعميم املسائل املتعلقة ابلنوع االجتماعي يف القانون اجلديد
لالتصال السمعي والبصري يف القانون املنظم للهيئة العليا لالتصال السمعي والبصري.
أيضا تتضمن آليات
 آليات العقوابت والتوعية .ال تقوم القوانني بتشجيع اإلعالم على مراعاة مشكالت النوع االجتماعي وحسب ،ولكنها ً
الشكوى وفرض العقوابت يف حالة عدم االمتثال .ولتحقيق األثر املطلوب ،يتم حاليًا بذل جهود التوعية املبتكرة لضمان الفهم الواضح ألحكام
القانون من قبل أصحاب املصلحة املختلفني ممن قد ال يكونوا ابلضرورة على دراية مبشكالت املساواة بني اجلنسني .وعالوة على ذلك ،سيدعم
منظورا يراعي النوع االجتماعي خالل عملهم اليومي.
دليل مكافحة القوالب النمطية للنوع االجتماعي املهنيني العاملني يف اجملال اإلعالمي ليتبنوا ً
حدودا حلرية
أيضا
ويف حني أن هذه القوانني تضمن حرية االتصال السمعي والبصري ،مبا يتوافق مع حرية التعبري اليت يكفلها الدستور املغريب ،فإهنا تضع ً
ً
أيضا .ولقد درات نقاشات مستفيضة
التعبري املشار إليها حينما تتعارض مع مفهوم املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز ،واملكفولة مبوجب الدستور املغريب ً
وأجريت حبوث على مستوى العامل حول حقوق اإلنسان املتضاربة ،وخاصة فيما يتعلق حبدود حرية التعبري .وجدير ابلذكر أن احلدود املوضوعة لبعض احلقوق
واحلرًيت ختتلف من بلد آخر .وغالبًا ،يكون األمر مرتوًكا للتفسري ،وتكون الكلمة األخرية للقاضي حينما يتعلق األمر بقضاًي حقوق اإلنسان املتضاربة اليت
تصل إىل احملكمة.

 .5.4املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
اقعا.
حربا على ورق ،وأن تصبح و ً
تلعب مؤسسات حقوق اإلنسان ،على املستويني الدويل والوطينً ،
دورا أساسيًا يف ضمان أال تبقى حقوق املرأة جمرد ً
وابلنسبة آلليات اإلنفاذ الدولية اخلاصة حبقوق املرأة ،هناك آلية مهمة أال وهي الربوتوكول االختياري اخلاص ابتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة (( )CEDAWاإلطار  .)6.1وابلرغم من أن البلدان األربعة قد صدقت مجيعها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،إال أن
املغرب وتونس فقط مها من صدقا على الربوتوكول االختياري لالتفاقية ،والذي يسمح للكيان التابع لالتفاقية ،وهو جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،بتلقي
شكاوى من األفراد أو التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة أو املمنهجة لالتفاقية .وتساعد آلية تقدمي الشكاوى مبنح "القوة" لقوانني حقوق اإلنسان محاية األفراد
من انتهاكات حقوق اإلنسان .غري أنه مل ترد حىت اآلن أي شكوى فردية أو حتقيق يف املغرب أو تونس.
دورا أساسيًا يف التأكد من االلتزام ابحلفاظ على حقوق اإلنسان ،مبا فيها حقوق املرأة .ففي
وعلى املستوى الوطين ،تلعب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ً
مهما من املهام
العديد من البلدان ،تواجه النساء حتدًيت صعبة وكثرية حينما يتعلق األمر بضمان حقوقهن .ومن مث ،يعد محاية وتعزيز حقوق املرأة جزءًا ً
املنوطة ابملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان (.)NHRIs
وقد تتباين بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا فيما يتعلق هبيكل وتنظيم املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان بكل منها ،كما تعمل هذه املؤسسات
حمققة مستوًيت خمتلفة من النجاح (اإلطار  .)5.4ويف البلدان األربعة ،يتم تعميم املسائل املتعلقة ابلنوع االجتماعي على مستوى نطاق واسع من املنظمات.
وحيدد لكل من اجمللس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر ،واملركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األردن ،واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرًيت األساسية يف تونس،
واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابملغرب تكليفات أساسية يف جمال حقوق اإلنسان.
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اإلطار  5.4.املبادئ التوجيهية للمؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
عددا من املبادئ ("مبادئ ابريس")
يف  ،1993تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قر ًارا يتعلق ابملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان .ويتضمن القرار ً
فضال عن أساليب تشغيلها وإدارهتا.
املتعلقة ابختصاص ومسؤوليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وتشكيلها وضمان استقالليتها وتعدديتها؛ ً
وميكن استخدام هذه املبادئ لتقييم مدى فاعلية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.
ويتوىل التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ( )GANHRIاستعراض واعتماد هذه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وف ًقا ملبادئ
ابريس .وقد منح التحالف تصنيف الفئة أ (وتعين االمتثال التام مع مبادئ ابريس) للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مصر (اجمللس القومي حلقوق
اإلنسان) ،واألردن (املركز الوطين حلقوق اإلنسان) واملغرب (اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان) ،بينما منح تصنيف الفئة ب لتونس (اهليئة العليا حلقوق
اإلنسان واحلرًيت األساسية).

وقد أصدر اجمللس الدويل لسياسات حقوق اإلنسان ،بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ( ،)OHCHRدليل تقييم مدى
فاعلية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،الذي ميكن أن يدعم تلك املؤسسات يف قياس مدى فاعلية عملها .ويقدم كتيب إكويتاس للمؤسسات
الوطنية حلقوق اإلنسان اخلاص اب حلقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية أداة خاصة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان للنهوض بعملها يف جمال

محاية وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف إطار احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املصدر(Equitas, 2008[34]), Equality for Women: A Handbook for NHRIs on Economic, Social and Cultural Rights, https://equitas.org/wp- :
content/uploads/2010/09/b4c3_Resources_WESCRHandbook.pdf; (OHCHR, 1993[35]), Principles relating to the Status of National
Institutions (The Paris Principles), https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx; (International
Council on Human Rights Policy, 2005[36]), Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions,
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf.

تصف دراسة احلالة  5.3اجلهود والتحدًيت اليت واجهت املغرب يف إرساء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تدعم املساواة بني اجلنسني وتتعامل مع مشكالت
التمييز القائم على أساس نوع اجلنس .وتواجه البلدان األخرى يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا حتدًيت مماثلة يف إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان.
ففي حني أن الدستور املصري ينص على إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان لتغطية مشكالت املساواة بني اجلنسني واألقليات الدينية ،إال أن هذه اللجنة مل يتم
15
يدا من املعلومات حول
إنشاؤها حىت اآلن .ويف تونس ،ينص الدستور (املادة  118وما بعدها) على إنشاء حمكمة دستورية ،ويفصل قانون  2015مز ً
هذه احملكمة .وستكون أحد أهم الوظائف املوكلة للمحكمة هي تقييم القوانني يف مقابل الدستور ،مبا فيها األحكام اليت تكفل املساواة بني اجلنسني اليت ينص
عليها الدستور .ومع هذا ،فلم يتم إنشاء احملكمة بعد.
دراسة احلالة  :5.3رحلة املغرب إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق املرأة
ابلرغم من وجود مهام مكلفة ابلفعل للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ابملغرب ( )CNDHوهي تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،16فقد تقرر إنشاء مؤسسة
وطنية جديدة حلقوق اإلنسان يف املغرب تُسمى هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( .)APALDوقد نص دستور  2011على إنشائها ،مع
حتديدا .وبرغم دخول القانون حيز التنفيذ يف  2017لتنظيم هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
وجود احلاجة ملزيد من الرتكيز على تعزيز ومحاية حقوق املرأة ً
التمييز ،إال أهنا مل تنشأ بعد .وتوثق دراسة احلالة هذه عملية إعداد القانون وتفحص التحدًيت اليت التزال قائمة وتعوق تطبيقه.
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ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟
يتضمن الدستور املغريب  2011مبادئ املساواة بني اجلنسني .وتنص املادة  19منه على كفالة احلقوق واحلرًيت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية املتساوية للرجل واملرأة .كما ذكرت املادة أن الدولة ستتخذ التدابري اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني ونصت على إنشاء هيئة املناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز.
وقد مت إعداد مسودة قانون لذكر مزيد من التفاصيل حول مهام وتكليفات هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .وتولت قيادة األمر وزارة التضامن
والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ( )MSSDEFابلتشاور مع املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان ( .)DIDHكما مت تشكيل جلنة مستقلة
ومتعددة التخصصات (جلنة علمية) للتشاور بشكل موسع حول الصورة اليت جيب أن خترج هبا مسودة قانون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز17.
وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعات مع مصادر املعلومات األساسية وتلقت مقرتحات مكتوبة من جمموعة من أصحاب املصلحة .كما تناولت اللجنة ابلفحص
املمارسات الدولية املثلى يف جمال إضفاء الطابع املؤسسي على قضية املساواة ين اجلنسني .ويف  ،2013أصدرت اللجنة مسودة قانون إنشاء هيئة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز.
مت تقدمي مسودة القانون إىل جلنة قانونية متخصصة مبجلس أورواب )] ،(Council of Europe, 2013[37وفيما بعد إىل كياانت وطنية خمتلفة .مث
وشامال
مفصال
حتليال
ً
ً
طلب الربملان مشورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ( )CESEواللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان .18وقد أصدر كل منهما ً
مصحواب بتوصيات خاصة مبسودة القانون (راجع القسم التايل) 19.وابلتوازي ،أنشأ اجملتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان حتال ًفا من أجل تطبيق املادة
ً
 19من الدستور ،واليت دعت لألخذ بعني االعتبار املشورة املقدمة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،وإلدخال
التعديالت املطلوبة على مسودة القانون.

وبعد سنوات من النقاش املكثف ،دخل القانون حيز التنفيذ يف  ،202017ولكن ُوجهت إليه االنتقادات من قبل أصحاب املصلحة املختلفني حيث أنه مل
عضوا من
أيخذ يف اعتباره غالبية التوصيات اليت أصدرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان .ويف  ،2017تقدم ً 84
الربملان بطلب نزاع للمحكمة الدستورية للتحقيق فيما إذا كانت مسودة القانون متسقة مع الدستور أم ال .وقضت احملكمة أن املسودة متسقة مع الدستور.
وينص القانون أن تكون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( )APALDهي مؤسسة مستقلة ،وهلا مهام مكلفة بتعزيز ومحاية قيم اإلنصاف
واملساواة وعدم التمييز يف اجملاالت اآلتية (املادة :)2











إبداء املشورة حول مسودات القوانني واللوائح املنظمة وتقدمي التوصيات بشأن تكييف أطر عمل تشريعية وطنية تتسق مع االتفاقيات الدولية اليت
تندرج حتت مهام اهليئة املكلفة هبا.
تقييم السياسات العامة واجلهود اليت يبذهلا الفاعلون ابلقطاعني العام واخلاص لتطبيق مبادئ اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز على أرض الواقع.
فضال عن تطبيق هذه القيم يف كافة جوانب احلياة العامة املختلفة.
تقدمي التوصيات أو املقرتحات لتعزيز ونشر قيم اإلنصاف واملساواة وعدم التمييزً ،
نشر املمارسات اجليدة لإلنصاف واملساواة وتشجيع تطبيقها يف السياق الوطين.
املسامهة يف تضمني ثقافة املساواة وعدم التمييز يف التعليم ،والتدريب ،واإلعالم ،والربامج الثقافية.
تقدمي املساعدة الفنية من أجل التطبيق الفعال ملبادئ اإلنصاف واملساواة وبناء القدرات ألصحاب املصلحة املختلفني يف جمال اإلنصاف واملساواة
وعدم التمييز.
تلقي وفحص الشكاوى اخلاصة ابلتمييز واملقدمة من ضحاًي قضاًي التمييز وتقدمي التوصيات للسلطات املعنية ومراقبة عمليات املتابعة اليت تقوم
هبا هذه السلطات للقضاًي حمل الشكوى.
مراق بة ومتابعة أمناط التمييز املختلفة ضد املرأة ،وإصدار التوصيات واقرتاح التدابري لتصحيح ومعاجلة األوضاع.
مجع وحتليل البياانت الكمية والنوعية ،وإعداد مسودات للدراسات ونشرها ،وقياس درجة احرتام مبادئ اإلنصاف ،واملساواة ،وعدم التمييز يف
اجلوانب املختلفة من احلياة العامة ونشر النتائج املستخلصة.
أتسيس شراكات والتعاون مع مؤسسات أخرى على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل.

عضوا من املؤسسات املختلفة :قاضي ،وعضو من اجمللس األعلى
ويذكر القانون أن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ستتكون من رئيس وً 24
للعلماء ،وثالثة خرباء ،وممثلني من جملس اجملتمع املغريب املقيم يف اخلارج؛ وأربعة ممثلني من النقاابت العمالية؛ وممثل ملنظمات أصحاب العمل؛ وستة ممثلني من
اجملتمع املدين؛ واثنني من اإلدارة العامة؛ وأربعة من الربملانيني.
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ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟
ابلرغم من أن إطار إنشاء هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( )APALDقد ُوضع منذ أوائل  ،2017مل يتم إنشاء اهليئة حىت اآلن .ومبا أن هيئة
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مل تؤسس بعد ،فال ميكننا حتديد أتثريها على التمكني االقتصادي للمرأة .ومع هذا ،ميكن حتليل أحكام القانون والنظر
فيما إذا كانت مهام ووظائف اهليئة مالئمة لتعزيز ومحاية حقوق املرأة أم ال.
وبينما مت تنسيق عمليات استشارات مكثفة خمتصة بصياغة القانون ،مل يتم أخذ كل التوصيات الصادرة عن تلك االستشارات يف االعتبار .وعلى الرغم أن
إعداد مسودات القوانني غالبًا ما يشمل تقدمي تنازالت ،من املهم احرتام مبادئ ابريس حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان (راجع اإلطار  )5.6والتأكد من أن
متاما مع هذه املبادئ .وتقيم الفقرات التالية القانون يف مقابل تلك املبادئ:
قانون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يتوافق ً









أيضا أن أعضاءها
االستقاللية ليست مضمونة .بينما حيدد القانون أن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز هي هيئة مستقلة ،فهو ينص ً
يتم تعيينهم بناء على حقيقة كوهنم "ممثلني" ملنظماهتم وليس اختيارهم على أساس كفاءاهتم الشخصية يف جماالت املساواة بني اجلنسني ،واإلنصاف
وعدم التمييز .وإضافة إىل ذلك ،ينص القانون على تعيني عدد حمدود فقط من أعضاء هيئة من اجملتمع املدين.
املهام املكلفة هليئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( )APALDغري حمددة بوضوح يف نص القانون .ابلرغم من أن القانون ينص
معرفة ابلتحديد .كما ال حيدد القانون أن اهليئة
على أن مهام اهليئة هي تعزيز ومحاية قيم اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز ،إال أن هذه القيم غري ّ
عليها أن تركز فقط على قضاًي املساواة بني اجلنسني ،مما يؤدي إىل اللبس بشأن كيف ترى اهليئة وظيفتها مقارنةً ابلتزامات ومهام املؤسسات
حتديدا.
الوطنية األخرى حلقوق اإلنسان واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان (ً )CNDH
مل يتم إرساء التعاون مع املنظمات احمللية .ينص القانون على وجوب أن تؤسس هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الشراكات وتتعاون
مع املؤسسات األخرى على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل .ومع هذا ،مل يذكر القانون التعاون احمللي .ومن املهم للهيئة أن تعمل عن كثب
مسؤوال عن
كياان استشارًًي حمليًا
ً
أيضا مع السلطات احمللية للتنسيق بشأن قضاًي التمييز يف خمتلف أحناء البالد .وينبغي أن تنشأ كل سلطة حملية ً
ً
املساواة بني اجلنسني على املستوى احمللي .كما جيب على هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز العمل عن كثب مع هذه الكياانت االستشارية
للتأكد من تناول قضاًي التمييز ابلشكل املناسب ووجود تنسيق بني املستويني احمللي والوطين.
حتتاج هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( )APALDالقيام بوظائف محاية أقوى .متتلك اهليئة السلطة لتعزيز ومحاية قيم اإلنصاف
واملساواة وعدم التمييز أبشكال خمتلفة ،ومبا يتسق مع مبادئ ابريس .واهليئة مكلفة بتلقي وفحص شكاوى التمييز ،وتقدمي التوصيات إىل اجلهات
املختصة ،ومراقبة عمليات متابعة حاالت الشكاوى .ومع هذا ،ينبغي أن مينح القانون اهليئة السلطة للتحقيق يف دعاوى التمييز وإصدار األوامر
أو فرض العقوابت.
سنوًي ابألنشطة
ال يوجد ذكر للتقرير السنوي .تنص املادة  160من الدستور على أن تقوم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إبصدار تقر ًيرا ً
مهما حىت
اليت جيب مناقشتها يف الربملان .وال يذكر قانون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( )APALDمثل هذا التقرير الذي يُعد ً
تتم مساءلة اهليئة.

ينبغي أن توضح مهام ووظائف هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أهنا مسؤولة عن القضاًي املتعلقة ابملساواة واإلنصاف بني اجلنسني ،وعدم التمييز
القائم على أساس نوع اجلنس ،يف حني تكون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ( )CNDHمسؤولة عن اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز يف اجملاالت
األخرى.
عالوة على ما سبق ،ينبغي على هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إقامة شراكة مع اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري ( .)HACAوتقدم
يدا من التفاصيل حول اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري ووظيفتها يف مكافحة كل أشكال التمييز القائم على أساس نوع اجلنس
دراسة احلالة  5.2مز ً
أيضا لألفراد ابلتقدم ابلشكاوى
واستخدام القوالب النمطية يف قطاع االتصال السمعي والبصري يف املغرب .كما تسمح اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري ً
– وميكن أن تقوم هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بدور مهم يف دعم اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري فيا يتعلق مبتابعة مثل هذه الشكاوى.

ئيسا هليئة املناصفة ومكافحة
جاء يف تقرير وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ( )MSSDEFأن اخلطوة التالية هي أن يقوم امللك بتعيني ر ً
كل أشكال التمييز.
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 .5.5اجملتمع املدين
بينما تضمن الدساتري يف البلدان األربعة حرية التنظيم ،فإن النطاق الفعلي للمساحة املدنية املتاحة يوضح وجود بعض االختالفات وتفيد منظمات اجملتمع
املدين ،مبا فيها تلك اليت تعمل يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة ،أبن هناك بعض القيود .ويصف اإلطار  5.5واجلدول  5.1الوضع بناء على مؤشرات
احلوكمة الشائعة على املستوى الدويل .وتوضح املؤشرات الدولية أن احلرًيت املدنية قد ازدادت يف تونس .ففي تونس ،تعترب التطورات امللموسة يف تطبيق حرية
مهما واحتلتا مرتبة
الرأي وحرية التنظيم على رأس أهم اإلجنازات اليت هلا قيمة واليت تبعت موجة ثورات الربيع العريب .كما قطع كل من األردن واملغرب شوطًا ً
متقدمة أعلى من املتوسط بني بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف التعبري عن الرأي واخلضوع للمساءلة من خالل مشاركتهما يف "شراكة احلكومات
املنفتحة"21.
ابلرغم من هذه الصعوابت ،أثبتت منظمات اجملتمع املدين كوهنا جهات فاعلة حمورية يف عمليات اإلصالح القانوين من أجل التمكني االقتصادي للمرأة،
وتطبيق تلك اإلصالحات يف البلدان األربعة .وتوجد الكثري من اإلصال حات اليت مل تكن لرتى النور إال بسبب دعوات التغيري اليت ظل اجملتمع املدين ينادي
هبا لعدة سنوات.

