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 التمهيد 

وأزمة الوظائف املرتتبة عليه، تصبح ضرورة محاية الفئات األكثر ضعفاً أكثر إحلاًحا. وًتعد  (19-مرض فريوس كوروان املستجد )كوفيد جائحةيف ظل تطور 
يع أحناء العامل يف مج النساء من أكثر الفئات ضعفاً ولكنها تتسم ابملرونة وسهولة التكيف. وقد سلط الوابء الضوء على الدور األساسي الذي تقوم به املرأة يف
للرعاية الصحية، إال االستجابة لواحدة من أكثر األزمات اليت مرت علينا حتدًًي طوال حياتنا. فربغم أن النساء كن يتصدرن طليعة املكافحني للوابء كمقدمني 

هميش واالستبعاد من سوق العمل الرمسية كما كن أهنن أيًضا كن األكثر تضررًا من عواقبه حيث حتملن نصيب األسد من عبء الرعاية، وكن أكثر عرضة للت
يف األجور بني ضحاًي تزايد العنف القائم على أساس نوع اجلنس. وابإلضافة إىل ذلك، أدت األزمة أيًضا إىل توسيع الفجوات القائمة ابلفعل قبل الوابء 

 .اجلنسني واملهارات والقيادة

ود شديد يف املستقبل، فقد حان الوقت إلزالة احلواجز والعقبات املتبقية اليت التزال تعرقل مشاركة املرأة غري أنه يف ظل مواجهة البلدان احتمالية حدوث رك
مه إلعادة الكاملة يف االقتصاد. فإن التمكني االقتصادي للمرأة ليس جمرد قضية تتعلق حبقوق اإلنسان، بل هو حافز قوي يتعني على احلكومات استخدا

. وحىت قبل األزمة، أشارت التقديرات إىل أنه يف حالة أن لعبت املرأة 2030الصحيح والنجاح يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  اقتصاداهتا إىل مسارها
. 2025حبلول عام تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل السنوي العاملي  28دورًا مماثالً للرجل يف أسواق العمل يف مجيع أحناء العامل، ميكن إضافة 

 .تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ابتباع نفس النهج 2.7وميكن أن تضيف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ما يصل إىل 

قد. فمن انحية، أصبحت النساء وجدير ابلذكر أن مسار منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو حتقيق املزيد من التمكني االقتصادي للمرأة واضح ولكنه مع
، جتاوزن يف املنطقة، على حنو متزايد، مؤهالت جيًدا ولديهن احلافز لدخول سوق العمل. فقد أصبحن أكثر تعليًما من أي وقت مضى، ويف بعض البلدان

ني اجلنسني يف درجات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة معدالت الرجال يف التعليم العايل. واألكثر من ذلك، فقد حققت كل من اجلزائر وتونس وُعمان التكافؤ ب
٪ من جمموع اخلرجيني 31والرًيضيات على مستوى التعليم العايل، وقد تفوقت بذلك على بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث شكلت النساء 

ول املرأة إىل الفرص االقتصادية. وبشكل عام، ال تزال املشاركة االقتصادية للمرأة يف هذه املواد. غري أنه ال تزال األعراف االجتماعية واألطر القانونية تقيد وص
٪، بينما يبلغ 20معدل مشاركة املرأة يف قوة العمل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف املنطقة منخفضة بشكل يدعو لإلحباط حيث يبلغ متوسط 

قة لديها أيضاً أوسع فجوة بني اجلنسني فيما يتعلق بنشاط رًيدة األعمال. وعالوة على ذلك، يُرجح أن يؤثر الرتاجع ٪ تقريًبا. كما أن املنط48العاملي املتوسط 
على النساء أكثر من غريهن. وتشمل القطاعات األكثرُ عرضة الهنيار النشاط  ( بشكل أشد19-االقتصادي الناجم عن أزمة فريوس كوروان املستجد )كوفيد

 على حصة كبرية من عمالة اإلانث.االقتصادي هبا 

عبئة املتزايدة للنساء وعلى الرغم من ذلك، فإن الزخم من أجل التغيري يف املنطقة ملموس. وتشهد اإلصالحات االقتصادية والتشريعية واملتعلقة ابلسياسات، والت
الوقت قد حان للمرأة لتأخذ مكاهنا الصحيح يف االقتصاد واجملتمعات والرجال يف سبيل حتقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني، على زًيدة القناعة أبن 

سة بوجه عام. كما أصبح صانعو السياسات مدركني أنه لتحقيق ذلك األمر، جيب أن تطال اإلصالحات مجيع جماالت السياسات وأن تتم ابستخدام عد
 .عمليات التحول هذه يف املنطقةالنوع االجتماعي. وينبغي أن يكون منظور املساواة بني اجلنسني حمور ل

برانمج منظمة التعاون وتُعد هذه الدراسة مثرة سنوات من التعاون بني منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، من خالل 
 .على املدى الطويل يف جمال املساواة بني اجلنسني يف عامل العمل؛ وجهود منظمة العمل الدولية والتنمية االقتصادية للشرق األوسط ومشال إفريقيا للتنافسية
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ض ويكمن اهلدف الرئيسي من الدراسة يف توفري أدوات تنفيذ ملموسة يستخدمها صانعو السياسات لضمان أن يكون لإلصالحات أتثري حقيقي على أر 
سني يف مصر واألردن واملغرب وتونس حيث كانت اإلصالحات التشريعية والسياساتية الواقع. كما تقّيم الدراسة الزخم املتزايد حنو حتقيق املساواة بني اجلن

ول اإلصالحات إىل واملؤسسية القوة الدافعة للتغيري خالل السنوات األخرية. عالوة على ذلك، يعرض تقرير الدراسة دراسات حالة للمبادرات املبتكرة اليت حت
يف هذه البلدان األربعة. وابإلضافة إىل ذلك، تسعى الدراسة إىل استخالص استنتاجات عملية لفهم أفضل للعوامل إجراءات ملموسة لتمكني املرأة اقتصادًًي 

 .واألدوات اليت قد تزيد من تبين اإلصالحات يف املنطقة وخارجها

بدعم من العديد من اخلرباء  -العمل الدولية جهودهم ومنظمة « كوثر»وقد وحدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
إلنتاج هذه الدراسة اليت تعكس إمكاانت منطقة تتجه حنو زًيدة التمكني االقتصادي للمواطنات هبا. ونؤكد على التزامنا بدعم  -احملليني واإلقليميني والدوليني 

دهم لتحقيق جمتمعات أكثر مساواة بني اجلنسني. كما أنمل أن تكون هذه الدراسة مرجًعا املناصرين للقضية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جهو 
 .مفيًدا للمنطقة ومجيع البلدان اليت تسعى إىل إطالق إمكاانت املرأة لتحقيق النفع للجميع

 

اي رايدرغ سكينة بوراوي أجنيل جورًي  

ةالتنفيذي ةاملدير  األمني العام  املدير العام 

التعاون والتنمية االقتصاديةمنظمة   منظمة العمل الدولية مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
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 مقدمة

وبرانمج منظمة العمل الدولية للعمل الالئق ببناء  برانمج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط ومشال إفريقيا للتنافسيةعلى مدى سنوات، قام 
 .قاعدة استداللية لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة كما طورا أدوات حمددة للمضي قدًما يف تنفيذ ذلك

التنمية االقتصادية، دراسة ، أصدر منتدى التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وهو مبادرة منظمة التعاون و 2017ويف عام 
. وقد سجلت هذه الدراسة التمكني االقتصادي للمرأة يف بعض البلدان العربية: أثر األطر القانونية يف اجلزائر ومصر واألردن وليبيا واملغرب وتونسبعنوان 

االجتماعي يف قوانني العمل واألسرة، ووصول املرأة إىل  ابلنوعة اخلاصمدى التزام البلدان ابالتفاقيات الدولية الرئيسة، وإصالح الدساتري الوطنية، واألحكام 
العوائق الرئيسة وقدم توصيات  العدالة. ويف إشارة إىل الدور املهم الذي تلعبه األطر القانونية يف تقييد التمكني االقتصادي للمرأة يف البلدان الستة، حدد التقرير

 .للحكومات بشأن سياسيات قابلة للتنفيذ

عتمدت/أو ، استمر تزايد الزخم حنو حتسني وضع املرأة والوصول إىل الفرص االقتصادية، ومت إرساء مبادرات وأطر جديدة. كما اُ 2017إصدار تقرير عام  ومنذ
ز وضع املرأة ومتكينها جيري اعتماد إصالحات قانونية مهمة وإجراءات سياساتية تكميلية يف العديد من اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتعزي

ثل حتدًًي. ولفتح اقتصادًًي على وجه اخلصوص. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم املستمر الذي حترزه البلدان، ال يزال التمكني االقتصادي الكامل للمرأة مي
مة التعاون والتنمية االقتصادية إعداد تقرير متابعة اجملال ملزيد من التقدم، طلب مناصرو املساواة بني اجلنسني يف مصر واألردن واملغرب وتونس من منظ

دان املتخذة حىت يتم حتليل التطورات األخرية يف املنطقة وتوثيق املمارسات اجليدة املبتكرة اليت ميكن أن تلهم إصالحات السياسات يف البلالعملية إلجراءات ل
 .األربعة واملنطقة على نطاق أوسع

بصدده كنتيجة هلذا املطلب حيث يهدف إىل تزويد العاملني يف جمال التنمية وصناع القرار بتحليل لإلصالحات القانونية األخرية، وأييت هذا التقرير الذي حنن 
قدم التقرير وجهود التطبيق، وآليات اإلنفاذ اليت ساعدت على النهوض ابلتمكني االقتصادي للمرأة يف مصر واملغرب واألردن وتونس. وعالوة على ذلك، ي

. وقد أظهرت مثلة قابلة للتنفيذ وأدوات عملية لصانعي السياسات ملساعدهتم على حتويل السياسات إىل تدابري فعالة من أجل التمكني االقتصادي للمرأةأ
 .كان ذلك ببطء  التجربة على مدى السنوات األخرية أن اإلصالحات يف األطر القانونية والسياسات ُتؤيت مثارها لصاحل املرأة يف هذه البلدان، وإن

« كوثر»والبحوث  وهذا التقرير هو نتاج عملية تشاركية ومتعددة أصحاب املصلحة مشلت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومركز املرأة العربية للتدريب
وأصحاب من احلكومات،  –اء . كما يتضمن أيًضا وجهات نظر ومدخالت قيمة من مئات اخلرب 2019إىل  2017ومنظمة العمل الدولية يف الفرتة من 

من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وغريها، ُسجلت من خالل استبيان ومقابالت تفصيلية متعمقة.  -، واألوساط األكادميية، وممثلي اجملتمع املدين العمل
 ة التقرير.نظراء اخلارجيني ذوي اخلربة العملية يف تنفيذ اإلصالح مبراجعالأيًضا، قام فريق من اخلرباء 
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 شكر وتقدير

دان الشرق هذا التقرير هو نتيجة لعملية حبث تشاركية ساهم فيها عدد كبري من أصحاب املصلحة ذوي اخلربة يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة يف بل
 .ومنظمة العمل الدولية، «كوثر»ة للتدريب والبحوث ومركز املرأة العربياألوسط ومشال إفريقيا. وهو نتاج جهد مشرتك بني منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 إفريقيا،لتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال لمنتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وقد جرى إعداد هذا التقرير يف إطار جهود 
قدم من الأمانة  شال، مدير سأندرًيحتت إشراف و 

ُ
عالقات العاملية مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. كما حقق االستفادة من القيادة واإلشراف والدعم امل

 .موعة العشرينجمل واملمثل الشخصينظمة التعاون والتنمية االقتصادية مل رئيسة األركانابرييال راموس، غ

املشروع وأعدت مسودة التقرير حتت التوجيه االسرتاتيجي لكارلوس كوندي، مدير  زانميرلوت جو ومن جانب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، قادت شا
كما دعمت فانيسا إدارة الشرق األوسط وإفريقيا. وقد قدم كارلوس كوندي التوجيه واإلرشاد الالزم بشأن صياغة املفاهيم واإلطار التحليلي هلذه الدراسة.  

سودة وأسهمت آبراء اثقبة وانفذة البصرية طوال العملية. وقد أجرى االستشارًين نورا عليم وفرح الربنشاوي حبثًا وحتليالً حول عملية الصياغة امل شاتيلنيبريي 
الدراسة الدعم يف عملية صياغة مسودة تقرير  يينار التشريعات والفقه القانوين يف البلدان األربعة اليت تغطيها الدراسة. ومن انحية أخرى، قدمت سابرينا جاسب

يلني لو، وًيمسني مورو وأسهمت برؤى اسرتاتيجية هلا ثقلها. وقدمت كل من ًيمسينا أزيكي، وإليز جيلسما، وسارة مهود، وليندا كوكيو زانو، ومريمي البوهايت، وب
ذا التقرير مستوحى من تقرير منظمة التعاون والتنمية دعًما قيًما فيما يتعلق ابلبحث وصياغة التقرير. أيًضا، صممت بيلني لو الرسوم البيانية للتقرير. وقد جاء ه

التمكني االقتصادي للمرأة يف بعض البلدان العربية: أثر األطر القانونية يف اجلزائر ومصر واألردن وليبيا واملغرب بعنوان  2017االقتصادية الذي صدر عام 
 .املشورة بشأن اخلطوات األوىل يف كتابة التقرير احلايل تقدم اليتبقيادة نيكوال إيلرمان  2017. وقد صيغ تقرير عام وتونس

 .للمركز، التوجيه واإلرشاد االسرتاتيجي ةالتنفيذي ةقدمت الدكتورة سكينة بوراوي، املدير ، «كوثر»مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث  أما من جانب

مشال إفريقيا،  دوللعمل الالئق لالفين لفريق ال مديرالعمل الدولية يف القاهرة و  ن، مدير مكتب منظمةأوشال ريكيومن جانب منظمة العمل الدولية، قدم إ
شروع مل املستشارة الفنية الرئيسية: إيناس العياري، له مراجعة النظراء إجراءنظرة عامة شاملة. كما شارك املوظفون التالية أمساؤهم يف صياغة تقرير الدراسة و/أو 

نظمة العمل الدولية ابلقاهرة، وفريق العمل الالئق مبنطقة مشال إفريقيا؛ وكون كومبري، كبري اخلرباء املتخصصني يف معايري العمل العمل الالئق للمرأة، مكتب م
غيل يف سياسات التش ةمتخصص ةالدولية، وعضو فريق العمل الالئق ملنطقة مشال إفريقيا يف مكتب منظمة العمل الدولية ابلقاهرة، وفالريًي إسكيفيل، خبري 

 ةالتشريعات االجتماعية وعميدة والنوع االجتماعي، فرع سياسات التشغيل وأسواق العمل مبنظمة العمل الدولية. كما قدمت الدكتورة فاطمة الرزاز، أستاذ
 .مصركلية احلقوق جبامعة حلوان، فكرة عامة عن اإلصالحات القانونية والسياساتية اليت هتدف إىل التمكني االقتصادي للمرأة يف 

، الدكتورة سحر (WEEF) إفريقياالتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال  ويعرب فريق عمل التقرير عن خالص امتنانه لرؤساء منتدى
اللتزامهما ودعمهما. وقد قدم نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدويل السابقة يف مصر؛ وسيادة السفرية/ ماري كلري سوارد كابرا، سفرية السويد يف اجلزائر، 

معلومات مهمة ورؤى اثقبة اعتمد عليها التقرير. ويتقدم الفريق ابلشكر للسيدة/نزيهة العبيدي، وزيرة شؤون  2018و 2017املشاركون يف املنتدى عامي 
ألمم املتحدة للمرأة اإلقليمي للدول العربية؛ وإيفا جوهانسون، املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن التونسية السابقة؛ وحممد انصري، املدير السابق ملكتب هيئة ا

يف األردن، وذلك استشاري سياسات النوع االجتماعي ابلوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل )سيدا(؛ ونيكي مونغا، املديرة القطرية ملنظمة أوكسفام  ةكبري 
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وقد انقش هذا احلدث اجلانيب أمهية اإلصالحات التشريعية يف دعم  وحضوره. للجنة وضع املرأة 63مت خالل الدورة  الذي اجلانيبملشاركتهم يف تنظيم احلدث 
 التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كما قدم معلومات مفيدة هلذا التقرير.

بوا على االستبياانت املرسلة بغرض كتابة هذا التقرير. كما ُأجريت مقابالت متعمقة من اجل كما يود فريق عمل التقرير أن يشكر مجيع األشخاص الذين أجا
 .التقرير يف كل من مصر واألردن واملغرب وتونس. ويوضح امللحق "أ" املسامهني الرئيسيني حبسب البلد

رابطة الباحثات والتقنيات؛ وانيدة  ةعلم االجتماع ورئيس ةولينا دًيز، أستاذوقام فريق من النظراء مبراجعة التقرير. وقد قدم التعليقات واملالحظات كل من كابيت
ويل؛ ومساء هريدي، املودوفار ريتيجيس من البنك الدويل؛ وكاترين شولز من البنك الدويل؛ وجوليا برومنيلر من البنك الدويل؛ ونور مشس الدين من البنك الد

وإهلام قبوري وهوجان لوفيلز؛ وحياة خالد، مسؤولة التعاون متعدد األطراف بوزارة شؤون املرأة واألسرة واألطفال  وهوجان لوفيلز، وكورال هيل من كلية احلقوق؛
مشرية خطاب، وزيرة األسرة والسكان املصرية السابقة؛ وسو ميلر، وستيفنسون هاروود وليزيت روبلتو دي هوارث، جبمعية القانون و وكبار السن التونسية؛ 

 .لز؛ وسوزان شتشتنيكوفيتش، من مصرف ميل ابنك إل يبإبجنلرتا ووي

سا لوانيت املشورة كما راجع التقرير خرباء من داخل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيث كان ويليام طومسون املراجع الرئيسي للتقرير. وقدمت مارًيرو 
ما مت تقدمي تعليقات ومالحظات ومقرتحات من قبل فيليم أدميا، ومريًيم عالم، وبيري دي والتوجيهات االسرتاتيجية، ال سيما فيما يتعلق ابلُنهج اإلحصائية. ك

يسو، وأليخاندرا بواسون، وكريس كالرك، وجايل فريان، وجوانس فلوشتمان، ورجيينا جاليجو، وأليساندرو غوليو، وبينار جوفني، وسارة هريمانوتز، وإستيل لو 
الدراسة وترمجتها مىن رك، ولورنزو ابفوين، وروال سيال، واتتياان تيبلوفا وليزا ويليامز. وقامت فيوان هينشكليف بتحرير مارًي مينيس شريي نيكول، وهايشني اب

 عزت، خبرية الرتمجة يف جمال التنمية واملنظمات الدولية، كما راجعت الرتمجة سامية أرشلة من مكتب منظمة العمل الدولية ابلقاهرة.

 الدعم املايل الذي قدمته الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل )سيدا(. كما استفاد التقرير من
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DIDH  )وزارة الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان )املغرب 

ECE  التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 
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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  حتاد األورويباال 

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  الوطنية حلقوق اإلنسانالتحالف العاملي للمؤسسات 

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  اة واملناصفة )املغرب(جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساو 

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  نية لألزمة السوريةخطة االستجابة األرد 

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  األردن( اللجنة الوطنية لإلنصاف يف االجور( 

NCW  )اجمللس القومي للمرأة )مصر 

NEET  خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

NGO  منظمة غري حكومية 

NHRI  إنسان وطنية مؤسسة حقوق 

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  األردن( املؤسسة العامة للضمان االجتماعي( 

STEM  نولوجيا واهلندسة والرًيضياتالعلوم والتك 

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  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة -اليونسكو  

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

WEPs  مبادئ متكني املرأة 

WFP  برانمج األغذية العاملي 

WUAB االحتاد الدويل للمصرفيني العرب 
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 امللخص التنفيذي

وسط ومشال إفريقيا إىل تسريع وترية النمو االقتصادي وبناء جمتمعات أكثر استقرارًا وانفتاًحا، يصبح يف الوقت الذي تتطلع فيه العديد من بلدان الشرق األ
شهد منطقة الشرق متكني املرأة اقتصادًًي أحد املفاتيح لتحقيق ذلك. فإذا كانت املرأة ستشارك، على قدم املساواة مع الرجل، يف أسواق العمل، ميكن أن ت

٪. ويكشف هذا التقرير أن التغيري جيري حالًيا يف مجيع أحناء املنطقة حيث 47ا زًيدة كبرية يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تصل إىل األوسط ومشال إفريقي
واألردن دراسة حالة مفصلة لإلصالحات التشريعية والسياساتية واملؤسسية األخرية اليت ُأجريت لدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف كل من مصر  24يعرض 

بعض البلدان،  واملغرب وتونس. ويستخلص تقرير الدراسة بعض العوامل املشرتكة وراء جناح هذه اإلصالحات وتنفيذها. وعلى الرغم من التحدًيت اليت تواجه
دم بشكل أكرب من خالل اختاذ تدابري ( املستمرة، يؤكد التقرير أنه ميكن تعزيز التق19-واليت تفاقم بعضها يف ظل أزمة جائحة فريوس كوروان املستجد )كوفيد

 .سياساتية موجهة ومنسقة وشاملة للجميع

 إحراز تقدم

 أصبحت النساء يف مصر واألردن واملغرب وتونس أكثر تعليًما من أي وقت مضى. وتكاد تكون الفجوات بني اجلنسني يف التعليم قد التعليم .
حيث تلحق النساء يف بعض البلدان ابلرجال يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والرًيضيات اليت أُغلقت تقريًبا، السيما على مستوى التعليم اجلامعي، 

 .يهيمن عليها الذكور. ومع هذا، فإن تقدمهن أكادميًيا مل يرتجم إىل حتسن يف الوصول إىل الفرص االقتصادية
 العديد من املبادرات لتسهيل مشاركة املرأة يف سوق العمل وتعزيز . أجرت البلدان األربعة إصالحات تشريعية وقادت املساواة يف عامل العمل

ني حقوقها يف العمل. وتشمل هذه اإلصالحات تدابري لتعزيز املساواة يف األجور، واستحداث خيارات ترتيبات العمل املرنة، وتشجيع التوازن ب
القطاع اخلاص، بشكل متزايد، بتنفيذ مبادرات للمساواة بني اجلنسني  اجلنسني يف قيادة الشركات ومعاجلة التحرش اجلنسي يف مكان العمل. ويقوم

 .هتدف لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة العمل
 بذلت البلدان جهوًدا حنو إصالح أنظمة احلماية االجتماعية لديها لتعزيز التوازن بني العمل واحلياة األسرية التوازن بني العمل واحلياة األسرة .

باء أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر. وميثل استحداث إجازة األبوة وتوفري خيارات أفضل لرعاية األطفال بعض األمثلة على للمرأة وختفيف أع
 .كيفية حتفيز البلدان ملشاركة النساء يف قوة العمل وحماولة تشجيع الرجال على االخنراط يف املزيد من أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر

 حتاول البلدان تعزيز رًيدة األعمال النسائية وإضفاء الطابع الرمسي على األعمال التجارية. وتشمل هذه التدابري تيسري عمالالنساء كرائدات أ .
 .وصول رائدات األعمال إىل املعلومات واخلدمات املالية واألسواق وفرص االستثمار واألراضي وغريها من األصول

 يًضا أكثر مشواًل بفضل عدد من املبادرات الرامية لتعزيز عضوية املرأة وقيادهتا يف وزارات العمل . أصبحت عملية اإلصالح أالنساء كقائدات
 والتشغيل، وكذلك يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. وميكن أن يؤدي هذا إىل نتائج أفضل فيما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني

( يف إطار اجلهود 19-. وقد ظهر هذا التقدم بوضوح خالل أزمة مرض فريوس كوروان املستجد )كوفيديف احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية
 .اليت بذلتها احلكومات لدمج األجهزة الوطنية املعنية ابملرأة يف اهليئات املسؤولة عن تطوير استجابة البلدان لألزمات

 ت من النساء املستضعفات، مثل العامالت املنزليات، والنساء الريفيات . مت إيالء اهتمام خاص بتحسني وضع العامالالنساء املستضعفات
، وأماكن والالجئات. كما جيري بذل اجلهود ملعاجلة املعدالت املرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات يف جماالت احلياة اخلاصة، ويف األماكن العامة

 .بني البلدان، وال يزال مستوى تنفيذها مل يتبني بعدالعمل. غري أن نطاق اإلصالحات خيتلف اختالفًا كبريًا فيما 

 حواجز كثرية ال تزال قائمة

حرز، ال تزال معدالت مشاركة املرأة يف قوة العمل يف البلدان األربعة من ضمن املعدالت األدىن على مستو 
ُ

ى العامل. وتعاين املنطقة على الرغم من هذا التقدم امل
دة األعمال يف العامل حيث تقل، بشكل ملحوظ، احتمالية أن تدير النساء أعماهلن اخلاصة يف منطقة الشرق األوسط ومشال من أكرب فجوة بني اجلنسني يف رًي
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ويل الذايت. وينطبق إفريقيا مقارنة ابلرجال. وبوجه عام، تدير النساء أعمااًل جتارية ذات مستوًيت أقل من حيث رأس املال كما يكن أكثر اعتماًدا على التم
احلصول على االئتمان بسهولة. وبسبب أزمة مرض فريوس كوروان ا، بشكل خاص، على النساء املنخرطات يف االقتصاد غري الرمسي، والاليت ال يستطعن هذ

 يف اإليرادات (، من املرجح أن تضطر هؤالء النساء إىل إغالق أعماهلن التجارية لفرتات مطولة مما يرتتب على ذلك من اخنفاض كبري19-املستجد )كوفيد
 أو عدم حتققها على اإلطالق.

ما تكبل األعراف وكما هو احلال متاًما يف مناطق أخرى من العامل، تؤدي النساء اجلزء األكرب من أعمال الرعاية واألعمال املنزلية غري مدفوعة األجر، ك
(، شهدت النساء يف 19-وخالل جائحة فريوس كوروان املستجد )كوفيد االجتماعية التقييدية مشاركتهن يف قوة العمل بصورة أكرب. وابإلضافة إىل ذلك،

ية النهارية، وختفيض منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا زًيدة يف الساعات اليت ختصصها ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر نتيجة إلغالق املدارس ودور الرعا
م توافر العمالة املنزلية، فضاًل عن احلاجة إىل رعاية أفراد األسرة املصابني بفريوس كوروان. وعندما اخلدمات العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وعد

اجتماعية تعمل نساء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ابلفعل، يكون من األرجح أن يرتكزن يف قطاعات ذات إنتاجية منخفضة وظروف عمل هشة محاية 
 .ت يف األجور بني الرجال والنساء قائمة، حىت يف الوظائف اليت جرت العادة أن تعمل هبا النساءغري كافية. وال تزال الفجوا

ل. ويف البلدان وميكن للمرأة أن تساهم بشكل هادف يف قوة العمل واالقتصاد فقط إذا مت تشجيع متكينها االقتصادي من ِقبل أسرهتا وجمتمعها على حنو أمش
مارس ضدها، وهو األمر الذي ال يزال األربعة قيد الدراسة، ال تزا

ُ
ل األعراف االجتماعية التقييدية تعرقل التمكني االقتصادي للمرأة وتتغاضى عن العنف امل

ة( حيث منتشرًا يف املنطقة وينطوي على تكاليف اجتماعية واقتصادية كبرية. كما أن بعض هذه األعراف مرتسخة أيًضا يف تشريعات )األحوال الشخصي
القائمة واملتعلقة األحكام التمييزية بشأن الزواج والطالق واختاذ القرارات األسرية واملرياث وحقوق امللكية وكذلك حرية التنقل مع الضماانت الدستورية تتعارض 

 .بتحقيق املساواة بني اجلنسني، مما يواصل كبح جهود التمكني االقتصادي للمرأة

 عوامل النجاح من أجل اإلصالح

ولكن ضمان تطبيق اإلصالحات وإنفاذها وأن يكون هلا أتثري إجيايب على حياة املرأة هو أمر آخر، السيما عندما تتطلب هذه اإلصالحات  –أمر إن اإلصالح 
واستناًدا إىل  عة.حتوالت يف املواقف واألفكار الراسخة. وغالًبا ما يتطلب األمر جهًدا كبريًا وجمموعة من العوامل لتحويل هذه اإلصالحات إىل حقيقة واق

 جتارب وخربات البلدان األربعة يف جهودها للنهوض ابلتمكني االقتصادي للمرأة، حيدد هذا التقرير عشرة "عوامل للنجاح"، وهم:

 دولية/اإلقليمية لقياس االلتزام ابملعايري الدولية/ اإلقليمية وتطبيقها وإعداد التقارير يف ضوئها ابإلضافة إىل املشاركة يف آليات االستعراض واملراجعة ال
حرز يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة

ُ
 .التقدم امل

 بناء قاعدة استداللية للدعوة لإلصالح القانوين والسياسايت واملؤسسي وحتقيقه. 
 ترتيب سياسات التمكني االقتصادي للمرأة على حنو متسلسل من أجل اإلصالح القانوين التدرجيي. 
  ابإلصالح على أعلى املستوًيتضمان االلتزام السياسي. 
 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. 
 ة األعراف االجتماعية التقييدية والقوالب النمطية اليت تقوم عليها التشريعات التمييزية وتعيق التمكني االقتصادي للمرأةمعاجل. 
 ضمان تطبيق اإلصالحات واالمتثال هلا. 

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

ن األربعة أن أظهرت مصر واألردن واملغرب وتونس التزامهم بتسريع وترية التمكني االقتصادي للمرأة من خالل عدد من اإلصالحات العميقة. وتدرك البلدا
سيؤدي إىل اقتصادات أكثر تنافسية. ويف واقع األمر، ميكن أن يكون إلطالق العنان إلمكاانت املرأة فوائد اقتصادية  مشواًل جلميع الفئات إنشاء جمتمعات أكثر

إىل  زًيدة كبرية يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تصل كبرية؛ فإذا لعبت املرأة دورًا مماثالً للرجل يف أسواق العمل، قد تشهد منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 .بل إنه أيًضا التصرف الذكي الذي ينبغي القيام به –٪. ومن مث، فإن متكني املرأة اقتصادًًي ليس فقط األمر الصحيح الذي جيب القيام به 47

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

ز و/أو املساواة بني اجلنسني يف دساتريها. وبرغم أن هذه خطوة ، أدرجت البلدان أحكاًما بشأن عدم التميي2011املرأة. وخلصت الدراسة إىل أنه منذ ثورات 
ضي قدًما، ال تزال األطر القانونية التمييزية اليت ال تتماشى مع الدستور واليت تعرقل التمكني االقتصادي للمرأة قائمة.

ُ
وجدير ابلذكر أن التحدًيت  مهمة يف امل

نسني ال تقتصر على منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث ال يوجد بلد يف العامل حققت املساواة الكاملة اليت تواجه التحرك حنو مزيد من املساواة بني اجل
من أهداف التنمية املستدامة واخلاص ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة هو اهلدف الذي حيرز العامل أقل  5بني اجلنسني. وتشري التقارير إىل أن اهلدف رقم 

 .تقدم بشأنه

، مشاورات وطنية متعمقة مع جمموعة متنوعة من 2019إىل  2017، أجرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يف الفرتة من 2017وملتابعة دراسة 
، وحتديد أصحاب املصلحة يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملناقشة اإلصالحات األخرية مبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك تطبيق تلك اإلصالحات

على املساواة من الناحية القانونية. وخالل املشاورات  -بشكل خاص  -أولوًيت اإلصالح املستقبلية اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة، مع الرتكيز 
عملية املتخذة من شأنه أن يوفر الوطنية، طلبت كل من مصر واألردن واملغرب وتونس من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إجراء حبث حول اإلجراءات ال

 .أدوات لصانعي السياسات ويؤدي إىل ترك أثر ملموس على أرض الواقع. وقد جاءت هذه الدراسة كإحدى االستجاابت ملطلبهم

االقتصادي للمرأة يف مصر  دراسة حالة حتلل اإلصالحات التشريعية واملؤسسية والسياساتية احملددة اليت ُأجريت مؤخرًا من أجل التمكني 24ويتضمن التقرير 
إلضافة إىل واألردن واملغرب وتونس. وتبحث دراسات احلالة كيف وملاذا جاءت اإلصالحات، واجلهات الفاعلة املشاركة، وتنفيذ هذه اإلصالحات وأثرها اب

إىل ضمن التقرير أيًضا إطارات متعمقة تستند عوامل النجاح الرئيسية. كما تستند الدراسات إىل مناقشات مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية. ويت
اليت حتلل املبادرات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة، فضاًل عن اإلطارات اليت تسلط الضوء على أدوات اإلصالح الالزمة استعراض الواثئق وامللفات 

 .للمشرعني وصانعي السياسات

 .ابإلضافة إىل جمموعة كبرية من توصيات السياسات املفصلة وامللموسةويستخلص التقرير عشرة عوامل للنجاح يف اإلصالح، 

حرز حنو حتقيق املساواة بني 19-وتوضح الطريقة اليت تعاملت هبا بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا مع أزمة فريوس كوروان املستجد )كوفيد
ُ

( التقدم امل
( فرصة حلكومات املنطقة للمضي قدًما يف جهودها الرامية 19-ئحة فريوس كوروان املستجد )كوفيداجلنسني والذي مت رصده من خالل هذا التقرير. ومتثل جا

 ملعاجلة املشكالت اهليكلية اليت تواجهها نساء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا واليت تفاقمت يف ضوء األزمة.

 النشاط االقتصادي للمرأة مازال متخلًفا عن نشاط الرجال

فالفتيات يلحقن ابلفتيان يف مجيع مستوًيت  -اضي، شهد التحصيل الدراسي للنساء والفتيات تقدًما كبريًا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف العقد امل
 التعليم من حيث املشاركة واألداء. وقد شهدت بعض البلدان حتسًنا ملحوظًا يف مواد العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات.

ن الرجال للمسامهة أن مثل هذا التقدم سيحتاج إىل مزيد من الوقت ليرُتجم إىل نتائج أفضل فيما يتعلق ابلسوق. ويُتاح للنساء يف املنطقة فرص أقل بكثري مغري 
كة املرأة يف قوة العمل يف األنشطة االقتصادية واالستفادة منها حيث أيتني خلف الرجال يف سوق العمل يف كل صناعة وقطاع ومهنة. وتظل معدالت مشار 

التدريب، تتجاوز يف املنطقة من بني أدىن املعدالت يف العامل حيث أن معدالت بطالة اإلانث، والسيما نسب الشاابت غري امللتحقات ابلتعليم أو العمل أو 
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الرجال ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل  املتوسطات العاملية. وتكرس نساء الشرق األوسط ومشال إفريقيا، على حنو غري متناسب، وقًتا أكثر من
 .املنزيل، مما يرتك هلن القليل من الوقت للعمل مقابل أجر

العموم، من العاملني وعندما تعمل املرأة ابلفعل، فإهنا حتصل على أجر أقل من نظرائها من الذكور يف القطاع اخلاص. كما تزيد احتمالية أن تكون النساء، يف 
خيارات النساء  من أفراد األسرة عن الرجال، وُتعترب تغطية احلماية االجتماعية اخلاصة هبن غري كافية. وتستمر التفرقة البارزة بني اجلنسني يف إضعاف املسامهني

ال بسبب الوصول احملدود إىل الوظيفية وتقدم مسارهن املهين. كما أن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أقل نشاطًا يف رًيدة األعمال من الرج
 .األصول والتمويل من بني عوامل أخرى

ل يف املنطقة ومن انحية أخرى، تُعد األعراف االجتماعية التقييدية الراسخة هي السبب اجلذري لضعف النشاط االقتصادي للمرأة حيث ال يزال معظم الرجا
على الرغم من حدوث بعض التغيريات اإلجيابية على مستوى اجملموعات األكثر تعليًما. كما يستمر يتخذون املواقف التقليدية جتاه التمكني االقتصادي للمرأة، 

 .رتفعةالعنف القائم على أساس نوع اجلنس فيضعف من دور املرأة وقدرهتا على التصرف وحرية االختيار وترتتب عليه تكاليف اجتماعية واقتصادية م

 إحراز تقدم على عدة جبهات 

 .مصر واألردن واملغرب وتونس متاًما أن تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة هو املسار الذي يؤدي إىل بناء اقتصادات أكثر تنافسية يدرك كل من

ق املعيار الدويل األساسي الذي خيتص حصرًًي حبقو  وهي -وقد صادقت البلدان األربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( 
ا على املعايري املرأة )على الرغم من أن كل من مصر واألردن واملغرب ال تزال لديهم حتفظات على بعض مواد االتفاقية(. كما صادقت البلدان األربعة أيضً 

مة العمل الدولية بشأن التمييز يف اتفاقية منظ( و 100اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجر )رقم الدولية ذات الصلة حبقوق عمل املرأة، مثل 
(. وابإلضافة إىل ذلك، تضمن دساتري البلدان األربعة وقوانني العمل يف مصر واملغرب وتونس مبدأ عدم التمييز. وحتلل دراسات 111االستخدام واملهنة )رقم 

درجة يف تقرير الدراسة اإلصالحات واملبادرات اإلضافية اليت قامت هبا البل
ُ

دان األربعة لرتمجة هذه املبادئ إىل واقع عملي. فقد قامت البلدان األربعة احلالة امل
ساواة بني اجلنسني يف بتعديل تشريعات العمل والتشريعات االقتصادية و/أو أطر احلماية االجتماعية لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة العمل وتعزيز املزيد من امل

 ات اإلضافية اليت متت يف جمال السياسات تنفيذ هذه اإلصالحات. وعملًيا، تُرجم هذا إىل:جمال العمل. وقد سهلت التحسينات واملبادر 

 نفذت البلدان مبادرات لتشجيع العمل الالئق للمرأة. فبينما تشتمل قوانني العمل يف مصر واملغرب وتونس على حتسن املساواة للمرأة يف العمل .
ملغرب حتظر صراحًة التمييز يف األجور القائم على أساس نوع اجلنس. غري أن املغرب واألردن فقط أحكام عامة لعدم التمييز، فإن قوانني مصر وا

نظمة العمل مها اللذان يقدمان املفهوم التشريعي والقانوين الكامل ملبدأ "األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية" مبا يتسق مع اتفاقية م
وقد كثفت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، بشكل عام، جهودها لسد فجوة األجور بني اجلنسني من خالل  .بشأن املساواة يف األجرالدولية 

ما اختذ إطالق التحالف الدويل للمساواة يف األجور الذي مت مؤخرًا بقيادة األردن. وقد استحدثت معظم البلدان خيارات ترتيبات العمل املرنة. ك
زيز التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات حيث أشارت مدوانت إدارة الشركات يف األردن واملغرب إىل أمهية التنوع عدد من البلدان مبادرات لتع

 .بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة. وقد اختذت معظم البلدان اليت تغطيها الدراسة أيًضا تدابري ملعاجلة التحرش اجلنسي يف مكان العمل
  تعمل البلدان األربعة على معاجلة عبء أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر للمرأة واستعادة بني العمل واحلياة للمرأةختفيف القيود على التوازن .

دن سياسات التوازن بني العمل واحلياة األسرية للمرأة. كما تعمل بعض البلدان على إصالح أنظمة احلماية االجتماعية الشاملة لديها. وقد طور األر 
ية وطنية متماسكة بينما تُعترب املغرب يف خضم إصالح احلماية االجتماعية. وتركز مصر وتونس على تعزيز مزاًي احلماية االجتماعية محاية اجتماع

ا هتدف املختارة مثل إجازة األمومة و/أو إجازة األبوة. وابإلضافة إىل ذلك، جتعل البلدان عملية التسجيل يف هذه األنظمة أسهل من ذي قبل. كم
ماعي لدان أيًضا إىل توفري خيارات أفضل لرعاية الطفل وإجازة األمومة وإجازة األبوة، بينما تعمل تونس واملغرب على تعزيز "االقتصاد االجتالب

 التضامين."
 لشرق األوسط . ويتيح هذا للنساء العامالت وأصحاب العمل يف منطقة اتزايد مشاركة النساء يف احلوار االجتماعي والعمليات ثالثية األطراف

لزًيدة مشاركة ومشال إفريقيا أن يكون هلن رأي يف القوانني والسياسات اليت تليب احتياجاهتن. وتوضح دراسات احلالة أن البلدان األربعة تبذل جهوًدا 
أكثر إجيابية ابلنسبة للنساء.  املرأة وقيادهتا يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. وهبذه الطريقة، ميكن أن يكون للمفاوضة اجلماعية نتائج

 .كما أنشأت وزارات العمل يف مصر واألردن وحدات متخصصة تركز على تضمني منظور املساواة بني اجلنسني يف مسائل العمل
 للمرأة.  . يتمثل أحد التحدًيت املهمة يف املنطقة يف تعزيز القطاع اخلاص وجعله أكثر جذابً القطاع اخلاص يدفع من أجل عمل الئق للمرأة

بداية من البنوك  –وبينما تفضل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا العمل يف القطاع العام، تشري دراسات احلالة إىل أن القطاع اخلاص 
مل. ويوفر هذا النهج إمكاانت يقوم مببادرات املساواة بني اجلنسني، بشكل متزايد، لتشجيع مشاركة املرأة يف قوة الع -إىل األعمال التجارية الزراعية 

 كبرية خللق منافع اقتصادية أوسع نطاقًا.



   19 

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

  

 تواجه النساء العديد من احلواجز اليت تعرقل أتسيس أعماهلن التجارية اخلاصة. وقد اعتمدت البلدان تدابري خاصة تعزيز رايدة األعمال النسائية .
االستثمار واخلدمات املالية واألراضي وغريها من األصول. وابإلضافة إىل ذلك، لتسهيل وصول رائدات األعمال إىل املعلومات واألسواق وفرص 

 .تعمل البلدان على تشجيع رائدات األعمال على إضفاء الطابع الرمسي على أنشطتهن
 دان الشرق األوسط أحد، تتخذ بلأي بشأن عدم إغفال  2030. متاشياً مع بنود خطة التنمية املستدامة لعام حتسني ظروف النساء املستضعفات

ومشال إفريقيا مبادرات لتحسني احلماية والتمكني االقتصادي للنساء املستضعفات واملعرضات، بشكل خاص، للخطر يف سوق العمل. وقد مت 
كوروان املستجد   اختاذ تدابري حمددة لتحسني وضع العامالت املنزليات والنساء الريفيات والالجئات. كما مت تعزيز هذه اجلهود يف ظل أزمة فريوس

(، والذي دفع احلكومات إىل اختاذ تدابري استثنائية للوصول إىل الفئات الضعيفة من النساء الاليت ال تشملهن عموًما برامج املساعدات 19-)كوفيد
 ازل.االجتماعية، مبا يف ذلك النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي والنساء الريفيات واملهاجرات الاليت يعملن ابملن

 غالًبا ما يكون اإلصالح التشريعي من أجل التمكني االقتصادي للمرأة عملية معقدة، ويشمل تدعيم اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اإلصالح .
 الربملاانت واحلكومات، وكذلك منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. وقد أعدت الربملاانت مبادرات

صالح لتسهيل صياغة وإدخال واعتماد تشريعات تراعي املساواة بني اجلنسني كما تشرف على تنفيذ هذه املبادرات. وغالًبا ما كانت تتم جهود اإل
هذه يف ظل مناخ سياسي معقد يتعارض أحيااًن مع أجندة اإلصالح الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة. وقد حظرت مصر واملغرب وتونس 

إلعالم. ؤسسات اإلعالمية من إظهار صور القوالب النمطية السلبية للجنسني بينما يشجعوهنا على إظهار املزيد من القيادات النسائية يف وسائل اامل
ح وتطبيقه، وتُعترب منظمات اجملتمع املدين )على املستويني احمللي والوطين( يف البلدان األربعة جهات فاعلة رئيسية يف مجيع مراحل عملية اإلصال

بدعم ولكنها تواجه يف كثري من األحيان قيوًدا مهمة خالل القيام مبهامها. ولقد عمل نشطاء حقوق املرأة بال كلل لدفع جدول أعمال اإلصالح، 
 .من اجملتمع الدويل يف بعض احلاالت

 دون مزيد من التدابري، ستضعف األعراف االجتماعية التقييدية والتمييز الراسخ التقدم 

جتماعية أثبتت اإلصالحات الواعدة اليت متت على اجلبهات السياساتية والتشريعية واملؤسسية املوضحة أعاله صعوبة تنفيذها حيث تستمر األعراف اال
والتنمية االقتصادية  التقييدية والقوالب النمطية يف كبح التمكني االقتصادي للمرأة والتغاضي عن العنف ضد النساء والفتيات. ويقدم مؤشر منظمة التعاون

ى التمكني االقتصادي للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني أدلة وافرة على أن التوقعات االجتماعية املتعلقة أبدوار اجلنسني ما زالت تؤثر سلًبا عل
ألوسط ومشال إفريقيا تتطور بني فئات سكانية معينة، إال أن للمرأة حول العامل. وعلى الرغم من أن املواقف جتاه التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق ا

 .األمر ابملساواة بني اجلنسنياملنطقة تظل الوحيدة يف العامل اليت ال تعتنق هبا األجيال الشابة من الرجال آراء أكثر حتررًا من األجيال األكرب سًنا عندما يتعلق 

)األحوال الشخصية( للبلدان األربعة. وطاملا ظل التشريع التمييزي سارًًي بشأن الزواج والطالق وصنع وأتيت بعض هذه األعراف مرتسخة أيًضا يف تشريعات 
رض هذا التشريع القرار األسري واملرياث وحقوق امللكية وكذلك حرية احلركة والتنقل، فسيكون من الصعب حتقيق مزيد من التمكني االقتصادي للمرأة. ويتعا

اخلاصة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني، وقد دأب نشطاء حقوق املرأة، لسنوات عديدة، على الدعوة إىل تعديل األحكام التمييزية مع الضماانت الدستورية 
نطوي على نطقة ويحىت تتمكن املرأة من شغل مكاهنا الصحيح داخل األسرة واجملتمع بوجه عام. وجتدر اإلشارة إىل أن العنف ضد املرأة الزال متفشياً يف امل

 .تكاليف اجتماعية واقتصادية كبرية

يف اجملاالت  وعلى الرغم من أن األعراف االجتماعية ال تزال هتدد إبضعاف عملية تنفيذ هذه القوانني، فقد ثبت وجود زخم إلحداث التغيريات التشريعية
 التالية:

 إبعداد تقرير يقرتح املزيد من مواءمة التشريعات الوطنية مع الضماانت . كلف الرئيس التونسي الراحل السبسي محاية حقوق املرأة يف املرياث
 مجيع أحناء الدستورية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك املرياث. وقد أاثر ذلك مناقشات مهمة وغري مسبوقة حول املساواة يف املرياث يف

املرأة يف املرياث. ومع ذلك، ال تزال التشريعات يف البلدان األربعة تنص على أن الورثة املنطقة، يف ظل اختاذ بعض البلدان تدابري حلماية نصيب 
 .من اإلانث حيق هلن احلصول فقط على نصف احلصة اليت حيق للرجال احلصول عليها

 س، حيق للمرأة نقل جنسيتها إىل . اختذت البلدان أيًضا إجراءات لتعزيز حقوق املرأة يف نقل جنسيتها. ففي مصر واملغرب وتوناجلنسية واحلقوق
لألزواج يف مجيع أطفاهلا. أما تونس، فهي البلد الوحيدة اليت يغطيها التقرير واليت متنح الزوجة احلق يف نقل جنسيتها إىل الزوج األجنيب، بينما ميكن 

 .البلدان األربعة نقل جنسيتهم إىل زوجاهتم األجنبيات
 بعة إصالحات ملعاجلة العنف ضد النساء والفتيات يف نطاق احلياة اخلاصة واجملال العام ويف مكان العمل. . أجرت البلدان األر العنف ضد املرأة

وحتظر دساتري مصر وتونس العنف ضد املرأة. ويف حني أصدر كل من املغرب وتونس تشريعات جديدة حمددة بشأن العنف ضد املرأة، قامت 
نونية القائمة. وترتاوح اإلصالحات ما بني إصالحات شاملة ووافية يف بعض البلدان إىل احلد األدىن من مصر واألردن بتعديل األطر التشريعية والقا

عترب اإلصالحات يف بلدان أخرى. وجدير ابلذكر أن املغرب وتونس قد فرضا عقوابت على العنف االقتصادي، مما يعين أنه، من الناحية النظرية، يُ 
يف دخل املرأة أو التأثري على حقوقها االقتصادية أبي طريقة أخرى أمرًا غري قانوين. وقد ظهر التزام البلدان مبعاجلة  منع املرأة من العمل، أو التحكم
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( حيث اختذت احلكومات إجراءات سريعة لتعزيز 19-العنف القائم على أساس نوع اجلنس خالل أزمة مرض فريوس كوروان املستجد )كوفيد
 وء تصاعد العنف املنزيل الناتج عن اإلجراءات التقييدية مثل العزل واحلجر الصحي والتباعد االجتماعي.آليات دعم ضحاًي العنف يف ض

 عوامل النجاح والتوصيات

واملغرب مصر واألردن يسري التحول االقتصادي واالجتماعي جنًبا إىل جنب. ويُعد تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة شرطًا أساسًيا لتعزيز النمو االقتصادي يف 
وأييت هذا  وتونس. ويتضح أن الزخم إلحداث التغيري موجود، يف ظل إجراء أو مناقشة عدد من اإلصالحات اليت تعزز التمكني االقتصادي للمرأة مؤخرًا.

امة، والذكرى السنوية اخلامسة والعشرين الزخم اإلقليمي مدفوًعا ابلزخم العاملي إلحراز تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني، واملتمثل يف أهداف التنمية املستد
 .إلعالن ومنهاج عمل بيجني، وفريق األمني العام لألمم املتحدة رفيع املستوى املعين ابلتمكني االقتصادي للمرأة

هناك اسرتاتيجية واضحة ويوضح التقرير أن البلدان قد تبنت هنج خمتلفة لتحقيق اإلصالحات وضمان تنفيذها على أرض الواقع. ففي بعض احلاالت، كانت 
رتكة اليت سامهت وراء جهود إصالح معينة، بينما يف حاالت أخرى كان النهج املتبع هو "التجربة واخلطأ" إىل حد كبري. وقد حدد التقرير بعض العوامل املش

يع دراسات احلالة كل االسرتاتيجيات واآلليات املذكورة يف جناح املبادرات ذات الصلة بدراسات احلالة. ولكن القائمة غري شاملة أو وافية، كما مل تستخدم مج
مجة اإلصالحات أدانه. ومع ذلك، توفر القائمة بعض األفكار املثرية الهتمام صانعي السياسات حول "عوامل النجاح" اليت قد خيتاروهنا كأولوية لضمان تر 

يت العشرة عوامل لنجاح اإلصالح مصحوبة بتوصيات حمددة للمساعدة على تنفيذها فعلًيا إىل مزيد من املساواة بني اجلنسني ومزيد من الفرص للمرأة. وأت
 :)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

الدولية ذات الصلة ابلنوع االجتماعي أمر ابلغ األمهية. ويدلل االلتزام/التصديق على املعايري على اإلرادة السياسية لتعزيز  الصكوكإن التزام البلدان ابملعايري و 
. وتسمح هذه املعايري بقياس التقدم الذي حترزه البلدان املساواة بني اجلنسني كما ينطوي ضمنًيا على االلتزام مبواءمة األطر القانونية الوطنية مع املعايري الدولية

أيًضا أداة دعوة مهمة إلجراء يف مقابل املعايري القياسية الطموحة حيث يتعني على البلدان اإلبالغ عن مدى التقدم احملرز. وتُعد التقارير املرحلية للتقدم احملرز 
وجلنة وضع املرأة، إمنا هي عوامل  2030زامات واآلليات الدولية، مثل خطة التنمية املستدامة لعام مزيد من اإلصالحات. كما اتضح أن أنواع أخرى من االلت

 .رئيسية يف الدفع حنو اإلصالحات الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف البلدان األربعة

 :توصيات حمددة
  املرأة )سيداو( والتصديق على بروتوكوهلا االختياري. والنظر يف أمر التصديق إزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

تصادية لعام على املعايري الدولية األخرى ذات الصلة، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املختارة وكذلك توصية جملس منظمة التعاون والتنمية االق
بشأن  2015ظيف ورًيدة األعمال وتوصية جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتو  2013

 .املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة
   ًامواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف دساتري البلدان وااللتزامات الدولية. وبشكل أكثر حتديد: 

o م بشأن عدم التمييز يف قانون العمل مع األحكام اخلاصة حبقوق املرأة يف العمل، مثل األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة تضمني حك
 .املتساوية

o   مل أو العإلغاء مجيع األحكام القانونية التمييزية املتعلقة مبشاركة املرأة يف سوق العمل، مثل تلك اليت حتظر على املرأة العمل يف مهن معينة
 .ليالً أو العمل لعدد ساعات مماثلة للرجل

o  العمل على تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف خمتلف أنواع التشريعات االقتصادية مبا يف ذلك قوانني االستثمار وقوانني الضرائب. 
o سني وتعزيز مشاركة املرأة يف قوة العمل. مواصلة إصالحات أنظمة احلماية االجتماعية مع الرتكيز على معاجلة أوجه عدم املساواة بني اجلن

 .واستحداث تدابري تسمح للعاملني يف القطاع غري الرمسي ابحلصول على احلماية االجتماعية
o   توفري احلماية لفئات العمال غري املشمولة يف نطاق قانون العمل. وميكن القيام بذلك من خالل إصدار قوانني منفصلة لفئات حمددة من

 .العمال املنزليني والعمال الزراعيني. كما جيب أن تضمن هذه القوانني نفس احلقوق املنصوص عليها يف قانون العمل العمال، مثل
o ( مثل إدخال إصالحات من أجل حتقيق مزيد من املساواة يف توزيع أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وحتسني التوازن بني العمل واحلياة للمرأة

املرنة، ورعاية األطفال، وإقرار إجازة األبوة/ اإلجازة الوالدية(. وضمان تقييم املسامهات غري النقدية املقدمة أثناء فرتة تشجيع ترتيبات العمل 
 الزواج يف وقت فسخ الزواج وتوزيع األصول.
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 كني االقتصادي للمرأة، مثل الذكرى املشاركة، على حنو نشط، يف املبادرات واحلراك العامليني حيث ميكن أن يلهما اإلصالحات الرامية لدعم التم
 .والذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني 2030السنوية اخلامسة خلطة التنمية املستدامة لعام 

 بناء قاعدة استداللية للدعوة لإلصالح القانوين والسياسايت واملؤسسي وحتقيقه 

وتدعو إىل التغيري أمر ابلغ األمهية يف الدعوة إىل اإلصالح القانوين والسياسايت واملؤسسي وحتقيقه.  إن بناء قاعدة استداللية عن الوضع احلايل يف اجملتمع
جوانب معينة من  ويسمح توافر قاعدة استداللية راسخة ودقيقة أيًضا بقياس التقدم مبرور الوقت. بذلت البلدان جهوًدا مكثفة لتحسني مجع البياانت وحتليل

لمرأة. مت إجراء دراسات حمددة، على سبيل املثال، حول العنف ضد النساء والفتيات، واألعراف االجتماعية، وصورة املرأة يف وسائل التمكني االقتصادي ل
 يزال  البلدان الاإلعالم. ومع ذلك، فإن القيام مبزيد من العمليات الدورية جلمع وحتليل ونشر بياانت بشكل منتظم ومتسق مبرور الوقت وقابل للمقارنة عرب

 .ميثل حتدًيً 

 :توصيات حمددة
 ءات سد الثغرات يف البياانت الالزمة لقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة: على سبيل املثال، إحصا

يستغرقها العمل املنزيل مدفوع األجر وغري مدفوع عدد الساعات اليت العمالة غري الرمسية، والبياانت املصنفة على أساس نوع اجلنس عن متوسط 
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
  خالل استقصاءات إضافية ميكن مقارنتها عرب البلدان على مدى فرتات زمنية.مجع بياانت النوع االجتماعي بشكل أكثر انتظاًما من 
  سب االستمرار يف بناء قاعدة استداللية حول الفئات الضعيفة من النساء، مما يعين تصنيف البياانت ليس فقط حبسب نوع اجلنس، ولكن أيًضا حب

 .املوقع والفئة العمرية وما إىل ذلك
  األمر ابلغ األمهية حيث يتم أحيااًن نشر معلومات غري صحيحة عن عمد من أجل التأثري سلًبا على الرأي العام بشأن نشر األدلة. يُعترب هذا

 .احلاجة إىل مزيد من اإلصالحات يف جمال املساواة بني اجلنسني

 ترتيب السياسات على حنو متسلسل من أجل اإلصالح القانوين التدرجيي 

البلدان األربعة أحكاًما بشأن عدم التمييز و/أو املساواة بني اجلنسني يف دساتريها. ويف حني أن هذه خطوة مهمة إىل ، أدرجت 2011منذ قيام ثورات 
 سياسات النوع االجتماعياألمام، ال تزال األطر القانونية التمييزية اليت ال تتماشى مع الدستور واليت تعرقل التمكني االقتصادي للمرأة قائمة. وبينما يكون ل

اتيجيات حمددة من عادة بعد قانوين، فإن السمة احملددة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا هي وجود أحكام قانونية متييزية، وهو األمر الذي يتطلب اسرت 
 .أجل إلغائها

ة من السياسات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي وغالًبا ما حيدث اإلصالح القانوين بشكل تدرجيي ويتفاعل بطرق خمتلفة مع دورة السياسات. وتوجد أنواع خمتلف
التقرير إىل أن للمرأة كما تؤكد دراسات احلالة أن البلدان تستفيد من إصالحات السياسات األوسع نطاقًا لتدرج منظور املساواة بني اجلنسني. كما يشري 

 .القانوين صياغة سياسات التمكني االقتصادي للمرأة غالًبا ما تكون خطوة مهمة حنو اإلصالح

 :توصيات حمددة
 ات اعتماد هنج نظامي إلضفاء الطابع املؤسسي على املسائل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني وتعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف السياس

 .والتشريعات ذات الصلة، يف مرحليت صياغة واعتماد السياسات
 ( من أجل تعميم منظور املساواة بني اجلنسنياالستفادة من إصالح السياسات يف جماالت ذات صلة )مثل سياسة التشغيل/رًيدة األعمال. 
 .إيالء اهتمام خاص ابلفئات الضعيفة من النساء )مثل الالجئات، والعامالت املنزليات، والنساء الريفيات( يف أطر السياسات ذات الصلة 
  حمدثة وتشمل مجيع جوانب التمكني االقتصادي للمرأة. ويف بعض البلدان، قد يكون التأكد من أن االسرتاتيجيات الوطنية للمساواة بني اجلنسني

 .من املفيد وضع اسرتاتيجية حمددة للتمكني االقتصادي للمرأة
 لدراسة واإلقرار البناء على اللوائح والتعليمات والدورًيت واتفاقيات املفاوضة اجلماعية لدعم التمكني االقتصادي للمرأة واليت ال حتتاج إىل اخلضوع ل

 .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 

ة قد لعبوا دورًا حامسًا يف دفع إن االلتزام السياسي على أعلى املستوًيت أمر ضروري من أجل حتقيق اإلصالح. وتظهر دراسات احلالة أن رؤساء البلدان األربع
ت يف البلدان األربعة، عجلة اإلصالحات القانونية إىل األمام لدعم التمكني االقتصادي للمرأة. ويُعد إعداد الزخم السياسي املناسب واغتنامه من أكرب التحدًي

 .على الرغم من اختالف األنظمة السياسية ومناذج احلكم يف كل منها

 :توصيات حمددة
 ة.اء حتالفات بني األحزاب السياسية وخلق الزخم الالزم للتوصل اللتزام رفيع املستوى ابإلصالحات الرامية لدعم التمكني االقتصادي للمرأبن 
 مواصلة النقاش حول املساواة بني اجلنسني حيث جيعل املناخ السياسي احلايل التوصيات اخلاصة ابإلصالح القانوين والسياسي صعبة التحقيق .

 .جيب أن تستند هذه النقاشات إىل احلقائق وأن جتري ابنفتاح ومبشاركة خمتلف أصحاب املصلحةو 

 املثابرة على الدعوة وحشد التأييد  

ان ين يف البلدكانت جهود الدعوة وحشد التأييد ضرورية لتحقيق اإلصالح القانوين من أجل التمكني االقتصادي للمرأة. وقد استخدمت منظمات اجملتمع املد
لنتائج عندما األربعة جمموعة متنوعة من مناهج الدعوة واملناصرة وكسب التأييد للضغط من أجل اإلصالح على مدار الدورة التشريعية. وقد حتققت أفضل ا

مع املدين يف عمليات عمل قطاع عريض من اجلهات الفاعلة مًعا للضغط على احلكومات. وبينما أحرزت تونس أكرب قدر من التقدم يف إشراك منظمات اجملت
 .صنع القرار، أحرز كل من األردن واملغرب أيًضا تقدًما مهًما

 :توصيات حمددة
 صادي للمرأةالرجوع إىل املعايري الدولية واإلقليمية اليت التزمت هبا البلدان عند الضغط من أجل أنواع خمتلفة من اإلصالحات لصاحل التمكني االقت. 
  ير الدولية املنتظمة )مثل التقارير املرحلية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتقارير أهداف التنمية استخدام آليات إعداد التقار

 .املستدامة( كوسيلة لدفع احلكومة إىل تقدمي الدليل على وضع التمكني االقتصادي للمرأة
 وى الوطين من أجل ضمان استمرارية أنشطتها نظرًا لدورها احلاسم يف الدعوة للقضية توفري التمويل وبناء القدرات ملنظمات اجملتمع املدين على املست

 واالستقطاب من أجل التأييد.
 دعم دور وسائل اإلعالم يف نشر وتوعية عامة اجلمهور ابإلصالحات القانونية اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة. 

 تعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا

املزيد من النساء يف مناصب قيادية يف جمموعة متنوعة من املؤسسات عاماًل مهًما لإلصالح القانوين الناجح. فوجود مزيد من النساء يف قد يكون وجود 
ني يف  اجلنسالربملان واملناصب احلكومية رفيعة املستوى قد يساعد يف حتديد أولوًيت اإلصالح وحتقيق اإلصالح. كما ميكن أن يؤدي التوازن األفضل بني

نساء يف السلطة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل إىل املزيد من تشريعات العمل املراعية ملنظور املساواة بني اجلنسني، يف حني أن وجود مزيد من ال
اعي الناجحة. وقد يؤثر إظهار القضائية قد يدعم تنفيذ هذه اإلصالحات. ويف القطاع اخلاص، غالًبا ما تتزعم القيادات النسائية مبادرات النوع االجتم

 .القيادات النسائية بشكل أكثر على الرأي العام لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة

 :توصيات حمددة
  الوطنية ضمان أن يكون للمرأة رأي يف عمليات اإلصالح اليت ختصها وأن يتم متثيلها يف املناصب القيادية يف خمتلف فئات اجملتمع، مثل احلكومات

 .لية، والقطاع اخلاص، والربملان، ووسائل اإلعالم؛ ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العملواحمل
 تعزيز التوازن بني اجلنسني يف إدارة الشركات من خالل نظام احلصص وإدراج بند املساواة بني اجلنسني يف مدوانت إدارة الشركات. 
 قتصادي للمرأة يف تشريعات العمل وكذلك اتفاقيات املفاوضة اجلماعيةتدعيم عمليات احلوار االجتماعي من أجل تعميم التمكني اال. 
 .دعم أنصار التغيري من الذكور سعًيا لدفع اإلصالح القانوين وتطبيقه لدعم التمكني االقتصادي للمرأة 
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 اعتماد هنج متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات  

للمرأة متس العديد من جوانب حياة املرأة وأسرهتا واجملتمع ككل، من الضروري إجراء إصالحات يف  نظرًا ألن اإلصالحات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي
املثالية،  جماالت خمتلفة من القانون وكذلك إشراك فئات خمتلفة من أصحاب املصلحة يف عمليات اإلصالح هذه، مبا يف ذلك القطاع اخلاص. ومن الناحية

القوانني اليت متس التمكني االقتصادي للمرأة ابلتوازي. أما يف الواقع، تبني أن هذا األمر ميثل حتدًًي، السيما يف جمال قانون جيب إصالح األنواع املختلفة من 
 .األسرة

 :توصيات حمددة
 إشراك خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين، يف عمليات اإلصالح. 
  واخلاص حبيث ميكن مواءمة تطبيق اإلصالح من قبل كل من الدولة والقطاع اخلاصتعزيز احلوار بني القطاعني العام. 
 حبث وتوثيق مبادرات القطاع اخلاص بشأن املساواة بني اجلنسني على املستوى القطري واإلقليمي وتسليط مزيد من الضوء على هذه املبادرات. 
 ل الوصول إىل اخلدمات املالية والتمويل األصغر وإضفاء الطابع الرمسي على العمل مع القطاع اخلاص لتشجيع رائدات األعمال من خالل تسهي

 .األعمال التجارية
 ستفادة إدراج أحكام املساواة بني اجلنسني يف قوانني االستثمار ومتابعة تنفيذها حىت تتمكن رائدات األعمال من الوصول إىل فرص االستثمار واال

 .منها

 ان بناء القدرات والتعلم من األقر 

حات. ويشري هناك حاجة إىل جمموعة من املهارات لتحويل اإلصالح القانوين بشأن التمكني االقتصادي للمرأة إىل حقيقة واقعة ولضمان تنفيذ هذه اإلصال
ياغة التشريعات واعتمادها( التقرير إىل أن بناء القدرات ضروري للجهات الفاعلة املشاركة يف خمتلف جوانب اإلصالح القانوين )مثل الدعوة واملناصرة، وص

 .ح القانوينابإلضافة إىل تطبيق هذا اإلصالح. وقد يكون التعلم من األقران بني البلدان أيًضا آلية مفيدة لتبادل اخلربات حول كيفية إجراء اإلصال

 :توصيات حمددة
 ف جوانب اإلصالح القانوين، وكذلك تنفيذه. وأيًضا بناء القدرات يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة للجهات الفاعلة اليت تشارك يف خمتل

 .ابملرأةاالستفادة من اخلربات احمللية يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة واليت تتوفر لدى منظمات اجملتمع املدين واألجهزة الوطنية املعنية 
 اجلنسني لدعم الربملاانت يف عملية تصميم تشريعات للتمكني تشجيع إنشاء وتسهيل عمل اهليئات الربملانية الدائمة اليت تركز على املساواة بني 

 .االقتصادي للمرأة
 االعتماد على التوجيهات الدولية يف صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني اليت تتماشى مع املعايري الدولية. 
 تمكني االقتصادي للمرأة )مثل قضاًي املرياث، وقضاًي العنف تدريب مسؤويل الدولة الذين يشاركون يف صنع القرارات وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة ابل

 .ضد املرأة( حىت يكونوا على دراية اتمة حبقوق املرأة
  مثل تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بشأن اإلصالحات اليت تدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف مجيع أحناء املنطقة، وذلك ابستخدام منصات

 والتنمية االقتصادية للتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.منتدى منظمة التعاون 

 معاجلة األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية 

وأنواع األعراف االجتماعية  توضح دراسات احلالة أن البلدان األربعة تقوم جبمع األدلة حول ما يعنيه اليوم أن يكون املرء رجل/فىت أو امرأة/فتاة يف اجملتمع
ادي للمرأة. كما والقوالب النمطية التقييدية القائمة. وميكن أن تكون هذه خطوة مهمة حنو اإلصالح القانوين أو تنفيذ اإلصالحات من أجل التمكني االقتص

 .جتري البلدان مبادرات ملموسة ملعاجلة هذه األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية

 :وصيات حمددةت
 اء رفع مستوى الوعي ابجلوانب املختلفة للتمكني االقتصادي للمرأة وكيف تؤثر األطر القانونية عليه. وجيب أن تستهدف جهود رفع الوعي النس

 .والرجال على حد سواء
 ة املرأة يف سوق العمل ومشاركة الرجل يف أعمال دعم الربامج اليت تعاجل األعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية اليت حتيط وتؤثر على مشارك

 .الرعاية غري مدفوعة األجر
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  طاعة مراجعة قوانني األحوال الشخصية حبيث ميكن للنساء والرجال املشاركة، على قدم املساواة، يف سوق العمل )على سبيل املثال، إلغاء واجب
 .املرأة للزوج(

 ملرأة حقوقًا متساوية يف نقل جنسيتها إىل األزواج واألبناء. كما جيب ضمان حتقيق املساواة القانونية مراجعة تشريعات اجلنسية والزواج، وإعطاء ا
 .الكاملة، مع عدم وجود اختالفات يف إجراءات النقل بني النساء والرجال

  اة املكفولة يف دساتري البلدانترسيخ مبدأ املساواة يف املرياث يف التشريعات الوطنية من أجل مواءمة هذا التشريع مع مبادئ املساو. 
 قرار ابلعنف إصدار قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة و/ أو حتقيق االتساق بني األطر القانونية الوطنية املختلفة اليت تغطي العنف ضد املرأة. واإل

 .عنف والتحرش )اجلنسي( يف مكان العملاالقتصادي كشكل من أشكال العنف ضد املرأة ضمن التشريعات. والتأكد من أن التشريعات تعاجل ال

 ضمان التطبيق واالمتثال 

الحات األخرية حيث إن اإلصالح القانوين وحده ال قيمة له إال إذا مت تطبيقه. فالتقرير ميكن فقط أن يقدم حملة عامة حمدودة عن كيفية تنفيذ البلدان لإلص
ذلك، وعلى خلفية ما جاء يف دراسات احلالة واملقابالت اليت أجريت هلذا التقرير، يتضح أن  أن معظم هذه اإلصالحات مل يتم تنفيذها لفرتة طويلة. ومع

العدالة وتنفيذ  اآلليات اليت ميكن أن تسهل التنفيذ واالمتثال هلذه اإلصالحات األخرية موجودة. كما يبدو أن رفع الوعي ابإلصالحات وتوفري الوصول إىل
ص. وتشمل اآلليات األخرى اإلبالغ، وتفتيش العمل، وآليات الشكاوى، والتدقيق من قبل املؤسسات الوطنية حلقوق قرارات احملاكم أمر مهم بشكل خا

 .اإلنسان

 :توصيات حمددة
 ضمان نشر التشريعات املراعية للمساواة بني اجلنسني بشكل واضح وموائم للجمهور املستهدف. 
 لتنفيذ اإلصالحات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة على أرض الواقع. وميكن لقوانني  اعتماد سياسات وبرامج ومشاريع ذات ميزانيات خمصصة

 موازنة الدولة يف البلدان األربعة، واليت تتضمن التزاًما بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني، أن توفر الدعم الالزم لذلك.
  ى الوطين، ينبغي ضمان تعميمه يف ميزانيات احلكومات احمللية والسياسات وخطط ابإلضافة إىل تعميم منظور املساواة بني اجلنسني على املستو

 .العمل والربامج
 التأكد من تنفيذ املزيد من برامج ومشاريع التعاون اإلمنائي يف املناطق النائية من أجل الوصول إىل الفئات اهلشة من سكان الريف. 
 عن تنفيذ اإلصالحات تعزيز التنسيق بني خمتلف مؤسسات الدولة املسؤولة. 
 تشريعية جعل الرصد املنتظم وتقدمي التقارير عن تنفيذ اإلصالحات إلزامياً. وميكن أن يشمل ذلك حتليل كيفية قيام احملاكم بتنفيذ اإلصالحات ال

 .األخرية
 املتعلقة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني حتسني عمليات تفتيش العمل مع الرتكيز على املساواة بني اجلنسني حبيث يتم إنفاذ األحكام القانونية. 
 تقدمي املساعدة القانونية للنساء الراغبات يف املطالبة حبقوقهن. 
 ضمان تنفيذ قرارات احملاكم لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة. 
  مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتسق مع املصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإنشاء

 .األحكام املنصوص عليها يف الدستور حبيث تتوافر آليات إضافية إلنفاذ حقوق املرأة
وتونس  األردن واملغربوتشهد دراسات احلالة واملقابالت اليت متت هلذا التقرير على العديد من اإلصالحات القانونية والسياساتية واملؤسسية اجلارية يف مصر و 

 .لتغيري االجتماعيلدعم التمكني االقتصادي للمرأة. غري أهنا تؤكد أيًضا على الشبكة املعقدة للعوامل املتعلقة بضمان تنفيذ اإلصالحات واليت تؤدي إىل ا

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

حرز ابلفعل الختاذ املزيد من  ال تزال سارية. وميكن ملصر واألردن 2017تقرير الدراسة احلالية أن بعض توصيات عام 
ُ

واملغرب وتونس االستفادة من التقدم امل
  .تدابري اإلصالح والتنفيذ من أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة
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االقتصاد الكلي. ويعرض هذا ميكن لتحقيق مبدأ املساواة بني اجلنسني يف النشاط االقتصادي أن حيقق مكاسب مجة على صعيد 
الفصل حملة عامة عن النشاط االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا مع الرتكيز على مصر واألردن واملغرب وتونس 

ار. غري أنه حيث يظهر بعض جماالت التقدم، وخباصة فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم والتمثيل يف مناصب صنع القر 
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 
اليت تعكس النشاط االقتصادي للمرأة مثل البطالة والفصل املهين والدخل وظروف العمل ورًيدة األعمال، وأيًضا عوامل اجلوانب 

التمكني حامسة األمهية مثل إمكانية الوصول إىل األصول والتمويل. وأخريًا، يتناول الفصل كيف تضعف ظروف املرأة يف املنزل واجملتمع 
ر. وهذه الظروف تتضمن املعايري واملمارسات التقييدية والتمييزية، وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، فضاًل من متثيلها وحرية االختيا

 .عن الصعوابت يف حتقيق التوازن بني متطلبات العمل واملنزل

  

 املرأة يف العمل واجملتمع: الوضع الراهن . 1 الفصل
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 قتصادية للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيالوحة املعلومات لألنشطة اال .1.1 رسوم بيانية

 

 يُرجى إضافة "مصدر" الرسوم البيانية املدرجة يف الدراسة: انظر الفصل األول ملزيد من التفاصيل. :ملحوظة
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 مقدمة  .1.1

 ,OECD)الستفادة منها ال تتوفر للمرأة، يف كل بلد من بلدان العامل تقريًبا، نفس الفرص اليت تتوفر للرجال لإلسهام يف األنشطة االقتصادية لتلك البلدان وا
) World Economic 2018٪ يف 42. ويُظهر مؤشر الفجوة بني اجلنسني أن املشاركة االقتصادية والفجوة يف الفرص عاملًيا سجلت 20171]1[(
)[2]Forum, 2018حرز حنو حتقيق املزيد على صعيد حقوق املرأة وتكافؤ الفرص االقتصادية، إال أ

ُ
ن منطقة الشرق األوسط . وعلى الرغم من التقدم امل

عظم بلدان املنطقة يف ومشال إفريقيا الزال هبا أوجه كبرية للتفاوت والتحيز بني اجلنسني يف عدد من اجملاالت املتعلقة ابلنشاط االقتصادي للمرأة حيث تقع م
 .)World Economic Forum, 2018[2](أدىن ترتيب لتصنيف مؤشر الفجوة بني اجلنسني من حيث الفرص االقتصادية 

بل ميكنه أيًضا حتقيق مكاسب هائلة على مستوى  -وعالوة على ذلك، إن حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النشاط االقتصادي ليس غاية يف حد ذاته فحسب 
العمل من قبل النساء والرجال على حد سواء قد تضيف ما يصل االقتصاد الكلي. ويقدر مركز ماكنزي العاملي لألحباث أن املساواة يف الوصول إىل أسواق 

. Mckinsey Global Institute, 2015( 2[3](تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  2.7إىل 
تريليون دوالر  3.1نسني يف الدخول على مدى حياة اجليل احلايل من النساء يف سن العمل ميكن أن تضيف وخيلص البنك الدويل إىل أن املساواة بني اجل

بني . كما يظهر مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة World Bank, 2018(3[4](أمريكي إىل الثروة اإلقليمية 
 ( ابستمرار أن الربط السليب بني التمييز بني اجلنسني والدخل ال يقتصر على نتائج العمل، ولكن ميكن أيًضا ربطه ابملؤسسات االجتماعيةSIGIاجلنسني )

مليار دوالر أمريكي  575و حيث تُقدر خسائر الدخل املرتبطة ابملستوًيت احلالية للمؤسسات االجتماعية التمييزية على أساس نوع اجلنس بنح 4التمييزية
 .)Ferrant and Kolev, 2016[5](يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

توصية منظمة التعاون  ولطاملا انصرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قضية املساواة بني اجلنسني. وللبناء على العمل املكثف الذي قامت به املنظمة، فإن
اء من امللتزمني ابلتوصية للعمل على بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال تدعو األعضاء والشرك 2013والتنمية االقتصادية لعام 

(. كما تدعو التوصية امللتزمني هبا إىل التعاون مع البلدان النامية والناشئة لدعم 1.1تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال )اإلطار 
الل "زًيدة تركيز املساعدات واملعونة على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، خاصة جهودهم الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خ

-2017ق يف يف القطاعني االقتصادي واإلنتاجي". وقد وصلت املساعدة اإلمنائية الرمسية لقضية املساواة بني اجلنسني إىل أعلى مستوى هلا على اإلطال
، مما يعكس ارتفاًعا سريًعا يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة حنو 5سنوًيً املسامهات الثنائية يف املتوسط مليار دوالر أمريكي من  49حيث سجلت  2018

مليار دوالر أمريكي(. وجتدر اإلشارة إىل أن املساعدة اإلمنائية الرمسية  27)عندما كانت أقل من  2012املساواة بني اجلنسني، واليت تضاعفت تقريًبا منذ 
مليون دوالر  407مقابل  2012مليون دوالر أمريكي يف  174هة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد ازدادت الضعف خالل نفس الفرتة )بلغت املوج

كن أن تزداد (. وابلرغم من ذلك، إن املساعدات اليت تركز على النوع االجتماعي واملوجهة للقطاعات االقتصادية واإلنتاجية يف املنطقة مي2018أمريكي يف 
ملنهاج عمل جبني للحد من الفقر واالقتصاد حتوز على أقل حصص من املساعدات اليت تركز على النوع  بصورة أكرب حيث أن جماالت االهتمام احلامسة

 .)OECD, 2020[6](االجتماعي 
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 توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النوع االجتماعي .1.1 اإلطار

بشأن املساواة  2015متتلك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية صكني قانونيني للمساواة بني اجلنسني: توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 
بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال. وتوصي األخرية بتبين ممارسات  2013بني اجلنسني يف احلياة العامة، وتوصية املنظمة لعام 

قيق التوازن بني من شأهنا تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم؛ وتعزيز السياسات وظروف العمل املراعية لألسرة واليت مُتّكن اآلابء واألمهات من حت
م األسرية، كما تيسر مشاركة املرأة بصورة أكرب يف العمل ابلقطاعني اخلاص والعام. وتوصي أيضا بزًيدة متثيل املرأة يف مناصب ساعات العمل ومسؤولياهت

ة وإزالة الفجو صنع القرار، والقضاء على فجوة األجور بني اجلنسني، وتعزيز اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التحرش اجلنسي يف مكان العمل، 
واألقليات. ويف بني اجلنسني يف جمال نشاط رًيدة األعمال، وإيالء االهتمام لالحتياجات اخلاصة للنساء املهاجرات واملنتميات إىل اجملموعات احملرومة 

لتنفيذ هذه التوصيات حبذافريها. حني أن التوصيات ليست ملزمة قانواًن للمؤيدين، إال أن هلا قوة معنوية عظمى مما، يعين أنه يُتوقع من املؤيدين أن يسعوا 
 .وجدير ابلذكر أن املؤيدين يقدمون تقارير مرحلية منتظمة عن التقدم احملرز حنو تنفيذ توصيات جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

املغرب البلد الوحيد يف منطقة الشرق األوسط وميكن ألعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبلدان الشريكة االلتزام هبذه التوصيات. وقد كان 
العملي للتوصية من ومشال إفريقيا الذي التزم بتوصية املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتشغيل ورًيدة األعمال. وستدعم املنظمة التنفيذ 

 .ية يف املغربخالل املرحلة الثانية من الربانمج القطري ملنظمة التعاون االقتصادي والتنم
 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. 

 

االقتصادي للمرأة واألعراف االجتماعية اليت يستند إليها يف منطقة الشرق األوسط ومشال ويستعرض هذا الفصل حملة شاملة عن البياانت اخلاصة ابلنشاط 
ويتناول كل قسم الوضع احلايل  إفريقيا. وينقسم الفصل إىل أربعة أقسام: املرأة والتعليم، واملرأة والتشغيل، واملرأة ورًيدة األعمال، واملرأة يف األسرة واجملتمع.

ل ومدى التغري الذي يطرأ عليها مبرور الوقت يف املنطقة، مث يقارهنا أبجزاء أخرى من العامل )حيثما تتوافر البياانت(. كما يستعرض الفصللفجوات بني اجلنسني 
خدم دراسات احلالة تست حملة عامة عن التقدم احملرز ويلخص بعض العقبات اليت الزالت قائمة. وأخريًا، يهيئ الفصل املشهد للفصول املواضيعية اليت تليه، واليت

 لتسليط الضوء على كيفية التغلب على بعض هذه العقبات.

 املرأة والتعليم .1.2

 إحراز تقدًما كبريًا يف مشاركة اإلانث يف التعليم وأدائهن 

إىل  1990٪ يف  45شهد متوسط معدالت التعلم لدى النساء على املستوى اإلقليمي ارتفاًعا ملحوظًا على مدى العقود الثالثة املاضية حيث وصل من 
ا( مماثلة )حيث عامً  24-15، بينما جاءت نسب املتعلمني امللمني ابلقراءة والكتابة من اإلانث والذكور بني الشباب )يف املرحلة العمرية 2018٪ يف  72

الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق مبعدالت االلتحاق مبرحلة  كما تنغلق.  )UNESCO, 2019[7](٪ لإلانث( 89٪ للذكور يف مقابل  93سجلت 
 نقطة مئوية لصاحل النساء( 1رجال(، وابلتعليم العايل )نقاط مئوية لصاحل ال 5نقاط مئوية لصاحل الرجال(، ومرحلة التعليم الثانوي ) 3التعليم االبتدائي )

)[7]UNESCO, 2019(6. غري أنه ال يزال ربع الشاابت وثلث الشباب يتسربون من التعليم يف وقت مبكر، ولكن ألسباب خمتلفة Dimova, (
)[8]Elder and Stephan, 2016. 

https://doi.org/10.1787/9789264279391-en
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( الضوء على أداء الفتيان والفتيات ممن هم يف سن اخلامسة عشرة PISAويسلط برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
وات بني أداء من فعلى الرغم من وجود فج .)OECD, 2019[10](يف بعض بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف املواد الدراسية األساسية 

مشال إفريقيا عاًما يف املنطقة ونظرائهم يف البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إال أن الفتيات جبميع بلدان منطقة الشرق األوسط و  15يبلغون 
اختبارات القراءة. وجدير ابلذكر أن الفتيات يف األردن ( )األردن وتونس واملغرب( يتفوقن على نظرائهن من الذكور يف PISAالثالثة اليت يغطيها برانمج )

ملغرب أداًء أفضل من يتفوقن على نظرائهن، على املستويني الوطين واإلقليمي، يف الرًيضيات والقراءة واملعرفة العلمية. وإضافة إىل ذلك، تسجل الفتيات يف ا
 (.1.1الفتيان يف اختبارات العلوم )اجلدول 

 (2018( حبسب نوع اجلنس )PISAتوزيع األداء يف برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) .1.1 جلدولا

 متوسط درجات اإلملام ابملواد العلمية متوسط درجات اإلملام ابلقراءة متوسط درجات اإلملام ابلرًيضيات 
 الذكور اإلانث الذكور اإلانث الذكور اإلانث 

 414 444 393 444 397 403 األردن

 372 381 347 373 368 367 املغرب

 389 385 348 373 370 364 تونس 

منظمة بلدان 
التعاون والتنمية 

 االقتصادية
487 492 502 472 490 488 

عاًما. ويرتاوح مقياس األداء للقراءة والرًيضيات والعلوم من صفر إىل  15( هو تقييم معياري خيضع له من يبلغون PISAالتعاون والتنمية االقتصادية ): برانمج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة ملحوظة
 ابلنسبة لتونس، بينما ال تتوافر البياانت اخلاصة مبصر. 2018بعام  2015. ويستبدل عام 1000

 )https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754, What Students Know and Can Do PISA 2018 Results (Volume I):, )[9]OECD, 2019-:املصدر
en . 

 تقدًما مبهًرا املساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل تعكس
٪ إىل 24حيث وصلت من  2005شهدت معدالت االلتحاق ابلتعليم العايل للنساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ارتفاًعا ملحوظًا منذ عام 

نقاط  3(، متجاوزة بذلك كل من املعدل اإلقليمي اللتحاق الذكور ابلتعليم واملتوسط العاملي ملعدل التحاق اإلانث بنحو 1.1)الشكل  2018٪ يف 43
رجيات التعليم مئوية. ونلحظ أيًضا أن النساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا يواكنب نظرائهن من الذكور من حيث التحصيل الدراسي، ويفوق عدد خ

. أما )UNESCO, 2020[10]( 2017العايل نظرائهن من الذكور يف مصر واألردن وتونس، يف حني انغلقت الفجوة بني اجلنسني يف املغرب تقريًبا يف 
 ,UNESCO)٪، وهي نسبة أعلى من النسب املسجلة يف بعض البلدان األعضاء مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 67يف تونس، فتبلغ نسبة اخلرجيات 

)]10[2020. 

  

https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754-en
https://dx.doi.org/10.1787/5f07c754-en
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 انغالق الفجوة بني اجلنسني يف التعليم العايل .1.1 الشكل

 (2018نسب االلتحاق ابلتعليم العايل حبسب نوع اجلنس )

 
بة إمجايل عدد امللتحقني، بغض النظر عن العمر، إىل عدد السكان . وتُعد نسبة االلتحاق اإلمجالية هي نس2017: يعكس هذا الرقم املعدالت اإلمجالية لاللتحاق ابلتعليم العايل حبسب نوع اجلنس يف ملحوظة

من  ي إمجايل عدد امللتحقني ابلتعليم العايل من النساء معربًا عنه كنسبة مئويةمن نفس الفئة العمرية اليت تتوافق رمسًيا مع مستوى التعليم املشار إليه. أما نسبة االلتحاق اإلمجالية لإلانث، على سبيل املثال، فه
 عدد السكان الرمسي ممن هم يف سن التعليم املدرسي واملؤهلني لاللتحاق يف مقابل املؤهلني لاللتحاق ابلتعليم العايل.

 .Education: February 2020 release, )[10]UNESCO, 2020( ،/http://data.uis.unesco.org: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت اليونسكو املصدر

 ( يتيح إمكاانت هائلةSTEMالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )تنامي عدد خرجيات 
ضيات حيث تُقدر دأب عدد من البلدان، يف مجيع أرجاء املنطقة، على توسيع نطاق خمزون املواهب النسائية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًي

ألعضاء يف منظمة وهي نسبة أعلى من البلدان ا –٪ من خرجيي هذه اجملاالت يف البلدان العربية هم من النساء 57-٪ 34منظمة اليونسكو أن حوايل 
. كما متتلك تونس اثين أكرب خمزون مواهب نسائية يف جمال العلوم )OECD, 2018[11]UNESCO, 2018 ;[12](التعاون والتنمية االقتصادية 

لعايل يف البالد، والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من حيث نسبة اخلرجيات. ومن بني مجيع اخلرجيات من التعليم ا
. كما يبدو االنتقال إىل سوق العمل أسهل ابلنسبة هلؤالء اخلرجيات عن 2016الت يف على شهادة جامعية يف تلك اجملا٪ منهن 37حصلت أكثر من 

. وعليه، سوف تصبح املهارات يف )Dimova, Elder and Stephan, 2016[8](اخلرجيات املتخصصات يف جمال التعليم و/أو العلوم اإلنسانية 
٪ 65اهلندسة والرًيضيات عاماًل أساسًيا إلاتحة الفرص لكل من النساء والرجال يف سوق العمل املتغري ابستمرار. ومن املقدر أن جماالت العلوم والتكنولوجيا و 

 World Economic)من األطفال امللتحقني ابملدارس االبتدائية اليوم سينتهي هبم املطاف يف آخر األمر إىل العمل يف أنواع وظائف مل تنشأ بعد 
)[13]Forum, 2018 ويظهر املستهلكون يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا محاًسا كبريًا جتاه التقنيات الرقمية مما يدفع عجلة التطور يف السوق .

 الرقمية.

 املرأة والتشغيل .1.3

األوسط ومشال إفريقيا مثرية لإلعجاب، إال أهنا ال تزال غري كافية إلغالق على الرغم من كون اإلجنازات احملققة يف جمال تعليم الفتيات يف منطقة الشرق 
ثانوي واجلامعي يف الفجوات بني اجلنسني يف املشاركة االقتصادية والتشغيل. فعلى مدار العقد املاضي، شهدت النسب اإلمجالية اللتحاق الفتيات ابلتعليم ال

ى التوايل، بينما ارتفعت مشاركة اإلانث يف قوة العمل للسكان ممن هم يف سن العمل7 بنسبة 0.2 نقطة مئوية  املنطقة ارتفاًعا مبقدار 7 و16 نقطة مئوية عل
نقطة مئوية. وجدير ابلذكر أن األربعة بلدان املشمولة يف هذه الدراسة قد جاءت يف أسفل  1(، كما ارتفع معدل توظيف اإلانث بنسبة 1.2فقط )الشكل 

 حيث حتتل (World Economic Forum, 2018[2])ترتيب املؤشر العاملي للفجوة بني اجلنسني من حيث الفرص االقتصادية املتاحة أمام املرأة 
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 يرتجم بلًدا. ولذا، يبدو أن زًيدة خمزون املواهب النسائية ال 149على التوايل من أصل  144و 140و 139و 135تونس ومصر واملغرب واألردن مراتب 
لسوق، فضاًل عن ابلضرورة إىل زًيدة يف حصة مشاركة املرأة يف قوة العمل أو يف التشغيل حيث يعتمد التشغيل على الطلب على اليد العاملة النسائية يف ا

 القيود األخرى. وتتناول األقسام التالية ابلبحث التفصيلي بعض العوامل ذات الصلة.

 دت لكنها ال تزال منخفضةمشاركة املرأة يف قوة العمل زا

يف الشكل  شهدت نسب مشاركة اإلانث يف قوة العمل ومشاركة اإلانث إىل الذكور زًيدة على مدى العقود األخرية، إال أهنا الزالت منخفضة. وكما يتضح
دين املاضيني، ، أنه ابلرغم من اخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل على الصعيد العاملي وزًيدة الفجوة بني اجلنسني على مدى العق1.3والشكل  1.2

نقطتني مئويتني( ونسبة مشاركة اإلانث  2غري أن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد شهدت حتسًنا عاًما يف معدل مشاركة اإلانث يف قوة العمل )بزًيدة 
البلدان الثالثة األخرى اجتاهات إجيابية هلذين املؤشرين منذ عام  . وابستثناء املغرب، شهدت)ILO, 2019[14](نقاط مئوية(  4إىل الذكور )بزًيدة 

٪ من إمجايل السكان 48. غري أن اإلمكاانت االقتصادية للمرأة مل يُطلق هلا العنان بعد حيث متثل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو 2000
٪ ملعدل مشاركة الذكور. وال تزال غالبية 74٪ فقط، مقارنة بنسبة 20ة اإلانث يف قوة العمل تبلغ يف سن العمل على املستوى اإلقليمي، إال أن معدل مشارك

لحظ أن النساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا خارج قوة العمل، مما يعين أهنن عاطالت عن العمل وغري متاحات و/أو يبحثن عن عمل. كما ن
، ستواجه منطقة الشرق 2030(. وحبلول 1.4)القسم  )ILO, 2018[15](ملسؤوليات الرعاية غري مدفوعة األجر معظمهن مقيدات ابلعبء غري املتكافئ 

وابفرتاض أن معدل املشاركة يف قوة العمل لكل من النساء  .)UNICEF, 2019[15](٪ يف قوة العمل الشبابية 27األوسط ومشال إفريقيا زًيدة بنسبة 
ماليني وافد  10 والرجال يتبع االجتاه املتوقع من قبل منظمة العمل الدولية على مدى السنوات اخلمس املقبلة، سيكون حينها على بلدان املنطقة أن تتوقع

 .)ILO, 2019[16]( مليون امرأة فقط 2جديد على سوق العمل، من بينهم 

 اخنفاض نسب مشاركة اإلانث يف قوة العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ولكنها تتحسن .1.2 الشكل

 2018و 2000عاًما يف قوة العمل، عامي  15معدالت مشاركة النساء فوق 

 
)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر

.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 
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 فجوة املشاركة يف قوة العمل تتقلص ببطء .1.3 الشكل

 2018و 2000عاًما، عامي  15جاوز أعمارهم نسب اإلانث إىل الذكور يف معدالت مشاركة النساء والرجال ممن تت

 
 .100عمل وضرهبا يف : حُتسب نسبة اإلانث إىل الذكور يف معدل املشاركة يف قوة العمل من خالل قسمة معدل مشاركة اإلانث على معدل مشاركة الذكور يف قوة الملحوظة

)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر
.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

نقاط  9بينما تتسع الفجوة بني اجلنسني بنحو نقطة مئوية أعلى يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عن املتوسط العاملي  12يسجل معدل بطالة اإلانث 
لكل من  –إن مل يكن عاملًيا  -، متُثل البطالة حتدًًي إقليمًيا 1.4وكما هو موضح يف الشكل  .)ILO, 2019[14]( العاملي هلامئوية يف املنطقة عن املتوسط 

ومشال إفريقيا  النساء والرجال على حد سواء، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وتشهد نسبة البطالة بني اإلانث ارتفاًعا متزايًدا يف منطقة الشرق األوسط
(، إال أهنا تظل نسبًيا دون تغيري 2000نقاط مئوية منذ عام  3(، بينما تتناقص نسبة البطالة بني الذكور )بنسبة 2000 نقطة مئوية منذ عام 0.5)بنسبة 

و نقاط مئوية، وه 6إىل  يف مجيع أحناء العامل. وابستثناء املغرب، ارتفعت معدالت البطالة بني اإلانث يف البلدان املختارة على مدى العقدين املاضيني مبا يصل
ة الشرق ما ال ينطبق على الرجال. وجدير ابلذكر أن مصر هي البلد الذي تسجل أدىن معدل بطالة بني الذكور وأعلى معدل بطالة بني اإلانث يف منطق

غرب، تُعترب الفجوة ضيقة نقطة مئوية( على مستوى البلدان حمل الدراسة. أما يف امل 15األوسط ومشال إفريقيا، وابلتايل لديها أكرب فجوة بني اجلنسني )بنسبة 
 نسبًيا حيث تسجل نقطتني مئويتني.
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 معدالت البطالة بني اإلانث تتزايد على املستوى اإلقليمي .1.4 لشكل

 2018و 2000عاًما خالل عامي  15معدالت البطالة بني النساء الاليت يتجاوزن 

 
)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر

.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 

العمل الشابة،  وبوصف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اثين أصغر منطقة سًنا يف العامل، تواجه املنطقة حتدًيت رئيسية يف توفري فرص عمل جيدة لقوة
ليس فقط من أجل حتقيق رفاهة األجيال الشابة، ولكن أيًضا لتحسني  -يه، فإن حتسني أداء الشباب يف سوق العمل أمر ضروري وخاصة الشاابت. وعل

ا أثر ابألخص على القدرة اإلنتاجية لالقتصاد وتعزيز التماسك االجتماعي. غري أن آفاق سوق العمل استمرت يف التدهور يف املنطقة منذ األزمة املالية، مم
، من املرجح أن تكون 1.5شباب الذين ليس لديهم خربة يف العمل. ومتثل البطالة بني الشباب، وخاصة ابلنسبة للمرأة، حتدًًي عاملًيا. فكما يوضح الشكل ال

 15عن كافة النساء البالغات عاًما ابلبلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أكثر عرضة مبرتني للبطالة  24-15النساء يف املرحلة العمرية 
لعاطالت عن العمل عاًما فما فوق على الرغم من أنه ال يكاد يكون هناك فجوة بني اجلنسني يف البطالة بني الشباب والشاابت. وأيًضا، تبلغ نسبة الشاابت ا

٪(. وجتدر اإلشارة  23عف نسبة الشباب الذكور )%، وهي تقريًبا ض39سنة( يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  24 - 15ممن ترتاوح أعمارهن )
% مقارنة بنسبة 55إىل أنه من بني بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األربعة املشمولة ابلدراسة، يسجل األردن أعلى معدل بطالة للشاابت )حيث يبلغ 

(. غري أن متاثل معدالت توظيف الشباب 1.5الشباب تقريًبا )الشكل ٪ للشباب الذكور(. أما يف املغرب، فقد انغلقت الفجوة بني اجلنسني يف بطالة 33
بًيا بني الشاابت )أو بطالتهم( حبسب نوع اجلنس داخل البلدان أو عربها ال تساوي توافر ظروف مماثلة للرجال والنساء حيث أن معدالت البطالة املنخفضة نس

اجلودة املتدنية يف العمالة غري املستقرة/ غري املنظمة( وضعف أنظمة دعم الدخل للعاطلني عن العمل، قد ختفي قدرًا كبريًا من العمالة اجلزئية )الوظائف ذات 
 مما يؤدي إىل عدم وضوح احلدود الفاصلة بني البطالة وعدم املشاركة هنائيا يف أي نشاط اقتصادي.
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 خاًصة ابلنسبة للنساء الشاابتالبطالة مشكلة  .1.5 لشكل

 2018معدالت البطالة بني الشباب وإمجايل البطالة حبسب نوع اجلنس، 

 
 وبدون عمل لكن متاحني ويبحثون عن وظائف 24-15: تشري البطالة بني الشباب إىل حصة قوة العمل ممن ترتاوح أعمارهم بني ملحوظة

)ILO Modelled Estimates, Population and Labour Force , )[14]ILO, 2019(dataset) ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر
.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer24/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A 

( مرتفعة يف منطقة الشرق NEETوعلى الرغم من تزايد جمموع النساء املتعلمات، إال أن نسبة الشاابت غري امللتحقات ابلتعليم أو التشغيل أو التدريب )
عاًما  24-15ابألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  NEET. وتتعلق نسب الشباب غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب األوسط ومشال إفريقيا

 World)وهي مؤشر مفيد حيث أن اإلحصاءات التقليدية للبطالة غالًبا ما ختفق يف تسجيل النطاق الكامل للعوائق والتحدًيت اليت تواجه الشباب 
)[17]Bank, 2016.  وتُعد ظاهرة غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب حتدًًي عاملًيا ولكنها أكثر وضوًحا يف البلدان النامية حيث متيل فرتات

، فعلى الرغم من أن 1.6ووفًقا ملا هو مبني يف الشكل  .)and Martin, 2014 Quintini[18]( االنتقال من املدرسة إىل العمل إىل أن تكون أطول
عمالة أو التدريب التحدي عاملًيا، إال أنه يُرجح أن تكون الشاابت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ضمن نسب الشباب غري امللتحقني ابلتعليم أو ال

نقطة مئوية( أيًضا  25%(. كما أن الفجوة بني اجلنسني على املستوى اإلقليمي )وتبلغ 30وى العامل )نسبتهن ٪( أكثر من نظرائهن على مست42)بنسبة 
نقطة مئوية(. وبرغم ذلك، فقد شهدت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اجتاهات إجيابية حيث اخنفضت يف  17أوسع من متوسط الفجوة عاملًيا )والبالغ 

نقاط مئوية. ومن بني  4عاًما( من غري امللتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب مبقدار  24- 15ة الشاابت يف املرحلة العمرية )نسب 2005املنطقة منذ 
 .)ILO, 2019[17](البلدان األربعة حمل الدراسة، يشهد األردن فقط زًيدة يف حصة الشاابت غري امللتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب 

غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو وقد جاء يف تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن نساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا املصنفات من فئة 
الشباب من نفس الفئة موزعون بشكل متساٍو  غري أن .)Elder and Kring, 2016[19]( نشيطات وغريهن يف األساس لسن من الطالبات أ التدريب

التقرير إىل  ما بني فئة العاطلني عن العمل من غري الطالب وفئة غري النشطني من غري الطالب. وتشري نتائج املسح االستقصائي الذي أجري يف إطار نفس
غري أن األسباب وراء  Elder and Kring, 2016(.8[19]( شاابتأن عاملًيا، املسؤوليات األسرية والعمل املنزيل هي األسباب الرئيسية لعدم نشاط ال

 30ن أقل من ثلث )عدم نشاط الشاابت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كثرية وتتجاوز جمرد حقيقة أهنن يتزوجن ويبقني يف املنزل. ففي واقع األمر، إ
 ,Dimova, Elder and Stephan)٪( الشاابت غري النشيطات يف املنطقة رغنب يف للعمل، مقارنة أبكثر من ثلثي نظرائهن يف مناطق أخرى 

 (.1.4)راجع القسم  2016]8[(
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 إفريقياغري ملتحقات ابلتعليم أو العمالة أو التدريب من الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال الشاابت أكثر احتمالية أن يكن  .1.6 الشكل

 2018( عاًما، 24- 15٪ نسبة الشباب غري امللتحقني ابلتعليم أو العمالة أو التدريب من السكان البالغني )

 
 م أو العمالة أو التدريب.عاًما هن من غري امللتحقات ابلتعلي 24- 15٪ من النساء اللوايت ترتاوح أعمارهن بني 35.4: على سبيل املثال، تعين البياانت اخلاصة ابإلانث يف مصر أن ملحوظة

)ILO Modelled Estimates, Employment by Sex and Age , )[16]ILO, 2019 ,(dataset): تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر
.https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer16/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_AGE_NB_A 

 تزايد توجيه النساء حنو مهن وقطاعات معينة

ختتلف تدخل النساء جمال العمل، فإهنن يواجهن الفصل املهين القائم على أساس نوع اجلنس بصورة متزايدة يف سوق العمل. وعلى الصعيد العاملي، عندما 
لشرق األوسط ومشال بغض النظر عن الوضع التنموي للبلد. وأتيت هذه األمناط متشاهبة نسبًيا لكل من منطقة ا9الفرص املهنية املتاحة لكل من النساء والرجال

(. فعلى سبيل املثال وكما هو احلال يف مناطق أخرى، ترتفع احتمالية عمل النساء يف املنطقة كموظفي دعم لألعمال املكتبية 1.7أفريقيا والعامل أبسره )الشكل 
ة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل أكثر يف املهن والتقنيني واخلرباء املساعدين عن الرجال. غري أنه وعلى عكس النمط العاملي، ترتكز النساء يف منطق

 الزراعية، بينما يقل تركزهن يف فئات العاملني يف جمال تقدمي اخلدمة واملبيعات عن النظراء من الذكور.

العاملي كما ازداد من املتوسط وعالوة على ذلك، فإن تركز ظاهرة الفصل املهين القائم على أساس نوع اجلنس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أعلى 
نقطة مئوية وهو  57أن النسبة اإلمجالية للفصل املهين يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا سجلت  1.7على مدى العقدين املاضيني. ويوضح الشكل 

 56ة لبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )البالغ نقطة مئوية(، إمنا يقرتب إىل حد ما من متوسط النسب 35العاملي )البالغ أعلى بكثري من املتوسط 
، زاد الفصل املهين القائم على أساس نوع 2000ومنذ عام  .)ILO, 2019[21](على الرغم من وجود مهن خمتلفة يرتفع تركز النساء هبا 10نقطة مئوية(

، أصبحت النساء اآلن ترتكز نسبًيا بشكل أكثر يف املهن 1.7نقاط مئوية. وكما يتضح يف الشكل  6اجلنس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بنحو 
لتقنيني واخلرباء املساعدين، واخلرباء املهنيني. ويف حني أن النساء يف منطقة الشرق األوسط األولية البسيطة، والعمالة الزراعية املاهرة، وأعمال الدعم املكتيب، وا

احتماالت توظفهن يف ومشال إفريقيا أكثر احتمالية من الرجال أن يرتكزن يف اجملموعات املهنية اليت تتطلب مستوًيت أعلى من املهارات مثل اخلرباء، إال أن 
 ية أقل.املناصب اإلدارية واإلشراف
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 املهن األكثر فصاًل وفًقا لنوع اجلنس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .1.7 لشكل

 2018فئات مهنية رئيسية،  10الرتكز النسيب لنوع اجلنس يف 

 
اء زائًدا نسبيًا عن الرجال. وتستند البياانت املقدمة يف الرسم البياين إىل أحدث تصنيف دويل موحد : يوضح الشكل يف أي من اجملموعات املهنية يكون متثيل النسملحوظة

( املشتغلون أبعمال الدعم 4( التقنيون واخلرباء املساعدين؛ )3( اخلرباء؛ )2( املديرون؛ )1جمموعات رئيسية بناًء على مستوًيت املهارة، وهم: ) 10للمهن والذي يفرق بني 
( مشغلو وجممعو 8( العمالة احلرفية والصنائعيون ذات الصلة؛ )7( العمالة املاهرة يف الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك؛ )6( املشتغلون بتقدمي اخلدمة واملبيعات؛ )5تيب؛ )املك

ستخدمة هنا لإلشارة إىل متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية ( وظائف القوات املسلحة. وتغطي البياانت امل10( املهن األولية البسيطة؛ )9املعدات الثقيلة واآلالت؛ )
 للنساء عن الرجال. بلًدا فقط من بلدان االحتاد األورويب. وتعين القيم املوجبة أن تركز النساء يفوق تركز الرجال؛ بينما تعكس القيم السالبة تركًزا أقل 28االقتصادية 

)ILO Modelled Estimates, Employment Distribution , )[20]ILO, 2019: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر
(dataset), by Occupation 

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer12/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_OCU_DT_A 

، جاء 1.8دية. وفًقا للشكل وكما هو احلال يف معظم املناطق، جتد النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا صعوبة يف الوصول إىل املناصب القيا
٪( ولكنه أقل من متوسط 3.3٪ يف مقابل  2.8متوسط نسبة النساء يف املناصب اإلدارية مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مماثاًل للمتوسط العاملي )

سب النساء يف املناصب اإلدارية املتوسط العاملي، إال نقاط مئوية(. أما يف مصر واألردن وتونس، تفوق ن 3بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )بنحو 
٪( نظرًا إىل حجم االقتصاد الريفي الضخم. غري أن الفجوات بني اجلنسني يف 1أن نسب النساء والرجال يف هذه املناصب منخفضة يف املغرب )أقل من 

 طات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.نقاط مئوية( أوسع من املتوسط العاملي واملتوس 4نقاط مئوية( وتونس ) 10مصر )

. فوفًقا ملنظمة العمل وابلنسبة ألعلى السلم الوظيفي، أييت متثيل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أيًضا ضعيًفا على مستوى املديرين التنفيذيني
، يشغل عدد قليل من النساء مناصب عليا وتنفيذية يف أي من القطاعني اخلاص أو العام حيث تبلغ حصة النساء يف تلك )ILO, 2015[21]( الدولية

٪. كما خلصت نتائج دراسة 33٪ يف االردن. وقد جاء أعلى معدل ُمبلغ عنه عامليًا  5٪ يف مصر، و10٪ يف املغرب، و13٪ يف تونس، و15املناصب 
شركة عامة يف  142التعاون والتنمية االقتصادية إىل أنه على الرغم من التقدم احملرز، ال يزال متثيل النساء على جمالس إدارة أكرب  استقصائية أجرهتا منظمة
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وتُعترب البياانت املتعلقة  .)OECD, 2019[23](٪ من جمموع املقاعد اليت هلا حق التصويت 5منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ضئياًل حيث يشكل 
ور وندرة األحباث اليت مبشاركة املرأة يف احلياة املؤسسية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمدودة وهو الناتج جزئًيا عن نقص املعلومات املتاحة للجمه

لسياسات الرامية لزًيدة وصول املرأة إىل األدوار القيادية ابملؤسسات جُترى حول هذا املوضوع يف املنطقة مما يزيد من تعقيد اجلهود املبذولة لتصميم وتنفيذ ا
 والشركات.

 النساء أقل متثيالً إىل حد كبري من الرجال يف اإلدارة .1.8 لشكل

 2018نسب النساء والرجال يف املناصب اإلدارية كحصة من توظيف النساء والرجال، 

 
( 1جمموعات رئيسية بناًء على مستوًيت املهارة، وهم: ) 10: تستند البياانت املقدمة يف الرسم البياين إىل أحدث تصنيف دويل موحد للمهن والذي يفرق بني ملحوظة

( العمالة املاهرة يف الزراعة 6لون بتقدمي اخلدمة واملبيعات؛ )( املشتغ5( املشتغلون أبعمال الدعم املكتيب؛ )4( التقنيون واخلرباء املساعدين؛ )3( اخلرباء؛ )2املديرون؛ )
( وظائف القوات 10( املهن األولية البسيطة؛ )9( مشغلو وجممعو املعدات الثقيلة واآلالت؛ )8( العمالة احلرفية والصنائعيون ذات الصلة؛ )7واحلراجة ومصائد األمساك؛ )

 املسلحة. 
)ILO Modelled Estimates, Employment Distribution , )[20]ILO, 2019: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر

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

غري السوقية مثل  ومازال الفصل القطاعي قائًما يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيث تزيد احتمالية مشاركة املرأة عن الرجل يف الزراعة، واخلدمات
وظيف الذكور واإلانث يف الزراعة قطاعات الصحة والعمل االجتماعي والتعليم. ويف معظم مناطق العامل، متثل الزراعة أقل القطاعات إنتاجية كما تتماثل نسبة ت

(. أما ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ترتكز النساء يف قطاع الزراعة أكثر من الرجال حيث تبلغ 1.9إىل حد كبري على مستوى العامل )الشكل 
واملغرب، يرتكز ما بني نصف وثلثي العامالت يف الزراعة، ٪ للرجال. ورغم ذلك، توجد اختالفات شاسعة بني البلدان. ففي مصر 18٪ يف مقابل 27نسبتهن 

اإلقليمي. وابلنسبة لقطاع صناعة اخلدمات، والذي يواصل منوه منذ بينما تقل نسبة العاملني يف الزراعة من النساء والرجال يف األردن وتونس عن املتوسط 
غري أنه وكما يتضح  .)ILO, 2019[14](والرجال يف على مستوى املنطقة أبكملها  بداية التسعينات، زادت حصة العاملني هبذا القطاع لكل من النساء

، فإن احتمالية توظيف النساء يف قطاعات اخلدمات غري السوقية مثل التعليم والصحة والعمل االجتماعي أكثر من الرجال. ويف مصر وتونس، 1.9يف الشكل 
٪ من قوة العمل النسائية 50٪ من قوة العمل النسائية على التوايل. أما يف األردن، تعمل 25٪ و30تستوعب قطاعات التعليم والصحة والعمل االجتماعي 

 ٪ للرجال.10تقريًبا يف قطاعات التعليم والصحة والعمل االجتماعي مقارنة بنحو 

 OECD, 2017(.11[22]( أهنا ال تزال ضخمةوبرغم من تراجع حصص النساء العامالت يف القطاع العام يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، إال 
عودية ، كان نصف العاملني يف القطاع العام ابملغرب من النساء. أما يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األخرى، مثل اململكة العربية الس2010ففي 

وتغلب املوافقة على توظيف النساء يف القطاع العام من قبل كل  .)ILO, 2016[23](والبحرين، تشكل النساء أيًضا حوايل نصف العمالة يف القطاع العام 
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عمل به أكثر أمااًن كما أنه من الرجال والنساء العتباره أمرًا أكثر قبواًل من الناحية االجتماعية. ويرجع ذلك أنه يرتبط بدرجة أعلى من األمن الوظيفي، وبيئة ال
فر هذا القطاع رواتب ومزاًي أعلى للنساء )انظر القسم التايل حول املساواة يف األجور(، وخباصة على املستوى أكثر تناسًبا مع الواجبات العائلية. وأيًضا، يو 

 .)OECD, 2017[22](احمللي ووظائف املبتدئني بدون شك 

 ثيل املرأة يف قطاعات بعينهازايدة مت .1.9 الشكل

 2018توزيع التشغيل حبسب نوع اجلنس والنشاط االقتصادي، 

 
( 2008) (ISIC)ة : تستند البياانت اخلاصة ابلنشاط االقتصادي إىل النسخة الرابعة املنقحة من التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصاديملحوظة

)[24]ILO, 2008( الباب ألف؛ ولبياانت اإلدارة العامة والدفاع والضمان  -من التصنيف  4. لالطالع على بياانت الزراعة / احلراجة / صيد األمساك، راجع تنقيح
عني؛ ولبياانت أنشطة صحة اإلنسان والعمل  الباب -من التصنيف  4الباب سني، ولبياانت التعليم، راجع تنقيح  -من التصنيف  4االجتماعي اإللزامي، راجع تنقيح 

الباب فاء؛ وتتألف النسب األخرى من التصنيفات الكلية لألبواب دال، وهاء، وصاد، وقاف، وراء، وشني وتشمل  -من التصنيف  4االجتماعي، راجع تنقيح 
الباب  -من التصنيف  4الباب جيم(، والتشييد )تنقيح  -من التصنيف  4نقيح الباب ابء(، والصناعات التحويلية )ت -من التصنيف  4التعدين/استغالل احملاجر )تنقيح 

 -من التصنيف  4الباب حاء وًيء(، وجتارة اجلملة والتجزئة/وأنشطة خدمات اإلقامة )تنقيح  -من التصنيف  4واو(، والنقل والتخزين/املعلومات واالتصاالت )تنقيح 
الباب كاف والم وميم ونون(. أما اجملموعات املدرجة حتت "أخرى" واليت مل تُعرض  -من التصنيف  4ة التأمني/والعقارية )تنقيح الباب زاي وطاء(، واألنشطة املالية وأنشط

 للحصول على التفاصيل. 1أ-1ابلتفصيل، فتتعلق ابرتفاع مشاركة الرجال أكثر من مشاركة النساء. راجع امللحق 
)ILO Modelled Estimates, Employment Distribution , )[20]ILO, 2019: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر

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

 ندرة حصول النساء على أجر مساو ألجر الرجال عدا ابلقطاع العام
الرجال.  النساء العامالت ابلقطاع اخلاص يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف املتوسط، مثل نظائرهن يف مجيع أحناء العامل، أجورًا أقل منتتقاضى 

. )ILO, 2019[25](من املوظفات مقابل كل ساعة عمل ٪ 16وتشري التقديرات عاملًيا إىل أن املوظفني الذكور حيصلون، يف املتوسط، على أجر أعلى بنسبة 
 .)OECD, 2018[26](٪ 14حالًيا حوايل 12ويف البلدان األعضاء مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تبلغ الفجوة األولية يف األجور بني اجلنسني

صنفة حسب نو 
ُ

ع اجلنس لألجور يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمدودة، إال أن تقرير منظمة العمل الدولية على الرغم من أن البياانت املقارنة وامل
. وعقب األخذ يف االعتبار أربعة عوامل مؤثرة على دقة )ILO, 2019[14](يلقي بعض الضوء على املنطقة وجيمع البياانت من مصر واألردن وتونس 

دن وتونس ما النتائج، أال وهي التعليم، والعمر، ووضع أوقات العمل والتشغيل ابلقطاعني العام واخلاص، سجلت فجوة األجور بني اجلنسني يف مصر واألر 
تتسع فجوات األجور بني اجلنسني أكثر عند اإلشارة إىل األجر الشهري عنه  (. كما أنه وابلنسبة للبلدان الثالثة،1.10٪ تقريًبا )الشكل 28٪ و13بني 

. أما )ILO, 2019[25](ويرجع ذلك إىل أن الرجال يعملون ساعات أطول من النساء الاليت هن أكثر احتمالية أن يعملن بدوام جزئي  –لألجر ابلساعة 
 ,World Bank)ط ومشال إفريقيا، تزيد احتمالية أن يعمل الرجال يف وظائف بدوام كامل أربعة أضعاف عن النساء ابلنسبة ملنطقة الشرق األوس
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٪( ولكن  16. ومما يثري االهتمام أن نلحظ أنه من بني البلدان الثالثة، يسجل األردن أكرب فجوة يف األجور بني اجلنسني لألجر ابلساعة )2013]27[(
٪(. ويف حني أن مصر تسجل فجوة يف األجور بني اجلنسني أصغر قلياًل ابلنسبة لألجر ابلساعة  17أصغر فجوة يف األجور بني اجلنسني لألجر الشهري )

 ل.٪(، وهو على األرجح بسبب الفجوات الكبرية بني اجلنسني يف ساعات العم 28٪(، ولكن فجوة أكرب بكثري لألجور الشهرية ) 13)

ن أجوراً أعلى وختتلف الفجوات يف األجور بني القطاعني العام واخلاص حيث تشري التقديرات يف األردن إىل أن الرجال العاملني يف القطاع اخلاص يتقاضو 
أما يف تونس،  .)9ILO, 201[27](٪ أكثر من الرجال 13٪ من النساء، بينما تتقاضى النساء العامالت يف القطاع العام أجورًا، يف املتوسط، 7بنسبة 

٪ لصاحل النساء، على التوايل. ويف منطقة الشرق 20٪ لصاحل الرجال و15تسجل فجوات األجور بني اجلنسني يف القطاع اخلاص والقطاع العام حوايل 
أكثر من الرجال )راجع القسم السابق(، األوسط ومشال إفريقيا وكما هو احلال يف غالبية البلدان، تزيد احتمالية عمل النساء يف القطاع العام عن القطاع اخلاص 

ر ابلذكر أن وخاصة عندما تكن حاصالت على تعليم جيد. ويفسر هذا األمر جزئًيا تسجيل فجوة األجور بني اجلنسني لصاحل املرأة يف القطاع العام. وجدي
 (.2يف الفصل  2.7 يف القطاع اخلاص )دراسة احلالة بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتخذ تدابريًا ملعاجلة فجوة األجور بني اجلنسني

 تقاضي النساء ألجور، يف املتوسط، أقل من الرجال على مستوى العامل .1.10 لشكل

 فجوات األجور بني اجلنسني املرجحة ابلعوامل حبسب البلد وفئة الدخل، متوسط النسبة )%(

 
ادية واجلهاز املركزي : كلما زادت النسبة لصاحل الرجال، كلما اتسعت الفجوة بني النساء والرجال. وقد استمدت البياانت اخلاصة مبصر من منتدى البحوث االقتصملحوظة

بينما بياانت تونس فقد نقلت عن منتدى  2012. أما بياانت األردن، فهي مأخوذة من دائرة اإلحصاءات العامة ابألردن، 2012للتعبئة العامة واإلحصاء يف مصر، 
 .2014البحوث االقتصادية واملعهد الوطين لإلحصاء بتونس، 

)Global Wage Report 2018/19, )[25]ILO, 2019 ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل املصدر
.publ/documents/publication/wcms_650553.pdf---dcomm/---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

صل النساء على وعلى الرغم من بروز الفصل املهين كعامل مهم مسبب للفجوة القائمة يف األجور بني اجلنسني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ال حت
وات القائمة يف األجور أجور أكثر مساواة عن العمل يف مهن نسائية إىل حد كبري. ويسلط التحليل الذي أجرته منظمة العمل الدولية بعض الضوء على الفج

كما تشري التقديرات أن اجملموعات احلاصلة على   .)ILO, 2019[27](بني اجلنسني يف كل فئة من الفئات املهنية اليت تعترب مهن نسائية بدرجات متفاوتة 
ثل الرجال أجورًا أقل يف املهن اليت تُعترب نسائية تعليم عاٍل تتقاضى رواتب أعلى بوجه عام، بينما تتقاضى العامالت احلاصالت على نفس املستوى التعليمي م

٪ يف املتوسط من 30٪ تقريًبا من املشتغلني ابألعمال املنزلية من اإلانث، إال أهنن يتقاضني أجرًا أقل بنسبة 70يف تونس، على سبيل املثال، و بدرجة كبرية. 
اء واملديرون مستوًيت مماثلة من التعليم إال أن املناصب اإلدارية هي فئة مهنية يسيطر عليها نظرائهن الذكور. ووفًقا لنتائج الدراسة االستقصائية، حيتاج اخلرب 

نقاط مئوية( من النساء الاليت  10الذكور. ومن انحية أخرى، تواجه اخلبريات املهنيات يف كل من تونس ومصر فجوة أوسع يف األجور بني اجلنسني )تتجاوز 
الوة على ذلك، يوجد تباين يف تكافؤ األجور بني النساء يف الصناعات أو املشروعات اليت تعترب نسائية بدرجة كبرية يف منطقة يعملن يف املناصب اإلدارية. وع
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نساء جورًا أقل من الالشرق األوسط ومشال إفريقيا. وكما هو احلال يف العديد من البلدان جبميع أحناء العامل، عادة ما تتقاضى النساء الاليت لديهن أطفال أ
تؤدي األمومة إىل خصم غرامة من الراتب قد تطول اخلبريات املهنيات، يف حني أن حالة األبوة هلا أتثري ضئيل على  .)ILO, 2019[27](بدون أطفال 

 األجر الذي يتقاضاه الرجل.

 زايدة متثيل النساء يف أقل فئات التشغيل استقرارًا

الب ويف مجيع أحناء العامل، جمموعة أكرب من املخاطر العامة واملهنية، مثل اإلصاابت واملرض، مقارنًة ابلعاملني يف يواجه املنخرطون يف العمل غري املنظم، يف الغ
لالطالع على تعريف العمالة غري املنظمة(. وابإلضافة إىل ذلك، يتسبب نقص الوصول إىل احلماية االجتماعية  1ب  -1القطاع الرمسي )راجع امللحق 

ملخاطر املالئمة يف أن العديد من العاملني ابلقطاع غري الرمسي يعانون من انعدام أمن الدخل أو جيعلهم عرضة للفقر وفًقا للدخل وأدوات إدارة ا
)[28]OECD/ILO, 2019( يف البلدان الناشئة 67. ويف بلدان اجلنوب، تعترب السمة غري الرمسية هي العرف السائد يف التشغيل حيث ترتاوح من ٪

وجدير ابلذكر أن نقص البياانت املقارنة على مدى الفرتات الزمنية ال يتيح التوصل الستنتاجات حول  .)ILO, 2018[30](٪ يف البلدان النامية 90إىل 
 قليمية أو العاملية، ولكن البياانت احلالية توحي بوجود اجتاهات متباينة على حسب املناطق أو البلدان.االجتاهات اإل

وكما يتضح  .)OECD/ILO, 2019[22](٪(  58٪( منه للنساء ) 63وعلى الصعيد العاملي، تعد العمالة غري املنظمة مصدرًا أكرب لوظائف الرجال )
٪ للنساء(. وغالًبا ما تنخفض حصص النساء يف 62٪ للرجال و 70، فإن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتبع هذا النمط أيًضا )1.11من الشكل 

. ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، )ILO, 2018][29(العمالة غري املنظمة يف البلدان اليت تسجل نسب منخفضة ملشاركة املرأة يف سوق العمل 
اية االجتماعية تشتغل نسبة كبرية من النساء العامالت يف القطاع العام حيث أنه على األرجح القطاع الذي يقدم عقود توظيف رمسية ويتيح وصول أفضل للحم

حيث حجم االقتصاد الريفي الضخم )وفًقا حلصته يف الناتج احمللي اإلمجايل(، غالبًا  )راجع الفصل املهين والقطاعي أعاله(. وابلنسبة لبلدان مثل مصر واملغرب
٪ من العاملني يف الزراعة عاملًيا من 94ما يكون الطابع غري الرمسي مرتفًعا لكل من عمالة الرجال والنساء على حد سواء. وتشري اإلحصاءات إىل أن حوايل 

 .)OECD/ILO, 2019[28](العمالة غري املنظمة 

 ارتفاع احتمالية عمل الرجال يف القطاع غري املنظم عن النساء .1.11 الشكل

 2016حصة النساء والرجال يف قوة العمل غري املنظمة )ابلنسبة ٪(، 

 
العمل النسائية غري املنظمة يف إمجايل قوة العمل النسائية، وحصص قوة العمل غري املنظمة من الذكور يف إمجايل قوة العمل من الذكور : يوضح الشكل حصص قوة ملحوظة

 . أما البياانت اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فهي غري متاحة.2016يف 
)Women and Men in the Informal Economy: A  ,)[29]ILO, 2018منظمة العمل الدولية : تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت املصدر

dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/, Statistical Picture 
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ابلعمالة غري املنظمة، يزيد متثيل النساء يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل مفرط يف أكثر فئات التشغيل من حيث ني النساء املشتغالت ومن ب
من العاملني  : العاملون املنزليون، والعاملون من املنزل أو "العاملون املسامهون من أفراد األسرة"، والذين يُعرفوا على أهنم أفراد األسرة13عدم االستقرار، أال وهم

(. ويعكس هذا الصورة 3، وراجع أيًضا الفصل 1.12يف املزارع واملشروعات األسرية حتت إشراف أحد أفراد األسرة )عاًدة ما يكون الزوج أو األب( )الشكل 
. كما )OECD/ILO, 2019[28](مة العاملية حيث تتواجد العامالت يف كثري من األحيان ضمن الفئات األكثر ضعًفا وعدم استقرارًا للعمالة غري املنظ

وإضافة إىل  أن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أكثر احتمالية من نظرائهن الرجال أن يعملن حلساب أنفسهن أو يسهمن يف العمل األسري.
هبا النساء. وتُعد النساء يف ذلك، توجد داخل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بعض االختالفات بني البلدان يف منط العمالة غري املنظمة اليت تنخرط 

أضعاف  4أضعاف و 8مصر واملغرب األكثر ترجيًحا أن يكن من العاملني املسامهني من أفراد األسرة عنه يف األردن وتونس، كما تزيد االحتمالية هلن مبقدار 
لدين. وغالًبا ما تساند النساء الريفيات األعمال الزراعية عن نظرائهن الذكور لكل بلد على التوايل. ويرجع السبب يف ذلك إىل أمهية الزراعة يف هذين الب

سب أكرب األسرية، واليت تكون مقابل أجور منخفضة )أو بدون أجور( وبدوام جزئي أو مومسي. ومن انحية أخرى، مييل الرجال إىل شغل وظائف حتقق مكا
. ويف تونس واألردن، وعلى الرغم من أن حصة إسهام الزراعة يف الناتج )nder, 2015EU Public Group on Ge[30](وتستلزم مهارات عالية 

جه ضعف عمل املرأة يف احمللي اإلمجايل صغرية نسبًيا، إال أن احتمالية كون النساء من العاملني املسامهني من أفراد األسرة أيًضا أعلى من الرجال. وتعكس أو 
وسط ومشال إفريقيا القيود احملددة اليت تواجهها املرأة الريفية، مثل عدم املساواة يف احلصول على حقوق املرياث وإمكانية متلك الزراعة يف منطقة الشرق األ

ضي ٪ فقط من مالك األرا5٪ من قوة العمل الزراعية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ولكنهن ميثلن 45األراضي. وعلى سبيل املثال، متثل النساء 
وهذا من شأنه أن جيعل مشاركة املرأة الريفية مقصورة على األنشطة  .)De La O Campos, Warring and Brunelli, 2015[31](الزراعية 

 ملساواة بني اجلنسني.الزراعية اليت حتتاج ملهارات منخفضة، كما يقلل من فرصها يف أنشطة رًيدة األعمال مما يؤدي إىل تفاقم انعدام ا

 النساء املنخرطات يف العمل غري املنظم أكثر احتمالية أن يشتغلن بوظائف غري مستقرة .1.12 لشكل

 (2018عمل غري املنظم حبسب الوضع يف العمالة، مبا يف ذلك الزراعة )توزيع النساء والرجال يف ال

 
. وتشمل البياانت اإلمجالية 2018: يوضح هذا الشكل توزيع النساء والرجال يف العمالة غري املنظمة حبسب الوضع يف العمالة ويف إمجايل العمالة غري املنظمة يف ملحوظة

ن، وقطر، واململكة العربية السعودية، واجلمهورية العربية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا البحرين، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، والسلطة الفلسطينية، وعما
 .1ب -1السورية، واإلمارات العربية املتحدة، واليمن. وللحصول على مزيد من املعلومات حول الوضع يف العمالة، راجع امللحق 

)Women and Men in the Informal Economy: A  ,)[29]ILO, 2018: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر
dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/, Statistical Picture 
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 العمال املنزليون غالبيتهم من النساء املهاجرات ومن الفئات اهلشة على وجه اخلصوص
. كما يرتفع تركز العمال املنزليني املهاجرين يف املنطقة بشكل خاص 14(3يرتفع الطلب على العمال املنزليني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )الفصل 

٪. وتعمل الغالبية العظمى من العمالة املنزلية يف منطقة الشرق 1.5يف بلدان اخلليج، يف حني أن نسبتهم كحصة من إمجايل العمال يف مشال إفريقيا أقل من 
 .)ILO, 2015[34](٪ منهم من اإلانث 60األوسط ومشال إفريقيا بشكل غري منظم كما أن أكثر من 

رت إحدى ويُعد هؤالء العمال شديدو الضعف واهلشاشة كما أهنم معرضون ملخاطر كبرية فيما يتعلق ابلتحرش، والذي غالًبا ما يكون جنسًيا. وقد أشا
قد اشتكني من التحرش اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب  ٪ من العامالت املنزليات الاليت ُأجريت مقابالت معهن يف مصر10الدراسات االستقصائية إىل أن 

كما أشارت دراسة أخرى عن العامالت املنزليات   .)dziak and Walter, 2011źGo[35](واللمس بطريقة غري الئقة وطلب إقامة عالقات جنسية 
٪ يزعمن أهنن 14لديهن عقد عمل وأن ما يتجاوز ٪ منهن ليس 97( إىل أن حنو AFTURDأجرهتا "مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" )

. كما تتعرض الفتيات الصغريات يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا )Bougeurra, 2017[32](وقعن ضحاًي االعتداء اجلنسي يف العمل 
للحصول على تفاصيل حول عمل األطفال يف العمالة املنزلية(. وتتخذ احلكومات يف منطقة  3أحيااًن لظروف عمل منزيل صعبة أو حىت خطرية )راجع الفصل 

 (.3.1الشرق األوسط ومشال إفريقيا تدابريًا لضمان حتقيق املعايري الدنيا الالزمة للعمال املنزليني )دراسة حالة 

 املرأة ورايدة األعمال .1.4

 نساء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياأنشطة رايدة األعمال شديدة االخنفاض فيما بني 

ل. فوفًقا لتقرير تسجل منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أبسرها أوسع فجوة بني اجلنسني على مستوى العامل من حيث املراحل املبكرة لنشاط رًيدة األعما
(، أتيت احتمالية مشاركة نساء املنطقة يف إمجايل املراحل املبكرة GEMالصادر عن املرصد العاملي لرًيدة األعمال ) 2017الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

(. ويسجل األردن أوسع فجوة بني اجلنسني حيث 1.13فقط نصف احتمالية مشاركة نظرائهن من الذكور )الشكل  15(TEAلنشاط رًيدة األعمال )
كما توجد يف تونس ومصر فجوة كبرية بني اجلنسني حيث   .)3al., 2017 Kelley et][6(رجل  100امرأة يف نشاط رًيدة األعمال لكل  26تشارك 

(. أما يف االقتصادات 0.67على التوايل، بينما يسجل املغرب أعلى نسبة على مستوى البلدان األربعة ) 0.36و 0.35تبلغ نسب اإلانث إىل الذكور 
 ,OECD) (TEAاجلنسني يف املراحل املبكرة لنشاط رًيدة األعمال )الناشئة األخرى، مثل الربازيل، وإندونيسيا، وماليزًي، تكاد ال توجد فجوات بني 

ويف حني أن رائدات األعمال يواجهن العديد من التحدًيت )مثل احلصول على املعلومات، والوصول إىل الشبكات، والوصول إىل األسواق  .2017]24[(
الرئيسي أمام النساء الراغبات يف بدء نشاط جتاري يف منطقة الشرق األوسط ومشال واألصول(، إال أن التقارير تفيد أن الوصول إىل رأس املال هو العائق 

 .)UNIDO, 2017[33](إفريقيا 
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 إفريقيا من الرجال أكثر من النساءارتفاع احتمالية أن يكون رواد األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال  .1.13 الشكل

 (TEA( )2017نسب الذكور واإلانث من إمجايل نشاط رًيدة األعمال يف املراحل املبكرة )

 
ال حديثي عاًما والذين هم إما رواد أعم 64-18( هو النسبة املئوية للسكان الذين ترتاوح أعمارهم بني TEA: معدل نشاط رًيدة األعمال يف املراحل املبكرة )ملحوظة

 مديري األنشطة التجارية اجلديدة.-العهد أو مالك 
 ,SME and Entrepreneurship Policy in Canada: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املصدر

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

 Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report,, )[35]Entrepreneurship Monitor, 2019
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

 ,OECD)ة ملكية األراضي واألصول من غري األراضي، ابإلضافة إىل الوصول إىل االقتصاد الرمسي، أمرًا حاسم األمهية ابلنسبة للشمول املايل للمرأتعترب 
إىل أن النساء يف مشال إفريقيا ( SIGIواملساواة بني اجلنسني )مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية . وتشري نتائج 2019]36[(

العاملي البالغ ٪ مقارنة ابملتوسط 45تواجهن أعلى مستوًيت للتمييز على مستوى العامل فيما يتعلق ابلوصول إىل املوارد اإلنتاجية واملالية حيث تبلغ نسبته 
27 ٪)][36OECD, 2019( وتُعد األصول بنًدا جوهرًًي لرواد األعمال، وخباصة للنساء يف املناطق الريفية حيث تعتمد غالبية األنشطة االقتصادية على .

يف متويل تساعد  األراضي، كما أهنا الزمة لبدء نشاط جتاري ابلفعل، وميكن بيعها لالستثمار يف األنشطة التجارية وأيًضا استخدامها كضمانة للقروض اليت
ليت حتكم مسألة حق املرأة النشاط التجاري. غري أنه يف مجيع بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، متثل األطر القانونية أو األعراف القائمة على التمييز ا

التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية  ؤشر منظمة(. ففي واقع األمر ووفًقا مل2يف املرياث عقبة رئيسية أمام رائدات األعمال احملتمالت )الفصل 
، ال تتمتع النساء األرامل و/أو الفتيات يف البلدان األربعة بنفس احلقوق القانونية مثل الرجال األرامل واألبناء فيما يتعلق (SIGIواملساواة بني اجلنسني )

. وابإلضافة إىل ذلك، عاًدة ما متارس األسر ضغوطًا على الورثة اإلانث للتنازل )OECD, 2019[36](بوراثة األراضي و/أو األصول األخرى غري األراضي 
٪ من النساء 96أن ما يقرب من  2009وكشفت دراسة أجريت يف  . )OECD, 2017[24](عن حقوقهن الكاملة يف املرياث لصاحل األقارب الذكور 

 200على  2010كما أشارت دراسة استقصائية أجريت يف   .)Legal agenda, 2018[37]( لمن نصيبهن كاماًل من املرياثيف صعيد مصر ال يست
. ويعكس هذا ما جاء يف دراسة استقصائية أجريت يف أربعة )The Caravan, 2018[38](٪ منهن مل حيصلن على أي مرياث 59امرأة مصرية إىل أن 

تراه رائدات بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، واليت خلصت نتائجها إىل أن نقص الوصول إىل رأس املال كان العائق الرئيسي الذي 
. ويُعترب هذا الوضع ابلغ الصعوبة، بشكل خاص، ابلنسبة لرائدات األعمال املصرًيت )17UNIDO, 20[33](األعمال يقف أمام بدء نشاط جتاري 
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٪ منهن أنه يفتقرن إىل رأس املال الالزم لبدء نشاط جتاري. وجتري احلكومات حالًيا سلسلة من اإلصالحات التشريعية واملؤسسية الرامية 51حيث أفادت 
 (.4.2و 4.1احلالة  إىل حتسني حقوق املرياث )دراسات

 رائدات األعمالاحلصول على متويل رمسي عقبة أخرى أمام 

ان األربعة، يقرتض عندما تفتقر النساء إىل الوصول إىل األصول، يُرجح حينها أن يواجهن صعوابت يف الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية أيًضا. ففي البلد
(. وعلى الرغم من حتسن حالة الشمول املايل للنساء والرجال على حد سواء مبنطقة 1.14نة ابلرجال )الشكل عدد أقل من النساء من املؤسسات املالية مقار 

ريف واحلصول الشرق األوسط ومشال إفريقيا )حيث ختول مجيع بلدان املنطقة تقريًبا حصول النساء على حقوق متساوية مع الرجال فيما خيتص بفتح حساب مص
٪ من 57٪ فقط من نساء املنطقة لديهن حساابت مصرفية، مقارنة بنحو  38، إال أن )OECD, 2019[39](مالية رمسية على االئتمان من مؤسسة 

النساء الاليت ميتلكن متوسط نسبة حيث بلغ بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العاملي ومتوسط الرجال. وتُعترب هذه األرقام أقل بكثري من املتوسط 
 ٪ على التوايل.94٪ و65حسااًب مصرفًيا، 

صم املباشر، وملكية ويف كافة البلدان األربعة، ال تزال الفجوات بني اجلنسني يف مؤشرات الوصول املايل الثالثة )حساب املؤسسة املالية، وملكية بطاقة اخل
ا مثريًا لإلعجاب على بطاقة االئتمان( لصاحل الرجال، على الرغم من اختالف التفاواتت بني اجلنسني من بلد إىل آخر. وبرغم ذلك، حققت مصر تقدمً 

)الشكل  2014٪ يف 9٪ من النساء ميتلكن اآلن حسااًب يف مؤسسة مالية، بعدما كانت هذه النسبة 27مدى السنوات القليلة املاضية حيث أصبح 
قرتض ابإلضافة إىل1.15

ُ
الرافعة املالية األعلى هلا آاثر إجيابية  (. كما أوضحت الدراسات التجريبية أن زًيدة توافر األسهم/حقوق امللكية و/ أو رأس املال امل

أس مال املسامهني كبرية على أداء األنشطة التجارية اململوكة للنساء يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا واليت تُقاس ابملبيعات، واألرابح، والعائد على ر 
)[40]tz, 2017Lutz and Lu-Baliamoune(. 