اإلطار  5.5.مشاركة املواطن ومنظمات اجملتمع املدين
يطالب املواطنون على مستوى العامل بلعب أدوار أكثر فاعلية يف تصميم وتنفيذ السياسات العامة .وابملثل ،تستجيب احلكومات هلذه الدعوات على
مستوى العامل من خالل مشاركتها ملؤسسات الدولة أبساليب جديدة ومبتكرة .وقد مت إرساء شراكة احلكومات املنفتحة ( )OGPلتشكيل منتدى يضم
احلكومات واجملتمع املدين هبدف تبادل األفكار واملطالب .وعند االنضمام إىل هذه املبادرة ،تعمل احلكومات مع اجملتمع املدين لوضع خطة عمل ابملشاركة
ملدة عامني وحتديد خطوات واضحة على مستوى قطاع عريض من القضاًي .ويضمن هذا النموذج أن تقوم منظمات اجملتمع املدين أو املواطنون مباشرةً
بدور يف تشكيل احلكومات واإلشراف عليها .وتراقب آلية اإلبالغ املستقلة التابعة للشراكة احلكومات املنفتحة كل خطط العمل لضمان أن تفي
عضوا حمليًا يعملون جنبًا إىل جنب
احلكومات ابلتزاماهتا .ومنذ أتسيسها يف  ،2011وصل عدد البلدان بشراكة احلكومات املنفتحة إىل ً 78
بلدا وً 20
مع آالف من منظمات اجملتمع املدين .واألردن واملغرب وتونس فقط من ضمن بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األعضاء يف الشراكة احلكومات
املنفتحة ،بينما مصر ليست عضوة فيها.
وقد انضم األردن إىل هذه املبادرة يف  2011كأول بلد ابلشرق األوسط ومشال إفريقيا تشارك يف املبادرة .وحىت اليوم ،قدم األردن ثالث خطط وطنية
كيزا وتشاركية ،وهتدف إىل حتسني شفافية وانفتاح احلكومة .ومن مث ،أنشأت احلكومة األردنية
حيث تعترب اخلطة احلالية هي األكثر
طموحا واألكثر تر ً
ً
ابلتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وحدة لشراكة احلكومات املنفتحة داخل وزارة التخطيط والتعاون الدويل (.)MOPIC
كما انضمت حكومة املغرب إىل هذه املبادرة يف  ،2018وتقوم حاليًا بتنفيذ خطة العمل األوىل هلا ( .)2020-2018وقد دأبت البلد على استيفاء
الشروط الالزمة للدخول يف هذه الشراكة من خالل التعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف إطالق وتنفيذ مشروعات متنوعة يف جماالت من
شأهنا أن تؤهلها لالنضمام هذه املبادرة ،خاصة فيما يتعلق بشفافية املوازنة ،والوصول للمعلومات العامة ،والنزاهة ،ومشاركة املواطنني .وابلنسبة للدور
األساسي الذي يقوم به اجملتمع املدين يف تنفيذ مبادئ املبادرة ،توسعت اللجنة التوجيهية للمبادرة حاليًا لتصبح جلنة مؤلفة من أصحاب مصلحة متعديني
حينما انضمت إليها املنظمات غري احلكومية.
ومن انحيتها ،انضمت تونس إىل هذه املبادرة يف  ، 2014مع إمتام السنة الثالثة يف تعاوهنا مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتحديد وتطبيق
إطارا للجهود املتضافرة
اإلصالحات الالزمة .وقامت البلد إبعداد وتنفيذ خطيت عمل وطنيتني على مدار السنوات األربعة املاضية ،قدمت كل منهما ً
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لكل من احلكومة واجملتمع املد ين على مستوى كافة االلتزامات .ويتميز هذا النهج التشاركي حنو اإلصالح أن له عدد من اآلاثر اإلجيابية ،مثل زًيدة عدد
منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف برانمج عمل املبادرة على املستويني احمللي واملركزي.
الشكل  5.1.مشاركة املواطن ومنظمات اجملتمع املدين
املرتبة املئوية2018-2010 ،
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ملحوظة :يسجل مؤشر إبداء الرأي واخلضوع للمساءلة املفاهيم اليت تعكس إىل أي مدى ميكن ملواطين بلد ما املشاركة يف اختيار حكوماهتم ،وكذلك ممارسة حرية التعبري ،وحرية التنظيم ،واإلعالم احلر.
وعلى سبيل املثال ،تعين بياانت تونس لعام  2018أن أداء البلد أفضل من  %54من البلدان يف مؤشر إبداء الرأي واخلضوع للمساءلة.
املصدرhttps://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports ، (Kaufmann and Kraay, 2018[38]), World Governance Indicators (dataset):

وتشري دراسات احلالة إىل أن منظمات اجملتمع املدين كانت نشطة خالل كل مراحل اإلصالح القانوين:
أوال ،غالبًا ما تشارك منظمات اجملتمع املدين يف بناء قاعدة استداللية من خالل توثيق جانب حمدد من جوانب التمكني
 بناء قاعدة استدالليةً .
االقتصادي للمرأة .فتلك املنظمات يف وضع فريد من نوعه ميكنها من القيام هبذه املهمة ،مبا أهنا تعمل ابلقرب من األفراد املعنيني بشكل مباشر
ابإلصالح املتوخى إجراؤه .وعلى سبيل املثال ،عملت منظمة اجملتمع املدين األردنية صداقة ( )SADAQAعلى بناء قاعدة استداللية لتعديالت
قانوان من خالل تعديالت قانون العمل لعام ( 2019دراسة
قانون العمل املتعلقة بتعزيز خيارات رعاية الطفل .وقد أصبحت هذه املقرتحات ً
احلالة  .)2.4وعلى صعيد آخر ،قامت جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية ( )COLIBEابلبناء على سنوات من التحليالت اليت قامت
هبا منظمات اجملتمع املدين لتستخلص املقرتحات اليت صاغتها يف تقريرها ،مبا فيها املتعلقة ابملساواة بني املرأة والرجل يف املرياث (دراسة احلالة
.)4.1
استنادا إىل أحباثها ،ابقرتاح نصوص ملسودات القوانني اليت
أحياان،
 صياغة القوانني واحلشد لتمرير تلك القوانني ،تقوم منظمات اجملتمع املدين ً
ً
تدعم التمكني االقتصادي للمرأة .فعلى سبيل املثال ،يف تونس ،شارك اجملتمع املدين يف عملية صياغة مسودات القانون اخلاص بكافة أشكال
العنف ضد النساء والفتيات (دراسة احلالة  .) 4.1ويف مصر ،قدمت العديد من جمموعات اجملتمع املدين مسودات إلصالح قانون املواريث ممن
أجل محاية حق املرأة القانوين يف احلصول على نصيبها من املرياث (دراسة احلالة  .)4.2وما إن توضع مسودة القانون على قائمة املناقشات يف
الربملان ،ميكن أن تقوم منظمات اجملتمع املدين حبشد أتييد ومناصرة الربملانيني لتبين القانون .ويف بعض البلدان ،يُسمح ملنظمات اجملتمع املدين
ابملشاركة يف بعض اللجان الربملانية .ففي األردن ،على سبيل املثال ،شاركت مجعية معهد تضامن النساء األردين يف النقاشات حول الضمان
ملموسا يف حتسني نص قانون الضمان االجتماعي (دراسة احلالة .)2.3
دورا
ً
االجتماعي مع اللجان الربملانية املتخصصة ولعبت ً
 النشر ورفع الوعي .ما إن يتم تبين سياسة اإلصالح ،غالبًا ما تشارك تلك املنظمات بنشاط يف نشر اإلصالح ،مبا يف ذلك على مستوى القاعدة
الشعبية .فعلى سبيل املثال ،قامت حركة النساء السالليات يف املغرب ،بدعم من منظمات جمتمع مدين أخرى ،بنشر وتطبيق اإلصالحات القانونية
األخرية اخلاصة ابملساواة يف وصول النساء السالليات إىل األرض (دراسة احلالة .)3.3
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 التنفيذ .يف بعض اجملاالت ،تعد منظمات اجملتمع املدين أدوات فاعلة ونشطة يف تطبيق القانون .فعلى سبيل املثال ،تتوىل منظمات اجملتمع املدين
تشغيل معظم مراكز اإليواء املخصصة للنساء ضحاًي العنف ضد املرأة على مستوى املنطقة ،كما تعمل عدد من منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة
على تيسري وصول املرأة للعدالة (دراسات احلالة  4.6 ،4.5 ،4.4و.)4.7
أيضا مبساءلة احلكومة بشأن تطبيق اإلصالحات .فعلى سبيل املثال ،تنص املادة  12من
 مساءلة احلكومة .ميكن أن تقوم منظمات اجملتمع املدين ً
القانون التونسي اخلاص ابلقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات على أن تقوم وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن إبرساء
آليات للتنسيق مع اجملتمع املدين هبدف متابعة تطبيق هذا القانون (دراسة احلالة .)4.4
 بناء القدرات .حينما تبدأ إحدى احلركات الرامية لإلصالح على املستوى الشعيب ،قد ال تكون النساء معتادات على املشاركة يف منتدًيت السياسة
ومثال ،حينما بدأت احلركة املطلبية للسالليات
أيضا ببناء القدرات لدى هؤالء النساءً .
أو اجلهود الدعوية .وميكن أن تقوم منظمات اجملتمع املدين ً
يف املغرب املطالبة ابملساواة يف احلصول على األراضي ،تولت منظمات اجملتمع املدين تدريبهن ابلتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة حىت يتسىن
هلن معرفة كيفية تعزيز مهاراهتن يف ا لدعوة للقضية .وقد أسفرت احلركة عن إصالح قانوين يضمن حصول السالليات على املساواة يف الوصول
لألراضي بني الرجال والنساء (دراسة احلالة  .)3.3وتتواجد منظمات اجملتمع املدين أبشكال عدة ،وغالبًا ما تعمل ابلتعاون الوثيق مع املنظمات
الدولية اليت ،بدورها ،توفر هلم ال تمويل وبناء القدرات .ويؤدي هذا إىل مزيد من التمكني للمرأة اليت هي جزء من تلك املنظمات.
أوضحت املقابالت اليت أجريت إلعداد هذه الدراسة أن العالقات بني منظمات اجملتمع املدين املختلفة ،واليت تدعو للتمكني االقتصادي للمرأة ،ليست
دائما ،ولكن غالبًا ما تكون مدفوعة ابلصراع التنافسي للحصول على التمويل أو اخلالفات بشأن بعض احلمالت .ويف حاالت
عالقات بسيطة وصرحية ً
أخرى ،كونت منظمات جمتمع مدين حتالفات انجحة  .ويف تونس ،شاركت جمموعة متنوعة من منظمات اجملتمع املدين يف إعداد القانون الشامل للعنف ضد
املرأة (دراسة احلالة  .)4.4أما يف األردن ،مت إنشاء حتالف ملنظمات اجملتمع املدين عمل بفاعلية يف الدعوة لتأييد إصالحات قانون العمل اليت تدعم التمكني
االقتصادي للمرأة (دراسة احلالة .)2.1
دورا حاسم األمهية يف
ويف بعض احلاالت ،حيتل نشطاء حقوق املرأة من منظمات اجملتمع املدين مناصب قيادية يف احلكومة أو املنظمات الدولية ،ويكون هلم ً
دفع اإلصالحات املهمة اخلاصة اب لتمكني االقتصادي للمرأة .ويف املغرب ،هناك مديرة سابقة يف اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري كانت قبل ذلك
عضوة ابرزة يف منظمة من منظمات اجملتمع املدين .وبفضل قيادهتا مت مترير إصالحات قانونية حظرت استخدام القوالب النمطية والتمييز القائم على أساس
نوع اجلنس يف قطاع اإلعالم (دراسة احلالة  .)5.2أما يف تونس ،أصبحت إحدى مؤسسات اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات رئيسة للجنة احلرًيت
الفردية واملساواة (دراسة احلالة .)4.1
ولالستمرار يف تعزيز دور منظمات اجملتمع املدين يف دعم اإلصالح ،ينبغي رفع القيود املفرطة املفروضة على حرية التنظيم حبيث تتمكن منظمات اجملتمع املدين
من االستمرار يف أداء وظيفتها .والبد من فتح نقاشات برملانية معينة أمام مشاركة منظمات اجملتمع املدين حىت تتمكن من عرض وجهات نظرها املؤيدة
لتشريعات املساواة بني اجلنسني.

 .5.6اخلالصة والتوصيات
معقدا تساهم فيه جمموعة من األطراف الفاعلة .وقد أوضحت الدراسة أنه برغم أن سن القوانني وتطبيقها هو ،يف األغلب ،مسؤولية
أمرا ً
يعد اإلصالح القانوين ً
دورا يف هذه العملية .وتركز دراسات احلالة يف هذا الفصل على دور الربملاانت،
الربملاانت واحلكومات ،إال أن هناك العديد من املؤسسات األخرى اليت تعلب ً
ومنظمات اجملتمع املدين ،واإلعالم ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان .وتواجه هذه املؤسسات معوقات يف عملها بسبب القيود املفرطة املفروضة على حرية
التنظيم وحرية الرأي واليت تُطبق يف عدد من البلدان اليت يغطيها هذه الدراسة .وابلرغم من أن تونس قد حققت القدر األكرب من التقدم يف تطبيق حرية التعبري
هائال على الدرب نفسه .ويف مصر ،يلزم بذل اجلهود املستمرة لتيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف
وحرية التنظيم ،إال أن األردن واملغرب قطعا شوطًا ً
احلياة العامة.
وقد أوضحت دراسات احلالة أن هناك الكثري من االسرتاتيجيات واآلليات اليت ميكن أن تستخدم للتأكد من مراعاة املساواة بني اجلنسني يف كل مراحل
صياغة القوانني .وقد مت استخالص التوصيات التالية من دراسات احلالة املذكورة:
 االستمرار يف بناء قاعدة استداللية لدعم اإلصالحات القانونية اليت تعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وغالبًا ما تقدم منظمات اجملتمع املدين
مهما للحكومات يف هذا الصدد.
دعما ً
واملنظمات الدولية معاً ً
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أحياان مسودات قوانني للربملان ليتم النظر
تضمني مسائل النوع االجتماعي أثناء صياغة النصوص القانونية .وميكن أن تقدم منظمات اجملتمع املدين ً
فيها .ويف بعض األحيان ،قد يُطلب من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التعليق على النصوص القانونية للتأكد من أخذ قضية املساواة بني
اجلنسني بعني االعتبار يف املراحل املبكرة من عملية صياغة القانون.
وضع اسرتاتيجيات لتسهيل تبين تشريعات املساواة بني اجلنسني .وتشجيع إعداد وتيسري عمل الكياانت الربملانية الدائمة اليت تركز على املساواة
فضال عن التأكيد على مراعاة مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الكياانت الربملانية األخرى ،مثل اللجان االقتصادية واملالية .وفتح
بني اجلنسنيً ،
نقاشات برملانية حمددة أمام مشاركة منظمات اجملتمع املدين حبيث تتمكن من عرض آرائها املؤيدة لتشريعات املساواة بني اجلنسني.
جيدا ملتابعة
أسلواب ً
التأكد من تطبيق تشريعات املساواة بني اجلنسني .وميكن أن يكون تقدمي التقرير السنوي للتقدم احملرز امللزم مبوجب القانون ً
التنفيذ .وتشجيع املبادرات متعددة األطراف يف القضاًي اليت تواجه فيها احلكومة حتدًيت يف التنفيذ.
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة وإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مبا
يتسق مع األحكام املنصوص عليها يف الدستور حبيث يتم تتوافر آليات إضافية قائمة لتعزيز حقوق املرأة.
ضمان نشر تشريعات املساواة بني اجلنسني ،ونشر االسرتاتيجيات اليت جيب تكييفها وف ًقا للجمهور املستهدف .وتلعب منظمات اجملتمع املدين
مهما يف ضمان ذلك.
دورا ً
واإلعالم ً
رفع القيود املفرطة املفروضة على حرية التنظيم حبيث تتمكن منظمات اجملتمع املدين من االستمرار يف أداء وظيفتها.
إدراج منظور املساواة بني اجلنسني يف واثئق السياسات اليت توجه عمل املؤسسات اإلعالمية التقليدية املختلفة .وإجراء مزيد من األحباث حول
الدور الذي تلعبه وسائل التواصل االجتماعي يف التمكني االقتصادي للمرأة ابملنطقة.
تشجيع التدابري الرامية لتحقيق متثيل متوازن من حيث النوع االجتماعي يف مناصب صنع القرار يف الربملاانت واإلعالم .توفر توصيات منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية حول املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة )] (OECD, 2019[1مزيد من التوجيهات حول إمكانية حتقيق ذلك.

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

 223

املراجع

Al Tahat, J. (2017), Lower House approves domestic violence protection bill, amendments to
banking law, Jordan Times, https://www.jordantimes.com/news/local/lower-house-approvesdomestic-violence-protection-bill-amendments-banking-law.

[4]

Alsalhi, N. (2019), How women in MENA are taking on the status quo - and winning, World
Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-menas-young-women-arefighting-to-change-the-status-quo/.

[26]

Baya (n.d.), Guide référentiel sur l’image et la présence des femmes tunisiennes dans les
médias, Baya, https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guide-referentiel-sur-limage-etla-presence-des-femmes-tunisiennes-dans-les-medias/ (accessed on 15 May 2020).

[18]

CEDAW (2008), Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Combined sixth
and seventh periodic reports of States parties: Egypt, CEDAW,
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/cedaw.c.egy.7.pdf.

[19]

Council of Europe (2013), Évaluation du Partenariat pour la Démocratie Concernant le
Parlement du Maroc, http://website-pace.net/documents/18848/1453125/20150604MoroccoEvalPFD-FR.pdf/232ccb83-e6fd-4b6a-bcbf-ad8839766f23.

[37]

Downes, R., L. Von Trapp and S. Nicol (2017), Gender budgeting in OECD countries, OECD
Journal on Budgeting, vol. 16/3, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/budget-165jfq80dq1zbn.

[42]

Embassy of Spain in Amman (2020), AECID supports raising awareness on gender equality and
women discrimination among journalists, Embassy of Spain in Amman,
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/AMMAN/en/Noticias/Pages/Articulos/20200216_NO
T01.aspx.

[23]

Equitas (2008), Equality for Women: A Handbook for NHRIs on Economic, Social and Cultural
Rights, Equitas, https://equitas.org/wpcontent/uploads/2010/09/b4c3_Resources_WESCRHandbook.pdf.

[34]

HACA (2017), En Belgique, la HACA procède au déménagement du système HACA-HMS dans
de nouveaux locaux, https://www.haca.ma/fr/actualites/en-belgique-la-haca-proc%c3%a8deau-d%c3%a9m%c3%a9nagement-du-syst%c3%a8me-haca-hms-dans-de-nouveaux-locaux.

[30]

HACA (2017), Projet Mondial de Monitoring des Médias (GMMP) 2015. Qui fait l’info? Rapport
national 2017, HACA,
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/images/Qui%20fait%20info%202017_0.pdf.

[13]

HACA (2016), Décision n°16-33 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, du 21
juillet 2016 relative à la garantie du pluralisme politique dans les services de la
communication audiovisuelle Durant les élections législatives générales de l’année 2016,
HACA, http://www.haca.ma/fr/actualites/d%C3%A9cision-n%C2%B016-33-du-conseilsup%C3%A9rieur-de-la-communication-audiovisuelle-du-21-juillet.

[29]

 © تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونسOECD 2020

224 
HACA (2016), Les stéréotypes fondés sur le genre à travers les spots publicitaires. Analyse de
138 spots télévisuels, HACA,
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/images/stereotypes%20sexiste_0.pdf.

[15]

HAICA (2017), Place et représentation des femmes dans les fictions télévisuelles, HAICA,
https://www.csa.be/document/place-et-representation-des-femmes-dans-les-fictions-etudetunisienne/.

[14]

Hauswedell, C. (2016), Egypt: Empowering women journalists, DW Akademie webpage, DW
Akademie, https://www.dw.com/en/egypt-empowering-women-journalists/a-19264911.

[20]

International Council on Human Rights Policy (2005), Assessing the Effectiveness of National
Human Rights Institutions, International Council on Human Rights Policy,
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf.

[36]

IPU (2016), Evaluating the gender sensitivity of parliaments: A self-assessment toolkit, InterParliamentary Union, Geneva, https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/201611/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self-assessment-toolkit.

[6]

IPU (2012), Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments, Inter-Parliamentary Union,
http://archive.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf.

[5]

Kaufmann, D. and A. Kraay (2018), World Governance Indicators,
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports.

[38]

Lamhaidi, N. (2007), Image de la Femme dans les Médias Marocains. Réalités et Perspectives.,
Moroccan Ministry of Solidarity, Social Development, Equality and Family, FUNAP,
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84_
22.pdf.

[27]

Ministère de la Culture et de la Communication (2019), Guide pour lutter contre les stéréotypes
sexistes dans les médias au Maroc, https://eeas.europa.eu/delegations/togo/60323/luttecontre-les-st%C3%A9r%C3%A9otypes-sexistes-dans-les-m%C3%A9dias-au-maroc-leminist%C3%A8re-de-la_fr.

[33]

Moroccan Ministry of Solidarity, Social Development, Equality and Family (2015), Observatoire
National de l’Image de la Femme dans les Médias,
http://www.social.gov.ma/fr/am%C3%A9lioration-de-l%E2%80%99image-de-la-femme-dansles-m%C3%A9dias/observatoire-national-d%E2%80%99am%C3%A9lioration-del%E2%80%99imag-0.

[28]

NCW (2014), Arab Republic of Egypt. The National Council for Women National Report on
Beijing +20, National Council for Women,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13058Egypt_review_en_Beijing20.
pdf.

[21]

OECD (2020), Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/.

[39]

OECD (2019), Fast Forward to Gender Equality: Mainstreaming, Implementation and
Leadership, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9faa5-en.

[1]

OECD (2018), OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, OECD
Publishing, Paris, https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementinggender-equality.pdf.

[8]

 © تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونسOECD 2020

 225
OECD (2018), Women’s Political Participation in Jordan: Barriers, Opportunities and Gender
Sensitivity of Select Political Institutions, OECD Publishing, Paris,
https://www.oecd.org/mena/governance/womens-political-participation-in-jordan.pdf.

[3]

OECD (2017), Orientations pour une meilleure participation des femmes au sein des conseils
des collectivités territoriales du Maroc, OECD Publishing, Paris,
https://www.oecd.org/mena/governance/orientations-pour-une-meilleure-participation-desfemmes.pdf.

[9]

OECD (2016), 2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life,
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252820-en.

[7]

OHCHR (1993), Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles),
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx.

[35]

Open Governemnt Partnership Tunisia (2018), Open Government Partnership National Action
Plan 2018-2020, https://www.opengovpartnership.org/wpcontent/uploads/2018/11/Tunisia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

[41]

Open Government Morocco (2018), National Action Plan of Open Government Morocco,
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/Morocco_ActionPlan_2018-2020_EN_Revised.pdf.

[40]

Palmieri, S. (2011), Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice, InterParliamentary Union, Geneva, http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf.

[2]

Radcliffe, D. and P. Bruni (2019), State of Social Media Middle East: 2018, University of Oregon,
https://www.scribd.com/document/398724965/State-of-Social-Media-Middle-East-2018.

[17]

Taleb, A. (2018), La campagne « MIO » de l’agence RAPP brise les stéréotypes et décroche le «
Trophée Tilila » de 2M, http://www.2m.ma/fr/news/mio-reussi-a-casse-les-stereotypes-etdecroche-le-trophee-tilila-de-2m-20181011/.

[32]

UN (1995), Report of the Fourth World Conference on Women, United Nations, New York,
https://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/beijing
declarationandplatformforaction-en.pdf#page=104.

[16]

UN Women (2019), Gender-sensitive Media Content: Media Monitoring Toolkit, UN Women,
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/media-monitoring-toolkit.

[22]

UN Women (2017), Harmonisation de l’Arsenal Juridique par Rapport aux Dispositions
Constitutionnelles qui Consacrent la Suprématie des Normes Internationales sur le Droit
National, https://maghreb.unwomen.org//media/field%20office%20maghreb/documents/others/fiches%20projets%202017/fiche%20pr
ojet_parlementaire_09062017.pdf?la=fr&vs=5949.

[10]

UN Women (2017), ONU Femmes et l’UNESCO s’engagent auprès de la HACA pour la
promotion de l’égalité dans le secteur audiovisuel au Maroc (in French), UN Women,
https://maghreb.unwomen.org/ar/actualites-evenements/actualites/2017/03/convention-hacaunesco-onufemmes.

[31]

 © تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونسOECD 2020

226 
UN Women (2016), Maroc : participation du « Groupe Thématique Parlementaire pour la Parité
et l’Egalité » à la CSW60, https://maghreb.unwomen.org/fr/actualitesevenements/actualites/2016/04/csw60.

[11]

UNESCO (2018), UNESCO seeks 8 partners in the MENA region to enhance a gender
responsive film sector in the Maghreb-Mashreq Region, UNESCO, Paris,
https://en.unesco.org/news/unesco-seeks-8-partners-mena-region-enhance-genderresponsive-film-sector-maghreb-mashreq.

[25]

WACC (2015), The Global Media Monitoring Project 2015, World Association for Christian
Communication, http://cdn.agilitycms.com/who-makes-thenews/Imported/reports_2015/highlights/highlights_en.pdf.

[12]

WIN (2017), WIN hosts training sessions at Al Rai and Al Ghad newspapers in Jordan, Women
in News, http://www.womeninnews.org/post/44.

[24]

 © تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونسOECD 2020

 227

ملالحظات
1
2

الشكل  1-0يف بداية هذا التقرير حيتوي على ملخص "سريع" لكل املوضوعات اليت انقشتها دراسات احلالة واألطر التفصيلية.
تتضمن املوازانت اليت تراعي املساواة بني اجلنسني دمج منظور واضح للنوع االجتماعي يف السياق الكلي لعملية وضع املوازنة من خالل استخدام عمليات وأدوات حتليلية خاصة هبدف

تعزيز السياسات املراعية للنوع االجتماعي )].(Downes, Von Trapp and Nicol, 2017[42
3

http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf

 4ال تتوفر هذه الكتيبات اإلرشادية على اإلنرتنت.
 5القانون األساسي رقم  34.15املتعلق ابنتخاب أعضاء السلطات احمللية.
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-menas-young-women-are-fighting-to-change-the-status-6
quo/
 7الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ، (SNRT).قناة سوريد تو إم ،ومدي  1يت يف
8
هنجا خمتل ًفا .قامت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وقنوات إذاعية خاصة أخرى إبدراج أحكام النوع االجتماعي يف املواثيق األخالقية اخلاصة هبم .أصدرت
يستخدم هؤالء اإلعالميون ً

قناة سوريد تو إم "ميثاقًا لتحسني صورة املرأة" .وقد عملت قناة ميدي  1يت يف اخلاصة مع اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري ( )HACAإلدراج مشكالت النوع االجتماعي يف
مواصفات براجمها )](HACA, 2017[13
 9القانون رقم  13-88اخلاصة ابلصحافة والتحريرhttps://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma069fr.pdf :
10
املكمل ابلقانون رقم  03-77والقانون  03-77اخلاصة ابالتصال السمعي والبصريhttps://wipolex.wipo.int/fr/text/190944 :
القانون رقم  16-66املعدل و ّ

 11القانون رقم  15-11اخلاص إبعادة تنظيم اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصريhttps://wipolex.wipo.int/fr/text/438925 :

 12القانون رقم  15-11اخلاص إبعادة تنظيم اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري( .املادة  )7وقرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي والبصري رقم  17-07بتاريخ  3مجادى الثاين
 2( 1438مارس  )2017اخلاص إبجراءات تقدمي الشكاوى.
 13القانون رقم  16-66والذي يعدل ويتمم القانون رقم  03-77املتعلق ابالتصال السمعي والبصري (املادة .)41
 14ملزيد من التفاصيل انظرhttp://expertes.ma/:
 15القانون الدستوري رقم  50-2015الصادر  3ديسمرب  ،2015اخلاص ابحملكمة الدستورية.
 16ظهري رقم  17-18-1من  5مجادى الثانية  1439ه ( 22فرباير  )2018إبصدار القانون رقم  15-76املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس القومي حلقوق اإلنسان
17
عضوا من األكادمييني واخلرباء القانونيني.
اللجنة املكونة من ً 15

 18رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مشروع قانون رقم  14-79املتعلق ابهليئة املختصة إبلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد املرأة .ابإلحالة  .2016/20انظر
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/2016/s20/avs20f.pdf.
 19الرأي االستشاري للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول مشروع القانون رقم  79.14املتعلق ابهليئة املختصة إبلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد املرأة.
 20ظاهر رقم  47-17-1بتاريخ  30ذو احلجة  21( 1438سبتمرب  )2017اخلاص إبصدار القانون رقم  14-79املتعلق ابهليئة املختصة إبلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد
املرأة.
21
أيضا يف تقارير املراقبة السنوية حلقوق اإلنسان واملقابالت اليت متت خلدمة هذا املنشور .وميكن االطالع على تقارير جلنة مراقبة حقوق اإلنسان على املواقع التالية:
مت توثيق هذه النتائج ً

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/tunisia; https://www.hrw.org/world-report/2019/country;https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/egypt

;chapters/morocco/western-sahara

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/jordan.

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

228 

الفصل  .6عشرة عوامل لإلصالح الناجح

تشهد دراسات احلالة واملقابالت اليت أجريت يف إطار هذه الدراسة على اإلصالحات القانونية ،والسياسية ،واملؤسسية العديدة اليت تتم
أيضا على جمموعة معقدة من
يف مصر ،واألردن ،واملغرب ،وتونس لدعم التمكني االقتصادي للمرأة .ومع هذا ،فهي تسلط الضوء ً
حتليال للفصول السابقة يف تقرير
العوامل املشاركة يف ضمان تطبيق تلك اإلصالحات ،وحتقيق التغيري االجتماعي .ويعرض هذا الفصل ً
الدراسة ويستخلص عشرة عوامل أسهمت يف جناح املبادرات الواردة فيها.
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رسوم بيانية  6.1.عشرة عوامل لإلصالح الناجح

شر

وام ل صال الناج

يحدد الت رير عشر عوامل ساهمت في ا المبادرات التي تم تسليط الضوء علي ا وتوفر هذ العوامل بع
لضمان تر مة ا صالحات فعليًا لى م يد من التمكين االقتصاد للمرأ

ر الدول و ل

الم

الر

واألفكار لصا عي السياسات حول عوامل ال ا

م ر
و
و د

المرا

دة ا د ل

ال ر

ال

م ددة ص
ال

ا را ا
وال وال ال م

ا ل ا ال

1

ا

م الم

ال

د

ر الدول و ل

المرا

رات اس ة موحة يمكن قياس تقدم البلدان عليها

إن االلتزام بهذه المعايير يرسل إ ارة بتوفر ا اد ال اس ة

م

وا م

امت ل المغرب لتوص ة منظمة التعا ن التنم ة اال ت ادية بش ن الم ا ا ب
في التعليم والتو يف وريادة األعمال
ال ن
وقد وقعت البلدان األربعة عل
الن ب
المر

يحمل االنضمام للمعايير الدولية التزاما بتن ذ ا عل المستو الوطني

2

مما سات ا د
ل لها بش ن المساواة

تشر البلدان م مو ة م ص اب الم ل ة في جمع البيانات ،منها الحكومة )المكات
اإلحصائية الوطنية( ،والمنظمات الحكومية الدولية ،واألوساط األكاديمية ،ومنظمات
المجتمع المدني والقطا الخا
تقوم البلدان بجمع وا جديد م ال ا ات الكم ة النو ة منها التكلفة االقتصادية،
والمواقف تجاه المساواة بين الجنسين ،إل

دا

التنم ة الم تدامة و اركت بنشاط في ل نة

توفر المعاي ر ا ل م ة بما في ل بروتوكول مابوتو وإعالن القاهرة ،ليات مراجعة
مهمة

التقد الم ر وتعد تقارير التقدم المرحلية أداة مهمة
يتعين عل البلدان ا بال
للدعوة والمناصرة إلجراء مزيد من اإلصال

أدت ال مالت القا مة لى األدلة التي تتم في الوقت المناس
القانوني

م

د المر
صادقت البلدان األربعة عل ا ا ة الق ا لى كا ة كا التم
)سيداو( وعدة ا ا ات لمنظمة العم الد ل ة ملزمة قانونا ومع ل  ،ال يزال لد
مصر واألردن والمغرب تحفظات عل مواد اتفاقية القضاء عل كافة أ كال التمييز
ضد المرأة

OECD

وفرت أهدا التنمية المستدامة خما قويا لتحسين جم ال ا ات
بين الجنسين وتمكين المرأة

وم ددة

مما سات ا د

ما م ت
المعايير هي م

المر ة

المص

ال درا وال
ا را

ل

ا صرار
الد وة وال

التي قد يختارو ا ك ولوية

دة ا د ل

و

ما م تها
مان إجراء اإلصال القانوني
يعد بناء قاعدة استداللية أمرا حاسما في مناصر
والسياسي والمؤسسي الذي يهد إل دعم المساواة بين الجنسين
است مرت البلدان بك افة في جم
هنا فجوات

ل

شر أنوا مختلفة من البيانات ،ولكن ال تزال

إل دفع عجلة اإلصال

يعد تحسين بيانات النو االجتماعي والمساوة بين الجنسين في بلدان الشر األوس
و مال إفريقيا لوية مهمة بالنسبة لمنتد التمك اال ت اد للمر الذ نظم منظمة
ما ريق ا
التعا ن التنم ة اال ت ادية ي من قة الشر األ س

هد وضع المرأة في منطقة الشر األوس و مال إفريقيا را جذ يا عل مدار العقد
الماضي ،ومن المهم أن يتم تو يق التغييرات التي طرأت عل المجتمع الذي يدعو إل
اإلصال القانوني
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شر
3

ال ر

ال

وا ص

ل

وام ل صال الناج
مما سات ا د

ال و

ال در
م ج ا صال
يمكن أن يوفر وجود سياسة للمساواة بين الجنسين ،في بع األحيان ،الدعم لل
القا و ي فعل سبيل الم ال ،استخدمت االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  20 0كوسيلة
ضغ للتفاوض بش ن تنقي قانون المواري المصري

ما م ت
التفاعل بين عمليات اإلصال
متعدد

القانوني والسياسي أمر معقد وله جوا

اإلصال القانوني ليس عملية منعزلة ،وإنما تتم ضمن إطار
ال اسات الكلية للبلدان بش ن المساواة بين الجنسين

أيضا ،ينبغي تضمين منظور المساواة بين الجنسين في االسترا

4

كافة البلدان األربعة لديها
المساواة بين الجنسين

ا ات و أو

كما أن دعم فئات أخر من الشخصيات
ل صالحات القانونية له نتائج جيدة

ا صرار
ال د ل

الد وة ل

اك

حكوم ة مسؤولة عن تعزيز
عة الم تو

و

ات اال ت ادية الشاملة

استفادت البلدان من إصال السياسات في مجال معين من أجل عم م ا النو االجتما ي فعل
سبيل الم ال ،تضمنت االستراتيجيات العامة لالجئين في األردن مكونا متعلقا بالنو االجتماعي

لويات

مما سات ا د

5

اب

)م ل القادة الدينيين(

م

الم و

ا ل ا ال

الر

ما م ت
لقد خلق قادة الحكومات أو ر ساء الدول في البلدان األربعة ما س اس ا من أجل
اإلصال أو استفادوا بالبناء عل الزخم الحالي للتعبير عن دعمهم إلصال ما بش ن
التمكين االقتصادي للمرأة

مما سات ا د

د

استخدمت البلدان األربعة مجموعة من مناهج وتقنيات الدعوة والمناصرة وحشد الت ييد خالل الدورة التشريعية

ما م ت
ة إل ال ما ر م تل ة وفي جميع أرجاء المنطقة،
يج عل المناصرة وحشد الت ييد توصيل الرسا ال
أ رت حمالت وسائل التواصل االجتماعي التي تمت في أعقاب حركة #MeTooعل اإلصالحات األخيرة
المتعلقة بالعنف ضد المرأة

كانت جهود الدعوة لمناصرة القضية وكس الت ييد
ضرورية لتحقيق اإلصال القانوني لصال التمكين
الحاالت ،كانت هذه
االقتصادي للمرأة وفي بع
قود من أجل
الجهود بحاجة إل أن تمر لى مد
تحقيق النتائج

لقد تحققت أفضل نتائج للدعوة والمناصرة وحشد الت ييد عندما عملت ات م تل ة م ال هات ال ا لة سويا
للضغ عل الحكومات
يمكن أن تتطور جهود الدعوة للمناصرة التي تبدأ عل مستو القا د الشع ة إل جهود ن ة فعل سبيل
الم ال ،في المغرب ،نجحت حركة نسائية عبية في الدعوة إل المساواة في الوصول إل األراضي الجماعية

مما سات ا د
توض نصو

6

و

م ر

المر ة و د

الدراسات أن الدعم المقدم من ال رلما ات له ت ير مهم في تمرير تشريعات المساواة بين الجنسين

ما م ت
عة الم تو ي ال كومة ،سواء عل المستو الوطني أو المحلي ،يكن أك ر احتمالية
حينما تشغل النساء مناص
من الرجال للدفع من أجل تشريعات المساواة بين الجنسين
إن وجود دد ك ر م الن ا ي النظا الق ا ي يمكن أن يؤدي إل وجود قضايا تاريخية وبار ة من
الطريق أمام التمكين االقتصادي للمرأة
كانت مبادرات الق ا ال ا
ا ة

نها أن تفت

وجود الم يد م الن ا ي المناص الق ادية في
أنوا مختلفة من المؤسسات يهي لتعزيز اإلصال
القانوني الناج من أجل التمكين االقتصادي للمرأة

الداعمة للتمكين االقتصادي للمرأة ،في الغال  ،قد أطلقت في المنطقة تحت ادات

يمكن أن يساعد تحسين التوا ن بين الجنسين داخل منظمات العما
أصواتهن مسموعة ويشجع مزيد من النساء عل االنضمام إل المنظمة
يمكن أن يسهم السما للقيادات النسائية بالظهور في ا

منظمات ص اب العم النساء عل أن يجعلن

ال في خلق صورة أك ر تنوعا للقيادة وتحويلهن إل قدوة
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لالنتقال لمناص قيادية في الحكومة أو المنظمات
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شر
7

المص

م ددة ص

وام ل صال الناج

اب

مما سات ا د

وم ددة ال
وعند الدفع إلجراء اإلصال التشريعي لصال التمكين االقتصادي للمرأة ،هنا ما م تل ة م القوا
وعل سبيل الم ال ،يمكن
ل صال بالتوا
المتعلقة باألمر والتي يج  ،في الوضع األم ل ،أن
إلصال التشريعات الرامية لتحسين خيارات رعاية األطفال بالنسبة ل مهات العامالت أن يكون له ت ير إيجابي
عل أطفالهن

ما م تها

تتطر اإلصالحات الخاصة بالتمكين االقتصادي للمرأة
إل العديد م جوا ح ا الن ا  ،سر  ،الم تم
عل النطا األوسع ،مما يلزم إجراء اإلصالحات في
مجاالت مختلفة من القانون وكذل إ را فئات مختلفة من
أصحاب المصلحة في عمليات اإلصال المشار إليها،
وكذل تنفيذها

ة هو األك ر ديا ،لكن البلدان أ بتت كونها مبدعة في مناهجها
كان إصال شريعات األحوا الش
اإلصالحية فعل سبيل الم ال ،تعمل البلدان األربعة عل تعزيز تقاسم المسؤوليات العائلية المشتركة للنساء
والرجال بتعديل قانون العمل بدال من تشريعات األحوال الشخصية من خالل استحدا و أو تمديد إجا ة األبوة
وكذل النظر في ترتيبات العمل المرنة
وقد أ بتت جهود ص اب الم ل ة المتعددي نجاحها عند الد و ل صال القانوني وأيضا عن تنفيذ إصال
ما وعل سبيل الم ال ،في األردن ،قدمت اللجنة الوطنية األردنية ل نصا في األجور قائمة بالتعديالت
المقترحة عل قانون العمل وقد أدت بع هذه المقترحات إل اإلصال القانوني

مما سات ا د

8

تعمل البلدان األربعة عل بناء د ات ال هات ال ا لة المشاركة في مختلف خطوات عملية اإلصال  ،بداية من الدعوة
للمناصرة ووصوال لصيا ة التشريعات واعتمادها ،فضال عن التنفيذ
ويمكن أن يكون ل صال أو الزخم حوله ا ا تشا ية لى ال لدان الم ا
اإلصالحات األخيرة لقانون العنف ضد المرأة
تشار البلدان األربعة في الت اد المعر
ملهمة وخبرة حول كيفية تحقيق اإلصال
لمنصة تبادل المعرفة والخبرات وعل
ما ريق ا للتمك اال ت اد للمر

9

م ل ا را
وال وال ال م

ا

م

ويتض هذا جليا ،بشكل خا

ما م تها

 ،في
لتحقيق اإلصالحات القانونية من أجل تحقيق
التمكين االقتصادي للمرأة والت كد من تطبيق
اإلصالحات ،يتطل األمر توافر م مو ة
م المها ات

ي لى الم تو ا ل مي العالمي بش ن ا صال القا و ي للحصول عل أفكار
المر م اال جيدا
وعل الصعيد العالمي ،تعد االجتما ات ال نوية لل نة
المستو اإلقليمي ،يوفر منتد منظمة التعا ن التنم ة ل لدان الشر األ س
) (WEEFالفرصة للبلدان لتبادل الخبرات بش ن اإلصال القانوني

ال

مما سات ا د

د

تقوم البلدان األربعة جميعها ببناء ا د استدالل ة عن األعرا االجتماعية والقوال النمطية كما ينفذون
مشروعات تهد إل تحويل المفاهيم التقليدية للذكورة واألبوة وقد أجريت دراسات استقصائية في مصر
والمغرب واألردن للنظر في مواقف الرجال والنساء تجاه المساواة بين الجنسين

ما م تها

التغيير في األعرا االجتماعية )عل سبيل الم ال ،استحدا إجا ة األبوة
يمكن ل صال القانوني إما أن ي
في قانون العمل في األردن والمغرب وتونس لتعزيز تقاسم المسؤوليات العائلية( أو رس الت رات في
األعرا االجتماعية )عل سبيل الم ال ،إلغاء منشور في تونس ،والذي يسهل حاليا عل التونسيات الزوا من
ير المسلمين(

االجتماعية والقوال النمطية التقييدية
تعد األعرا
الخاصة بالرجال والنساء عامال رئيسيا في ر لة التمك
الحاالت ،تكون هذه
وفي بع
اال ت اد للمر
األعرا مترسخة أيضا في تشريعات قانون األسرة
وير الفريق الرفيع المستو المعني بالتمكين االقتصادي
للمرأة ،والتابع ل مانة العامة ل مم المتحدة ،أن األعرا
االجتماعية السلبية عل أنها عامل التقييد األول الذي
يواجه التمكين االقتصادي للمرأة

إ ا أردنا التغل عل األعرا االجتماعية الراسخة بعمق في المجتمع ،يج أن يقتن الم تم بوجود حاجة لى
م ذ الت رات ويمكن تسهيل ل من خالل قادة المجتمع الذين يدعون إل التغيير فعل سبيل الم ال ،أدان
األ هر ،أعل سلطة دينية في مصر ،بشدة التحر الجنسي وهو األمر الذي يتسق مع اإلصالحات القانونية
األخيرة

مما سات ا د

10

يج أن يكون األ خا المت رين باإلصال عل د اية بما ة ذا ا صال
الم تم المد ي دورا مهما في نشر هذه المعلومات
يدعم أصحاب المصلحة المختلفين النساء للوصو
النظا الق ا ي

ال درا وال
ا را

م

وتلع

سا ا

ال

منظمات

م

ال

وا م

ما م تها

لى العدالة كما يقدمون المساندة بش ن كيفية التعامل مع

تشمل اآلليات األخر التي يمكن أن ه االمت ا ل صالحات اإلبال  ،وتفتي
والتدقيق من قبل المؤسسات الوطنية لحقو اإلنسان

العمل ،و ليات الشكاو ،

بدون التطبيق ،تكون قيمة اإلصال القانوني ال تذكر
وقد وضعت البلدان ليات يمكن أن ه ن ذ
اإلصالحات االمت ا لها
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 .6.1مقدمة
توضح الدراسة تبين البلدان هنج خمتلفة لتطبيق اإلصالحات وضمان تنفيذها عمليًا على أرض الواقع .ففي بعض احلاالت ،كانت هناك اسرتاتيجية واضحة
خلف جهود إصالح معينة ،بينما يف حاالت أخرى كان األمر أشبه ابتباع هنج "التجربة واخلطأ ".وبرغم أن البلدان األربع قد أجروا تقييمات لسياساهتم و/أو
مبادراهتم املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة ،إال أن التقييم املفصل هلذه التقييمات يتجاوز نطاق هذه الدراسة.
يهدف هذا الفصل إىل حتديد بعض العوامل املشرتكة اليت أسهمت يف جناح املبادرات املتعلقة بدراسات احلالة واألطر والتحليالت املذكورة يف هذه الدراسة.
وجتدر اإلشارة إىل أن القائمة غري حصرية ،ومل تقم كل دراسات احلالة ابستخدام كافة االسرتاتيجيات واآلليات املذكورة أدانه .ومع هذا ،تقدم القائمة بعض
األفكار املثرية لالهتمام ابلنسبة لصناع السياسات حول "عوامل النجاح" اليت ميكنهم وضعها على رأس األولوًيت من أجل ضمان أن تؤدي جهود اإلصالح
فرصا أكثر للمرأة .ويذكر تقرير الدراسة عوامل النجاح العشرة التالية لإلصالح:
فعليًا إىل حتقيق درجة أكرب من املساواة بني اجلنسني وتوفري ً
.1

االتساق مع املعايري الدولية وآليات املراجعة.

.2

بناء قاعدة استداللية قوية.

.3

ترتيب تسلسل السياسات حنو اإلصالح القانوين التدرجيي.

.4

أتمني االلتزام السياسي على أعلى املستوًيت الرفيعة.

.5

الدأب إبصرار على الدعوة للقضية وحشد التأييد هلا.

.6

تبين وتعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا.

.7

تبين هنج متعددة األطراف (أصحاب املصلحة) ومتعددة القطاعات.

.8

بناء القدرات والتعلم من األقران.

.9

تناول ومعاجلة األعراف االجتماعية التقييدية والقوالب النمطية.

.10

ضمان التطبيق واالمتثال.