(، يتعني على احلكومات، من أجل تقليص الفجوة بني 1.1)اإلطار  2013ومتشًيا مع توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النوع االجتماعي 
ملثقلة لكاهل الشركات والقيود التنظيمية اجلنسني يف نشاط رًيدة األعمال، أن يصمموا استجاابت مالئمة إلخفاقات السوق، مثل تقليل األعباء اإلدارية ا

وشبكات للدعم واملساندة، مبا يف ذلك تقدمي املشورة وتوجيه املفرطة؛ ودعم منو الشركات وتدويلها وابتكاراهتا؛ وتطوير محالت للتوعية، وبرامج تدريب، وإرشاد 
ضمن وصول متساٍو إىل التمويل لكل من رواد ورائدات األعمال على حد سواء، املهنية بشأن املسائل القانونية واملالية. كما ينبغي للحكومات أيًضا أن ت

عزيز الوعي وذلك من خالل اختاذ التدابري اليت تؤثر على العرض والطلب على التمويل، مثل تنفيذ خطوات لتحسني معارف وتوجهات املؤسسات املالية؛ وت
ملزيد من النساء لالنضمام إىل شبكات املستثمرين املالك أو شركات رأس املال االستثماري. وتتبين مبصادر التمويل وأدواته بني رائدات األعمال؛ وتشجيع ا

صول من أجل بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إجراء إصالحات لتعزيز وصول املرأة إىل اخلدمات املالية، واحلصول على األراضي وغريها من األ
 (.3و 2تثمار، وإيالء االهتمام لالحتياجات احملددة اخلاصة ابملرأة يف جمال رًيدة األعمال )راجع دراسات احلالة يف الفصلني ترسيخ مبادئ املساواة يف االس
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 عدد النساء احلاصالت على قروض مصرفية أقل بكثري من الرجال .1.14 الشكل

 (2017واملقرتضني من املؤسسات املالية )٪ نسبة املقرتضات 

 
 عاًما أو أكثر. 15: يوضح هذا الشكل نسب النساء أو الرجال الذين يقرتضون من املؤسسات املالية من إمجايل عدد النساء والرجال البالغني ملحوظة 

 The Global Findex Database 2017. Measuring )[41](World Bank Group, 2018 ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير جمموعة البنك الدويلاملصدر
-https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/2018Financial Inclusion and the Fintech Revolution, 
.04/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf 

 عدد النساء الاليت لديهن حساابت مصرفية أقل بكثري من الرجال .1.15 الشكل

 (2017عاًما ) 15استخدامات احلساب البنكي، حبسب نوع اجلنس، كنسبة ٪ من إمجايل السكان البالغني 

 
حساب بطاقة اخلصم املباشر، أو حساب بطاقة ائتمان، من إمجايل عدد : يوضح هذا الشكل نسب النساء والرجال ممن لديهم حساابت يف مؤسسة مالية، أو ملحوظة

 عاًما أو أكثر. 15النساء أو الرجال البالغني 
 The Global Findex Database 2017. Measuring )[41](World Bank Group, 2018 ,: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير جمموعة البنك الدويلاملصدر

Financial Inclusion and the Fintech Revolution, https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/2018-
04/2017%20Findex%20full%20report_0.pdf. 
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 املرأة داخل األسرة واجملتمع .1.5

 تغطية احلماية االجتماعية الشاملة الزال الطريق طوياًل أمام حتقيق

، أو العجز، تنطوي احلماية االجتماعية على الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وحتقيق أمن الدخل، السيما عند بلوغ الشيخوخة، أو البطالة، أو املرض
. وجدير ابلذكر أنه مل يقم سوى عدد قليل من بلدان منطقة الشرق )ILO, 2020[42](أو إصابة العمل، أو األمومة، أو فقدان العائل الرئيسي لألسرة 

البياانت احلالية ملصر فقط، واليت وتتوافر . )ILO, 2017[43](األوسط ومشال إفريقيا، مثل األردن، إبعداد سياسات وطنية متماسكة للحماية االجتماعية 
. )ILO, 2017[43](٪ 45. وابملقارنة، تسجل احلصة العاملية 16٪ من سكاهنا مشمولون بواحدة من مزاًي احلماية االجتماعية على األقل37تُقدر أن 

حدث البياانت املتاحة، تنفق بلدان منطقة الشرق وتُعزى التغطية غري الكاملة، بشكل جزئي، إىل اخنفاض اإلنفاق العام على احلماية االجتماعية. ووفًقا أل
٪ من الناتج احمللي اإلمجايل على التعليم، والصحة، وشبكات األمان االجتماعي، وهو أقل من املتوسطات املسجلة 11يف املتوسط  17األوسط ومشال إفريقيا

 .)IMF, 2018[44](٪(  14٪( وأمريكا الالتينية ) 19لبلدان أورواب الناشئة وكومنولث الدول املستقلة )

 1995العامة منذ  وجدير ابلذكر أنه مت إحراز بعض التقدم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث زاد إنفاق البلدان األربعة على احلماية االجتماعية
والثورات اليت قامت  2018احلماية االجتماعية اخلاصة هبا منذ األزمة املالية يف  (. وقد استحدثت معظم بلدان املنطقة أو توسعت يف تدابري1.16)الشكل 

٪ من الناتج 5عاًما من  20وتظهر مصر، على وجه اخلصوص، اجتاًها إجيابًيا ملموًسا حيث ضاعفت إنفاقها خالل  .)ILO, 2017[47](2010يف 
. ويف حني أن األردن خفض إمجايل إنفاقه منذ 2015٪ يف 11ليصل إىل  1995اعية يف احمللي اإلمجايل املخصص لإلنفاق العام على احلماية االجتم

(. 2.3الة ، إال أنه من بني عدد قليل جًدا من بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي أعد سياسة وطنية متماسكة للحماية االجتماعية )دراسة احل2005
)هدف التنمية املستدامة  2030سرها حتدًيت إضافية فيما يتعلق بتحقيق احلماية االجتماعية الشاملة حبلول وتواجه منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أب

 ( نظرًا ألزمة الالجئني وعدم االستقرار السياسي حيث ال يزال كالمها يضعف نظام احلماية االجتماعية الضعيف ابلفعل.1.3رقم 

اإلنفاق على احلماية االجتماعية مماثل للمستوايت العاملية أو أعلى منه، ولكنه أقل بكثري من مستوايت بلدان منظمة التعاون  .1.16 الشكل
 والتنمية االقتصادية

 2015و 2005، 1995اإلنفاق العام على احلماية االجتماعية كنسبة ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل يف 

 
لتونس. يشري اإلنفاق يف األردن إىل قطاع احلكومة  2015بداًل من  2011ابلنسبة للمغرب. والسنة املرجعية هي  2015بداًل من  2010: السنة املرجعية هي ملحوظة

 املركزية فقط.
 ILO World Social Protection Report 2017)[43](ILO, 2017 on ,- ,2019: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدوليةاملصدر

 ; OECDpubl/documents/publication/wcms_604882.pdf---dcomm/---dgreports/---c/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi
.http://www.oecd.org/social/expenditure.htm, Social Expenditure Database (SOCX), )]45[2019( 
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 النساء أقل وصواًل إىل احلماية االجتماعية من الرجال
ألسرة وتقدمي الرعاية، كما تقر إجراءات محاية األمومة املالئمة، وأيًضا إجازة األبوة واإلجازة الوالدية، أن األمهات واآلابء كالمها يتحملون مسؤوليات إعالة ا

من أهداف التنمية املستدامة بشأن اإلقرار أبعمال الرعاية غري مدفوعة  5.4حتقيق تقاسم أكثر إنصافًا ملسؤوليات الرعاية، متاشًيا مع اهلدف رقم يسهمون يف 
صة العامالت يف االقتصاد األجر والعمل املنزيل وتقديرمها. أن النساء الاليت ال يتمتعن بتأمني دخل كاف خالل املراحل األخرية من احلمل وبعد الوالدة، وخا

 غري املنظم، ميكن أن يعرضن أنفسهن وأطفاهلن ملخاطر صحية جسيمة.

اخنفاض وصول وجدير ابلذكر أن اخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل، وارتفاع مستوًيت البطالة، وارتفاع معدالت العمل غري املنظم مجيعهم يسهمون يف 
نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بتغطية األمومة واملعاشات التقاعدية لكبار السن. وعلى املستوى النساء إىل احلماية االجتماعية يف م

٪ من النساء الاليت لديهن  41٪ من النساء العامالت مبوجب القانون يف إطار اخلطط اإللزامية لالستحقاقات النقدية لألمومة. حتصل 45العاملي، يتم تغطية 
بياانت عن نسبة ل حديثي الوالدة يف مجيع أحناء العامل على استحقاقات األمومة. ابلنسبة لتونس، فهي البلد الوحيد من ضمن األربعة اليت تتوافر لديها أطفا

 . )ILO, 2017[43](٪ 12النساء العامالت الاليت حيصلن على استحقاقات األمومة واليت تبلغ 

 أن معظم بلدان منطقة وعلى الرغم أن معظم البلدان يف مجيع أحناء العامل قد أدرجت األحكام املتعلقة ابألمومة يف خمططات التأمني االجتماعي اخلاصة هبا، إال
مل، مبا يف ذلك مصر واملغرب الشرق األوسط ومشال إفريقيا تنص يف قوانني العمل اخلاصة هبا على أن إجازة األمومة مدفوعة األجر هي مسؤولية صاحب ع

وهذه الرتتيبات قد ال تشجع على توظيف العامالت، مما يسهم يف اخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل. غري أن بعض  .)ILO, 2017[43]( وتونس
العمل بدفع االشرتاكات للعاملني اإلانث والذكور من أجل متويل  البلدان، مبا فيهم األردن، قد طبقت خمططات للتأمني االجتماعي حيث يسهم أصحاب

ع على أصحاب العمل املخططات القانونية والتشريعية لتأمني األمومة، و"اتباع النظام االشرتاكي" يف تغطية التكلفة حبيث ال تكن بعد اآلن تكلفة مباشرة تق
 (.2.4)دراسة احلالة 

٪ من األشخاص فوق سن التقاعد القانوين على مستوى العامل مشمولون حالًيا مبوجب القانون للحصول على 68 أما ابلنسبة إلعاانت الشيخوخة، فإن
٪ للرجال والنساء على التوايل. بينما 27٪ و47اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا املعاش التقاعدي للمسنني. وتبلغ املتوسطات على املستوى 

٪ 12. غري أن هذا ال يغطي سوى 18٪، وهي اثين أعلى نسبة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا42الفعلية لكبار السن يف األردن تبلغ نسبة التغطية 
٪ فقط من السكان اإلانث يف سن العمل يف النظام 11٪ من الرجال األردنيني املسنني. وعالوة على ذلك، تسهم 82من األردنيات املسنات، مقارنة بنحو 

٪ من الرجال وهو ما يعين أنه لن تكون هناك زًيدة يُعتد هبا يف معدل النساء فوق السن القانوين ممن يتلقني معاًشا 33الوطين للمعاشات التقاعدية، يف مقابل 
 .)ILO, 2017[43]( إذا مل تُتخذ تدابريًا تراعي الفوارق بني اجلنسني

ليت طية غري الكاملة، إىل حد كبري، ابرتفاع املعدالت غري الرمسية، واخنفاض مشاركة اإلانث يف سوق العمل، ومستوًيت البطالة املرتفعة، واترتبط أسباب التغ
إىل مستوًيت ي تؤثر مًعا ابلسلب على قدرة املرأة على سداد استحقاقات املعاشات الرتاكمية يف خمططات النظام االكتتايب للمعاشات التقاعدية، مما يؤد

ات إلصالح أنظمة أعلى من الفقر بني كبار السن من النساء ابملقارنة ابلرجال. وعلى الرغم من ذلك، تتخذ بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إجراء
لك املعاشات التقاعدية، كما يعرض اإلطار احلماية االجتماعية يف األردن، مبا يف ذ 2يف الفصل  2.3احلماية االجتماعية اخلاصة هبا. وتبحث دراسة احلالة 

 يف خمططات مزاًي األمومة واألبوة يف البلدان األربعة. 2.6

 تزايد اخنراط النساء يف عملية صنع القرار يف احلياة العامة

التنافسية من أجل التنمية" كل من التمكني االقتصادي تتناول "مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للحوكمة والقدرة 
. 19بطان ارتباطًا وثيًقاوالسياسي للمرأة على مستوى املكوانت املختلفة للمبادرة حيث أن الربانمج يستند إىل قناعة أن التمكني االقتصادي والسياسي للمرأة مرت

املتعلقة ابلسياسات اليت تؤثر على حياهتا. وعليه، إذا مل يتم متكني املرأة اقتصادًًي ومل تكن تتمتع ويتعني على املرأة أن يكون هلا صوت مساٍو يف اختاذ القرارات 
ر اليت تعرقل مبستوى معني من االستقالل االقتصادي، فسيكون من الصعب عليها االخنراط يف األمور السياسة والتأثري على تلك السياسات. كما أن العناص

ا تصاد متنعهن أيًضا من املشاركة يف السياسة وأن تصبحن عضوات يف الربملان. وميكن أن يكون ملشاركة املرأة يف السياسة أتثريًا إجيابيً انضمام النساء إىل االق
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لوطين أو دون وى اعلى النمو الشامل والتمكني االقتصادي للمرأة. ومن املرجح أن تدرج املزيد من املؤسسات املتوازنة من حيث النوع االجتماعي، على املست
 .بشكل أكرب الوطين، اعتبارات النوع االجتماعي يف إصالحات السياسات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة حبقوق العمل واحلقوق االقتصادية

 من النساء يف صنع تقوم بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بتعبئة إمكاانت ومهارات النساء يف احلياة العامة بشكل متزايد حيث أن إشراك عدد أكرب
لمرأة، وتنفيذ القرار السياسي ال يهيئ الوضع فقط لتمكني املرأة، ولكنه يشجع أيًضا على اعتماد القوانني واملمارسات اليت تشجع التمكني االقتصادي ل

ملقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت (. وتُعترب نسبة ا5يف الفصل  5.2و 5.1واإلطارات  5.1سياسات تراعي بُعد النوع االجتماعي )دراسة احلالة 
. ومتتلك بعض 1990الوطنية مؤشرًا جيًدا للمساواة بني اجلنسني يف صنع القرار، وهي زادت بشكل ملحوظ يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ 

(. أما يف 1.17بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )الشكل البلدان، مثل تونس، برملااًن وطنًيا أكثر توازاًن من حيث النوع االجتماعي عن متوسط 
. كما ُأحرز تقدم يف مصر حيث ُتشكل النساء العضوات 1997٪ من الربملان الوطين، بعدما كانت صفرًا يف 15٪ و21املغرب واألردن، تبلغ نسبة اإلانث 

 ٪ من الوزراء.24النساء حاليًا . كما متثل 2005٪ يف 2٪ من الربملان، مقارنة أبقل من 15حالًيا 

املشاركة السياسية  وأصبحت املشاركة السياسية للمرأة أكثر شيوًعا يف املنطقة حيث يعرب اجلمهور يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عن تفضيلهم لزًيدة
٪ من املواطنني على 60املناصب املنتخبة. وقد أفاد أكثر من  للمرأة، مبا يف ذلك قبول فكرة تعيني رئيسة للدولة وتطبيق نظام احلصص النسائية يف تويل

 ,Thomas) مستوى البلدان األربعة املختارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أهنم يؤيدون استحداث حصص النساء يف املناصب السياسية
من وقد مت توثيق املشاركة السياسية للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، مبا يف ذلك العوائق والفرص، توثيًقا جيًدا يف سلسلة  .2019]46[(

 20.برانمج احلوكمة التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيااملطبوعات نشرت يف إطار 

 تزايد متثيل النساء يف الربملاانت الوطنية .1.17 الشكل

 ٪ نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية

 
، 2018و 2005و 1990النساء يف األعوام : يوضح هذا الشكل النسب املئوية للمقاعد الربملانية يف الربملاانت أحادية اجمللس أو جمالس النواب اليت شغلتها ملحوظة

 على التوايل.
 ،World Development Indicators, )[47](World Bank, 2020 (database): تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل تقارير البنك الدويل املصدر

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
قًتا أكثر من الرجال على حنو غري متناسب، ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل ، مما تكرس النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا و 

وجدير ابلذكر أنه يف كل من بلدان العامل، تتحمل النساء، بشكل رئيسي، عبء الرعاية غري مدفوعة  21يرتك هلن القليل من الوقت للوظائف مدفوعة األجر.
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وسط الوقت الذي تقضيه املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يومًيا يف القيام أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل األجر. وعلى الرغم من أن مت
 على ساعة يف مجيع أحناء العامل(، فإن الفجوة بني اجلنسني 4.7ساعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مقابل  4.9املنزيل مماثاًل للمناطق األخرى )

(. 1.18وهي اثين أعلى فجوة يف العامل. ويعين هذا أن أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر غالًبا ما تقوم هبا النساء )الشكل  -املستوى اإلقليمي صارخة 
عمل مقابل أجر. وهذا ليس ٪ من يوم عملهن، مما ابلكاد يرتك هلن أي وقت لل89ويشكل الوقت الذي تقضيه النساء يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر 

 ,Charmes) ٪ من إمجايل وقت العمل اخلاص هبم ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر20هو احلال ابلنسبة للرجال الذين خيصصون يف املتوسط 
)]48[2019. 

 النساء اجلزء األكرب من أعمال الرعاية غري مدفوعة األجرتتوىل  .1.18 الشكل

 (2019) اجلنسني بني والفجوات األجر مدفوعة غري الرعاية أعمال يف املنقضي الوقت

 
 املنزلية.: يظهر الرسم البياين الفجوات بني اجلنسني على املستوى اإلقليمي فيما يتعلق أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر واألعمال ملحوظة

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

أحناء العامل أهنا غري متاحة للتوظيف أو ال تبحث عن عمل بسبب أعمال الرعاية غري مدفوعة مليون امرأة يف سن العمل جبميع  606، أعلنت 2018يف عام 
مليار امرأة غري  1.4٪ من  42وميثل مقدمو الرعاية غري مدفوعة األجر بدوام كامل  .)ILO, 2018[50]( مليون رجل فقط 41األجر، مقارنة بنحو 

٪ من 42مليون. ووفًقا ملنظمة العمل الدولية، تبقى  706٪ فقط من كافة الرجال غري النشطني والبالغ عددهم 6نشطة يف مجيع أحناء العامل، مقارنة بنسبة 
٪ من النساء غري 65٪ فقط من الرجال. ويف مصر، ألقت 6بسبب حاجتهن إىل رعاية اآلخرين، مقارنة بنسبة النساء على مستوى العامل خارج قوة العمل 

٪ من الرجال غري النشطني عدم نشاطهم ألسباب شخصية 57النشطات اقتصادًًي ابللوم على أعمال الرعاية اليت تتسبب يف عدم نشاطهن، بينما أعاز 
٪ من النساء غري النشطات أعمال الرعاية غري مدفوعة 77و لديهم إعاقة(. أما يف كل من األردن وتونس، يلوم حوايل )كأن يكونوا يف التعليم أو مرضى أ

٪ من الاليت تقل أعمارهن 36٪ من الرجال غري النشطني. ويف املغرب، ختتلف نسبة النساء غري النشطات حسب العمر: فهي تبلغ 3األجر مقارنة بنحو 
عاًما، وهو ما يبقي النساء خارج سوق العمل  44إىل  30٪ ممن ترتاوح أعمارهن بني 70عاًما وحوايل  45ن تصل أعمارهن إىل ٪ مم56عاًما، و 30عن 

 .)High Commission for Planning Morocco, 2018[51]( خالل السنوات األساسية اليت يتم خالهلا التقدم يف السلك الوظيفي واملهين

دقيقة عمل يومًيا )عمل بدون  84وتُعترب النساء يف مجيع أحناء العامل هم أيًضا "األفقر" من حيث الوقت من الرجال. فعلى الصعيد العاملي، تقضي النساء 
، على التوايل. وهذا ال يف املتوسطدقيقة أكثر من الرجال  57دقيقة و 77أجر وأبجر( أكثر من الرجال. وتعمل النساء يف الدول العربية ومشال إفريقيا ملدة 

جمااًن( فحسب، بل أن لديهن وقت فراغ أقل حتت تصرفهن ويتحملن أاثرًا صحية أكرب بسبب الكم املفرط والضخم من أعمال و يعين أن النساء يعملن أكثر )
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ويُرجح أن ينتج ذلك عن تقدمي خدمات رعاية دون املستوى األمثل واألداء دون املستوى  .)ILO, 2018[50]( الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل
 يف األعمال مدفوعة أجر.

( يف تقريرها 2012إىل  1997عاًما )من  15بلًدا ذات الدخل املرتفع يف أغلب األحوال، على مدى  23وقامت منظمة العمل الدولية بتحليل بياانت 
ساعات أكثر يف وقد خلصت املنظمة إىل أنه على الرغم من أن النساء العامالت قضني يف املتوسط  . )ILO, 2018[53](لرعايةأعمال الرعاية ووظائف ا

، سواء كانت نظامية أو غري نظامية، إال أهنن بشكل عام واصلن أداء املزيد من أعمال الرعاية غري 1997مقارنة بعام  2012الوظائف مدفوعة األجر يف 
، فذلك يرجع 1997نقطة مئوية منذ  0.2األجر أكثر من الرجال. وإذا تقلصت الفجوة بني اجلنسني يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر بنسبة مدفوعة 

اخنفض الوقت كما بشكل أساسي إىل أن النساء يقضني وقًتا أقل يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر من ذي قبل، بداًل من توزيع العمل توزيًعا متساوًًي )
عاًما إلغالق  210الذي يقضيه الرجال يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر(. وتشري التقديرات إىل أنه هبذه الوترية، من املرجح أن يستغرق األمر حوايل 

ال إفريقيا، اليت تواجه توزيًعا أقل مساواة الفجوة بني اجلنسني يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر يف هذه البلدان. كما ستستغرق منطقة الشرق األوسط ومش
 وإنصافًا ألعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، وقًتا أطول لتحقيق املساواة بني اجلنسني ابلوترية احلالية.

ية إىل حتسني اإلجازة الوالدية (، تعترب التدابري الرام1.1)اإلطار  2013ومتاشًيا مع توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النوع االجتماعي يف 
مدفوعة األجر ضرورة مدفوعة األجر، ورعاية األطفال اجليدة وميسورة التكلفة، واملرونة واملساواة يف مكان العمل فيما يتعلق بتقاسم مسؤوليات الرعاية غري 

 .)OECD, 2017[52](ات بني اجلنسني يف التشغيل الزمة لتحقيق توازن عادل بني العمل واحلياة الشخصية، وابلتايل ستساعد على تقليص الفجو 
يق بني أعباء وتعتمد احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل نشط قوانني وممارسات ملساعدة العامالت احلاليات واملستقبليات على التوف

 (.2.4و 2.1العمل واألسرة )دراسات احلالة 

 مور تتغريال تزال املعتقدات والتوجهات البالية تعوق املرأة اقتصاداًي، على الرغم من أن األ

القوالب النمطية اخلاصة أبدوار النوع  استمرار وجودحتد املعايري واألعراف االجتماعية املناهضة للمساواة واملستمرة من دور املرأة يف االقتصاد ألهنا تساعد على 
بشأن التقدم الوظيفي. وجدير ابلذكر أن القوالب  االجتماعي. وتضعف هذه السلوكيات من دور املرأة وحرية اخنراطها يف العمل أبجر، ويف اختاذ القرارات

ادات بلدان منظمة النمطية واألعراف والتوجهات اخلاصة بدور الرجال والنساء تتغري ببطء شديد، وقد أحرزت تقدًما أقل يف االقتصادات الناشئة عنه يف اقتص
 .) ,2017OECD[52]( التعاون والتنمية االقتصادية

 العديد من النساء ويؤازر الرجال يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، يف الغالب، جمموعة من املواقف والتوجهات التقليدية جتاه حقوق املرأة، كما تعرب
( لعام SIGIاالجتماعية واملساواة بني اجلنسني )عن آراء متباينة بشأن أدوارهن. ويكشف تقرير مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات 

تزال سائدة يف  أنه على الرغم من تطور املواقف املتخذة حيال دور املرأة ووضعها يف مجيع أحناء العامل، إال أن بعض املواقف واملعتقدات التمييزية ال 2019
نه من غري املقبول أن تعمل املرأة خارج املنزل مقابل أجر ال تزال مرتفعة يف مجيع البلدان اليت تغطيها هذه الدراسة حيث أن نسبة السكان الذين يعتربون أ

ومتاشيا مع ذلك، وجدت  .)OECD, 2019[36]( ٪ يف مصر واألردن واملغرب وتونس، على التوايل19٪ و21٪ و30٪ و34البلدان األربعة وتسجل 
٪ من الرجال يف 72٪ من الرجال يف مصر و87البية العظمى من الرجال ما زالوا يعتقدون أن دور املرأة األساسي هو رعاية األسرة: دراسات أخرى أن الغ

اكن عمل ٪ فقط من الرجال أنه من املقبول أن تعمل النساء يف أم38أما يف األردن، يرى  . )UN Women/Promundo, 2017[53](املغرب
ويف بلدين من  .)World Bank, 2018[54]( ٪ فقط إمكانية عودة النساء إىل املنزل من العمل عقب الساعة اخلامسة مساءً 26خمتلطة، بينما يقبل 

٪ )مصر( من الرجال أن األزواج جيب أن يكون هلم القول الفصل يف القرارات اخلاصة ابألسرة 69٪ )املغرب( و46البلدان األربعة املختارة، يؤمن 
)[49]Thomas, 2019(. 

لب راسخة بداخل النساء وجزء منهن دون وعي. وجدير ابلذكر أن مثل هذه املواقف والتوجهات ال تضعف صوت املرأة ودورها فحسب، إمنا تصبح يف الغا
( أن نسبة كبرية من النساء يف البلدان األربعة SIGIوتشري نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني )

وعالوة على ذلك، ترى  .)OECD, 2019[36]( ٪ يف مصر36إىل  ٪ يف األردن18تربر العنف املنزيل يف ظل ظروف معينة، وترتاوح هذه النسبة من 
 .)UN Women/Promundo, 2017[56](٪ من النساء املشموالت ابلدراسة االستقصائية من مصر أن رعاية األسرة هو أهم دور هلن 77
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بار، ميكن أن ُتشكل عائًقا أمام حتقيق العالقات املتكافئة بني اجلنسني داخل األسرة، وتعرقل قدرة املرأة وعليه، عندما تؤخذ مجيع هذه املواقف جمتمعة يف االعت
 على العمل، وابلتايل تؤثر على متكينها اقتصادًًي.

عام ضخم ومشبع ابلعمالة  والذي يعكس معدالت بطالة مرتفعة، وقطاع –وعلى صعيد آخر، يسهم املناخ االقتصادي األوسع نطاقًا على مستوى املنطقة 
يف االعتقاد السائد أبن وصول الرجال إىل الوظائف جيب أن حيظى ابألولوية على النساء. ومع ازدًيد معدل البطالة يف منطقة  -وقطاع خاص يعاين من الركود 

م التقليدي يف إعالة األسرة. ووفًقا للدراسة االستقصائية ، يكافح العديد من الرجال للعثور على وظائف والوفاء بدوره2008الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ 
٪ من النساء يف مصر يعتنقون فكرة أن الرجال جيب أن يصلوا إىل 88٪ من الرجال و98اليت أجراها معهد بروموندو وهيئة األمم املتحدة للمرأة، فإن 

 .)UN Women/Promundo, 2017[53]( الوظائف وحيصلوا عليها قبل النساء عندما تكون فرص العمل اندرة

زعزعة املعتقدات التقليدية اخلاصة ابلعالقات بني اجلنسني داخل األسرة، كما ميكن أن تزيد من تقوم بغري أن السياق االقتصادي احلايل والتغريات األخرى 
مهام تقدمي الرعاية ُتسند إىل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، إال أن (. وعلى الرغم من أن معظم 1.2مشاركة املرأة يف سوق العمل )اإلطار

م مبزيد من أعمال أكثر من نصف الذكور اجمليبني عن االستقصاء أفادوا أبهنم يقضون القليل جًدا من الوقت مع أطفاهلم ويرغبون يف مشاركة النساء يف القيا
وابإلضافة إىل ذلك، يرغب حوايل نصف اجمليبني عن االستقصاء من الذكور واإلانث  .)UN Women/Promundo, 2017[53]( الرعاية اليومية

٪ من الرجال يف مصر واملغرب 70٪ من اجمليبني يف املغرب يف وجود سياسة تنص على أو تضمن إجازة األبوة. ويتوقع أكثر من 80يف مصر وأكثر من 
اوز دورهم رهم اخلاصة ابلرعاية داخل املنزل مع زوجاهتم العامالت، وهو، ابلتايل، ما يوحي أهنم يبحثون عن مشاركة أعمق يف األعباء املنزلية تتجمشاركة أدوا

يف املنزل وأن النساء هن التقليدي كمعيلني لألسرة. ومع ذلك، فإن هذا األمر الزال خاضًعا لشرط أنه يُتوقع أن يظل الرجل هو املعيل الرئيسي وصانع القرار 
ونقلها من قبل النساء  مقدمات خدمات الرعاية األولية والتنظيم داخل املنزل حيث أن هذه األمناط التقليدية عاًدة ما يتم ترسيخها يف مرحلة الطفولة وأتييدها

 .)UN Women/Promundo, 2017[53]( والرجال داخل أسرهم
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 كيف تتغري املواقف جتاه النساء، وما الذي يدفع هذا التغري .1.2 اإلطار

ل األعلى يشهد نظام السلطة األبوية حتواًل بني جمموعات سكانية معينة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. فبشكل عام، يُرجح أن يعامل الرجا
ئج الدراسات دخل املرتفع ممن تلقت أمهاهتم تعليًما جيًدا وقام آابؤهم ابملهام املنزلية األنثوية التقليدية النساء على قدم املساواة. وتشري نتاتعليًما، وذوي ال

للتطور. فعلى سبيل االستقصائية املتعددة إىل أنه على الرغم من استمرار تواجد العديد من عناصر النظام األبوي يف املنطقة، إال أهنا تتعرض لضغوط 
عرب بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، كما  2010٪ منذ 71٪ إىل 66املثال، ازداد الدعم للمساواة يف حقوق احلصول على الطالق من 

 2011-2010بني ٪ يف الفرتة ما 66٪ إىل 73اخنفضت نسبة املواطنني الذين ينظرون إىل الرجال على أهنم قادة سياسيون أفضل من النساء من 
. وعالوة على ذلك، غالًبا ما مييل النساء والرجال األكثر ثراًء وتعليًما وثقاًفة ممن يعيشون يف املناطق )Thomas, 2019[46]( 2019 -2018و

تصورات أكثر إنصافًا عن التمكني االقتصادي للمرأة. ويف املغرب، احلضرية يف كثري من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل أن يكون لديهم 
٪ من الرجال الريفيني نفس 30٪ من الرجال، بشكل عام، أن للرجل احلق يف ضرب زوجته إذا غادرت املنزل دون طلب إذنه، بينما يعتنق 25يعتقد 

مل العنف املنزيل للحفاظ على وحدة األسرة، فإن هذه النسبة تنخفض ٪ من النساء غري املتعلمات أنه جيب عليهن حت53ويف حني تشعر  22االعتقاد.
غري أنه يف بعض السياقات، مت رصد استثناءات حيث مل تسفر احلياة احلضرية والتعليم األفضل عن  23٪ بني النساء احلاصالت على التعليم العايل.9إىل 

 24املزيد من اآلراء املتساوية.

الرجل ال يبدو أنه يؤثر على موقفه حيث يتبىن الرجال األصغر سًنا وجهات نظر حمافظة مماثلة أو على نفس القدر من احملافظة ومما يثري االهتمام أن عمر 
 املساواة، إال أنللرجال األكرب سًنا وفًقا لنتائج دراسات متعددة أجريت يف هذا الشأن. وبينما تتطلع النساء األصغر سًنا يف املنطقة إىل قدر أكرب من 

لدراسة االستقصائية الدولية الرجال األصغر سًنا ال يشاركوهنن هذا الرأي ابلضرورة، مما خيلق توترًا بني كال اجلنسني يف اجملالني العام واخلاص. ووفًقا لنتائج ا
العامل اليت ال تعتنق هبا األجيال (، تعد منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا هي املنطقة الوحيدة يف IMAGESبشأن الرجال واملساواة بني اجلنسني )

ومت رصد هذا األمر يف ثالثة  .)UN Women/Promundo, 2017[56](الشابة من الرجال وجهات نظر أكثر ليربالية وحتررية من كبار السن 
وبرغم رد الفعل السليب للشباب جتاه األدوار االقتصادية والسياسية للمرأة،  25من البلدان األربعة اخلاضعة للدراسة )مصر، والسلطة الفلسطينية، واملغرب(.

جة إىل إجراء إال أنه ميكن فهمه على أنه نتيجة الضغط لتحقيق الشعور املعرتف به تقليدًًي للرجولة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة. كما تنبع احلا
يف املواقف التقليدية للشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وقد أدى الوعي ابلثقافات القائمة مزيد من الدراسة لفهم العوامل احملتملة املؤثرة 

إفريقيا إلشراك  على النموذج األبوي السلطوي اليت قد تعزز عدم املساواة االجتماعية إىل تنفيذ جمموعة من املبادرات يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال
 (.1ج-1تغيري مفاهيم الذكورة )راجع امللحق  الرجال والفتيان يف

 انتشار العنف ضد املرأة على مستوى املنطقة

ا تكاليف ابهظة 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 هل
ليست والقطاع العام، واألنشطة التجارية، واجملتمع. ويرتبط العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي للمرأة ارتباطًا وثيًقا، إال أن العالقة يتكبدها األفراد، واألسر، 

لتشغيل نشاطها االقتصادي، ألنه يضعف بشكل كبري فرص التعليم وا -سواء يف املنزل أو يف مكان العمل  -خطية. فمن انحية، يعيق العنف ضد املرأة 
لمرأة أن يقلل أو للمرأة، وحرية االختيار، والقدرة على كسب الدخل، والتقدم والتطور املهين يف مكان العمل. ومن انحية أخرى، ميكن للتمكني االقتصادي ل

 حديثًا.يزيد من العنف حيث ميكن للرجال، يف بعض األحيان، أن يكون هلم ردة فعل عنيفة جراء وضع النساء الاليت مت متكينهم 

عنف ضد املرأة وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا جهات متعددة من أصحاب املصلحة يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ال تزال أشكال خمتلفة من ال
-García) إليذاء البدين٪ من النساء قد عانني من العنف اجلنسي و/ أو ا35منتشرة على نطاق واسع يف املنطقة. وعلى الصعيد العاملي، يُقدر أن 

)[55]al., 2013 Moreno et.  .غري أن حساسية هذه املسألة يف املنطقة، وخاصة ابلنسبة لعنف الشريك، تعين أن البياانت شحيحة أو غري مكتملة
عاًما( أهنن كن ضحاًي ألحد أشكال العنف أو أكثر حيث كانت  64 - 18٪ من النساء التونسيات )يف املرحلة العمرية 48ووفًقا ملصادر خمتلفة، أعلنت 

 The Advocates for Human Rights/Mobilising for Rights) الاليت تعرضن لعنف الشريك يف املناطق الريفية غالبيتهن من ضحاًي
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)[56]Associates, 2017.  من النساء التونسيات أهنن تعرضن لشكل من أشكال العنف يف األماكن العامة على 54وابإلضافة إىل ذلك، أفادت ٪
٪ من النساء عن تعرضهن للعنف اجلسدي أو العاطفي أو اجلنسي من قبل 46أما يف مصر، أبلغت  .)Slim, 2016[60](السنوات األربع املاضية مدى 

٪ 25كما ذكرت الدراسة االستقصائية أن أكثر من   .)al., 2015 Duvvury et[61](٪ منهن للعنف يف األماكن العامة 13أزواجهن، بينما تعرض 
٪ من النساء املتزوجات 21عاًما. ويف دراسة استقصائية وطنية أجريت يف األردن، أعلنت  18من النساء قد تزوجن قبل بلوغ السن القانوين للزواج وهو 

ويف املغرب، اخنفض  .)Department of Statistics/ICF, 2019[57]( عاًما أهنن تعرضن للعنف اجلسدي 49-15الاليت ترتاوح أعمارهن بني 
٪ خالل نفس 15٪ إىل 8. ويف املقابل، ارتفع معدل العنف االقتصادي من 2019و 2009٪ ما بني 49٪ إىل 58معدل انتشار العنف النفسي من 

 .)Morocco, 2019 High Commission for Planning[58]( الفرتة

ففي اآلونة األخرية، أبلغت  .)ARDD, 2018[59]( وعلى صعيد آخر، يُعد العنف يف مكان العمل أحد القضاًي الرئيسية اليت تواجهها املرأة يف األردن
 ,Husseini) ري رمسي، أهنن تعرضن للتحرش اجلنسي يف مكان العمل٪ من الالجئات السورًيت(، بشكل غ73٪ من النساء األردنيات )و50أكثر من 

 26امرأة يف األردن سنوًًي ألسباب تتعلق مبا يسمى جبرائم الشرف األسرية. 20وإضافة إىل ذلك، تُقتل حوايل  .2018]65[(

أدوار املرأة من خطر وقوع النساء ضحاًي للعنف. وتشري الدراسة سالفة وتزيد املعايري واألعراف االجتماعية التقليدية واملفاهيم غري املنصفة أو املتكافئة حول 
واجهن للحفاظ على وحدة الذكر اليت أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو إىل وجود اعتقاد قوي أبنه جيب على النساء حتمل املعاملة العنيفة من قبل أز 

٪ يف املغرب(. وال يزال 46٪ يف مصر و70٪ يف املغرب(، وإمنا النساء أيًضا )60٪ يف مصر و 90فقط )األسرة ووجودها. وهذا الرأي ال يعتنقه الرجال 
ا أن العنف املرتكب ثلث الرجال أو أكثر يف البلدان اليت مشلتها الدراسة االستقصائية يعتقدون أن هناك حاالت تستحق فيها املرأة التعدي ابلضرب عليها. كم

٪ من الذكور اجمليبني عن 75و شكل آخر من أشكال العنف املنتشر يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث يستخدم حوايل يف الشارع ضد املرأة ه
أكثر من نظرائهن  االستقصاء يف مصر واملغرب مصطلح "لباس املرأة املثري لالستفزاز" إلضفاء الشرعية على أفعاهلم. وقد اتفقت النساء على صحة هذه الفكرة

وعالوة على  الرجال حيث دفعت ثقافة إلقاء اللوم على الضحية اجمليبات عن االستقصاء إىل تربير تصرفات الرجال إبلقاء اللوم على إغراء النساء هلم. من
غتصاب جيب أن ٪ أو أكثر من النساء املشمولني ابالستطالع أن املرأة اليت تتعرض لال48٪ من الرجال و60ذلك، ويف حاالت االغتصاب، يعتقد حوايل 

 تتزوج من اغتصبها. واملثري للدهشة أن عدد النساء الاليت يلقني ابللوم على الضحية اليت تعرضت للتحرش أكثر من الرجال.

حد سواء حول على  وجدير ابلذكر أن سلسلة من اإلجنازات التشريعية، ومحالت التوعية، واملبادرات اجملتمعية قد أسهمت يف زًيدة الوعي بني النساء والرجال
مصر  -(، وهي إجراءات مؤثرة. فطبقاً للمسح السكاين الصحي 4.7إىل  4.4: دراسات احلالة 4احلاجة إىل وقف العنف ضد املرأة جبميع أشكاله )الفصل 

يف إهناء هذه ٪ فقط من النساء عن رغبتهن 10، والذي كان أول مسح يقيس توجهات ومواقف النساء املتزوجات من ختان اإلانث، أعربت 1995
وفًقا ملسح هيئة األمم  2017٪ يف 44( وإىل 2105مصر  –٪ )املسح السكاين الصحي 37.5، ارتفع هذا املعدل إىل 2015املمارسة. غري أنه حبلول 

 .)UN Women/Promundo, 2017[53]( 2017٪ من الرجال يف 30املتحدة للمرأة. كما أيد هذا الرأي 

 اخلالصة  .1.6

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

 من إمكاانهتن كاملة.

متكافئة للبنني وحبسب ما متت مناقشته يف هذا الفصل، حققت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تطورات إجيابية ملحوظة فيما يتعلق بتوفري فرص تعليمية 
معدالت االلتحاق ابملدارس والتحصيل التعليمي تكاد تكون انغلقت. وأن نسبة خرجيات والبنات. وتشري اإلحصاءات إىل أن الفجوات بني اجلنسني يف 

االقتصادية. وقد  العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرًيضيات يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا جاءت أعلى حىت من بلدان منظمة التعاون والتنمية
بطيًئا. ويستمر الشمول املايل يف التحسن لصاحل املرأة حيث يشارك عدد أكرب من النساء اليوم يف عملية صنع  ُأحرز بعض التقدم يف سوق العمل وإن كان
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عاًما. كما يتصدر اآلن جدول أعمال املساواة بني اجلنسني ومسألة التمكني االقتصادي للمرأة املناقشات  20القرار يف اجملال العام عما كان عليه األمر قبل 
 بشكل ابرز. االجتماعية

طريق طويل يتعني قطعه لتحقيق  -كما هو احلال ابلنسبة ملعظم البلدان   -وبرغم هذه اإلجنازات، الزال أمام بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
نسني يف جمال التشغيل(، إال أن بعضها مشاركة وفرص اقتصادية متساوية حقيقية. ويف حني أن هذه التحدًيت عاملية )مثل املساواة يف األجور والفصل بني اجل

ملتاحة إىل أن بلدان منطقة يسود يف املنطقة حتديًدا )مثل العمالة املنزلية، وأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر، واألعراف واملعايري االجتماعية(. وتشري الفرص ا
أبنه ال ميكن حتقيق املساواة بني اجلنسني  ينبئ ها، إال أن حجم التحدًيت ونطاقالشرق األوسط ومشال إفريقيا ميكن أن تستفيد من الزخم املتزايد لإلصالحات

 بني عشية وضحاها.

وخاصة يف البلدان وتسلط القائمة التالية الضوء على العقبات الرئيسية اليت حتول دون التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
دراسات احلالة واإلطارات املستفيضة املذكورة يف الفصول التالية كيفية التغلب على بعض هذه العقبات حيث حتلل دراسات احلالة  األربعة املختارة. وتصف

ارات كيفية إصالحات تشريعية ومؤسسية وسياسية حمّددة هتدف إىل متكني املرأة اقتصادًًي يف مصر واألردن واملغرب وتونس. وتفحص هذه الدراسات واإلط
لنقاشات اليت بب العمل على إدخال هذه اإلصالحات، واجلهات الفاعلة املعنية، وتنفيذها وأتثريها، فضاًل عن عوامل النجاح الرئيسية، كما تستند إىل اوس

ُمفصلة ومستفيضة تستند إىل متت مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية )ُتسرد التفاصيل املنهجية يف امللحقات من أ إىل د(. ويتضمن التقرير أيًضا إطارات 
تمد عليها املشرعون استعراض الواثئق وامللفات اليت حتلل مبادرات التمكني االقتصادي للمرأة، ابإلضافة إىل إطارات تسلط الضوء على أدوات اإلصالح اليت يع

 27وصانعو السياسات.

  وتعترب هذه األعباء إحدى العقبات املنزيل غري مدفوعة األجر والعملاألعباء غري املتكافئة امللقاة على عاتق املرأة نتيجة أعمال الرعاية .
ء يرغنب يف األساسية اليت حتول دون مشاركة املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف سوق العمل. وعلى الرغم من أن عدًدا كبريًا من النسا

  معوق يقف أمامهن.العمل، وخاصة الشاابت، إال أن االلتزامات املنزلية هي أكرب
o  اإلصالحات الرامية إىل ختفيف أعباء الرعاية عن كاهل املرأة2.4و 2.1راجع دراسات احلالة : 

 على الرغم من أن العمل غري املنظم ال يزال سائًدا بني النساء والرجال على حد سواء، إال أن العامالت غري النظاميات يف العمالة غري املنظمة .
 األوسط ومشال إفريقيا هن األكثر ضعًفا وهشاشة من حيث أدوارهن كعامالت منزليات وعامالت يف قطاع الزراعة.منطقة الشرق 

o   عن املرأة  3.2عن العامالت املنزليات يف املغرب؛ ودراسة احلالة  3.1حول العمل الالئق جلميع النساء، ودراسة احلالة  3راجع الفصل
 بشأن الالجئات يف األردن. 3.4حول حصول املرأة على األراضي يف املغرب؛ ودراسة احلالة  3.3الريفية يف تونس؛ ودراسة احلالة 

 يف  العوائق القانونية، ونقص األصول، وعدم الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية متنع النساء من إنشاء األنشطة التجارية والتوسع فيها
 رفية التمييزية اليت حتكم حقوق املرأة يف املرياث عقبة رئيسية أمام رائدات األعمال احملتمالت.البلدان األربعة، ُتشكل األطر القانونية أو الع

o   واليت تسلط مجيعها الضوء على اجلهود املبذولة لتمكني رائدات األعمال  2.10و 2.9و 2.8عن املرياث؛ ودراسات احلالة  4راجع الفصل
 يف األردن ومصر.

 وخاصة للنساء يف املناطق الريفية. يلعب اخنفاض مشاركة املرأة يف سوق العمل، خلدمات احلماية االجتماعية ضعف التغطية ابملظلة الكاملة ،
 وارتفاع مستوًيت البطالة، ومعدالت العمل غري املنظم دورًا يف هذا األمر.

o  اخلطوط العريضة  3.1ن؛ تتناول دراسة احلالة اجلهود املبذولة لتعزيز احلماية االجتماعية للنساء وأسرهن يف األرد 2.3تصف دراسة احلالة
احلماية االجتماعية للمرأة الريفية يف تونس. وتشمل دراسة  3.2للحماية االجتماعية للعامالت املنزليات يف املغرب؛ وتناقش دراسة احلالة 

 معلومات حول برامج التحويالت النقدية لالجئات يف األردن. 3.4احلالة 
 ميكن للفجوات يف األجور بني اجلنسني أن تثين النساء عن دخول القطاعات أو املهن اليت يهيمن عليها الذكور حبكم ورعدم املساواة يف األج .

ة العرف والتقاليد. واإلضافة إىل ذلك، عادة ما حتصل النساء ممن لديهن أطفال على أجور أقل من الاليت ليس لديهن أطفال حيث تؤدي األموم
 .قد ستمر ليطول اخلبريات املهنياتاخلصم من الراتب إىل 
o  تناقش مبادرة واحدة لتحقيق املساواة يف ظروف العمل للمرأة يف األردن. 2.7دراسة احلالة 

 يستمر الفصل املهين والقطاعي البارز بني اجلنسني يف تقويض مشاركة املرأة يف ندرة أو عدم توفر اختيار املهن أو الوظائف املناسبة للمرأة .
 شرق األوسط ومشال إفريقيا يف سوق العمل، وخياراهتا املهنية وتقدمها املهين.منطقة ال

o   التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات مبنطقة الشرق األوسط ومشال  2.2)العمل املرن يف األردن(، دراسة احلالة  2.1دراسات احلالة(
)املنظمات  2.6مات العمال ومنظمات أصحاب العمل يف تونس( ودراسة احلالة )مشاركة املرأة وقيادهتا يف منظ 2.5إفريقيا(، دراسة احلالة 

 الثالثية املتوازنة بني اجلنسني يف مصر( حتلل اجلهود املبذولة لتوسيع نطاق فرص املرأة يف العمل.
 سواء يف اجملال العام أو اخلاص.. الزال هذا األمر منتشرًا وله أتثري جسيم على التمكني االقتصادي للمرأة، العنف ضد النساء والفتيات 
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o  التقدم احملرز، والتحدًيت واآلاثر يف  4.7إىل  4.4تنفذ البلدان األربعة إصالحات تشريعية متوالية يف هذا اجملال. وتسرد دراسات احلالة من
 كل من البلدان األربعة.

 هذه التوجهات واملواقف من شأهنا أن تؤثر على قوة املرأة تماعيالتوجهات االجتماعية بشأن األدوار النمطية التقليدية املتعلقة ابلنوع االج .
 وتعوق أنشطتها االقتصادية.

o  4.1تتخذ البلدان تدابريًا لتنفيذ املبادرات اليت تشجع على حتول وتعديل األعراف االجتماعية؛ راجع، على سبيل املثال، دراسات احلالة 
 5.2للتصدي للقوالب النمطية والتمييز، والسيما يف قطاع اإلعالم )دراسات احلالة  يف تونس واملغرب حيث يبذل األخري جهودًا 4.4و
 (.5.3و

 تتمثل أحد التحدًيت يف تقييم التمكني االقتصادي للمرأة يف االفتقار إىل بياانت قابلة للمقارنة على مدى الفرتات الزمنية نقص البياانت املقارنة .
أن احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد أحرزت تقدًما كبريًا يف مجع وحتليل البياانت وعلى مستوى املنطقة. فعلى الرغم من 

، وبياانت املصنفة حسب نوع اجلنس، ال تزال هناك ثغرات معينة، وخاصة فيما يتعلق ببياانت االقتصاد غري املنظم، وملكية املرأة لألنشطة التجارية
املتحدة للحد األدىن من املؤشرات النوعية ومؤشرات قياس أهداف التنمية املستدامة. كما أن املسائل املتعلقة  قياس العديد من جمموعة األمم

 ا.ابملقارنة تؤثر أيًضا ألن إعداد التقارير حول مؤشرات معينة يف البلدان املختارة ال يتسق دائًما مع التعريفات املتعارف عليها دوليً 
o رات اجلاري تنفيذها لبناء قاعدة أدلة لتمكني املرأة اقتصادًًي.الفصل السادس يناقش املباد 
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 مالحظات

 

التمكني االقتصادي للمرأة على أنه قدرة املرأة على املسامهة يف األنشطة  ةالتابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادي بشأن املساواة بني اجلنسني اإلمنائية اتتُعّرف شبكة جلنة املساعد 1
 .بصورة أكثر عدالة ومتكنها من التفاوض بشأن توزيع العائدات ،وحترتم كرامتها ،بقيمة مسامهتها قرشروط تحتت االقتصادية واالستفادة منها 

 يف ظلدولة،  95 عددأبعاد ل 4مؤشرًا للمساواة بني اجلنسني يف  The Power of Parity 15" قوة التكافؤ"، 2015لعام  MGI لألحباث العاملي ماكنزي مركز تقريرحيدد  2
ملكاسب االقتصادية تساوى تقديرات او  .)Mckinsey Global Institute, 2015[3]("اإلمكاانت الكاملة" و"األفضل يف املنطقة"(  العمل كاملعتاد"،سري سيناريوهات )" 3

األبعاد األربعة املدرجة يف النموذج ابلكامل  على مستوىسيناريو يتحقق فيه التكافؤ بني اجلنسني لكل بلد ظل يف  2025احملتملة املذكورة يف هذا الفصل الناتج احمللي اإلمجايل املتزايد لعام 
 ".املعتادل كسري العم "سيناريو ب)أي سيناريو "اإلمكاانت الكاملة"(، مقارنة 

) ,World Bank الدخولعدم املساواة بني اجلنسني يف  نتيجةم املساواة بني اجلنسني على اخلسائر يف الثروة الوطنية اعدانحول تكلفة  2018يركز تقرير البنك الدويل لعام  3

يتم ذلك عن و عدم املساواة كتدفقات سنوية )هنج الناتج احمللي اإلمجايل(، يقيس هذا النهج اخلسائر يف رأس املال البشري )هنج الثروة(.  النامجة عنمن قياس اخلسائر  وعوًضا .2018]4[(
مارات يف األصول ورأس املال الطبيعي مثل من االستثاملتحقق (، ابإلضافة إىل رأس املال املنتج لدخولرأس املال البشري )يقاس ابيقيس مدى احلياة. وهو الدخول طريق قياس اخلسائر يف 

أساس ثروة رأس املال البشري أكرب بكثري من تلك  علىعدم املساواة بني اجلنسني يف أسواق العمل  النامجة عنتقديرات اخلسائر وأتيت . بلًدا 141 الدراسةغطي وتاألرض واملوارد الطبيعية. 
 تريليون دوالر أمريكي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا( ألن الثروة أكرب من الناتج احمللي اإلمجايل. 3.1تريليون دوالر أمريكي مقابل  2.7القائمة على الناتج احمللي اإلمجايل وحده )

. ويغطي بلًدا 180التمييز القائم على نوع اجلنس يف املؤسسات االجتماعية عرب ( SIGI) اجلنسني بني واملساواة االجتماعية للمؤسسات االقتصادية والتنمية التعاون منظمة مؤشريقيس  4
 .احلرًيت املدنيةتقييد ، والقيود املفروضة على الوصول إىل املوارد املالية واإلنتاجية، و البدنية احملدودةأربعة أبعاد: التمييز داخل األسرة، والسالمة 

. قاعدة بياانت نظام تقارير الدائنني، مارس 2018-2017املساواة بني اجلنسني،  ات( حول مؤشر سياسDACنة املساعدة اإلمنائية )ات مستندة إىل تقارير أعضاء جلءحصااإل 5
2019 :-aid-related-data/gender-finance-development/development-sustuable-ww.oecd.org/dac/financinghttp://w

data.htm 

),Elder and Stephan,  Dimova "تحوالت يف سوق العمل للشباب يف الشرق األوسط ومشال إفريقياالصادر حتت عنوان "ال 2016وفًقا لتقرير منظمة العمل الدولية لعام  6

٪( والرغبة 26.0) ختباراال الرسوب يف يليه (،٪ 33.1بشكل عام ) الهتمام ابلدراسةفقدان ااملدرسة مبكرًا بني الشباب هو لتسرب من ل ملتكرر األكثر ذكًرا، كان السبب ا2016]8[(
 .لشباب الذكور(ل٪ 0.1 نسبة٪ مقارنة ب 26.4الزواج ) يةن الشباب للتأثر ابحتمالمن انحية أخرى، كانت الشاابت أكثر عرضة مو ٪(.  21.4العمل )يف بدء اليف 

 هتغطي اإلحصاءات املستخدمة يف هذو عاًما وأكثر، على الرغم من أن هذا خيتلف من بلد إىل آخر.  15من العمر البالغني األشخاص كوهنم تعريف السكان يف سن العمل   عاًمة يتم 7
 عاًما أو أكثر. 15األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  الدراسة

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

 تصنيف جمموعات 10 حتتالوظائف تصنيف كافة  جيمعوالذي  (،ISCO-08) 2008للمهن  موحد تتماشى مع أحدث تصنيف دويل هذه الدراسةجمموعات املهن املعتمدة يف  9
dcomm/---dgreports/---://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/https---لمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على: لسية. رئي

publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 

 

 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-data.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-data.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustuable-development/development-finance-data/gender-related-aid-data.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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منظمة التعاون والتنمية إمجايل الفصل املهين بني اجلنسني يف ويسجل االحتاد األورويب.  بلًدا من بلدان 28تغطي فقط  ةاالقتصادي والتنمية البياانت املستخدمة هنا ملتوسط منظمة التعاون 10

املزيد من الرجال بينما يعمل ، ووظائف دعم األعمال املكتبية ،واملبيعات ،اخلدمةتقدمي يعملن يف  ، نسبًيا،ويرجع ذلك أساًسا إىل أن املزيد من النساء ،أعلى من املتوسط العاملي ةاالقتصادي
 صلة.ال اتذ ةتجار العمال يف أو  كحرفيني

، )OECD, 2017[22]( "خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بلدانالتمكني االقتصادي للمرأة يف "حول  2017لعام  ةاالقتصادي والتنمية مة التعاونمنظ طبوعةوفًقا مل 11
يف ظل من انحية، اخنفض عدد وظائف القطاع العام املتاحة يف املنطقة فالعامل.  ةشاركة اإلانث يف قو تعط األفضلية ملفإن ديناميكيات سوق العمل يف املنطقة خالل العقود األخرية مل 

منطقة الشرق األوسط ومشال تسجل  –زًيدة كافية يف الوظائف يف القطاع اخلاص بمن انحية أخرى، مل يتم تعويض هذا االخنفاض و . الثمانيناتسياسات التكيف اهليكلي اليت بدأت يف 
املهارات والقطاعات كثيفة رأس املال قطاعات العمالة منخفضة  تم توجيه غالبية استثمارات املنطقة إىليو  – على مستوى العامل لقطاع اخلاص يف النمواستثماري ل مستوى إسهام ريقيا أدىنفإ

 مشاركة املرأة.تقل هبا اليت 

تشري البياانت إىل املوظفني و لرجال. ا دخولة إىل متوسط نسبً النساء والرجال ل و بني اجلنسني هو الفرق بني متوسط دخ للفجوة يف األجور ةاالقتصادي والتنمية تعريف منظمة التعاون 12
 أخرى.جهة من جهة والعاملني حلساهبم اخلاص من بدوام كامل 

، وأقل نظاميةحلصول على ترتيبات عمل يف اخلاص. ويرجع ذلك إىل أهنم هم األقل احتماالً من أفراد األسرة والعاملني حلساهبم ا املسامهني إىل جمموع العاملني الوظائف غري املستقرةشري ت 13
هذه وموازنة مدخرات كافية لتعويض توفري من الصدمات االقتصادية، وغالًبا ما يكونون غري قادرين على  حلمايتهملحماية االجتماعية وشبكات األمان لأن يكون لديهم شبكات  احتمااًل 

 .)OECD/ILO, 2019[28]( الفقربراثن وابلتايل هم األكثر عرضة للسقوط يف  -الصدمات 

ورعاية األطفال أو كبار  ،والتسوق ،قوغسل املالبس واألطبا ،والطبخ ،جمموعة من اخلدمات املنزلية، مبا يف ذلك التنظيفتقدمي للعمل يف منازل اآلخرين، و العمال املنزليني يتم توظيف  14
 .)ILO, 2018[29]( األمنتقدمي خدمات أو  السيارات أو قيادة ،البستنةإجناز أعمال أو  ،أو املرضى أو املعاقني ،السن

) Kelley انشئنيأعمال حديثي العهد أو رواد هم إما ممن ( عاًما 64- 18يف سن العمل ) ممن هم النسبة املئوية للسكان البالغني نشاط رًيدة األعمالل املراحل املبكرة ميثل إمجايل 15

)[34]al., 2017 et. 

 ضمان اجتماعي واحد على األقل.نظام يف  بشكل نشط،، ، أو يسهموننظام اكتتايب أو غري اكتتايب عّرف أبهنا نسبة إمجايل السكان الذين يتلقون إعانة نقدية واحدة على األقل منتُ   16

 الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأفغانستان وابكستان. أهنانطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ، يقصد مبذه البياانت حتديًداهل 17

واجلمهورية العربية  ،واململكة العربية السعودية ،وقطر ،وعمان ،والسلطة الفلسطينية ،ولبنان ،والكويت ،واألردن ،والعراق ،اليت تشمل البحرين ،شري هذه البياانت فقط إىل الدول العربيةت  18
 واليمن. ،واإلمارات العربية املتحدة ،السورية

 .https://www.oecd.org/mena/competitiveness العنوان التايل: زًيرةيُرجى ملزيد من التفاصيل حول الربانمج،    19

والتنمية منظمة التعاون بلدان هو شراكة اسرتاتيجية بني منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا و  إفريقيابرانمج احلوكمة التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف الشرق األوسط ومشال   20
املساواة بني اجلنسني يف جمال ل الربانمج اعموميكن االطالع على أدف نشر معايري ومبادئ احلكم الرشيد اليت تدعم عملية اإلصالح اجلارية يف املنطقة. هب اترف واخلرب التبادل املع ةقتصادياال

 ./life-public-in-equality-https://www.oecd.org/mena/governance/genderعلى: 

بواسطة النساء يف املقام األول، ولكن أيًضا  بواسطة) األسري املنزل نجز داخلالرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل إىل العمل غري السوقي وغري املدفوع األجر الذي يُ أعمال تشري   21
هذه األنشطة ويُنظر إىل إخل(.  ..إحضار املاء والوقودو التنظيف، و شمل كل من الرعاية املباشرة )لألشخاص( والرعاية غري املباشرة )مثل الطبخ، يبدرجات متفاوتة(، و  جال والفتيانالفتيات والر 

نظرًًي ولكن غالًبا ال يتم توثيقها أو حساهبا بشكل إدراجها يتم  -جلب املياه/الوقود يف حالة أنشطة مثل  -نظام احلساابت القومية أو إدراجها حتت ، ولكن عادة ال يتم عماًل  ابعتبارها
 .)OECD, 2019[49]( وكايف جيد

 

https://www.oecd.org/mena/competitiveness
https://www.oecd.org/mena/governance/gender-equality-in-public-life/
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 2019مت إجراء مسح بني فرباير ويوليو و املغربية مبناسبة محلة التعبئة الوطنية والدولية للقضاء على العنف ضد املرأة.  املندوبية السامية للتخطيط التابعة للمملكةوحبسب البيان الصادر عن  22

https://www.hcp.ma/Communique-  .عاًما 74و 15ورجل ترتاوح أعمارهم بني فىت  3000فتاة وامرأة و 12000من  عينة أخذ مع ومشل اإلقليم الوطين أبكمله

-ationmobilis-de-internationale-et-nationale-campagne-la-de-occasion-l-a-Plan-au-Commissariat-Haut-du

l_a2411.html-pour (.2019يف ديسمرب  لدخول على املوقع)مت ا 

 املرجع السابق. 23

 نوناملواطكان   واليمن، وتونس الفلسطينية والسلطة ولبنان اجلزائر يف املثال سبيل على ،)Thomas, 2019[46]( البحثية املستقلة العريب البارومتري الستقصاءات شبكة وفًقا 24
 اختاذ بسلطة األمر تعلق عندما كبري  فرقرصد يُ  مل الفلسطينية، والسلطة اليمن يفأما . الريفية املناطق املقيمني يف املواطنني عن امرأة الدولةأن ترتأس  قبواًل  أقل احلضرية املناطق يف قيمونامل

 .قلاأل أو علىاأل تعليميال ستوىذوي امل األشخاص ذلك يف مقارنة عند املنزل يف والزوجات ألزواجبني ا القرار

 .ا بقليل جتاه معايري النوع االجتماعيإنصافً تتميز أبهنا أكثر  مواقف عن الشباب أعرب حيث فريقياإ ومشال األوسط الشرق منطقة يف مسحه مت بلد آخر هو لبنان  25

) ,Husseini للعائلة العار جلبوا نأهن يُعتقد الاليت اإلانث من األسرة أفراد ضد الذكور األسرة أفراد يرتكبها قتلجرائم  تكون ما وعادة عنف، أعمال هي الشرف جرائم 26

 .)]69[2017 

 .املفصلةاإلطارات و  احلالة دراسات موضوعات جلميع" سريعة حملة" ملخص على هذه الدراسة بداية يفاملدرج  0.1 الشكل حيتوي 27

 

 

 

https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-mobilisation-pour-l_a2411.html
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 والنشاط االقتصادي اجلنستوزيع التشغيل حبسب نوع  .A.1 امللحق

 (2018توزيع التشغيل حبسب نوع اجلنس والنشاط االقتصادي ابلتفصيل، ونسبة توظيف اإلانث/الذكور ) .A.1.1 اجلدول

  
الشرق منطقة 

األوسط ومشال 
 إفريقيا

 تونس املغرب األردن مصر العامل

 الذكور اإلانث الذكور اإلانث الذكور اإلانث الذكور اإلانث الذكور اإلانث الذكور اإلانث  
راجة ومصائد األمساكالزراعة، واحل  26.8 17.7 27.6 28.7 36.7 21.8 1.1 3.9 59.2 31.5 11.4 16.2 

 0.7 0.3 0.9 0.1 1.0 0.1 0.2 0.0 1.0 0.3 1.2 0.3 احملاجرالتعدين/استغالل 

 14.1 32.3 9.9 11.3 12.5 14.3 13.5 5.8 13.8 14.8 11.2 10.6 والصناعات التحويلية

 17.1 0.6 13.5 0.3 11.3 0.6 16.3 0.4 10.9 1.4 15.6 0.7 والتشييد

 10.5 2.6 5.8 1.0 9.2 1.9 10.4 1.2 8.9 2.2 8.4 1.6 والنقل والتخزين/املعلومات واالتصاالت

 17.6 12.6 21.7 6.5 19.9 4.5 16.6 10.3 16.5 22.3 18.6 8.3 وجتارة اجلملة والتجزئة/وأنشطة خدمات

 3.6 4.1 2.8 2.7 5.9 6.7 3.2 2.6 5.7 5.8 4.3 3.8 واألنشطة املالية وأنشطة التأمني/والعقارية

االجتماعي اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
 اإللزامي،

6.7 10.3 3.2 4.7 7.1 6.1 7.0 18.8 3.5 5.2 5.5 10.8 

 4.0 18.6 2.6 6.4 6.6 35.9 4.7 21.3 3.2 7.7 5.3 20.7 التعليم

 1.6 6.3 0.6 2.2 3.0 11.8 1.5 8.6 1.8 6.6 1.9 7.9 العمل االجتماعي/اإلنسان صحة 

 3.8 5.8 5.6 6.9 7.8 16.1 5.6 5.9 4.8 8.0 5.6 12.5 أخرى

(. 2008) (ISIC)ة : تستند البياانت اخلاصة ابلنشاط االقتصادي إىل النسخة الرابعة املنقحة من التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصاديملحوظة
الباب ألف؛ ولبياانت اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي، راجع  -من التصنيف  4لالطالع على بياانت الزراعة / احلراجة / صيد األمساك، راجع تنقيح 

 4ت أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي، راجع تنقيح الباب عني؛ ولبياان -من التصنيف  4الباب سني، ولبياانت التعليم، راجع تنقيح  -من التصنيف  4تنقيح 
من  4نقيح الباب فاء؛ وتتألف النسب األخرى من التصنيفات الكلية لألبواب دال، وهاء، وصاد، وقاف، وراء، وشني وتشمل التعدين/استغالل احملاجر )ت -من التصنيف 

الباب واو(، والنقل والتخزين/املعلومات  -من التصنيف  4الباب جيم(، والتشييد )تنقيح  -تصنيف من ال 4الباب ابء(، والصناعات التحويلية )تنقيح  -التصنيف 
الباب زاي وطاء(، واألنشطة املالية  -من التصنيف  4الباب حاء وًيء(، وجتارة اجلملة والتجزئة/وأنشطة خدمات اإلقامة )تنقيح  -من التصنيف  4واالتصاالت )تنقيح 

الباب كاف والم وميم ونون(. أما اجملموعات املدرجة حتت "أخرى" واليت مل تُعرض ابلتفصيل، فتتعلق ابرتفاع مشاركة  -من التصنيف  4لعقارية )تنقيح وأنشطة التأمني/وا
 للحصول على التفاصيل. 1أ-1الرجال أكثر من مشاركة النساء. راجع امللحق 

  )ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data, )[60]ILO, 2018/: تستند حساابت مؤلفي الدراسة إىل قاعدة بياانت منظمة العمل الدولية املصدر
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 الوضع يف العمالة والعمالة غري املنظمة تعريف .B.1 امللحق

 الوضع يف العمالة

من إمجايل العاملني، ومها: )أ( العاملون أبجر والعاملون براتب )املعروف أيًضا مبصطلح املوظفني(؛ )ب( العاملون مييز مؤشر الوضع يف العمالة بني جمموعتني 
ملون حلساهبم حلساهبم اخلاص. وتنقسم جمموعة العاملني حلساهبم اخلاص إىل فئات فرعية: العاملون حلساهبم اخلاص ولديهم موظفني )أصحاب العمل(، والعا

)املعروفني أيًضا ابسم العاملني من أفراد العاملني املسامهني من أفراد األسرة وظفني )العمال حلساب أنفسهم(، وأعضاء تعاونيات املنتجني و اخلاص بدون م
 األسرة غري مدفوعني األجر(.