 .6.2االتساق مع املعايري الدولية/اإلقليمية وآليات املراجعة
توجد جمموعة من املعايري الدولية املدعومة آبليات مراجعة خاصة ابملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة .أكثر هذه املعايري ارتباطًا هبذه الدراسة تتضمن اتفاقية
قانوان (اإلطار  .)6.1كما يدعم
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ومعايري العمل الدولية اليت وضعتها منظمة العمل الدولية؛ وكالمها ملزم ً
التمكني االقتصادي للمرأة عدد من الصكوك الدولية غري امللزمة قانوانً وعمليات احلوار املختلفة ،مثل توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن
فضال عن إعالن ومنهاج عمل جبني الذي متت مراجعتهفي
املساواة بني اجلنسني ،وجدول أعمال التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامةً ،
إطار عمل جلنة األمم املتحدة لوضع املرأة.
ا ا ة الق ا

لى كا ة

كا التم

د المر (س دا ) ا ا ات منظمة العم الد ل ة

تؤكد مجيع دراسات احلالة أمهية التزام البلدان ابملعايري والصكوك الدولية الرئيسة ،وذلك لعدة أسباب:
 تقدم هذه املعايري مقاييس مرجعية طموحة ميكن ،مقارنةً هبا ،قياس مدى التقدم الذي أحرزته البلدان حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
 االلتزام هبذه املعايري أو التصديق عليها يرسل إشارة مهمة عن رغبة اإلرادة السياسية لتحقيق مزيد من التمكني االقتصادي للمرأة وخلق الزخم الالزم
إلحداث التغيري .واألكثر من ذلك ،فهذا التوجه يعين ،االلتزام بتنفيذ املعايري الدولية على املستوى الوطين ،مما ينطوي ضمنًا على إجراء اإلصالحات
القانونية الالزمة لتوفيق األطر القانونية الوطنية مع هذه املعايري.
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 يتعني على الدول األطراف امللتزمة هبذه املعايري رفع التقارير حول التقدم املحرز حنو تطبيق تلك املعايري ،مما يساعد على بناء قاعدة استداللية عن
وضع املساواة بني اجلنسني يف البالد والضغط على احلكومات لتقدمي أداء ُأفضل .وإضافة إىل ذلك ،تكون اجلهات املنوط هبا مراجعة تلك التقارير
مصدرا لتوجيه وإرشاد الدول األطراف حول كيفية حتقيق مزيد من التقدم.
ً
 كما تُعد تقارير التقدم املحرز أداة مهمة يف الدعوة ملزيد من اإلصالحات؛ وااللتزام مبعيار ما ميكن أن يسهل احلصول على مزيد من الدعم الذي
تقدمه األمم املتحدة ُ
لتطبيقه.
وتشري دراسات احلالة إىل أنه يف البلدان األربعة ثبت أن التصديق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف حد ذاته خطوة قيمة للغاية على
طريق تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة .ويستطيع مناصرو حقوق املرأة اإلشارة إىل االتفاقية كمعيار عاملي حلقوق اإلنسان مقبول لدى البلد وجيب أن يتم
تنفيذه يف السياق اخلاص هبا .وهذا يدحض املزاعم بشأن القيم واملعايري "املفروضة من قبل الغرب" .ومبا أن أحكام االتفاقية شاملة ،ميكن للمناصرين لقضية
حقوق املرأة اإلشارة إىل االتفاقية حينما يطالبون إبجراء خمتلف أنواع اإلصالحات لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة .كما تعد التقارير الدورية للتقدم احملرز
اليت تقدمها الدول األطراف يف االتفاقية وسيلة ملناصري حقوق املرأة لدفع احلكومة لتقدمي قاعدة استداللية عن وضع التمكني االقتصادي للمرأة من خالل
مجع كل أنواع البياانت واملعلومات .كما أصدرت املنظمات غري احلكومية ابلبلدان املختلفة "تقارير موازية حول اتفاقية سيداو" ،وهي تقارير لقياس مدى
التقدم املحرز حنو تطبيق ما ورد يف االتفاقية من منظور اجملتمع املدين .وعالوة على ذلك ،أشارت املقابالت اليت مت عقدها من أجل هذه الدراسة إىل أن
ُ
املناصرون حلقوق املرأة يف البلدان األربعة قد استخدموا املالحظات اخلتامية لالتفاقية لتدعيم محالهتم الرامية إلجراء مزيد من اإلصالح القانوين يف خمتلف
اجملاالت املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة .وعلى سبيل املثال ،أعربت جلنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن املستوًيت
املرتفعة للعنف ضد املرأة يف كل البلدان اليت تغطيها الدراسة ،1مما زاد الضغط على هذه البلدان إلجراء إصالح تشريعي (اإلطار  4.4ودراسات احلالة 4.5
و.)4.6
وابملثل ،أوضحت دراسات احلالة واملقابالت اليت متت يف إطار هذه الدراسة أن املصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية هي خطوة مهمة حنو اإلصالحات
اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة:






يُعد التصديق على اتفاقية ما إشارة مهمة تدل على االلتزام مبوضوع تلك االتفاقية .فعلى سبيل املثال ،يُعد األردن البلد الوحيد ضمن البلدان
املدرجة يف الدراسة اليت صدقت على أجزاء من االتفاقية األساسية ملنظمة العمل الدولية املتعلقة ابلضمان االجتماعي (رقم  .)102وقد طور
قوًي بتوفري الضمان االجتماعي لكافة املواطنني ،وهو ما يتضح جليًا يف
األردن سياسات وطنية متسقة للضمان االجتماعي ،ويلتزم التز ًاما ً
اإلصالحات األخرية اليت أُدخلت على قانون الضمان االجتماعي (دراسة احلالة .)2.3
مبجرد أن يتم التصديق على اتفاقية ما ،يساعد التزام البلدان برفع التقارير الدورية حول تنفيذها على توفري قاعدة استداللية للتقدم املحرز وأي
ُ
عراقيل قد تواجه التنفيذ .كما يضغط هذا االلتزام برفع التقارير على احلكومات إلحراز التقدم املنشود.
قدما .وعالوة على ذلك ،تُعترب هذه املالحظات أداة حيوية للدعوة للقضية والضغط
توفر مالحظات جلنة اخلرباء التوجيه للبلد بشأن كيفية املُضي ً
من أجل حتقيق مزيد من التقدم.
مهما للتنفيذ ،والذي قد ينطوي على إجراء إصالحات
دعما ً
ما أن يتم التصديق على اتفاقية ما ،ميكن للفرق القطرية مبنظمة العمل الدولية تقدمي ً
قانونية وغريها من اإلصالحات لتدعيم التمكني االقتصادي للمرأة .وعلى سبيل املثال ،قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لتونس ومصر فيما
يتعلق إبنشاء اهلياكل (الوحدات) اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني داخل منظمات أصحاب األعمال من أجل حتسني نتائج تطبيق املساواة بني
اجلنسني يف عمليات املفاوضة اجلماعية (دراسات احلالة  2.5و.)2.6

اإلطار  6.1.املعايري الدولية األساسية للمساواة بني اجلنسني :اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) واتفاقيات منظمة
العمل الدولية
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
صادقت البلدان األربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،1واليت تُعترب االتفاقية الدولية األساسية املعنية ،بشكل حصري
قانوان مما يعين أن ينبغي للبلدان أن تعكس الضماانت اليت نصت عليها اتفاقية سيداو يف أطرها القانونية الوطنية ..ويكون
حبقوق املرأة .واالتفاقية ملزمة ً
على البلدان اليت صدقت على االتفاقية تقدمي تقارير دورية منتظمة حول التقدم املحرز حنو تنفيذها .مث يتم مراجعة هذه التقارير بواسطة اللجنة املعنية
ُ
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ابلقضاء على التمييز ضد املرأة واليت تقوم إبصدار مالحظات عن تقارير البلدان .وتوثق هذه املالحظات اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف حنو تطبيق
االتفاقية كما تقدم التوجيه حول كيفية حتقيق مزيد من التقدم .كما تقدم املالحظات "إرشادات موثوقة" حول كيفية تطبيق اتفاقية سيداو يف السياقات
املنفردة لكل بلد ،عالوة عن كوهنا أدوات دعوة مهمة للنشطاء يف جمال املساواة بني اجلنسني متكنهم من الضغط إلجراء مزيد من اإلصالحات القانونية
وغريها من التدابري الالزمة يف بلدهم.
وتتضمن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) بروتوكول اختياري .وهذا الربوتوكول يستحدث إجراء للتحري وآخر لتقدمي الشكوى
حيث يسمح إجراء التحري للجنة االتفاقية إبجراء حتقيقات يف االنتهاكات اخلطرة واملنهجة حلقوق املرأة ابلدول األطراف .أما إجراء تقدمي الشكوى،
التماسا أو شكوى بشأن انتهاكات حقوق املرأة إىل جلنة االتفاقية .ومن بني البلدان األربعة املشمولة يف هذه
فيسمح لألفراد واجملموعات النسائية بتقدمي
ً
الدراسة ،صادق كل من املغرب وتونس فقط على هذا الربوتوكول .ومع ذلك ،مل تُستخدم إجراءات التحري والتحقيق عمليًا قط هلذه البلدان.
اتفاقيات العمل اخلاصة مبنظمة العمل الدولية
قانوان ،وإمنا تضع
قانوان ميكن أن تصدق عليها الدول األعضاء؛ ولكن توصياهتا ليست ملزمة ً
تُعد اتفاقيات منظمة العمل الدولية معاهدات دولية ملزمة ً
املعايري اليت توجه العمل يف الدول األعضاء .وقد صادقت البلدان األربعة كلها على معايري العمل الدولية ملنظمة العمل الدولية واملتعلقة مبختلف جماالت
التمكني االقتصادي للمرأة .فقد صدقت مجيعها على اتفاقية املساواة يف األجور (رقم  )100واتفاقية التمييز (يف االستخدام واملهنة)( 1958 ،رقم
 ،)111وكالمها اتفاقيات أساسية ملنظمة العمل الدولية .وتغطي االتفاقيات األساسية موضوعات تُعترب مبادئ وحقوق أساسية يف العمل .كما تتضمن
معايري منظمة العمل الدولية األخرى األساسية فيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني اتفاقية العمال ذوي املسؤوليات العائلية (رقم  )156واتفاقية محاية
األمومة (رقم  .)183ومل تقم أي من البلدان األربعة ابلتصديق على االتفاقية رقم  ،156يف حني أن املغرب هو البلد الوحيد من بني البلدان اليت تشملها
الدراسة والذي ص ّدق على االتفاقية رقم .183
ويتعني على البلدان اليت صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أن تقدم تقارير دورية ابنتظام عن التقدم املحرز حنو تنفيذ هذه االتفاقيات .كما
ُ
أيضا .مث تتوىل جلنة اخلرباء مبنظمة العمل
ينبغي مشاركة تقارير احلكومة مع منظمات العمال وأصحاب العمل مما ميكنهم حينها من تقدمي إسهاماهتم ً
سنوًي يعرض فكرة عامة عن مدى التقدم يف تطبيق معايري العمل الدولية.
الدولية فحص هذه التقارير وتقدمي مالحظاهتا .كما تصدر هذه اللجنة تقر ًيرا ً
ملحوظة 1 :على الرغم من أن مصر واألردن واملغرب قد سجلت حتفظات على بعض مواد اتفاقية سيداو .سنوات التصديق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) :ومصر
 ،1981واألردن  ،1992واملغرب  ،1993وتونس .1985
املصدر(Optional Protocol to CEDAW, 2015[1]), “Inquiry into access to contraception in Manila: CEDAW Committee finds that the Philippines :
violated
CEDAW”,
;https://opcedaw.wordpress.com
(ILO,
2020[2]),
Conventions
and
Recommendations,
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

ابإلضافة إىل التصديق على االتفاقيات الدولية ،هناك أنواع أخرى من االلتزامات واآلليات الدولية اليت أثبتت أمهيتها احلامسة يف دفع عمليات اإلصالح اليت
تدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف البلدان األربعة .فعلى سبيل املثال ،تعترب جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  2030وجلنة وضع املرأة ذاات صلة بوجه
خاص.
توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن املساواة بني اجلنسني
متتلك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية صكني قانونيني للمساواة بني اجلنسني :توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول النوع االجتماعي يف احلياة
العامة ( )2015وتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل رًيدة األعمال (.)2013
وتوصي األخرية بتبين ممارسات من شأهنا أن تعزز املساواة بني اجلنسني يف التعليم؛ وتشجع سياسات مراعية لألسرة وظروف عمل ُمتكن اآلابء واألمهات من
حتقيق التوازن بني ساعات العمل ومسؤولياهتم األسرية وُمتكن املرأة من املشاركة ،بشكل أكرب ،يف التشغيل ابلقطاعني العام واخلاص .كما توصي بزًيدة التمثيل
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النسائي يف مناصب صنع القرار ،والقضاء على الفجوة يف األجور بني اجلنسني ،وتشجيع كافة التدابري املالئمة واهلادفة إلهناء التحرش اجلنسي يف مكان
العمل ،وتقليص الفجوة بني اجلنسني يف نشاط رًيدة األعمال ،واالنتباه إىل االحتياجات اخلاصة للنساء املهاجرات والنساء املنتميات لألقليات األكثر تضررا.
قانوان ابلنسبة ملن انضموا إليها أو من التزموا بتنفيذها ،إال أهنا مازالت هلا قوة هائلة أخالقيًا .وهذا يعين أنه يُتوقع من
ويف حني أن التوصيات غري ملزمة ً
مناصريها السعي جاهدين لتطبيقها بشكل كامل .وترفع البلدان املنضمة إىل التوصيات تقارير مرحلية عن التقدم املحرز حنو تنفيذها جمللس منظمة التعاون
ُ
والتنمية االقتصادية.
وميكن أن يلتزم أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبلدان الشريكة بتوصيات املنظمة .وجدير ابلذكر أن املغرب هو البلد الوحيد يف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا الذي التزم ب توصية املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم ،والتشغيل ،ورًيدة األعمال .كما ستدعم املنظمة املغرب يف التطبيق
الفعلي هلذه التوصية من خالل املرحلة الثانية من الربانمج القطري ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف املغرب.
جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 2030
إطارا للبلدان إلهناء كافة أشكال الفقر،
مت اعتماد جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  ،2030مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ،يف  2015وهو يوفر ً
والتصدي ألوجه انعدام املساواة والتعامل مع مشكلة التغريات املناخية ،ويف الوقت نفسه ضمان عدم إغفال أحد )] .(UN, 2015[3وقد حددت أهداف
تفعا للغاية ملسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف ظل سعي اهلدف رقم  5منها حنو حتقيق "املساواة الكاملة بني اجلنسني ومتكني
التنمية املستدامة سق ًفا مر ً
مجيع النساء والبنات ".كما يتم تعميم املساواة بني اجلنسني على مستوى جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  2030أبكملها حيث أصبحت تُعترب شرطًا
قانوان ،يُتوقع من البلدان أن تتبين حتقيقها .وقد قدمت كل من مصر
أساسيًا إلجناز جدول أعمال  .2030ورغم أن أهداف التنمية املستدامة ليست ملزمة ً
وتونس واملغرب واألردن استعراضات وطنية طوعية ( .2)VNRsومع احتواء تلك االستعراضات اخلاصة ابلبلدان األربعة فقط على معلومات حمدودة بشأن
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،إال أهنا ما تزال أداة مفيدة لتتبع التقدم املحرز يف تطبيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى الوطين.
ُ
وتشري دراسات احلالة واملقابالت اليت أُجريت إلعداد هذه الدراسة أن عمليات تطوير أهداف التنمية املستدامة وكذلك األهداف نفسها هلا أتثري مهم يف
جذب مزيد من االهتمام إىل خطة التمكني االقتصادي للمرأة .فعلى سبيل املثال ،يف تونس ،وفر اهلدف رقم  5.2من أهداف التنمية املستدامة الذي يركز
على القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات الزخم الالزم الستمرار العمل على مشروع قانون شامل للعنف ضد النساء والفتيات (دراسة احلالة
.)4.4
جلنة وضع املرأة وإعالن جبني
تُعد جلنة وضع املرأة ( )CSWاهليئة احلكومية الدولية األساسية عامليًا اليت ختتص ،بشكل حصري ،بقضاًي املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وهي جلنة
اتبعة جمللس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي ( .)ECOSOCوتتيح اللجنة منصة مهمة لتعزيز حقوق املرأة ومتابعة تنفيذ االلتزامات اخلاصة أبهداف
التنمية املستدامة املتعلقة ابملساواة ينب اجلنسني ومتكني املرأة .كما تتوىل اللجنة متابعة تنفيذ أهداف إعالن ومنهاج عمل جبني والذي سيحتفل بذكراه اخلامسة
والعشرين يف .32020ولقد قدمت بلدان الدراسة األربعة ابلفعل التقارير املرحلية عن التقدم املحرز حنو حتقيق أهداف إعالن جبني الذي مر على اعتماده
ُ
عاما )].(UN Women, 2019[4
أكثر من ً 25
وجتمع الدورة السنوية للجنة وضع املرأة واليت متتد ملدة أسبوعني الفئات املختلفة من أصحاب املصلحة ملناقشة موضوع ما يتغري كل عام .ويف السنوات األخرية،
ركزت املوضوعات اليت تتناوهلا اللجنة على اجلوانب املختلفة للتمكني االقتصادي للمرأة ،مثل التمكني االقتصادي للمرأة يف عامل العمل املتغري (الدورة السنوية
رقم )61؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات الريفيات (الدورة السنوية رقم )62؛ وأنظمة احلماية االجتماعية ،والوصول إىل اخلدمات العامة والبنية
التحتية املستدامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات (الدورة السنوية رقم  .)63وقد دأبت البلدان األربعة على املشاركة ،بشكل نشط ،يف الدورة
السنوية للجنة وضع املرأة من خالل تنظيم فعاليات جانبية خمتلفة .ويف  ،2019نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فعالية جانبية يف إطار الدورة رقم
 63للجنة وضع املرأة اليت كان موضوعها "تغيري القوانني ،وتغيري العقول .التمكني االقتصادي للمرأة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا" ابلتعاون مع الوكالة
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السويدية للتنمية الدولية ( ،)SIDAوهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وأوكسفام ابألردن ،ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث ( )CAWTARوالوزارة
التونسية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن كجزء من العمل الذي مت يف إطار هذه الدراسة.4
وقد كانت ملشاركة البلدان األربعة يف جلنة وضع املرأة فائدة يف اإلصالحات اليت متت ،أبشكال متنوعة ،حيث وفرت اللجنة منصة فريدة من نوعها إلجراء
دائما يف سياقات بعض البلدان .كما تسلط جلنة
حوار حول الفئات املختلفة من اجلهات الفاعلة ،مبا فيها اجملتمع املدين ،وهو ما قد ال يكون متاحا أو ممكنا ً
وضع املرأة الضوء على إصالحات البلدان على املستوى الدويل وتظهر االلتزام السياسي من البلدان املشاركة جتاه إجراء إصالحات معينة .وعلى سبيل املثال،
نظمت البلدان األربعة فعاليات جانبية يف إطار الدورة السنوية رقم  62للجنة وضع املرأة اليت نُظمت حتت عنوان "متكني النساء والفتيات الريفيات" ،مما قد
يكون أدى إىل زًيدة الرتكيز على هذه املسألة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (راجع القسم اخلاص ابملرأة الريفية يف الفصل الثالث).
املعايري اإلقليمية :من بروتوكول مابوتو إىل إعالن القاهرة
أيضا معايري إقليمية حلقوق املرأة .ويُعد الربوتوكول امللحق ابمليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن
ابإلضافة إىل املعايري وآليات املراجعة الدولية ،هناك ً
5
منهجا تقدميًا يلزم الدول
حقوق املرأة يف إفريقيا ،واملعروف أكثر ابسم بروتوكول مابوتو ،صك قانونية يركز على حقوق املرأة اإلفريقية  .ويتبىن الربوتوكول ً
املصادقة عليه بتنفيذ ما جاء به من ضماانت .وحىت اآلن ،تونس هي الوحيدة من بني البلدان اليت تغطيها الدراسة اليت صادقت على هذا الربوتوكول.
كما يقدم إعالن القاهرة للنهوض ابملرأة واالسرتاتيجية العربية لتنمية املرأة العربية  ،2030والذي اعتمدته اجلامعة العربية ،ضماانت مهمة للتمكني االقتصادية
قانوان ،إال أن اجلامعة العربية عليها أن ترفع تقارير دورية عن التقدم املحرز على جانب التنفيذ .وتتم عمليات
للمرأة .ويف حني أن هذه الواثئق غري ملزمة ً
ُ
املراجعة واملناقشة ،بشكل منتظم ،على املستوى اإلقليمي ،واليت تكون يف األغلب بقيادة جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (إسكوا) و/أو
اجلامعة العربية.