 

العمال وظروف العمل، ولتحديد اجملموعة االجتماعية ووفًقا للبنك الدويل، يوفر حتليل بياانت العمالة حبسب الوضع يف العمالة أساًسا إحصائًيا لوصف سلوك 
لطابع غري املنظم أمناط واالقتصادية للفرد. ومع ذلك، تلحظ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن الروابط بني الطابع غري املنظم والتنمية معقدة كما يعكس ا

بلدان اليت يكون فيها أداء النمو مدفوًعا إىل حد كبري ابلصناعات التحويلية والزراعة، قد تستمر تنموية خمتلفة. ويف واقع األمر، يشري حتليل البياانت أنه يف ال
 السمة غري املنظمة للعمالة أو ابألحرى تزيد.

 

 العمالة غري املنظمة 

ون، لتشريعات العمل الوطنية، أو ضريبة الدخل أو تُعرِّف منظمة العمل الدولية العمالة غري املنظمة أبهنا ترتيبات عمل ال ختضع، حبكم الواقع أو حبكم القان
أو مرضية مدفوعة احلق يف احلماية االجتماعية أو بعض مزاًي واستحقاقات التشغيل األخرى )إشعار مسبق ابلفصل، أو مكافأة هناية اخلدمة، أو إجازة سنوية 

 األجر...إخل(

 

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

ما إذا كان الشخص يف العمالة غري املنظمة. وعلى الصعيد العاملي، متثل العمالة غري  1ب -1. وحيدد اجلدول )OECD/ILO, 2019[28](املنظم 
لني املسامهني املنظمة أكثر من أربعة من كل مخسة عاملني حلساهبم اخلاص، وواحد من كل اثنني من أصحاب العمل، واثنني من كل مخسة موظفني ومجيع العام

 سرة.من أفراد األ
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 املعايري التشغيلية احملددة للعمالة غري املنظمة .B.1.1 اجلدول

 العمالة غري املنظمة الوضع يف العمالة
فال يلزم طرح أسئلة أخرى ويتم تصنيف الشخص على ، من أفراد األسرة مسامهًاإذا مت اإلبالغ عن الشخص ابعتباره عاماًل  العامل املساهم من أفراد األسرة

 .منظم غري شتغل يف عملأنه ي
العمل  ، يتم حتديد طبيعةنياص، أو عضو يف تعاونية منتجاخل هسابحلإذا مت تسجيل الشخص على أنه صاحب عمل، أو عامل  العامل حلسابه اخلاص أو صاحب العمل

املعتمدة )وفًقا للمعايري الدولية اخلاصة به للوحدة االقتصادية النظامية أو غري ية النظاموفًقا للطبيعة منظم أو غري  كونه منظم
من وحدات تعمل يف إنتاج املنظم ، يتكون القطاع غري ICLS من قبل املؤمتر الدويل اخلامس عشر خلرباء إحصاءات العمل

 املعنيني(.ل لألشخاص و دختوفري السلع أو اخلدمات هبدف أساسي هو خلق فرص عمل و 
يتم  من قبل الشخص أو األسرة،ابلكامل يستخدم انتاجه  اخاصً نشاطًا جتارًًي أو  مشروًعا أسرًًي داخل املنزل املشروع إذا كان

 .يشتغل بعمل غري منظمتصنيف املالك أيًضا على أنه 
يف خمطط الضمان االجتماعي مسامهته هو منظمة أم ال ما إذا كان املوظف يعمل يف وظيفة  اخليار األكثر استخداًما لتحديديعد  املوظف

 (.يف الوضع املثايل ملعاش التقاعديعلى ا للحصول)
 .منظميف عمل يشغلون عترب املوظفون اشرتاكات الضمان االجتماعي، يُ سداد يف حالة 

 .منظمةوظيفة غري عاماًل يف املوظف يعترب ، يف حالة عدم سداد اشرتاكات الضمان االجتماعي
مدفوعيت من استحقاق املوظف لإلجازة السنوية واإلجازة املرضية  حينها تحققيتم ال، توجد إجابةأو ال  يكن معروفًاذا مل إ

 .األجر

 )en-https://doi.org/10.1787/939b7bcdTackling Vulnerability in the Informal Economy, , )[28]OECD/ILO, 2019: املصدر
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 الذكورة إشراك الرجال والفتيان يف عملية تغيري مفاهيم  .C.1 امللحق

 إشراك الرجال والفتيان يف عملية تغيري مفاهيم الذكورة .C.1.1 اإلطار

أجل املساواة بني اجلنسني، يتم تنظيم جمموعة من املبادرات يف بعض اإلقليمي إلشراك الرجال والنساء من  يف سياق برانمج هيئة األمم املتحدة للمرأة
 .التوعوية وزًيدة الوعي ابملساواة بني اجلنسني من خالل احلمالت ،وتنفيذ األنشطة اجملتمعية ،ةينتجات املعرفاملفريقيا لنشر إبلدان الشرق األوسط ومشال 

 مصر

األمم املتحدة للمرأة يف  هيئة والتضامن االجتماعي، ينفذ مكتب ،والشباب والرًيضة ،تعليمرتبية والووزارات ال ،الشراكة مع اجمللس القومي للمرأةيف إطار 
احمللية من اجملتمعات قام عدد وقد واألبوة. والذكورة ، النوع االجتماعياليت هتدف إىل إعادة حتديد أدوار  املبتكرة من املمارسات اجملتمعية نطاقمصر 

عضو يف  8000املخيمات كوسيلة للوصول إىل أكثر من إقامة و  ،والرًيضة ،الفن ،بتكييف أنشطتها مع سياقاهتا احمللية ابستخدام، على سبيل املثال
هيئة األمم املتحدة للمرأة  ملشاركة معاباألب والطفل( خميم "أان واباب" ) حتت اسمملدة يومني  يمعلى سبيل املثال، مت تنظيم خمو ثالث حمافظات مصرية. 

مت تنفيذ كما يف إعادة تعريف األبوة من خالل الرًيضة.   طفاًل  65وأاًب  27حيث شارك  سربينج مصر ويل شركةو اجمللس القومي للمرأة، يف مصر، و 
الرجال  شراكإل همالشباب ومن أجل بواسطة" قصتكاحكي محالت مثل "ألنين رجل" و" ، ودشنتاملناصرة مع اجمللس القومي للمرأةللتأييد و أنشطة 

يوًما حول العنف ضد املرأة.  16 أكرب للنشطاء مدهتاكانت هذه املبادرات جزًءا من محلة إقليمية   أيًضا،وعيهم ابملساواة بني اجلنسني. رفع والفتيان يف 
 فظة.حما 27يف من أفراد اجملتمع  24000الوصول إىل أكثر من وقد جنحت احلملة يف 

 املغرب

وعرب  ،واملدارس ،املساواة وعدم العنف يف األسرةالقائم على ة يف املغرب لتعزيز التعليم ينشطة الدعو األو اجملتمعية مت تنفيذ جمموعة متنوعة من املبادرات 
لدعم األنشطة اجملتمعية اليت  Quartier du Mondeاملغرب مع املنظمة غري احلكومية  يف تعاونت هيئة األمم املتحدة للمرأةوقد وسائل اإلعالم. 

يف اليوسفية لرفع الثقة ابلنفس لدى الفتيات  ةنسائيالقدم الكرة ل اخلود فريقً مؤسسة على سبيل املثال، شكلت و منظمة غري حكومية حملية.  13طورهتا 
ا لتوعية ( برانجمً AMDF)اإلنسان طورت اجلمعية املغربية حلقوق كما يلعنب كرة القدم يف الشارع.   اليتضد الفتيات ال هموالعمل مع العائالت على حتيز 

ة االجتماعيالشخصيات استفادت محالت التوعية من وسائل اإلعالم والتعاون مع حيث  الفن بواسطةالعنف ضد املرأة حول املدارس الثانوية  بطال
ا من مقطعً  12 "ألين رجل"، أنتجت محلة املغربينياركة العديد من املشاهري ومش ومبساندة، 2017يف نوفمرب و لتعزيز الصور اإلجيابية للرجال.  املؤثرة

املدرسة لطالب ية و استخدمت فيما بعد كمواد لدروس توعاليت و  ،التلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي 2Mعلى قناة  تشر نُ اليت فيديو ال مقاطع
اخلاصة حتت شعار "لّونوا العامل ابللون الربتقايل" واليت و  يوًما 16واليت استمرت  2018يف  األمم املتحدة اليت دشنتها لة التوعيةمح مبناسبةو  .الثانوية

ضد العنف القائم رسال رسائل تواصل ، شاركت اجملموعات اإلعالمية يف املغرب إب"أيضاً  امسعينسُتنَشر على مواقع التواصل االجتماعي حتت عنوان "#
دعم مقدمو كما احلملة   مبساندةالتزامها ( Eco-Mediaو) (SOREAD-2M) مثلقد أكدت محالت إعالمية و على أساس نوع اجلنس. 

 مت إنتاج برامج تلفزيونية وفيديوهات قصرية للتصدي للعنف ضد املرأة.وقد يوًما.  16خالل  اللون الربامج التلفزيونية احلملة ابرتداء األوشحة برتقالية
Achievement Report 2018, Egypt Country Office, https://www2.unwomen.org/ ,)[61](UN Women, 2018-املصدر: 

/media/field%20office%20egypt/attachments/publications/2019/06/achievement%20report%20final%20for%20web%207-8-

,2018-2017 activités ONU Femmes,’pays pour le Maghreb, Rapport d-Bureau Multi; )[62](UN Women, 2018pdf?la=en&vs=5258; .2019 
https://maghreb.unwomen.org/-

/media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2019/rapport%20onu%20femmes%20maghreb%202017-

2018.pdf?la=fr&vs=2749. 
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لتمكني املرأة اقتصادًًي وحتقيق النمو املستدام والشامل الذي حتتاجه البالد إن ضمان حصول املرأة على عمل الئق أمر ابلغ األمهية 
بشدة. وحيلل هذا الفصل اإلصالحات واملبادرات األخرية اليت متت يف مصر واألردن واملغرب وتونس هبدف تعزيز مشاركة املرأة يف قوة 

( املساواة يف مكان العمل مع استعراض اجلهود املبذولة لتعزيز 1 الفصل أربعة حماور: العمل وتوفري فرص عمل الئقة هلا. ويتناول هذا
 ترتيبات العمل املرنة، وإغالق الفجوات يف األجور بني اجلنسني، وزًيدة األدوار القيادية للمرأة يف املؤسسات ومنحها حرية االختيار يف

ول املرأة على تغطية الئقة لظروف األمومة ( إصالحات وإجراءات احلماية االجتماعية لضمان حص2قطاعات وساعات العمل؛ 
( إصالحات احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية لزًيدة مشاركة وقيادة املرأة يف 3ورعاية األطفال لتحسني التوازن بني عملها وحياهتا؛ 

ات األعمال، مبا فيها ( اختاذ إجراءات حمددة لتشجيع رائد4منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان ظروف عمل أفضل؛ 
 تعزيز احلصول على التمويل واالستثمار.

  

 العمل املرأة يف . 2 الفصل
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 الرتقي الوظيفي والتقدم املهين للمرأة املرأة يف العمل .2.1 رسوم بيانية

 
وجيبويت، ومصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، واملغرب، واململكة العربية السعودية، يُرجى إضافة "ملحوظة" بشأن الرسم البياين يف نص الدراسة: * اجلزائر، 

 وسورًي، وتونس، واإلمارات العربية املتحدة، واليمن.

`

 فضاًل  العمل، وساعات ال طاعب تتعلق قيودًا أيًضا ويوا  ن  أقل ال يادية للم اص  وصول ن فر  أن كما الر ال من بك ير أقل دخاًل  العموم، في  فري يا، وشمال األوسط الشر  م ط ة في ال ساء تح ق

 العمل مكان في ال  سي التحر  عن

المر    ي العم   وص    ومم ر    وا دة 

التر ي الو   ي  التقد  المهني للمر       ال      

ر  بلد ا في منطقة الش   صادقت 

 لى   األوس  و مال إفريقيا
 ا  ا  ة منظمة العم  الد ل ة
 بش ن الم ا ا   ي األجو 

 قيمةال  ي العمل عن األجر في المساواة  عل  واألردن المغرب في العم   وا     ن 
 ت در  ينماب الجنس، نو  أساس عل  القائم األجور في التمييز مصر وتحظر   المتساوية
 بها الخاصة العمل قوانين ضمن التمييز عدم بش ن عامة أحكاما   تونس

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

  الشر منطقة في األجو   ي للم ا ا  الد لي الت ال  أ طلق األردن، قيادة تحت
 الجنسين بين األجور فجوة لمعالجة إفريقيا و مال األوس 

ا  ر الم   و 

 وص ات بش ن ال  اسات

 ب   ةال اص األحكا  مع جن  إل  جنب ا التم     د  حول العمل قانون في حكم إدرا 
 المتساوية القيمة  ي العمل عن المتساوي األجر تقاضي م ل ،العم   ي المر  

 ر      ال م  المر  

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

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

 جزئي

 وص ات بش ن ال  اسات

الم   و      ال م 

 د    م    د التي الم ر  ة الق ود واإلمارات، األردن م ل البلدان، بع    ال 
  لى ةالم ر   الق ود المتحدة العربية اإلمارات أ الت كما  ل ال   العم   لى المر  

 ناعاتوالص والتعدين الزراعة عل  المفروضة وكذل  ،  ر    عت ر التي الو ا  
 الطاقة وصناعات التحويلية

 تقاسم إمكانية للرجال ي تا  بحي   الرجا  الن ا  م  لك  المرن العم   حكا   ن  ذ تشجيع
 األسرية المسؤوليات

 وص ات بش ن ال  اسات

 م ل عمل،ال سو  في المرأ  بمشاركة المتعل ة ال م      ال   و    ا       م    ل   

 ر لال يعمل ا التي الساعات عدد ل    أو ليالً  العمل المرأ  على تح ر التي تل 

 قانونيةال األحكام عل  العم    ت    يا ات تركيز ضمان
 إنفا هاو الجنسين بين والمساواة التمييز بعدم المتعلقة

 ا تحت ال حت  الش   ة األحوا   وا     نق  
 نم الذكور األسرة أفراد أحد موافقة طل  إل  المرأة
 تعمل أن أجل

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

ال   دة و م    ال دوة

   نسينالج بين التوا ن تحقيق واألردن المغرب من كل في الشركات  دا   مدونات تذكر
 األوس  الشر  منطقة في اإلفصا  عل  القائمة السياسات وتساعد  اإلدارة مجالس في

 عربيةال اإلمارات حددت كما  اإلدارة مجلس عل  المرأة تم يل  يادة عل  إفريقيا و مال
 اإلدارة مجالس عل  النساء لحصص أدني حد المتحدة

 خا ال ال ن    ب   التنو  م  ا  يدعو
 مييزالت عدم إل   العربية المصار  باتحاد
 والترقية التعيين إجراءات في

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

 وص ات بش ن ال  اسات

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

ال  ر  ال        ال م 

 لها احبةالمص والتوصية  الت ر  العن  بش ن الد ل ة العم  منظمة ا  ا  ة اعتماد تم
 عليها للتصديق مفتوحة وهي    20 عام في

 بيمرتك عل  الم ر  ة العقوبات وتونس المغرب في الجديدة القوانين   ا  
ا مصر  استحد ت وقد  الضحية عل  سلطة لهم ممن التحر   عل  د     ا  ة  حكام 
 لت ر ل س اسة االتحاد بن  أصدر األردن، وفي  الضحايا عل  سلطة لهم الذين الجناة

 ال ن ي

 وص ات بش ن ال  اسات

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

ال     ال   

 ت د  ال  سين بين المساوا  لتح يق المبذولة ال  ود أن الخا  ال طاع  درا  ي داد

 التحادا مصر  من كل س ل ، الم ال سبيل فعلى  ا  م                      لى

 مالاألع أ شطة في  ي ابًيا  مواً  مصر في ال راعية األعمال وشركات األردن في

 اال تماعي لل وع المراعية م اه  م ب ضل

 نالجنسي بين المساواة مجال في واإلقليمية الوطنية المبادرات حول أبحا  إجراء
 أكبر بشكل عليها الضوء وتسلي  وتو يقها الخا  بالقطا 

 وص ات بش ن ال  اسات

 وص ات بشان ال  اسات العامة
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 والتوازن بني العمل واحلياة األسريةاحلماية االجتماعية  املرأة يف العمل .2.2 رسوم بيانية

 

  

 أن من الر م وعلى  األ ر مدفوع العمل في اال خراط على قدرت ن من يحد الذ  األمر وهو األ ر، مدفوعة  ير الرعاية أعمال من األكبر بال  ء ال ساء ت وم  فري يا، وشمال األوسط الشر  م ط ة في

 حا ة ه ا  نأ  ال لل ساء، المم وحة الم ايا  طا  وتوسيع المرأ  عاتق على ي ع الذ  األ ر مدفوعة  ير الرعاية أعمال ع ء لمعال ة ب ا الخاصة اال تماعية الحماية أ  مة  صال  على تعمل البلدان

 الت دم من م يد  حرا   لى

المر    ي العم 

ريةال ماية االجتما  ة  التوا ن ب   العم   ال  ا  األس

 األردن د ص وقد ،االجتما  ة ال ماية بش ن ا  ا  ات  ما  ة الدولية العمل منظمة تمتل 
 العم  منظمة ا  ا  ة عل  المغرب صد  بينما الرئيسية، االتفاقيات من أجزاء عل 

 األمومة ل ماية الد ل ة

اية تضمن كافة الدساتير في مصر واألردن والمغرب وتونس حقو  المرأة في الحم
 االجتماعية

    ال م    ا   م    

 وص ات بش ن ال  اسات

 ا  اتا   عل  التصديق أجل من الدولية العمل ومنظمة االجتماعيين الشركاء مع العمل
 معها التشريعات ومواءمة االجتما  ة ال ماية بش ن الد ل ة العم  منظمة
 ج    معال ة عل  التركيز مع البلدان، في االجتماعية الحماية أنظمة إصال  مواصلة

 العم   و   ي المر   مشا كة   ع ي  ال ن    ب   الم ا ا   د 

    ة ا موم  و    ة ا  وة

 ل ع صاد  الذي إفريقيا و مال األوس  الشر  منطقة في الوحيد البلد هو المغرب
 بمواءمة والمغرب مصر قامت كما  األمومة ل ماية الد ل ة العم  منظمة ا  ا  ة

ا    يبل  الذي األمومة إجا ة لمدة األدن  الحد  رط مع الوطنية تشريعاتهما  يوم 
 االتفاقية في به والموصي

 تكاليف تمويل يج  ، األردن في
  ري ة خالل من األمومة إجا ة

 جم    لى الم ر  ة الر ا  
 العمل أصحاب من بدال   ،العامل  
 بلدان معظم في يتم ما وهو( وحدهم
 )إفريقيا و مال األوس  الشر 

 أبوة إجا ة أخذ ل با  يمكن
 مغربال في أيام  ال ة إل  تصل

  تطبق تونس، وفي  واألردن
 واحد ليوم األبو   جا  

 وص ات بش ن ال  اسات

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

 أو و اياالم    وا  نطا  توسيع عل  إفريقيا و مال األوس  الشر  منطقة بلدان تعمل
 يقدم لم ال،ا سبيل وعل   االجتماعية الحماية من تستفيد أن يمكن التي األ  ا    ات

 مغربوال ومصر الجزائر في يوجد بينما  ال  وت لربات اختيارية ا تراكات األردن
 الري  ات الن ا  أو  و المن ل    للعما  معينة اجتماعية حماية برامج وتونس

 دا  ر ر     ال   

ا األردني العمل قانون تعديل تم  أن دبمجر  ل ام ة األ  ا    اية مرا   لجعل مؤخر 
 مصر وفي  )   ا     جاال  ( المو فين من معين عدد يفو  ما الشركات تو ف

 اريةالنه للرعاية دور توفير الخا  القطا  في العمل أصحاب من ي طل  والمغرب،
 المو فات من معين لعدد تعيينهم بمجرد

 وص ات بش ن ال  اسات

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

 العامالت

  را ا  ال     

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

 وص ات بش ن ال  اسات

 جتماعياال الضمان في للمساهمة المجتمع   ات لم تل  المتاحة الفر  نطا  توسيع
 منه واالستفادة

 االجتما ي ال مان  ي الت     لتسهيل تدابير اتخا 

ال     ال    والم  م  المد  

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

 وص ات بش ن ال  اسات

 من الممنوحة االجتماعية الحماية لمواءمة ال ا  الق ا   ال كومة بين حوار إجراء
 الخا  والقطا  الدولة

م       ر ال   وم       الور  

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

 وص ات بش ن ال  اسات

 بين فضلأ بشكل المزايا لمواءمة ال   ك ا  بمعا ات الخاصة التم   ية القا و  ة األحكا   ل ا 
 سواء حد عل  والرجال النساء

مم ر    وا دة و وص    

     ال      
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 احلوار االجتماعي :املرأة يف العمل .2.3 رسوم بيانية

 

 

 

ال     

ال      

م  ر   ال     

و   د   

 العمل و ارات األسا ، في ضم،ت والتي  ال يةال ال ي ات في قيادية م اص  المرأ  تش ل أن ي ب ي  فري يا، وشمال األوسط الشر  م ط ة في المرأ  الحتيا ات والسياسات ال وا ين تلبية لضمان وسعيًا

 األ ور ف و  والسيما اال تماعي، ال وع قضايا معال ة في األهمية حاسم دوًرا  CBA  ال ماعية الم اوضة وات اقات ال ماعية الم اوضة تلع  أن يمكن كما  العمل أصحا  وم  مات العمال وم  مات

 ال  سين بين

المر    ي العم 

ال وا  االجتما ي

ادقت وقد ص  ا  ا  ة ح  التنظ    الم ا  ة ال ما  ةصادقت البلدان األربعة عل  
 ا  ا  ة ال رية النقاب ة  حماية ح  التنظ  مصر وتونس عل  

 العمال ة اتالنقاب  لى  اال  ما  ال مع ات   شا   ي ال   األربعة البلدان دساتير   م 

الم  و   ال م    

  ب    قل     و  األجوساعدت عل  ا  ا  ة م ا  ة جما  ة   ا  ة وضع األردن 
مهم من لمعلمي المدارس الخاصة، ومعظ ال ن     معال ة الع    ي  وا ر العم  الال  

 النساء

 وص ات بش ن ال  اسات

 التي ةال ما   الم ا  ة ا  ا  ات  برا  االجتماعي الحوار في المرأة مشاركة  يادة دعم
 للمرأة االقتصادي التمكين تعز 

 وص ات بش ن ال  اسات

  اب ص  منظمات العما  منظمات في وقيادتها المرأة لمشاركة أك ر تشجيع توفير

  ي التد   و  ر   ا  ة     ا     شا  ال      ظا  استخدام خالل من العم 

 ل   ا  ال ن    ب   الم ا ا   لى

 وص    ومم ر    وا دة 

     ال      

     الم  ر   المر ة و   د          ر ال      
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 رايدة األعمال :املرأة يف العمل .2.4 رسوم بيانية

 
  

 

   

 

  فري يا وشمال ألوسطا الشر  م ط ة في األعمال را دات توا   األمر، واقع في أ    ير  ال     وع حي  من محايدًا الت ارية األ شطة و دار  ب  شاء الخا  التشريع ي عتبر األربعة، البلدان كافة في

 على يرهنت   و ياد  األعمال را دات لتش يع ا صالحات من م يد   راء  لى حا ة تو د كما  األصول من و يرها واألراضي المالية والخدمات واألسوا  المعلومات  لى الوصول في  ضافية تحديات

 الت ارية باأل شطة الخاصة والسياسات التشريعات صيا ة كي ية

المر    ي العم 

 ياد  األ ما 

 لمؤسساتا لصاحبات الوطنية الغرفة أصدرتها التي المناصرة ورقة تلزم تونس، في

 رسم الورقة وتقتر   األعمال رائدات إلمكانيات العنان بإطال  السياسات صانعي

             ال كومة بر ام   ي  د اجها الن ا  ة األ ما   ياد  حو    ية

        م      را دا  ا  م  

 وص ات بش ن ال  اسات

  أن من والت كد األ ما   ياد  س اسات  م  االجتما ي النو   ن ر إدرا 
 الجنسين بين اةالمساو جوان  جميع تتناول الجنسين بين للمساواة الوطنية االستراتيجيات

 العمل في

الم  وم   و     ال درا 

 من بعدد المصرية الصناعات واتحاد مصر في للمرأة القومي المجلس من كل قام
 لنساءل الوطنية الغرفة أكاديمية وتوفر  األعمال رائدات لدعم القد ات بنا  أنشطة

   ا دا م ل مجاالت عل  األعمال لرائدات التد ي  بتونس المؤسسات صاحبات
 العم    وا     الت وي  المال ة

 وص ات بش ن ال  اسات

 قن ات الت الت وي    د ات التموي  بم اد  األعمال رائدات بين فيما الو ي  ياد 
 العم    وا   

الوصو   ل  ا را  

  ي للم ا ا  العام المبدأ عل  ينص قانون ا السبسي الراحل التونسي الرئيس اقتر 
  ر ي من كل عل   قوبات المصري القانون  ي ر   والرجل المرأة بين الم را 
ا التشريعي اإلطار تعديل تم المغرب، وفي  م را ها م  المر      را ا أجل من مؤخر 

 ال ما  ة األ ا ي في والرجل للمرأة المت ا ية بال قو 

 وص ات بش ن ال  اسات

 ريادة أنشطة لتشجيع األخر  واألصول األ ا ي  لى المر    صو  تسهيل
 األعمال
  لى  قوبات   ر  الم را   ي الم ا ا  حول الدائرة المناقشات مواصلة
 الم را  م  القا و ي   ر ال رمان

الم  واة    الوصو  ل ر  ا    م ر

ا مصر أدرجت  قانون منض ال ن    ب    الم ا ا  االجتما ي بالنو  يتعل  حكم 
  ي ظر   االست ما  ر   لى الوصو   ي التكا   الحكم هذا يعز  حي  االست مار
 من عادة هم ممن الم ت مري  ص ا  ويشجع الجنس  نو  أساس عل  القائم التم   
 خدمات مركز داخل  موحد   املة  دمات  ق ة مصر افتتحت كما  النساء

 لال مةا واألورا  المعلومات عل  الحصول للمست مرات يمكن حي  المست مرين

 وص ات بش ن ال  اسات

 ت ح    ا  ا  متابعة االست ما   وا     م  ال ن    ب   للم ا ا   حكا  إدرا 
ا األعمال رائدات تحصل  االست مار فر  عل  أيض 

الوصو   ل  ال دم   الم ل  

 م ا ا ال جوا    را ي المالي للشمو  استراتيجيات وتونس والمغرب األردن أصدر
  يمتنا للتموي  م دد   سترا    ات واألردن مصر أصدرت كما  ال ن    ب  

 ال ن    ب   الم ا ا  بعد  را ي ال  ر

 وص ات بش ن ال  اسات

  صيص اخ الم ممة المال ة ال دمات برام  وتقديم الحالية المالي الشمو  استرا    ات تنفيذ
 للن ا 
 ال  ر متنا ي التموي   لى  صوله    ه   خالل من األعمال رائدات تشجيع

      ا      ال   ر   و      ال     الر م       

 هنأنشطت عل  الرسمي ال اب     ا  عل  األعمال رائدات من المزيد لتشجيع

 األردن ق ن كما   الذا ي المقا   حالة  بند يستحد  قانون ا المغرب أصدر التجارية،

  ا يةالت األ ما   لى الرسمي ال اب     ا  لتشجيع والمؤسسية القانونية أطره

 النساء إدارتها عل  تهيمن والتي ،المن ل ة

 وص ات بش ن ال  اسات

تشجع    قدي  حوا تسهيل إضفاء الطابع الرسمي عل  األنشطة التجارية من خالل 
  جرا ات الت              ر  عل   ل  

 وص    ومم ر    وا دة 

     ال      

 من تلفةمخ مجموعة األردني االتحاد بن  ويقدم  للنساء خاصة برامج بإنشاء البنو  تقوم
  ر     اصة   و  ر ح ابات الم ال، سبيل عل  السيدات، من للعمالء الموجهة الخدمات
 األ ما  لرا دات   من  التي الت ا ية األ ش ة   س     ر    ما ات  بد ن

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

 رام ب بإنشاء المركزية البنو  تقوم
 من ال  ر متنا ي للتموي   اصة
 النساء أجل

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

 التجارية أنشطتها
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 مقدمة  .2.1

كذلك احلماية االجتماعية وفًقا ملنظمة العمل الدولية، فإن العمل الالئق "يوفر فرًصا للعمل املنتج الذي يوفر الدخل العادل والالئق، واألمن يف مكان العمل، و 
ة التنظيم واملشاركة يف القرارات اليت تؤثر على لألسر، وآفاق أفضل لتنمية القدرات الشخصية واالندماج االجتماعي، وحرية تعبري األفراد عن مشكالهتم، وحري

. وقد وضعت منظمة العمل الدولية برانمج العمل الالئق الذي )ILO, 2019 [1](حياهتم وتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة جلميع النساء والرجال" 
وخلق فرص العمل وتنمية املشروعات، واحلماية االجتماعية، واحلوار االجتماعي. ويعترب النوع االجتماعي يتكون من أربع ركائز: املعايري واحلقوق يف العمل، 

منها حتديًدا، مما يعزز  8عنصرًا مشرتًكا بني عدة قطاعات يف برانمج العمل الالئق. كما يرتسخ مفهوم العمل الالئق يف أهداف التنمية املستدامة ويف اهلدف 
 الشامل للجميع واملستدام، ويوفر العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع. النمو االقتصادي

ا وخلق النمو املستدام ويُعد ضمان وصول املرأة إىل العمل الالئق أمرًا ابلغ األمهية لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقي
مبادرات  –مصر واألردن واملغرب وتونس  –الد بشدة. ويف العقود األخرية، اختذت البلدان املشمولة يف نطاق هذه الدراسة والشامل للجميع الذي حتتاجه الب

مكني االقتصادي عديدة لتنفيذ برانمج العمل الالئق. وقد صدقت هذه البلدان على املعايري الدولية ذات الصلة وشاركت يف املبادرات الدولية اخلاصة ابلت
والفصل السادس(. وعالوة على ذلك، يزداد وعي القطاع اخلاص أبن اجلهود الرامية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ليست مهمة من  1أ-2ة )امللحق للمرأ

، 2011ات عام ر منظور املسؤولية االجتماعية للشركات فحسب، ولكنها أيًضا حُتسن نتائج األعمال التجارية، ويشجع املبادرات يف شركاته. ومنذ وقوع الثو 
ات الكامنة شرعت البلدان األربعة يف إجراء سلسلة من اإلصالحات لدساتريها ابإلضافة إىل أطر قانونية وطنية أخرى للمساعدة يف إطالق العنان للطاق

 كما يلي:   ) OECD, 2017[2](ملواطنيها من النساء 

 يعها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( صدقت البلدان األربعة مج(CEDAW) واليت تضمن عدم التمييز يف ،
يف الفصل السادس(. كما التزمت هذه البلدان بعدد من معايري العمل الدولية اخلاصة ابلنوع االجتماعي )الفصل السادس(.  6.1التشغيل )اإلطار 

 هًما ملواجهة عدم املساواة بني اجلنسني يف مجيع أحناء العامل ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.توفر هذه املبادرات زمخًا م
 .1أدرجت مجيع البلدان األربعة أحكاًما تشريعية خاصة بعدم التمييز يف دساتريها 
  
  2األردين نًصا بشأن عدم التمييزتضمن قوانني العمل يف تونس واملغرب ومصر عدم التمييز، بينما ال يتضمن قانون العملOECD, ( 

]2[2017.) 
  خطة املغرب ، 2030طورت كل بلد من البالد )ابستثناء تونس( اسرتاتيجية وطنية للمرأة. وتركز كل من اإلسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية

قيد  2025-2020لتمكني املرأة األردنية )النسخة اجلديدة ، واالسرتاتيجية الوطنية (2022 – 2017: 2احلكومية الثانية للمساواة )إكرام 
 التطوير( بشدة على التمكني االقتصادي للمرأة ومشاركتها يف سوق العمل.

شاركة أدىن معدل موعلى الرغم من ذلك، مل يتم تنفيذ هذه املبادئ بشكل كامل على أرض الواقع بدليل أن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال تزال لديها 
أقل من الرجال، لإلانث يف قوة العمل على مستوى العامل )الفصل األول(. وعندما تعمل النساء، غالًبا ما يتشاركن يف القطاع غري الرمسي، وحيققن دخاًل 

عظم من أعمال الرعاية غري وتكون لديهن خيارات حمدودة للتطور الوظيفي وقد تعانني من التحرش اجلنسي يف مكان العمل. كما تتوىل النساء اجلانب األ
يف القطاع العام مدفوعة األجر وعادًة ما تكافحن من أجل اجلمع بني العمل واحلياة األسرية. وتفضل النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا العمل 

 ألنه عادًة ما يوفر ظروف عمل متكنهم من اجلمع بني العمل واحلياة األسرية. 

، تستمر املعايري االجتماعية يف إضعاف مشاركة املرأة يف سوق العمل وحصر الرجل يف دور املعيل الرئيس لألسرة )الفصل األول(. كما وابإلضافة إىل ذلك
ن )الفصل عض البلداترتسخ األعراف االجتماعية التقييدية اليت ترى أن الرجال هم املعيل الرئيس ألسرهم وتلزم النساء بطاعة أزواجهن يف قانون األسرة يف ب
اركة يف سوق العمل. الرابع(. ومن مث، يُنظر إىل حقوق املرأة يف العمل على أهنا اثنوية ابلنسبة لتلك اخلاصة ابلرجال، كما يكون للمرأة حرية حمدودة للمش

ه التحدًيت موجودة أيًضا يف مناطق ( إىل أن هذSIGIمؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني )ويشري 
 .)OECD, 2019[3](ؤشر بلًدا يغطيها هذا امل 120٪ من 23ابلرجل ابعتباره رب األسرة الوحيد يف  يتم االعرتافأخرى من العامل. وعلى سبيل املثال، 

املرأة يف قوة العمل. ويعرض هذا الفصل دراسات حالة  وقد أجرت بلدان املنطقة مؤخرًا إصالحات قانونية وسياسية ومؤسسية مهمة هتدف إىل تعزيز مشاركة
 لإلصالحات األخرية الرئيسة اليت تتمحور حول أربعة جماالت للعمل:
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 املساواة يف مكان العمل. .1
 ة.مسألة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وحتسني التوازن بني العمل واحليا إصالحات ومبادرات احلماية االجتماعية الرامية ملعاجلة .2
 احلوار االجتماعي: مشاركة املرأة وقيادهتا يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لضمان أن تثمر املفاوضة اجلماعية عن نتائج أفضل يف .3

 صاحل النساء.
 رًيدة األعمال النسائية. .4

يتم تنفيذ اإلصالحات، ابإلضافة إىل تسليط الضوء على وتبحث دراسات احلالة كيف وملاذا مت إجراء اإلصالحات، واجلهات الفاعلة املشاركة وكيف يتم أو س
صلة )حيتوي امللحق عوامل النجاح الرئيسة. وقد متت مناقشة املعلومات املطروحة يف دراسات احلالة ابستفاضة مع أصحاب املصلحة املعنيني يف البلدان ذات ال

ميكن الرجوع إليهم يف كل بلد؛ وتشرح امللحقات "ب" و "ج" و "د" العملية املنهجية(. "أ" يف هناية الدراسة على قائمة أبمساء األشخاص ذوي اخلربة الذين 
اإلطارات أيًضا على . كما تركز 3استعراض الواثئق وامللفاتويتضمن الفصل أيًضا إطارات حتلل املبادرات املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة بناًء على 

وصانعي السياسات يف االخنراط يف مثل هذه اإلصالحات. وأخريًا، يقدم الفصل بعض التوصيات بشأن السياسات األدوات اليت ميكن أن تساعد املشرعني 
 دراسات الحالة والبحو . استناًدا إىل الدروس املستفادة من

 املساواة يف مكان العمل .2.2

وسط ومشال إفريقيا على الرغم من أن دساتري و/أو قوانني العمل يف البلدان األربعة تتضمن أحكاًما تتعلق بعدم التمييز، إال أن النساء يف منطقة الشرق األ
أقل بكثري ولديهن فرص أقل مازلن يواجهن التمييز يف مكان العمل. وكما رأينا يف الفصل األول، ومقارنًة بنظرائهم من الذكور، حتصل النساء على دخل 

. ويقدم هذا 4وعلى ساعات العمل وغالًبا ما تقعن ضحاًي للتحرش اجلنسي يف العمل على القطاعاتللوصول إىل املناصب القيادية. كما أهنن تواجهن قيوًدا 
 لعمل الالئقة للمرأة:القسم أمثلة على اإلصالحات األخرية اليت هتدف إىل إزالة هذه العوائق اليت حتول دون توافر ظروف ا

  :وهي تُعد عنصرًا أساسًيا ملساعدة النساء على االنضمام والبقاء يف سوق العمل ابلرغم من مسؤولياهتن األسرية. وتوجد ترتيبات العمل املرن
ولكن البلد الوحيدة يف منطقة  ،5اتفاقية خاصة ملنظمة العمل الدولية بشأن العالقة بني وقت العمل، واملسؤوليات األسرية، والتمييز بني اجلنسني

 6الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت صدقت عليها هي اليمن. وتوجد يف مصر واألردن وتونس أحكام قانونية سارية تغطي ترتيبات العمل املرن.
عزز ذلك القوالب النمطية ومع ذلك، فإن هذه األحكام تستهدف النساء يف الغالب بداًل من أن تنص على العمل املرن للرجال أيًضا. وقد ي

 (.2.1اخلاصة ابلنوع االجتماعي ويقيد النساء أكثر ابلبقاء يف املنزل )دراسة احلالة 
  :ال يزال أمام منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الكثري من العمل لسد فجوة األجور بني اجلنسني. فبوجه عام، ما يزال املساواة يف األجور

األوسط ومشال إفريقيا يكسبون أكثر من النساء مقابل عمل ذي قيمة متساوية )الفصل األول(. وقد صدقت البلدان الرجال يف منطقة الشرق 
(، واليت تضمن املساواة للعمال والعامالت 100األربعة املشمولة يف هذه الدراسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجر )رقم 

( مؤخرًا يف منطقة الشرق األوسط ومشال EPIC. وقد مت إطالق التحالف الدويل للمساواة يف األجور )املتساويةالقيمة  يف األجر عن العمل ذي
تشمل قوانني العمل يف مصر واملغرب وتونس أحكاًما عامة لعدم و  (.2.1إفريقيا من أجل اإلسراع يف إغالق فجوة األجور بني اجلنسني )اإلطار 

ر واملغرب صراحةً التمييز يف األجور القائم على أساس نوع اجلنس. غري أن املغرب واألردن فقط مها اللذان ميتلكان تشريعات التمييز، كما حتظر مص
كما تقوم البلدان بتنفيذ مبادرات   7" متشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساويةكاملة حول مبدأ "

 ة فجوة األجور بني اجلنسني. يف األردن، مت تعديل قانون العمل حبيث ميكن تغرمي أصحاب العمل الذين يطبقون أجوراً متييزية على العململعاجل
اصة، (. كما مت اعتماد اتفاقية ولوائح للمفاوضة اجلماعية يف األردن لسد فجوة األجور للمعلمني يف املدارس اخل2.2ذي القيمة املتساوية )اإلطار 

 (.2.7ومعظمهم من النساء )دراسة احلالة
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 سد فجوة األجور بني اجلنسني: التحالف الدويل للمساواة يف األجور ..2.1 اإلطار

. وهذا التحالف هو 2017يف عام  (EPIC) من أجل اإلسراع إبغالق فجوة األجور بني اجلنسني، مت إنشاء التحالف الدويل للمساواة يف األجور
أصحاب املصلحة مبادرة متعددة أصحاب املصلحة، بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهيئة األمم املتحدة للمرأة. ويشمل 

 (IOE) وجنوب إفريقيا وسويسرا واملنظمة الدولية ألصحاب العمل الرئيسون حكومات أسرتاليا وكندا وأملانيا وأيسلندا واألردن ونيوزيلندا وبنما وكورًي
أيًضا شبكة من أنصار املساواة يف األجور. وكان األردن  . ويتضمن التحالف الدويل للمساواة يف األجور(ITUC)واالحتاد الدويل لنقاابت العمال 

، مت إطالق مبادرة إقليمية 2019حالف الدويل للمساواة يف األجور. ويف نوفمرب البلد األول يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي يشارك يف الت
 .من قبل التحالف الدويل للمساواة يف األجور لبلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

أصحاب املصلحة من أجل اختاذ خطوات  والتحالف الدويل للمساواة يف األجور هو حتالف نشط على املستوًيت الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمال دعم
يف ذلك تبادل ملموسة لتحقيق املساواة يف األجور للعمال والعامالت عن العمل ذي القيمة املتساوية. كما يوفر التحالف الدعم يف جماالت خمتلفة، مبا 

 جمال األطر القانونية وإنفاذها ورصد التقدم احملرز بشأهنا. املعرفة، ورفع الوعي، وبناء القدرات، والتوسع يف تنفيذ الربامج الناجحة. كما أنه نشط يف

 /https://www.equalpayinternationalcoalition.org المصدر:

 

مناصب  . تواجه املرأة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حتدًيت ال تعد وال حتصى يف التقدم يف حياهتن املهنية والوظيفية وتويلاملناصب القيادية للمرأة
الثقافات واملمارسات  قيادية يف قوة العمل )الفصل األول(. وتُعترب زًيدة حصة القيادة النسائية يف كل من القطاعني العام واخلاص أمرًا أساسًيا ألهنا تعزز

دي للمرأة أكثر منه على املرأة يف احلياة التنظيمية املراعية العتبارات النوع االجتماعي. ومبا أن هذه الدراسة تركز، بشكل أساسي، على التمكني االقتصا
أن البلدان تبذل جهوًدا العامة، فإن دراسات احلالة تعرض التدابري األخرية اليت مت اختاذها لتحسني القيادة النسائية يف القطاع اخلاص. وتبني دراسات احلالة 

(. وقد أطلقت بعض بلدان منطقة الشرق 2.7و 2.6و 2.5اسات احلالة لزًيدة مشاركة وقيادة املرأة يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل )در 
إلزامية، إال أن  األوسط ومشال إفريقيا مبادرات لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات. وعلى الرغم من أنه مل حتدد أي من بلدان الدراسة حصًصا

(. وقد أصدر احتاد املصارف 2.2أمهية التنوع بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة )دراسة احلالة  مدوانت ولوائح حوكمة الشركات يف األردن واملغرب تشري إىل
(. ويعمل هذا امليثاق على 2.3العربية ميثاقًا للتنوع بني اجلنسني يدعو املصارف إىل تطبيق واتباع عملية واضحة للتعيني والرتقية يف املناصب التنفيذية )اإلطار 

 نوع يف اإلدارة ليس قضية مسؤولية اجتماعية للشركات فحسب، ولكنه أيًضا استجابة ضرورية لبيئة عاملية متغرية بشكل مستمر.زًيدة الوعي أبن الت

فروضة . هناك عامل آخر يعمل على استمرار فجوة األجور بني اجلنسني وحيد من اخليارات املهنية للمرأة وهو القيود القانونية املاملساواة يف حرية اختيار املهنة
اليت تعملن لياًل. وابلرغم على أنواع املهن اليت ميكن أن متتهنها املرأة )على سبيل املثال يف قطاع التعدين( وساعات عملها، مثل القيود املفروضة على النساء ال

 ,OECD) إىل أن املرأة جيب أن تتمتع حبرية االختيار من أن هذه األحكام هتدف إىل محاية املرأة، إال أن اجملتمع الدويل يعترب أهنا قد عفا عليها الزمن ويشري
(. ولكن ابلرغم من 2.2. ويف األردن، أصدرت وزارة العمل مرسوًما ينص على حق املرأة يف اختيار املهنة وأوقات العمل اليت تريدها )اإلطار 2017]2[(

 ينة أو يف ساعات معينة.ذلك، حيتفظ قانون العمل أبحكام تسمح للوزير حبظر عمل املرأة يف وظائف مع
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 نظرة متعمقة يف جهود األردن الشاملة لتحقيق املساواة للمرأة يف العمل .2.2 اإلطار

معاملة املرأة يف العمل ويف أجرى األردن يف السنوات األخرية تعديالت كثرية على قانون العمل والتشريعات األخرى كجزء من إصالح شامل ألسلوب 
بعض دراسات احلالة يف هذا الفصل وغريه ببحثها مبزيد من التفصيل. وكذلك فقد مت حتليل  األسرة. ولقد مت تلخيص هذه التعديالت هنا وأيضا تقوم

 يف الفصل السادس. 3.6العوامل الكامنة وراء جناح هذا النهج يف اإلطار 

  تعاجل البلد مسألة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر اليت تقوم هبا املرأة وجهودها لتحقيق التوازن بني  األسرية.التوازن بني العمل واحلياة
( واعتماد اللوائح املتعلقة 2.3مسؤوليات العمل واألسرة من خالل إضافة بند أتمني األمومة يف قانون الضمان االجتماعي )دراسة احلالة 

(.  وقد استحدثت إصالحات قانون العمل إجازة أبوة مدهتا ثالثة أًيم وأيضاً توزيع تكاليف الرعاية 2.1سة احلالة برتتيبات العمل املرن )درا
 .(2.4النهارية لألطفال ابلتساوي بني العاملني والعامالت )دراسة احلالة 

 فقد مت اعتماد لوائح واتفاقية للمفاوضة اجلماعية . يركز األردن جهوده ملعاجلة فجوة األجور بني اجلنسني على قطاعات حمددةاألجر املتساوي .
 2019لسنة  14من القانون رقم  17(. وتنص املادة 2.7لسد فجوة األجور ملعلمي املدارس اخلاصة )ومعظمهم من اإلانث( )دراسة احلالة 

 عن فحص أي متييز يف األجور لعمل ذي على أن يعني وزير العمل "جملًسا لألجور يف مناطق جغرافية حمددة". ويكون جملس األجور مسئوالً 
بتعديل قانون العمل لتغرمي أصحاب العمل الذين يفشلون يف استيفاء اشرتاطات احلد  17قيمة متساوية يف نطاق هذه املناطق. وتقوم املادة 

قانون تعريًفا للتمييز يف األجور على أنه من هذا ال 2األدىن لألجور أو يطبقون أجوراً متييزية على العمل ذي القيمة املتساوية. وتضع املادة 
عدم اإلنصاف يف األجور بني العمال مقابل عمل ذي قيمة متساوية دون متييز على أساس نوع اجلنس. وعالوة على ذلك، يشارك األردن 

 (.2.1بشكل نشط يف التحالف الدويل للمساواة يف األجور )التحالف الدويل للمساواة يف األجور؛ اإلطار 
 العمل الليلي وعلى القطاعات على . اختذ األردن عدة خطوات لتعزيز مشاركة املرأة األردنية يف قوة العمل من خالل إلغاء لقيود ة االختيارحري

على أنه مسموح للمرأة ابلعمل يف أي مهنة ويف أي فرتة زمنية. ولكن لسوء احلظ، ال  2/2018أمام النساء. وينص قرار وزارة العمل رقم 
 .من قانون العمل تنص على أنه ميكن إصدار قرار وزاري لتقييد ساعات عمل املرأة وحتد من اختيار القطاعات/الصناعات 69املادة تزال 

 تقر البلد التحدًيت احملددة اليت تواجهها فئات اجملتمع األكثر ضعًفا يف العثور على عمل الئق. وتسمح تعديالت النساء املستضعفات .
ألبناء األمهات األردنيات من آابء غري أردنيني ابلتقدم للوظائف دون احلاجة إىل تصريح عمل )دراسة احلالة  2019سنة ل 14القانون رقم 

 .(3.4(. وابإلضافة إىل ذلك، تبذل البلد جهوًدا ملموسة ملعاجلة الوضع االقتصادي لاّلجئات )السورًيت( )دراسة احلالة 4.3

 عمل املرن على إحلاق املزيد من النساء يف وظائف يف ألردن: تساعد أنظمة ال2.1دراسة احلالة 

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

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

عندما قدم مشروع تطوير القوى العاملة يف األردن التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ورقة  2016التفكري يف العمل املرن يف األردن يف التبلور عام بدأ 
ار الئحة حول ترتيبات العمل املرن سياسة حول ساعات العمل املرنة إىل وزارة العمل، واليت مت متريرها بعد ذلك إىل جملس الوزراء. وبدعم من امللك، مت إصد

وأفادت احلكومة أن هذه اللوائح قد صدرت بشكل أساسي لزًيدة فرص العمل ملختلف شرائح اجملتمع، وخاصة النساء، وملساعدهتن  2017.8يف أوائل عام 
  .)4Jordan Times, 2017][( على حتقيق التوازن بني العمل ومسؤوليات األسرة

لعمل عن بُعد. وابلتايل، وتغطي الالئحة أنواًعا خمتلفة من العمل املرن: العمل بدوام جزئي، والعمل بساعات مرنة، وأسبوع العمل املكثف، وسنة العمل املرنة، وا
على أساس الدوام الكلي. إال أنه ميكن  ميكن للموظفني وأصحاب العمل االتفاق على ترتيبات العمل بدوام جزئي أو أمناط عمل يومية /أسبوعية مرنة

 للموظفني االستفادة من ترتيبات العمل املرن فقط مبوافقة صاحب العمل. كما ينطبق القانون أيًضا فقط على الفئات التالية من املوظفني:

 .املوظفون الذين عملوا لدى صاحب العمل ملدة ثالث سنوات متتالية 
 لية )مبا يف ذلك احلمل، أو مسؤولية الوالدين، أو مسؤولية شخص من ذوي اإلعاقة أو مريض من أفراد األسرة(.املوظفون من ذوي املسؤوليات العائ 
 .املوظفون من الطالب الدارسني 
 .املوظفون ذوي اإلعاقة 
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ليها يف قانون العمل. فعلى وابإلضافة إىل ذلك، جيب أال حتد ترتيبات العمل املرن من استفادة صاحب العمل أو املوظف من أي حقوق عمل منصوص ع
ساعات )ابستثناء ساعات العمل اإلضافية(، أو العمل ألكثر  10سبيل املثال، جيب أال تؤدي ترتيبات العمل إىل متديد ساعات العمل اليومية ألكثر من 

وظف العودة مرة أخرى إىل الرتتيبات املذكورة يف عقد للم حيقو 9من أربعة أسابيع متتالية بدون يوم عطلة، أو ختفيض الراتب إىل أقل من احلد األدىن لألجور.
 عمله األصلي يف أي وقت. 

تقارير دورية ويشري القانون إىل أنه جيب على صاحب العمل تعديل لوائحه الداخلية لتشمل قسًما عن العمل املرن. ويتعني على صاحب العمل أيًضا تقدمي 
الداخلية اخلاصة ابلعمل املرن وعن املوظفني املستفيدين من ترتيبات العمل املرن  عطاء تفاصيل عن لوائحهإىل اللجنة الثالثية العليا لشؤون العمل، مع إ

)[5]Karak Castle Center and FES, 2018(. 

. وابإلضافة إىل ذلك، مت عقد جلسة تشاور 10العمل املرنمن الئحة  13، أصدرت وزارة العمل تعليمات للعمل املرن، مبا يتماشى مع املادة 2018ويف عام 
لوائح وكيفية مع جمموعة من أصحاب املصلحة ملناقشة املخاوف والفرص الناجتة عن تطبيق أنظمة العمل املرن. ولقد صدرت توصيات بشأن اجلوانب التقنية ل

 تسهيل التنفيذ.

العمل. وابلرغم من ذلك، ال يوجد يف قانون العمل حكًما حمدًدا ينظم العمل املرن، وابلتايل فإنه  تعريًفا للعمل املرن إىل قانون 2019كما أضافت تعديالت 
 ال يزال منظًما ابللوائح.

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
يف األردن إطارًا مفيًدا للعمال وأصحاب العمل لتنظيم وقتهم بشكل أفضل وحتسني التوازن بني العمل واحلياة. وتشري األحباث إىل أن  أنظمة العمل املرنتوفر 

 زًيدة ٪ من أصحاب العمل أن "تطبيق ساعات العمل املرنة قد أسهم يف60هلا أتثريًا إجيابًيا على مشاركة املرأة يف سوق العمل يف األردن. ويعتقد حوايل 
.  )Ibáñez Prieto, 2018[6](نفسه ُيشعر العاملني بقدر أكرب من الرضا عن وظائفهم"  الوقتتشغيل النساء واستمرارهن يف البقاء يف الشركة، ويف 

)Karak Castle Center and FES, 2018[5](  يعتقد أصحاب العمل والعاملون أيًضا أن هذه اللوائح تؤدي إىل توازن أفضل بني العمل واحلياةو 
تزال تقع على عاتق . وقد تكون اخلطوة التالية هي تشجيع الرجال على اللجوء إىل ترتيبات العمل املرن ملساعدهتم على تقاسم املسؤوليات العائلية اليت ال 

 النساء بشكل أساسي.

وهناك سببان رئيسني وعلى الرغم من هذه اآلاثر اإلجيابية، إال أن األحباث قد بينت أيًضا أن أنظمة العمل املرن مل يتم تنفيذها على نطاق واسع حىت اآلن. 
 :)Karak Castle Center and FES, 2018[5](لذلك، ومها 

بقون ترتيبات العمل املرن عملًيا من خالل اتفاقات متبادلة مع موظفيهم، إال أنه ورد أن معظم أصحاب برغم أن العديد من أصحاب العمل يط .1
ها، ويبدو أن العمل ال يطبقون األحكام احملددة املنصوص عليها يف األنظمة واللوائح. فتطبيق اللوائح يتطلب إدراًكا لتفاصيلها ووعًيا بفوائد تطبيق

 كل من املوظفني وأصحاب العمل.توعية  األمور. ولذلك، هناك حاجة إىل بذل اجلهود يف سبيل قلة من الناس يدركون هذه 
يتطلب مراجعة وتنقيح لعقود العمل واللوائح الداخلية للخاصة أبصحاب العمل، يفضل أصحاب العمل االلتزام  اللوائحنظرًا ألن تطبيق   .2

 ن املفيد تقدمي حوافز ألصحاب العمل حىت يطبقوا اللوائح.ابالتفاقات غري الرمسية مع موظفيهم. ولذلك، قد يكون م
تطبيق  وتتعلق املسألة األخرية املثرية للقلق أبثر أنظمة العمل املرن على مزاًي الضمان االجتماعي حيث يتعني إجراء حبث إضايف للتأكد من أن .3

 خلاصة هبم بسبب ترتيبات العمل املختلفة.أنظمة العمل املرن ال يؤدي إىل فقدان العمال ملستحقات الضمان االجتماعي ا

 : زايدة التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا2.2دراسة احلالة 

أبن التنوع يف جمالس اإلدارة جزء ال يتجزأ من حوكمة الشركات السليمة،  11منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةتقر مبادئ حوكمة الشركات جملموعة العشرين/ 
. وال يزال إغالق الفجوة بني اجلنسني يف مواقع صنع القرار يف الشركات )OECD, 2015[7](وأن أحد أهم عناصر ذلك األمر هو التوازن بني اجلنسني 

ادة املرأة وموهبتها تُعترب، ميثل حتدًًي كبريًا، إال أن هناك زخم قوي يدفع االقتصادات لتبين املبادرات اليت مُتكن املرأة وترقيها يف أوساط الشركات. وأصبحت قي
 االقتصادات القادرة على التكيف والصمود والشاملة للجميع.يف التنافسية واحملققة للقيمة واملنفعة، وابلتايل، بشكل متزايد، حجر الزاوية يف الشركات 
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حوكمة الشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا: بناء إطار للقدرة دراسة بعنوان  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، أصدرت 2019ويف عام 
. وتتضمن الدراسة فصالً عن حتقيق التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات، حمدًدا سبب أمهية تعزيز التوازن بني  )OECD, 2019[8](التنافسية والنمو

قيا. وتلخص دراسة احلالة املشار إليها هذا الفصل، اجلنسني يف احلياة االقتصادية واملؤسسية وكيف ميكن تناول هذا األمر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفري
سسية. وابلرغم من أن الدراسة مع الرتكيز على املناهج املختلفة اليت اختذهتا بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف احلياة املؤ 

 ة احلالة هذه تتناول أيًضا بلدان أخرى يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا.أبكملها تركز على مصر واألردن واملغرب وتونس، إال أن دراس

حرز يف زًيدة األدوار القيادية للمرأة داخل 
ُ

كان أبطأ يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عنه يف مناطق أخرى،   الشركاتوتشري الدراسة إىل أن التقدم امل
األوسط ومشال إفريقيا  ولكنه ال يزال يتماشى مع االجتاهات العاملية )الفصل األول(. وبوجه عام، غالًبا ما تكون مشاركة اإلانث يف قوة العمل يف منطقة الشرق

النساء يف اقتصادات املنطقة تفضلن احلصول على ظروف العمل واملزاًي األفضل اليت يقدمها القطاع العام.  أقل يف القطاع اخلاص منها يف القطاع العام ألن
 .)Deloitte, 2017[9](وقد يكون هذا التفضيل أيًضا مدفوًعا ابلضغط االجتماعي لاللتحاق بعمل يُعترب حمرتًما ابلنسبة للمرأة 

 ح وكيف ميكن تطبيقه يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا؟ما هو اإلصال

ن احلكومات واملشرعني ميكن أن أتيت السياسات الرامية إىل زًيدة فرص وصول املرأة ومشاركتها يف جمالس إدارة الشركات ويف املناصب اإلدارية العليا مدفوعة م
احملددة )حبسب القطاع، والبلد، وما إىل ذلك(. وعموًما، تتبع بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والشركات نفسها، مع وجود تدابري تتالءم مع السياقات 

 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 
 طوعية للتنوع بني اجلنسني يف جمالس اإلدارة و/أو يف وظائف اإلدارة العليا. مستهدفات 

لزًيدة عدد النساء يف جمالس إدارة الشركات ووظائف اإلدارة  وميكن القتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تطبيق نظام احلصص أو املستهدفات
القرار. غري أن  العليا. وميكن أن تكون احلصص إجراًء مؤقًتا حىت يتم حتقيق األهداف وتغرُي املعايري االجتماعية حىت تسمح بتمثيل أكثر مساواة يف صنع

ثريًا للجدل يف اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وتُعد البلد الوحيدة يف استخدام نظام احلصص أو املستهدفات يف قطاع الشركات ال يزال م
حدة على املنطقة اليت تفرض حصًصا بشكل رمسي هي اإلمارات العربية املتحدة حيث تتم مطالبة الشركات اململوكة للدولة أبن تضم جمالسها امرأة وا

. وقد تشكل األعراف الثقافية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عائقا أمام قبول نظام احلصص واملستهدفات يف عامل )17Deloitte, 20[9](األقل
ذة لزًيدة نظام احملاابة واحملسوبية. ونظرا هلذا التشابه، جيدر النظر يف استخدام التدابري املتخ –كما هو احلال يف اجملال السياسي -املؤسسات حيث يسود 

هذه الدروس املستقاة متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار السياسي اليت قد يكون هلا نتائج مماثلة يف قيادة املؤسسات والشركات )الفصل اخلامس(. وميكن ملثل 
 من القطاع العام أن تساعد يف توجيه السياسات يف القطاع اخلاص.

 2010أن تزيد من متثيل نساء الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جمالس اإلدارة. ويشجع إعالن مسقط لعام وميكن للسياسات القائمة على اإلفصاح أيًضا 
واإلفصاح عن  بشأن التنفيذ الفعال ألطر احلوكمة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا صانعي السياسات واملشرعني "على الرتكيز على حتسني الشفافية

أن هذا يعين أن تركيبة النوع جملالس اإلدارة هو أيًضا  اعتبار وميكن 12ذلك أجور ورواتب الوظائف التنفيذية وهياكل جملس اإلدارة.بياانت املنشآت"، مبا يف 
وابلرغم من ذلك، ونظًرا ألن الشركات يف املنطقة عادًة ما يكون لديها مساهم مسيطر )سواء من األسرة أو احلكومة(، فإن  عامل جيب اإلفصاح عنه.

وازنة بني اجلنسني سياسات القائمة على اإلفصاح ميكن أن تكون أقل فاعلية يف دفع عجلة التغيري بدون رغبة من املسامهني املسيطرين يف تعزيز القيادة املتال
 للمؤسسات.

حتقيق األداء األمثل. ومتتلك مجيع  ومن انحية أخرى، حتدد مدوانت ولوائح حوكمة الشركات القواعد واملعايري واألولوًيت لكيفية عمل الشركات من أجل
الوحيدة مبنطقة الشرق األوسط  االقتصادات يف املنطقة، ابستثناء العراق، مدوانت إدارة الشركات. ولكن ابلرغم من ذلك، فإن األردن واملغرب مها االقتصادات

وُتدرج أحكام التنوع واسع النطاق يف املبادئ التوجيهية  13جمالس اإلدارة.ومشال إفريقيا اليت لديها مدوانت إدارة الشركات اليت تذكر التنوع بني اجلنسني يف 
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مدونة إدارة الشركات  وكذلك، 2008تونس لعام  يف ومدونة أفضل املمارسات حلوكمة الشركات(، 10للشركات اللبنانية املدرجة )املادة  2010لعام 
لضمان املعاملة  2006ومدونة إدارة الشركات اللبنانية لعام  2009رة الشركات القطرية لعام وقد مت تضمني فقرة حول عدم التمييز يف مدونة إدا  املصرية.

 .)Deloitte, 2017[9](العادلة ملوظفي الشركة بغض النظر عن "العرق أو نوع اجلنس أو الدين" 

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

برغم إحراز املشاركة الفعلية للمرأة يف قيادة املؤسسات أمر صعب بسبب اإلفصاح احملدود واالفتقار إىل البياانت املوثوقة. غري أنه من الواضح أن إن تقييم 
لتحسني. وال يزال أتثري منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بعض التقدم يف حتسني التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات، إال أنه اليزال هناك جمااًل ل

الجتماعية للمنطقة، مبا التدابري املذكورة أعاله حمدوًدا لعدة أسباب ترتبط مبشاركة املرأة يف سوق العمل على نطاق أوسع. وتستمر األطر القانونية واألعراف ا
م بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا تقر املساواة بني اجلنسني، فيها قوانني األسرة، يف خلق الفجوات بني اجلنسني يف سوق العمل. وابلرغم من أن دساتري معظ

 إال أن ذلك مل ينعكس بعد على ممارسات الشركات.

مزيد من التوازن بني  وتقرتح الدراسة جمموعة من اإلجراءات املرتابطة واملتداخلة تقوم هبا احلكومات والشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتعزيز
 (.2.1سني يف قيادة الشركات )اجلدول اجلن

 خيارات السياسات لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف قيادة الشركات .2.1 اجلدول

 األهدا  الخيارات السياساتية  

 إصال  األطر القانونية والسياساتية بين الجنسين.مراجعة مدونات حوكمة الشركات والقوانين واألنظمة  ات الصلة إلقرار التنو  

دعم األهدا  والسياسات من خالل استراتيجيات تهد  إل  تعزيز التوا ن بين الجنسين عل  
 .كافة مستويات الشركة وخالل الدورة المهنية للمرأة

الجمع بين األهدا  الوطنية واستراتيجيات 
 الشركة

 تحسين جمع البيانات واستخدامها نوعية عل  المستويين اإلقليمي والوطني ومن الشركات.جمع المزيد من البيانات واألفضل 

بلورة إطار للتنو  عل  مستو  "الشركة ب كملها" وسياسات مواتية للموارد البشرية إلنشاء بيئة 
 تسهل قيادة النساء للشركات.

 عمها السياسات المستدامة.الت كد من قيام مجتمع األعمال والحكومة بتنسيق األهدا  التي تد
 

الصعوبات التي تعو  جذب المواه  والحد من 
 تقدم المرأة

 تسهيل التواصل الشبكي للنساء توفير برامج التدري  وتسهيل  بكات القيادة لتحفيز التغيير.

االستفادة من النصائ  والتعليقات والتعليم للمساعدة في التكيف مع نما   الشركات الجديدة 
 ر تنوع ا.واألك 

اعتماد نما   أفضل الممارسات والنقاط المرجعية للت كد من أن الحكومات تشجع الشركات عل  
 النمو والتطور لتصب  أدوات للتغيير.

 خلق بيئة  قافية مواتية

 framework for competitiveness and growth, Corporate Governance in MENA: Building a, )[8](OECD, 2019 املصدر:
 en-mena_2a6992c2-in-governance-ilibrary.org/governance/corporate-https://www.oecd 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-mena_2a6992c2-en
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 نظرة متعمقة يف تعزيز االحتاد الدويل للمصرفيني العرب للتنوع بني اجلنسني .2.3 اإلطار

( ميثاق التنوع بني اجلنسني اخلاص به والذي أعدته السيدة هنلة WUAB، اعتمد جملس إدارة االحتاد الدويل للمصرفيني العرب )2018يف يونيو 
(. ويدعو امليثاق WUABلبنك املوارد يف لبنان ورئيسة جمموعة متكني املرأة ابالحتاد الدويل للمصرفيني العرب )خداج بودًيب، الرئيسة التنفيذية 

وشغلها. وهبذه املصارف إىل تطبيق عملية تعيني وترقية واضحة للمناصب التنفيذية، وإزالة التحيزات ومتكني املرأة من التقدم هلذه املناصب التنفيذية 
إلدارة للمرأة املسامهة يف وضع اسرتاتيجية املصرف والتأثري على ثقافة املؤسسة. كما يعمل هذا امليثاق على رفع الوعي حبقيقة أن التنوع يف االطريقة، ميكن 

 ليس فقط قضية مسؤولية اجتماعية للشركات، بل هو ضروري من أجل االستجابة، بشكل مناسب، لبيئة عاملية متغرية ابستمرار.

 ف اليت توقع على امليثاق ابإلجراءات التالية:وتلتزم املصار 

  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 
 ن أن ترقيات الداخلية للمناصب اإلدارية تشمل مرشحني من الرجال والنساء، وأن قرارات الرتقية تستند إىل املقومات املطلوبة للوظيفة.التأكد م 
 .تضمني االلتزام ابمليثاق يف اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وإجراءاهتا 
 يرين من الرجال والنساء، وجيب أن يكون أحدهم يشغل منصبًا تشكيل جلنة للتنوع بني اجلنسني تتألف مما ال يقل عن ثالثة من كبار املد

 تنفيذًًي.
 .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 
 للجمهور حول مدى تقدمهم، مبا يف ذلك حتديث سنوي على موقعهم على اإلنرتنت. تقدمي حتديثات رمسية وعلنية 

ونفذ أحكامه ابلكامل. فعلى سبيل املثال، يشمل فريق كبار املسؤولني التنفيذيني يف  2018وقع مصرف "املوارد" اللبناين على امليثاق يف أبريل وقد 
٪ من الوظائف األساسية. كما أدى تعزيز التنوع إىل حتسني األداء 50يث تشغل النساء أكثر من مصرف "املوارد" نسبة كبرية من املدراء من النساء ح

ضعف متوسط  2018العام للمصرف؛ فقد حصل املصرف على مخس جوائز دولية على مدى السنوات الثالث املاضية، كما سجل منو املصرف يف عام 
 رف أخرى ابمليثاق ويدعمها مصرف "املوارد" يف خطة التنفيذ.النمو يف الصناعة املصرفية. وقد التزمت مثانية مصا

 Charter for gender diversity; (AM Bank, 2018[11]), Charter of Diversity; (AM Bank, 2018[12]) “AM ,(WUAB, 2018[10])املصدر:
www.youtube.com/watch?v=WZY5ax5Qqhc&t=5sBank ‘Can Doers’, Gender Diversity”, online video,  

 احلماية االجتماعية والتوازن بني العمل واحلياة .2.3

مبجرد إجناب أطفال وأن يصبح عليها املوازنة بني  . وتصبح هذه التحدًيت أكثر جديةتواجه املرأة حتدًيت يف الدخول إىل سوق العمل والبقاء فيه، خاصة مبجرد أن تتزوج
وكذلك فإن عدم كفاية احلماية  العمل واحلياة األسرية. ومبجرد دخول النساء إىل قوة العمل، غالًبا ال تتاح هلن فرص عمل كافية وتواجهن احلرمان من حقوقهن يف العمل.