 .6.3بناء قاعدة استداللية
متر البلدان اليت تغطيها هذه الدراسة بتغيريات سياسية واقتصادية واجتماعية مستمرة يف أعقاب ثورات الربيع العريب .كما شهد وضع املرأة يف هذه البلدان
تغيريات جذرية على مدار العقد املنصرم .وميكن استخدام اإلصالح القانوين إما ليعكس التغيريات اليت طرأت على اجملتمع (يف املرحلة اليت أتيت عقب تنفيذ
اإلصالح) أو ميكن أن يستخدم كأداة لتحقيق التغيريات املنشودة يف اجملتمع (يف مرحلة تسبق اإلصالح) .يف كلتا احلالتني ،من املهم توثيق الوضع احلايل يف
اجملتمع والذي يتطلب اإلصالح القانوين .وميكن أن يتم ذلك من خالل مجع البياانت الكمية والنوعية.
وعالوة على ما سبق ،تشري العديد من دراسات احلالة املستقاة من البلدان األربعة إىل أن بناء القاعدة االستداللية هو أمر حيوي يف الدعوة إىل اإلصالح
القانوين والسياسي واملؤسسي وأتمينه .فعلى سبيل املثال ،كانت تقارير منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية اليت توثق الوضع الصعب للعمال املنزليني يف
املغرب نقطة بداية مهمة للدعوة إىل صياغة قانون العمال املنزليني الذي مت اعتماده يف هناية املطاف (دراسة احلالة  .)3.1ويف البلدان األربعة ،قدمت الدراسات
اليت تناولت املرأة يف اإلعالم قاعدة استداللية لإلصالحات و/أو املبادرات اليت متت لدعم مزيد من التوازن بني اجلنسني يف قطاع اإلعالم (القسم  5.3يف
الفصل اخلامس ودراسة احلالة  .)5.2وبينما أجرت البلدان األربعة تقييمات لسياساهتا و/أو مبادراهتا املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة ،فإن التقييم املفصل
هلذه التقييمات خيرج عن نطاق هذه الدراسة.
ولقد استثمرت البلدان بكثافة يف مجع أنواع خمتلفة من البياانت عن وضع املرأة وحتليلها ونشرها .كما طورت البلدان أنظمة البياانت خاصتها وتعمل ،بصورة
تنوعا من األطراف الفاعلة يف عملية مجع وحتليل هذه البياانت .وقد ساهم التزام البلدان
متزايدة ،على مجع أنواع جديدة من البياانت وإشراك جمموعة أكثر ً
بقياس التقدم املحرز فيما يتعلق أبهداف التنمية املستدامة يف توفري دافع قوي لتحسني عملية مجع بياانت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحتليلها .ويتم
ُ
مجع البياانت بواسطة جمموعة من أصحاب املصلحة ،مبا فيها احلكومات (مكاتب اإلحصاء الوطنية) ،واملنظمات الدولية ،واألكادمييني ،ومنظمات اجملتمع
فضال عن القطاع اخلاص.
املدين (الوطنية والدولية)ً ،
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وقد قامت احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف السنوات األخرية بتنفيذ جمموعة كبرية من املبادرات لتعميم مجع بياانت املساواة بني اجلنسني،
مدفوعة مبطالبات من اجملتمع املدين والشركاء الدوليني ،وعلى سبيل املثال:
 يلزم قانون اجمللس الوطين التونسي لإلحصاء كل اهليئات اإلحصائية بتصنيف البياانت حبسب نوع اجلنس.
 بدأت كل من مصر ،واألردن ،واملغرب يف إصدار تقارير حول إحصاءات املساواة بني اجلنسني املتعلقة ابملسائل االقتصادية واالجتماعية.
 تصدر األجهزة اإلحصائية الوطنية يف البلدان األربعة جمموعة من اإلحصاءات املصنفة حبسب نوع اجلنس واخلاصة ابلعمل والتشغيل .ويتم تقدمي
هذه اإلحصاءات إىل قاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية وتصبح ُ
متاحة لالستخدام يف املقارانت الدولية.
أيضا يف مجع أنواع جديدة من البياانت للتوصل حليثيات احلاجة إىل إجراء اإلصالح القانوين لدعم قضية التمكني
وتوضح دراسات احلالة أن البلدان قد بدأت ً
االقتصادي للمرأة .ومت تطوير منوذج لتحديد تكلفة العنف الزوجي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )](UN Women/ESCWA, 2017[5
وكذلك منهجيات حلساب التكلفة االقتصادية النعدام املساواة بني اجلنسني بوجه عام )] .(OECD, 2019[6وتعترب صياغة املعلومات حول كيفية
أجريت استقصاءات يف مصر
جدا لإلصالح (اإلطار  4.3يف الفصل الرابع).
استفادة االقتصاد من متكني املرأة يف شكل أرقام أداة دعوة قوية ً
ومؤخراُ ،
ً
واملغرب )] (UN Women/Promundo, 2017[7واألردن )] (World Bank, 2018[8حول مواقف الرجال والنساء جتاه املساواة بني
اجلنسني .وهذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها مجع مثل هذا النوع من البياانت يف هذه البلدان ،وهو ما يوفر نظرة متعمقة للطريقة اليت تستمر هبا األعراف
أيضا ببناء قاعدة استداللية
االجتماعية واملواقف والتوجهات يف عرقلة التمكني االقتصادي للمرأة .وعلى مدار العقد املنصرم ،قامت مصر وتونس واملغرب ً
حول كيفية طرح صورة املرأة يف اإلعالم (الفصل اخلامس ودراسة احلالة  .)5.2وقد أشارت املقابالت اليت متت يف إطار هذه الدراسة إىل أن إاتحة مثل هذا
النوع من البياانت يساعد يف طرح املوضوعات احلساسة للنقاش وحتطيم فكرة احملرمات واحملظورات اخلاصة ابلعنف ضد املرأة.
وإضافة إىل ذلك ،إن لتحسني البياانت اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا أولوية مهمة يف منتدى التمكني االقتصادي
للمرأة الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وتشري البحوث اليت جتريها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
يف مصر واملغرب وتونس ،واليت تتم يف إطار عمل املنتدى ()WEEF؛ اإلطار ،)6.4إىل أنه برغم هذا التقدم ،مازالت هناك فجوات يف البياانت الالزمة
لقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة حيث تتوفر البياانت اخلاصة فقط بنصف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
املختارة .6وعلى سبيل املثال ،هناك نقص يف اإلحصاءات اخلاصة ابلعمل غري املنظم ،كما أن البياانت املصنفة حبسب نوع اجلنس حول متوسط عدد ساعات
فضال عن أن النسب املصنفة حبسب نوع اجلنس للعاملني بدوام جزئي مل يتم اإلبالغ عنها
العمل املنزيل مدفوع األجر وغري مدفوع األجر حمدودة أو متفرقةً ،
يف كل البلدان .أما ابلنسبة إلنتاج األجهزة اإلحصائية الوطنية لإلحصاءات املصنفة حسب نوع اجلنس يف جمال ملكية األنشطة التجارية ونسبة املنشآت
اململوكة للنساء ،حبسب احلجم ،فهي ضعيفة.
وعلى الرغم أن احلكومات تقوم جبمع البياانت املعيارية بشكل دوري منتظم ،هناك حاجة جلمع بياانت إضافية متعلقة ابلنوع االجتماعي بصورة أكثر انتظا ًما
من خالل استقصاءات إضافية ميكن مقارنتها على مستوى البلدان وعلى مدى الفرتات الزمنية .وتقدم املنظمات الدولية ،مبا فيها البنك الدويل ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ،الدعم للبلدان يف عملية جتميع هذه البياانت وحتليلها .كما يوفرون البياانت والتحليالت القيمة للغاية إلثراء القاعدة االستداللية هلذه
يدا يف مجع البياانت على املستوى احمللي واستكمال البياانت الرمسية للحكومة.
دورا فر ً
البلدان (اإلطار  6.2و .)6.3كما تلعب منظمات اجملتمع املدين ً
أيضا ،بشكل متزايد ،بياانت حول النوع االجتماعي .وينبغي أن تبحث احلكومات اخليارات املتاحة لتحقيق مزيد من االستفادة من
ويشارك القطاع اخلاص ً
فمثال ،ميكن أن تستخدم احلكومات بعض البياانت الصادرة عن املنشآت اخلاصة حول عدد املوظفني من اإلانث
البياانت اليت يقدمها القطاع اخلاصً .
والرجال يف منشأة بعينها.
أحياان تكون هناك معلومات غري صحيحة ومقصودة
وقد أوضحت جليًا املقابالت اليت متت ألجل هذه الدراسة أن نشر هذه القاعدة االستداللية أمر حيوي .و ً
يتم نشرها للجمهور من أجل التأثري سلبًا على الرأي العام بشأن احلاجة إلجراء مزيد من اإلصالحات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني .وقد ثبت أنه حينما تتم
مناقشة اإلصالحات القانونية يف الربملان ،ميكن أن تساعد القاعدة االستداللية القوية يف التأثري على النقاشات اليت تتم من أجل حشد آراء األعضاء للتصويت
يف صاحل اإلصالح .وعلى سبيل املثال ،عملت منظمة اجملتمع املدين األردنية "صداقة" على بناء قاعدة استداللية خاصة ابلتعديالت التشريعية من أجل تعزيز
قانوان من خالل تعديالت قانون العمل يف ( 2019دراسة احلالة .)2.4
خيارات رعاية الطفل يف قانون العمل .وأصبحت هذه املقرتحات ً
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اإلطار  6.2.املبادرات الدولية لتتبع اإلصالح وقياس مدى التمييز
بلدا ،مبا فيها
تتتبع جمموعة بياانت املرأة ،أنشطة األعمال والقانون الصادرة عن البنك الدويل الفجوات القانونية املتعلقة بنوع اجلنس واإلصالح يف ً 190
مصر واألردن واملغرب وتونس .وحتتوي هذه اجملموعة على بياانت قابلة للمقارنة لفهم العراقيل القانونية اليت تواجه النساء يف احلصول على الوظائف
عاما مضت.
ودخول جمال رًيدة األعمال .كما أن هناك بياانت اترخيية حول اإلصالحات التشريعية تعود إىل حوايل ً 50
ويقيس مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIالتمييز القائم على نوع اجلنس من خالل تقدمي
رؤية أوضح عن كيفية تشكيل املؤسسات االجتماعية حلياة النساء .ويبحث هذا املؤشر الفجوات اليت تنشأ بني الرجل واملرأة فيما يتعلق ابحلقوق والفرص
بسبب التشريعات ،واألعراف االجتماعية ،واملمارسات ومتكن هذه األداة املبتكرة صناع السياسات واملشتغلني يف جمال التنمية من فهم العوائق اليت تعرقل
حتقيق املساواة بني اجلنسني ،بشكل أفضل ،وحتديد الدوافع وراء أشكال التمييز املستمرة .مت إطالق مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات
االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ( )SIGIيف  ،2009وشكل منذئذ ويف إصداراته يف  ،2012و ،2014و 2019أساس لسلسلة من التقارير اليت
حتليال ملستوى التمييز يف املؤسسات االجتماعية والتقدم املحرز يف جمال املساواة بني اجلنسني.
تقدم ً
ُ
املصدر(World Bank Group, 2020[9]), Women, Business and the Law, https://wbl.worldbank.org; (OECD, 2019[6]), SIGI 2019 :
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 .6.4الرتتيب التسلسلي للسياسات اهلادفة لإلصالح القانوين التدرجيي
إن عملية اإلصالح التشريعي هي عملية بطيئة وتدرجيية .ولكنها ليست منعزلة ،وإمنا تتم ضمن إطار أولوًيت السياسات الكلية للبلدان بشأن املساواة بني
اجلنسني .كما أن منظور املساواة بني اجلنسني ينبغي أن يتم إدماجه يف االسرتاتيجيات االقتصادية الشاملة للبلدان.
أوال ،متتلك البلدان اسرتاتيجيات للمساواة بني اجلنسني حمددة لكل منها .فإن مصر،
وأتيت اجلهود السياساتية للتمكني االقتصادي للمرأة يف عدة أشكالً .
واألردن ،واملغرب لديها اسرتاتيجيات وطنية للمساواة بني اجلنسني ،وهي :االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية 2030؛ واسرتاتيجية األردن الوطنية
للمرأة ( 2025-2020قيد اإلعداد)؛ واخلطة احلكومية املغربية الثانية للمساواة (إكرام  .)2وتعطي هذه االسرتاتيجيات توجيهات عامة وشاملة بشأن
التحدًيت واخلطوات التالية يف طريق تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف البالد .ال متتلك تونس اسرتاتيجية عامة للمساواة بني اجلنسني .كما أن هذه
البلدان لديها اسرتاتيجيات متكني ختص جمموعات معينة من النساء مثل اسرتاتيجية وخطة عمل تونس للمرأة الريفية.
أوال األثر اإلجيايب الالزم للضغط من أجل إجراء إصالح قانوين .وميكن أن يوفر تنفيذ السياسة األدلة واحلجج الالزمة
ويف بعض احلاالت ،كان لوضع سياسة ً
إلجراء مزيد من اإلصالح التشريعي .ويف بعض األحيان ،توصي السياسة نفسها صراحةً إبجراء إصالح قانوين معني .وعلى سبيل املثال ،اُستخدمت
االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ( 2030اإلطار  ،4.1الفصل الرابع) كمدخل للتفاوض على تنقيح قانون املواريث املصري (دراسة احلالة .)4.2
ويف أحوال أخرى ،يكمل كل من التشريع والسياسة بعضهم البعض .وعلى سبيل املثال ،يسري كل من اإلطار الوطين حلماية األسرة من العنف األسري يف
األردن ( )2016واسرتاتيجية مناهضة العنف ضد املرأة يف مصر ( )2015ابلتوازي مع األطر التشريعية للعنف ضد املرأة يف البلدين (دراسات احلالة 4.5
أحياان ،يكون هناك نوع معني من اإلطار التشريعي قائم ابلفعل قبل إرساء إطار أكثر إلز ًاما .وعلى سبيل املثال ،أصدر املغرب تعميمات توصي
و .)4.6و ً
ابملساواة يف حصول النساء السالليات والرجال إىل األرض يف بعض اجملتمعات .وفيما بعد ،صيغت هذه الضمانة يف قانون يُطبق حاليًا على البلد أبكملها
(دراسة احلالة .)3.3
ويقوم منهج آخر على االستفادة من سياسة اإلصالح يف جمال معني من أجل تعميم قضاًي النوع االجتماعي .فعلى سبيل املثال ،أاتحت اإلصالحات الشاملة
اليت جرت يف املغرب واملتعلقة ابألراضي الفرصة لتناول قضاًي انعدام املساواة بني اجلنسني يف احلصول على احلقوق اجلماعية لألراضي (دراسة احلالة .)3.3
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أما يف األردن ،أدى إصالح النظام الكلي للحماية االجتماعية إىل إصالحات أفادت النساء على وجه اخلصوص (دراسة احلالة  .)2.3وقد تضمنت
مكوان للنوع االجتماعي (دراسة احلالة .)3.4
االسرتاتيجيات الشاملة لالجئني يف األردن ً

 .6.5ضمان االلتزام السياسي على أعلى املستوايت
لكي يتم اإلصالح ،البد من حتقيق االلتزام السياسي على أعلى مستوى .وميكن أن يقوم قادة احلكومة أو رؤساء الدول إما خبلق الزخم السياسي الالزم
لإلصالح ،أو االستفادة من الزخم املوجود ابلفعل إلبداء دعمهم إلصالح ما يتعلق ابلتمكني االقتصادي للمرأة .وتوجد ابلبلدان اليت تغطيها الدراسة أنظمة
سياسية خمتلفة معمول هبا ابلفعل .فاملغرب واألردن من املمالك الدستورية حيث يتمتع امللك ،بصفته رأس الدولة ،بسلطات سياسية كبرية؛ وقد قدم ملكا
كبريا لقضية متكني املرأة .ويف تونس ،هناك التزام قوي واترخيي جتاه حقوق املرأة – متثل يف حلظة االستقالل من خالل املبادرات الرائدة للرئيس
البلدين ً
دعما ً
الراحل بورقيبة  -وأصبح مسة وطنية دائمة يقرها ويعززها النظام التونسي الدميقراطي الناهض القائم حاليًا .كما مسح النظام الرائسي القوي يف مصر الذي حيدده
الدستور املصري بوجود مبادرات حيوية تستند إىل هنج القمة إىل القاعدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وتوضح دراسات احلالة كيف لعب رؤساء
دورا حامسًا يف دفع عجلة اإلصالحات التشريعية من أجل التمكني االقتصادي للمرأة .وغالبًا ،هذا النمط من "الدولة الداعمة للنسوية" كان
البلدان األربعة ً
مهما يف إمتام اإلصالح على أرض الواقع ،وخاصة يف السياقات اليت ال تتفق فيها اهليئات الدينية واحلركات السياسية ذات اخللفية الدينية ابلضرورة مع
ً
عامال ً
هذا التوجه.
وعلى سبيل املثال ،يف األردن ،دعم امللك عبد هللا بن احلسني الثاين اإلصالحات األخرية يف قانون العمل واليت جاءت لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة ،مبا
فيه ترتيبات الدوام املرنة (اإلطار  .)2.2وحتت قيادة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي ،مت تكليف جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية
( )COLIBEبعمل تقرير ،وقد دعم الرئيس الراحل توصيات اللجنة بشأن املساواة يف املرياث (دراسة احلالة  .)4.1ومن جانبه ،أعلن الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي أن عام  2017هو عام املرأة املصرية ،والذي صدرت خالله االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ( 2030اإلطار  .)4.1كما قدم
أيضا ،دعم امللك حممد اخلامس ،ملك املغرب،
الرئيس السيسي الدعم لإلصالح التشريعي اخلاص حبماية حقوق املرأة يف املرياث (دراسة احلالة  .)4.2و ً

اإلصالح التشريعي اخلاص ابملساواة يف احلصول على األراضي للنساء السالليات (دراسة احلالة  .)3.3كما كانت هناك حاجة لتقدمي دعم رفيع املستوى
لإلصالحات األخرية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة واليت جرت يف البلدان األربعة (الفصل الرابع).

وجدير ابلذكر أن رؤساء البلدان لديهم السلطة إلجراء إصالحات تشريعية وقانونية معينة بدون الرجوع إىل الربملان .فعلى سبيل املثال ،قام الرئيس التونسي
الراحل قائد السبسي مبطالبة احلكومة إبلغاء منشور حيظر على النساء التونسيات الزواج من غري املسلمني وأي نص مماثل من النصوص القانونية (اإلطار
 .)4.2كما أن للدعم املقدم من الشخصيات األخرى رفيعة املستوى لتنفيذ اإلصالحات التشريعية اليت تصب يف مصلحة التمكني االقتصادي للمرأة نتائج
جيدة .ويف مصر ،أصدر األزهر (السلطة الدينية األعلى يف البال د) ودار اإلفتاء (مؤسسة حبثية إسالمية) بياانت مناهضة للتحرش ضد املرأة وختان اإلانث
وقد أخذها اجملتمع هذه البياانت بعني االعتبار (دراسات احلالة  4.4إىل .)4.7
أيضا تتمتع ببعض االستقاللية) مسؤولة عن تعزيز املساواة
وتوجد يف البلدان األربعة وزارات و/أو هياكل شبه حكومية (هيئات تُعد جزءًا من احلكومة ولكنها ً
بني اجلنسني ومتكني املرأة (اجلدول  .)6.1ويف معظم احلاالت ،ال تكون هذه اهليئات ابلقوة املطلوبة داخل احلكومة وليس لديها ميزانيات كبرية .وابلتايل،
مهما بصفة خاصة.
يُعترب دعم املستوًيت السياسية الرفيعة ً
وأما يف تونس واملغرب ،فتوجد وزارات مسؤولة عن شؤون املرأة حيث تعمل الوزارة التونسية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وكذلك الوزارة املغربية للتضامن
والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على التمكني االقتصادي للمرأة ابإلضافة إىل غري ذلك من القضاًي االجتماعية األخرى .ويوجد يف كل من مصر واألردن
أيضا شؤون املرأة .ومن انحية أخرى ،توجد مؤسسات شبه حكومية تعمل فقط على
هيكل مزدوج .فمن انحية ،هناك وزارات ذات مهام اجتماعية وتغطي ً
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .ويف مصر ،توجد وزارة للتضامن االجتماعي وكذلك وزارة لألسرة والسكان .ويف األردن ،تغطي وزارة التنمية االجتماعية
أيضا األمور املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة .وإضافة إىل هذه الوزارات ،حيدد اجمللس القومي للمرأة يف مصر واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة يف
ً
األردن اخلطوط العريضة ألولوًيت اإلصالح يف البلدين كما يرتأسان خطة عمل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وقد مت أتسس اجمللس القومي للمرأة يف
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عضوا من احلكومة ،واألكادمييني ،واجملتمع املدين .وتعكس عضوية اجمللس عالقته القوية ابلدولة حيث
مصر بقرار مجهوري عام  ،2000ويتكون من ً 30
كانت أول رئيسة له هي سوزان مبارك ،زوجة رئيس اجلمهورية حسين مبارك يف ذلك احلني .وابملثل ،أُنشئت يف األردن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
أيضا  ،وهي منظمة شبه حكومية تدعو إىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتعززمها.
بواسطة صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل اليت ترأستها ً
وقد أُنشئت بقرار وزاري يف  1992وحازت على التقدير منذ ذلك الوقت ابعتبارها هيئة لشؤون املرأة يف القطاع العام األردين .عالوة على ذلك ،فهي متثل
اململكة على املستوًيت اإلقليمية والدولية يف األمور اليت تتعلق ابملرأة.
اجلدول  6.1.البنية املؤسسية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
مصر
األردن
المغرب

اآلليات الوطنية للمرأة
اجمللس القومي للمرأة
)(NCW
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
)(JNCW

تونس

وزارة شؤون املرأة

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة
وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

الوزارات األخرى ذات املهام االجتماعية
وزارة التضامن االجتماعي
وزارة األسرة والسكان
وزارة التنمية االجتماعية

وزارة الشؤون االجتماعية

 .6.6اإلصرار يف الدعوة واحلشد
تشري معظم دراسات احلالة إىل أن الدعوة7واحلشد8كان هلما دور حيوي يف إجناز اإلصالح التشريعي لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة .ويف بعض احلاالت،
كانت هذه اجلهود حتتاج إىل االستمرارية على مر العقود من أجل حتقيق النتائج.
وكما أوضحت دراسات احلالة ،مت تنظيم وتنفيذ جمموعة متنوعة من األنشطة الدعوة واحلشد للتأييد من أجل الضغط إلجراء اإلصالحات معينة على مدار
الدورة التشريعية .وتتضمن هذه األنشطة بناء قاعدة استداللية إلصالح معني ،مث استخدام هذه املعلومات لتنظيم محلة للتغيري .وما أن يصبح مشروع القانون
يف طور اإلعداد  ،ميكن أن يتم حشد الربملانيني للتصويت لصاحل هذا اإلصالح .وعند اعتماد القانون ،قد تكون هناك حاجة حلشد التأييد من أجل تطبيقه
(الفصل اخلامس).
ينبغي أن تقوم جهود الدعوة واحلشد بتقدمي الرسائل الصحيحة ملختلف املتلقني ،مبعىن أنه جيب إعادة صياغة الرباهني واألدلة على ضرورة اإلصالح حبسب
اجلمهور املتلقي .وقد استخدمت منظمات اجملتمع املدين يف البلدان األربعة جمموعة من هنج وتقنيات الدعوة واحلشد .فعلى سبيل املثال ،يُعد اليوم الوطين
دوما على إلقاء خطاب يناقش فيه أو يعلن عن اإلصالحات اليت ستتم لصاحل قضية املساواة بني
للمرأة التونسية فرصة سنوية مهمة مبا أن الرئيس اعتاد ً
ومؤخرا ،أقامت تونس أسبوع املرأة الريفية (دراسة احلالة  .)3.2ويف مجيع أرجاء املنطقة ،تركت احلمالت اليت نُظمت على وسائل
اجلنسني ومتكني املرأة.
ً
#أانأيضا (  )#MeTooأتثريًا على اإلصالحات األخرية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة .كما تستثمر املنطقة ،بشكل
التواصل االجتماعي يف أعقاب حركة
ً
متزايد ،يف إبراز األبطال من الرجال يف جمال املساواة بني اجلنسني ممن يدعون إىل مزيد من اإلصالحات .وقد ذكر أصحاب املصلحة ممن أُجريت معهم
املقابالت يف إطار هذه الدراسة أن أهداف التنمية املستدامة وفرت الزخم الضروري للناشطات من النساء لدفع حتقيق إصالحات بعينها .وقد كان للنهج
األكثر تقليدية ،واملتمثلة يف الضغط من قِبل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة ومنظمة هيومان رايتس واتش إىل إصالح التشريعات الوطنية ،دور جيد

أيضا.
ً

وقد حتققت أفضل نتائج جهود الدعوة واحلشد حينما عملت خمتلف فئات األطراف الفاعلة ابلتعاون مع بعضها للضغط على احلكومات .وعادةً ،تبدأ احلركة
على املستوى الوطين عندما أتخذ منظمات اجملتمع املدين زمام املبادرة مث تتوسع بدعم من املنظمات الدولية مثل هيئات األمم املتحدة ،وهيومان رايتس واتش
أو غريها من أنواع شركاء التنمية اآلخرين .وعلى سبيل املثال ،يف تونس ،مت إنشاء حتالف ملنظمات اجملتمع املدين الوطنية للدعوة لقانون شامل للعنف ضد
املرأة .وابلتوازي ،كانت جلنة الدعوة اليت تتألف من منظمات دولية تعمل بنشاط للتأكد من اتساق هذا القانون مع املعايري الدولية اخلاصة ابملسألة (دراسة
احلالة  .)4.4ويف األردن ،مت عقد اتفاقية مفاوضة مجاعية وحتديد لوائح منظمة للمدرسني ابملدارس اخلاصة نتيجة للحملة اليت قادهتا وزارة العمل ،واللجنة
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الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،ونقابة املعلمني األردنيني  ،واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي ومنظمات اجملتمع املدين بدعم من الجلنة التوجيهية الوطنية
لإلنصاف يف األجور ومنظمة العمل الدولية (دراسة احلالة  .)2.7ويف األردن ،دأب نشطاء حقوق املرأة على تنظيم محالت من أجل حقوق متساوية ألطفال
النساء األردنيات املتزوجات من غري األردنيني .وقد جنحوا يف كسب دعم اجملتمع الدويل ،مما أدى إىل تعديل قانون العمل الذي مل يعد يشرتط حصول أبناء
األردنيات ممن ال حيملون اجلنسية األردنية على تصريح عمل (دراسة احلالة .)4.3
ويف بعض األحوال ،تبدأ الدعوة على مستوى القاعدة اجملتمعية ولكنها تتطور لتأخذ شكل جهود وطنية .فعلى سبيل املثال ،يف املغرب ،بدأت النساء
السالليات بتشكيل حركة لرفع الوعي حول ضرورة حتقيق املساواة يف احلصول على األراضي من بني اجملتمعات األخرى .وقد انلت احلركة الكثري من الدعم
واملساندة حىت وصل األمر أن حصلت على مساندة امللك ،مما أدى يف هناية املطاف إىل إصالح تشريعي يضمن املساواة يف حصول النساء السالليات على
األراضي مثل الرجال (دراسة احلالة  .)3.3ويف األردن ،ش ّكل اآلابء واألمهات العاملون منظمة غري حكومية تُسمى "صداقة" للدعوة إىل خيارات رعاية
الطفل أفضل للوالدين العاملني .وقد نتج عن هذه احلركة إنشاء حتالف أوسع نطاقًا يتكون من أطراف فاعلة خمتلفة ويدفع إلجراء تعديالت يف قانون العمل
أيضا لبناء القدرات والثقة لدى النشطاء
ختدم قضية متكني املرأة (دراسة احلالة  .)2.4وعالوة على ذلك ،توفر عمليات الدعوة واحلشد املذكورة الفرصة ً
الوطنيني بصورة أكرب.