 ن تقييد حياهتم العملية.االجتماعية وأوجه القصور يف جمال احلوار االجتماعي تزيد م

 وضع نظم احلماية االجتماعية ومن أجل حتفيز مشاركة املرأة يف سوق العمل، سيتعني على البلدان األربعة إجياد حلول هلذه التحيزات ضد النساء. ويتمثل أحد النُ ُهج يف
على عائلية ميكن هلذه األنظمة تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل عدة تدابري لضمان حصول النساء ممن لديهن مسؤوليات . كما )OECD, 2019[13](الشاملة 

 (.2.4فرص متساوية يف سوق العمل )اإلطار 

احلماية االجتماعية منخفضة يف منطقة الشرق األوسط ومشال  وابلرغم من أن دساتري البلدان األربعة تضمن حق املرأة يف احلماية االجتماعية، إال أنه يف الواقع جند أن تغطية
دولية بشأن احلماية االجتماعية إفريقيا، خاصة ابلنسبة للنساء )الفصل األول(. وقد صدقت قلة من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا على اتفاقية منظمة العمل ال

http://www.youtube.com/watch?v=WZY5ax5Qqhc&t=5s
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الوحيداتن يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اللتان صدقتا على أجزاء من اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية بشأن (. وكانت ليبيا واألردن مها البلدان 2.4)اإلطار 
 .(1أ-2(، وكان املغرب البلد الوحيد يف املنطقة الذي صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية حلماية األمومة )امللحق 2.3الضمان االجتماعي )دراسة احلالة 

 االعرتاف الدويل ابلضمان االجتماعي والتمكني االقتصادي للمرأة .2.4 اإلطار

العائلية تنص نظم الضمان االجتماعي على توفري دخل أساسي يف حالة البطالة أو املرض واإلصابة أو الشيخوخة أو التقاعد أو العجز أو املسؤوليات 
ن النساء ل احلمل ورعاية األطفال( أو فقدان معيل األسرة. وميكن ألنظمة الضمان االجتماعي تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل تدابري لضمان أ)مث

ة بذلك حيث يذكر أن سياسات احلماي 5.4ذوات املسؤوليات العائلية لديهن فرص متساوية يف سوق العمل. ويقر هدف التنمية املستدامة رقم 
 .االجتماعية ميكن أن تلعب دورًا يف االعرتاف أبعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وتقديرها

بشأن الضمان االجتماعي  102ويُعترب املعيار الرئيسي ملنظمة العمل الدولية الذي يغطي الضمان االجتماعي هو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
ة املعايري الدنيا ملستوى مزاًي الضمان االجتماعي والشروط اليت متنح مبوجبها. وابإلضافة إىل ذلك، أصدرت منظمة )املعايري الدنيا(. وحتدد هذه االتفاقي

 العمل الدولية جمموعة من االتفاقيات والتوصيات اليت تركز على فروع حمددة من الضمان االجتماعي.

للحماية االجتماعية. واحلد األدىن  احلدود الدنياعمل الدولية على تعزيز مفهوم ومن أجل تعزيز أنظمة الضمان االجتماعي الشاملة، تعمل منظمة ال
اخلدمات  ول إىلللحماية االجتماعية هو مفهوم عاملي للسياسة االجتماعية يعزز االسرتاتيجيات احملددة على املستوى الوطين لتوفري احلد األدىن من الوص

ل الدولية ومنظمة الصحة العاملية وكاالت رائدة يف تعزيز هذا املفهوم. وهذا املفهوم مذكور أيًضا يف هدف األساسية وأتمني الدخل. وتُعترب منظمة العم
 ويهدف إىل ضمان وصول اجلميع إىل أربع ضماانت حبد أدىن: 1.3التنمية املستدامة رقم 

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

ا. ومن أجل اإلسراع هبذه العملية، مت إطالق الشراكة العاملية من أجل احلماية وميثل وضع حد أدىن للحماية االجتماعية يف البلدان النامية حتدًًي صعبً 
بلًدا حول العامل تبني أن احلماية االجتماعية الشاملة للجميع أمر قابل للتنفيذ  23. وتتضمن الشراكة أمثلة من 2019االجتماعية الشاملة يف سبتمرب 

 ة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف الشراكة مل يتم تضمينها حىت اآلن.يف البلدان النامية، إال أن جتارب بلدان منطق
 work/policy-of-https://www.ilo.org/secsoc/areass social protection floors concept, see ’For more information on ILO-املصدر:

for details of the Global Partnership for ; en/index.htm--floor/lang-protection-research/social-applied-and-development
https://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action Universal Social Protection, see 

 

األردن واملغرب على إصالح أنظمة احلماية االجتماعية الشاملة، أو على األقل  من بني البلدان األربعة، يعمل وتشري دراسات احلالة يف هذا القسم إىل أنه
ابإلضافة إىل ذلك، تسهل و  الرتكيز، بشكل أكرب، على مزاًي احلماية االجتماعية مثل إجازة األمومة و/أو إجازة األبوة ابإلضافة إىل خيارات الرعاية النهارية.

. وتبني دراسات احلالة أن تلك البلدان اليت تقوم إبصالح أنظمة احلماية االجتماعية اخلاصة هبا تستغل الفرصة إلدراج البلدان عملية التسجيل يف هذه األنظمة
 تبني دراسات احلالة أناعتبارات املساواة بني اجلنسني. ويف البلدان اليت يكون فيها إصالح نظام احلماية االجتماعية الشامل مهمة ضخمة للغاية ابلنسبة هلا، 

إجازة األمومة  هذه البلدان تركز بداًل من ذلك على إصالحات حمددة يف جمال احلماية االجتماعية واليت من شأهنا تدعيم التمكني االقتصادي للمرأة، مثل
خدمات احلماية االجتماعية واألبوة وتدابري رعاية األطفال ومراجعة وتعديل نظم معاشات التقاعد. وتوضح دراسات احلالة أيًضا أنه يف حالة غياب أو ضعف 

 احلكومية، يتدخل القطاع اخلاص و/أو اجملتمع املدين للقيام هبذا الدور:

  وضع األردن سياسات وطنية متسقة للضمان االجتماعي ويلتزم بشكل كبري بتوسيع نطاق الضمان االجتماعي الضمان االجتماعي للجميع .
(. فعلى سبيل املثال، يقدم نظام 2.3ة لقانون الضمان االجتماعي اخلاص به )دراسة احلالة ليشمل اجلميع، وهو ما يتضح يف اإلصالحات األخري 

https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--en/index.htm
https://www.usp2030.org/gimi/USP2030.action
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، مت إنشاء قسم تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف املؤسسة العامة 2015الضمان االجتماعي األردين اشرتاًكا اختيارًًي لرابت البيوت. ويف عام 
الطابع املؤسسي على مسائل املساواة بني اجلنسني. ويف املغرب، مت مؤخرًا تشكيل جلنة مشرتكة بني ( من أجل إضفاء SSCللضمان االجتماعي )

(. وتضم اللجنة أيضا وزارة شؤون 2.5الوزارات لبدء مناقشات حول اإلصالح الشامل لربامج وسياسات احلماية االجتماعية يف البلدان )اإلطار 
  يف تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف إصالحات احلماية االجتماعية الشاملة.املرأة، اليت ميكن أن تلعب دورًا قيادًيً 

   .يوًما(. وقد  98أسبوًعا ) 14توصي اتفاقية منظمة العمل الدولية حلماية األمومة مبدة إجازة أمومة ال تقل عن إجازة األمومة وإجازة األبوة
هذه التوصية. ويف األردن وتونس، جتري مناقشة مشاريع قوانني إلطالة مدة إجازة األمومة  قامت مصر واملغرب مبواءمة تشريعاهتما الوطنية مع

يشرتط قانون الضمان االجتماعي اجلديد أن يتم متويل  (. ويف األردن،2.6ومواءمة مدة إجازة موظفي القطاع العام والقطاع اخلاص )اإلطار 
تفرض على مجيع العاملني، بدالً من أن يتم متويلها من قبل أصحاب العمل وحدهم. ويقوم  تكاليف إجازة األمومة من خالل ضريبة الرواتب اليت

(. 2.3 هذا اإلجراء بتوزيع التكلفة على اجلنسني ويزيل احلوافز اليت تسبب التمييز يف قرارات التعيني بسبب استحقاقات األمومة )دراسة احلالة
يقيا )مثل مصر( ال تزال حُتمل صاحب العمل مسؤولية دفع استحقاقات األمومة، مما قد يؤدي ولكن العديد من بلدان الشرق األوسط ومشال إفر 

 .)International Social Security Association, 2017[14](إىل التمييز ضد املرأة يف التعيني والتقدم الوظيفي 
 Addati, Cassirer and)وال يوجد لدى منظمة العمل الدولية معايري حمددة إلجازة األبوة، لذلك يتم حتديد مدهتا على املستوى القطري 

)[15]Gilchrist, 2014 يف تونس، يتم تطبيق إجازة . ففي املغرب واألردن، ميكن لآلابء احلصول على إجازة أبوة ملدة تصل إىل ثالثة أًيم. أما
 (. أما يف مصر، ال توجد إجازة أبوة حىت اآلن.2.6أبوة ملدة يوم واحد وجتري مناقشة مشروع قانون لتمديد املدة قليالً )اإلطار 

دد من الشركات اليت تقدمها ع ”سيكم“ويقوم القطاع اخلاص واجملتمع املدين ابستكمال مزاًي الضمان االجتماعي احلكومي. فمن خالل مبادرة 
بنك االحتاد  يف(. و 2.6يف مصر، ميكن للرجال االستفادة من إجازة األبوة على الرغم من أن إجازة األبوة غري مكفولة يف التشريع املصري )اإلطار 

بنك النساء الاليت أخذن األردين، ميكن للنساء االستفادة من خيار إيقاف سداد القروض خالل إجازة األمومة. ويدعم "برانمج العودة" اخلاص ابل
 (.2.8فرتة راحة مهنية للرتكيز على أسرهن ليتمكن من العودة مرة أخرى إىل قوة العمل )دراسة احلالة 

 سيداو(. تدعو اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة رعاية الطفل( (CEDAW لعام )واتفاقية منظمة  1989
( إىل اختاذ تدابري لرعاية األطفال حىت يتمكن الوالدان العامالن 156)رقم  1981العمل الدولية املتعلقة ابلعمال ذوي املسؤوليات العائلية لعام 

القطاع اخلاص توفري مرافق الرعاية  من اجلمع بني العمل واملسؤوليات العائلية. وتشرتط قوانني العمل يف مصر واملغرب على أصحاب العمل يف
. وقد )OECD, 2017[2](النهارية مبجرد تشغيل عدد معني من املوظفات، إال أن هذا قد يثين أصحاب العمل عن تشغيل أو ترقية النساء 

امية مبجرد تشغيل الشركات لعدد معني من املوظفني )رجال ونساء(. وهذا مت تعديل قانون العمل األردين مؤخرًا ليجعل مرافق رعاية األطفال إلز 
لية يعين أن الرعاية النهارية لن تكون متاحة لإلانث فحسب ولكن للموظفني الذكور أيًضا. وكانت هذه خطوة ابلغة األمهية ألهنا نقلت املسؤو 

"، وهي منظمة أردنية غري حكومية، الشركات إلنشاء حضاانت للرعاية النهارية الكاملة لرعاية األطفال من األم إىل كال الوالدين. وتدعم "صداقة
 (. 2.4وتعمل على ورقة حتدد اخليارات املختلفة للحوافز الضريبية اليت ستمنح ألصحاب العمل الذين يوفرون مرافق رعاية هنارية )دراسة احلالة 
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 نظرة متعمقة يف مسار املغرب حنو إصالحات احلماية االجتماعية .2.5 اإلطار

على االشرتاكات على مدى العقد املاضي، استثمر املغرب بشكل كبري يف نظام احلماية االجتماعية. ويتضمن النظام حالًيا ثالثة حماور رئيسية: نظام قائم 
االشرتاكات يتكون من برامج خمتلفة للمساعدات االجتماعية. ولكن وعلى الرغم من التقدم ونظام قائم على االشرتاكات اجلزئية ونظام غري قائم على 

حرز، ميكن تعزيز نظام احلماية االجتماعية املغريب بشكل أكرب من خالل حتسني التنسيق بني السياسات والربامج واملؤسسات ال
ُ

يت تنظم خمتلف الكبري امل
 جماالت احلماية االجتماعية.

٪ منهم فقط من النساء. وحياول املغرب مواجهة هذا التحدي القائم على أساس نوع 32ن حتسن التغطية الكلية للمواطنني يف املغرب، إال أن وابلرغم م
ة من لضعيفاجلنس من خالل جمموعة من املشاريع والربامج اليت تكون يف الغالب جزًءا من النظام غري القائم على االشرتاكات والذي يستهدف الفئات ا

النساء النساء )وأطفاهلن(. وابإلضافة إىل ذلك، صدر مؤخرًا مرسوم بتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي لتشمل العمال املنزليني، ومعظمهن من 
 (.3.1)دراسة احلالة 

نوع اجلنس. وعلى سبيل املثال، يتم تلقائيًا  وابلرغم من ذلك، ال تزال األطر القانونية اليت تنظم احلماية االجتماعية تتضمن أحكامًا متييزية على أساس
وليس لألم. تغطية األطفال ابلتأمني الصحي لوالدهم حىت لو كان نظام التأمني الصحي لألم أفضل. وعادًة ما ُتدفع اإلعاانت األسرية لألب تلقائًيا 

الذي توفت عنه زوجته على معاش زوجته املتوفاة إال عندما يبلغ  على معاش زوجها فور وفاته، ال حيصل الزوج عنها زوجها املتوىف وبينما حتصل الزوجة
األطفال( حىت سن التقاعد. وعالوة على ذلك، ميكن أن تستفيد األسر من تدابري الدعم املعززة لتيسري مشاركة املرأة يف سوق العمل )مثل خيارات رعاية 

 تتمكن بدورها من املسامهة يف نظام احلماية االجتماعية.

، دعا ملك املغرب مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة إىل إجراء إصالح شامل لربامج وسياسات احلماية االجتماعية يف البالد. وعقب 2018ام ويف ع
ات الوزار هذه الدعوة، دار نقاش وطين للتفكري يف كيفية إصالح نظام احلماية االجتماعية يف البالد على أفضل وجه حيث مت تشكيل جلنة مشرتكة بني 

يز على حتسني لبدء عملية اإلصالح، واليت من املتوقع أن تؤدي إىل إصالح شامل لألطر واإلجراءات التشريعية اليت تنظم احلماية االجتماعية، مع الرتك
اء ذوات املسؤوليات تدابري لضمان حصول النس عدةاحلوكمة وتعزيز التنسيق. وسوف توفر هذه اإلصالحات فرصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل 

قة بعدم التمييز العائلية على فرص متساوية يف سوق العمل. وستكون أيًضا مناسبة جلعل اإلطار التشريعي للحماية االجتماعية متماشًيا مع األحكام املتعل
ارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة وسيتطلب هذا هنًجا شامالً لتمكني املرأة اقتصادًًي وقيادة قوية من قبل وز املنصوص عليها يف الدستور. 

تمع املدين داخل اللجنة املشرتكة بني الوزارات اليت ستقود هذه اإلصالحات. كما ميكن لّلجنة أن تستفيد بشكل كبري من عمل اجلهات الفاعلة يف اجمل
 ساء وأسرهن لسنوات عديدة.وكذلك اجملتمع الدويل الذين ظلوا يدعون إىل تعزيز احلماية االجتماعية للن

 s Economic Empowerment in ’Women, )[2](OECD, 2017; Genre et droit à la sécurité sociale au Maroc, )[16](ADFM, 2016املصدر:
The impact of legal frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia, Selected MENA Countries. 

ocial Development of Morocco, (Ministry of Family, Solidarity, Equality and S; en-https://doi.org/10.1787/9789264279322
Social Protection Systems, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the , )]17[2019

, Les 1ères Assises Nationales )[18](UNICEF/EU, 2018; l.gov.ma/fr/femmehttp://www.sociaEmpowerment of Women and Girls, 
de la Protection Sociale sous le thème “Ensemble pour un système de protection sociale intégré et pérenne”, (in French), Skhirat, 

.https://www.unicef.org/morocco/media/986/fileNovember 2018,  13-12 

  

https://doi.org/10.1787/9789264279322-en
http://www.social.gov.ma/fr/femme
https://www.unicef.org/morocco/media/986/file
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 : توسيع نطاق تغطية مزااي الضمان االجتماعي ليشمل النساء وأسرهن يف األردن2.3دراسة احلالة 

ومشال إفريقيا اليت طورت سياسات وطنية متسقة للضمان االجتماعي ولديها التزام قوي بتوسيع يُعترب األردن من البلدان القليلة يف منطقة الشرق األوسط 
(. وعلى الرغم من أن األردن مل يصدق على أي من اتفاقيات الضمان االجتماعي اخلاصة 2.2نطاق تغطية الضمان االجتماعي ليشمل اجلميع )اإلطار 

. وتوثق دراسة 15(2.4أجزاء من اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية بشأن الضمان االجتماعي )اإلطار  ، إال أنه قد صدق على14مبنظمة العمل الدولية
 احلالة هذه وحتلل إصالحات الضمان االجتماعي الرئيسة األخرية اليت جرت يف األردن.

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
، وتبعه 2001يف عام  19. ويف وقت الحق، صدر القانون رقم 1978اخلاص يف عام  ألول مرة للقطاع 16مت إعالن قانون الضمان االجتماعي األردين

(، ومنظمات اجملتمع JNCW. وقد قامت منظمات حقوق املرأة، وخاصة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة )2009لعام  26القانون املؤقت املعدل رقم 
يادة محالت لعدة سنوات لتغيري قانون الضمان االجتماعي يف األردن لصاحل املرأة. وقد شاركت مجعية بق مجعية املعهد الدويل لتضامن النساء،املدين مثل 

ن الضمان املعهد الدويل لتضامن النساء يف مناقشات حول الضمان االجتماعي يف اللجان الربملانية املخصصة ولعبت دورًا ملموًسا يف حتسني نص قانو 
 االجتماعي.

الح ابألهداف التالية: حتقيق االستدامة املالية، وتعزيز العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني، وتوسيع نطاق تغطية الضمان وقد بدأت عملية اإلص
 . وقد تضمنت أهم متطلبات احلملة ما يلي:)Brodmann, 2014[19](االجتماعي 

  وأصحاب العمل. وكان هذا مقرتًحا قدمته منظمة العمل الدولية من شأنه أن حيول مسؤولية متويل رواتب صندوق لألمومة يساهم فيه مجيع العاملني
 األفراد إىل التأمني االجتماعي. من النساء أثناء إجازة األمومة من أصحاب العمل

 .حق الزوجة يف احلصول على حصة من معاش زوجها ابإلضافة إىل معاشها اخلاص عند وفاته 
 ة يف نقل معاشها اخلاص ألفراد األسرة بعد وفاهتا )كما هو احلال ابلنسبة ملعاشات الرجال(.حق املرأ 
 .17إمكانية تغطية رابت البيوت ابلضمان االجتماعي 

هذا  أدخلعدًدا من مطالب احلملة لزًيدة حصول املرأة على مزاًي الضمان االجتماعي. وقد  2010لسنة  7. تضمن القانون املؤقت رقم أتمني األمومة
(، الذي مينح األفراد املشمولني احلق يف احلصول على عالوات األمومة خالل الستة أشهر السابقة 47-42واملواد  3القانون التأمني على األمومة )املادة 

قد أعطى املرأة  2014لعام  1قانون رقم إلجازة األمومة على األقل. ومل ينص هذا القانون إال على استحقاقات إجازة األمومة املمنوحة ألول أربع والدات )ال
، صادق األردن أيًضا على اتفاقية منظمة العمل 2014احلق منذ ذلك احلني للحصول على عالوات األمومة بغض النظر عن عدد الوالدات(. ويف عام 

 استحقاقات األمومة. ومل يصدق على اتفاقية منظمة ، ولكنه مل يقبل اجلزء السابع من هذه االتفاقية الذي يشري إىل102الدولية للضمان االجتماعي رقم 
 .183العمل الدولية حلماية األمومة رقم 

عدًدا من إصالحات املعاشات لصاحل املساواة بني اجلنسني. وقد أاتح قانون عام  2010لسنة  7كما أدخل القانون املؤقت رقم   إصالحات املعاشات.
، أما يف السابق، كان إبمكان الرجال فقط نقل معاشهم إىل  )World Bank, 2013[20](أسرهن  للنساء نقل املعاشات اخلاصة هبن إىل 2010

أن األرملة ميكنها اآلن أن ترث املعاش الكامل لزوجها املتوىف. ولكن يتم تقييد ذلك  2010زوجاهتم وأطفاهلم. ومن اإلجنازات األخرى إلصالح القانون لعام 
، وافق األردن على اجلزء 2014. ويف عام )World Bank, 2013[20](على الرجال  يف حالة زواج األرملة، ابلرغم أن مثل هذه القيود ليست مفروضة

أصحاب العمل يف األردن بدفع اشرتاكات  يتم إلزامالعاشر من اتفاقية الضمان االجتماعي ملنظمة العمل الدولية بشأن استحقاقات الورثة. وابإلضافة إىل ذلك، 
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 معاشات التقا

 . )World Bank Group, 2019[21](النساء من هن يف سن اإلجناب 

يتضمن أحكاًما متييزية خاصة ابملعاشات. فعلى سبيل املثال، حيق للعامل  2014اعي األردين لعام وعلى الرغم من ذلك، ال يزال قانون الضمان االجتم
، مما يقلل من استحقاقات املعاش التقاعدي مبقدار مخس سنوات. 55احلصول على معاش يف سن الستني، بينما حيق للعاملة احلصول على معاش يف سن 

اعدي نقًدا عندما تتزوج أو تطلق أو تصبح أرملة، وابلتايل يتم استبعادها من استحقاقات املعاشات التقاعدية املعاش التق تقوم بصرفوميكن للمرأة أن 
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مبجرد زواجها  . ويتضح يف هذه الالئحة االفرتاض القائل أبن املرأة )OECD, 2017[2](املستقبلية. أما الرجال، فهذه اخليارات ليست متاحة هلم 
، أطلقت مؤسسة التأمني االجتماعي محلة توعية لتحذير النساء من العواقب املالية لصرف املعاشات التقاعدية نقًدا 2012ستتوقف عن العمل. ويف عام 

)[20]World Bank, 2013(. 

اشرتاًكا اختيارًًي يف نظام الضمان االجتماعي لرابت البيوت. وعلى الرغم من أن هذا  2010. تضمن إصالح عام نظام الضمان االجتماعي لرابت البيوت
 )Brodmann, 2014[19](.٪ من دخل األسرة(  14.5قد يكون مفيًدا، إال أن العديد من النساء واألسر ال يستطيعوا حتمل تكلفة املسامهة )

( من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على SSCؤسسة العامة للضمان االجتماعي )امل، مت إنشاء قسم تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف 2015 عام ويف
عدهتا على ملسا (SSC)مؤسسة العامة للضمان االجتماعي للاملسائل واملشكالت اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني. وقد قدمت منظمة العمل الدولية الدعم 

  .) ,2015Jordanian Social Security Corporation]22[(التقدم يف القيام مبهامها

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

كما ينفق جزًءا كبريًا من ميزانية البالد على   أنظمة الضمان االجتماعي،استحقاقات و يُعد األردن يف صدارة منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جمال 
 مة.الضمان االجتماعي. وقد أعطت التعديالت األخرية لقانون الضمان االجتماعي مزيًدا من املزاًي للمرأة، سواء يف جمال املعاشات أو األمو 

اص. ويتم متويل إعاانت األمومة اآلن من خالل مسامهات مستقطعة ويزيل اإلصالح يف جمال األمومة بعض العوائق اليت حتول دون تشغيل النساء يف القطاع اخل
. ومينح هذا النظام النساء املؤمن عليهن )ILO, 2015[23](٪ يدفعها صاحب العمل نيابة عن املوظفني من الذكور واإلانث 0.75من الرواتب بنسبة 

وهبذه الطريقة، يساهم كل من النساء والرجال يف متويل استحقاقات ٪ من دخوهلن السابقة متتد لعشرة أسابيع. 100 احلق يف إجازة أمومة مدفوعة األجر بنسبة
مل الدولية، األمومة وال يصبح لدى صاحب العمل سبب للتمييز ضد املرأة عند التعيني بسبب تكاليف استحقاقات األمومة. ووفًقا ألحد تقارير منظمة الع

ل من نظام مسؤولية صاحب العمل إىل نظام أتمني األمومة قد أسهم يف زًيدة عدد النساء ممن هن يف سن اإلجناب يف قوة العمل الرمسية رمبا يكون التحو 
 .)ILO, 2017[24](٪ 30ابلقطاع اخلاص أبكثر من 

اإلصالحات حيث استمرت احلمالت على مدى سنوات عديدة وكانت منظمات اجملتمع املدين كما لعبت جهود اجملتمع املدين دورًا أساسًيا يف إجناز هذه 
ل نظام جهات فاعلة مهمة خالل مناقشات تصورات اإلصالح داخل اللجان الربملانية املخصصة. وعالوة على ذلك، فإن عمل منظمة العمل الدولية من أج

 (.2.4قد مهد الطريق لنجاح اإلصالحات )اإلطار  على املستوى الوطين حد أدىن للحماية االجتماعيةأتمني األمومة وإصالح املعاشات التقاعدية وتطوير 

ظمة العمل الدولية وابلرغم من أن إصالحات قانون الضمان االجتماعي مبهرة ومثرية لإلعجاب، إال أنه ال يزال هناك جمال ملواءمتها بشكل أكرب مع معايري من
عية. فبخالف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية للحماية االجتماعية، ميكن لألردن أيًضا التصديق على معايري اخلاصة ابحلماية االجتما

 إضافية ملنظمة العمل الدولية خاصة ابحلماية االجتماعية.

تفاصيل أحكام القانون. كما أن هناك العديد من املفاهيم  وتشري الدراسات إىل أن الوعي بقانون الضمان االجتماعي اجلديد منخفض نسبًيا، وخاصة معرفة
. فعلى سبيل املثال، عادًة ال يفهم كثري من الناس أن تكلفة اإلجناب مسؤولية اجتماعية وجيب تقسيمها بني )Brodmann, 2014[19](اخلاطئة حوله 

 .)World Bank, 2013[20](األسر، وأصحاب العمل، واجملتمع بشكل عام 
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 : إصالحات إجازات األمومة واألبوةجولة إقليمية .2.6 اإلطار

 مصر

يوًما إجازة أمومة، مع تعويض يعادل الراتب الكامل، كما هو مبني يف قانون العمل  90يف القطاع اخلاص يف مصر االستفادة من  العاملة ميكن للمرأة
(. وحيدد قانون العمل حق املرأة العاملة يف احلصول على إجازة أمومة مبرتني خالل كامل فرتة خدمتها مع صاحب 70( وقانون الطفل )املادة 91)املادة 

من قانون الطفل، اليت تنص على أنه حيق للمرأة العاملة احلصول على إجازة أمومة حىت  70واحد أو أكثر. وتبدو هذه القيود احملددة خمالفة للمادة  عمل
 .ثالث مرات

دة أربعة أشهر حبد أقصى ثالث النساء العامالت يف القطاع العام احلق يف احلصول على إجازة أمومة مل 2016لعام  81ومينح قانون اخلدمة املدنية رقم 
يف القطاع  -يسمح بثالثة أشهر فقط(. وابلتايل، فإن إجازة األمومة يف مصر  1978لعام  48مرات خالل كامل فرتة عملهن )وكان القانون السابق رقم 

 لى إجازة أبوة بعد.ال ينص القانون عو أسبوًعا اليت أوصت هبا اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  14أطول من مدة  -احلكومي 

أو لوائح التشغيل قد  ةوتلك األحكام املذكورة أعاله بشأن إجازة األمومة هي احلد األدىن. وابلتايل، فإن عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل اجلماعي
كما هو احلال بشركة   -يوًما 90األمومة ألكثر من متنح املرأة مزاًي إضافية، مثل احلق يف إجازة األمومة ثالث مرات خالل كامل فرتة خدمتها، أو إجازة 

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

 املغرب

على إجازة أسبوًعا وميكن لآلابء احلصول على إجازة أبوة ملدة تصل إىل ثالثة أًيم. ومل يتم إجراء إصالحات حديثة  14يضمن املغرب إجازة أمومة مدهتا 
 األمومة أو األبوة.

 األردن

يوًما يف القطاع العام. ويُعترب هذا أقل بقليل من معيار منظمة العمل الدولية  90يوًما يف القطاع اخلاص، و 70يف األردن، مُتنح النساء إجازة أمومة مدهتا 
 أسبوًعا(. 14يوًما ) 98البالغ 

( عدًدا من املقرتحات ملراجعة وتنقيح قانون العمل من أجل تعزيز حقوق العمل للمرأة NCPEوقد أصدرت اللجنة الوطنية لإلنصاف يف األجور )
(. ومت إدراج مقرتح لزًيدة فرتة إجازة األمومة للوفاء مبعايري منظمة العمل الدولية، ولكن ألسباب سياسية مل يكن هذا 2.3ودراسة احلالة  2.2)اإلطار 

 جنة الربملانية للعمل والتنمية االجتماعية أو يف جملس النواب.املوضوع مفتوًحا للمناقشة داخل الل

 ( ليشمل إجازة أبوة ملدة ثالثة أًيم.14من القانون رقم  23)املادة  2019وقد مت تعديل قانون العمل يف مايو 

 تونس

ويف القطاع اخلاص، تطالب اتفاقيات العمل اجلماعية  يوًما يف القطاع اخلاص. 30يوًما يف القطاع العام و 60متنح املرأة يف تونس إجازة أمومة مدهتا 
 لقطاعات معينة صاحب العمل بدفع تكلفة اإلجازة، ولكن بشكل عام، يضمن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بداًل يومًيا للتعويض عن راتب

يوًما مدفوعة ابلكامل.  60لعام، تكون إجازة األمومة ملدة . ويف القطاع ايوًما 80النساء الذي مت إيقافه، بشرط أن تكون قد عملت ملدة ال تقل عن 
 ومتنح إجازة أبوة ليوم واحد يغطي تكلفتها الضمان االجتماعي.

 –بدعم من منظمة العمل الدولية  -( UGTTويف تونس، بُذلت جهود متنوعة لتمديد إجازة األمومة واألبوة. ويعمل االحتاد العام التونسي للشغل )
بشأن محاية األمومة. كما صدرت دراسة اكتوارية حلساب  183ارسة الضغوط من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم على احلشد ومم

قوبلت  تكاليف اإلجازة الوالدية بعد أن يتم متديدها ومتت مناقشتها من خالل مشاورات ثالثية تشمل احلكومة وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وقد



94    

تح يق التمكين االقتصاد  للمرأ  في مصر واألردن والم ر  وتو   وكسر الحوا   من أ لت يير ال وا ين   2020 OECD ©  
  

إىل زًيدة التمييز ضد املرأة يف العمل. فهم يريدون  مبقاومة من منظمات أصحاب العمل خشية من أن تؤدي إجازة األمومة بعد أن يتم تعزيزها اجلهود
هذه املسألة،  يفأواًل معاجلة الفروقات بني موظفي القطاعني العام واخلاص من حيث إجازة الوالدية ومن مث متديد إجازة األمومة واألبوة. وللمضي قدماً 

مشروع القانون طلب رئيس احلكومة من وزارة شؤون املرأة أن أتخذ زمام مبادرة وضع مقرتح إلصالح تشريعي يرمي إىل تعزيز إجازة األمومة واألبوة. وكان 
 ال يزال قيد املناقشة وقت كتابة هذه الدراسة.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=64693, available at Egyptian Labour Law no. 12 of 2003 ;املصدر:
, as amended by law no. 16 of 2008, available at Egyptian Child Law no. 12 of 1996

ILO Maternity Protection Convention , )[25](ILO, 2000; https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=45791
, Article 4, No. 183, 2000

, )[26](Al Otoum, 2013; https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
, “Activists )[27](Husseini, 2019ian labour law compared to international labour law”; Protection of working mothers in Jordan“

-house-lower-applaud-http://www.jordantimes.com/news/local/activistsapplaud Lower House amendments to Labour Law”, 
. law-labour-amendments 

(Nestlé, ; Law and Practice across the World –Maternity and Paternity at Work , )[15](Addati, Cassirer and Gilchrist, 2014 
-leave-https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternityNestlé offers six month paid maternity leave”, , “)]28[2017

The Impact of Legal  Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries:, (OECD, 2017) ;months-six
.en-https://dx.doi.org/10.1787/9789264279322, Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia 

 

 :  حتسني األحكام اخلاصة برعاية الطفل يف األردن2.4احلالة دراسة 

ىل سوق العمل يُعد معدل مشاركة اإلانث يف قوة العمل ابألردن من أدىن املعدالت على مستوى العامل، بذلك يواجه األردن حتدًيت صعبة يف جذب النساء إ
امسة يف حتسني التوازن بني العمل واحلياة للمرأة وتسهيل دخوهلا وبقاءها يف قوة العمل. وتوضح وإقناعهن ابلبقاء فيه. وتعد رعاية الطفل اجليدة أحد العناصر احل

 دراسة احلالة أن البلد تتخذ خطوات مهمة يف معاجلة هذه القضية.

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
 10عاملة، على األقل، لديهن  20عمل تعمل لديه منه على أن "على أي صاحب  72، نصت املادة 2019قبل تعديل قانون العمل األردين يف عام 

هلا.  سنوات، أن يقدم رعاية هنارية مناسبة". ومل يكن أصحاب العمل على علم هبذه املادة أو رمبا وجدوا صعوبة يف االمتثال 4أطفال أو أكثر حتت سن 
عاملة(،  20عاماًل )انهيك عن  20آت صغرية ومتوسطة وهبا أقل من وابإلضافة إىل ذلك، فإن الغالبية العظمى من األعمال التجارية يف األردن هي منش

ألهنن هلا . وقد كانت األمهات هن أكثر من عانني من عدم تطبيق هذه املادة /عدم االمتثال )JEDCO, 2011[29](وابلتايل فهي ال تستوف الشروط 
 لرعاية أطفاهلن.يف الغالب أجربن على البقاء يف املنزل 

عن طريق جمموعة من األمهات العامالت الاليت رغنب يف حتقيق  2011حنو بيئة عمل أكثر صداقة للمرأة" عام  -وأتسست منظمة اجملتمع املدين "صداقة 
 18توازن أفضل بني العمل واحلياة. وتدعو املنظمة إىل اإلصالح التشريعي لتحسني وضع املرأة يف مكان العمل.

ىل أن ت "صداقة" على بناء قاعدة استداللية للرعاية املقدمة لألطفال. وعلى سبيل املثال، أشارت دراسة أجرهتا "صداقة" على قطاع االتصاالت إكما عمل
. وقد قدمت "صداقة"، )Shomali, 2016[30](يورو لكل موظف يف السنة  812متوسط العائد على االستثمار يف خدمات رعاية األطفال هو 

(، مقرتًحا بتعديالت على قانون العمل حيث اقرتحت NCPE)اللجنة الوطنية لإلنصاف يف األجور ابالشرتاك مع اجلهات الفاعلة األخرى مبا يف ذلك 
للدعوة إىل إجراء تلك  72توسيع نطاق املادة لتشمل العاملني والعامالت وكذلك جعل املادة قابلة للتطبيق على الشركات الصغرية. وقد مت تشكيل االئتالف 

تنص  72. وأصبحت املادة )Husseini, 2019[27]( 2019مل لعام التعديالت. مث أصبحت هذه االقرتاحات قانواًن من خالل تعديالت قانون الع
دون سن  طفالً أو أكثر 15العاملني )سواء ذكور أو إانث( يف الشركة، عند وجود  مجيعاآلن على أن صاحب العمل ملزم بتوفري الرعاية النهارية ألطفال 

طفاًل، جيب  15ء عاملني أو عامالت. كما ينص القانون على أنه إذا مل يصل جمموع عدد أطفال موظفي الشركة إىل اخلامسة، بغض النظر عما إذا كانوا أبنا
 ت أخرى.حينها على صاحب العمل إجياد بدائل أخرى، على سبيل املثال التعاقد مع مركز رعاية هنارية قريب أو إنشاء رعاية هنارية مشرتكة مع شركا

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=64693
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=45791
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
http://www.jordantimes.com/news/local/activists-applaud-lower-house-amendments-labour-law
http://www.jordantimes.com/news/local/activists-applaud-lower-house-amendments-labour-law
https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternity-leave-six-months
https://www.nestle.com.eg/en/media/pressreleases/maternity-leave-six-months
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لرعاية النهارية ستكون متاحة للموظفني من اإلانث والذكور على حد سواء. وتعترب هذه خطوة حامسة ألهنا تنقل املسؤولية الكاملة وهذا يعين أن خيارات ا
 لصغرية.لى الشركات الرعاية األطفال من األم إىل كال الوالدين. وابإلضافة إىل ذلك، فإن القانون املعدل جيعل أحكام رعاية األطفال قابلة للتطبيق أيًضا ع

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
( (JNCWشؤون املرأة جاءت األنشطة املتعلقة برعاية األطفال يف األردن مدفوعة مبجموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة، مبا يف فيها اللجنة الوطنية األردنية ل

إىل  2011مركزًا يف  20"صداقة"، ارتفع عدد مراكز الرعاية النهارية يف أماكن العمل من وجمهودات منظمة  واجمللس الوطين لشؤون األسرة. ونتيجة لعمل
 ، وفًقا لوزارة التنمية االجتماعية. وتتضمن عوامل النجاح:2018مركزًا يف  124

 ة مثل منظمة العمل الدولية وهيئة )املنظمة الوطنية غري احلكومية "صداقة" بدعم من منظمات دولية خمتلف جهة فاعلة واحدة مكرسة تتوىل القيادة
لنهاية األمم املتحدة للمرأة(. وقد حافظت "صداقة" على الزخم واستمرت يف حشد أتييد اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى يف البالد مما أدى يف ا

هات الفاعلة األخرى املعنية بتشريعات وقوانني إىل تغيري يف أحكام قانون العمل اخلاصة ابلرعاية النهارية. وسيكون من املفيد ملنظمة "صداقة" واجل
املثال: العمل أن يوحدوا اجلهود مع اجلهات الفاعلة يف جمال التعليم يف البالد اليت تتصدى لتحدًيت رعاية األطفال من منظور الطفل )على سبيل 

 وزارة التعليم وهيئة اليونيسف(.
 عدة استداللية من خالل دراسات أظهرت التحدًيت واملزاًي املتمثلة يف تقدمي رعاية جيدة . بدأت "صداقة" ببناء قابناء القاعدة االستداللية

من قانون العمل جلعل مرافق رعاية  72لألطفال، فضاًل عن املكاسب اليت ستعود على صاحب العمل. مث عملت املنظمة على مراجعة املادة 
ث والذكور( بدالً من احتساب املوظفات فقط، كما هو احلال يف قوانني العمل يف بلدان األطفال إلزامية عند حتقق عدد معني من املوظفني )اإلان

 19الشرق األوسط ومشال إفريقيا األخرى.
 من أجل ضمان تنفيذ القانون، تعمل "صداقة" بشكل مباشر مع الشركات لبحث خيارات رعاية متابعة التنفيذ من خالل الدعم العملي .

كما ساعدت أصحاب العمل على فهم الفوائد املالية   72وقد اتصلت "صداقة" مبئات الشركات لرفع وعيهم ابملادة األطفال املصممة خصيًصا. 
دوران  وغريها من الفوائد اليت ستعود عليهم عند تقدمي خيارات رعاية األطفال يف مقر العمل )على سبيل املثال، زًيدة اإلنتاجية واخنفاض معدل

ل(. وابإلضافة إىل ذلك، تدعم "صداقة" أصحاب العمل يف حبث خيارات رعاية األطفال املختلفة اليت ميكنهم تقدميها املوظفني والتغيب عن العم
. وقد أصدرت "صداقة" مؤخرًا ورقة حول احلوافز الضريبية تعرض خيارات احلوافز الضريبية ألصحاب العمل 72ملوظفيهم واليت تتوافق مع املادة 

. ويُعترب هذا أمرًا ضرورًًي ألن احلكومة األردنية ال تقدم حىت اآلن الدعم )Jordan Times, 2019[31](عاية النهارية مرافق الر وفرون الذين ي
 األطفال.املايل للشركات اليت ترغب يف إنشاء مرفق للرعاية النهارية، أو لآلابء العاملني الذين يرغبون يف االستفادة من مرافق رعاية 

 احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية واحلق يف التنظيم .2.4

حكام تنطوي املفاوضة اجلماعية على مفاوضات بني أصحاب العمل )ومنظماهتم( والنقاابت العمالية من أجل التوصل إىل اتفاق مجاعي ينظم شروط وأ
يف حتسني املساواة بني اجلنسني، والسيما الفجوة يف األجور بني اجلنسني. فعلى سبيل  وميكن أن تلعب املفاوضة اجلماعية واتفاقياهتا دوراً مهماً 20التشغيل.

األجور بني اجلنسني املثال، فالبلدان اليت تتمتع بتغطية مفاوضة مجاعية أعلى تقل لديها فجوات األجور بني اجلنسني مقارنة ابلبلدان األخرى. كما أن فجوة 
 .)Pillinger, 2016[32]( 21مفاوضة مجاعية ت اليت تغطيها اتفاقيةتنخفض نسبًيا أيًضا يف تلك الشركا

من العهد حق أي شخص يف  8وتستند الشرعية الدولية للحق يف التنظيم إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتكفل املادة 
ومُينح نفس احلق مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية  22فقط. واالنضمام إىل النقاابت اليت خيتارها، مع مراعاة قواعد املنظمة املعنيةإنشاء النقاابت العمالية 

 (.98)االتفاقية رقم  1949( وحق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 87)االتفاقية رقم  1948بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، 

، إال أن مصر وتونس مها فقط اللتني صدقتا على االتفاقية رقم 98ن أن البلدان األربعة املشمولة يف هذه الدراسة قد صدقت على االتفاقية رقم وابلرغم م
دق على بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل على أن "مجيع الدول األعضاء، حىت وإن مل تص 1998. وينص إعالن منظمة العمل الدولية لعام 87

 .)ILO, 1998[33](ة " االتفاقيات املعنية، عليها االلتزام من واقع عضويتها يف املنظمة ابحرتام حرية التنظيم واالعرتاف الفعال ابحلق يف املفاوضة اجلماعي

، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةب عمل قوية ومستقلة. ويف بلدان ومن أجل املشاركة الفعالة يف املفاوضة اجلماعية، هناك حاجة ملنظمات عمال وأصحا
. وعلى الرغم من أنه )OECD, 2017[34](٪ من العمال أعضاء يف إحدى النقاابت، ابلرغم من وجود اختالفات كبرية بني البلدان 17جند أن حوايل 

 يف القطاع اخلاص بنسبة مل يتم العثور على بياانت قطرية قابلة للمقارنة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، إال أن يف األردن، يُقدر مستوى التنظيم النقايب
11 ٪)[35]JNCW, 2019(من السكان العاملني 10توى اإلمجايل للتنظيم النقايب أقل من ، بينما تشري بياانت املغرب إىل أن املس ٪European (
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)[36]Commission, 2015 30. أما يف تونس، تشري التقديرات إىل أن مستوى التنظيم النقايب يبلغ حوايل ٪European Commission, (
وال تتوافر أرقام حديثة حول عدد أصحاب العمل يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األعضاء يف منظمات أصحاب األعمال واملنظمات .  2015]36[(

 التجارية.

طوير هذه ومن أجل وضع قوانني وسياسات تليب احتياجاهتم، جيب أن يشارك كل من العامالت وأصحاب العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف ت
ا تشمل وزارات العمل األطر القانونية. غالًبا ما تسمى املؤسسات اليت تدافع عن مصاحل قوة العمل وتعمل على صياغة األطر القانونية "اهلياكل الثالثية" ألهن

املناصب القيادية يكونوا يف الغالب  ومنظمات العمال وأصحاب العمل. وقد وجدت منظمة العمل الدولية أن "الشركاء االجتماعيني الذين يضموا نساء يف
. ونظرًا ألن وجود املرأة حمدود على مستوى العضوية والقيادة ملنظمات )Pillinger, 2016[32](قد وضعوا اسرتاتيجيات ومناهج للمساواة بني اجلنسني" 

 ال تؤخذ دائًما يف االعتبار بشكل كاٍف يف األطر القانونية املتعلقة بشؤون العمل.العمال وأصحاب العمل يف البلدان األربعة، فإن اهتماماهتم 

 تظهر دراسات احلالة أن البلدان تبذل جهوًدا لزًيدة مشاركة املرأة وقيادهتا يف اهلياكل الثالثية واملفاوضة اجلماعية:

 املة املصرية وحدة املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز )دراسة احلالة . أنشأت وزارة القوى العالرتكيز على النوع االجتماعي يف وزارات العمل
رأة يف سوق ( وأنشأت وزارة العمل األردنية مديرية عمل املرأة ملعاجلة قضاًي املساواة بني اجلنسني واملشاركة يف السياسات اليت تعزز اندماج امل2.6

 ة ووزارة التكوين املهين والتشغيل التونسية تفتقران إىل وحدات املساواة بني اجلنسني.العمل. وال تزال وزارة الشغل واإلدماج املهين املغربي
  .االحتاد العام التونسي للشغلحددت منظمة العمال الرئيسة يف تونس؛ مشاركة املرأة يف النقاابت (UGTT حصة من امرأتني يف كل هيئة )

على أن تشكيل جمالس املنظمات  2017وينص قانون النقاابت العمالية املصري لعام (. 2.5من هيئات صنع القرار اخلاصة هبا )دراسة احلالة 
ملوظفي الشركات الصغرية إنشاء  2019النقابية جيب أن يضمن التمثيل الكايف للنساء والشباب قدر اإلمكان. ويتيح تعديل هذا القانون لعام 

الصغرية، فمن املتوقع أن هذا التعديل قد يزيد من مشاركة املرأة يف النقاابت )دراسة نقابة. ومبا أن املرأة يف مصر تعمل يف الغالب يف الشركات 
 (.2.6احلالة 

  .االحتاد التونسي أنشأت منظمة أصحاب العمل الرئيسة يف تونس؛ الرتكيز على النوع االجتماعي يف منظمات أصحاب العمل وبناء القدرات
( اليت مت إنشاؤها كجزء من CNFCE( الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات )CAUTI) للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

مؤخرًا وحدة دعم املرأة يف العمل. كما تقدم منظمات أصحاب العمل تدريًبا على مسائل املساواة  (FEI)هيكلها، وأنشأ احتاد الصناعات املصرية 
( اليت مت إنشائها مؤخرًا لسيدات األعمال يف تونس التدريب CNFCEاحبات املؤسسات )بني اجلنسني. وتوفر أكادميية الغرفة الوطنية للنساء ص

أكادميية للموارد البشرية والنوع االجتماعي تعمل  (FEI)(. كما أنشأ احتاد الصناعات املصرية 2.5لصاحبات األعمال التجارية )دراسة احلالة 
 (.2.6مع مديري املوارد البشرية خللق بيئات عمل أكثر مراعاة العتبارات النوع االجتماعي )دراسة احلالة 

  .تقليل فجوة األجور بني مثاالً من األردن عن تطبيق اتفاقية مفاوضة مجاعية قطاعية مما ساعد على  2.7وتعطي دراسة احلالة املفاوضة اجلماعية
 اجلنسني وضمان ظروف عمل الئقة ملعلمي املدارس اخلاصة.

 مشاركة وقيادة املرأة يف منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل يف تونس 2.5دراسة احلالة 

اد التونسي للصناعة والتجارة ( واالحتUGTTًتعد منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الرئيسة يف تونس هي االحتاد العام التونسي للشغل )
٪ من سيدات األعمال الاليت مشلهن  30(. مل حتظ مشاركة املرأة يف هذه اهلياكل إال ابهتمام ضئيل. ويعتقد ما يقرب من UTICAوالصناعات التقليدية )

. تدعم منظمة )ILO, 2017[37](كومية املسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية أن منظمات أصحاب العمل ال تؤثر على عمليات صنع القرار احل
 العمل الدولية هذه املنظمات من أجل زًيدة عضوية املرأة ومشاركتها على املستوًيت القيادية.

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
 ( حصص للنساء يف االحتاد العام التونسي للشغلUGTT) أعضاء االحتاد العام التونسي للشغل ٪ من 40. على الرغم من كون حوايل

(UGTTمن النساء، إال أهنن ما زلن ممثالت متثياًل منخفًضا للغاية يف هيئات صنع القرار اخلاصة ابالحتاد العام التونسي للشغل )(ILO, 
، قرر االحتاد العام التونسي للشغل تطبيق حصة من امرأتني يف كل هيئة من هيئات صنع القرار اخلاصة به. 2017. لذا يف يناير 2017]37[( 

 (UGTT)، وللمرة األوىل يف اتريخ االحتاد العام التونسي للشغل 2017وأعطى االحتاد نفسه مهلة أربع سنوات لتحقيق هذه احلصة. ويف عام 
جملسه التنفيذي. وقد دعمت منظمة العمل الدولية جولة قطرية لالحتاد العام التونسي للشغل لتشجيع انضمام أعضاء جدد.  انضمت امرأة إىل

عضوة إضافية، وسوف يكون من الضروري أن يتم تدريبهن إذا أردن احلصول على فرصة لتويل أدوار قيادية يف  13000وأدى ذلك إىل انضمام 
 املنظمة الستيفاء احلصة.

  بناء القدرات للغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال)CNFCE( . االحتاد التونسي للصناعة ٪ من أعضاء 40تشكل النساء حوايل
امرأة، إال أن متثيل املرأة يف هيئات  االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةوعلى الرغم من أن رئيسة  والتجارة والصناعات التقليدية.
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الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال،  االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية٪ فقط. يضم 10صنع القرار اخلاصة هبا يبلغ 
ملسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية ٪ من سيدات األعمال الاليت مشلهن ا15اليت تتعامل بشكل حصري مع قضاًي سيدات األعمال. وحوايل 

لتلعب أعضاء يف الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال. وتعمل منظمة العمل الدولية على بناء قدرة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات 
الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات إلجراء . وهذا يشمل دعم االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةدور أكثر بروزًا داخل 

. وتستخدم )ILO, 2017[37]( 2016الدراسات الفنية. على سبيل املثال، مت االنتهاء من تقييم وطين لتطوير تنظيم املرأة للمشاريع يف عام 
دخالت املستقبلية. وقد مت إعداد مسودة ملراجعة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات هذا التقييم وتوصياته كخطة اسرتاتيجية لتوجيه الت

االحتاد ، وللمرة األوىل مت مجع بياانت العضوية املصنفة على أساس نوع اجلنس اخلاصة ب للغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمالالنظام األساسي 
 .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

  .ليت مت إنشاؤها مؤخرًا لرائدات األعمال التدريب لصاحبات الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسااتكادميية توفر أأكادميية لرائدات األعمال
ملنظمة العمل الدولية إىل زًيدة مساعدة  23األعمال من النساء بشأن موضوعات مثل اإلدارة املالية والتسويق وقوانني العمل. يهدف مشروع جديد

حاب األعمال من النساء فحسب، ولكن أيًضا للوصول إىل الشركات اخلاصة األخرى اليت ترغب يف تعزيز القيادة األكادميية ليس الستهداف أص
 حول رًيدة األعمال(. 2.5النسائية )انظر أيًضا القسم 

 مناصرة يلتزم فيها صانعو  الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال، بدعم من منظمة العمل الدولية، ورقة . أصدرتلرائدات األعمال ورقة مناصرة
يف برانمج السياسة التونسيون إبطالق العنان إلمكانيات رائدات األعمال يف تونس. وتقرتح الورقة رسم رؤية حول رًيدة األعمال النسائية إلدراجها 

متعلق تتضمن الورقة عنصرا . كما توصي إبدراج منظور رائدات األعمال يف اللجان املالية واالقتصادية للربملان. 2024-2019احلكومة 
 ابإلصالحات القانونية حيث تلتزم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات بتوعية املرأة حبقوقها االقتصادية فضال عن تعزيز ودعم مجيع

مبا يتماشى مع املسامهة اإلصالحات الالزمة ملكافحة التمييز القائم على أساس نوع اجلنس. كما تدعو إىل "التطبيق الصحيح حلقوق امللكية 
اواة االقتصادية واالجتماعية، خاصة عندما يعمل الزوج والزوجة ". وهكذا، تشري الورقة بشكل غري مباشر إىل عمل جلنة احلرًيت الفردية واملس

قة مبشاركة أكرب للمرأة يف مناصب يف الفصل الرابع(. وأخريًا، توصي الور  4.1( اليت تقرتح املساواة يف املرياث )دراسة احلالة COLIBEالتونسية )
 املتعلق برًيدة األعمال(. 2.5صنع القرار يف كل من القطاعني العام واخلاص )انظر أيًضا القسم 

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

وابلتايل فمن السابق  ،اد مهلة أربع سنوات لتحقيق ذلكولدى االحت 2017مت اإلعالن عن حصة االحتاد العام التونسي للشغل للنساء يف القيادة فقط يف عام 
عندما مت  2015منظمة كبرية وقوية يف تونس، وقد احتل مكاان ابرزا يف عام يعد ألوانه تقييم أثر ذلك. ابلرغم من ذلك، فإن االحتاد العام التونسي للشغل 

. فُيعد قرار وضع احلصة خطوة رئيسة إىل األمام حنو حتقيق القيادة النسائية يف تونس اللجنة الرابعية للحوار الوطين يفمنحه جائزة نوبل للسالم كجزء من 
 البالد على نطاق أوسع.

فكرة وجود حصة للقيادة  االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةولكن على جانب أصحاب العمل، جند الصورة أقل تفاؤال. حيث مل يقبل 
االحتاد التونسي للصناعة الرغم من ذلك، فرمبا ميهد بناء قدرات الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات الطريق لدور أكرب للمرأة داخل  النسائية. لكن على

هذه املشاركة  . وقد وافق االحتاد ابلفعل على مشاركة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات يف أهم اجتماعاته وقد تزيدوالتجارة والصناعات التقليدية
(، تعهد كبار املسؤولني احلكوميني إبطالق CNFCEمبرور الوقت. ومن خالل ورقة املناصرة اليت أصدرهتا الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات )

 العنان إلمكانيات رائدات األعمال التونسيات وللمساواة بني اجلنسني على نطاق أوسع.

غىن عنه يف متكني املرأة من لعب دور أكرب يف منظمات العمال وأصحاب العمل يف البالد. فمنظمة العمل الدولية هي  كان دعم منظمة العمل الدولية ال
مة العمل الدولية وكالة األمم املتحدة الثالثية الوحيدة، وابلتايل لديها خربة كبرية يف العمل مع منظمات العمال وأصحاب العمل حول العامل. وستقوم منظ

 عمها ملنظمات العمال وأصحاب العمل يف تونس من خالل عدد من املشاريع اجلديدة.بتعزيز د

 : مبادرات املساواة بني اجلنسني يقدمها الشركاء الثالثيون يف مصر2.6دراسة احلالة 

استثمرت مصر يف مزيد من التمثيل والقيادة للمرأة من أجل حتقيق نتائج أفضل ملشاركة املرأة يف سوق العمل والتقدم الوظيفي للمرأة وحقوق املرأة يف العمل، 
 ه كل منهم بدوره.يف هياكل شركائها الثالثة، وهم يتضمنون وزارة القوى العاملة والنقاابت العمالية واحتاد الصناعات املصرية. وتتناول دراسة احلالة هذ
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 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

 القوى العاملةوحدة جديدة للمساواة بني اجلنسني يف وزارة 

. ويرتأس الوحدة وزير القوى العاملة 2019يناير  1وحدة للمساواة بني اجلنسني وعدم التمييز مبوجب قرار وزاري يف  (MoM)أنشأت وزارة القوى العاملة 
القوى العاملة ومدير عام إدارة  واملستشار القانوين لوزير (NCW)وتتألف من شخصيتني عامتني وخرباء من اختياره وعضوين من اجمللس القومي للمرأة 

 شؤون املرأة والطفل ابلوزارة وممثلو إدارات الوزارة ابحملافظات.

 ستعمل الوحدة ابلتعاون مع اجمللس القومي للمرأة من أجل:24ووفقاً للقرار الوزاري،

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

 التدريبية.
وفًقا للقواعد اليت وضعتها ومينح هذا القرار للوحدة احلق يف منح عالمة "التميز" للشركات أو الكياانت اليت حتقق تقدًما كبريًا يف حتقيق املساواة بني اجلنسني 

 الوحدة.

عمل الدولية ما تعمل منظمة العمل الدولية عن كثب مع الوحدة لضمان استدامتها. وقد قام مشروع العمل الالئق للمرأة يف مصر وتونس التابع ملنظمة الك
نسني يف مصر وهم: املساواة بني اجل تعزيز . وكفل االجتماع متثياًل شاماًل ألصحاب املصلحة يف2019بتنظيم وتيسري االجتماع األول للوحدة يف أغسطس 

ا وتغطيتها اجلغرافية ممثلو خمتلف اإلدارات بوزارة القوى العاملة وممثلو اجمللس القومي للمرأة والربملان. وقد متحورت املناقشات حول هيكل الوحدة وواليته
ورشة عمل للتخطيط االسرتاتيجي لرتمجة مناقشات هيكل للوحدة واالتفاق على اخلطوات التالية. وقد ُعقدت  مشروعوجماالت عملها املواضيعية وأدت إىل 

 .2020اجتماع أغسطس إىل واثئق تنظيمية ملموسة يف مارس 

 زًيدة متثيل املرأة يف النقاابت العمالية

النقاابت( على حرية )قانون  2017لعام  213يكفل الدستور املصري احلق يف إنشاء اجلمعيات وتشكيل النقاابت. ابإلضافة إىل ذلك، ينص القانون رقم 
هلم احلق يف تشكيل النقاابت أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها. ومبوجب املادة  -دون متييز  -إنشاء اجلمعيات، حيث ينص صراحة على أن العمال 

أبمهية مشاركة املرأة يف عمل النقاابت، تنص من هذا القانون، جيب أن يلتزم أصحاب العمل ابلسماح لألعضاء النقابيني ابلقيام أبنشطة نقابية. واعرتافا  47
 على أن تشكيل جمالس املنظمات النقابية جيب أن أيخذ يف االعتبار التمثيل املناسب للنساء والشباب، كلما أمكن ذلك. 36املادة 

عاماًل يف  150عاماًل، من  50إىل ، عدلت مصر قانون النقاابت العمالية، وخفضت اشرتاطات عضوية النقاابت على مستوى املؤسسة 2019ويف عام 
 . وقد يكون هلذا التعديل أتثري إجيايب على التمكني االقتصادي للمرأة حيث أن النساء يف مصر تعملن عادة يف الشركات الصغرية.25النص األويل

 تعزيز مكانة املرأة يف الصناعة

، أنشأ احتاد الصناعات املصرية وحدة دعم املرأة 2014عمل يف مصر. ويف عام ( واحدا من أكرب مجعيات أصحاب الFEIيعترب احتاد الصناعات املصرية )
( بدعم من منظمة العمل الدولية. ويعترب إنشاء هذه الوحدة خري دليل على التزام احتاد الصناعات املصرية بتعزيز WiBيف جمال العمل املرأة يف جمال العمل )

 بني اجلنسني يف رؤيتها واسرتاتيجيتها. وهتدف الوحدة إىل: املساواة بني اجلنسني وتعميم منظور املساواة

 .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 
  الشراكات والشبكات اليت تعمل على تطوير وتعزيز البيئة الداعمة لعمل املرأة يف القطاعات الصناعية يف مصر.بناء 
 26توجيه جهود املسؤولية االجتماعية للشركات حنو دعم املرأة يف األنشطة الصناعية. 
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ات مثل التدريب والدعم والتأييد والبحث ومجع البياانت من أجل تطوير توفر وحدة دعم املرأة يف جمال العمل املرأة يف جمال العمل جمموعة متنوعة من اخلدم
بيئة عمل خالية من التحرش اجلنسي. وتعمل وحدة دعم املرأة يف جمال العمل على زًيدة الوعي  وجود وإنفاذ سياسات املساواة وعدم التمييز وضمان

 العمل عن واملرأة الرجل بني األجر يف كما تدرب فرق املوارد البشرية على مراقبة مبدأ املساواة  ابملمارسات املراعية العتبارات النوع االجتماعي بني املوظفني،
لألمهات ذي القيمة املتساوية، وضمان حصول العمال من الذكور واإلانث على فرص متكافئة للتواصل والتوجيه. وعالوة على ذلك، توفر الوحدة الدعم 

 الوالدية، مع مراعاة حاجة مجيع املوظفني إىل التوازن بني العمل واحلياة. للعودة إىل قوة العمل بعد اإلجازة

ة واملوظفات ورائدات تشمل اجملموعات املستفيدة اليت تستهدفها الوحدة النساء يف جمالس اإلدارة أو املديرين يف الشركات األعضاء يف احتاد الصناعات املصري
 رية وكذلك يف قطاع الصناعة.األعمال واملوظفات يف احتاد الصناعات املص

 نفذت وحدة دعم املرأة يف جمال العمل املرأة يف العمل وكانت جزًءا من املبادرات امللموسة التالية:

 .إجراء العديد من األنشطة التدريبية لرائدات األعمال واستضافة املؤمترات إلبراز دور املرأة يف الصناعات املصرية 
 ابلتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد مت تصميم هذا الربانمج التدرييب الذي 2017رية والنوع االجتماعي يف عام إنشاء أكادميية املوارد البش ،

تهدف . ويس)ILO, 2019[38](يوًما من قبل خرباء وطنيني ودوليني يف جماالت املوارد البشرية والنوع االجتماعي وقانون العمل  15يستغرق 
فة الالزمة يف هذا الربانمج التدرييب املتخصصني يف جمال املوارد البشرية العاملني يف الشركات األعضاء يف احتاد الصناعات املصرية لتزويدهم ابملعر 

 . )ILO, 2019[38]( 2019مت تنفيذ هذا الربانمج خالل العامني املاضيني، وعقدت دورته األخرية يف عام وقد اجملاالت الثالثة. 
 )(رًيدة األعمال وتنمية املشروعات تعزيزمشروع اليت طورها  27املسامهة يف شبكة رائدات األعمال )واحدة من ضمن مثاين منظمات SEED( 

 التجارية اململوكة للنساء يف مصر.. وهتدف هذه الشبكة إىل زًيدة إنشاء ومنو وتوسيع األعمال األمريكية للتنمية الدولية للوكالة التابع
 علة املشاركة يف تصميم وتعزيز برانمج إرشادي وإنشاء منصة اتصال ألصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين واجلهات الفا

 برؤية مشرتكة لدعم رائدات األعمال يف مصر.
 عمال والوصول إىل النساء والشباب خارج املدن الكربى؛ وتوضيح متطلبات السياسة حتسني اخلدمات اليت تقدمها املنظمات األعضاء ورائدات األ

( يف مصر، WED، أصدرت وحدة دعم رائدات األعمال ورقة موقف حول تطوير رًيدة األعمال النسائية )2019للحكومة املصرية. يف عام 
. وتصيغ الورقة مقرتحات خللق بيئة متكينية ل تطوير رًيدة األعمال النسائية، )FEI, 2019[39](ومتت صياغتها بدعم من منظمة العمل الدولية 

 وبناء القدرات املؤسسية يف تطوير رًيدة األعمال النسائية، وتطوير األدوات وخدمات الدعم لرائدات األعمال.

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

، 2019عام  املساواة بني اجلنسني يف وزارة القوى العاملة مبادرة حديثة لذا من السابق ألوانه تقييم أثرها. ومع ذلك، فبعد العمل الذي أجنزته يفتعد وحدة 
مهام الوحدة. سيشمل  وهذا يدل على التزام احلكومة القوي بتنفيذ 28قررت وزارة القوى العاملة تفعيل مجيع الفروع اإلقليمية للوحدة يف مجيع احملافظات.

املساواة و الوحدة برانمج تدريب موظفي الوحدة تعزيز القدرات يف جمال اإلحصاءات وإعداد التقارير كأحد جماالته الرئيسة من أجل ضمان الرصد الفعال لعمل 
الشركات وكيفية خلق فرص عمل لرائدات األعمال واملشاريع وعدم التمييز وفقاً لالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وزًيدة حصة املرأة يف النقاابت وجمالس 

 الصغرية واملتناهية الصغر اململوكة للنساء.

ا من قانون النقاابت العمالية خطوة يف االجتاه الصحيح لتعزيز متثيل أكرب للمرأة يف هيئات صنع القرار يف النقاابت. ولكن ابلرغم من أهن 36وتعترب املادة 
ى وجود عدد أكرب من النساء يف جمالس اإلدارة، إال أن هذه التوصية ليست ملزمة وال يتم تطبيق عقوابت على اهلياكل اليت ال تتبعها. تشجع النقاابت عل

ميكن لقرار. و وعالوة على ذلك، ال يعطي القانون أية مؤشرات حول ما ميكن أو جيب أن تفعله النقاابت لتحقيق "التمثيل الكايف" للنساء يف هياكل صنع ا
ظام احلصص تعزيز دور املرأة يف هذه اهلياكل من خالل إنشاء وحدات متخصصة داخل النقاابت خمصصة لتحسني املساواة بني اجلنسني. وكذلك فإن تطبيق ن

 حيث يتم ختصيص حصة من املقاعد يف اهليئات املنتخبة للنساء، ميكن أن يساعد أيًضا يف تعزيز متثيل املرأة.

ي للمرأة. املرأة يف جمال العمل املرأة يف جمال العمل أن تلعب دورًا رئيسًيا يف تنفيذ التزامات مصر ابملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادتستطيع وحدة دعم 
أنه أن يساعد يف تعميم وال شك أن استدامة املبادرات مثل أكادميية املوارد البشرية والنوع االجتماعي من خالل دجمها يف برانمج أوسع لبناء القدرات من ش

اليت نشرها احتاد الصناعات املصرية مؤخرًا بعض اإلجراءات امللموسة العامة االعتبارات املراعية للنوع االجتماعي يف مجيع الصناعات. تلخص ورقة السياسة 
توفري دورات للقيادة مصممة خصيصاً  اإلجراءات ذهاليت ميكن أن تتخذها الوحدة ملعاجلة نقص متثيل النساء يف احلوار بشأن السياسات يف مصر. وتشمل ه

. تقرتح الورقة تطوير برامج التدريب هذه WEDلرائدات األعمال، إىل جانب بناء القدرات لصانعي السياسات لفهم وتعزيز تطوير رًيدة األعمال النسائية 
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دارة"؛ لكن على الرغم من ذلك مل يتم تقدمي مزيد من املعلومات بشأن حمتوى يف جمال األعمال التجارية واإلاملرأة ابستخدام منهجية منظمة العمل الدولية "
 ونطاق هذه الدورات أو اجلدول الزمين لتنفيذها.

 : املفاوضة اجلماعية لتحسني ظروف معلمي املدارس اخلاصة يف األردن2.7دراسة احلالة 

اء إىل حد كبري حيث هناك العديد من النساء العامالت يف قطاع التعليم األردين سواء العام واخلاص. فاجملتمع ينظر إىل مهنة التدريس على أهنا األنسب للنس
ى املعلمات أقل من احلد األدىن أن ساعات العمل تتوافق مع املسؤوليات العائلية ويكون معظم زمالئهن من النساء أيًضا. ويف هذا القطاع، غالًبا ما تتقاض

ن االجتماعي لألجور وال يتم دفع مقابل لساعات العمل اإلضافية، وكثريًا ما يضطر املعلمون إىل االستقالة خالل فصل الصيف، مما يقطع مدفوعات الضما
 ,ILO/NCPE) ما جُترب املعلمات على االستقالة اخلاصة هبم، وابلتايل يقلل من حصوهلم على استحقاقات الضمان االجتماعي. ويف حالة احلمل، غالباً 

)]40[2017. 

كما هو مذكور أعاله ويف الفصل األول، عادة ما تكون األجور و ويعترب التدريس يف القطاع اخلاص يف األردن مهنة يغلب عليها الطابع األنثوي إىل حد كبري. 
الطابع األنثوي بدرجة كبرية عنها يف املهن األخرى اليت تتطلب مستوًيت مماثلة من التعليم. ال يوجد حظر قانوين للتمييز بني أقل يف املهن اليت يغلب عليها 

تتضمن  2019لعام  14من قانون العمل املعدل رقم  2. لكن ابلرغم من ذلك، فإن املادة 30أو يف قانون العمل 29اجلنسني يف مكان العمل سواءً يف الدستور
 (.2.2ريًفا لعدم املساواة يف األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية )اإلطار تع

ة يف تبحث دراسة احلالة هذه كيف ساعدت املفاوضة اجلماعية على تقليل فجوة األجور بني اجلنسني وضمان ظروف عمل الئقة ملدرسي املدارس اخلاص
 األردن.