 .6.7تعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا
مهما لنجاح اإلصالح التشريعي
أشارت دراسات احلالة إىل أن وجود عدد أكرب من النساء يف املناصب القيادية أبنواع خمتلفة من املؤسسات يعد ً
عامال آخر ً
من أجل التمكني االقتصادي للمرأة .وميكن أن يساعد وجود عدد أكرب من النساء يف الربملان واملناصب املرموقة يف احلكومة على ترتيب أولوًيت اإلصالح
وحتقيقه .كما ميكن أن يسهم وجود عدد أكرب من النساء يف اهليئات القضائية يف دعم تطبيق هذه اإلصالحات .وقد مت توثيق املشاركة السياسية للمرأة يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،مبا يف ذلك العوائق والفرص ،بشكل جيد يف سلسلة مطبوعات مت إصدارها يف إطار برانمج احلوكمة يف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.9
كما تشري دراسات احلالة أن مبادرات النوع االجتماعي الناجحة يف القطاع اخلاص غالبًا ما يبدأها ويناصرها نساء قائدات .وميكن أن يؤدي حتقيق التوازن
بني اجلنسني يف منظمات العمالية ومنظمات أصحاب األعمال ،بشكل أفضل ،إىل تشريعات عمل أكثر مراعاة العتبارات النوع االجتماعي .كما أنه من
املهم تسليط مزيد من الضوء على النساء ممن هن يف مواقع قيادية من أجل التأثري على الرأي العام لصاحل قضية متكني املرأة .ومع وجود عدد أكرب من النساء
يف اإلعالم ،مبا يف ذلك مناذج القدوة اليت ُحيتذى هبا على مواقع التواصل االجتماعي ،يزداد ظهورهن وتعلو أصواهتن (القسم  ،5.3الفصل اخلامس).10
 النساء يف الربملان .توضح نصوص الدراسات أن الدعم املقدم من الربملانيات له أتثري مهم يف مترير تشريعات املساواة بني اجلنسني

(Palmieri,

)] .2011[10وغالبًا ما تكون الربملانيات أكثر حساسية للقضاًي املتعلقة ابلنوع االجتماعي مقارنة بنظرائهن من الرجال .وابلتايل ،من املهم وجود
متثيل كايف ومالئم للنساء يف الربملان .ويف املغرب ،جنحت جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة ( )GTPPEيف احلشد
من أجل إدماج املساواة بني اجلنسني يف الالئحة الداخلية املنظمة للربملان حبيث تنص الالئحة اآلن على وجوب أن يكون على األقل ثلث أعضاء
هيئات صنع القرار مبجلس النواب من النساء (دراسة احلالة .)5.1
 النساء يف احلكومة .حينما تشغل النساء مناصب رفيعة املستوى يف احلكومة ،سواء على املستوى الوطين أو احمللي ،يكن أكثر احتمالية من
الرجال للدفع من أجل تشريعات املساواة بني اجلنسني .وبرغم تزايد مشاركة املرأة يف احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مبرور
منخفضا .ويف املعتاد ،تشغل الوزيرات السيدات يف البلدان األربعة مناصب ذات صلة ابلشؤون االجتماعية وشؤون
الوقت ،إال أن العدد مازال
ً
مؤخرا يف شغل مناصب وزارية رئيسية يف احلكومة .وهذا ميكن أن يؤدي إىل تضمني جانب املساواة بني
املرأة .ومع هذا ،بدأ املزيد من النساء ً
اجلنسني يف التشريعات اليت غالبًا ما تغفله .كما ميكن إنشاء وحدات خاصة ابلنوع االجتماعي داخل الوزارات املختلفة حبيث تُكلف مبهام
اقتصادية/تشغيلية وهو األمر الذي ميكن أن يكون أسلوب جيد لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة .وقد أنشأت وزارة القوى العاملة املصرية وحدة
املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز (دراسة احلالة  )2.6كما أسست وزارة العمل األردنية مديرية عمل املرأة لتناول قضاًي النوع االجتماعي ابملعاجلة
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أيضا ،من املهم إدخال مزيد من النساء ضمن اهليئات احلكومية احمللية .وهبذه
واملسامهة يف تشجيع وتعزيز سياسات إدماج املرأة يف سوق العمل .و ً
دورا أساسيًا يف تطبيق التشريعات املناصرة لتمكني املرأة والضغط إلجراء مزيد من اإلصالحات .وابلرغم من أن النساء
الطريقة ،ميكنهن أن يلعنب ً
مؤخرا .وتوضح دراسة احلالة 3.3
يف البلدان األربعة كن عاد ًة غري مشموالت يف تويل مناصب القيادة احمللية ،إال أن هذا الوضع قد بدأ يتطور ً
اخلاصة ابلنساء السالليات يف املغرب أنه إذا أصبح عدد أكرب من النساء جزءًا من هيئات السلطات احمللية ،ميكن أن يؤثر هذا إجيابيًا على وضع
الكثري من النساء يف األماكن النائية ابلبالد.
 النساء يف السلك القضائي .وف ًقا للمقابالت اليت متت إلعداد تقرير هذه الدراسة ،إن وجود عدد أكرب من النساء يف النظام القضائي ميكن أن
يؤدي إىل وجود قضاًي اترخيية وابرزة من شأهنا أن تفتح الطريق أمام التمكني االقتصادي للمرأة .فعادةً ما تكون القاضيات أكثر دراية ابجلوانب
املتعلقة ابلنوع االجتماعي وعواقب أي حكم تقضي به احملكمة.
 النساء يف القطاع اخلاص .كانت مبادرات القطاع اخلاص الداعمة للتمكني االقتصادي للمرأة ،يف الغالب ،قد أُطلقت يف املنطقة حتت قيادات
نسائية .فعلى سبيل املثال ،جاء ميثاق التنويع االجتماعي الحتاد املصارف العربية (اإلطار  )2.3والنهج املراعية للنوع االجتماعي يف بنك االحتاد
األردين بدفع من قيادات نسائية يف هاتني املؤسستني (دراسة احلالة .)2.8

 النساء يف املنظمات العمالية ومنظمات أصحاب األعمال .ميكن أن يساعد تشكيل اللجان النسائية يف هذه املنظمات يف أنه جيعل صوت
مسموعا وي شجع مزيد من النساء على االنضمام إىل املنظمة .كما ميكن أن يؤدي وجود املزيد من النساء يف املنظمات العمالية ومنظمات
املرأة
ً
أصحاب األعمال إىل إبرام اتفاقيات مفاوضة مجاعية أكثر مراعا ًة لبعد النوع االجتماعي .وقد استحدثت املنظمة العمالية األساسية يف تونس،
وهي االحتاد العام التونسي للشغل ( ،)UGTTحصة متثيل النساء بوجود امرأتني يف كل كيان من كياانت اختاذ القرار ،كما أنشأت منظمة
أصحاب األعمال األساسية يف تونس ،وهي االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  ،UTICAالغرفة الوطنية للنساء صاحبات
املؤسسات ( )CNFCEكجزء من هيكلها (دراسة احلالة  .)2.5وعلى صعيد آخر ،ينص قانون النقاابت العمالية لعام  2017يف مصر
على وجوب ضمان التمثيل الكايف واملالئم للنساء والشباب عند تشكيل جمالس املنظمات التابعة للنقاابت العمالية ،مىت أمكن ذلك .وقد أنشأ
مؤخرا وحدة املرأة يف جمال األعمال (دراسة احلالة .)2.6
احتاد الصناعات املصرية ً

تنوعا للقيادة وحتويلهن
 املرأة يف اإلعالم .ميكن أن يسهم السماح ألمناط القيادات النسائية املذكورة أعاله ابلظهور يف اإلعالم يف خلق صورة أكثر ً
إىل قدوة .كما ميكن أن تؤثر النقاشات اليت تطرح يف اإلعالم ،واليت تراعي وجهة نظر اخلبريات من النساء يف جماهلن ،على الرأي العام بشأن
ضرورة إجراء مزيد من اإلصالحات اليت تراعي بعد املساواة بني اجلنسني .وتكشف دراسات احلالة أن البلدان األربعة قد استثمرت يف زًيدة التنوع
بني اجلنسني يف اإلعالم (الفصل اخلامس ودراسة احلالة .)5.2
كيف تصل النساء هلذه املناصب القيادية؟ هناك أمثلة متعددة يف هذه الدراسة للنساء الاليت بدأن مشوارهن املهين كناشطات حلقوق املرأة يعملن يف منظمات
اجملتمع املدين ،مث انتقلن ملناصب قيادية يف احلكومة أو املنظمات الدولية حيث حنجن يف تويل إدارة إصالحات تشريعية مهمة .وإضافة إىل ذلك ،ميكن للتدابري
اليت تضمن املساواة يف العمل أن تساعد النساء على إحراز التقدم يف السلك الوظيفي وتدعم فرصهن يف الوصول إىل مناصب قيادية يف جمال أعماهلن املختار.
وهي تتضمن مرونة ساعات العمل ،ورعاية أفضل لألطفال ،وإجازة رعاية طفل أفضل ،وحصص للنساء يف جمالس اإلدارة يف القطاع اخلاص ،والتدابري الداعمة
لرائدات األعمال (الفصل الثاين).

 .6.8تبين هنج تعدد أصحاب املصلحة وتعدد القطاعات
تتطرق اإلصالحات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة إىل العديد من جوانب حياة النساء ،وأسرهن ،واجملتمع على النطاق األوسع ،مما جيعل حتقيق هذه
معقدا يف غالب األمر .وتربهن دراسات احلالة على ضرورة إجراء اإلصالحات يف جماالت خمتلفة من القانون وكذلك إشراك فئات خمتلفة من
اإلصالحات ً
أصحاب املصلحة يف عمليات اإلصالح املشار إليها ،وكذلك تنفيذ اإلصالحات ذاهتا.
وتغطي أنواع كثرية من التشريعات قضية التمكني االقتصادي للمرأة ،سواء على املستوى الدويل أو الوطين .وتتضمن بعض أنواع القوانني الوطنية املذكورة يف
هذه الدراسة قانون العمل ،وقانون احلماية االجتماعية ،وقانون العقوابت ،وقانون األسرة ،وجمموعة من القوانني اخلاصة (مثل قوانني املواريث) .ويغطي قانون
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العمل مسألة مشاركة املرأة يف سوق العمل ،بينما يضمن قانون احلماية االجتماعية أن حتصل النساء ذات املسؤوليات األسرية على فرص متساوية يف سوق
شامال لعدة جماالت من حيث أتثريه على
أيضا تشريعات خاصة للتعامل مع العنف ضد املرأة والفتاة .وجاء قانون األسرة ً
العمل .كما ُوضع قانون العقوابت و ً
كل جوانب احلياة األسرية للمرأة مما يؤثر ،ابلتايل ،على مشاركة املرأة يف قوة العمل.
وعند الدفع إلجراء اإلصالح التشريعي لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة ،هناك أمناط خمتلفة من القوانني املتعلقة ابألمر واليت جيب ،يف الوضع األمثل ،أن
أيضا على األسر بوجه أعم .وابلتايل،
ختضع لإلصالح ابلتوازي .وتوضح دراسات احلالة أن إصالح التشريعات لصاحل قضية التمكني االقتصادي للمرأة له أتثري ً
ال ميكن النظر يف هذه اإلصالحات مبعزل ولكن جيب الربط بينها وبني وضع األسر بشكل عام .وعلى سبيل املثال ،ميكن إلصالح التشريعات الرامية لتحسني
خيارات رعاية األطفال ابلنسبة لألمهات العامالت أن يكون له أتثري إجيايب على أطفاهلن .ومن ضمن األمثلة املثرية لالهتمام هو اإلطار الوطين األردين حلماية
أيضا العنف ضد األطفال وكبار السن (دراسة احلالة .)4.5
األسر من العنف األسري ،والذي ال يتعامل فقط مع العنف ضد املرأة ولكنه يشمل ً
حتدًي صعبًا حيث أن األمر يتعلق بفئات خمتلفة من أصحاب املصلحة
ويف الواقع ،إن مراجعة وتنقيح األنواع املختلفة من التشريعات يف نفس الوقت يُعد ً
حتدًي على حنو خاص .وتشري االستشارات واملقابالت اليت متت إلعداد هذه
وحيتاج الكثري من الزخم السياسي .وقد ثبت أن إصالح قانون األسرة قد شكل ً
الدراسة إىل أنه مل ُجترى أية إصالحات تشريعية تقريبًا لقانون األسرة يف البلدان األربعة منذ تعديل الدساتري الذي مت يف أعقاب ثورات الربيع العريب .ومازال
قانون األسرة يف مصر واألردن يلزم الزوجات بطاعة أزواجهن .وهذا يعين أن القانون مينح األزواج السلطة الكاملة على الزوجات ،مبا يف ذلك املشاركة يف سوق
اثنوًي مقارنة مبشاركة الرجال يف
أمرا ً
العمل .وما زال يُنظر للرجل على أنه املسؤول ً
مادًي عن األسرة ،وابلتايل ،يُنظر إىل حقوق العمل اخلاصة ابملرأة ابعتبارها ً
قوة العمل .ومع هذا ،توضح دراسات احلالة أن البلدان تبنت هنج مبتكرة يف الرتويج لتقاسم مسؤوليات األسرة بني الرجال والنساء من خالل إجراء تعديالت
يف أنواع أخرى من التشريعات غري قانون األسرة .وعلى سبيل املثال ،تستحدث البلدان أو تقوم بتمديد إجازة األبوة يف قانون العمل (اإلطار  )2.6وكذلك
تبحث أمر ترتيبات ساعات العمل املرنة (دراسة احلالة .)2.1
أيضا إشراك أصحاب املصلحة املختلفني يف هذه
كما تشري دراسات احلالة إىل أنه ليس املهم فقط إصالح جوانب خمتلفة من القانون ،وإمنا من الضروري ً
أيضا عن تنفيذ إصالح ما .وعلى سبيل املثال ،جاءت
اإلصالحات .وقد أثبتت جهود أصحاب املصلحة املتعددين جناحها عند الدعوة لإلصالح القانوين و ً
اإلصالحات األخرية يف قانون العمل يف األردن والقانون الشامل للعنف ضد املرأة يف تونس ،يف معظمها ،كنتيجة جلهود الدعوة املشرتكة اليت بذلتها فئات
خمتلفة من أصحاب املصلحة .ويف األردن ،قدمت اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور ( )NCPEقائمة ابلتعديالت املقرتحة على قانون العمل .وقد
أدت بعض هذه املقرتحات إىل اإلصالح القانوين (اإلطار  .)6.3وتُعد اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور جلنة متعددة أصحاب املصلحة ،ويتشارك
يف رائستها كل من اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ووزارة العمل األردنية ،وتتضمن ممثلني من النقاابت العمالية ،والنقاابت املهنية ،واجملتمع املدين ،واألجهزة
احلكومية ،وغرفة التجارة ،وغرفة الصناعة ،وغري ذلك من ممثلي القطاع اخلاص واإلعالم (دراسة احلالة  .)2.3ويف تونس ،بُذلت جهود مشرتكة من املنظمات
الدولية ومنظمات اجملتمع املدين وأدت إىل مترير القانون الشامل للعنف ضد املرأة (دراسة احلالة  .)4.4كما توضح دراسات احلالة أن القطاع اخلاص – بداية
ووصوال إىل األعمال التجارية الزراعية – يقوم مببادرات املساواة بني اجلنسني ،بشكل متزايد ،لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة العمل .ويتيح هذا
من املصارف
ً
النهج إمكاانت هائلة لتحقيق فوائد اقتصادية أكثر .ويف مصر ،أُطلقت مبادرات خمتلفة من القطاع اخلاص لدعم املرأة الريفية (اإلطار  .)3.5وتوضح دراسات
احلالة  2.8و 2.9كيف أن القطاعات املصرفية يف مصر واألردن تدعم ،بشكل نشط ،رائدات األعمال.
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اإلطار  6.3.نظرة متعمقة :جهود أصحاب املصلحة املتعددين يف الدعوة إىل إصالح قانون العمل األردين
يُعد قانون العمل األردين رقم  8لسنة  1996اإلطار التشريعي األساسي الذي ينظم مسائل العمل يف األردن .وبرغم أن القانون ال يتضمن أية أحكام
خاصة ابلنساء يف قوة العمل ،إال أنه ال ينص على أحكام بعينها ختص حظر التمييز ضد املرأة.
وملعاجلة أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني القائمة يف قانون العمل ،قدمت اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور ( )NCPEقائمة ابلتعديالت
املقرتحة على قانون العمل لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة .ويف  ،2012اعتمدت جلنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان النيابية بعض هذه
التعديالت املقرتحة .غري أن قانون العمل مل خيضع للتصويت يف الربملان ،وأتجل حىت عام  ،2018مث أعيد طرحه مرة أخرى للمناقشة.
ويف  ،2018أتسست حركة "حتالف حقوق" واليت ضمت مجاعات حقوق العمل للمرأة ،واملنظمات النسائية ،والنقاابت والكياانت اخلاصة ابلعمل.
واستهدفت احلركة مزيد من احلشد للربملانيني واحلكومة من أجل قبول التعديالت املقرتحة على مواد قانون العمل اليت طُرحت للنقاش وكانت متعلقة،
بشكل مباشر ،ابحلقوق االقتصادية للمرأة .وقد وردت غالبية هذه التعديالت ضمن اإلصالحات األصلية لقانون العمل واليت اقرتحتها اللجنة الوطنية
األردنية لإلنصاف يف األجور.
ويف هذا اإلطار ،أُدخلت التعديالت على قانون العمل األردين رقم  14لعام  2019واليت اشتملت على إصالحات قليلة هامة تدعم التمكني االقتصادي
للمرأة.
وتوجد عدة عوامل تسهم يف تقدم هذه العمليات اإلصالحية يف األردن حيث يوجد تعاون فريد من نوعه ،يضغط بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف سوق
العمل ،بني الديوان امللكي اهلامشي ،وبعض الشخصيات احملددة يف احلكومة ،واللجنة الوطنية األردنية لشؤون للمرأة ،واجملتمع املدين ،والشركاء االجتماعيني،
وممثلي القطاع اخلاص ،واإلعالم .وتتوىل اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور تنسيق العديد من هذه اجلهود حيث أثبتت اللجنة كفاءهتا من
خالل اخلوض يف عمليات اإلصالح التشريعي املعقدة يف البالد والوقوف على أساليب مبتكرة لدفع إصالح قانون العمل من خالل إشراك اجملتمع املدين
يف النقاشات الربملانية.
وجدير ابلذكر أن هذه اجلهود الوطنية تتلقى الدعم من جمموعة من املنظمات الدولية ،يف ظل اضطالع منظمة العمل الدولية بدور قيادي فيما يتعلق
بقضاًي املساواة بني اجلنسني يف سوق ال عمل .ومن جانب اجملتمع الدويل بنطاقه األوسع ،مثل جلنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) ،وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية ،ومنظمة هيومان رايتس واتش ،فقد ضغط على البلد الختاذ إجراءات فورية .ولدفع عجلة اإلصالح،
استثمرت هذه اجله ات الفاعلة ،بشكل كبري ،يف بناء القاعدة االستداللية لتعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل كما أصدرت دراسات حول جمموعة من
املوضوعات احملددة اليت تدعم بقوة املربرات القائمة إلجراء إصالحات بعينها .وما أن توفرت القاعدة االستداللية ،مت تنظيم محالت إبشراك مزيج فريد
م ن اجلهات الفاعلة أيضا .وابلتوازي ،قامت املنظمات الدولية ببناء قدرات أصحاب املصلحة املختلفني ،على املستوى الوطين ،يف جمال الدعوة وإعداد
اسرتاتيجيات اإلصالح.