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

( ومنظمة العمل الدولية دراسة عن فجوة األجور بني اجلنسني يف قطاع NCPEاللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور )، نشرت 2013يف عام 
لقطاع. وقدمت ٪ أكثر من النساء يف هذا ا41. ووجدت هذه الدراسة أن الرجال يتقاضون يف املتوسط )ILO, 2013[41](التعليم اخلاص يف األردن 

قاعدة األدلة اليت ميكن من خالهلا إطالق جمموعة متنوعة من املبادرات ملعاجلة العجز يف فرص العمل الالئق الذي يواجه معلمو املدارس  2013دراسة 
( ونقابة املعلمني JNCWلشؤون املرأة ) واللجنة الوطنية األردنية 31، مت إطالق محلة "ُقم مع املعلم"، بقيادة وزارة العمل2014اخلاصة يف األردن. ويف عام 

لية احلملة. بدأت األردنية ومؤسسة الضمان االجتماعي ومنظمات اجملتمع املدين. وقد دعمت اللجنة الوطنية األردنية لإلنصاف يف األجور ومنظمة العمل الدو 
اخلاص ورابطة أصحاب املدارس اخلاصة إىل هذه  احلملة كحركة شعبية وتطورت إىل عملية مفاوضة مجاعية، لفتت انتباه النقابة العامة للعاملني يف القطاع

 )UN Jordan, 2015[42](.القضية. وابلتوازي مع ذلك، نفذت وزارة العمل عمليات تفتيش عمل إضافية يف مدارس القطاع اخلاص 

( لتنظيم ظروف العمل جلميع معلمي CBAاقية مفاوضة مجاعية )، وقع احتاد موظفي القطاع اخلاص ورابطة أصحاب املدارس اخلاصة اتف2017يف عام 
ي املدارس اخلاصة حيسن املدارس اخلاصة، بغض النظر عما إذا كانوا اتبعني إلحدى النقاابت العمالية. وقد أعدت اتفاقية املفاوضة اجلماعية عقًدا موحًدا ملعلم

يفرض حتويل مجيع الرواتب إىل البنوك، ويلزم املدارس بوجود مرافق الرعاية النهارية )وفًقا للمادة بشكل كبري ظروف عملهم؛ فهو يزيد من احلد األدىن لألجور و 
( وجيعل تسجيل الضمان االجتماعي إلزامًيا جلميع معلمي املدارس اخلاصة، ويتضمن أيضا فرتة اختبار متبادلة مدهتا 2.4من قانون العمل؛ دراسة احلالة  72
معلمو املدارس اخلاصة أجرا مقابل خدماهتم. كما أعدت محلة "ُقم مع املعلم" آلية للشكاوى لإلبالغ عن انتهاكات اتفاقية املفاوضة  يوًما يتقاضى خالهلا 45

 اجلماعية.

اشرتاط  ، مت اعتماد الئحة تسجيل وترخيص املدارس اخلاصة اليت قامت بتوسيع نطاق بعض أحكام اتفاقية املفاوضة اجلماعية، من خالل2018ويف عام 
لى تتبع مجيع حصول مجيع معلمي املدارس اخلاصة على أجرهم إلكرتونًيا بدالً من احلصول عليها نقدا، مما يقلل من خطر تدين األجور. كما سيساعد هذا ع

 .)ILO, 2018[43](.معامالت الدفع. وإذا فشلت املدرسة يف تقدمي هذه الواثئق، قد يتم إلغاء ترخيصها 
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عية والالئحة عن طريق الشركاء االجتماعيني، ستساعد منظمة العمل الدولية يف تصميم خطة عمل امن أجل ضمان تنفيذ ورصد اتفاقية املفاوضة اجلم
شكوى من انتهاكات  314وستجمع البياانت عن نسبة املدارس اخلاصة اليت تدفع الرواتب عن طريق التحويل املصريف. وهذا أمر ضروري، حيث مت تقدمي 

 .)ILO, 2018[44]( 2018اتفاقية املفاوضة اجلماعية يف عام 

من هذا القانون على تعريف  2( لتحسني املساواة يف األجور. وتنص املادة 2019لعام  14تعديالت على قانون العمل )القانون رقم  2019وقد شهد عام 
على أن وزير  17عمل ذي القيمة املتساوية دون متييز على أساس النوع. وتنص املادة العلى أنه عدم املساواة يف األجور بني العمال مقابل للتمييز يف األجور 

كون قد ي -يف نطاق هذه املنطقة–أي متييز يف األجور  فحصالعمل يعني "هيئة أجور يف مناطق جغرافية حمددة". وتكون هيئة األجور هي املسؤولة عن 
دينار أردين يف حال فشلوا يف تلبية احلد األدىن من األجور  500إمكانية تغرمي أصحاب العمل مبلغ  17موجوًدا مقابل عمل متساوي القيمة. وتتيح املادة 

 أو تطبيق أجور متييزية على العمل ذي القيمة املتساوية.

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

يل املفاوضة اجلماعية والئحة املتابعة خطوتني رئيسيتني إىل األمام لتحسني ظروف عمل معلمات املدارس اخلاصة يف األردن. ونظرا لوجود حواتعد اتفاقية 
 معلمة يف املدارس اخلاصة يف األردن، ستؤثر هذه اإلجنازات على حياة العديد من العامالت يف البالد. 73.000

 موعة متنوعة من العوامل:يكمن جناح هذه املبادرة يف جم

 يتم إنشاؤها من خالل البحث يف املشكالت اليت تواجه معلمي املدارس اخلاصة، مما وضع األساس للتعبئة االجتماعية من  قاعدة استداللية قوية
 خالل محلة "ُقم مع املعلم".

 عمل واللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة الضمان االجتماعي( واجملتمع يف البالد، مبا يف ذلك احلكومة )وزارة ال دعم احلملة من اجلهات الفاعلة املهمة
من أن احلملة املدين واملنظمات الدولية والشركاء االجتماعيني. كما لعبت وسائل اإلعالم دورًا هاًما يف توثيق جهود احلملة والرتويج هلا. وابلرغم 

 رجيياً وأصبحت تضم املزيد من اجلهات الفاعلة.بدأت كحركة شعبية لتمكني املرأة احمللية، إال أهنا توسعت تد
 اليت وفرت أيًضا منصة إلجراء املناقشات. وقامت منظمة العمل الدولية ببناء قدرات بناء القدرات والدعم من قبل منظمة العمل الدولية ،

وجود احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية  النقاابت العمالية ومنظمات أصحاب العمل املشاركة يف العملية. وقد كان ذلك ضرورًًي حيث يندر
 . )European Commission, 2015[36](على مستوى القطاع يف األردن 

من التحسني. فعلى كلها إجنازات مهمة، ال يزال هناك جمال ملزيد   2019ابلرغم من أن اتفاقية املفاوضة اجلماعية والالئحة وتعديالت قانون العمل لعام 
ملساواة يف األجور. سبيل املثال، على الرغم من أن القانون يتضمن اآلن بعض األحكام اإلضافية بشأن عدم املساواة يف األجور، إال أنه ال حيظر صراحة عدم ا

لعامالت. على سبيل املثال، مت إبرام اتفاقية وحياول أصحاب املصلحة معاجلة هذا من خالل اتفاقيات املفاوضة اجلماعية يف قطاعات أخرى هتيمن عليها ا
لدعم عمال قطاع صناعة املالبس للحصول على احلد األدىن لألجور ويتم بذل اجلهود يف الوقت احلايل لتأمني املساواة يف  2017املفاوضة اجلماعية يف عام 

 األجور للعاملني يف قطاع الصحة.

 رايدة األعمال .2.5

أن التشريعات املتعلقة إبنشاء وإدارة األعمال التجارية حمايدة من حيث نوع اجلنس. حيث تستطيع للمرأة قانواًن توقيع عقد  يف مجيع البلدان األربعة، جند
صل . ولكن على الرغم من ذلك، يكشف الف)World Bank Group, 2020[45](وتسجيل نشاط جتاري وفتح حساب مصريف بنفس طريقة الرجل 

من األصول. ولكن  األول أن رائدات األعمال تواجهن يف الواقع املزيد من التحدًيت يف الوصول إىل املعلومات واألسواق واخلدمات املالية واألراضي وغريها
 ت التجارية.مبا أن هناك قصور يف متثيل املرأة يف َسن القانون ووضع السياسات، فإهنا ال تؤثر على كيفية صياغة التشريعات والسياسا

 التالية:تشري دراسات احلالة هنا ويف أقسام أخرى إىل أن البلدان األربعة قد أدخلت بعض اإلصالحات لتشجيع رائدات األعمال، وخاصة يف اجملاالت 

 بتونس الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسسات. أصدرت مهام رائدات األعمال (CNFCE ورقة مناصرة يلتزم فيها صانعو ) السياسة
ج احلكومة التونسيون إبطالق العنان إلمكانيات رائدات األعمال يف تونس. تقرتح الورقة وضع رؤية لرًيدة األعمال النسائية ميكن تضمينها يف برانم

 يف القسم السابق(. 2.5)دراسة احلالة  2019-2024
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 واحتاد الصناعات املصرية عددا من أنشطة بناء القدرات لدعم سيدات  . أعد اجمللس القومي للمرأة يف مصرالوصول إىل املعلومات وبناء القدرات
اليت مت أتسيسها مؤخرًا تدريبا  بتونس الغرفة الوطنية للنساء صاحبات املؤسساتأعاله(. وتوفر أكادميية  2.6ودراسة احلالة  2.7األعمال )اإلطار 

 (.2.5يق وقوانني العمل )دراسة احلالة لرائدات األعمال على عدة موضوعات مثل اإلدارة املالية والتسو 
 

 بناء قدرات رائدات األعمال يف مصر .2.7 اإلطار

نب يف بدء ترغعقد اجمللس القومي للمرأة يف مصر العديد من ورش العمل حتت عنوان برانمج رائدات األعمال، واليت هتدف إىل دعم وتوجيه النساء الاليت 
لقطاع أعماهلن اخلاصة أو النهوض ابألعمال القائمة ابلفعل. تركز ورش العمل هذه على تدريب رائدات األعمال على التخطيط االسرتاتيجي الفعال 

إلكرتوين مصور يتضمن  األعمال. كما نفذ اجمللس القومي للمرأة مبادرة "املصرية"، اليت تساعد سيدات األعمال على تسويق منتجاهتن ابستخدام كتالوج
 صور املنتجات وأسعارها وبياانت االتصال.

األعمال أصحاب ابإلضافة إىل ذلك، يعد برانمج الدليل األساسي لبدء األعمال اخلاصة مبادرة ابلتعاون مع املعهد املصريف املصري لتعزيز قدرات رائدات 
الربانمج للنساء فرصة لتنظيم أفكارهن وحتديد اخلطوات األولية اليت جيب اختاذها عند التخطيط املشاريع الصغرية أو الذين لديهم فكرة ملشروع ما. ويقدم 

ت رائدات ألي مشروع. كما أقام الربانمج دورتني من خالل املعهد املصريف املصري. كانت األوىل عن "كيف تصبحني رائدة أعمال انجحة" واليت استهدف
 املايل واإلدماج املايل أبحدث التقنيات يف تقدمي اخلدمات املالية يف البنوك" مبحافظة أسيوط.التعليم ت الدورة الثانية "األعمال ذوات الصلة ابملعهد. وتناول

  /http://ncw.gov.eg/ar (in Arabic)املصدر:

 
  تبذل البلدان األربعة جهودًا مكثفة إلضفاء الطابع الرمسي على وتسجيلهامعلومات حول األنشطة التجارية، وإضفاء الطابع الرمسي عليها .

دم املشاريع الصغرية واملتوسطة. ومن أجل تشجيع املزيد من رائدات األعمال على إضفاء الطابع الرمسي على أعماهلن، أصدر املغرب قانوان يق
تشجيع إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع املنزلية الصغرية، اليت تديرها النساء يف وضع املقاول الذايت. وراجع األردن أطره القانونية واملؤسسية ل

(. وتشجع القوانني املنظمة للتمويل األصغر يف مجيع البلدان الكياانت اليت تتقدم هلذا النوع من التمويل على إضفاء الطابع 2.8الغالب )اإلطار 
 اخلاص ابلدول األخرى(. 2.9ر اخلاصة مبصر واإلطا 2.9الرمسي )دراسة احلالة 

 (. كما أصدرت مصر واألردن 2.8. أصدر األردن واملغرب وتونس اسرتاتيجيات اإلدماج املايل )دراسة احلالة احلصول على اخلدمات املالية
يقدم مصرف االحتاد (. و 2.9اسرتاتيجيات حمددة للتمويل األصغر. وكل هذه االسرتاتيجيات تويل اهتماما خاصا للنوع االجتماعي )اإلطار 

األردين جمموعة من اخلدمات اليت تركز على العميالت، على سبيل املثال حساابت ادخار خاصة وقروض خالية من الضماانت والقروض لبدء 
 (.2.8املشاريع الصغرية لرائدات األعمال )دراسة احلالة 

  اخلاصة مبصر واإلطار  2.9قطاع التمويل متناهي الصغر )دراسة احلالة  . مجيع البلدان لديها قوانني تنظممتناهي الصغرالتمويل متناهي الصغر
اخلاص ابلدول الثالث األخرى(.  وال يتم استهداف النساء على وجه التحديد يف قوانني التمويل متناهي الصغر هذه، ولكن مبا أن نسبة  2.9

شريعية مالئمة للقطاع بشكل عام جيب أن يكون له أتثري هام على النوع النساء مرتفعة نسبًيا يف قطاع التمويل متناهي الصغر، فإن خلق بيئة ت
 االجتماعي. وكذلك تقوم البنوك بوضع برامج خاصة للنساء.

 أدرجت مصر حكماً يتعلق ابملساواة بني اجلنسني يف قانون االستثمار اخلاص هبا، حيظر التمييز يف جمال االستثمار احلصول على فرص لالستثمار .
غار املستثمرين، والذين عادة ما يكونوا من النساء. كما مت فتح انفذة خاصة للنساء يف مركز خدمات املستثمرين حيث ميكن للمستثمرات ويشجع ص

 (.2.10احلصول على مجيع املعلومات الالزمة واستكمال مجيع األوراق الالزمة يف مكان واحد )دراسة احلالة 
 أساسية لرواد األعمال، وخاصة ابلنسبة للنساء يف املناطق الريفية حيث تعتمد غالبية األنشطة .  ال شك أن األصول احلصول على األرض

االقتصادية على األرض. فهي ضرورية لبدء مشروع جتاري بشكل عملي، وكذلك ميكن بيعها لالستثمار يف األعمال التجارية، وميكن كذلك أن 
عمال التجارية. وتشري نتائج مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية تكون مبثابة ضماانت للقروض للمساعدة يف متويل األ

( إىل أن النساء يف مشال إفريقيا تواجهن أحد أعلى مستوًيت التمييز يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واملالية يف SIGIواملساواة بني اجلنسني )
)الفصل األول(. ويتناول الفصل الثالث هذه القضية  )OECD, 2019[3](٪ 27توسط عاملي يبلغ ٪ مقارنة مب45العامل؛ بنسبة تصل إىل 

 حيث أهنا مرتبطة بقوانني املرياث يف املنطقة.
 

http://ncw.gov.eg/ar/
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 الطابع الرمسي على أنشطة األعمال النسائيةاملوجز اإلقليمي: اجلهود املبذولة إلضفاء  .2.8 اإلطار

 األردن

. نصفهم مملوك )USAID, 2017[46](مشروع جتاري يف األردن من املنزل 5000وفًقا لدراسة أجرهتا الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، يدار حنو 
 الرمسي. وواحدة من كل مخس شركات غري مسجلة يف األردن هي مشاريع جتارية تدار من املنزلللنساء ومعظم هذه األعمال نشطة يف القطاع غري 

(HBBs) شاريع وال تقوم الغالبية العظمى من هذه املشاريع التجارية بتعبئة منتجاهتا ويتم بيعها ابملشافهة. وقدرت الدراسة أنه إذا مت ترخيص هذه امل
 مليون دوالر إضافية ستعود إىل االقتصاد األردين. 100ميكن أن حيقق أرابحا تصل إىل  وتشغيلها يف القطاع الرمسي، فإن هذا

بدعم  2017و 2016ومن أجل تشجيع إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع التجارية املنزلية، قام األردن إبصالح أطره القانونية واملؤسسية خالل عامي 
 طار مشروع دعم املشاريع احمللية. وهتدف اإلصالحات إىل تسهيل وتشجيع ترخيص املشاريع التجارية املنزليةمن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف إ

قد وسع نطاقه ليشمل أيًضا األفراد وأصحاب العمل  2010املتمركزة يف أي منطقة سكنية يف البالد. وابلرغم من أن قانون الضمان االجتماعي لعام 
من اشرتاك/  قرر استثناء املشاريع التجارية املنزلية 2017(، إال أن جملس مؤسسة الضمان االجتماعي يف عام 4)املادة  الذين يعملون حلساهبم اخلاص

أن تدفع  -لوال ذلك  -اليت كان عليها تغطية الضمان االجتماعي اإلجباري. وهذا يوفر حافزًا إضافًيا إلضفاء الطابع الرمسي على املشاريع التجارية املنزلية
وترخيصها، ُيسمح هلا بتوريد منتجاهتا إىل أسواق جديدة )مثل  اشرتاكات عالية نسبًيا للضمان االجتماعي. ومبجرد تسجيل املشاريع التجارية املنزلية

 متاجر السوبر ماركت( مما قد يؤدي إىل توسع كبري يف قاعدة عمالئها.

إصدار دليل تسجيل يوضح عمليات التسجيل ومتطلباهتا ألنواع املشاريع املختلفة. كما مت (، مت USAIDوبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
شاريع املنزلية عمل صحائف وقائع لتسجيل املشاريع املنزلية وترخيصها. وكذلك مت إجراء محالت توعية يف أحناء خمتلفة من البالد لدعم النساء صاحبات امل

 لزًيدة تطوير وتسجيل مشاريعهن.

 رباملغ

امرأة من رائدات األعمال يف املغرب إىل أن  200يف املغرب، أغلب النساء الاليت تعملن يف القطاع اخلاص تعملن بشكل غري رمسي. ويشري مسح مشل 
فاء الطابع الرمسي على أعماهلم، . ومن أجل تشجيع املزيد من أصحاب األعمال على إض (ILO, 2018[47])٪ منهن تدرن أعماهلن من املنزل24

. يوفر هذا النظام نظام تسجيل بسيط ومزاًي مالية وتغطية ضمان اجتماعي. 201532أصدر املغرب قانواًن الستحداث وضع املقاول الذايت يف عام 
٪ من املقاولني الذاتيني من 36ا منزلية وأن ويشري املوقع املغريب الرمسي اخلاص بوضع املقاول الذايت إىل أن نصف املقاولني الذاتيني يديرون مشاريع

دلياًل حول وضع املقاول الذايت وتقدم خدمات الدعم ) مغرب املقاوالت (ابملقاولة الصغرى واملتوسطة للنهوض الوطنية . وقد أصدرت الوكالة33النساء
 ألولئك الذين يرغبون يف استخدام هذا الوضع.

 مصر

ناهية الصغر والصغرية يف مصر يف االقتصاد غري الرمسي. وترتكز معظم سيدات األعمال الاليت متلكن مشروعات ٪ من املشروعات املت80تعمل أكثر من 
رائدة أعمال مشلهن املسح مل تسجلن  200٪ من 73صغرية ومتناهية الصغر يف القطاع غري الرمسي. ويشري تقرير حديث ملنظمة العمل الدولية إىل أن 

. ومتلك معظم هؤالء النساء مشاريع منزلية متناهية الصغر، والسيما يف قطاع الزراعة. وأشار املسح أيضا إىل أن )ILO, 2017[48](مشروعهن 
 صاحبات املشاريع املتناهية الصغر عادة ما تقمن بتشغيل عمال غري رمسيني، بينما تشغل صاحبات املشاريع الصغرية العمال بشكل رمسي.

لصغرية وهتدف مصر إىل زًيدة إضفاء الطابع الرمسي على املشروعات غري الرمسية من خالل جمموعة من املبادرات، مبا فيها مشروع قانون الشركات ا
 .)ILO, 2017[48](واملتوسطة. ويشري حبث منظمة العمل الدولية إىل عدم وجود بُعد املساواة بني اجلنسني حمدد يف مشروع القانون 

 تونس
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 ,ILO) قطاعات ذات معدالت غري رمسية عالية  -وفًقا ملسح ملنظمة العمل الدولية، تعمل غالبية رائدات األعمال يف تونس يف قطاع الزراعة أو احلرف
 الرمسي تدرن أعماهلن من املنزل.. وما يقرب من نصف رائدات األعمال الناشطات يف القطاع غري 2017]37[(

 نظام الضمان وكانت أكثر األسباب شيوًعا اليت تذكرها هؤالء النساء لعدم إضفاء الطابع الرمسي على مشاريعهن هي االلتزام بدفع الضرائب واالشرتاك يف
 االجتماعي. كما أشار االستطالع إىل أن هؤالء النساء مل تدركن فوائد تسجيل مشاريعهن.

للنهوض ابملقاولة الصغرى  الوطنية ، أطلقت تونس مشروع قانون خاص بوضع املقاول الذايت. وقد مت وضع املسودة ابلتعاون مع الوكالة2017ام ويف ع
 وعدة مجعيات تونسية خمتلفة وكذلك االحتاد الفرنسي للمقاولني الذاتيني. وال يزال مشروع القانون قيد النظر.) املقاوالت واملتوسطة )مغرب

 

 : مبادرات تعزيز اإلدماج املايل للمرأة يف األردن2.8دراسة احلالة 

يف، ميكن أن يعد حصول املرأة على اخلدمات املالية جزًءا مهًما من متكينها االقتصادي. فعندما تكون املرأة قادرة على فتح حساب توفري أو حساب مصر 
جًدا. فعلى سبيل املثال، يزيد ذلك من استقالليتها املالية. ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، يعد احلصول على اخلدمات املالية بشكل عام منخفًضا 

نقطة مئوية )الفصل األول(. ميثل احلصول على اخلدمات املالية أيًضا حتدًًي رئيسًيا أمام  20تتفوق حصة ملكية احلساب املصريف للذكور على اإلانث حبوايل 
 األعمال الناشئات وأيضا حتدًي أمام حتسني أداء مشروعاهتن.رائدات رائدات األعمال أو 

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

 ماذا تتضمن املبادرات وكيف حتققت؟

. ويف أعقاب هذا اإلعالن العاملي، أصدر البنك املركزي 35إعالن املاًي لتعزيز اإلدماج املايل 34، أصدر أعضاء التحالف العاملي لإلدماج املايل2011يف عام 
. وأحد األهداف الرئيسية إلعالن البنك )Alliance for Financial Inclusion, 2018[49]( 2016األردين إعالن املاًي اخلاص به يف سبتمرب 

، ُعقد منتدى سياسي رفيع املستوى حول تعزيز اإلدماج 2016كية احلساابت املصرفية. ويف نوفمرب املركزي األردين هو تقليص الفجوة بني اجلنسني يف مل
بدعم من  202036-2018، أطلق األردن اسرتاتيجيته الوطنية لإلدماج املايل 2017املايل للمرأة يف العامل العريب حتت رعاية امللكة رانيا العبد هللا. ويف عام 

(. وكان األردن هو أول بلد يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تطلق اسرتاتيجية اإلدماج املايل، حيث تقوم ابلرتكيز GIZاون الدويل )وكالة األملانية للتعال
 لنساء.ها اعلى تقليص الفجوة بني اجلنسني يف التمويل، مما يساعد على إطالق العنان لإلمكانيات االقتصادية لرائدات األعمال واملشاريع اليت تقود

كينها االقتصادي. على وابإلضافة إىل هذه اجلهود على املستوى الوطين، يقوم عدد من البنوك يف األردن أيًضا بتنفيذ برامج لتعزيز اإلدماج املايل للمرأة ومت
 سبيل املثال، حقق بنك االحتاد نتائج مبهرة من خالل مناهجه اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني.

وبدأ منهًجا مراعيا العتبارات النوع االجتماعي داخل البنك بقيادة  37(GBA) للمرأةم بنك االحتاد إىل التحالف املصريف العاملي ، انض2014ويف عام 
ابت التوفري رئيسة جملس اإلدارة. ويقدم البنك برامج خاصة لعميالته، حيث يقدم برانمج "شروق" جمموعة من اخلدمات اليت تركز على العميالت، مثل حسا

تواصل. ويقدم اخلاصة، والقروض اخلالية من الضماانت وقروض بدء املشاريع لرائدات األعمال. كما تتاح للعميالت فرصة االستفادة من خدمات التوجيه وال
احة مهنية للرتكيز على أسرهن البنك أيضا خيارا للنساء يف إجازة أمومة إليقاف سداد القرض. ويدعم "برانمج العودة" التابع للبنك النساء الاليت أخذن فرتة ر 

سرية ذاتية  1000، تلقى البنك أكثر من 2017والتواصل وفرص اخلربة العملية يف جمال العمل. ويف عام  والتوجيهللعودة إىل قوة العمل من خالل التدريب 
 من النساء الراغبات يف االنضمام إىل الربانمج.

عمالً يف سوق العمل األردين بعد ذلك مباشرة. وابإلضافة إىل ذلك، يصدر البنك جائزة "سيدات أعمال  امرأة يف الربانمج ووجد نصفهن 19وابلفعل بدأت 
بتطبيق منتجات وخدمات مصرفية لدعم  -مثل البنك املصري "بنك مصر" -GBA للمرأةالعام". كما قام أعضاء آخرون يف التحالف املصريف العاملي 

 . )IFC, 2018[50](للمرأةالتمكني االقتصادي والشمول املايل 
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ال، يتم توفري كما أن السياسات الداخلية لبنك االحتاد حترص على مراعاة النوع االجتماعي، وكذلك يوفر البنك بيئة عمل صديقة لألسرة. فعلى سبيل املث
ث أو الذكور(. وكذلك فوسائل املواصالت متاحة جلميع املوظفني وحيرص البنك على أماكن يف مراكز الرعاية النهارية ألطفال مجيع املوظفني )سواء اإلان

يف األجر بني تشغيل العاملني يف الفروع القريبة من منازهلم. وعالوة على ذلك، فالبنك لديه أيضا سياسة خاصة ابلتحرش اجلنسي وسياسة بشأن املساواة 
٪ من موظفي البنك، ويشغلن 45وميكن للموظفني االستفادة من ترتيبات الوقت املرن. تشكل النساء حوايل الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية، 

 ٪ من املناصب اإلدارية.21

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
هي ابلتأكيد خطوة يف االجتاه الصحيح.  - 2020-2018مثل االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املايل -إن إجراءات احلكومة على صعيد السياسات العامة 

( دورًا مهًما يف مجع األدلة للدعوة إىل تطبيق اإلدماج املايل يف البالد. كما دعمت املنظمة ماليًا وتقنياً GIZوقد لعبت الوكالة األملانية للتعاون الدويل )
دعم األسرة املالكة األردنية. وقد يكون من املفيد إجراء استعراض منتصف املدة لتنفيذ  االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املايل، واليت أصبحت حقيقة بفضل

 تقدم اجلهود. كما يوضح إعالن ماًي الصادر عن البنك املركزي األردين التزام املؤسسة القوي ابلشمول املايل للمرأة. مدىاالسرتاتيجية ملعرفة 

هنج بنك االحتاد املراعي للنوع  يوضحعززت إجراءات القطاع اخلاص حصول املرأة على التمويل. حيث  وابلتوازي مع وضع السياسات واالسرتاتيجيات،
اية توجهاته االجتماعي أن الوصول إىل العميالت ليس مهًما فحسب من منظور املسؤولية االجتماعية للشركات، بل إنه حيسن أيًضا أعمال البنك. ومنذ بد

 ، ضاعف البنك عدد العميالت.2014املراعية العتبارات النوع االجتماعي يف عام 

 : تنظيم قطاع التمويل متناهي الصغر لدعم رائدات األعمال يف مصر2.9دراسة احلالة 

ت يف احلصول على قروض يعترب التمويل متناهي الصغر هو أداة رئيسة لدعم الشمول املايل للمرأة. فهو يقدم مزاًي واضحة للمرأة مبا أهنا تواجه عددا من العقبا
٪ يف منطقة 60٪ من عمالء التمويل متناهي الصغر هم من النساء. ويصل هذا الرقم إىل 83مل، جند أن من املؤسسات املالية العادية. ويف مجيع أحناء العا

 .)Convergences/Zero Exclusion Carbon Poverty, 2018[51]( الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

ثر تنظيما سيؤدي هذا إىل مزيد من احلماية للمستهلكني، وتعزيز إضفاء الطابع الرمسي على مصر أنه عندما تكون صناعة التمويل متناهي الصغر أك ترىو 
وتشجيع االستثمار، وابلتايل مكافحة الفقر من خالل متكني رواد األعمال الفقراء.   38قطاعات التمويل متناهي الصغر واملشروعات الصغرية واملتوسطة

. وتقدم دراسة احلالة هذه نظرة عامة  )Egypt Today, 2018[52](واهلدف الرئيس هو زًيدة اإلقراض للمواطنني الضعفاء وذوي الدخل املنخفض 
 اع التمويل متناهي الصغر من أجل إعطاء النساء املزيد من الفرص.على جهود مصر لتحسني قط

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

، أصدرت مصر اسرتاتيجيتها الوطنية للتمويل األصغر اليت تدعو إىل "تطوير صناعة التمويل متناهي الصغر حبيث يتم دمج اخلدمات املالية 2005يف عام 
. وكانت مراجعة التشريع إحدى التوصيات )Waly, 2008[53](التنمية الشاملة لقطاع مايل واسع وشامل ومتنوع" املستدامة لشرائح السوق الدنيا يف 

جذب  أجل الرئيسة لالسرتاتيجية، هبدف توسيع قطاع التمويل متناهي الصغر من خالل فتحه ملؤسسات التمويل متناهي الصغر التجارية غري املصرفية من
 .39املزيد من املقرتضني

، وقد مت إصداره أخريًا بوصفه قانون التمويل متناهي الصغر  )Handoussa, 2010[54](مشروع قانون التمويل متناهي الصغر  وضعمت  2010ويف عام 
وينظم القانون القروض ابلغة الصغر اليت تقدمها اجلهات غري املصرفية مبا . وهو أول قانون للتمويل األصغر يف مصر. 2014يف نوفمرب 141/201440رقم 

، كان يتم خدمة سوق التمويل متناهي الصغر فقط من قبل البنوك واملنظمات 141/2014يف ذلك الشركات واملنظمات غري احلكومية. قبل القانون رقم 
ساعدة االئتمان املصريف. كما أنشأ قانون التمويل متناهي الصغر االحتاد املصري للتمويل متناهي غري احلكومية اليت كانت متول املشروعات الصغرية واألفراد مب

 ( من أجل تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر يف مجيع أحناء مصر.EMFالصغر )
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(، اليت أعيد تسميتها لتصبح ابسم اهليئة العامة EFSAة )ويضع القانون الكياانت غري املصرفية اليت تقدم قروًضا صغرية حتت إشراف هيئة الرقابة املالية املصري
 .2017( يف عام FRAللرقابة املالية )

 أعقب القانون العديد من سياسات التنفيذ واملبادرات:

 اليت يواجهها  ، والذي انقش الرحبية املتزايدة لقطاع التمويل متناهي الصغر والتحدًيت2017يف القاهرة عام  41عقد منتدى التمويل متناهي الصغر
 لكي يصبح جزًءا ال يتجزأ من التنمية االقتصادية يف مصر.

 ( تركز على إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع التجارية وتستهدف النساء والشباب  إعالنمبادرة حكومية جديدة للتمويل األصغر )"شركة "متويلي
 يف أجزاء خمتارة من مصر.

  2020٪ من ائتماهنا للمشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة حبلول عام 20تعليمات من البنك املركزي املصري للبنوك بتخصيص 
)[55]Tawil, 2018(. 

  1.6مليار جنيه مصري )حوايل  30يل األصغر، لتوجيه خطة وضعها البنك املركزي، ابلتعاون مع اهليئة العامة للرقابة املالية واالحتاد املصري للتمو 
. ويف إطار هذه املبادرة، تقدم مثانية بنوك متوياًل مدعوًما لشركات التمويل متناهي الصغر 2021مليون مستفيد حبلول عام  10مليار يورو( إىل 

 .)Oxford Business Group, 2017[56](ومؤسسات التمويل متناهي الصغر املعتمدة من قبل اهليئة العامة للرقابة املالية 
  2018]55[( 2018برانمج تدرييب مدعوم من البنك املركزي يستهدف املنظمات غري احلكومية للتمويل األصغر يف يونيوTawil, (  
  [57](إطار أتميين األصغر وإرشادات حلماية مستهلكي التمويل متناهي الصغرEFG Hermes, 2017(. 

 .42والبنك الدويل GIZوقد أدت مجيع هذه التطورات أيًضا إىل مزيد من االعرتاف والدعم الدوليني، على سبيل املثال من الوكالة األملانية للتعاون الدويل 

 ما هي التأثريات وحتدًيت التنفيذ وعوامل النجاح؟

ضمن الكفاءة  ساعد قانون التمويل متناهي الصغر على خلق بيئة تشريعية مواتية للقطاع. حيث أنه قد وحد معايري نشاط التمويل متناهي الصغر، وابلتايل
. ونتيجة لذلك، تلقت مؤسسات التمويل متناهي الصغر التجارية غري املصرفية تراخيص أبعداد كبرية. )Tawil, 2018[55](املؤسسية واالستدامة املالية 

. 43مؤسسة جتارية تراخيص للعمل يف التمويل متناهي الصغر 700، بعد عامني من إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، تلقت أكثر من 2016وحبلول عام 
 2016مليون بني عامي  2.53مليون )ذكر وأنثى( إىل  2ة ارتفاعًا يف عدد عمالء التمويل متناهي الصغر يف مصر من وشهدت هذه التطورات القانوني

 .)Al Tadamun Microfinance Foundation, 2017[58](  2017و

التمويل متناهي الصغر، وال تُعد املرأة مستهدفة على وجه التحديد يف قانون التمويل متناهي الصغر. ومع ذلك، ونظرًا ألن نسبة النساء مرتفعة نسبًيا يف قطاع 
من التمويل متناهي الصغر يف مصر ٪ من املستفيدين 70فإن خلق بيئة تشريعية مواتية بوجه عام للقطاع له أيًضا أتثري هام على النوع االجتماعي. فحوايل 

 ,Al Tadamun Microfinance Foundation) 2016٪ عن عام 22مليون مواطنة وبنسبة زًيدة  1.55من النساء أي ما يصل إىل 
2017[58]). 

، مثل التمكني االقتصادي والسياسي واالجتماعي  املرأة يف مصركما تبحث دراسة حديثة يف أتثري التمويل متناهي الصغر على اجلوانب املختلفة لتمكني
على املرأة املصرية هو أتثري نفسي حيث تكتسب املرأة قدرًا أكرب األصغر وتكشف الدراسة أن أكرب أتثري للتمويل  .)El Hadidi, 2018[59](والنفسي 

يتغري وضع املرأة  من الثقة ابلنفس واحرتام الذات من خالل اقرتاض األموال بشكل فعال وإنشاء مشروعاً صغريًا. وبسبب التأثري االجتماعي للتمويل األصغر،
. على الرغم من ذلك، أشارت الدراسة 44متع املرأة أيًضا بسلطة اختاذ القرار بشكل أكرب داخل األسرةمع زًيدة االستقالل املايل، قد تتفداخل األسرة أيًضا. 

تمويل متناهي الصغر، أيًضا إىل أن التمويل متناهي الصغر كان له أتثري حمدود على التمكني االقتصادي للمرأة. ويرجع ذلك إىل القروض الصغرية املقدمة يف ال
 45و سريع لألعمال.واليت ال تؤدي إىل من

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

 ضمونني.امل
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األعمال  روادشجع وعلى الرغم من أن القانون يهدف إىل زًيدة اندماج املشروعات يف االقتصاد الرمسي، إال أن البريوقراطية والتكاليف اإلضافية ميكن أن ت
 على البقاء يف القطاع غري الرمسي والبحث عن طرق غري رمسية للحصول على قرض.

وتدفع الضرائب. ومن مث، يتعني على  اهليئةأنه على مؤسسات التمويل متناهي الصغر أن تقدم تقاريرها املالية إىل هذه ويعين إنشاء اهليئة العامة للرقابة املالية 
القطاع الرمسي. رواد األعمال الذين يرغبون يف التقدم للحصول على قرض من مؤسسات التمويل متناهي الصغر هذه االلتزام ابإلجراءات اإلدارية والعمل يف 

بع الرمسي. وابإلضافة ن هذا حتدًًي كبريًا لرواد األعمال الذين يفتقرون إىل أوراق اهلوية أو الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف األوراق الالزمة إلضفاء الطاوقد يكو 
World Bank, 2019)[60]( ,Hafez)إىل ذلك، يعد إضفاء الطابع الرمسي على مشروع قائم ابلفعل عملية تستغرق وقًتا طوياًل يف مصر 

 . وابلرغم من أن إجراءات وتكاليف تسجيل األعمال التجارية ال ختتلف بشكل كبري ابلنسبة للنساء والرجال، إال أن النساء تواجهن حتدًيت 2015]61[( .
. )World Bank, 2019[60](احلصول على إذن زوجها ملغادرة املنزل من أجل متابعة عملها إضافية يف بدء عملهن. فبعكس الرجال، حتتاج املرأة إىل 

ة لقوانني األحوال الشخصيوعلى الرغم من أهنن ال حيتجن إىل إظهار دليل على هذا اإلذن لبدء عمل جتاري، إال أن التهديد املستمر أبن تفقد املرأة نفقتها وفًقا 
 املصرية، يؤثر عليها يف نشاطها االقتصادي.

ات جتارية وليس على الرغم من ذلك، حتتاج املشروعات الصغرية واملتوسطة غري الرمسية إىل حوافز إلضفاء الطابع الرمسي عليها حىت تتمكن من النمو كمؤسس
 شركة . وحتاول احلكومة معاجلة حتدًيت إضفاء الطابع الرمسي من خالل إعالن)7Oxford Business Group, 201[56](يف إطار برامج التنمية 

. ومن أجل دعم املشاريع بشكل فعال لدخول االقتصاد الرمسي، جيب تبسيط إجراءات )Oxford Business Group, 2017[56]("متويلي" 
 التسجيل وخفض تكاليفه.

للضرائب وأنواع ومع ذلك، ال تزال العديد من النساء يف مصر تعتربن إضفاء الطابع الرمسي على األعمال التجارية مهمة معقدة بسبب احلاجة إىل االمتثال 
طة يف مصر يف مشاريع حملية أخرى من التشريعات. وعالوة على ذلك، غالًبا ما تعمل النساء العامالت يف جمال املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر واملتوس

دات املصرًيت )مثل بيع اخلضروات واملالبس املصنوعة يف املنزل(، واليت يكون لديها فرص حمدودة للتوسع يف السوق. هذا هو أيضا السبب الذي جيعل السي
 .)El Hadidi, 2018[59](تتقدمن للحصول على قروض أقل من الرجال املصريني 

فادة من الفرص. هناك حاجة إىل مزيد من اإلجراءات لزًيدة التمكني االقتصادي للمرأة من خالل التمويل متناهي الصغر، مثل زًيدة الوعي حول كيفية االست
 -اليت متنح القروض-ي الصغركما أن هناك حاجة إىل التوجيه والتدريب للمساعدة على تنمية املشاريع وتطويرها. واألمر مرتوك ملؤسسات التمويل متناه

جيب أيضا أن تساعد النساء و الستكشاف املزيد من الفرص لتمكني املرأة وفهم كيفية زًيدة املضاعف االقتصادي الناتج عن مشاريع التمويل متناهي الصغر. 
قانونية. وأخريًا، جيب على مؤسسات التمويل متناهي يف العثور على أعمال مرحبة لالستثمار فيها لزًيدة رأس ماهلن، ومساعدهتن على إهناء اإلجراءات ال

)El [62]Nisser, 2017 ;على اختاذ قرارات جتارية أفضل  عميالهتا الصغر توعيتهم ابآلليات الالزمة لتحسني عادات االدخار وتوفري التدريب ملساعدة
)[59]Hadidi, 2018 تقييم احتياجات السوق واجتاهاته قد يكون صعًبا بسبب انتشار الشكل غري الرمسي على نطاق واسع يف سوق . وابلرغم من أن

 املشاريع املتناهية الصغر، إال أن هذا أمر يف غاية األمهية.
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 وتونسلوائح التمويل متناهي الصغر يف األردن واملغرب  .2.9 اإلطار

 األردن

٪ من العمالء الذين حيصلون على قروض 70. وحوايل 2016 ٪ من البالغني من مؤسسة للتمويل األصغر يف عام4يف األردن، اقرتض ما يزيد قليالً عن 
البنك املركزي األردين ، مت اعتماد الئحة للتمويل األصغر لتنظيم القطاع، وهي متنح 2015من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من النساء. ويف عام 

 سلطة ترخيص مؤسسات التمويل متناهي الصغر واإلشراف عليها. وهذا القانون غري متاح على اإلنرتنت.

-2016كان األردن قد اعتمد اسرتاتيجية للتمويل األصغر واملرتبطة خبطة عمل التمويل متناهي الصغر اليت مت حتديثها للفرتة ما بني   2005ويف عام 
حول األعمال املصرفية يف األردن، أصدر البنك املركزي األردين أيًضا إعالاًن بشأن الشمول املايل يف  8-2ا هو موضح يف دراسة احلالة . وكم2018

 يعطي األولوية لسد الفجوة بني اجلنسني. 2016عام 
 nancial Inclusion Diagnostic Study in Jordan 2017, Synthesis ReportFi ,)[63](Hauser, Pavelesku and Vacarciuc, 2017 ,املصدر:

(GIZ, ; report-synthesis-2017-jordan-study-diagnostic-oninclusi-https://www.findevgateway.org/paper/2017/12/financial
New microfinance regulation in Jordan to foster outreach of the sector and improve consumer protection”, , “)]64[2015

-consumer-improve-sector-outreach-foster-jordan-regulation-microfinance-mena.org/news/new-http://microfinance
protection 

 غربامل

. ومنذ ذلك احلني، صدرت جمموعة من 1999للمغرب اتريخ طويل يف تنظيم التمويل متناهي الصغر بقانونه األول حول هذا املوضوع والذي صدر عام 
وطنية لإلدماج  التعديالت على هذا القانون من خالل أطر تشريعية خمتلفة. لكن ال يذكر أي منهم املساواة بني اجلنسني. وقد أصدر املغرب اسرتاتيجية

 .2018املايل يف عام 
 )dit au Maroc : quand les pauvres financent les riches. Etude de éLe microcr, )[65]ATTAC CADTM MAROC, 2017املصدر:

-Maroc.Etude-content/uploads/2018/01/ATTAC-http://attacmaroc.org/fr/wp, ditéme du microcréterrain et analyse du syst
PDF.pdf-microcr%C3%A9dit. 

Loi n° 18-97 du 5 février 1999 relative au micro-crédit. 

 تونس

، أصدرت تونس قانواًن لتنظيم عمل مؤسسات التمويل متناهي الصغر وإنشاء هيئة إشرافية ملؤسسات التمويل متناهي الصغر. لكن هذا 2011يف عام 
 .القانون ال يذكر جوانب املساواة بني اجلنسني

 .2022-2018املايل للفرتة ما بني وأنشأت تونس مرصد اإلدماج املايل الذي ُكلف بتطوير اسرتاتيجية اإلدماج 
 

 ,Document: voici la Stratégie nationale d’inclusion financière ,(Medias24, 2019[66]) املصدر:
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 

 

 

https://www.findevgateway.org/paper/2017/12/financial-inclusion-diagnostic-study-jordan-2017-synthesis-report
http://microfinance-mena.org/news/new-microfinance-regulation-jordan-foster-outreach-sector-improve-consumer-protection
http://microfinance-mena.org/news/new-microfinance-regulation-jordan-foster-outreach-sector-improve-consumer-protection
http://attacmaroc.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/ATTAC-Maroc.Etude-microcr%C3%A9dit.-PDF.pdf
http://attacmaroc.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/ATTAC-Maroc.Etude-microcr%C3%A9dit.-PDF.pdf
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 : ترسيخ املساواة بني اجلنسني يف قانون االستثمار املصري2.10احلالة دراسة 

واليت تفاقمت بسبب  2007عانت منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من اخنفاض كبري يف تدفقات االستثمار األجنيب منذ األزمة املالية العاملية لعام 
ار األجنيب املباشر ال سيما يف مصر. ويبلغ االستثم -وإن كانت متفاوتة  -. إال أن هناك عالمات انتعاش إجيابية 2011االضطراابت اإلقليمية منذ عام 

٪ من الناتج احمللي اإلمجايل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وتسري تدفقات االستثمار األجنيب إىل مصر على مسار تصاعدي، حيث 1.9حالًيا 
االستثمار األجنيب املباشر يف مصر  على الرغم من اخنفاض. و )CEIC, 2020[68]( 2018-2017مليار دوالر أمريكي يف السنة املالية  7.7بلغت 

 ,World Bank)إال أنه ال يزال أعلى من متوسط منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا –٪ من الناتج احمللي اإلمجايل 2.7ليصل إىل - 2017منذ عام 
. كما شهد االستثمار احمللي يف مصر )Enterprise, 2019[70](يب املباشر العاملي يف الزًيدة وتستمر حصة مصر من االستثمار األجن 2018]69[(

 .)CEIC, 2017[71](زًيدة كبرية يف السنوات األخرية 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويعترب االستثمار األجنيب املباشر أحد أهم التدفقات ويلعب التمويل اخلاص دورًا رئيسا يف تعزيز اقتصاد أي بلد وكذلك يف 
اث منظمة التعاون املالية العاملية اخلاصة. ال يوجد حتليل إقليمي متاح عن النوع االجتماعي واالستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ولكن أحب

. وهذا يشري إىل أن  )OECD, 2019[72](بعض النتائج من بلدان خمتارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  االقتصادي والتنمية األخرية تتضمن
 االستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يدعم املساواة بني اجلنسني بعدة طرق:

 العمل.  ميكن أن يزيد االستثمار األجنيب املباشر الطلب على عمل اإلانث مما قد يؤدي إىل ارتفاع األجور وارتفاع معدالت مشاركة اإلانث يف قوة
 يتم االستثمار األجنيب املباشر عادة يف قطاعات ذات حصص أقل من املوظفات، مثل -مبا فيها مصر  -وابلرغم من ذلك، ففي معظم البلدان 

يف الفصل األول(. ويستثىن من ذلك االنتشار الواسع لالستثمار األجنيب املباشر يف قطاع الصناعات التحويلية،  1.9التمويل والنقل )الشكل 
مار (. كما يتم االستث1أ - 1الذي يوظف النساء أكثر من الرجال. وهذا هو احلال أيضاً يف األردن واملغرب وتونس )الفصل األول؛ اجلدول امللحق

مبيزة أولية ابلنسبة  يتمتعاالستثمار األجنيب املباشر وابلرغم من أن األجنيب املباشر عادة يف القطاعات اليت هبا فجوات كبرية يف األجور بني اجلنسني. 
تظل النساء حماصرات يف للنساء عن طريق جذهبن إىل قوة العمل يف الوظائف ذات املهارات املتدنية واألجر املنخفض، فإن هذه امليزة تقل عندما 

 هذا النوع من الوظائف دون فرص للتقدم يف حياهتن املهنية.
 اليت  وميلك االستثمار األجنيب املباشر القدرة على حتسني التوازن بني اجلنسني يف قيادة املؤسسات. وبصفة عامة، فإن نسبة الشركات األجنبية

املناصب اإلدارية يف الشركات األجنبية، أعلى بكثري منها يف الشركات احمللية. وقد  تشغل فيها النساء مناصب عليا، وكذلك حصة النساء يف
 حتتذي الشركات احمللية مثل هذه املمارسات اليت تقوم هبا الشركات األجنبية.

 لدى املستثمرين األجانب من البلدان  ميكن أن يكون لالستثمار األجنيب أتثريًا إجيابًيا على رًيدة األعمال النسائية يف البلد املضيف. وعادة ما يكون
ق فرص املضيفة األكثر مساواة بني اجلنسني عدد أكرب من النساء صاحبات األعمال. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن خيل

ن الشركات هبا لديها نسبة مشاركة ٪ فقط م17.8عمل جديدة لرائدات األعمال يف البلدان املضيفة. وستكون هذه فرصة جيدة ملصر حيث أن 
 46نسائية يف امللكية.

 توثق دراسة احلالة هذه جهود مصر األخرية يف جمال املساواة بني اجلنسني واالستثمار من خالل تقدمي إطار قانوين مالئم.

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
. ميثل قانون 199748لسنة  8، ليحل حمل قانون االستثمار رقم 2017 يونيو 1حيز التنفيذ يف 47 2017لسنة 72دخل قانون االستثمار املصري رقم 

عالمة ابرزة أخرى يف جهود البلد لتوفري بيئة تنظيمية أكثر أمااًن واتساقًا لالستثمارات األجنبية  -الذي تبعه مباشرة قانون الشركات احملدث  -االستثمار اجلديد
د على اإلرادة السياسية القوية ملواصلة حتسني بيئة األعمال والقدرة التنافسية. فهو يوفر جمموعة كاملة من واحمللية. وقد أعاد هذا اإلصالح األخري التأكي

 من للمستثمرين ضماانت االستثمار ومعايري احلماية املطلوبة لتوفري نظام قانوين آمن للمستثمرين، وال سيما احلكم الذي مينح معاملة عادلة ومنصفة لكال
 يني.األجانب واملصر 

، خيضع االستثمار ملبادئ "املساواة يف الفرص االستثمارية وتكافؤ الفرص 2كما يتضمن قانون االستثمار حكماً بشأن املساواة بني اجلنسني. فوفقاً للمادة 
ات متناهية الصغر والصغرية بغض النظر عن حجم وموقع املشروع ودون متييز على أساس النوع. تدعم الدولة الشركات الناشئة ورًيدة األعمال واملشروع

 (3واملتوسطة لتمكني الشباب وصغار املستثمرين ". )الفقرة 
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متكني صغار  وميكن للمستثمرات الرجوع إىل هذه املادة إذا واجهن أي قيود تتعلق ابلنوع االجتماعي يف نشاطهن االستثماري. كما تدعو هذه املادة إىل
شروعات الصغرية واملتوسطة اململوكة للنساء يف مصر بشكل نسيب مبرور الوقت، إال إن املشروعات الصغرية واملتوسطة املستثمرين. وعلى الرغم من زًيدة حجم امل

. ولذلك، فإن الرتكيز على صغار املستثمرين يؤدي يف الواقع إىل  )ILO, 2016[73](اململوكة للنساء التزال أقل بشكل عام من تلك اململوكة للرجال 
 متكني املرأة.

على إمكانية تشغيل ما ال  8اليت تنظم ضماانت وحوافز االستثمار أيضا أتثريا غري مباشر على النساء. حيث تنص املادة  15و 11و 8وقد يكون للمواد 
٪ من العاملني األجانب عندما ال تتوفر إمكانية تعيني 20من األجانب. وميكن زًيدة هذه النسبة إىل ٪ من العاملني يف املشروع االستثماري 10يزيد عن 

األجنبية واليت  املشروعاتعمالة وطنية ابملؤهالت املطلوبة. وتشري هذه األحكام القياسية إىل حد ما إىل ضمان عدد معني من الوظائف للعاملني املصريني يف 
٪ من التكاليف 30خصًما بنسبة  2رقم  11متنح املادة و ر مساواة بني اجلنسني. ولذلك قد يفيد هذا احلكم الباحثات عن عمل. متيل إىل أن تكون أكث

ت أصغر من الرجال، االستثمارية يف ظروف حمددة مبا يف ذلك عند قيام املشروعات الصغرية واملتوسطة أبنشطة استثمارية. ومبا أن النساء يف مصر متتلكن شركا
املستثمرين لدعم املشاريع االجتماعية. وقد تركز هذه املشروعات على التمكني  15فقد تستفدن أيًضا من هذا احلافز. وعالوة على ذلك، تدعو املادة 

 االقتصادي للمرأة. وكذلك فإن النساء أيضا متلن إىل املشاركة يف املشاريع االجتماعية أكثر من الرجال.

كام املتعلقة ابلنوع االجتماعي، مت فتح انفذة خاصة للنساء يف مركز خدمات املستثمرين لتكون مكاان موحدا خمصص خلدمة تسهيل تنفيذ األحومن أجل 
 للمستثمرات.

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

والرجال. وابلرغم من ذلك، قد يكون التنفيذ العملي  التزام احلكومة املصرية بتوفري فرص استثمارية متساوية للنساء 2017يوضح قانون االستثمار لعام 
 املمارسات اإلدارية يف مجيع أحناء الدولة.اتساق  للقانون صعباً بسبب االفتقار إىل اللوائح التنفيذية ابإلضافة إىل عدم

منح حوافز موجهة للمشاريع االستثمارية اليت توظف نسبة معينة من العامالت و/أو لالستثمارات اليت متلكها وتديرها النساء. ويف هي وستكون اخلطوة التالية 
يتمتع االستثمار ابلقدرة على متكني املرأة اقتصادًًي. لذلك من الضروري ضمان أن املستثمرين األجانب )ملزمني  -كما هو احلال يف أي بلد آخر  -مصر

 مبادئ املساواة بني اجلنسني وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة يف أنشطتهم االستثمارية وداخل شركاهتم. ومبا أن النساء ذوات املهارات حيرتمونانواًن ابحرتام( ق
نمية قوة العمل احمللية حىت تتمكن النساء املتدنية هم عادة من تعملن يف قطاعات االستثمار األجنيب املباشر، فينبغي على املستثمرين األجانب بذل اجلهود لت

املتعلقة  ةاملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصاديمن التقدم يف السلم الوظيفي وتقليص الفجوات يف األجور بني اجلنسني. وهذا يتماشى مع 
الفرص املتساوية للنساء والرجال مبا يف ذلك يف التدريب والتعلم مدى احلياة ، اليت تنص على أنه من املتوقع أن تعزز املؤسسات ابملؤسسات املتعددة اجلنسيات

نية (. ومبا أن الشركات األجنبية يف مصر تتمتع عادًة بتوازن أفضل بني اجلنسني فيما خيص قيادة املؤسسات من الشركات احمللية، فهناك إمكا2.10)اإلطار 
 أن تقلد الشركات احمللية هذه املمارسة.

نية وصول افة إىل احلكم املتعلق ابلنوع االجتماعي يف قانون االستثمار، تدعم احلكومة املصرية رائدات األعمال املصرًيت بطرق أخرى، لضمان إمكاابإلض
رانمج األمم املتحدة اإلمنائي النساء والرجال على قدم املساواة إىل إنشاء األعمال التجارية وتنميتها. وتعمل احلكومة مع املنظمات الدولية مثل البنك الدويل وب

(. ويهدف اإلصالح األخري يف قانون املرياث إىل محاية نصيب 2.9وهيئة األمم املتحدة للمرأة لتيسري حصول رائدات األعمال على التمويل )دراسة احلالة 
ى األرض، وابلتايل احلصول على االئتمان الذي يوفر املرأة يف املرياث، مبا يف ذلك مرياث األراضي. وسيؤدي ذلك إىل تسهيل حصول رائدات األعمال عل

 ضماانت ملموسة لطلب قرض )الفصل الثالث(.
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 نوع االجتماعي واالستثمارالاألدوات واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن  .2.10 اإلطار

االستثمار موضوًعا جديًدا نسبًيا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وميكن أن تساعد املصادر املوضحة هنا يعد االهتمام ابملساواة بني اجلنسني يف 
 واضعي السياسات واملمارسني على أخذ منظور املساواة بني اجلنسني يف االعتبار يف املبادرات املتعلقة ابالستثمار.

 اجلنسيات املبادئ التوجيهية املتعلقة ابملؤسسات املتعددة

عنصر النوع االجتماعي. وتنص املبادئ  املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات املتعددة اجلنسياتمن  2011تتضمن نسخة 
املتساوية للنساء والرجال مبا التوجيهية على أنه جيب على الشركات احرتام حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة. ومن املتوقع أن تعزز املؤسسات الفرص 

ركات العاملة يف يف ذلك يف التدريب والتعلم مدى احلياة. كما أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اإلرشادات املتعلقة ببذل العناية الواجبة للش
. كما تشري هذه الواثئق التوجيهية احملددة إىل املساواة والقطاعات االستخراجية وصناعة املالبس واألحذية والزراعة التعدينقطاعات حمددة مبا يف ذلك 

 بني اجلنسني.
 Edition, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, )[74](OECD, 2011 2011 ,املصدر:

en-https://doi.org/10.1787/9789264115415 

 االستثمار األجنيب املباشر  املتعلقة خبصائص ةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديمؤشرات 

يعرض مؤشرات جديدة حول أتثريات االستثمار األجنيب املباشر على  2019( تقريرًا يف عام OECDأصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادي )
يتضمن التقرير فصاًل عن كيفية ارتباط االستثمار األجنيب املباشر أبربعة أبعاد للمساواة بني اجلنسني: املساواة بني  .التنمية املستدامة يف البلدان املضيفة

ية. يشرح اجلزء األول من الفصل القنوات اجلنسني يف العمل، واملساواة يف األجور بني اجلنسني، والنساء يف املناصب اإلدارية العليا، ورًيدة األعمال النسائ
لدان املضيفة من خالل اليت ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يقوم من خالهلا ابلتأثري على النتائج اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني املذكورة أعاله يف الب

 مراجعة الدراسات السابقة.

االستثمار األجنيب املباشر أببعاد املساواة بني اجلنسني املذكورة أعاله ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ويعرض اجلزء الثاين جمموعة من املؤشرات اليت تربط
 واملناطق النامية املختارة.

 impacts of investmentFDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development , )[75](OECD, 2019 ,املصدر:
www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm 

 دليل البنك الدويل حول أبعاد املساواة بني اجلنسني يف إصالح مناخ االستثمار

ت التعاون اإلمنائي. ويتضمن الدليل ، أصدر البنك الدويل دلياًل يوفر أدوات ملموسة ملعاجلة النوع االجتماعي واالستثمار يف مشروعا2010يف عام 
 األعمال ( ضرائب3( بدء األعمال التجارية وتشغيلها )2( احلوار بني القطاعني العام واخلاص )1مثاين وحدات حول تعميم املساواة بني اجلنسني يف )

( سياسة االستثمار 8( املناطق االقتصادية اخلاصة )7( السبل البديلة لتسوية املنازعات )6( اإلقراض املضمون )5التجارة ) لوجستيات( 4التجارية )
 .األجنيب وتعزيزه

Gender Dimensions of Investment Climate Reform: A Guide for Policy Makers , )[76](Blackden, Manuel and Simavi, 2010املصدر:
-ntinvestme-of-dimensions-http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Genderand Practitioners, 

practitioners-and-makers-policy-for-guide-a-reform-climate 

 يف االستثمار املساواة بني اجلنسنيمبادرة شبكة االستثمار ذات األثر العاملي من منظور 

https://doi.org/10.1787/9789264115415-en
http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Gender-dimensions-of-investment-climate-reform-a-guide-for-policy-makers-and-practitioners
http://documents.worldbank.org/curated/en/260721468321276647/Gender-dimensions-of-investment-climate-reform-a-guide-for-policy-makers-and-practitioners
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املساواة بني اجلنسني. ( مبادرة الستكشاف فرص وحتدًيت االستثمار من منظور GIIN، أطلقت الشبكة الدولية لالستثمار املؤثر )2017يف عام 
سني الفرص االستثمار من منظور النوع االجتماعي هو ممارسة االستثمار للحصول على عائد مايل مع مراعاة الفوائد اليت تعود على النساء، من خالل حت

املساواة بني اجلنسني وزًيدة كمية رأس املال اليت  االقتصادية والرفاهية االجتماعية. وهتدف املبادرة إىل لفت االنتباه للضرورة امللحة لالستثمار من منظور
ني اجلنسني يف يتم توزيعها من منظور املساواة بني اجلنسني. لدى املبادرة صفحة على اإلنرتنت حتتوي على إرشادات حول كيفية دمج اعتبارات املساواة ب

هناك قاعدة بياانت العتمادات واسرتاتيجيات االستثمار من منظور املساواة اسرتاتيجية االستثمار، وكذلك كيفية قياس أتثري مثل هذه االسرتاتيجية. و 
املساواة بني اجلنسني قيد اإلنشاء. كما تعقد املبادرة ندوات عرب اإلنرتنت بشكل منتظم حول هذا املوضوع وتعقد جمموعة عمل لالستثمار من منظور 

 بني اجلنسني.
  initiative-investing-lens-https://thegiin.org/genderاملصدر:

 اخلالصة والتوصيات .2.6

وة بني اجلنسني تعاين منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من أدىن معدالت مشاركة يف قوة العمل من اإلانث وأكرب فجوة يف األجور بني اجلنسني وأكرب فج
حناء العامل، وهبذا فهي تواجه يف املرحلة األوىل من نشاط تنظيم املشاريع وأعلى نسبة من النساء يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر بدوام كامل يف مجيع أ

صبحن أكثر تعليما حتدًيت كبرية يف التحرك حنو املساواة بني اجلنسني يف العمل. وابلرغم من ذلك، فإن النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد أ
 منافع كبرية لسوق العمل. حتقيقمن أي وقت مضى وميكنهن 

ما ميكن أن جتنيه البلدان اجتماعياً واقتصادًيً من زًيدة مشاركة اإلانث يف قوة العمل. وتبني دراسات احلالة أن القطاع تدرك املنطقة هذه التحدًيت ومقدار 
تحسني اخلاص يدرك بشكل متزايد أن جهود املساواة بني اجلنسني ليست مهمة من منظور املسؤولية االجتماعية للشركات فحسب، ولكنها مهمة أيًضا ل

 ل.نتائج األعما

ملغرب وتونس لتشجيع وقد تناول هذا الفصل عدًدا من اإلصالحات واملبادرات املتعلقة مبسائل العمل واحلماية االجتماعية اليت جتري حاليا يف مصر واألردن وا
الوظيفي وإصالحات ومبادرات  املزيد من املساواة بني اجلنسني يف العمل. وهذا يشمل مبادرات سد الفجوة يف األجور بني اجلنسني وتشجيع تقدم املرأة

ملرأة وقيادهتا يف منظمات احلماية االجتماعية ملعاجلة مسألة أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر وحتسني التوازن بني العمل واحلياة واالستثمار يف زًيدة مشاركة ا
بة للنساء. كما اعتمدت البلدان تدابري حمددة لتشجيع رائدات العمال وأصحاب العمل حىت ميكن أن يكون للمفاوضة اجلماعية نتائج أكثر إجيابية ابلنس

 األعمال.

خلصة من دراسات وملواصلة االستفادة من الزخم اإلجيايب امللحوظ يف املنطقة، ميكن للحكومات واجلهات الفاعلة األخرى النظر يف التوصيات التالية املست
 احلالة:

 التوافق مع املعايري الدولية
 االجتماعي لنوعاء االجتماعيني ومنظمة العمل الدولية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ابالعمل مع الشرك .

(، ومها اتفاقيات 111( واتفاقية التمييز )يف االستخدام واملهنة( )اتفاقية 100صادقت البلدان األربعة على اتفاقية املساواة يف األجور )اتفاقية 
لعمل الدولية. وتشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية األخرى اليت تركز على املساواة بني اجلنسني، اتفاقية العمال ذوي املسؤوليات أساسية ملنظمة ا

( اليت صادق عليها املغرب فقط ومل 183( اليت مل تصادق عليها أي من البلدان األربعة، واتفاقية محاية األمومة )اتفاقية 156العائلية )اتفاقية 
( ومل 190العمل واليت مت اعتمادها يف اآلونة األخرية )اتفاقية  عاملتصدق عليها البلدان الثالثة األخرى، واتفاقية القضاء على التحرش والعنف يف 

الدولية ابلعمل  يتم التصديق عليها بعد من قبل أي بلد يف مجيع أحناء العامل حىت اتريخ كتابة تقرير هذه الدراسة. وسيسمح التصديق ملنظمة العمل
 مع البلدان كل على حدة ملساعدهتا على مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات املصدق عليها.

 واليت تركز على حتقيق املساواة بني اجلنسني يف العمل.  مبادرة منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، االستفادة من الزخم الذي خلقته
هذه املبادرة عن عمل حتليلي مفيد وخلقت شبكات ألصحاب املصلحة ميكن استخدامها للدعوة ملزيد من اإلصالحات. فعلى سبيل املثال، أسفرت 

https://thegiin.org/gender-lens-investing-initiative
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؛ اإلطار EPICوال شك أن املشاركة يف املبادرات الدولية بشأن املساواة بني اجلنسني يف العمل، مثل التحالف الدويل للمساواة يف األجور )
 ى الزخم.(، ميكن أيضا أن حتافظ عل2.1

 حتسني األطر القانونية بشكل أكرب
 رأة إدراج حكم خاص بعدم التمييز يف قانون العمل إىل جانب أحكام خاصة بشأن حقوق املرأة يف العمل، مثل املساواة يف األجر بني الرجل وامل

 عن العمل ذي القيمة املتساوية.
  املرأة يف سوق العمل، مثل تلك اليت متنع املرأة من مزاولة مهن معينة أو العمل ليالً أو العمل إزالة مجيع األحكام القانونية التمييزية املتعلقة مبشاركة

 لنفس عدد ساعات عمل الرجل.
 تحسني مراجعة قوانني األحوال الشخصية حبيث ال حتتاج املرأة إىل طلب موافقة أحد أفراد األسرة من الذكور حىت تتمكن من العمل. ودعم برامج ل

 االجتماعية احمليطة مبشاركة املرأة يف سوق العمل.األعراف 
 اواة بني إدراج جانب املساواة بني اجلنسني يف سياسات التشغيل ورًيدة األعمال والتأكد من أن االسرتاتيجيات الوطنية للمرأة واسرتاتيجيات املس

 اجلنسني تتناول مجيع جوانب املساواة بني اجلنسني يف العمل.

 مكان العمل زايدة املساواة يف
  املساواة بني اجلنسني يف قوانني حوكمة الشركات. بندتعزيز التوازن بني اجلنسني يف حوكمة الشركات من خالل حصص حمددة وإدراج 
 .البحث عن مبادرات القطاع اخلاص بشأن املساواة بني اجلنسني وتوثيقها على املستوى القطري واإلقليمي وإبراز هذه املبادرات بشكل أكرب 
  جال إدخال العمل املرن يف التشريع ويف املمارسة العملية وتشجيع النساء والرجال على حد سواء على االستفادة من هذا اخليار حىت يتمكن الر

 من تقاسم املسؤوليات العائلية.
 لقة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني.حتسني عمليات تفتيش العمل اليت تركز على املساواة بني اجلنسني حىت يتم إنفاذ األحكام القانونية املتع 

 توسيع نطاق احلماية االجتماعية لتحسني التوازن بني العمل واحلياة
 لعمل.مواصلة إصالح أنظمة احلماية االجتماعية يف البلدان مع الرتكيز على معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز مشاركة املرأة يف قوة ا 
  األمومة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبماية األمومة وإدخال نظام ال يتحمل صاحب العمل مبوجبه تكاليف احلماية مواءمة مدة إجازة

من أجل االجتماعية وحده، بل يتم توزيعها على العاملني والعامالت. إدخال نظام و/أو متديد إجازة األبوة وتشجيع اآلابء على أخذ هذه اإلجازة 
 ملسؤوليات العائلية.تقاسم ا

 ألطفال  االستثمار يف مرافق رعاية األطفال عالية اجلودة وتقدمي حوافز للشركات اليت ترغب يف إنشاء مثل هذه املرافق. وجعل هذه املرافق متاحة
 العاملني سواء كانوا من الذكور أو اإلانث.

 الجتماعية.التأكد من أن العمل املرن ليس له أتثري سليب على تغطية احلماية ا 
 قطاع بدء حوار بني القطاعني العام واخلاص حول توفري خدمات احلماية االجتماعية ملواءمة اخلدمات اليت تقدمها البلد مع تلك اليت يقدمها ال

 اخلاص.

 إشراك املزيد من النساء يف احلوار االجتماعي
  احلصص احملددة واألقسام النسائية والتدريب على املساواة بني اجلنسني تعزيز مشاركة وقيادة املرأة يف منظمات العمال وأصحاب العمل من خالل

 .لألعضاء. االستفادة من مشاركة املرأة املتزايدة يف احلوار االجتماعي إلبرام اتفاقيات مساومة مجاعية تعزز التمكني االقتصادي للمرأة
 دعم رائدات األعمال 
 ى اخلدمات املالية والتمويل متناهي الصغر وإضفاء الطابع الرمسي على األعمال.تشجيع رائدات األعمال من خالل تسهيل احلصول عل 
 .تنفيذ اسرتاتيجيات اإلدماج املايل احلالية وتقدمي برامج اخلدمات املالية املصممة خصيصا للنساء 
 .مواصلة املناقشات حول املساواة يف املرياث وجترمي احلرمان غري القانوين من املرياث 
 اء الطابع الرمسي على األعمال التجارية من خالل تقدمي احلوافز وتبسيط متطلبات/إجراءات التسجيل.تسهيل إضف 
 ستفادة إدراج أحكام املساواة بني اجلنسني يف قوانني االستثمار ومتابعة تنفيذها حىت تتمكن رائدات األعمال من احلصول على فرص االستثمار واال

 منها.
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التمييز على أساس العرق واللغة والدين لكنه ال مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة مدرج ابلفعل يف دساتري املغرب وتونس ومصر. أما يف األردن، فالدستور ينص على مبدأ املساواة وحيظر   1
 يشمل النوع.
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لسنة 12من قانون العمل املصري رقم  35التمييز بني اجلنسني يف قانون العمل: املادة  التقريراألخرى اليت يغطيها  لبلداناال ينص قانون العمل األردين على مبدأ قانوين للمساواة. حتظر   2

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

 يف بداية هذا التقرير على ملخص "سريع" جلميع موضوعات دراسات احلالة واإلطارات املفصلة 1-0حيتوي الشكل   3

 3مت تناول مشكلة التحرش اجلنسي يف الفصل   4

 (.156)رقم  1981اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال ذوي مسؤوليات عائلية،   5

عام أن تطلب العمل نصف الوقت مقابل نصف أجر. ويف تونس، قد يطلب املوظفون واملوظفات يف القطاع اخلاص العمل بدوام جزئي من أجل يف مصر، تستطيع املوظفة يف القطاع ال  6
 .)OECD, 2017[2](تبهن إىل ثلثي رارعاية طفل دون سن السادسة أو فرد معاق أو مريض من األسرة. أما يف القطاع العام، ميكن للنساء العمل بدوام جزئي واحلصول على ما يصل 

مبا يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور. ومع ذلك،  ذي القيمة املتساويةال ينص قانون العمل يف مصر على املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة عن العمل   7
 ألجور على أساس النوع أو األصل أو اللغة أو الدين أو األيديولوجية".فإنه حيظر "التمييز يف ا

مكرر من  5متشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور. ومع ذلك، فإن الباب ذي القيمة املتساوية ال ينص قانون العمل التونسي على املساواة يف األجرعن العمل 
احلصول على ظروف عمل الئقة وعلى أجر  -ذكورا وإاناث -من الدستور على أنه "حيق جلميع املواطنني  40مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة. وتنص املادة  -بوجه عام  -قانون العمل يرسي 

 عادل".

/https://wbl.worldbank.orgSource:  

 .2017فرباير  22املرن، اجلريدة الرمسية،  التشغيلبشأن  2017لسنة  22الئحة رقم   8

 دينار أردين لغري األردنيني. 150دينار أردين لألردنيني و 220احلد األدىن لألجور هو   9

 .1982، صفحة 2018لعام  5509تعليمات العمل املرن، اجلريدة الرمسية رقم   10

 ) ,OECDاملنقحة مرجًعا غري ملزم لصانعي السياسات لبناء عمليات فعالة حلوكمة الشركات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية /توفر مبادئ حوكمة الشركات جملموعة العشرين  11
 )]7[2015. 

، مبا فيها اجلزائر إفريقياواقتصادات الشرق األوسط ومشال  بلدانصناع السياسات وممثلو البورصات واملنظمات غري اهلادفة للربح والعاملني يف جمال اإلعسار وقادة األعمال من اجتمع   12
ورًي واململكة العربية السعودية وقطر واليمن واإلمارات العربية املتحدة مع خرباء دوليني والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا  واملغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وتونس وس

وهيئة أسواق املال العمانية وأقره إعالن مسقط.  وإقليميني يف املؤمتر اإلقليمي اخلامس حلوكمة الشركات الذي ينظمه معهد "حوكمة" حلوكمة الشركات ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
 https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf.راجع 

ية على:  التوازن بني اجلنسني كأحد العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار يف تكوين جمالس اإلدارة )متوفر ابللغة اإلجنليز  2012يتضمن قانون حوكمة الشركات األردين لعام   13
www.ecgi.org/codes/documents/jordanian_cg_code_2012_en.pdf 2008(. تنص مدونة ولوائح ممارسات احلوكمة اجليدة للشركات يف املغرب لعام 

ضمان التنوع، مبا يف ذلك التوازن بني اجلنسني، "من أجل إاثرة نقاش حقيقي وجتنب البحث املنهجي عن  يكون من ضمن مواصفاهتم من أعضاءعلى أن اهليئة احلاكمة جيب أن تتكون 
 توافق اآلراء" )متاح على:

  www.cgem.ma/upload/1151817115.pdf للمدونة واللوائح املغربية حلوكمة الشركات احلكومية لغة مماثلة، على الرغم من أن املالحق اليت  2011(. يستخدم ملحق
 تغطي األعمال التجارية الصغرية واملؤسسات االئتمانية ال تستخدمها

 

https://wbl.worldbank.org/
https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/46897134.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/jordanian_cg_code_2012_en.pdf
http://www.cgem.ma/upload/1151817115.pdf
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 (Code Spécifique de Bonnes Pratiques de Gouvernance des PME et Entreprises Familiales:متاح على ، 

.)www.ecgi.org/codes/documents/good_practice_code_morocco_oct2008_fr.pdf  

 183بشأن الرعاية الطبية واإلعاانت املرضية أو رقم  130بشأن إعاانت الشيخوخة والورثة أو رقم  128بشأن إعاانت إصاابت العمل أو رقم  121على سبيل املثال، االتفاقية رقم   14
 (.1أ-2امللحق  راجعبشأن محاية األمومة )

، وافق األردن على اجلزء اخلامس، إعانة الشيخوخة والسادس، إعانة 2014فرباير  12(. يف 102)رقم  1952د األدىن( ،اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي )احل  15
 إصاابت العمل والتاسع، إعانة العجز والعاشر، استحقاقات األرمل/ األرملة.

 .1978يوليو  30، املعتمد يف 16/10/1978، 2816، اجلريدة الرمسية رقم 1978لسنة  30قانون الضمان االجتماعي املؤقت رقم   16

 .معية املعهد الدويل لتضامن النساءمت مجع هذه املعلومات خالل مقابلة مع أمساء خضر، املديرة التنفيذية جل    17

العام وعدم املساواة يف األجور. وكانت  كما قامت "صداقة" بتوسيع حمفظتها للعمل على احلواجز اهليكلية اليت حتول دون دخول النساء إىل قوة العمل واليت تشمل نقص وسائل النقل   18
 العمل، وقد بدأت مؤخراً يف العمل مع هيئة األمم املتحدة للمرأة."صداقة" تعمل ابلتعاون الوثيق مع جمموعة من أصحاب املصلحة مبا فيهم منظمة العمل الدولية ووزارة 

امرأة على التوايل.  50و 100أكثر من  تشغيلتنص قوانني العمل يف مصر واملغرب على أنه يتعني على أصحاب العمل يف القطاع اخلاص توفري مرافق الرعاية النهارية يف املوقع عند   19
 ونسي أصحاب العمل بتوفري مرافق الرعاية النهارية.بينما ال يلزم قانون العمل الت

حب بشأن تعزيز املفاوضة اجلماعية املفاوضة اجلماعية على النحو التايل: متتد املفاوضة اجلماعية لتشمل مجيع املفاوضات اليت جتري بني صا 154اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تعرف  20
ظمة واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، من أجل )أ( حتديد شروط العمل وأحكام العمل أو جمموعة من أصحاب العمل أو من

 ال.أو منظمات العم االستخدام و/ أو )ب( تنظيم العالقات بني أصحاب العمل والعمال و/ أو )ج( تنظيم العالقات بني أصحاب العمل أو منظماهتم ومنظمة العمال

 الفصل األول وأيًضا  راجعيتم تعريف فجوة األجور بني اجلنسني على أهنا الفرق بني متوسط أجور الرجال ومتوسط أجور النساء ابلنسبة ملتوسط أجور الرجال.   21

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

 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، متاح على  22

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

لفنلندية. وهي حالًيا يف املرحلة الثانية من تنفيذه أطلقت منظمة العمل الدولية مشروع "الطريق إىل األمام بعد الثورة: العمل الالئق للمرأة يف مصر وتونس" ابلشراكة مع وزارة اخلارجية ا  23
https://www.ilo.org/africa/technical-: راجع(. ملزيد من املعلومات حول املشروع، 2021مارس  31 - 2018أبريل  1)

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

 للغة العربية متاح على اإلنرتنت على الرابط ، وزارة القوى العاملة املصرية. امللخص الشامل حملتوى القرار اب2019لعام  1قرار وزاري رقم   24 

https://sis.gov.eg/Story/181405/اجلنسني-بني-املساواة-لتحقيق-ابلوزارة-وحدة-إبنشاء-قرارا-يصدر-العاملة-القوى-وزير?lang=ar. 

 .2017لسنة  213لتعديل عدة أحكام من القانون رقم  2019لسنة  142، القانون رقم 1املادة   25

goals-http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib- راجع، األهداف اإلسرتاتيجية املرأة يف جمال العمل يف جمال العمل املرأةوحدة دعم احتاد الصناعات املصرية،   26
ar )ابللغة العربية( 

 

http://www.ecgi.org/codes/documents/good_practice_code_morocco_oct2008_fr.pdf
https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/WCMS_673357/lang--en/index.htm
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-ar
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-ar
http://www.fei.org.eg/index.php/ar/wib-goals-ar
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فالت و Nilepreneur ومبادرة رواد النيل)ABWA (( ومجعية سيدات أعمال اإلسكندرية NCWلجنة التوجيهية للشبكة هم اجمللس القومي للمرأة )األعضاء اآلخرون يف ال  27

 .Etijahومؤسسة "اجتاه"  Women of Egypt 21 (BWE 21) 21ومجعية سيدات أعمال مصر Entreprenelle  انرتبرنلومؤسسة Flat6Labs  البز 6

 network-entrepreneurs-http://www.seedegypt.org/women.املعلومات عن الشبكة متاحة على: مزيد من 

 ،2020فرباير  16"مسؤول منظمة العمل الدولية: مصر منوذج للمساواة بني اجلنسني"،   28

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

 على وجه التحديد. اجلنس نوعأساس ستور األردين التمييز على أساس العرق واللغة والدين، دون اإلشارة إىل التمييز القائم على من الد 6حتظر املادة   29

من قانون العمل املصري رقم  35 حتظر التمييز بني اجلنسني يف قانون العمل: املادة التقريراألخرى اليت يغطيها  البلدانال ينص قانون العمل األردين على مبدأ قانوين للمساواة.   30
 .2003من قانون العمل املغريب لعام  9: واملادة 1933مبوجب قانون  1966مكرر إىل قانون العمل التونسي لعام  5؛ وُأضيفت املادة 12/2003

 قسم التمكني االقتصادي للمرأة يف وزارة العمل وكذلك مفتشي العمل. ةمبا يف ذلك رئيس  31

: راجعوالذي يتعلق بوضع املقاول الذايت.  2015فرباير  19بتاريخ  13لسنة  13-114قانون رقم    32
.https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=98839 

 http://ae.gov.ma. راجع  33

 التحالف العاملي لإلدماج املايل هو شبكة من البنوك املركزية واملشرفني وهيئات الرقابة املالية األخرى.   34 

 declaration-.org/mayaglobal-https://www.afiاإلعالن كامال متاح على:   35

االسرتاتيجية متاحة على:   36
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strate

.gy%20A9.pdf 

 https://financialallianceforwomen.org. راجع  37

 ٪ من االقتصاد يعمل بشكل غري رمسي.50واليوم ال يزال   38

قروًضا جتارية إلقراض مبالغ أصغر للمشاريع  التمويل متناهي الصغرغالبًا ما حتجم البنوك عن إقراض املشاريع الصغرية بسبب ارتفاع احتماالت التعرض للمخاطر. أتخذ مؤسسات   39
 ن إقراض املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر.متناهية الصغرية، وابلتايل فهي أقل إحجاما ع

 . القانون متاح ابللغة العربية على:2015وأكتوبر  2012مت تنفيذ القانون كمرسوم بسبب عدم وجود برملان عامل يف الفرتة بني يونيو   40
.http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG33615UG33616.pdf 

 forum-ancemicrofin-annual-https://egyptinnovate.com/en/events/3rd .: راجعملزيد من املعلومات عن هذا احلدث،    41

"، والذي مت تنفيذه يف مصر واألردن إفريقيايف منطقة الشرق األوسط ومشال  التمويل متناهي الصغرشروع "تعزيز قطاع مبهذه العملية  )GIZالوكالة األملانية للتعاون الدويل )أرفقت   42
. كما دعمت السلطات لتعزيز اإلطار القانوين والقدرات التمويل متناهي الصغروالسلطة الفلسطينية. وقدم املشروع املشورة الفنية لوضع السياسات واللوائح وهياكل اخلدمات ملؤسسات 

 

http://www.seedegypt.org/women-entrepreneurs-network.
https://www.youm7.com/story/2020/2/16/مسئول-بـ-العمل-الدولية-مصر-نموذج-يحتذى-في-المساواة-بين/4633662
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=98839
http://ae.gov.ma/
http://ae.gov.ma/
https://www.afi-global.org/maya-declaration
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strategy%20A9.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20Strategy%20A9.pdf
https://financialallianceforwomen.org/
https://financialallianceforwomen.org/
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG33615UG33616.pdf
https://egyptinnovate.com/en/events/3rd-annual-microfinance-forum
https://egyptinnovate.com/en/events/3rd-annual-microfinance-forum
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ك الدويل أيًضا هذه العملية مبشروع "تعزيز احلصول على التمويل للمشروعات املتناهية الصغر والصغرية"، مما ساهم يف حد ائتماين . وقد أرفق البنالتمويل متناهي الصغراإلشرافية لتعزيز قطاع 
 ومتويل املشروعات الصغرية. األصغرللتمويل 

يف مصر.  التمويل متناهي الصغرم لالستفادة من اإلمكاانت اهلائلة لصناعة واملنظمات غري احلكومية والبنوك على كيفية تطوير أعماهل التمويل متناهي الصغراليوم، تركز مؤسسات   43
إىل زًيدة عدد الناس الذين حيصلون على قروض وكذلك تقوية القطاع املايل الرمسي. وسيكون لتحسني إاتحة التمويل  التمويل متناهي الصغروميكن أن يؤدي ازدًيد عدد مؤسسات 

 رية أتثري إجيايب على منو االقتصاد على نطاق أوسع.للمشروعات متناهية الصغر والصغ

، أصبح من املمكن أن تطلب املرأة اخللع دون أن تكون ملزمة إبثبات أهنا قد تعرضت لألذى. الشرط الوحيد 2000هذا صحيح سواء أثناء الزواج أوعند فسخ عقد الزواج. ومنذ عام   44
جعل الطالق أكثر سهولة لدائرة أوسع من النساء؛ على الرغم  2000زل عن أي حقوق مالية. وابلتايل فإن إصالح قانون األسرة لعام هو التنا -مبوجب هذا القانون -للحصول على اخللع

 2000ملرأة من إصالح قانون األسرة لعام يت اكتسبتها امن ذلك فإنه يف املمارسة الفعلية ال يزال مقتصرا على النساء املستقالت مالياً. فال ميكن ممارسة سلطة اختاذ القرار األكثر توسعا ال
، خطت احلكومة املصرية خطوة أخرى حنو متكني املرأة وأعطتها األدوات للحصول على التمويل متناهي الصغرإال إذا كانت لدى املرأة الوسائل االقتصادية إلعالة نفسها. ومع تطبيق قانون 

 الجتماعي وحقها يف تقرير املصري.مزيد من االستقالل املايل، من أجل ممارسة التمكني ا

 ٪ سنوًيً 17.56يورو(، ومعدالت الفائدة / السداد املتوقعة هي  146جنيه مصري ) 2760 التمويل متناهي الصغر قروضيبلغ متوسط   45

وفًقا لبياانت البنك الدويل، وميكن الوصول إىل املوقع عن طريق الرابط:   46
https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.FEMO.ZS?locations=EG  (.2020يف أبريل  استخدامه)مت 

and-https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-القانون متاح على الرابط:   47
.ws/Investment%20Law%20english%20ban.pdfRegulations/PublishingImages/Pages/BusinessLa 

مما أدى إىل حتسينات جوهرية على أحكامه األساسية. بعد االستقبال الفاتر هلذه التعديالت،  2015يف عام  1997أدخلت احلكومة تعديالت جوهرية على قانون االستثمار لعام   48
مار، قامت وزارة االستثمار والتعاون الدويل واهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة إبدخال قانون استثمار جديد آخر وهو القانون ويف حماولة متجددة لإلشارة إىل موقف احلكومة املؤيد لالستث

. مل يتطور 2017يف أكتوبر  ةالصل ذاتالتنفيذية وتعديالته الالحقة. وأعقب ذلك على الفور اعتماد اللوائح  8/1997، والذي حل حمل قانون االستثمار رقم 2017يف عام  72رقم 
 .2015احملتوى املوضوعي للقانون اجلديد بشكل كبري واحتفظ مبعظم التغيريات الرئيسية اليت أدخلها تعديل 

 

 

https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.FEMO.ZS?locations=EG
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf
https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law%20english%20ban.pdf
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اتفاقيات خمتارة ملنظمة العمل الدولية وحالة التصديق   .A.2 امللحق
 للبلدان اليت تغطيها الدراسة 

  اتفاقيات خمتارة ملنظمة العمل الدولية وحالة التصديق للبلدان اليت تغطيها الدراسة  A.2.1امللحق

 تونس املغرب األردن مصر االتفاقية
 مصدق عليها مصدق عليها مصدق عليها مصدق عليها 

اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم )رقم 
87)  X X  

اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة 
     (98اجلماعية )رقم 

اتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر 
     (100رقم ) عم عمل ذي قيمة متساوية

الدنيا للضمان االجتماعي اتفاقية بشأن املعايري 
 (102)رقم 

X  X x 

اتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة )رقم 
111)     

اتفاقية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام )رقم 
138)     

اتفاقية تكافؤ الفرص واملساواة للعمال من 
)رقم  اجلنسني: العمال ذوو املسؤوليات العائلية

156) 
X X X x 

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 
     (182واإلجراءات الفورية للقضاء عليها )رقم 

اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية محاية األمومة 
  (183)مراجعة( )رقم 

X X  x 

 X X X x (189اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني )رقم 
والتحرش يف اتفاقية بشأن القضاء على العنف 

 (190عامل العمل )رقم 
X X X x 
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عدم إغفال أي أحد " وتوجيه الدعم للمجموعات األكثر ضعًفا يف اجملتمع. ويف بالبلدان " 2030تناشد خطة التنمية املستدامة لعام 
ن معاجلة وضع املرأة بشكل عام إىل استهداف جمموعات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وعلى مستوى العامل، كان هناك حتواًل م

كثر خمتلفة من النساء، انبًعا من اإلدراك أن النساء جمموعة متباينة وغري متجانسة. ويُعد هذا تطورًا إجيابًيا مبا أن جمموعات النساء األ
طوط العريضة لإلصالحات واملبادرات ضعًفا قد حتتاج إىل هنج ُموجهة وجهود خاصة لإلصالح القانوين. ويوضح هذا الفصل اخل

األخرية اليت متت يف مصر واألردن واملغرب وتونس لتحسني محاية اجملموعات األكثر ضعًفا من النساء ومتكينها اقتصادًًي، وخاصة 
وتونس، ابإلضافة  العمال املنزليني، والنساء الريفيات، والالجئات. كما يعرض هذا الفصل حاالت دراسة متعمقة من األردن، واملغرب،

إىل عدة أطر تسلط الضوء على املبادرات ذات الصلة. وخيتتم الفصل ببعض توصيات السياسات املستمدة من الدروس املستفادة من 
 دراسات احلالة والبحث. 

  

 العمل الالئق للفئات األكثر ضعًفا . 3 الفصل
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 لنساء املستضعفات العمل الالئق .3.1 رسوم بيانية

 

العم  الال  

لن ا  الم ت ع اتل

مم ر    وا دة 

    وص         ال   و

ال م   الم  ل   

من     تشكل اإلنا  أك ر من 
العمال المنزليين في منطقة 
   االشر  األوس  و مال إفريقي

بة من في بع  البلدان، تصل نس
    ليس لديهم عقود إل  

  طرلخ المنزليين العمال يتعرض
 الب ا  والذي كبير، بشكل الت ر 

 جنسي يكون ما

الموا    الد ل ة

 اقيةاتف عل  األربعة البلدان صادقت
 ال د بش ن الدولية العمل منظمة
 ةواالتفاقي االست دا  ل   األد ى
  األ  ا  م    كا   سو  حظر بش ن

 ا ل ه للق ا  ال و ية  ا جرا ات

 بلدان من أي تصد  لم أنه  ير
 عدب إفريقيا و مال األوس  الشر 
 المن ل    العما  ا  ا  ة عل 

المما سات الوا د 

 كنت لم الذين ،المن ل    العما     ي قوانين حالي ا واألردن المغرب من كل يمتل 
 قبل من تشملهم العمل تشريعات

 أن مكني والذي ،اال ت اد  االست ال  المرأة ضد بالعنف الخا  التونسي القانون يحظر
 المنزلي العمل  ل  في بما والمهينة، الخطرة األعمال  كل يتخذ

 العمل لقطا  م دد  اجتما  ة حماية برام  وتونس والمغرب ومصر الجزائر توفر
 المنزلي

 من بدعم ،العم    ت    يا ات تحسين عل  إفريقيا و مال األوس  الشر  بلدان تعمل
 نالجنسي بين المساواة جان  عل  العمل مفتشو يركز حت  الدولية، العمل منظمة

ال     الر     

من نساء الشر       تعمل
راعة األوس  و مال إفريقيا في الز

   للرجال  مقارنة بنسبة 

 ال ماية إل  معظمهم يفتقر
 االجتما  ة

من سكان منطقة      يعي 
في  الشر  األوس  و مال إفريقيا

 المناطق الريفية
 لزراعةا مجال في العاملين فق  المغربي العمل قانون يغطي األربعة، البلدان مستو  عل 

ا ويتضمن  بهم  اصة  حكام 

 لريفيةا المرأة لصال  ل صال  استدالل ة  ا د  بنا  في األربعة البلدان است مرت

 مظلة     الريفية المرأة     ة وتونس والمغرب مصر في الخا  أو  و العام القطا  سه ل
 االجتما  ة ال ماية

 الحاتإص إجراء إل   عبية نسائية حركة دعت حي  األ ا ي  لى المر    صو  المغرب ي  ر
 الجماعية األراضي إل  الوصول في المساواة منحتهن تشريعية

المما سات الوا د 

 ةكا   لى الق ا  ا  ا  ة تلزم
 يوالت المر     د التم      كا 
 األربعة، البلدان عليها صادقت
 ددةالمح التحديات بمعالجة البلدان
 الريفية المرأة تواجهها التي

 والستين ال انية الدورة هد  كان
 انعقدت والتي المرأة، وضع للجنة
 عل  التركيز  يادة هو ،  20 عام

 الريفيات والفتيات النساء

الموا    الد ل ة

ال     

 و س في المشاركة عل  السوريين الالجئين لمساعدة  األ دن ا  ا   األردن اعتمد

ا 2020   20 السورية ل  مة األردنية االستجابة خطة وتضمنت  العم   يركز محور 

 االجتما  ة ال ماية لمظلة بالنسبة المرأة وضع عل 

 األجان  ابه يتمتع التي التش    حقو      الالجئين المصري العمل قانون يمن 
 اآلخرون

 ادة ي عل  مصر وتعمل  لالجئات اال ت ادية ال ر  توفير ومصر األردن يعز 

 يادةور المهارات تنمية عل  التركيز مع الالجئات، لد  الصمود عل  الذاتية القدرة

 ةملموس مبادرات تصميم تم األردن، وفي  ب جر عمل فر  إل  والوصول األعمال

 الزعتري بمخيم المرأة وتمكين عمل فر  لخلق

المما سات الوا د  الموا    الد ل ة

 والمغرب مصر صادقت
  ا  ا  ة عل  وتونس
  ال ر  وكو  الالج   
 نيمنحا واللذين بها الملحق
 العمل في الحق الالجئين
 معاملة وجوب إل  ويشيران
 التي ةالطريق بنفس الالجئين
 اعندم المواطنون بها ي عامل
  المرأة بعمل  األمر يتعلق

األ دن

ل نان
و

 من الالجئين في     استضافة

منطقة الشر  األوس  و مال 
 إفريقيا

من     تم ل النساء أك ر من 

 الالجئين المسجلين

 طا الق في الالجئين معظم يعمل
 الرسمي  ير

 هذه ونشر لوتحلي النساء، من والهشة الضعيفة الفئات حول ا   د ل   ال   دة      مواصلة

 دوري ا البيانات

 م  م    ا          ال صد   أجل من الدولية العمل ومنظمة االجتماعيين الشركاء مع العمل

 أن الدولية عملال لمنظمة  ل  سيتي   العمال من الضعيفة الفئات عل  تركز التي الدول   ال م 

 عليها المصد  االتفاقيات مع الوطنية تشريعاتها لمواءمة جهودها في البلدان تدعم

 لهم قوانينال تضمن أن ويج   ال م     و         ر      ال   ال م   ل     الحماية توفير

 العمل قانون في عليها المنصو  الحقو  نفس

 بالمرأة ةخاص سياسة إصدار خالل من إما الر     ل مر ة بالنسبة للقلق الم يرة األمور معالجة

 الزراعية السياسات جميع في الجنسين بين المساواة مفهوم تعميم أو الريفية

 بمشاركة  ةوالمتعل الصلة ذات السياسة و ا ق في   ل      الخا  الوضع  قرار مواصلة

 المضي ة البلدان عمل أسوا  في الال  ين

 وذل    ال    الم     في ا  ما ي التعاون ومشروعات برام  من الم يد ت  يذ من الت كد

 والضعي ة ال شة ال  ات من الري  سكان  لى للوصول

 تركي ال مع الرسمي  ير االقتصاد على الر م  ال           الرامية ال  ود مواصلة

 ال تماعيةا الحماية برام  في التس يل وتس يل  المرأ  علي ا ت يمن التي ال طاعات على

 ال   ولو    وا   دا  التس يل وشروط   راءات       خالل من

 وتدري  ةالخاص واألماكن الري ية الم اطق في ال م           را  ت  يذ  مكا ية  تاحة

  ليين،الم  والعمال ال راعيين للعمال الخا  الوضع في التح يق على العمل م تشي

 ال ساء وخاصة

 وص ات بش ن ال  اسات
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 مقدمة .3.1

، بشكل قوي، على عدم إغفال أي أحد. وقد أعطى ذلك زمخًا لبلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا كي توفر فرص 2030تركز خطة التنمية املستدامة لعام 
الالئق للمرأة ليس فقط يف  عمل الئقة للنساء األكثر ضعًفا، بصفة خاصة، يف سوق العمل. ويتعني أن يتم تعزيز الفرص املتاحة للنساء للحصول على العمل

واجد يف بلدان الشرق األوسط وعادًة ما يت  )ILO, 2002[1](سوق العمل الرمسية، ولكن أيًضا ابلنسبة لكل فئات النساء العامالت وأصحاب األعمال 
يف الفصل األول لتعريف العمالة غري املنظمة(. ويف حني أن مستوًيت العمالة غري املنظمة ابلنسبة  1ب -1ومشال إفريقيا قطاع غري منظم كبري )راجع امللحق 

وظائف استقرارًا )الفصل األول(، وخاصة األعمال املنزلية مدفوعة األجر، إال أن املرأة عادًة ما تكون ممثلة إبفراط يف أقل الللمرأة أكثر اخنفاًضا مقارنة ابلرجل، 
 غري املنظم.  العملويف الزراعة. كما تستضيف املنطقة عدًدا ضخًما من الالجئني، ممن ال يكون لديهم خيار آخر إال اللجوء إىل 

ىل ذلك، تستبعد قوانني العمل يف البلدان األربعة صراحةً فئات معينة من العاملني، وبشكل عام، ال يغطي قانون العمل العاملني يف القطاع غري املنظم. وإضافة إ
 .العاملون املسامهون من أفراد األسرةمبا فيهم العمال املنزليني، والزراعية، و 

درجة يف هذا الفصل إىل أن البلدان تتخذ خطوات حنو حتسني احلماية القانون
ُ

ية والتمكني االقتصادي للفئات األكثر ضعًفا كما تشري دراسات احلالة واألطر امل
ي العمال املنزليني، من العاملني، مبا يف ذلك العمال املنزليني، والنساء الريفيات، فضاًل عن الالجئات. وقد أصدر كل من األردن واملغرب تشريعات خاصة تغط

ل على معايري أدىن من قانون العمل العام، يُتوقع أن تساعد تلك التدابري يف الذين كانوا فيما مضى خارج نطاق تشريعات العمل. وبرغم أن هذه األطر تشتم
ي يغطي العمالة يف القطاع إضفاء الطابع الرمسي والنظامي على قطاع العمال املنزليني ومتكني العمال املنزليني. ويُعد املغرب البلد الوحيد يف دراسة احلالة الذ

به. كما أصدر املغرب أيضا قانواًن مينح وصول متساٍو إىل األراضي اجلماعية لكل من املرأة والرجل. أما تونس، فقد الزراعي يف إطار قانون العمل اخلاص 
انوين لاّلجئني يف قامت بتعديل التشريع لديها لتوسيع نطاق تغطية نظام احلماية االجتماعية ليشمل الفئات املختلفة من النساء الريفيات. ويبقى الوضع الق

وهلذا، ينفذ  ة معقًدا للغاية يف ظل مواجهة البلدان املضيفة للصعوابت يف توفري فرص عمل الئقة هلم. وتواجه الالجئات حتدًيت إضافية يف هذا الصدد.املنطق
 كل من األردن ومصر مبادرات مبتكرة لتوفري فرص لكسب العيش لاّلجئات. 

ملبادرات، واألطراف الفاعلة املشاركة هبا، وكيفية تنفيذ اإلصالحات، كما تسلط الضوء على وتبحث دراسات احلالة كيفية وأسباب نشأة اإلصالحات أو ا
امللحق أ يف هناية عوامل النجاح األساسية. وقد متت مناقشة املعلومات املذكورة يف دراسات احلالة ابستفاضة مع أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية )يشمل 

ربة ممن ميكن الرجوع إليهم يف كل بلد؛ وتصف امللحقات )ب، ج، د( املنهجية. وأيًضا، يتضمن الفصل األطر اليت حتلل الدراسة قائمة ابألشخاص ذوي اخل
وتسلط بعض األطر الضوء على األدوات اليت ميكنها أن تساعد املشّرعني  .1استعراض الواثئق وامللفاتاملبادرات املستهدفة للنساء األكثر ضعفا بناًء على 

لسياسات يف املشاركة يف مثل هذه اإلصالحات. وأخريًا، يقدم الفصل بعض التوصيات بشأن السياسيات اليت تستند إىل الدروس املستفادة من وصناع ا
 دراسات احلالة والبحث.     

 العمال املنزليون .3.2

التنظيف، وغسل املالبس، والصحون، والتسوق، والطهي،  يتم تشغيل العمال املنزليني يف منازل أفراد آخرين لتقدمي جمموعة خدمات منزلية متنوعة، وهي:
ات األمن. ويف ورعاية األطفال أو املسنني، أو املرضى، أو ذوي اإلعاقة و/أو القيام خبدمات أخرى مثل أعمال البستنة، وقيادة السيارات، فضاًل عن خدم

تركز العمال املنزليني من املهاجرين، بشكل خاص، يف بلدان اخلليج،  يرتفع حيث منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، هناك طلب كبري على العمال املنزليني
%. ويتم تشغيل الغالبية العظمى من العمال املنزليني يف منطقة الشرق 1.5أما يف مشال إفريقيا، ال تتعدى حصة العمالة من املهاجرين نسبًة إىل مجيع العاملني 

مع وجود خطر حقيقي  وتكون هؤالء العامالت األكثر ضعًفا. )ILO, 2015[2](مهم من النساء األوسط ومشال إفريقيا بشكل غري نظامي ويكون معظ
مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بتعرضهن للتحرش، وغالًبا ما يكون جنسًيا )الفصل األول(. وتشري أحد الدراسات االستقصائية اليت أجرهتا 

(AFTURD إىل أن )يزعمن وقوعهن ضحاًي لالعتداء اجلنسي يف العمل 14عقد عمل وأن ما يزيد على  % منهن يشتغلن بدون97 %
)[3]Bougeurra, 2017( (.3.1ومعظمهم من الفتيات )اإلطار  –. ويكون الكثري من العمال املنزليني حتت السن القانونية للعمل 
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بشأن  189ظمة العمل الدولية اليت تتناول العمال املنزليني، أكثرهن صلة هي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وجدير ابلذكر أن هناك عدد من اتفاقيات من
بلدًا على مستوى العامل، وليس من ضمنها أي من بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وتُعترب  27، واليت صادقت عليها العمل الالئق للعمال املنزليني

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال من اتفاقيات منظمة العمل  182بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ورقم  138العمل الدولية رقم اتفاقيات منظمة 
 .2واليت صدقت عليها البلدان األربعة اليت تغطيها الدراسة –الدولية األساسية 

ومشال إفريقيا ال يغطي قانون العمل الوطين العمال املنزليني. وقد أصدرت بعض البلدان وتفيد تقارير منظمة العمل الدولية أنه يف معظم بلدان الشرق األوسط 
. ميكن )ILO, 2017[3](م يف املنطقة، مبا فيها املغرب واألردن، مؤخرًا تشريًعا خاًصا يغطي العمال املنزليني، إال أن معايريه أدىن مقارنة بقانون العمل العا

، قام األردن بتعديل قانون العمل لديها إللغاء حكًما 2008النظر إىل األردن كبلد رائد فيما يتعلق ابألطر القانونية اليت حتمي العمال املنزليني ابملنطقة. ويف 
لوائح تنظيمية تغطي التزامات العمال املنزليني  كان يستبعد العمال املنزليني من نطاق تطبيقه. وسريًا على النهج نفسه املتبع يف هذا التعديل، مت إصدار

ألحكام القانونية ال ومستخدميهم، وأيًضا تنظم عمل املكاتب اخلاصة اليت تتوىل تعيني العمال املنزليني من غري األردنيني والتعاقد معهم. غري أن بعض هذه ا
تم تطبيقها بشكل كامل. وتستمر وزارة العمل يف تلقي عدد كبري من الشكاوى من العمال تتسق مع معايري منظمة العمل الدولية اخلاصة ابلعمال املنزليني ومل ي

حلركة، ومصادرة أوراق املنزليني مبا فيها عدم دفع األجور أو االستقطاع غري القانوين ملبالغ من األجور، والعمل اجلربي لساعات إضافية، والقيود على حرية ا
 ين. اهلوية، والتهديدات، والعنف البد

ل املنزيل )متت كما حيظر القانون التونسي األخري بشأن العنف االستغالل االقتصادي، والذي ميكن أن يتخذ شكل األعمال اخلطرة واملهينة، مبا فيها العم
 يف الفصل الرابع(.  4.4مناقشته يف دراسة احلالة 

غرب لضمان احلد األدىن من املعايري للعمال املنزليني، وخاصة النساء. فقد تبىن املغرب اجلهود األخرية اليت بذهلا امل 3.1ومن جهة أخرى، حتلل دراسة احلالة 
ذه التدابري يف إضفاء الطابع مؤخرًا إطارًا تشريعًيا للعمل املنزيل. وبرغم أن هذا اإلطار له معايري أدىن مقارنة بقانون العمل العام، إال أنه يُتوقع أن تساعد ه

اخلطوط العريضة للدور الرئيسي الذي يلعبه مفتشو العمل يف تطبيق وإنفاذ  3.2ال املنزليني ومتكني العمال املنزليني. وحيدد اإلطار الرمسي على قطاع العم
 ر كما ينبغي.  ذا الدو املعايري وحتديد فئات النساء األكثر ضعًفا، كما يقدم أيًضا مقرتحات بضرورة توفري مزيد من الدعم والتدريب للمفتشني من أجل القيام هب
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 األطفال يف العمل املنزيلاستخدام  .3.1 طاراإل

% بقليل. ويصعب عمل 67تبلغ نسبة الفتيات منهم أكثر من  –مليون طفل يشتغلون ابلعمل املنزيل على مستوى العامل  11.5هناك ما يقرب من 
يكونوا  رس كمااألطفال على الفتيان والفتيات العثور على عمل الئق عند بلوغ السن القانونية للعمل ألهنم هبذا تكون قد فاتتهم فرصة االلتحاق ابملدا

لرمسية، مبا فيها منطقة عادًة قد علقوا ابلفعل يف الدائرة املفرغة لسوء املعاملة والفقر واليت تستمر ألجيال. وغالًبا ال تنعكس عمل األطفال يف اإلحصاءات ا
 الشرق األوسط ومشال إفريقيا. 

يف املنازل يف املغرب، مشرية إىل أن العديد من الفتيات الصغريات  وقد أجرت منظمة هيومان رايتس واتش أحبااًث مكثفة حول وضع األطفال العاملني
لساعات  يعملن يف ظروف مريعة وغالًبا ما يتعرضن لالعتداء اللفظي والبدين من أصحاب العمل. كما تتقاضى غالبيتهن أجورًا متدنية للغاية ويعملن

 طويلة. 

 يف املنازل يف تونس إىل أن العديد من األطفال، خباصة الفتيات الصغريات، يتم استغالهلم وتشري دراسة ملنظمة العمل الدولية حول األطفال العاملني
% من الفتيات الاليت شاركن يف 20ساعة حلوايل  12عاًما. وقد وصلت ساعات العمل اليومية إىل  16كعمال منزليني غري نظاميني يف سن أقل من 

% منهن. ويف مصر، يبلغ عدد الفتيات الاليت قد ينخرطن يف عمل األطفال ثالثة أضعاف 14رب من ساعة يومًيا ملا يق 13االستقصاء، بل وجتاوزت 
 عدد الفتيان حيث تكون غالبيتهن من العمال املنزليني. 

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

Egypt: Results of the 2010 National Child Labour Survey, 
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_21017/lang--en/index.htm. 

 : حتسني ظروف العمل للعمالة املنزلية يف املغرب3.1دراسة احلالة 

املغرب منذ أواخر  دأبت جمموعة متنوعة من املنظمات الدولية وفاعلني من اجملتمع املدين ابملغرب على تناول قضية األطفال املنخرطني يف العمل املنزيل يف
، والذي يبلغ بعضهم مثاين تسعينيات القرن املاضي. وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقريرًا جاء فيه أن هؤالء األطفال الذين يعملون يف املنازل

ساعة يومًيا طوال أًيم  12سنوات فقط، قد تعرضوا لإليذاء اللفظي من مستخدميهم وال حيصلون على وجبات الئقة. عالوة على ذلك، يعمل بعضهم ملدة 
وهذا جيعل التحاقهم ابملدرسة أمرًا مستحياًل. وبرغم أن قانون . )Human Rights Watch, 2018[7](يورو تقريًبا شهرًًي  9األسبوع يف مقابل 

بشكل غري نظامي، ويف  العمل يف املغرب حيظر عمل األطفال، إال أنه ال يغطي العمال املنزليني. وابإلضافة إىل ذلك، غالًبا ما يتم استخدام العمال املنزليني
 العديد من احلاالت ال يكون هناك عقد تشغيل مكتوب. 

 هو اإلصال  وكيف تحقق؟  ما

نزليني من األطفال يف أوائل األلفينيات، أصدرت منظمة العمل الدولية وهيومان رايتس واتش جمموعة من التقارير اليت ذكرت أنه برغم تناقص أعداد العمال امل
 Understanding Children’s Work (UCW))يف املغرب، الزال العديد من الفتيات املنخرطات يف العمل املنزيل يعانني من ظروف بشعة 

)[9]; Human Rights Watch, 2005[8]Project, 2004  أصدرت هيومان رايتس واتش تقريرًا آخر يدعو 2012(. ويف 3.1)اإلطار ،
. ورغم أن التقرير أقر ابجلهود اليت تبذهلا احلكومة )Human Rights Watch, 2012[5]( لتحسني وضع األطفال العاملني يف املنازل يف املغرب

قانونية للعمالة املنزلية من املغربية ملعاجلة قضية العمل املنزيل لألطفال، إال أنه ذكر أنه مازال يتعني عمل الكثري يف هذا الصدد، مبا يف ذلك حتسني احلماية ال
 قرير احلكومة على إسراع وترية عملية اعتماد مشروع قانون للعمالة املنزلية وتوفيق أحكامه لتتسق مع معايري منظمة العمل الدولية بشأناألطفال. وقد حث الت

ن لتعكس ( أيًضا تقييًما وتوصيات بشأن مشروع القانو CNDHالعمال املنزليني. واستجابًة لطلب الربملان، أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابملغرب )
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وشاركت العديد من النقاابت العمالية ومنظمات اجملتمع املدين يف عملية صياغة مسودة مشروع القانون، بدعم . 3بعض توصيات منظمة هيومان رايتس واتش
 ومساندة من هيئات األمم املتحدة. 

. ويفتتح القانون بتعريف 20184، ودخل حيز التنفيذ يف أكتوبر 2016عام  واستجابًة لضغط اجملتمع الدويل، اعتمد الربملان املغريب قانون العمال املنزليني يف
نزيل وصاحب العمل، وفًقا العمال املنزليني وصاحب العمل، مث يدرج قائمة ابملهام اليت تُعترب عماًل منزلًيا. وينص القانون على ضرورة حترير عقد بني العامل امل

ويتعني تقدمي نسخة من عقد التشغيل إىل إدارة تفتيش العمل املعنية حبيث يتمكن مفتشو العمل من التحقق من . 5عقد حتدده مادة القانونمقرر للنموذج 
 حمتوى العقد وتوافقه مع ما يقره القانون. 

منصوص يف القانون، وميكن عاًما. ومع هذا، هناك فرتة انتقالية مدهتا مخس سنوات كما هو  18وحيدد القانون احلد األدىن لسن العامل املنزيل حبيث يكون 
عاًما أن يعملوا شريطة حصوهلم على موافقات كتابية من األوصياء عليهم. كما حيدد القانون قائمة ابألعمال اخلطرة اليت  18و 16خالهلا الشباب ما بني 

 .6عاًما االشتغال هبا، وقد صدر مرسوم إضايف الستكمال هذه القائمة 18و 16حيظر على الشباب ما بني 

ساعات العمل كما ينص القانون على وجوب التزام صاحب العمل ابختاذ كافة اخلطوات الضرورية لضمان أمن وصحة وكرامة العامل املنزيل لديه. ومت تثبيت 
رتات االسرتاحة لإلرضاع، عاًما(. كما ينظم القانون الراحة األسبوعية، وف 18و 16ساعة للعاملني يف الفئة العمرية ما بني  40ساعة )و 48األسبوعية لتصبح 

% من احلد األدىن لألجور املعمول به يف املهن الصناعية، والتجارية، واألعمال احلرة. وال ميكن اعتبار 60واإلجازات، وحيدد أن الراتب ال ينبغي أن يقل عن 
إهناء اخلدمة، وينص على إمكانية استفادة العمال املنزليني من برامج املزاًي العينية كعنصر من عناصر الراتب النقدي. وحيمي هذا القانون العامل املنزيل يف حالة 

 التعليم والتدريب اليت تقدمها الدولة. 

نها، ستحاول وحدة وميكن للعمال املنزليني ومستخدميهم التقدم بشكاوى لوحدة تفتيش العمل إذا مل يتم االلتزام بتنفيذ بنود العقد على الوجه األمثل. وحي
نون، القيام ابلوساطة. وإن مل تنجح الوساطة، قد يقوم مفتش العمل إبحالة القضية إىل مكتب رئيس النيابة العامة. وإن ثبت أن هناك خرق للقا تفتيش العمل

ذ القانون لتشجيع إنفا 2018قد يتعرض أصحاب العمل لعقوابت الغرامات املالية ورمبا احلبس. وقد أصدر مكتب رئيس النيابة العامة دورية يف ديسمرب 
ممثلي النيابة حيث تدعو هذا الدورية إىل التواصل بني كل األطراف املعنية، مبا فيها مفتشي العمل. كما تصدر تعليمات أيًضا بتخصيص واحد أو أكثر من 

 يف كل حمكمة لتلقي الطلبات والقضاًي ذات الصلة هبذا القانون. 

العمال املنزليني بتسجيل األفراد العاملني لديهم يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  ، دخل يف حيز التنفيذ مرسوم يلزم مستخدمي2019ويف 
(CNSS وينص املرسوم على أن يتقاسم كل من صاحب العمل والعامل اشرتاكات الضمان االجتماعي. وهبذه الطريقة، سيتمكن العمال املنزليون من .)

. وتتضمن البلدان األخرى )ALM, 2019[10]Medias24, 2019 ;[11]( موظفي القطاع اخلاصاالستفادة من نفس مزاًي الضمان االجتماعي مثل 
 . )ILO, 2016[12](يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت لديها برامج محاية اجتماعية خاصة بقطاع العمال املنزليني: اجلزائر، ومصر، وتونس 

 ما هي اآل ار وتحديات التطبيق وعوامل النجا ؟ 

تكون داخل املنزل وتتضمن فئات ضعيفة من العمال. وقد أظهر املغرب  7يُعد حتسني ظروف العمل للعمال املنزليني أمرًا صعًبا حيث خيص عالقة عمل معقدة
لى الوضع املزري للعديد التزاًما جاًدا يف التعامل مع وضع العمال املنزليني لديه. وأييت اإلصالح نتاج سنوات عديدة من الدعوة والتفاوض املدعومني ابألدلة ع

ن اإلطار التشريعي اجلديد اخلاص ابلعمال املنزليني هو خطوة عظيمة لألمام ومن املتوقع أن يسهم بقوة يف زًيدة من العمال املنزليني يف البالد. وجدير ابلذكر أ
للعمال املنزليني  متكني النساء العامالت يف املنازل والاليت كن يف السابق مستبعدات من قانون العمل ويفتقرن إىل أي نوع من أنواع احلماية. وميكن اآلن

مان من احلد األدىن من املعايري، على سبيل املثال، فيما يتعلق ابألجور واإلجازات. وعالوة على ذلك، ميكنهم أيًضا االنتفاع من مزاًي الض االستفادة
 االجتماعي. 

 لديهم؛ وإذا ما كان املفتشون ويبقى األثر احلقيقي للقانون غري واضح بعد حيث أنه مرهواًن إبذا ما كان أصحاب العمل سيربمون عقوًدا مع العمال املنزليني
دثة عن عدد العمال سيقومون ابلتحقيق يف مدى االمتثال للقانون وكيفيته؛ وإذا ما كان يتم التعامل مع عدم االمتثال للقانون. وحالًيا، ال تتوافر أرقام حمُ 

 املنزليني اليت مت تسجيلهم ابلفعل يف املغرب. 
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فصلة اليت قام
ُ

ت هبا هيومان رايتس واتش وعدد من املنظمات الدولية إىل أنه ميكن إدخال مزيد من التحسينات على اإلطار وقد خلصت التحليالت امل
 . وجتدر اإلشارة إىل أن عدًدا من التوصيات اليت أصدرهتا هيومان رايتس)Human Rights Watch, 2018[7](التشريعي للعمالة املنزلية يف املغرب 

بعض املشكالت  واتش واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن مشروع قانون العمال املنزليني مل تؤخذ يف االعتبار يف النسخة النهائية من القانون. وتتلخص
 الرئيسة فيما يلي: 

  ،ينبغي أن يوفر القانون، على األقل، للعمال املنزليني الضماانت نفسها اليت حتصل عليها الفئات األخرى من العاملني ممن يغطيهم أواًل واألهم
ساعة أسبوعًيا، يف حني حيدد قانون  44قانون العمل املغريب. فعلى سبيل املثال، حيدد قانون العمل املغريب احلد األقصى لساعات العمل بعدد 

 ساعة أسبوعًيا.  48املنزليني عدد ساعات العمل للعمال املنزليني بعدد العمال 
  أقل من العمال يف القطاعات األخرى احملددة.40ميكن أن يكون احلد األدىن ألجر العمال املنزليني % 
 وهو أمر مكفول بنص الدستور وقانون العمل. 8ال يذكر قانون العمال املنزليني حرية التنظيم ، 
 تحدًيت الكربى فيما يتعلق بضمان االمتثال للقانون هو أن مفتشي العمل املغاربة ال يتم السماح هلم ابلدخول إىل املباين اخلاصة من ضمن ال

وحىت إن مت السماح هلم ابلدخول، فقد حيتاجون لتلقي تدريًبا إضافًيا حول كيفية  (.3.2)املنزل( للتفتيش على وضع العمال املنزليني )اإلطار 
 التفتيش على العمال املنزليني.  إجراء

 العمال املنزليني ليست كافية أو مالئمة لتأمني الوصول الالئق للعدالة يف حالة  آلية تقدمي الشكاوى املنصوص عليها مبوجب قانون العمال املنزليني
 املختلفة يف نزاع ما.    نشوب نزاع، كما ال يُعترب مفتشي العمل األطراف الفاعلة األنسب للقيام ابلوساطة بني األطراف

بشأن العمل الالئق للعمال املنزليني، واليت ميكن أن تكون القوة الدافعة  189أن يقوم املغرب ابلتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  من املوصي بهو 
للرتويج هلذه االتفاقية ومساعدة  )ILO, 2012[13](ل دليل لتوفري مزيد من احلماية حلقوق هؤالء العمال. ومتتلك منظمة العمل الدولية أدوات معينة مث

 البلدان على املضي من مرحلة التصديق حنو مرحلة التطبيق. 

يف اإلطار التشريعي  وجيري حالًيا التجهيز حلمالت توعية لكل من املغاربة والوافدين على حد سواء لتسجيل العمال املنزليني لديهم واحرتام األحكام الواردة
 اجلديد. وقد يُفيد تقدمي حوافز مشجعة ألصحاب العمل وتوفري الدعم هلم يف سبيل تسجيل العمال املنزليني. 
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 إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدانتفتيش العمل واملساواة بني اجلنسني يف  .3.2 طاراإل

مون يف بناء القاعدة يلعب مفتشو العمل دورًا مهًما يف التأكد من أن األحكام القانونية اخلاصة بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني يتم إنفاذها، كما يسه
 االستداللية اخلاصة بظروف أماكن عمل املرأة من خالل توثيق أوضاعهن. 

املساواة بني اجلنسني يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا عدًدا من التحدًيت. ويتمثل التحدي تفتيش العمل اليت تركز على قضية زًيرات وتواجه 
ملني يف الزراعة، األول يف أن التشريعات يف معظم بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال حتمي فئات عديدة من العمال )مبا فيهم العمال املنزليني، والعا

وقوة العمل النشطة يف املناطق الصناعية احلرة(. ويكون معظم العاملني يف هذه القطاعات من النساء. وألن قانون  فراد األسرةالعاملني املسامهني من أو 
عمل، يف العمل ال يغطي هذه الفئات من العمال، ال ُيسمح ملفتشي العمل بتنظيم زًيرات "ألماكن العمل" هذه. وإضافة إىل ذلك، ال تركز قوانني ال

ويرتبط يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا على عدم التمييز. وهذا يعين أن مفتشي العمل ال يسعون إىل النظر يف أمر املمارسات التمييزية.  العموم،
يوجد عامل قوي هبذا أن غالبية بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال تدرج مؤشرات املساواة بني اجلنسني يف عمليات تفتيش العمل، مما يعين أنه ال 

 يدفع مفتشي العمل للبحث يف اجلوانب املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني. 

رب من ويف بعض البلدان، ُيسمح ملفتشات العمل فقط بتفتيش أماكن العمل اليت يكون أغلب العمال فيها من النساء. إال أنه، وبرغم تعيني عدد أك
 إفريقيا مؤخرًا، إ مازال عددهن قلياًل.  مفتشات العمل يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال

وعلى سبيل  وتساند منظمة العمل الدولية بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا بطرق شىت لتحسني تفتيش العمل حبيث يركزون على املساواة بني اجلنسني.
ل إفريقيا حول تفتيش العمل، واملساواة بني اجلنسني، وعدم التمييز. املثال، أصدرت املنظمة دلياًل اسرتشادًًي إلدارات العمل يف بلدان الشرق األوسط ومشا

 معها ومعاجلتها. ويضع الدليل اخلطوط العريضة لقضاًي التمييز بني اجلنسني واليت قد تنشأ أثناء دورة التشغيل، مث يقدم تدريبات عملية وأدوات للتعامل 
discrimination in the Arab States: Guide Book-Labour Inspection, Gender Equality and Non, )[14](ILO, 2014 ,املصدر: 

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. 

 املرأة الريفية  .3.3

% من السكان يعيشون 35مبا أن النزوح من الريف أصبح حقيقة واقعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كجزء من التحول اهليكلي لالقتصادات، الزال 
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( كما يسهم القطاع الزراعي بشكل قوي يف بعض اقتصادات املنطقة% يف بلدان 20يف املناطق الريفية )مقارنة بنسبة 

)[15]; World Bank, 2017[14]World Bank, 2018( وتُعد الزراعة من القطاعات الغنية بفرص العمل ولكن ظروف العمل هبا مرتدية يف .
ه إىل أنظمة محاية أغلب األحيان. فالزراعة هي مثال منطي للقطاع غري النظامي الذي ال تغطيه عادًة قوانني العمل يف البالد، كما يفتقر معظم العاملني في

 اجتماعية شاملة.  

مبا ية الكثري من التحدًيت يف قطاع الزراعة، مبا يف ذلك يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. فغالًبا ما يكون لديهن أعباء عمل ثقيلة وتواجه املرأة الريف
جر. وتواجه املرأة األأهنن جيمعن بني العمل البدين املرهق يف املزارع )عادًة ما يكون ذلك يف نطاق األسرة وبدون راتب الئق( مع أعمال الرعاية غري مدفوعة 

(، واألسواق، 3.6ر الريفية حتدًيت أكرب من الرجل الريفي يف الوصول إىل التعليم واملعلومات واحلماية االجتماعية واملوارد اإلنتاجية )مثل األرض، اإلطا
ملرأة الريفية أقل حظًا، بشكل عام، مقارنًة بنظريهتا يف احلضر حيث أن . كما أن ا )FAO/CTA/IFAD, 2014[17]( واخلدمات املالية، والتكنولوجيا

ستوى احمللي وحمدودية سلطة األعراف التقليدية والقوالب النمطية تكون أكثر ترسًخا يف املناطق الريفية، مما يؤدي إىل حمدودية مشاركة النساء يف القيادة على امل
 .  )FAO, 2019[18]( ن )الفصل األول(اختاذ القرار اليت يتمتعن هبا داخل أسره
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لرمسي وابلتايل تكون وقد بذلت بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا جهوًدا كثرية مؤخًرا لتحسني وضع املرأة الريفية، واليت تعمل يف الغالب يف القطاع غري ا
 دراسات احلالة إحراز التقدم التايل: (. وتوضح 3.3مستبعدة من أي محاية قانونية )اإلطار 

  .استثمرت البلدان يف بناء القاعدة االستداللية من أجل اإلصالح الذي خيدم املرأة الريفية. ويتسم هذا األمر أبمهية بناء القاعدة االستداللية
مصر واملغرب وتونس. وقد صدرت عن البلدان خاصة يف البلدان اليت مازالت الزراعة هبا تسهم بشكل كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل، مثل 

(؛ ومع هذا، مازالت هناك حاجة جلمع مزيد من البياانت 3.2األربعة بياانت حول املرأة الريفية واملرأة اليت تعمل يف الزراعة )دراسة احلالة 
هيئات األمم املتحدة، مثل هيئة األمم املتحدة وحتليلها بصورة دورية حىت ميكن مقارنتها مبرور الوقت وبني البلدان بعضها البعض. وقد قدمت 

خلاصة عن للمرأة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية الدعم للبلدان من أجل إصدار التقارير ا
 جلهود مبرور الوقت من خالل رفع تقارير دورية. املرأة الريفية يف البلدان األربعة. وسيكون من احملبذ احلفاظ على استمرارية هذه ا

 .على سبيل املثال، أُطلقت مبادرات يف تونس لتيسري التغطية االجتماعية للمرأة  إاتحة احلماية االجتماعية للمرأة الريفية على حنو أكثر سهولة
الكثري من اإلمكاانت للمرأة الريفية. تماعي التضامين (. كما يوفر مفهوم االقتصاد االج3.5(، ويف مصر )اإلطار 3.2الريفية )دراسة احلالة 

النسائية جزًءا من هذا املفهوم حيث ميكنها أن تقدم خدمات الدعم ألعضائها واستكمال خدمات املنتجني وتُعد التعاونيات الزراعية ومنظمات 
( وتتضمن 3.2الضمان االجتماعي اليت تقدمها الدولة. ويف تونس، يتم حالًيا صياغة مسودة ملشروع قانون حول هذا املفهوم )دراسة احلالة 

(. أما يف مصر، أدت محلة موجهة للتأكد من وضع 3.3خاصة ابلزراعة التضامنية )اإلطار  خطة املغرب الزراعية )خمطط املغرب األخضر( ركيزة
(. كما أن توفر بعض مبادرات القطاع اخلاص ظروف 3.4املواطنة للمرأة الريفية إىل زًيدة كبرية يف وصوهلن جملموعة من املزاًي االجتماعية )اإلطار 

 (. 3.5عمل أفضل للمرأة الريفية )اإلطار 

 تمثل أحد أكرب التحدًيت اليت تواجه املرأة يف املناطق الريفية يف حمدودية حصوهلا وامتالكها لألراضي. ي يسري حصول املرأة على األراضي.ت
وضع النساء السالليات  3.3وضع وصول املرأة إىل األراضي يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا. كما حتلل دراسة احلالة  3.6ويصف اإلطار 

 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.

املادة  من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( البلدان ابلتصدي للتحدًيت اخلاصة اليت تواجه املرأة الريفية، كما تنص 14وتلزم املادة 
التدريب والتعليم؛ وتنظيم  على أن للمرأة الريفية حقوق متعددة، مبا يف ذلك احلق يف االستفادة املباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ واحلصول على كل أنواع

راعي والقروض جمموعات املساعدة الذاتية وإنشاء التعاونيات من أجل احلصول على وصول متساٍو للفرص االقتصادية؛ والتمكن من احلصول على االئتمان الز 
لثانية اعي، وخمططات إعادة التوطني الريفية. وقد جاءت الدورة الزراعية، ومرافق التسويق، والتكنولوجيا املناسبة واملعاملة املتساوية يف األراضي واإلصالح الزر 

. وقد يكون هذا قد ترك )UN Women, 2018[19]( حتت عنوان "متكني املرأة والفتاة الريفية" 2018( يف CSW62والستني للجنة وضع املرأة )
بلدان الشرق واألوسط ومشال إفريقيا. وقد نظمت البلدان األربعة فعاليات جانبية خالل انعقاد الدورة حيث سلطت أثره على زًيدة الرتكيز على هذا اجملال يف 

 .  )UN Women, 2018[20](ملبادرات اليت تقوم هبا تلك البلدان لدعم املرأة الريفية الضوء على ا

ون العمل العاملني يف الزراعة. ويعين هذا فعلًيا أن قطاع الزراعة غري رمسي إىل حد كبري، وأن العاملني به ال يستفيدون ويف األردن ومصر وتونس، ال يغطي قان
 عهم.من احلماية القانونية الالزمة. ومن انحية أخرى، يغطي قانون العمل املغريب العاملني يف قطاع الزراعة ويتضمن أحكاًما خاصة تتناول وض
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 : سياسات املرأة الريفية يف مصر واألردن واملغرب وتونسةإقليميجولة  .3.3 طاراإل

ملرأة اب خاصة الوحيدة اليت لديها اسرتاتيجية وخطة عمل بلدهي ال تونسفاألربعة.  بلدانملرأة الريفية على مستوى الاب خيتلف املشهد السياسايت اخلاص
أما يف (. 3.2 دراسة احلالةتمكني املرأة الريفية )ب املتعلقة وانباجل افة. وتغطي االسرتاتيجية كملرأة واألسرة والطفولة وكبار السناوزارة بقيادة الريفية، 

النوع االجتماعي  سياسات الزراعة وسياساتطار إ، و/أو دبلخطة التنمية العامة لليف إطار ملرأة الريفية ال يتم تغطية املسائل املتعلقة اب ى،خر األ بلدانال
 للتحدًيت اليت تواجه املرأة الريفية.  شاملة عادًة استجابة تلك السياسات ال توفر حيث

 ,Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime) "خمطط املغرب األخضر يف إطار خطته "املرأة الريفية وضع  املغرب ويتناول
)[21]du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc, 2014 يف الزراعة إحدى ركائز هذه اخلطة تتمثل . و

)إكرام  ية للمساواةاخلطة احلكومية الثاناملرأة الريفية. وتتضمن  ، يف األغلب،لدخل اليت تفيداملدرة لنشطة األ)إنشاء ودعم التعاونيات الزراعية( و  التضامنية
 Moroccan Ministry of Family, Solidarity, Equality)التمكني االقتصادي للمرأة الريفية ) حمدًدا خيصهدفًا يف املغرب  (2
)[22]and Social Development, 2018الفقر يف املناطق معاجلة املغربية للتنمية البشرية على  الوطنية (. كما تركز املرحلة الثالثة من املبادرة

 .)Morocco Ministry of Interior, 2019( )[24]IFAD/ILO, 2018[23]( الريفيات بشكل خاصالنساء الريفية واستهداف 

سرتاتيجية املصرية للتنمية الزراعية اال كما تتضمن.  يف عدد من املواضع ملرأة الريفيةإىل ا 2030االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية تشري ، مصرويف 
من فريق تصميم االسرتاتيجية والذي  اجزءً  لنوع االجتماعيا ان فريققد كدور املرأة يف التنمية الزراعية. و لتعزيز ، هدفًا 2009املستدامة، واليت تعود لعام 

 (. 4.1 طاراإلهذه االسرتاتيجية )حالًيا حتديث تم ي. و أبكملها على مستوى االسرتاتيجية بني اجلنسني املساواةتعميم مبدأ ن اضمعمل على ي
للمرأة ابلنسبة  النمو األخضر يركز على مزاًي والذي لتنمية االجتماعيةابتتضمن اخلطة الوطنية للنمو األخضر يف األردن بعًدا خاًصا  (Jordanian 

Ministry of Environment, 2017[25]). 

 : تعزيز احلماية االجتماعية للمرأة الريفية يف تونس.3.2دراسة احلالة 

  %6املتوسط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا والبالغ % من الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس، وهو ما يسجل أعلى قلياًل من 9.5ُتشكل الزراعة 
)[16]World Bank, 2017( من النساء والفتيات التونسيات يف املناطق الريفية 32. ومع وجود %Tunisian Ministry of Woman, (
)[26]Family and Childhood, 2017 .كان من املنطقي التعامل مع التحدًيت اليت تواجه املرأة الريفية ابعتبارها أولوية ، 

االجتماعية املطبقة ويتسم نظام احلماية االجتماعية يف تونس أبنه معقد ومتطور للغاية. فهناك عدد ال حُيصى من األطر التشريعية اليت حتكم أنظمة احلماية 
وعلى الرغم من هذه األنظمة املختلفة،  .9كل من العمال الزراعيني الذين يتقاضون أجرًا، واملزارعني العاملني حلساهبم اخلاص  على قطاع الزراعة، واليت تغطي

% فقط من النساء الريفيات قد أبلغن انتمائهن، بشكل شخصي، 10.5ال تستفيد منها النساء ابلشكل املالئم. وتشري إحدى الدراسات االستقصائية إىل أن 
. ويرجع هذا إىل أن مظلة )UN Women/European Commission, 2016[27]( (NSSFندوق الوطين للضمان االجتماعي )صلل

الجتماعية يف احلماية االجتماعية تغطي غالبيتهن ابلفعل من خالل أزواجهن. وإضافة إىل ذلك، لكي تتمكن املرأة من االستفادة من بعض أنظمة احلماية ا
 يوًما فقط خالل هذه املدة.  35ملتوسط، يوًما على األقل كل ثالثة أشهر، يف حني أن معظم النساء يعملن، يف ا 45قطاع الزراعة، يلزم أن تعمل 

 . ملرأة واألسرة والطفولة وكبار السنوكما يرد يف دراسة احلالة، أطلقت تونس مؤخرًا جمموعة من املبادرات لتحسني وضع املرأة الريفية حتت القيادة القوية لوزارة ا

 ما هو اإلصالح وكيف نشأت الفكرة؟ 

زمام املبادرة إلعداد اسرتاتيجية  ملرأة واألسرة والطفولة وكبار السنأوضحت وضع املرأة الريفية يف البالد، تولت وزارة ا عقب إجراء عدًدا من الدارسات اليت
. وتتكون االسرتاتيجية من مخس ركائز، كما تشمل خطة عمل 202010-2017وطنية للتمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات الريفيات 

 لتنفيذها: 
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االقتصادي: يتضمن االنتقال من املدرسة للعمل وعدم توافق املهارات مع متطلبات العمل، وحتسني الوصول للموارد )مبا فيها األراضي(  التمكني .1
 واألسواق، وإضفاء الطابع الرمسي على القطاع غري الرمسي وتشجيع االقتصاد االجتماعي والتضامين.

التعليم، وحتسني الوصول للعمل الالئق )اإلنصاف يف األجور، واحلماية االجتماعية، وحتسني التمكني االجتماعي: يتضمن احلد من التسرب من  .2
 ظروف العمل(.

 املشاركة يف احلياة العامة واحلكم احمللي.  .3

 حتسني جودة ونوعية احلياة. .4

الستخدام يف تصميم خطط التنمية إصدار البياانت واإلحصاءات: يتضمن البياانت املصنفة على أساس نوع اجلنس واملوقع )ريفي/حضري( ل  .5
 وتقييمها.

 ومؤخرًا، مت اختاذ تدابري مهمة لتحسني احلماية االجتماعية للمرأة الريفية مبا يتوافق مع االسرتاتيجية: 

  15رأة الريفية )، استحدث رئيس احلكومة التونسية "أسبوع املرأة الريفية"، والذي سينعقد كل عام مبناسبة االحتفال ابليوم الدويل للم2018يف 
 . وسيكون هذا مبثابة فرصة لرفع الوعي بوضع املرأة الريفية يف البالد وتضافر اجلهود للتصدي للتحدًيت اليت تواجهها. أكتوبر(

 يتم للسماح للشباب العاطلني عن العمل بتأجري األراضي من الدولة. وأعلن رئيس احلكومة التونسية أن هذا املنشور س 2018يف 11ُأصدر منشور
 .  )WMC/TAP, 2018[28]( % من هذه األراضي خمصصة للمرأة الريفية20تعديله حبيث تكون نسبة 

  916، مت تعديل مرسوم لتوسيع نطاق نظام احلماية االجتماعية ليشمل الفئات املختلفة للنساء الريفيات. كما مت تعديل مرسوم رقم 2019ويف 
لضمان متكن املرأة الريفية اليت ال تستفيد حالًيا من أي شكل من أشكال احلماية االجتماعية من االستفادة من نظام  2019يف  2002لسنة 

وهذا من شأنه أن يساعد على إضفاء  (.]17WMC, TAP, 2019[) 32-2002احلماية االجتماعية املنصوص عليه يف قانون رقم 
 ي على حنو أمشل. الطابع الرمسي على القطاع غري الرمس

  وشركة اتصاالت تونس ملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، هو عبارة عن تعاون بني وزارة ا2019برانمج "امحيين"، الذي أُطلق يف مايو ،
تماعي سيدة ريفية إضافية يف الصندوق الوطين للضمان االج 500.000والصندوق الوطين للضمان االجتماعي. ويهدف الربانمج إىل تسجيل 

حيث أهنن غري مدرجات حالًيا 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

)[29]WebManagerCenter, 2018( وقد 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 

 . )Tunisian Ministry of Agriculture, 2018[30]( املعلومات بدوره إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

وقد مت إقرار مفهوم االقتصاد االجتماعي التضامين  .12، بدأت تونس بتنفيذ جمموعة من املبادرات يف إطار مفهوم االقتصاد االجتماعي التضامين2011يف 
% حبلول عام 1.5% إىل 0.5، هبدف زًيدة نسبة السكان املشاركني يف االقتصاد االجتماعي التضامين من 2020-2016يف خطة التنمية التونسية 

2020 (Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale de 
)[31]Tunisie, 2016 ويُعترب هنج االقتصاد االجتماعي التضامين وثيق الصلة بقطاع الزراعة وابملرأة الريفية، على وجه اخلصوص، مبا أن األشكال .

. )Mbm Consulting, 2018[32](نتجني الزراعيني األساسية للمنشآت االجتماعية التضامنية يف تونس تتضمن التعاونيات الزراعية ومنظمات امل
% من 6ة ما فقط وتقدم هذه املنظمات ألعضائها جمموعة من اخلدمات اليت ميكنها دعم النساء املزارعات ابلتحديد. وحالًيا، تبلغ نسبة األعضاء يف تعاوني

. ولكي نضع قطاع االقتصاد االجتماعي التضامين يف )FAO/BERD, 2019[33]( جمال كبري للتحسنياملزارعني التونسيني، وابلتايل ال يزال هناك 
 Ministère de) 2016( بتقدمي مسودة قانون خاص ابالقتصاد االجتماعي التضامين يف UGTTإطار أفضل، قام االحتاد العام التونسي للشغل )
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)[34]la Formation Professionnelle et de l'Emploi de Tunisie, n.d. كما دأبت منظمات اجملتمع املدين على الدعوة لتبين .
 هنج النوع االجتماعي يف صياغة هذا القانون حيث أنه حالًيا حمايد من حيث نوع اجلنس. ومل يتم اعتماد القانون حىت اآلن. 