أيضا إىل نتائج جيدة عند تطبيق اإلصالح القانوين .فعلى سبيل املثال ،يف تونس ،تعمل هيئات األمم املتحدة املختلفة ،واحلكومة،
وتؤدي املبادرات املشرتكة ً
معا لتطبيق اإلصالحات األخرية املتعلقة ابلعنف ضد املرأة وتقدمي اخلدمات لضحاًي العنف من النساء (دراسة احلالة .)4.4
ومنظمات اجملتمع املدين كلها ً
ومبا أن هيئات األمم املتحدة لديها مهام حمددة ،فقد كانت للجهود ا ملشرتكة لألمم املتحدة اليت تتناول التمكني االقتصادي للمرأة من زواًي خمتلفة من خالل
ومثال ،يف تونس ،مت التوقيع على برانمج مشرتك لألمم املتحدة ( 2018-2017بقيادة صندوق األمم املتحدة
برامج األمم املتحدة املشرتكة قيمة إضافيةً .
للسكان) لتقدمي الرعاية لضحاًي العنف من النساء (دراسة احلالة  .)4.4كما يوحد كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العاملي جهودمها يف
دعما للنساء الالجئات (اإلطار  .)3.7وكما هو مذكور يف الفصل الثاين،
مصر يف تنفيذ برانمج يستخدم تقنية الكتل املتسلسلة لربامج التحويالت النقدية ً
أيضا جهود احلكومة لتطبيق اإلصالح القانوين .وعلى سبيل املثال ،أاتح القانون املصري األخري الذي ينظم االئتمان
يستكمل القطاع اخلاص يف البلدان األربعة ً
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متناهي الصغر إمكانية عمل املؤسسات التجارية يف جمال التمويل متناهي الصغر مما أدى إىل زًيدة كبرية يف عمالئه ،ومعظمهم من النساء (دراسة احلالة
بنودا تشرتط التنوع مبعناه
 .)2.9وتورد مدوانت إدارة الشركات يف األردن واملغرب التنوع بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة كما تتضمن املدوانت يف مصر تونس ً
األمشل .وتقدم دراسة احلالة  2.2املزيد من االقرتاحات حول كيف ميكن للشركات التوسع يف حتقيق التوازن بني اجلنسني يف تقلد املناصب القيادية هبا .وتتوقع
مصر أن إدراج منظور املساواة بني اجلنسني يف قانون االستثمار اخلاص هبا سيؤدي إىل مزيد من االستثمارات املراعية لبعد النوع االجتماعي سواء من قِبل
املستثمرين احملليني أو األجانب ،كما يسري استثمارات رائدات األعمال (دراسة احلالة .)2.10

 .6.9بناء القدرات والتعلم من األقران
لتحقيق اإلصالحات القانونية من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة والتأكد من تطبيق اإلصالحات ،يتطلب األمر توافر جمموعة من املهارات.
بناء القدرات
وصوال إىل صياغة
توضح دراسات احلالة أن بناء القدرات أمر مطلوب والزم لألطراف الفاعلة املشاركة يف املراحل املختلفة للعملية ،بداية من الدعوة للقضية و ً
فضال عن التطبيق .وميكن أن يكون التعلم من األقران بني البلدان وبعضها آلية مفيدة لتبادل اخلربات حول كيفية حتقيق اإلصالح
واعتماد التشريعات القانونيةً ،
القانوين.
أحياان على مستوى القاعدة اجملتمعية الشعبية يف
وبرغم امتالك بعض منظمات اجملتمع املدين اخلربة الواسعة يف جمال الدعوة ،إال أن حركة اإلصالح قد تبدأ ً
ظل مطالبات النساء بتغيري حياهتن اليومية .وقد ال يكن هؤالء النساء معتادات على املشاركة يف حمافل السياسات واجلهود الدعوية .فعلى سبيل املثال ،يف
األردن ،بدأت محلة "قُم مع املعلم" كحملة على مستوى القاعدة اجملتمعية مث تطورت لتصبح عملية مفاوضة مجاعية أدت إىل اتفاق مجاعي ينظم ظروف العمل
لكل معلمي املدارس اخلاصة ويف هناية املطاف ،إىل ضماانت إضافية لإلنصاف يف األجور يف قانون العمل .وقد قامت منظمة العمل الدولية ببناء قدرات
األطراف الفاعلة املختلفة املشاركة يف عملية التفاوض اجلماعي (دراسة احلالة .)2.7
أيضا إىل مهارات صياغة التشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني اليت تتسق مع املعايري الدولية .وميكن للمشاركني
وكما رأينا يف الفصل اخلامس ،هناك حاجة ً
يف هذا األمر االستفادة من التوجيه اخلاص بكيفية صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني .فعلى سبيل املثال ،تقدم مطبوعة هيئة األمم املتحدة للمرأة دليل
التشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة اإلرشاد ،والنماذج ،وقوائم التدقيق اخلاصة بصياغة مسودة تشريعات العنف ضد املرأة (اإلطار ،4.4الفصل الرابع) .ويف
تونس ،استخدم أصحاب املصلحة هذا الدليل لصياغة القانون الشامل ملناهضة العنف ضد املرأة كما تلقوا اإلرشاد من املنظمات الدولية ليخرج القانون متس ًقا
مع املعايري الدولية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة (دراسة احلالة .)4.4
مثال ،مت تدريب
وعند مناقشة مسودة قانون يف الربملان ،حيتاج الربملانيون إىل امتالك املهارات الصحيحة الالزمة لتقييم القانون من منظور النوع االجتماعي .ف ً
جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة مبعرفة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف اجملاالت املختلفة املتعلقة ابملهام املكلفة هبا اجملموعة (دراسة
احلالة .)5.1
كما يوجد العديد من األمثلة على حاجة األفراد للتدريب خاصة من يشاركون يف تطبيق اإلصالحات التشريعية والقانونية .فعلى سبيل املثال ،قامت املدرسة
الوطنية لإلدارة بتونس ( ،)ENAواليت تتوىل تدريب املوظفني املدنيني ،بتطوير منوذج للمساواة بني اجلنسني حىت يتسىن هلا تدريب صناع السياسات املستقبليني
على القضاًي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني .ومن جانبها ،تدير كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية جبامعة قرطاج يف تونس عيادة قانونية تزود العاملني
يف جمال القانون يف املستقبل ابملهارات الالزمة للتعامل مع مسائل العنف القائم على نوع اجلنس وقضاًي العنف ضد املرأة (الفصل الرابع) .كما أطلق احتاد
الصناعات املصرية أكادميية املوارد البشرية واملساواة بني اجلنسني واليت تدرب مسؤويل املوارد البشرية يف مصر على املساواة بني اجلنسني ،وقانون العمل ،واملوارد
البشرية (دراسة احلالة .)2.6

 © OECD 2020تغيري القوانني وكسر احلواجز من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس

246 

التعلم من األقران
ميكن أن تتعلم البلدان الكثري من بعضها البعض فيما يتعلق ابإلصالح القانوين من أجل التمكني االقتصادي للمرأة .ويُعد تبادل املعارف واخلربات ،على
املستويني اإلقليمي والعاملي ،بشأن اإلصالح القانوين من األساليب املفيدة الستلهام األفكار واكتساب اخلربة حول كيفية إمتام اإلصالح .وعلى املستوى
جيدا ملنصة تبادل املعارف واخلربات .أما على املستوى اإلقليمي ،يقدم منتدى التمكني االقتصادي
العاملي ،تُعد االجتماعات السنوية للجنة وضع املرأة ً
مثاال ً
للمرأة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا والتابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الفرصة للبلدان لتبادل اخلربات حول اإلصالح القانوين .وقد أُطلقت مطبوعة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان خمتارة مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا :أثر األطر القانونية يف اجلزائر ومصر واألردن
وليبيا واملغرب وتونس )] (OECD, 2017[11خالل انعقاد دورة منتدى التمكني االقتصادي للمرأة ( )WEEFيف  2017حيث أعربت البلدان عن
اهتمامها بعمل أحباث للمتابعة واليت خلصت إىل الدراسة حلالية (اإلطار .)6.4
وميكن أن يكون لإلصالح أو الزخم حوله آاثر انتشارية على البلدان اجملاورة .ويتضح هذا جليًا ،بشكل خاص ،يف اإلصالحات األخرية لقانون العنف ضد

املرأة اليت بدأت البلدان األربعة يف إجرائها يف الوقت نفسه تقريبًا .ويف تونس ،أاثرت جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية ( ،)COLIBEواليت اقرتحت
املساواة بني الرجال والنساء يف املرياث ،نقاش كبري يف بلدان املنطقة حول املرياث ،واملساواة بني اجلنسني بشكل أوسع (دراسة احلالة .)4.2
اإلطار  6.4.التعلم من األقران من خالل منتدى التمكني االقتصادي للمرأة
مت إطالق منتدى التمكني االقتصادي للمرأة ( )WEEFيف الشرق األوسط ومشال إفريقيا والتابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف  2017يف
القاهرة برائسة مشرتكة بني د .سحر نصر ،واليت كانت وزيرة االستثمار والتعاون الدويل يف مصر آنذاك وصاحبة السمو/ماري كلري سفارد كابرا ،سفرية
سنوًي ملناقشة املوضوعات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة ،مع الرتكيز
السويد ابجلزائر .ويُعد املنتدى منصة ذات أصحاب مصلحة متعددين جتتمع ً
بشدة على اإلصالح التشريعي وتطبيقه .وتتضمن املوضوعات األخرى اليت تُناقش يف املنتدى رًيدة األعمال النسائية ،والبياانت اخلاصة ابلنوع االجتماعي
وتعميم منظور املساواة بني اجلنسني .وقد أقر أصحاب املصلحة يف املنطقة بقيمة املنتدى كمنصة فريدة من نوعها تتوىل إدارة حوار مفتوح حول التمكني
االقتصادي للمرأة وتقدم الفرص للتعلم من األقران بني اقتصادات الشرق األوسط ومشال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
املصدرhttps://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm. :

 .6.10التصدي لألعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية
عامال رئيسيًا يف عرقلة التمكني االقتصادي للمرأة.
كما رأينا يف هذه الدراسة ،تُعد األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية اخلاصة ابلرجال والنساء ً
ويرى الفريق الرفيع املستوى املعين ابلتمكني االقتصادي للمرأة ،والتابع لألمانة العامة لألمم املتحدة ،أن األعراف االجتماعية السلبية على أهنا عامل التقييد
أيضا يف القيود الثالثة الرئيسة األخرى ،وهي :القوانني التمييزية ،وأعمال الرعاية غري مدفوعة
األول الذي يواجه التمكني االقتصادي للمرأة ،والذي يسهم ً
األجر ،وحمدودية الوصول إىل األصول )].(UNHLP, 2016[12
رجال أو امرأة يف اجملتمع اليوم ،وأمناط األعراف االجتماعية والقوالب
وجدير ابلذكر أن البلدان األربعة تقوم مجيعها ببناء قاعدة استداللية عما يعنيه أن تكون ً
النمطية التقييدية القائمة ابلفعل .وميكن أن تكون هذه خطوة مهمة حنو اإلصالح القانوين .ويف عدد من البلدان اليت تغطيها هذه الدراسة ،ترتسخ بعض
هذه األعراف والقوالب يف قانون األسرة .فعلى سبيل املثال ،تنص قوانني األسرة يف مصر واألردن على أنه من واجب الزوجة طاعة زوجها يف مقابل الكفالة
املالية اليت يوفرها هلا.
ويف سبيل تطوير القاعدة االستداللية اخلاصة ابألعراف االجتماعية والقوالب النمطية يف البلدان اليت تغطيها الدراسة ،أُجريت دراسات استقصائية يف مصر
واملغرب )] (UN Women/Promundo, 2017[7واألردن )] (World Bank, 2018[8تدرس سلوكيات ومواقف الرجال والنساء جتاه
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املساواة بني اجلنسني .وقد كانت هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها مجع هذا النوع من البياانت يف هذه البلدان ،وهي تقدم رؤى مهمة حول األعراف
االجتماعية والسلوكيات اليت ال تزال تعرقل مسرية التمكني االقتصادي للمرأة (انظر الفصل األول).
حتدًي حيث جيب اختاذ االجراءات على مستوًيت خمتلفة .فيجب أن تتم
وميثل التعامل مع األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التمييزية والتصدي هلا ً
التغيريات على مستوى الفرد ،واألسرة ،واجملتمع ،واملنظمات ،والسياسات العامة .وتوضح دراسات احلالة أن البلدان تنفذ مبادرات للتصدي لألعراف
استنادا على نتائج وتوصيات
االجتماعية .ويف مصر واملغرب ،يتم تنفيذ مشروعات ملموسة هتدف إىل حتويل األفكار واملفاهيم التقليدية للذكورية واألبوية
ً

الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني اجلنسني (( )IMAGESدراسة احلالة  ،1.3الفصل األول) .كما حظرت كل من مصر واملغرب
تنوعا للمرأة يف اإلعالم (الفصل اخلامس) .ويف خميم الزعرتي
صورا أكثر ً
وتونس ظهور القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس يف اإلعالم ،وينفذوا مبادرات لرسم ً
حتدًي لألعراف االجتماعية التقييدية للتمكني االقتصادي للمرأة
لالجئني يف األردن ،تشارك الالجئات السورًيت حاليًا يف أنشطة مدرة للدخل ،مما يُعد ً
(دراسة احلالة .)3.4

وقد يسبق اإلصالح القانوين التغيري يف األعراف االجتماعية ،أو يرسخ التغيريات يف هذه األعراف االجتماعية .ومثال على احلالة األوىل هو استحداث إجازة
األبوة يف قانون العمل يف البلدان األربعة .ويهدف هذا اإلصالح القانوين إىل تغيري األعراف االجتماعية اليت تقضي أبن تكون األمهات هن املسؤوالت عن
رعاية األطفال .وابستحداث إجازة األبوة ،يؤمل أن يستغل اآلابء فرصة هذه اإلجازة ويشاركوا يف مسؤولية رعاية األطفال (اإلطار  .)2.6ومن انحية أخرى،
سهال يف الوقت
أمرا ً
أييت املثال على ترسيخ اإلصالح القانوين للتغيريات يف اجملتمع يف إلغاء منشور يف تونس مما جيعل زواج التونسيات من غري املسلمني ً
احلايل .ومن الناحية العملية ،كان زواج التونسيات من غري املسلمني يف ازدًيد ابلفعل ،ولكن هذا اإلصالح القانوين قد سهل اإلجراءات الرمسية اخلاصة مبثل
هذه الزجيات (اإلطار  .)4.2ويشري تقرير جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية أنه مبا أن الثقافة واهلوية يتغريان مبرور الوقت ،فيجب أن تعكس األطر
التشريعية هذا التغيري .ويستخدم التقرير هذا املنطق لتربير املساواة يف حقوق املرياث بني الرجال والنساء (دراسة احلالة .)4.1
إذا كنا هندف إىل التغلب على األعراف االجتماعية املرتسخة بعمق ،فالبد من إقناع اجملتمع ابحلاجة إىل مثل هذا التغيري .وميكن أن يقوم قادة اجملتمع بتيسري
األمر حيث يتولون الدعوة إىل التغيري .وعلى سبيل املثال ،قامت السلطة الدينية األعلى يف مصر -األزهر -إبدانة التحرش اجلنسي بشدة وهو ما يتسق مع
مشريا إىل أن استخدام مالبس النساء كمربر للتحرش هو تفسري خاطئ للمسألة (دراسة احلالة .)4.6
اإلصالحات القانونية األخريةً ،

 .6.11ضمان التطبيق واالمتثال
بدون التطبيق ،تكون قيمة اإلصالح القانوين ال تُذكر .وال ميكن لدراسات احلالة إال أن تعطي نظرة عامة حمدودة فقط حول كيفية تطبيق البلدان لإلصالحات
جدا .وبرغم ذلك ،يتضح أن هناك آليات املعمول هبا ميكنها أن تسهل عملية التطبيق واالمتثال هبذه اإلصالحات احلديثة.
مبا أن معظمها حديث ً
وأوالً ،البد أن يكون األفراد املتأثرين ابإلصالح على وعي به .ويكون هذا الوعي متدنيًا إذا مل يتم نشر تفاصيل اإلصالح ابلشكل املالئم .وقد بذلت منظمات
اجملتمع املدين يف البلدان األربعة الكثري من اجلهد يف تنظيم محالت توعية للتأكد من معرفة الناس ابلتشريعات اليت متسهم وفهمهم هلا .فعلى سبيل املثال ،يف
األردن ،تنظم شبكة "مشعة" أنشطة تعليمية وتوعوية دورية للعاملني يف جمال إنفاذ القوانني والنظام القضائي حول التشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة (دراسة
احلالة  .) 4.5ويف املغرب ،يتم تنظيم محالت التوعية للمغاربة والوافدين لتسجيل العمالة املنزلية لديهم والحرتام أحكام اإلطار التشريعي اجلديد اخلاص ابلعمالة
مهما يف توصيل فكرة اإلصالح بشكل واضح وسليم .وعند إجراء األحباث اخلاصة هبذه الدراسة ،كان
دورا ً
املنزلية (دراسة احلالة  .)3.1كما يلعب اإلعالم ً
من الواضح أن النصوص القانونية غري متوفرة بسهولة على اإلنرتنت يف البلدان األربعة ،كما أهنا غالبًا ما تكون معقدة وقد ترتبط أبطر تشريعية أخرى.
ومبجرد أن يكون لدى اجملتمع وعي ابإلصالحات ،يُفرتض أن تكون النساء قادرات على إنفاذ حقوقهن .وبرغم أن الوضع اخلاص بوصول النساء للعدالة يف
أوال ،برغم أن اإلصالحات األخرية اليت نُفذت تعزز
البلدان األربعة حيتاج ملزيد من البحث ،أوضحت املقابالت اليت متت أن األمر الزال صعبًا لعدة أسباب .ف ً
مادًي على الذكور من أعضاء
حقوق املرأة ،إال أن القوانني العرفية والتقاليد التمييزية الزالت قائمة بشكل متوازي .واثنيًا ،مبا أن الكثري من النساء يعتمدن ً
أيضا يف املقابالت اليت متت من
أسرهن ،فقد ال تتاح هلن الوسيلة للوصول إىل احملكمة واحلصول على حكم وقد يفضلن جتنب الصدام مع األسرة .كما ذُكر ً
أجل هذه الدراسة أن قطاع العدالة مازال يسيطر عليه الرجال وتسوده التوجهات احملافظة؛ وابلتايل ،قد ال يقوم بعض القضاة بتفسري القانون على النحو الذي
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خيدم حقوق املرأة .ويربز هذا بشكل خاص يف احملاكم العليا حيث يتواجد عدد أقل من النساء كقاضيات ،وتنتشر التوجهات احملافظة بصورة أكرب .ويف البلدان
األربعة ،يساند أصحاب املصلحة املختلفني النساء من أجل الوصول إىل العدالة ويقدمون الدعم حول كيفية السري يف إجراءات النظام القضائي .وعلى سبيل
املثال ،أتسست يف مصر إدارة مكافحة العنف ضد املرأة داخل وزارة الداخلية لرفع وعي النساء حبقوقهن ،وتشجيعهن على اإلبالغ عن جرائم العنف ،وشرح
الدعم املتوفر هلن من اجمللس القومي للمرأة ومكتب النائب العام (دراسة احلالة  .)4.6ويف بعض الدول ،مت تدريب القضاة على تطبيق املعايري الدولية اخلاصة
حبقوق املرأة ،وكذلك تطبيق اإلصالحات األخرية.
ومن املشجع أن بعض قرارات احملكمة توضح أنه قد مت تطبيق اإلصالحات األخرية .فعلى سبيل املثال ،صدرت من احملكمة قرارات تطبق نصوص القانون
أيضا اإلصالحات األخرية يف اإلطار التشريعي املصري للتصدي للعنف ضد املرأة (الفصل الرابع) .غري أنه
التونسي ملناهضة العنف ضد املرأة الصادر حديثًا و ً
أحياان ،قد تُنشر تقارير إعالمية
يف جوانب أخرى من القانون ،مثل قانون العمل ،كان العثور على قرارات حمكمة تستند إىل اإلصالحات األخرية أصعب .و ً
حول قرارات احملكمة املهمة ،ولكن نص القرارات الفعلية ال يتوفر على اإلنرتنت وال ميكن العثور عليه بسهولة .وميثل هذا األمر مشكلة مبا أن األحكام
القضائية التارخيية املهمة اليت تطبق اإلصالحات األخرية قد ال تكون معروفة للعامة وقد ال يكون هلا أتثري حقيقي على كيفية إصدار القضاة اآلخرين ألحكامهم
يف قضاًي مشاهبة .وإضافة إىل ذلك ،أفادت التقارير أنه ابلرغم من أن قرارات احملكمة قد أتيت لصاحل املرأة ،إال أن هذه القرارات قد ال يتم تنفيذها يف كل
األحيان .وعلى سبيل املثال ،حيكم القضاة ،يف مصر ،لصاحل النساء يف قضاًي املرياث ،ولكن ال حيلة للمرأة إذا قررت األسرة عدم تطبيق حكم احملكمة.
وهناك آليات أخرى من شأهنا تسهيل االمتثال لإلصالحات مبا فيها اإلبالغ ،وتفتيش العمل ،وآليات تقدمي الشكاوى ،والتدقيق من قِبل املنظمات الوطنية
حلقوق اإلنسان .وكما ذُكر آن ًفا ،فالبلدان ملزمة بتقدمي التقارير دورًًي بشأن تطبيقها للمعايري الدولية اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني .كما توجد متطلبات وطنية
لإلبالغ عن تطبيق القانون .وعلى سبيل املثال ،يلزم قانون العنف ضد املرأة يف تونس وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفل برفع تقارير سنوية حول مدى التقدم
املحرز يف تطبيق القانون (دراسة احلالة  .)4.4أما يف جمال إصالحات قانون العمل ،ميكن لتفتيش العمل أن يعزز االمتثال .وحينما يتم إرسال املفتشني
ُ
وتوزيعهم بشكل فعال ،ميكن حتديد االنتهاكات واإلبالغ عنها والتعامل معها (دراسة احلالة  3.1واإلطار  .)3.2وميكن أن تكون آليات الشكوى وسيلة
مثال ،ميكن لألفراد يف املغرب اإلبالغ عن حمتوى إعالمي ال يتوافق مع مبادئ املساواة بني اجلنسني (دراسة احلالة .)5.2
أخرى من وسائل تعزيز االمتثال .ف ً
مهما يف ضمان االمتثال لإلصالحات (دراسة احلالة .)5.3
دورا ً
وكما هو مشار إليه يف الفصل الرابع ،ميكن أن تلعب املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان ً
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امللحق  .Aاخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف هذا البحث

من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف مصر هناد أبو القمصان ،اخلبرية القانونية ورئيسة املركز املصري حلقوق املرأة ،ود .جنالء العاديل مديرة اإلدارة العامة
للتعاون الدويل ابجمللس القومي للمرأة ،وإجني أمني عياد ،مدير برامج ،مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مصر ،وسامية أرشلة ،املنسقة الوطنية ملشروع العمل
الالئق للمرأة يف مصر وتونس (منظمة العمل الدولية) ،وإيناس العياري ،املستشارة الفنية الرئيسية ملشروع العمل الالئق للمرأة يف مصر (منظمة العمل الدولية)،
وويلكا جريدوفشي كانسيل ،أخصائية السياسات والربامج اإلقليمية ،برانمج التمكني االقتصادي للمرأة ،برانمج هيئة األمم املتحدة للمرأة – املكتب اإلقليمي
للدول العربية  ،وهبة هشام ،منسقة وحدة املرأة يف جمال األعمال ،احتاد الصناعات املصرية ،ود .فاطمة خفاجي ،عضوة جملس إدارة رابطة املرأة العربية ومجعية
املرأة املصرية ،ومعايل الدكتورة مشرية خطاب ،دبلوماسية ،ووزيرة األ سرة والسكان السابقة ،د .علياء املهدي ،أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة
القاهرة ،ود .ماًي مرسي ،رئيسة اجمللس القومي للمرأة ،و د .ماجد عثمان مدير املركز املصري لبحوث الرأي العام (بصرية) وعضو اجمللس القومي للمرأة ،ومي
حممود ،مديرة املشاريع اخلاصة (مركز تنمية املهارات) ،اجمللس القومي للمرأة ،ومروة شرف الدين ،عضو جملس إدارة حركة "مساواة" ،حركة دولية إلصالح
قانون األسرة املسلمة ،وعزة سليمان ،حمامية ومؤسسة مركز املساعدة القانونية للمرأة املصرية ،ومىن ذو الفقار ،حمامية ورئيسة مؤسسة "تضامن" للتمويل
األصغر .وقد نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -مصر مشاورة وطنية حول التمكني االقتصادي للمرأة يف القاهرة يف سبتمرب  2019حتت قيادة
الدكتورة سحر نصر ،وزيرة االستثمار والتعاون الدويل السابقة يف مصر.
من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف األردن شذى احلاج ،أخصائية إدارة املشاريع ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDاألردن ،وعروب
اخلطيب ،معهد األختية العاملية ،ونتايل النرب ،بنك االحتاد ،وسحر العالول  ،مؤسسة صداقة ،كنانة أمني ،أخصائية تطوير الربامج ،مكتب الربامج ،الوكالة
األمريكية للتنمية الدولي ة ابألردن ،وهازار عصفورة ،حمللة برامج  ،برانمج التمكني االقتصادي للمرأة ،هيئة األمم املتحدة للمرأة ،ورمي أصالن ،املؤسس املشارك
ل مؤسسة "صداقة" ومستشارة منظمة العمل الدولية ؛ جيم ابرهنارت ،مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن ،وأودري ابراثلوت ،مديرة برانمج
العدالة بني اجلنسني ،منظمة أوكسفام األردن ؛ وفيكتورًي جودابن ،مدير السياسات املؤقتة والتأثريات واإلعالم ،منظمة أوكسفام األردن ،فرانسيس جاي،
رئيسة فريق برانمج النوع االجتماعي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وجريس كشك ،كبري مديري برانمج سوق املرأة ،بنك
االحتاد ،وتغريد نفيسي ،ملتقى سيدات األعمال واملهن األردين ،وسلمى النمس ،أمني عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،وأمل حدادين ،خبرية قانونية
ابللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ؛ نيكي مونغا املدير القطري مل نظمة أوكسفام األردن ،وسومان موديل  ،مستشار السياسات والتأثريات ،أوكسفام األردن،
وليلى نفاع ،مديرة مجعية النساء العربيات يف األردن ،وإميان عكور ،رئيس قسم التمكني االقتصادي ،مديرية عمل املرأة ،وزارة العمل ،واندية مشروخ ،احتاد
املرأة األردنية ؛ وعائشة شتيوي ،أوكسفام األردن .شكر خاص ملنظمة أوكسفام األردن على تنظيم زًيرة إىل خميم الزعرتي لالجئني ومجيع النساء السورًيت
الالجئات الاليت التقينا هبن يف املخيم ملشاركة قصصهن.
من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف املغرب أمساء بن عطية األندلسي ،وزارة الشؤون العامة واحلكم ،وفاطمة بركان ،مديرة املرأة ،وزارة التضامن والتنمية

االجتماعية واملساواة واألسرة ،وأمحد برادة ،انئب مدير امليزانية ومدير مركز االمتياز مليزانية النوع االجتماعي ،وأمينة اجلاين ،املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان،
وعبد الرزاق احلنوشي  ،مدير ديوان رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب ،وسارة فايفر ،أخصائية إدارة الربامج هبيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب
العريب ،وأمساء فاخوري  ،مديرة برانمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،أوكسفام املغرب ،وثرًي فرج ،عضو الربملان ورئيس الفريق املواضيعي للربملانيني املعين
ابلتكافؤ واملساواة ،وكريستينا فراننديز ،مسؤولة برامج ابالحتاد األورويب ،و أسامة جدار ،وزارة االقتصاد واملالية ،مديرية امليزانية /مركز االمتياز مليزانية النوع
االجتماعي ،ونيكوال جرافري ،املدير القطري ملنظمة أوكسفام املغرب ،وريتا حامتي ،عضو جملس النواب وعضو جلنة املالية يف جملس النواب ،وصويف المربت،
مديرة مشروع ،هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب العريب ،وأمينة لطفي ،منسقة برامج سابقة هليئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب والرئيسة السابقة للجمعية
الدميقراطية لنساء املغرب ( ،)ADFMوخدجية مصلح  ،أستاذة القانون ابملدرسة الوطنية العليا لإلدارة ( ،)ENSAوربيع الناصري ،انشط ،عضو مؤسس
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يف للجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ( )ADFMواملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان ( ،)OMDHوسامية أوزغان ،منسقة مكتب العمل الدويل ابملغرب،
ونزهة الصقلي ،وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملسا واة واألسرة السابقة ،والعضو املؤسس جلمعية الدميقراطية لنساء املغرب و واملنظمة املغربية حلقوق
اإلنسان ( ،)OMDHرئيس اجلمعية املغربية للحرية واملساواة ( )AWAL؛ ورشيدة طاهري ،أمني عام اجلمعية املغربية للحرية واملساواة (.)AWAL
شكر خاص لفاطمة جومية مازي ،انئبة رئيس شبكة الربملانيات العربيات ،وأمساء بن عطية األندلسي ،وزارة الشؤون العامة واحلكم ،على تيسري عقد االجتماعات
املختلفة مع أصحاب املصلحة وإسداء املشورة االسرتاتيجية.
من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف تونس وليد بن عمارة ،مسؤول الربامج واملؤسسات املعنية ابلعنف القائم على النوع االجتماعي بصندوق األمم
املتحدة للسكان .سناء عزوزي  ،املديرة التنفيذية السابقة املسؤولة عن التعاون الدويل والعالقات اخلارجية بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ()MFFES
 ،وصابرين بوعيشه ،مدير مشروع ،املعهد العريب لقادة األعمال ( ،)IACEوبسمة بوسيدا ،مديرة مشروع ،مكتب وزيرة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن،
وانئلة شعبان محودة ،عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية ،جامعة قرطاج ،ومنال الدريدي ،خبرية استشارية ،وهالة أويساليت جيداان  ،منسقة
برانمج النوع االجتماعي واحلقوق اإلجنابية ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،وغازي الغريري ،السفري واملندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ،وليلى بلخريية
جابر  ،رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات ( )CNFCE؛ حياة خالد  ،مسؤولة التعاون متعدد األطراف ،بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار
السن ( .) MFFESكامل لبياضه ،املفتش الرئيسي ،وحدة حتليل سوق العمل ،الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل ()ANETI؛ هالة اهلام أورير ،
مديرة املشروع يف وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ،وسلوى كينو سبعي ،رئيسة مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (،)AFTURD
وهالة سخريي ،مسؤولة الربامج الوطنية ،هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب العريب ،ومىن التابعي ،خبرية قانونية ،كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية
بتونس ،متنة الطبيب ،مسؤولة الشؤون القانونية ،ا جلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ،ونوال بلحاج تونسي ،منسق وطين ،مكتب املشروعات ،منظمة العمل
الدولية يف تونس ،ونوفل بن يوسف ،رئيس دائرة ،وحدة التعاون الدويل ،الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل.
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امللحق  .Bاملنهجية

ما يغطيه التقرير :النطاق والتعاريف
جيمع هذا التقرير جمموعة من دراسات احلالة اليت توضح اإلصالحات التشريعية واملؤسسية وإصالحات السياسات األخرية اليت متت من أجل دعم التمكني
االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس .ونعين ابإلصالحات األخرية اإلصالحات اليت متت بعد مراجعة الدساتري يف البلدان األربعة بعد الربيع
العريب خالل عامي  . 2011-2010وقد مت ذكر بعض هذه اإلصالحات ابلفعل يف تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام  2017حول أتثري األطر
القانونية على التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )] .(OECD, 2017[1إال أن هذا التقرير يسلط الضوء
على التطورات اجلديدة ويتعمق بشكل أكرب يف كيفية وسبب حدوث اإلصالحات ،واجلهات الفاعلة املشاركة وكيف يتم/سيتم تنفيذ اإلصالحات يف املمارسة
العملية .وقد مت جتميع دراسات احلالة يف فصول مواض يعية حيتوي كل منها على مقدمة لتقدمي السياق واالستنتاجات لتسليط الضوء على القواسم املشرتكة بني
دراسات احلالة وأهم النتائج املستخلصة منها .فليس اهلدف من دراسات احلالة هو مقارنة البلدان ببعضها البعض ،بل قياس التقدم الذي حترزه البلدان يف
أيضا توصيات متعلقة ابلسياسات اليت تساعد على
مقابل املعايري واملقاييس املتفق عليها دوليًا بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .ويقدم كل فصل ً
التقدم يف هذا اجملال.
وابإلضافة إىل الفصول املواضيعية ،يقدم الفصل األخري الذي يدور حول عوامل جناح اإلصالح ،رؤى ألنواع السياسات واإلجراءات اليت ميكن أن تفسح جماال
أيضا أمثلة على األدوات واملوارد العملية اليت ميكنها توجيه وإهلام املشرعني وصانعي
للتغيري فيما خيص زًيدة التمكني االقتصادي للمرأة .ويعرض التقرير ً
السياسات يف جهودهم اإلصالحية .وابلرغم من أن البلدان األربعة قد أجرت تقييمات لسياساهت ا و /أو مبادراهتا بشأن التمكني االقتصادي للمرأة ،إال إن
البحث التفصيلي هلذه التقييمات يتجاوز نطاق هذا التقرير.
حمددا ولكنه حاسم للمساواة بني اجلنسني على نطاق أوسع .تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
ينظر التقرير إىل التمكني االقتصادي للمرأة ابعتباره جانبًا ً
عاما ،حيث صنعت لنفسها مكانة يف هذا املوضوع على وجه
( )OECDعلى متكني املرأة
اقتصادًي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ ً 15
ً
اخلصوص .1وابلرغم من أنه ال يوجد تعريف متفق عليه عامليًا للتمكني االقتصادي للمرأة ،إال أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ترى التمكني االقتصادي
للمرأة يغطي مشاركة املرأة يف االقتصاد من حيث التشغيل ورًيدة األعمال.
حيلل هذا التقرير اإلصالحات التشريعية واملؤسسية وكذلك إصالحات السياسات .هناك تعريفات خمتلفة لإلصالح القانوين ،لكنه يعين يف األساس "تغيري
وحتديث التشريعات حبيث تعكس القيم واالحتياجات احلالية للمجتمع" 2.تقوم البلدان بعمليات خمتلفة لإلصالح القانوين ولديها أنواع خمتلفة من التشريعات.
يف سياق هذا التقرير ،نقوم بتعريف التشريعات لإلشارة إىل جمموعة التشريعات أبكملها ،مبا يف ذلك قوانني اهليئة التشريعية والقوانني الرمسية واملراسيم واإلجراءات
اإلدارية .وهكذا يشري اإلصالح القانوين إىل إصالح أنواع خمتلفة من التشريعات ،وليس إصالح القوانني ابملعىن احلريف .ال حيدث اإلصالح يف فراغ وال ميكن
أيض ا يف خمتلف اإلجراءات اليت اختذهتا البلدان واليت تعد مكملة
أن ينجح إال إذا مت تطبيق القوانني والسياسات يف املمارسة العملية .لذلك ،يبحث التقرير ً
لإلصالحات.
تعترب النظم القانونية جلميع البلدان املشمولة يف التقرير أنظمة قانون مدين (على عكس أنظمة القانون العام) .ومع ذلك ،ال تزال قضاًي األحوال الشخصية
ختضع (بشكل جزئي) للشريعة اإلسالمية يف مصر واألردن واملغرب وتونس ،مع وجود اختالفات كبرية بني البلدان فيما يتعلق مبدى االعرتاف ابلشريعة
اإلسالمية وتطبيقها كمصدر رمسي للقانون .يف أنظمة القانون املدين ،من املفرتض أن حتدد املدوانت القانونية "مجيع املسائل اليت ميكن عرضها على احملكمة،
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واإلجراءات املعمول هبا ،والعقوبة املناسبة لكل جرمية" 3.يبين القاضي قراره على القوانني املدونة ،وعلى الرغم من أن بعض األحكام القضائية تعترب سوابق
ونظرا ألن هذا التقرير يغطي فقط البلدان اليت تطبق نظام القانون املدين،
هامة ،إال أن مساحة "القوانني اليت يصدرها القاضي" أقل من مساحة القانون العامً .
فإن دراسات احلالة املدرجة يف التقرير تغطي اإلصالحات القانونية اليت مت  /يتم تدوينها بدالً من القرارات القضائية .يعد توثيق القرارات القضائية اليت أثرت
يدا من البحث خارج نطاق هذا التقرير.
بشكل كبري على التمكني االقتصادي للمرأة
موضوعا هاما يتطلب مز ً
ً
كيف أجريت هذه الدراسة
هذا التقرير هو نتيجة عملية حبث تشاركية .فقد قررت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) ومنظمة
العمل الدولية ( )ILOتوحيد قواها من أجل االستفادة من الشبكات املختلفة ،وإبراز وجهات النظر املختلفة واالستفادة من املزاًي النسبية لكل من املنظمات
املعنية.
وقد مت إعداد استبيانني من أجل هذا التقرير :أحدمها كان حول اإلصالحات القانونية (امللحق ج) واآلخر حول املمارسات الواعدة املكملة لإلصالح القانوين
(امللحق د) .ومت إرسال االستبيانني إىل شبكة منتدى التمكني االقتصادي للمرأة ( ) WEEFملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا ،واليت تتكون من أكثر من  1300من أصحاب املصلحة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وابلتوازي مع االستبياانت ،مت إجراء مراجعة
للواثئق وامللفات ومقابال ت هاتفية مع خرباء يف قضاًي النوع االجتماعي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .ومت إيفاد بعثات لتقصي احلقائق إىل البلدان
األربعة اليت يغطيها التقرير ،حيث أجرى فريق عمل التقرير مقابالت مع أصحاب املصلحة من املنظمات الدولية ومقدمي التعاون اإلمنائي الثنائي والوكاالت
احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وأصحاب املهن القانونية (انظر امللحق أ).
ومت تنظيم عدد من األحداث جلمع املزيد من املعلومات وتثليث النتائج .ويف منتدى التمكني االقتصادي للمرأة لعام  ،2018مت عقد مناقشات مجاعية
متعمقة لكل بلد حول أهم اإلصالحات القانونية األخرية .وقد أاتح حدث جانيب يف الدورة الثالثة والستني للجنة اخلاصة بوضع املرأة لفريق عمل التقرير
ابكتساب املزيد من الرؤى واألفكار من خمتلف اجلهات الفاعلة الرئيسية يف املنطقة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة .ومت تنظيم مشاورات وطنية حول التمكني
االقتصادي للمرأة يف البلدان األربعة جلمع املعلومات حول اإلصالحات األخرية وتنفيذها.






بناء عل كل هذه المدخالت ،تم اختيار  24دراسة حالة من قبل فريق عمل التقرير إلبرا ها في هذا التقرير .وتشمل المعايير
المستخدمة الختيار دراسات احلالة ما يلي:

التوقيت  :كان جيب أن يتم اإلصالح بعد مراجعة الدساتري يف البلدان األربعة بعد الربيع العريب.
املوضوع  :يدعم اإلصالح التمكني االقتصادي للمرأة كما عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
املالءمة :لإلصالح أو من املتوقع أن يكون له أتثري إجيايب على التمكني االقتصادي للمرأة يف الدولة ،مع الرتكيز على إشراك املرأة يف سوق العمل
وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد.
البلدان  :مت اإلصالح يف إحدى البلدان األربعة اليت يغطيها التقرير ،مع حماولة ضمان التوازن بني عدد دراسات احلالة لكل دولة.
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امللحق  .Cاستبيان حول اإلصالحات القانونية

استبيان حول اإلصالحات القانونية األخرية /اجلارية اليت أثرت على التمكني االقتصادي للمرأة .على سبيل املثال التغيريات األخرية يف قانون األسرة وقانون
العمل وقانون األعمال التجارية .يرجى ملء هذا االستبيان .ستساعدان إجاابتك القيمة على حتديد املوضوعات اليت جيب تضمينها يف حبثنا .يرجى مالحظة
أنه ميكنك ختطي األسئلة وملء األجزاء اليت تشعر أبهنا مالئمة .حىت لو مل تكمل مجيع األسئلة ،يرجى تقدمي االستبيان .ويف حالة رغبتك يف تقدمي أكثر من
إصالح قانوين واحد ،يرجى ملء االستبيان عدة مرات لوصف كل إصالح على حدة.
معلومات خاصة ابجمليب عن االستبيان
يرجى تقدمي تفاصيل االتصال اخلاصة بك:

.1







االسم:
اللقب:
املؤسسة:
البلد:
اهلاتف:
الربيد اإلليكرتوين:

معلومات خاصة ابإلصالح القانوين
وصف اإلصالح القانوين
يرجى وصف اإلصالح القانوين لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة الذي تقرتح تضمينه يف تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .اشرح ابلتفصيل
.2
كيفية حدوث اإلصالح .يرجى تضمني العنوان والسنة ومقاالت األطر القانونية اليت تذكرها.
.3

اشرح الدافع الرئيسي لإلصالح .يرجى شرح سبب أمهية هذا اإلصالح لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة ابلتفصيل.

.4

ما هي العوامل اليت أدت إىل جناح هذا اإلصالح القانوين؟

.5

ما هي الصعوابت اليت كان جيب التغلب عليها إلجناح اإلصالح القانوين؟

أتثري اإلصالح القانوين
.6

ما هو أتثري هذا اإلصالح القانوين حىت اآلن على النساء وجمتمعاهتن؟ يرجى توفري بياانت كمية إن وجدت.

.7

برأيك أي جزء من اجملتمع يعي هذا اإلصالح القانوين:
 األغلبية
 حوايل النصف
 أقل من النصف
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 جزء صغري جدا
عملية اإلصال القانوني

ما هو وضع اإلصالح القانوين؟

.8

 متت املوافقة على اإلصالح ودخل حيز التنفيذ.
 متت املوافقة على اإلصالح ،ولكنه مل يدخل حيز التنفيذ بعد.
 مل تتم املوافقة على اإلصالح بعد
من كان وراء اإلصالح؟ يرجى حتديد اخليارات األكثر مالءمة فقط (هناك إمكانية حتديد أكثر من مربع واحد):

.9







احلكومة
الشركات واألعمال التجارية
املواطنون والرأي العام
املنظمات الغري حكومية
املنظمات الدولية
غري ذلك (يرجى التحديد)

.10

هل مر هذا اإلصالح بعملية تشريعية قياسية؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،يرجى توضيح العملية.

.11

ما هي أشكال التشاور العام املستخدمة يف إعداد اإلصالح القانوين( :هناك إمكانية وضع عالمة على أكثر من مربع واحد):








.12

تشاور غري رمسي مع جمموعات خمتارة
نشر االقرتاحات على نطاق واسع للتعليق
اإلشعار العام والتعليق
االجتماع العام
اإلنرتنت
جلان عامة حتضريية
غري ذلك
ماذا كان اإلجراء املتخذ جلعل هذه اإلصالحات القانونية معروفة ومتاحة لألطراف املتأثرة؟ (هناك إمكانية وضع عالمة على أكثر من مربع واحد):









التلفزيون
الراديو
الصحف واجملالت
اإلنرتنت
املكاتب اجملتمعية
املعارف واألصدقاء واألقارب
مصادر أخرى (يرجى التحديد)

.13

يرجى ذكر روابط مصادر املعلومات اليت تشري إىل هذا اإلصالح القانوين

.14

يرجى حتميل مصادر املعلومات مثل النص الفعلي لإلصالح القانوين أو املواد أو الصور.
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امللحق  .Dاستبيان حول املمارسات الواعدة

استبيان جلمع اإلجراءات (السياساتية) التكميلية اليت تساهم يف تنفيذ األطر القانونية أو اإلصالح القانوين لدعم التمكني االقتصادي للمرأة.
أمثلة على الطلبات احملتملة :الدعوة لإلصالح القانوين ،وتيسري الوصول إىل العدالة ،وبناء القدرات  /التوعية حبقوق املرأة ،والتدابري جتاه إنفاذ القانون مثل
تفتيش العمل ،ودعم النساء املتخصصات يف جمال العدالة.
يرجى ملء هذا االستبيان .ستساعدان إجاابتك القيمة على حتديد املوضوعات اليت جيب تضمينها يف حبثنا .يرجى مالحظة أنه ميكنك ختطي األسئلة وملء
األجزاء اليت تشعر أبهنا أكثر مالءمة .حىت لو مل تكمل مجيع األسئلة ،يرجى تقدمي االستبيان
معلومات خاصة ابجمليب عن االستبيان
يرجى تقدمي تفاصيل االتصال اخلاصة بك:

.1







االسم:
اللقب:
املؤسسة:
البلد:
اهلاتف:
الربيد اإلليكرتوين:

معلومات خاصة باإلجراء
وصف اإلجراء

يرجى وصف اإلجراء الذي تقرتح تضمينه يف تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .اشرح ابلتفصيل كيفية عمل اإلجراء .يرجى ذكر األطر
.2
القانونية اليت يشري إليها ،مبا يف ذلك العنوان والسنة واملواد إذا كانت ذات صلة
.3

حدد البلد واملواقع احملددة اليت مت فيها اختاذ اإلجراء.

.4

اذكر العوامل الرئيسية لنجاح اإلجراء

.5

منذ مىت مت اعتماد هذا اإلجراء؟ هل مت استكمال هذا اإلجراء أم أنه ال يزال جارًيً؟

تنفيذ اإلجراء

.6

ملاذا مت تنفيذ هذا اإلجراء؟ هل يستجيب اإلجراء حلاجة معينة يف اجملتمع؟

.7

ما هي الصعوابت اليت كان جيب التغلب عليها إلجناح اإلجراء؟

.8

يرجى ذكر املؤسسات األخرى والشركاء والوكاالت املنفذة واملتربعني املشاركني يف اإلجراء وطبيعة مشاركتهم.
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ت ير اإلجراء

.9

ما هي نتائج وأتثريات اإلجراء على النساء وجمتمعاهتن؟ يرجى توفري بياانت كمية إن وجدت.

.10

اذكر الشروط الالزمة لتكرار اإلجراء بنجاح.

.11

إذا كان ذلك ذا صلة ،يرجى حتديد ما إذا كان هذا اإلجراء ميكن أن يؤدي إىل إصالح قانوين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فكيف وحتت أي ظروف؟

.12

يرجى ذكر روابط مصادر املعلومات اليت تشري إىل اإلجراء اخلاص بك

.13

يرجى حتميل مصادر املعلومات مثل املواد والصور

مالحظات
1

ملزيد من املعلومات قم بزًيرة https://www.oecd.org/mena.

2

راجع https://lawgovpol.com .

3

التعريف من https://www.fondation-droitcontinental.org/en/2015/03/12/civil-law.
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تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في
مصر واألردن والمغرب وتونس
ارا وانفتا ًح ا،
في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع وتيرة النمو االقتصادي وبناء مجتمعات أكثر استق ر ً
يشير هذا التقرير إلى أن المزيد من التمكين االقتصادي للم رأة هو أحد المفاتيح لتحقيق ذلك .كما يؤكد أنه على الرغم من التحديات التي تواجه بعض البلدان
لضمان المساواة للم رأة في الوصول إلى الفرص االقتصادية ،فإن التقدم يحدث حال يًا ويمكن تعزيزه بشكل أكبر من خالل تدابير سياساتية موجهة ومنسقة
وشاملة للجميع .وبالبناء على استنتاجات تقرير رصد أول صدر في عام  ،2017يحلل هذا التقرير اإلصالحات التشريعية والسياساتية والمؤسسية التي
مؤخرا لدعم التمكين االقتصادي للم رأة في مصر واألردن والمغرب وتونس ،كما يسعى إلى تحديد عوامل النجاح التي ساعدت على ترسيخ اإلصالح.
أجريت
ً
وعالوة على ذلك ،يقدم التقرير أمثلة لتدابير قابلة للتنفيذ وأدوات عملية لمساعدة صانعي السياسات على تحويل السياسات إلى إج راءات وتدابير فعالة من
أجل تحقيق التمكين االقتصادي للم رأة.
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