 تحديات التنفيذ وعوامل النجا ؟ ما هي الت  يرات، و

ريفية شاملة وتتناول جوانب تونس هي البلد الوحيد من بني البلدان األربعة اليت لديها اسرتاتيجية وخطة عمل خاصة ابملرأة الريفية. وتُعد اسرتاتيجيتها للمرأة ال
اتيجية على البياانت واإلحصائيات أمرًا مهًما متعددة وخمتلفة من حياة املرأة الريفية تستدعي االهتمام، مبا يف ذلك التمكني االقتصادي. كما أن ارتكاز االسرت 

ة قد مت ختصيصها لكي تعكس وضع املرأة الريفية ابلشكل الصحيح. ويُفرتض أن يكون تطبيق االسرتاتيجية ممكًنا حيث أن الغالبية العظمى من املوارد املالي
. وعالوة على ذلك، من املهم أن يتم تناول 2020-2016ادية واالجتماعية ابلفعل هلذا الغرض. وترتبط االسرتاتيجية خبطة تونس الوطنية للتنمية االقتص

 وضع املرأة الريفية أيًضا يف السياسات واخلطط األخرى، مثل اسرتاتيجية التشغيل الوطنية واليت يتم تطويرها حالًيا. 

. ويتطلع نشطاء املساواة بني اجلنسني 2019مل تصدر إال يف ، حيث أهنا 2002-916والزال الوقت مبكرًا جًدا على تقييم أثر التعديالت على املرسوم 
ا خدمات الدعم يف تونس إىل اعتماد مشروع قانون االقتصاد االجتماعي التضامين حىت يتسىن ملنظمات املرأة الريفية االستفادة من اإلطار القانوين وأيضً 

 اإلضافية. 

  مبادرة مواطنة املرأة املصرية  .3.4 طاراإل

، يف مصر بطاقات هوية، مما يقلل من حقوقهن السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وقد قررت احلكومة واملهمشات ال متتلك العديد من النساء الريفيات
بطاقة هوية للنساء الريفيات واملهمشات  803.000، مت إصدار أكثر من 2011املشكلة. ومنذ  معاجلة هذه ،من هيئة األمم املتحدة للمرأةمدعومة 

محالت "طرق  –هن يف الوصول إىل املستهدفات ورفع وعي اانجحً منهًجا استخدمت املبادرة قد . و املصرية ملرأةايف مصر من خالل مبادرة مواطنة 
لنساء الاليت حيملن اآلن بطاقات وتقول ااحملافظات. مجيع مصرية على مستوى  سيدةمليون  2.5ن الوصول إىل أكثر ملتتمكن بذلك من ، األبواب"  

التمكني االقتصادي حيث أصبح يف إمكاهنن االستفادة من جمموعة من اخلدمات، مبا فيها برامج احلماية االجتماعية بتمتعهن ابملزيد من شعرن أهنن ي
 . مصرفيةرهن فتح حساابت واخلدمات املالية مبا أنه أصبح مبقدو 

https://egypt.unwomen.org/en/digital ,Achievements Report 2018, )[35](UN Women, 2019-املصدر: 
library/publications/2019/8/achievements-report-2018. 
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 املصرية ملرأة الريفيةامبادرات القطاع اخلاص لتحسني وضع  نظرة متعمقة يف .3.5 طاراإل

حيوًًي يف مجايل. وتلعب املرأة دورًا الناتج احمللي اإلمن  ٪11.5يف مصر حيث يسهم القطاع بنسبة  رئيسةعد الزراعة واحدة من األنشطة االقتصادية التُ 
 اوصوهلاملتعلقة بعدًدا من املعوقات  تواجه املرأة الريفية غري أن. )World Bank, 2018[35]( تقريًباالنسائية  قوة العملنصف ظل تشغيل القطاع ل

أكثر شيوًعا الزواج املبكر يُعترب إضافة إىل ذلك، و ، واخلدمات املالية، وفرص التدريب. يضااألر  احلصول علىإىل األنشطة االقتصادية، مبا فيها حمدودية 
 ،أعلى نسًبا ألميةكما تسجل ا% من النساء يف احلضر(.  7 مقارنًة بنسبة عاًما 20% من الريفيات حتت 13املناطق الريفية عن احلضرية ) وانتشارًا يف

رجح أن النساء يف احلضر. و عن بني الريفيات  ،بشكل ملحوظ
ُ

، جزئي وامدت األجور املتدنية، واألعمال باألعمال ذايف  الريفية غل املرأةتتشمن امل
. وأخريًا، فالغالبية العظمى من النساء الاليت يعملن يف علىتتطلب مهارات أو  جمزية وظائف ذات أجورشغل الرجل الذي يأكثر من واألعمال املومسية 

لتحسني  الرامية . ويصف هذا اإلطار مبادرات القطاع اخلاص),UN Women 2018[37]( %(94يف املناطق الريفية ) يعشنالقطاع غري الرمسي 
 حياة املرأة الريفية. 

 ةدور املرأة يف قطاع الزراعتعزيز مبادرة سيكيم: 

 نتجكم مشال شرق القاهرة. وسيكيم هي جمموعة من الشركات اليت ت  60يف منطقة بلبيس، اليت تقع على بعد  1977 عامأتسست مبادرة سيكيم 
حيوية،  ديناميكية: مثل مزرعة تمن عدة قطاعا سيكيم خارجها. وتتكونكما ُتصدر تباع داخل مصر   ،منتجات زراعية عالية اجلودة وصديقة للبيئة

التشغيل سيكيم فرص  وفرواألعشاب الطبية والعقاقري، ومنتجات القطن العضوي. وت التجميل،ومنتجات  األعشابوشركات جتارة األغذية، وشاي 
ر سيكيم البعد االقتصادي والبيئي، تؤثوإىل جانب يعيشون أساًسا يف القرى اجملاورة. ممن منهم من النساء(  ٪ 20شخص ) 2000حلوايل ما يقرب من 

جمموعة شركات سيكيم تتلقى لديها مركز طيب ونظام تعليم يتضمن رًيض أطفال، ومدارس، وجامعة. و  حيث أن أيًضا على احلياة الثقافية واالجتماعية
املؤسسة األملانية يومن و صندوق أكابإلضافة إىل ، الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو  ،ومؤسسة فورد ،األورويباالحتاد مالية من منظمات مثل  اتمساعد

 . لالستثمار

على  وتركز، (GIZالوكالة األملانية للتعاون الدويل )مع  عاونابلت ،من أجل جمتمع متوازن للنوع االجتماعي، طورت سيكيم اسرتاتيجية 2015يف و 
"من أجل حتقيق التوازن بني العمل واحلياة األسرية بسبب األدوار التقليدية  تكافح  مصرنساء يفالتمكني االقتصادي للمرأة. وتقر االسرتاتيجية أبن ال

 قسمكل ويعمل  احلياة. منط ا بشأن التعليم، والعمل، و اهتاختاذ قرار لتتمكن من وهتدف سيكيم إىل دعم املرأة  .13التبعية االقتصادية"اصة وخب ،داخل األسرة
 هذا اهلدف.  على تنفيذ سيكيميف منظمة 

 طارمبا يف ذلك اإل، الثاين التشريعات املصرية )الفصلالواردة يف قانون العمل  معايري نص عليهاتانب تلك اليت جبى العامالت يف سيكيم مزاًي إضافية تتلقو 
مكان يف حضانة سيكيم ألطفاهلن الرضع حينما يستأنفن عملهن. وبرغم أن التشريع املصري توفر  األمهات العامالتتضمن على سبيل املثال، ف(. 2.4

جازة أبوة مدفوعة األجر ملدة شهر. كما تقدم سيكيم ترتيبات عمل متنوعة للمرأة، إيف احلصول على  احلق آلابءا متنح سيكيمإال أن جازة أبوة، يتيح إال 
 من الوفاء مبسؤولياهتن األسرية.  ، يف الوقت نفسه،البقاء ضمن قوة العمل مع متكينهنمثل ساعات العمل املرنة لتشجيعهن على 

تقليل عدد العمالة اليومية غري حنو تقدًما  % يف كل قطاعاهتا. كما حترز50 تشغيل اإلانث يبلغ معدل حتقيقتعمل سيكيم حنو وعالوة على ذلك، 
جزء أهنن لسن  حيث هذه العمالة اليومية من النساءغالًبا ما تكون . و 2017يف  168إىل  2015يف  410من تراجعت يف املزرعة، واليت النظامية 

لحصول على أوراق قانونية لمساعدة العمالة اليومية  يعد اخلطوة املهمة على هذا الطريق هال حيصلن على املزاًي نفسها. وتُ ولذلك من قوة العمل الرمسية، 
املرأة من حصة سيكيم زًيدة  تتوقع. كما )SEKEM, 2017[38](الفرعية لسيكيم كياانت ألجل مع إحدى اليف عالقة عمل طويلة ا اجهمدمإو 
 . 2017% يف 13 يت سجلتاإلدارة العليا واملتوسطة وال على مستوى وظائفال

 يف مصر ةالزراعيالتجارية ل اعممتكني املرأة يف قطاع األ
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إنشاء من أجل زراعية على مستوى مصر ال التجارية عماليف جمال األشركات  10لمرأة مع ل األمم املتحدة وهيئةالوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعمل 
بادئ السبعة لتمكني امل ،2015الذي بدأ يف  ،طبق املشروعقد زراعية. و ال التجارية عمالاألملساواة بني اجلنسني يف قطاع مراعاًة العتبارات ابيئة أكثر 

سياساهتا  جبعل فيما يتعلق لشركاتاهذه املبادئ  وترشد .14التفاق العاملي لألمم املتحدةاضعت ابلتعاون بني هيئة األمم املتحدة للمرأة و املرأة، واليت وُ 
 املساواة بني اجلنسني:العتبارات  استجابةً ا أكثر وممارساهت

  للشركات من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني.إعداد قيادة عالية املستوى : 1املبدأ 

  اإلنصاف يف معاملة مجيع النساء والرجال يف العمل واحرتام ودعم حقوق اإلنسان وعدم التمييز.: 2املبدأ 

  جلميع العاملني من النساء والرجال.الرفاه كفالة الصحة واألمان و :  3املبدأ 

  للنساءهين امل والتطويرتشجيع التعليم والتدريب : 4املبدأ. 

  متكن املرأة. اليت نفيذ التطوير املؤسسي وسلسة التوريد وممارسات األسواقت: 5املبدأ 

  والدعوة.اجملتمعية تعزيز املساواة من خالل املبادرات : 6املبدأ 

  يف حتسني  املعنية لقد بدأت الشركاتو  حتقيق املساواة بني اجلنسني حنوالتقدم احملرز  ونشر التقارير حول قياس: 7املبدأ
حتياجات من أجل تناول أفضل ال تسيري األعمال العمل، وممارساتأماكن إجراءات املوارد البشرية لديها، وبيئات 

امرأة من العامالت املومسيات يف  400عقود عمل آمنة لعدد  توفريالعامالت من النساء. وتتضمن النتائج امللموسة 
وبدل الغذاء، واملعاش االجتماعي،  ،اخل الشركات حبث تشتمل على مكافآتأجور جمزية د برامججمال الزراعة و 

ألطفال، يف حني وفرت ابقي لعاية ر  مرافق شركةثالث  أنشأتاآلمن. واألكثر من ذلك،  االنتقالوالتأمني الصحي، و 
واالستثمار يف توفري ظروف عمل  لوظائفطفل لألم العاملة. كما أدى ضمان الوصول املتساوي لال إعالةالشركات بدل 

على الشركات، واليت جاء يف تقاريرها أن هناك  عادتلنساء والرجال( إىل جمموعة من املزاًي اليت ا من كلأفضل )ل
 اجملتمعات احمليطة"داخل حتسن صورة الشركة فضاًل عن ، واإلنتاجية، والرحبية، مؤسسةلل عام"حتسن يف األداء ال

)[39]USAID/UN Women, 2019( . 
 ,The Business Case for Improving Women’s Working Conditions in the Agribusiness Sector in Egypt ، املصدر:

https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/04/the-business-case-for-improving-women-
working-conditions-in-the-agribusiness-sector-in-egypt. 

 : حركة السالليات: تعزيز وصول املرأة لألراضي يف املغرب3.3دراسة احلالة 

 حركة الساللياتاليت حنن بصددها كيف نشأت  دراسة احلالةوصول املرأة لألرض. وتصف تعزيز تقدًما مؤخرًا يف  أحرزتاليت املنطقة  هو بلد من بالداملغرب 
 األراضي اجلماعية.  وية يفساتمحقوق وكيف سامهت يف حصول املرأة على  الشعبية

حرز وضع التقدمينبغي و 
ُ

. وتبلغ نسبة األراضي اجلماعية يف البالد يف سياق النظام الفريد إلدارة األراضي يضاألر اإىل يف قضية وصول السالليات يف املغرب  امل
 خيضع. وهذا النوع من األراضي  )World Bank, 2008[40]( مملوكة بشكل مجاعي للمجتمع/القبيلةتكون و  –% من األراضي 42يف املغرب حوايل 

 منتدبنيمجعية دار هذه األراضي مبعرفة ، تُ احمللي وعلى مستوى اجملتمع .15وزارة الداخلية حتت سلطة اختصاص يقعو  1919مرسوم ملكي يعود لعام  ألحكام
 .16للذكر املعيل لألسرةفقط عادًة ما مُتنح حقوق املستخدم املشار إليها األراضي. ووفًقا للعرف، هذه ستخدم يف امللديهم حقوق يكون 

إىل أصحاب حقوق ككل األصلية  إدارهتا من اجملموعة  انتقلتو ملكية فردية الصاحلة للزراعة  اخلصبة املزيد واملزيد من األراضي اجلماعية أصبح، ومبرور الوقت
" حتت إشراف أبصحاب احلقوقة "عمل قائمب تقوم مجعية املنتدبني من اجملتمع احملليهذا االنتقال،  ما حيدثعندو "(. ملكية خاصةهذه اجملموعة )"فردية من 
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، وابلتايل ال تستفيد من املستخدم ال متتلك املرأة حقوق عادةً  كر،. وكما ذُ اآلخرين وققاحلوزارة الداخلية. ويف حالة نقل األرض، يتم دفع تعويض ألصحاب 
 . حتول األراضي من مجاعية إىل فرديةعملية 

 ,Inter-Réseaux Développement Rural) ضر(خاملغرب األ خمطط) يةاملغرب الزراعية اسةسيي ووفًقا للضاوبسبب الضغط املتزايد على األر 
 التحويالتهذه  تكونما  )على سبيل املثال ملشروعات البنية التحتية والسياحة(. وغالًبا يةخارج أطرافإىل  يةعاراضي اجلماألملكية  نقل، يزيد 2016]41[(

، مبا يف ذلك التعويض املايل أو هااضيأر أنواع خمتلفة من التعويض يف مقابل  احمللية يكون هلا أثر كبري على اجملتمع. وتتلقى اجملتمعاتومن مث ، النطاقواسعة 
تعويض. تستويف شروط احلصول على وابلتايل ال  وقعلى قائمة أصحاب احلق هامساظهر يستخدم، وال امل وقاملرأة حق تلكأراضي. ومرة أخرى، ال مت قطع

من واليت متكن قوق احلقوائم أصحاب اإلدراج ضمن تحدد على أساسها يول املعايري اليت ح احمللية تلف اجملتمعاتصراعات يف خم نشوب وقد أدى هذا إىل
 .)Berriane, 2015[42]( االستفادة من التعويض

 نش ت الفكرة؟ ما هو اإلصال  وكيف 

مجعية املنتدبني ينبغي أن جتتمع نصت الدورية على أن . و اليت حتدد إذا كان الشخص من أصحاب احلقوقلتوضيح املعايري دورية ، مت إصدار 2007يف 
 استبعاد النساء. ، وعليه، تربر قاحلصاحب  اليت حتدد املعايري يكون أحد اجلنس ميكن أن أن نوع تذكر ، كما للموافقة على تلك املعايري

راضي األ( للمطالبة حبقوق متساوية بني النساء والرجال يف 17ركة نسائية )حركة الساللياتظهور حمبثابة النار اليت أشعلت الفتيل ل 2007ت دورية كانقد  و 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة. وأتيت معظم  (ADFMاملغرب )نساء ل ةالدميقراطي ، مبا فيها اجلمعيةجمموعة من املنظمات بدعم احلركةقد حظيت . و اعيةاجلم

 .)Ollivier, 2017[43]( متعلمات وفقط القليل منهنالنساء العضوات يف حركة السالليات من املناطق الريفية، 

احلشد للمطالبة حبقوقهن والتوجه للقيادات ليتمكّن من لنساء السالليات ااملغرب وهيئة األمم املتحدة للمرأة على بناء قدرات نساء ل ةالدميقراطي ودأبت اجلمعية
ن ال يواجهن التحدًيت مبفردهن وأن النساء يتسىن للنساء رؤية أهنلرب غامل يفألماكن خمتلفة  ةنسائي ت قافلة. وسافر لتحقيق ذلك اجملتمعية والسلطات احمللية

كصاحبات من التسجيل  وطنية متكنهن على بطاقات هوية يحصلن الدعم للنساء لأيًضا  ت القافلةدمقكما   يف املناطق األخرى يواجهن نفس املشكالت.
 ألراضي. حقوق مستخدم ل

. وكنتيجة جلهود احلركة، يضااألر هذه املرأة والرجل يف اعية يقر ابحلقوق املتساوية لكل من ألراضي اجلمتدعو لصياغة قانون لملدة عشر سنوات  ةحلركا وظلت
حقوق متساوية للمرأة  2012 ومتنح دوريةتسمح تدرجيًيا حبيازة املرأة لألرض.  2012، و2010، و2009من وزارة الداخلية يف دورًيت صدرت عدة 

رفيعة قدت حوارات وطنية عُ  ،2015و 2014. ويف احمللي وكذلك يف حالة النقل داخل اجملتمع أطراف خارجية األرض إىلملكية والرجل يف حالة نقل 
حصول املرأة والرجل على حقوق منها سلسلة من التوصيات  خلصت هذه احلوارات إىلامللك. و  جاللة حتت رعاية يةعاراضي اجلماألاملستوى حول قضاًي 

 متساوية يف األراضي.  

مسودة  ت، صدر 2017يف أي وقت. ويف  بطال العمل هباكن إالقانون، ومييس هلا نفس وضعية إال أهنا لبداية جيدة، الدورًيت هذه برغم اعتبار و 
 م)قانون رق 2019يف يوليو  القانون وأقره مسودة اعتمد الربملان قد. و يةعاراضي اجلمالذي ينظم مسائل األ 1919لتعديل املرسوم امللكي لعام 18قانون

يكفلها  كماملساواة بني اجلنسني  األحكام اخلاصة ابالتشريع مع حتقيق اتساق أغراض القانون هو  أحد(. وخالل عملية اإلقرار، ذكر جملس الوزراء أن 62.17
  الدستور.

خاصة إبدارة أراضي اجملتمع، وإدارة املوارد  أحكامو لتنظيم جمتمعات السالليات، أحكام إىل سبعة أقسام ما بني أحكام عامة، و  62.17 رقم ينقسم قانونو 
السالليات جمتمع تعريف القواعد اليت حتكم  يفالقانون هذا اهلدف من يكمن ، وأحكام عامة ختامية. و يةعقابإجراءات إدارية، و  إجراءاتو  املالية للسالليات،

(. 6املادة ) مع االلتزام حبمايتها االستمتاع أبصول اجملتمع ،على حد سواء ،(. وينص القانون بوضوح على أنه بوسع النساء والرجال1املادة وإدارة أراضيه )
أو من أعضاء من الرجال والنساء من اجملتمع يتم انتخاهبم حبيث يتألف ، وهو النواب، يف كل جمتمع من جمتمعات السالليات امتثيليً  كياانً   كما يشكل القانون

تطبيق القرارات اليت تصدر  وايتولكما أمام احملاكم املغربية والكياانت اإلدارية  االتفاق على اختيارهم من قبل أعضاء اجملتمع. وميثل النواب جمتمع السالليات 
املالية الالزمة حلفظ أراضي جمتمع و  على أنه يف حالة الطوارئ، ميكن لوزير الداخلية اختاذ كل التدابري اإلداريةمن القانون  31املادة (. وتنص 11املادة )
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خضوع هذه األراضي  واب. وقد تسلمت نساء السالليات من جمتمعات خمتلفة أراضي أو تعويضات مالية عنها يف حالةبعد التشاور مع النوذلك السالليات، 
  )UN Women, 2018[44]( طراف خارجيةأو نقل ملكيتها أل "للملكية اخلاصة"

 ما هي الت  يرات، وتحديات التنفيذ، وعوامل النجا ؟ 

 طريق متكني املرأة على مستوى القاعدةعن السالليات أتثريًا كبريًا يف املغرب، ليس فقط ابلنسبة حلق املرأة يف احلصول على األرض، ولكن أيًضا  حركة تركت
ه أن هذإىل  املغربنساء ل ةطيالدميقرا وتشري اجلمعيةستوى اجملتمعي. املعلى  ات السلطةتغيري جذري يف دينامييف هناية املطاف أدت إىل و  اجملتمعية الشعبية

يف أنفسهن تزداد شيئًا  ة النساءبدأت ثقمث  .19قادة جمتمعاهتنالتواصل مع إىل متكني النساء املشاركات، والاليت مل جيرأن يف البداية على  تقد أدالعملية 
احلركة إىل املستوى الوطين حيث طالبت النساء السالليات  من االحرتام. كما وصلتقدر كبري يف جمتمعاهتن، واكتسنب  قادةفشيًئا، حىت أن بعضهن أصبحن 

فيد أبنه تتقارير  املغربنساء ل ةالدميقراطي اجلمعية قدمت . وإضافة إىل ذلك،على وجه العموم حبقوق ابقي النساءليس فقط حبقوقهن يف األرض وإمنا أيًضا 
حيث أن اهلياكل القيادية املغربية ال تشمل  مهمة عد هذه نتيجةتُ و . يضااألر  مسألة اليت تدير املنتدبني يف مجعيةحالًيا يف بعض اجملتمعات، يتم إدراج النساء 

 هالنخبة فقط ولكنا ات يقوم هباحركابلضرورة ليست  احلركات النسوية اليت تطالب حبقوق املرأةنساء السالليات أن  ثبتتأوقد . حبكم التقاليد املتبعة النساء
 . ألعلى اجملتمع دةمن قاع تنشأميكن أن 

أنفسهن  النساء أن العامل األساسي للنجاح كان إصرار ُأجريت يف إطار دراسة احلالة جمموعة من العوامل إىل جناح احلركة. وتوضح املقابالت اليتقد أدت و 
احمللية.  سلطاتال ليت متكنهن من التواصل معا يف البداية على دراية حبقوقهن وكن يفتقرن للثقة يف أنفسهن النساء ومل تكن معظم .20يهنووجود احلافز لد

أبسلوب مقنع تقدمي مطالبهن كن من متوهيئة األمم املتحدة للمرأة،  املغربنساء ل ةالدميقراطي اجلمعيةمن  اليت بذلتها من خالل جهود بناء القدراتلكن و 
 انتصارات صغرية. حققن و 

من مث توطدت املشكالت. و لديهن نفس د تلفة من البالاملخ األحناءجيد ببعضهن البعض وأدركن أن النساء يف اتصال ، أصبحت النساء على مبرور الوقتو 
امللك وصناع القرار يف وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية من  دعم حىت من أكثر نشاطًا على املستوى الوطين حيث حصلت علىاحلركة وأصبحت 

 .عدة دورًيتأصدرت التعليمات للسلطات احمللية من خالل حيث ركة األطراف األساسية الداعمة للح

يف املغرب وحقيقة أن التشريع اخلاص هبذه األراضي مل يعد  يةعاراضي اجلماألحول  على النطاق األوسع الدائر النقاشكما استفادت حركة السالليات من 
يف كل مسودات  يضااألر  وقمتكنت احلركة من إدراج مطالبها ابملساواة يف حققد . و خلصخصةواحلاجة إىل نقل األراضي للملكية الفردية وا يتوافق مع الواقع

العوامل املهمة يف تنفيذ تلك القوانني هو التزام السلطات احمللية ضمن . ومن يةعاراضي اجلماألإلصالح نظام  ذات الصلة واليت متت صياغتها مؤخرًا القوانني
 جمتمعات األراضي، إال أن النقاشات اليت دارت يف يف حقوق بني املرأة والرجل قاومة للمساواةتشتد املناطق، بعض املأنه يف  ابلرغمابملساواة بني اجلنسني. و 

النظر يف قضاًي  صبح أسهل عليهنيس، التشكيالت القيادية ابجملتمع احمللي عدد النساء يف هذه ثرزًيدة وصول املرأة لألرض. وحينما يكإىل انتهت  أخرى
 املساواة بني اجلنسني. 
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 إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدانألراضي يف علي ا حصول املرأة نظرة متعمقة يف .3.6 طاراإل

املزارعات النساء  وتنتجألراضي. وصوهلن لحد أكرب التحدًيت اليت تواجه النساء يف املناطق الريفية هي حمدودية أأن  ة على نطاق واسعاملوثقاحلقائق من 
أقل من  ميتلكنمع حقيقة أن النساء  صارخ النامية. وهذا يتعارض بشكل بلدانمن غذاء ال ٪ 80إىل  60معظم الغذاء يف العامل، مبا يف ذلك نسبة 

 Doss and) العاملة يف جمال الزراعة هي من النساء ة% من القو 45، حوايل إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدانامل. ويف % من األراضي يف الع20
)[45]SOFA, 2011 ،من مالك األراضي من النساء5أقل من  يكون ولكن يف املتوسط % Campos, Warring and De La O (
)[45]Brunelli, 2015 (3.1 دولاجل.) 

مالك اجلزء األكرب من األراضي يف . ويتمتع ثروة الشخصحجم هبا  ددحتُ  حيث أصول األسرةأهم أصل من عد األرض يف املناطق الريفية، تُ و 
للحصول على  أتميًنا وضمانةاألرض  يُعترب احلصول علىاجملتمع. وإضافة إىل ذلك،  داخل قرارالختاذ أكرب فيما يتعلق اب سلطةباملناطق الريفية 

 .   )FAO/CTA/IFAD, 2014[17]( للريفياتيف طياهتا إمكاانت متكني هائلة حقوق األراضي ، حتمل . وابلتايلاالئتمان

املنصوص عليها  الدوليةاملعايري  يفاملساواة يف املرياث يرتسخ مبدأ المتالك األصول، مبا فيها األراضي. و  هو آلية مهمة للنساء والرجالف ،لتوريثوابلنسبة ل
بني اجلنسني، وغالًبا ما يتم الضغط على النساء  ة اخلاصة ابملرياث الزالت تفرقالوطني اتالتشريعغري أن . قيد الدراسةاألربعة  بلداندقت عليها الاواليت ص

حصة املرياث اليت حيصل عليها نصف حق احلصول على النساء  الورثة من األربعة، مينح التشريع بلدانحقهن القانوين يف املرياث. ويف ال للتنازل عن
 املساواة يف املرياث.  اليت تُبذل للرتويج ملبدأاجلهود  الرابع يف الفصل دراسات احلالةابلرجال. ومع هذا، توضح 

األربعة  بلدانالمجيع هي الزواج. ففي من خالهلا  األرضاحلصول على  إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدانومن اآلليات األخرى اليت ميكن للنساء يف 
الزواج أو يف  عوقت وقو  تغيري هذا النظام عندلخيارات  وجود مع األصول الزواج هو فصل ملكية يكون اإلجراء املتبع يف تقرير الدارسة، اليت يغطيها

. )OECD, 2017[47]( األرض يف وقت الزواج، ولكن أيًضا يف حالة الطالق أو وفاة الزوج إىلاملرأة وصول ة الحقة. وال حيدد النظام فقط لمرح
 واليت قد يتم إعادة توزيعها. األراضي اململوكة للدولة األراضي من خالل سوق األراضي أو  احلصول علىاألخرى األساليب  وتتضمن

 إفريقيالألراضي الزراعية يف الشرق األوسط ومشال املالكات النساء  نسبة .3.1 دولاجل

(1999% )5.2 مصر  

(1996% )4.4 املغرب  

(1997% )3 األردن  

(6-2005% )6.4 تونس  

هذه البياانت من تستمد . و قاعدة بياانت اجلنسني وحقوق ملكية األرض التابعة ملنظمة األغذية والزراعةألراضي من لخبصوص وصول املرأة املوثوقة ظة: أتيت معظم البياانت و ملح
التحليل هلذا جة جديدة من التعدادات الزراعية و و . والبياانت قدمية، ولكن هناك مزراعةملنظمة األغذية والإطار الربانمج العاملي للتعداد الزراعي التابع  جُترى يفالتعدادات الزراعية اليت 

 . 2025و 2016ما بني تتم يف الفرتة سالبياانت 
: developments in Gender and Land Statistics. Recent , )[45](De La O Campos, Warring and Brunelli, 2015املصدر: 

FAO’s Gender and Land Rights Database, http://www.fao.org/3/a-i4862e.pdf 

حق املرأة يف احلصول على  ،بشكل خاص ،أيًضا أطر إقليمية تضمنيوجد  والسياسات،قوق اإلنسان الصكوك الدولية حلضافة إىل جمموعة من وابإل
)بروتكول مابوتو(؛ وإطار  فريقياإ امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يفالربوتوكول هذه األدوات األرض. وتشمل 

 ؤمتر األول لألراضي العربيةانعقد امل، 2018قوق اإلنسان. ويف حلالعريب  وامليثاق؛ فريقياإاملتعلقة بسياسة األراضي يف االحتاد اإلفريقي واملبادئ التوجيهية 
إلجراءات على قائمة االعربية. ويقر اإلعالن حبق املرأة يف احلصول على األرض كأولوية األراضي يف الدول  إدارةن أعالن ديب بشى إىل إصدار إحيث انته

 . )GLTN, 2018[48]( السنوات القادمة يف املنطقةاملزمع اختاذها خالل 

 األفراد ميكن أن يتمتعو أية شروط.  حتتو  إىل مىت،من املوارد، و  ماذااألراضي اليت حتدد من ميكنه استخدام حيازة الوصول لألراضي أنظمة  وينظم عملية
النامية  انبلديف اليف املناطق الريفية للمرأة غالًبا ما يكون حبقوق خمتلفة يف الوصول لألرض، مثل حق االستخدام، وحق السيطرة، وحق نقل امللكية. و 



   141 

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

األب، أو الزوج، مثل من الرجال ) مرهبان خالل أحد أقا يف أغلب األحيان مصلن عليهيت حي، والض فقط ابلنسبة ألراضي األسرةر األاحلق يف استخدام 
 يتمكنوا من ضمان الدخللن الرجال جيب أن يكونوا العائل الرئيسي لألسرة، وابلتايل حيتاجون لألرض أب االعتقاد وتعتمد هذه األنظمة علىأو األخ(. 

)[49]IBRD/World Bank, 2009(على سبيل املثال، يدعم التشريع يف مصر واألردن فهذا املبدأ يف القانون. يرتسخ ، بلدان. ويف بعض ال
 .)OECD, 2017[47]( يف مقابل حصوهلا على حقها يف النفقة املالية أن تطيع زوجها واجب الزوجة مفهوم أنه من

 قواننيالفرض تُ وحىت حينما عرفية. الرمسية و القوانني المن  إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدانيف ابلتعقيد الشديد كما تتألف  تتسم أنظمة حيازة األراضيو 
إنفاذ هبذه القوانني أو ختتار غالًبا ال تكون على دراية  جملتمعاتا إال أنالرجل واملرأة،  لكل منألراضي ل يساو تاملالوصول تنص على اليت  التشريعية

يف إضفاء الطابع الرمسي على األراضي ضعف  هذه األنظمة املتداخلة حليازةقد نتج أَيًضا عن ال تكون يف صاحل املرأة. و  عادةً اليت فقط  القوانني العرفية
 ,Tempra, Sait and Khouri) أرض وألي األراضي صاحب حقوق ديد منحت ،بشكل عام ،من الصعبمما جعل حقوق األراضي 

 20 زيد عن، مقارنة مبتوسط يمتلكاتاملتوسط لتسجيل امليوًما يف  30، حيتاج األمر إىل إفريقيا. ويف اقتصادات الشرق األوسط ومشال 2018]50[(
وجود بطاقة هوية. ويف عدد من  يلزممتلكات، امل. ولتسجيل )World Bank, 2019[51]( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بلدانيف  بقليل يوًما

 . تسجيل امللكية إلمتام إجراءات اشرطً اليت تكون ة وياهل، غالًبا ال متتلك الريفيات بطاقات بلدانال

 األراضي حيازةاملساواة بني اجلنسني يف تشريعات وسياسات  حتقيق أدوات

التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد  اخلطوط األغذية والزراعةنظمة التابعة مل جلنة األمن الغذائي العاملي اعتمدت، 2012يف 
. وللمساعدة يف النوع االجتماعيقضاًي اخلطوط لأقسام خمتلفة من تتعرض . و )FAO, 2012[52]( األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين

ليات، األراضي للمرأة والرجل. ويوصي الدليل آب إدارةدلياًل فنًيا ودورة للتعليم اإللكرتوين حول األغذية والزراعة ، أصدرت منظمة تلك املبادئ تطبيق
تتناول األراضي. و  مة حيازةحبوكاخلاصة يف العمليات، واملؤسسات، واألنشطة  اإلنصاف بني اجلنسنيواسرتاتيجيات وإجراءات ميكن استخدامها لتحسني 

 . )FAO, 2013[53]( الفنية سائل، واملؤسسات واملاتالسياسات، والتشريع صياغةلدليل مسائل لفة الفصول املختل
بني اجلنسني يف  يشتمل الدليل املرجعي للمساواة بني اجلنسني يف الزراعة الصادر عن منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل على منوذج لقضاًي املساواةو 

ات القانونية وحقوق سياسات األراضي وإدارهتا والذي يتضمن أدوات عملية مثل قوائم التدقيق وقوائم املؤشرات. وتغطي املذكرة املواضيعية اإلصالح
 .(IBRD/World Bank, 2009[49])امللكية للمرأة 

 الالجئات .3.4

داخل وحول منطقة  نزاعات الدائرةال إىلأغلب هذه الزًيدة ترجع ا على مستوى العامل بشكل ملحوظ. و قسرً النازحني على مدار العقد املنصرم، ارتفع عدد 
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن  ت تقاريرقد وردسورًي، والعراق، واليمن، وجنوب السودان(. و  مبا فيها) إفريقياالشرق األوسط ومشال 

(UNHCR )اتركيا. كما تستضيف مصر عددً مث عدد سكاهنا، ويليها األردن إىل  ن لبنان مستمر يف استضافة العدد األكرب من الالجئني نسبةً تفيد أب 
 ,UNHCR) تقريًبا نصف عدد الالجئني على مستوى العاملفتيات من الالجئني، والذي أييت أغلبهم من سورًي وجنوب السودان. ومتثل النساء وال اكبريً 

)]54[2019 . 

ومتنح االتفاقية  .21القانونية العاملية اليت تغطي مشكلة الالجئنيأهم الصكوك الجئني صني بوضع الاخلا 1967 عام وبروتوكول 1951 عام عد اتفاقيةتُ و 
-24 )املادة املواطنون حينما يتعلق األمر "بعمل املرأة" هبا عامليُ  اليتعاملوا ابلطريقة نفسها كذلك أن الالجئني ينبغي أن يُ   الالجئني احلق يف العمل وتذكر

الزال االتفاقية والربوتوكول اخلاص هبا. ولكن على أرض الواقع، هذه  دقت مصر واملغرب وتونس علىا، صالدراسة شملهاتاليت  بلدان(. ومن ضمن الأ1
 املستضيفة الصعوابت لتوفري فرص عمل الئقة هلم.   بلدانال ةواجهم يف ظل وضع الالجئني القانوين معقًدا للغاية

كان يف هذا القسم أن الالجئات يف األردن ومصر يواجهن جمموعة من التحدًيت يف العثور على فرص عمل الئقة. وقد  درجة واألطر امل دراسة احلالةوتشري 
 Jordanian Ministry of Labour - Syrian)% فقط من تصاريح العمل اليت مت إصدارها لالجئني السوريني يف األردن 4املرأة  نصيب
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)[55]Refugee Unit, 2018أما يف يف القطاع غري الرمسي.  ن% من النساء الالجئات يف بعض مناطق األردن تعمل60حوايل  . ومن املقدر أن
 . )Ritchie, 2017[56]( % فقط10-5 ما بني نسبة النساء الاليت يعملن حيث ترتاوح الوضع خمتلففيف األردن،  الالجئنيخميمات 

املرأة  ددالشائعة اليت حت يةتقليدعراف الابأل مقيداتسوق العمل العديد من العقبات اليت عليهن ختطيها. فهن  دخولالالجئات الاليت يرغنب يف وتواجه 
السورًيت فتيات ال وصول نسبة الزواج املبكر من األمور الشائعة، معة أخرى، يُعترب ومن انحيالعمل غري مناسبة للمرأة. أنواع ابلبقاء يف املنزل وترى بعض 

. كما تواجه الالجئات صعوبة التوفيق بني  )Hikmat, 2017[57]( ٪ 43.7 إىل 2015كن ضحاًي الزواج املبكر يف   الاليت الالجئات يف األردن
يف  3.4 دراسة احلالةمثل االنتقال من املنزل إىل مكان العمل. وتبحث الفعلية اليت تعرتضها قيود ، فضاًل عن الأشكال العمل األخرىو املسؤوليات األسرية 

عمل ملساعدة النساء السورًيت يف احلصول على فرص  -وهو أكرب خميم لالجئني يف األردن –رحت يف خميم الزعرتي لالجئني جمموعة من املبادرات اليت طُ 
بني الوكاالت، من شراكة لل يسمح النهج الفريدقصة خميم الزعرتي، واصًفا كيف  3.7اإلطار  تكمل. ويسفعلية الكثريةالقيود االجتماعية وال هذه الئقة برغم

ن أو عدم اعتبارهن من عملهن برغم عدم وجود حساابت بنكية خاصة هبمقابل للنساء أن حيصلن على أجر  تقنية املواضعة البلوكتشني،استخدام خالل 
 املواطنني. 

القطاع شراكات مبا فيها الشراكات اليت تديرها احلكومة، و  -كيف تستفيد الالجئات السورًيت يف مصر من عدد من املبادرات  3.8 يوضح اإلطاركما 
 يف االقتصاد.  جا دمناالعلى  نملساعدهت –اخلاص وبعض الشراكات بني القطاع العام واخلاص 

 : فرص اقتصادية لالجئات السورايت يف األردن3.4احلالة دراسة 

 اهلدف املهم لالتفاقيتمثل األردن. و  إىلطويل األجل للسوريني و  لنزوح املمتدكاستجابة ل  2016"اتفاق األردن" يف مؤمتر لندن  الدويلاألردن واجملتمع  اعتمد
نتيجة لالتفاق، قررت احلكومة األردنية إلغاء رسوم تصاريح العمل لالجئني السوريني كمساعدة الالجئني السوريني على املشاركة يف سوق العمل األردين. و  يف

 األردن"، وهي اتفاقتبعت "الالحقة اليت ؤمترات قد أقرت املو تصريح.  ستخراجتبسيط إجراءات اأيًضا ، و يةاألجنب ةلعمالا أمام يف بعض الوظائف املفتوحة
القائم على  الالجئات السورًيت، مبا يف ذلك قضاًي العنف وضع(، أمهية الرتكيز على 2019)مارس  3 - بروكسلمؤمتر ( و 2018) 2 -بروكسل مؤمتر 

 الدويل. كما أصدر األردن واجملتمع  )19Council of the European Union, 20[58]( مشاركتهن يف سوق العملكذلك و  أساس نوع اجلنس
سبل (، واليت جتمع بني االستجاابت الفورية ومتوسطة األجل. ويذكر الفصل اخلاص بJRP) 2020-2018االستجابة األردنية لألزمة السورية خطة 

يتضمن الفصل اخلاص ابحلماية االجتماعية كما وظائف اجليدة للمجموعات املختلفة من السكان، مبا يف ذلك النساء،  ال إىل احلاجة يف هذه اخلطة اإلعاشة
 .22على النساء اتركيزً 

 وبروتوكول 1951 عام أن األردن ليس طرًفا يف اتفاقيةحيث ح و وضبعدم الطبق على معاملة الالجئني يف األردن طار القانوين املوعلى صعيد آخر، يتسم اإل
تشريع وطين  مل ُيسن السياسي،تسليم لطاليب اللجوء ال من( مينح احلماية ة األوىلالفقر  21الجئني. ويف حني أن الدستور )املادة صني بوضع الاخلا 1967 عام

 .23أو يستخدم مصطلح "الجئ" اًل يفصت أكثر هذا االلتزام بشكلحيدد 

مع الرتكيز على التحدًيت اليت تواجه الالجئات السورًيت  االستجابة األردنية لألزمة السوريةخطة و  "لالتفاق" لموسامل التطبيق العملي دراسة احلالةتوضح و 
 .24اخلاص ابلالجئات السورًيت يف خميم الزعرتي الوضععلى  ، كما تبينيف العثور على فرص عمل

 ما هو اإلصال ، وكيف نش ت الفكرة؟ 

 80ايل و ح ستضيف املخيمويقع يف مشال األردن ابلقرب من احلدود السورية. وي 2012مت افتتاحه يف قد جئني يف األردن. و لاّل عد خميم الزعرتي أكرب خميم يُ 
. ورغم انتقال  )Oxfam International, 2019[59](كيلومرت مربع، وهو أحد أكرب املراكز السكانية يف األردن.   5.2ألف الجئ ويغطي مساحة 

املالية. ويف املخيم،  اإلمكاانت، بسبب اإلعاقة، أو املرض، أو نقص ااألكثر ضعفً هم  يُعترب من تبقى منهمالكثري من الالجئني األصليني إىل بلدات أخرى، 
مديرية . وقد أسست وزارة الداخلية )UNHCR, 2018][60UNHCR, 2018 ;[61]( معيلة امرأةترأسها واحدة من كل مخس أسر حوايل أسرة 

 .25إدارة خميم الزعرتي نع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمع مسؤولية مشرتكة  ، واليت تعترب مسؤولةشؤون الالجئني السوريني يف االردن
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، ولكن مبا أن معظمهم ساري املخيم حينما يكون لديهم تصريح عمل مبغادرةفيسمح هلم فقط  -احلركة على حريةفرض على سكان خميم الزعرتي قيود تُ و 
يكون العثور على خميم الزعرتي على تصاريح عمل،  يف املقيمونحىت وإن حصل و  .26منذ وصوهلم قط املخيم واغادر يليس لديه تصريح عمل ساري، فلم 

ملدخل ا إىل داخل املخيم منطقتهماالنتقال من املقيمني ينبغي على  حيث مشكلة أخرى، خاصة ابلنسبة للنساءوسيلة تنقل من املخيم إىل مكان العمل 
أصبحت الدراجات لذا، يعمل فقط يف أوقات حمدودة. و كما ،  أبكملها الرئيسي للمخيم. وبرغم وجود نظام حافالت داخل املخيم، فهو ال يغطي املنطقة

املخيم، ولكنها للرجال فقط، حيث أنه ليس من املقبول ثقافًيا أن تركب املرأة الدراجة. وخارج املخيم، يقوم أصحاب العمل  وسيلة التنقل األساسية داخل
ختشى األسر على سالمة كما الزعرتي.   خميمعقبة أخرى أمام نساء  تربعطويلة تُ  رحالت االنتقال اليت عادًة ما تكون بشكل متكرر، ولكن بتنظيم االنتقاالت

مبا فيها رعاية األطفال، ورعاية  –املنزلية امللقاة على عاتق املرأة االلتزامات  وإضافة إىل أنللغياب لفرتات طويلة بشكل يومي.  يضطررنالاليت  ءنساقارهبم الأ
 أبجر.  ميكنهن إجياد الوقت الذي يستغرقه الذهاب إىل عمل عين أنه ال ت –األقارب كبار السن، والطهي والتنظيف 

ابلتعاون مع  شغيل داخل املخيممكتًبا للت منظمة العمل الدوليةخارج خميم الزعرتي، فتحت  ة احملتملةالرمسي لوظائفتسهيل وصول الالجئات السورًيت لول
 .)ILO, 2017[62]( واحلكومة األردنية مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

فرص اقتصادية داخل املخيم.  خلقخميم الزعرتي يواجهون حتدًيت كربى يف احلصول على تصاريح العمل والوصول إىل مكان العمل، مت  املقيمني يفمبا أن و 
هم املستفيد  الرجاليُعترب من الناحية العملية، إال أنه وبرغم أن معظم الفرص االقتصادية املتوفرة يف خميم الزعرتي موجهة للرجال والنساء على حد سواء، 

أيتون خميم الزعرتي  املقيمني يفمعظم وجدير ابلذكر أن اليت تواجهها النساء يف خميم الزعرتي. والعملية  االجتماعية من هذه السياسات بسبب القيود الرئيس
 خارج منازهلن االنساء يف درععادًة ال تعمل . و اعيية املتعلقة ابلنوع االجتمالتقليداألعراف تقع جنوب سورًي حيث تسود واليت ريفية، مدينة درعا المن 

)[56]Ritchie, 2017(. 

عد من على سبيل املثال، ال يسمح بزراعة األشجار واألنشطة الزراعية ألهنا تُ فأنواع فرص العمل يف املخيم. لوائح تقيد إضافة إىل ذلك، هناك قواعد صارمة و و 
، تكون يف األغلب ل املخيمخالعثور على فرص عمل دا منلنساء الاليت يتمكن وابلنسبة لوضع خميم الالجئني مؤقًتا. بينما ينبغي أن يظل األنشطة "الدائمة"، 

وكيل نزلية وواجبات العمل. وغالًبا ما يقمن بتبني املسؤوليات املأن يوفقن  اكبريً   حتدًيً ويكون هذا األمر  كلها.  حبياهتن هذه هي املرة األوىل اليت يعملن فيها
عندما يتخوفن من أال تكون ليس لألزواج. ويف العديد من احلاالت، يرتددن يف االستفادة من فرصة العمل لكن ، و بناهتن األكرب سًناملهام داخل األسرة لا

املبادرات تتضمن النساء. و تصب أيًضا يف مصلحة داخل املخيم و ُيسمح هبا  الوظيفة الئقة هلن. ويتطلب األمر الكثري من االبتكار لتصميم فرص عمل مناسبة
 الناجحة ما يلي: 

  لتقدمي برانمج النقد جهودهم 27الشريكة دوليةالنظمات وخمتلفة امل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وحدتالعمل.  مقابلالنقد
تعبئة ، والتعليم، ومحاية األطفال، و وعية ابلنظافة الصحيةالتالصرف الصحي و العمل املياه، و ملخيم. وتشمل قطاعات اب لمقيمنيمقابل العمل ل

 Basic Needs and Livelihoods Working) اجملتمع، والصحة، واملأوى، واالحتياجات األساسية وسبل العيش، والغذاء
)[63]Group, 2017 فقط  6030 منهميشارك و  ،من السكان البالغني 675.32يوجد يف املخيم حيث  حمدودة. ومع هذا، ففرص العمل

 ,Basic Needs and Livelihoods Working Group)من الوظائف من نصيب النساء % 26بينما تكون  يف العمل
وظائف على الغالبية  التناوب علىدة من مبادرة النقود مقابل العمل، يتم نح الفرصة ألكرب عدد ممكن من األسر لالستفا. ولكي متُ 2017]63[(

هنم يرون أن أ، ليستفيد من الفرصة مبا املعيل األسر الزوج، ابعتباره رب األسرةمعظم أسرة. وختتار  كل  فرد واحد فقط من ملبادرةاب يشاركأن 
يعمل األزواج خارج املخيم، عندما أو  وتكون املعيل هلا املرأة فيها األسرةترتأس الزوجة ينبغي أن تركز على األعمال املنزلية. وفقط يف احلاالت اليت 

 الستفادة من هذه الفرصة.لللمرأة أن تُتاح الفرصة ميكن 

 .يتم ابلتعاون بني الوكالة األملانية للتعاون وإعادة تدويرها، والذي  مجع النفاًيتمشروع قود الفرص املتاحة للعمل مقابل النوتتضمن  مجع النفاايت
وبيع  فرزهاويقوم املشاركون يف مبادرة العمل مقابل النقود جبمع النفاًيت وإحضارها لنقطة التجميع داخل املخيم حيث يتم وأوكسفام.  الدويل

لنساء حيث كان ل املطروحة هذا العمل يف البداية اخلياراتمل يكن . و هم مرة أخرىإعادة تدوير يتم ك والورق لقيمة منها مثل البالستياليت هلا املواد 
إىل االحنناء اللتقاط  تضطر النساءأن يتطلب خاصة أن هذا و ، على املألنظر إليه على أنه غري مقبول ثقافًيا أن تقوم النساء جبمع النفاًيت يُ 

بني أوكسفام/الوكالة األملانية للتعاون  اتنقاش عقباهتمامهن هبذه الوظيفة. و املعيالت ألسرهن قد أبدين جمموعة من النساء غري أن القمامة. 
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للحد دوات اللتقاط القمامة أب تزويد النساءمت قد . و املذكورةالزعرتي، مت التوصل إىل حل لدمج النساء يف فرصة العمل  املقيمني يف خميمو  الدويل
املناطق ميكنهن العمل يف  يف الشوارع الرئيسية القمامة نمعجي إذا شوهدن وهنالنساء الاليت قد يشعرن ابحلرج كما أن   .ن إىل االحنناءتهجاحمن 

 . بدرجة كبرية املشاركات النساءزاد عدد احمللية. ونتيجة لذلك،  السكنية

  جتعل لكنها توفر أوكسفام املساعدة و و خيم الزعرتي. مب للنساء الالجئات فقطمتوفرة وكسفام ألهو مبادرة  "للحياة"مشروع  ."للحياة"مشروع
 فوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيملحتويل اخليم القدمية التابعة حول 28"للحياة"مشروع ويتمحور النساء املشاركات يتولني القيادة. 

 املشاركات يب النساء غري املاهرات على استخدام ماكينات اخلياطة وميكن أن تتوىلويتم تدر )واليت مت استبداهلا بكرافاانت( إىل حقائب عصرية. 
منح النساء الفرصة لرتك املنزل واكتساب  يف ، أساًسا،هذا املشروعمن دف يكمن اهلمهارات اإلدارة. و اكتساب و األخرًيت املاهرات منهن تدريب 

قد نتج عن املشروع اثنوية حيث أن احلقائب ال يتم تسويقها على نطاق واسع. ومع هذا، فالنتيجة االقتصادية هلذا تُعترب مهارات جديدة. و 
منظمة العمل ابلتعاون مع  ،تعيني املشاركات يف املبادرة. وأقام املصنعيف  رغبتهجانب اقتصادي حيث أعرب مصنع أردين للمالبس عن املشروع 

لرعاية الطفل لكل  فزوا. وقدم املصنع ح)ILO, 2018[63]( الشاابت النساء تعينيف هبدداخل خميم الزعرتي  لفرص العملمعرًضا  ،الدولية
اخل املخيم حبيث تتمكن النساء من الوصول نتقال دحافالت لالجدول لتنظيم  منظمة العمل الدوليةخططت كما طفل أصغر من أربع سنوات،  

يلتحق ابلعمل لدى مصنع مل ، األمر برغم حقيقة أن العديد من النساء قد أظهرن اهتمامهن يف بدايةو  .)ILO, 2018[63]( لبوابة الرئيسيةإىل ا
ساعة  ذكرت العديدات منهن أن متضية ،النساء الاليت عملن ابملصنع . وابلنسبة هلؤالء)Almasr, 2018[65]( نسوى عدد قليل منهاملالبس 

اللتزامات املنزلية امللقاة على عاتقهن. وإضافة إىل ذلك، ختشى يف ظل اجًدا  طوياًل  اوقتً  يُعترب مكان العمل كاملة يف االنتقال من املخيم إىل
 .29نظرًا لعملهن خارج املخيمعدم تواجدهن ل أن يفوهتن توزيع النقد خيم الزعرتيمب يةمن مركز توزيع النقدساعدات النقدية النساء املستحقات للم

 اتو األمية، وتدريبحمالواحة جمموعة من اخلدمات اليت تتضمن فصول وفر . تدير هيئة األمم املتحدة للمرأة "الواحة" يف خميم الزعرتي. وتالواحة 
 ,UN Women)القائم على أساس نوع اجلنس قضاًي العنفمعاجلة تركز على اليت نشطة األ، و النهارية لرعايةا رافقعلى املهارات، وم

يوميًا مقابل النقود موجهة للنساء فرصة عمل  200النقود مقابل العمل الذي يوفر حوايل  برانمجأيًضا  "الواحة"كما تتضمن .  2017]66[(
)[67]2016UN Women, ( ،للنساء.  من فرص العمل %80يتم توفري أكثر من . وعلى عكس برامج العمل مقابل النقود األخرى

 –، ولكي تتقاضى الالجئات2018. ويف النهاريةل الرعاية اعمأ، والتدريس، و ياكةالشعر، واحل أعمال مصففيوتشمل هذه الفرص مهام إدارية، و 
ابلبدء يف أول  ،ابلتعاون مع برانمج الغذاء العاملي ،قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة أجورهن ول لألنظمة املصرفيةغالًبا يفتقرن إىل الوصالاليت 

االسرتداد تتمكن الالجئات من طلب واليت من خالهلا ، واملراعية العتبارات املساواة بني اجلنسنيجتربة للكتل املتسلسلة املشرتكة بني الوكاالت 
تعاقدة املتاجر يف النقدي

ُ
سكان لالرجال والنساء العاملون يقدم (. و أدانه 3.7طار اإل) صرفأو الشراء مباشرة بدون تدخل طرف اثلث مثل امل امل

جمموعة أدوات للرضع ويقوم  واحلياكة زين، والتفصيل(. وجيهز برانمج التفصيلتاملخيم اخلدمات اجملانية )فصول تعليمية، وتصفيف للشعر وال
 ألطفاهلن حديثي الوالدة.   الالزمة األساسية دوات واألجهزةابأل والدينعلى وحدة األمومة ابملخيم لتزويد ال هابتوزيع

كز "االتفاق" ومن السبل األخرى احملتملة ملساعدة الالجئات السورًيت على االندماج يف النظام االقتصادي هو أتسيس أنشطتهن التجارية اخلاصة. ولقد ر 
ح تصاريح العمل وابلتايل مل يتناول مشكلة تسجيل أنشطة األعمال السورية يف األردن ابلشكل املالئم. وبرغم التقدم األخري يف إرساء لوائ بشكل كبري على

األنشطة يعترب مستحياًل ابلنسبة لالجئني ، إال أن تسجيل هذا النوع من )USAID, 2017[68]( منظمة ألنشطة األعمال اليت ُتدار من املنزل لألردنيني
. ويشكل هذا األمر عقبة أمام الالجئات السورًيت على وجه التحديد حيث أهنن قد يرغنب يف 30السوريني بسبب االشرتاطات املعقدة للحكومة األردنية

. ويف حقيقة األمر، تنخرط الكثريات منهن )Ritchie, 2017[56]( العمل من املنزل أو ابلقرب منه والقيام مبهام مثل احلياكة، والتنظيف، وتوريد الطعام
 ابلفعل يف هذه األنشطة يف القطاع غري الرمسي. 



   145 

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

 التطبيق والتحديات وعوامل النجا  

خطوات  ردنمقارنة بعدد سكانه. وقد اختذ األمن الالجئني على مستوى العامل حصة ستضيف اثين أكرب يحيث  ،بشكل كبري ،أتثر األردن ابألزمة السورية
االستجابة األردنية لألزمة السورية وخطة  "اتفاق األردن" يف إطارعلى املدى املتوسط، وذلك أيًضا ليس فقط للتعامل مع القضية على املدى القصري ولكن 

 . الدويلاجملتمع بدعم من ، و 2018-2020

. ومع هذا، ةالعمل الرمسيسوق السوريني يف غلة يف تشغيل رية للمتابعة مما سلط الضوء على العديد من اجلهود املستيف مؤمترات دو  "االتفاقتنفيذ "مت تقييم 
حيث يكونون أكثر عرضة  إىل سوق العمل غري الرمسي ،بشكل متكرر تنضم،يف األردن بدون تصاريح عمل و  تقيم الالجئنيالغالبية العظمى من الزالت 

 لالستغالل. 

زًيدة الرتكيز على هذا املوضوع، كما  "التفاق األردن"تواجه الالجئات السورًيت حتدًيت إضافية يف الدخول لسوق العمل. وقد أوضحت مؤمترات املتابعة و 
ى إىل هذه النتائج مما أدفرص عمل اليت تواجه النساء يف العثور على  عقبات. وقد راعت املبادرات املذكورة هنا النفس املسألةستجابة االخطة  ذكرت

ن بقدر أكرب من همتتععلى ذلك إمنا يعربن كيف دخل األسرة و فقط سامهن ال يعلى فرص للعمل، ابلفعل صل الالجئات السورًيت حتاملشجعة. وحينما 
كما ذكرن أن العمل داخل أسرهن منذ مشاركتهن يف بعض مشروعات املخيم.  أهنن أصبحن يف وضع أقوى الزعرتي خميم نساء ورد عن التمكني. وقد 

 . )UN Women, 2016[67]( جديدةإضافية االجتماعي داخل املخيم، وكسر دائرة العزلة واكتساب مهارات  التواصل شبكة عزيزساعدهن على تي

 لدفع أجور الالجئات البلوكتشني )سلسلة الكتل(تقنية استخدام  نظرة متعمقة يف .3.7 طاراإل

 ابلدً  62مليون شخص يف  24.5، تلقى 2018في فيف االستجاابت اإلنسانية.  تستخدم، بصورة متزايدة، برامج حتويل النقود كانتيف العقد املاضي،  
وجرى العرف أن %. 150، مما ميثل منًوا سنوًًي بنسبة 2009يف  شخص مليون 1.1 ارتفاًعا عن(؛ WFPمن برانمج الغذاء العاملي )نقدية مساعدات 

أو مشغلي شبكات احملمول. وهذا اندًرا ما يساعد صارف اإلنسانية على طرف اثلث موثوق فيه، مثل املمن أجل املساعدات  ةتعتمد التحويالت النقدي
دراسة أجرهتا  شارت، أعالوة على ذلكأوراق تعريف اهلوية. و افتقارهن إىل بسبب  ئًيا، وذلك جز يف الوصول لألنظمة املالية ة أكربالالجئات الاليت جيدن صعوب

 تقدمي عملياتبسبب عدم استيعاهبن ل هنأعربن عن عدم ثقتهن يف مؤسسات التنمية وارتباكقد أن الالجئات يف األردن  إىل األمم املتحدة للمرأةهيئة 
مساعدات برغم  وااجلريان واملعارف تلقبعض حول مدى استدامة تلك املساعدات، وأن  لديها معلومات. وضربت بعضهن األمثلة عن عدم توفر اتاملساعد

 . ةاملالي ا من الناحيةاستقرارً أكثر أهنم يبدوا 

يف خميمات  2018يف  البلوكتشنيتقنية لإبطالق جتربة  ،شراكة مع برانمج الغذاء العاملييف إطار  ،وللتعامل مع هذه املشكالت، قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة
تقنية عد اإلنسانية. وتُ املساعدات سياقات  فتيات يفكيف ميكن هلذه التكنولوجيا الناشئة أن حتسن املعامالت املالية للنساء والبحث  ألردن لابالزعرتي واألزرق 

 للثقة يف امربرً  مال يوجد لديه ممن، بدوهنا،أو أطراف أفراد الثقة بني من تؤ املوجودة ابلفعل ميكن من خالله إنشاء شبكات  تالتكنولوجيا مزجًيا بني البلوكتشني
 الرسوم الباهظة، وإبطاء النشاط االقتصادي، حتصيلتقليل دور الوسطاء، والذين ميكنهم توجيه قوى السوق، و  البلوكتشنيلتكنولوجيا . وميكن بعضهم البعض

على املعلومات الشخصية. وابلرغم من شهرهتا بسبب تطبيقات األصول املالية الرقمية )مثل بيتكوين(،  ابلضرورة حمل ثقة أو مؤمتنني  يكونواال كما أهنم
مبلغ شهري مستحق يف  تلقيأنه بداًل من  تقنية البلوكتشنيويعين استخدام  .31على جمموعة كبرية من القطاعاتلتأثري اوشك  على البلوكتشنيفتكنولوجيا 

 اسرتداد النقدية من( طلب 3.4 صورة نقدية ويف اتريخ حمدد، ميكن للمشاركني يف برانمج النقود مقابل املال التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة )دراسة احلالة
التابع  تعريف اهلوية البيومرتية العني املربوطة بنظام حدقةة مسح . ومن خالل تقنيبشكل مباشر املشرتًيتاملتاجر املتعاقدة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة أو عمل 

 فوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ميكن لالجئات تلقي األموال بدون احلاجة ألوراق تعريف هوية.  مل
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)دراسة  نالية يف واحاهتاملمية األو حملة للمرأة بتنظيم ندوات وابلتوازي، لكي تتمكن الالجئات من االستفادة الكاملة من هذه اخلدمة، تقوم هيئة األمم املتحد
هيئة األمم املتحدة الذي تتبعه  شامل،ال النهجهذا يعكس . و البلوكتشنيض حساابهتن على اعر استعلى  املتلقيات للمساعدات(، حيث يتم تدريب 3.4 احلالة

 . إعاشةفرص ري توفملرونة ومتكني املرأة اقتصادًًي من خالل ا ، لتحقيقللمرأة

بني قواعد بياانت هيئات  وقد أشار برانمج الغذاء العاملي إىل أن القيمة الفريدة اليت توفرها تقنية البلوكتشني هلذه املبادرة املشرتكة بني اهليئات هي الربط
هيئة واحدة. ويف إطار الشراكة بني التنمية املتعددة. ويف سياقات املساعدات اإلنسانية، كانت معظم جتارب تقنية البلوكتشني اليت ُأجريت تتم من خالل 

ز الشفافية يف جمال هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج الغذاء العاملي، مبا أن كل هيئة مبقدورها إثبات صحة معامالت اهليئة األخرى، ميكن للمنصة أن تعز 
لة. كما أن استخدام تكنولوجيا البلوكتشني من قبل هيئة األمم املساعدات اإلنسانية، وكذلك الكفاءة، من خالل احليلولة دون ازدواجية اجلهود املبذو 

 املتحدة للمرأة يُعد مواتًيا لتعميم النوع االجتماعي بشكل أكثر فاعلية على مستوى أنظمة العمل اإلنساين أبكملها. 
 ent: Emerging Opportunities for Mobile, Identity and AidBlockchain for Developm, )[69](GSM Association, 2017 ,املصدر: 

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

opportunities and risks for women and girls,” https://doi.org/10.1080/13552074.2019.1627778. 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/12/Blockchain-for-Development.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/12/Blockchain-for-Development.pdf
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 جئات يف مصرج االقتصادي لاّل ا دميف اإلنظرة متعمقة  .3.8 طاراإل

فوضية مب الجًئا 289.231 ، ُسجل2017في فإفريقيا.  شرقالوافدين إليها من الشرق األوسط و  املستضيفة لاّلجئنيمصر هي بلد أخرى من البلدان 
 الجئ.  ينيمال مخسةالرئيس املصري أن البلد تستضيف صرح  حيث لشؤون الالجئني يف مصر السامية األمم املتحدة

ن الظروف حسالطعام واملساعدات النقدية، مل تتتوزيع قسائم رغم من ل، اب2016 (EVAR) يف مصر نيالسوري الالجئني ضعف تقييمطار إلوطبًقا 
 لربانمج وفًقاضعف يف االستهالك الغذائي أو هم عرضة لذلك الالجئني السوريني يف مصر من ما يقرب من نصف املعيشية لالجئني السوريني. ويعاين 

وتُعترب النساء املعيالت لألسر األكثر أتثرًا بذلك على وجه اخلصوص حيث تبلغ نسبة األشد ضعًفا وتعرًضا منهن لضعف االستهالك العاملي.  األغذية
 تقييم.   لل خضعن% ممن 72الغذائي 

 هاحتفظإبداء  )مع 1951 لعام كغريهم من األجانب. وقد وقعت مصر على اتفاقية الالجئنيلعمل  احلقوق يف ا نفس نيلالجئاقانون العمل املصري  مينحو 
قوق احلالالجئون  نحنظرًًي ميُ رغم من أنه . وابل1980لعام  331رقم وطين مبوجب القرار اجلمهوري االتفاقية كقانون اعتمدت ( و أحكامعلى مخسة 

نفسها يف العمل كغريهم من غري املصريني، ولكن يف الواقع، توجد عقبات مثل صعوبة احلصول على تصاريح عمل، وحمدودية فرص العمل يف سوق 
. دون تشغيلهم حائاًل قف وهذه العقبات ت؛ يف املهاراتمع اجملتمعات املضيفة، والفجوات التوترات ، و القائم على أساس نوع اجلنس العمل الرمسية، والعنف

متناهية الصغر مشروعات عيش حيث يشارك معظمهن يف ال بديلة لكسب وابلتايل، فغالبية الالجئات السورًيت الاليت يعملن يف مصر يلجأن إىل سبل
 املصرية.  العمل قوانني تكفلهاقطاع غري الرمسي وبدون أي محاية اليف 

الرتكيز زًيدة لالجئني واجملتمعات املضيفة، مع  ةنة الذاتيو املر  تعزيزتدابري لبعض ال 2018-2017خطة االستجابة املصرية  تقرتحاويف هذا السياق، 
على قابلية االستخدام، يف املقام األول، و  بتعزيز التشغيلألجر. وسريكز الدعم اخلاص العمل مدفوع اعلى تنمية املهارات، ورًيدة األعمال والوصول إىل 

 ة. يثقافألسباب  املتاحة هلم مقارنة بنظرائهن من الرجال حمدودية أكرب يف فرص العملالنساء الاليت يواجهن 

  قطاع الغذاء القطاع العام واخلاص يف  ةشراك

 أنهوقد أظهر  غذاء، قامت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة العمل الدولية بعمل حتلياًل لسلسلة القيمة يف قطاع ال2014يف 
العاطلني نسبة كبرية من الالجئني ظهرت لالجئني السوريني يف مصر. وقد أتوفري فرص تشغيل األرابح و حتقيق األعلى للنمو و  تاإلمكاانالقطاع الذي يتيح 

جنب الساعات الطويلة من املنزل يف قطاع الغذاء لتجنب التحرش يف العمل ويف الشارع ولتأبنشطة جتارية ، خاصة النساء، اهتماًما يف العمل عن العمل
ابلتعاون و مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني للمرأة، ابلتنسيق مع  ، أسس اجمللس القومي2018. ويف بني املنزل ومكان العمل يف التنقالت

حالًيا  احمللي أة يف اجليزة. ويعمل مطبخ اجملتمعاجمللس القومي للمر مقر مطبًخا حمرتفًا داخل  -وهي شركة مصرية انشئة لصناعة األغذية املنزلية –مع "مم" 
فرص با يف مصر لنساء األكثر ضعفً ايعمل على توصيل مهارات  شراكة بني القطاع العام واخلاصللمنوذج  إطار حتت إشراف اجمللس القومي للمرأة يف

. ووفًقا لبعض الالزمة ، وكذلك توفري املكان واملعداتيةغذاأل تصنيع وجتهيزدهم ابلتدريب على يمن خالل تزو  ةاملصري غذاءلدخل يف سوق المدرة ل
( شهرًًي يف دوالر أمريكي 300جنيه ) 6.000ما يصل إىل كسب من   ملشاركاتا تكنمتدورة جمانية يف الطهي مع مم، حضور التقديرات، بعد 

املطبخ يف يوليو  وتطوير ديثحت. ويطط اجمللس القومي للمرأة مع املفوضية  )71Gray, 2017][( أضعاف احلد األدىن لألجور ة، وهو مخس2017
 التقييم. حباجة إىل هذه املبادرة  اليزال أثربشكل أفضل ألغراض التدريب واإلنتاج. و هيزه من أجل جت 2019

 ، Egyptian women cook their way to financial independenceA new app is helping “, )[71](Gray, 2017”املصدر:
A Guide to , )[72](ILO/UNHCR, 2014mumm; -homecooking-women-https://www.weforum.org/agenda/2017/05/egyptian

Market-based Livelihood Interventions for Refugees, https://www.unhcr.org/594b7d7f7.pdf. 

 دعم الالجئات للعثور على عمل منزيل الئق

أجراه . ووفًقا الستقصاء العمل به لالجئني ميكن آخر جمااًل  -تنظيف املنزل، والطهي، ورعاية األطفالأعمال مبا فيه  –جر مدفوع األملنزيل ا العملويُعترب 
. وال يغطي قانون العمل )Abdel Aziz, 2017[73](كعامالت منزليات   اشتغلن% من الالجئات 54، 2017املعهد الدويل للبيئة والتنمية يف 
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 ادة، تضمنت امل2018نزيل. ويف عمل للمشاركة يف العمل امل لرتخيصأن الالجئني ال حيتاجون  ضمًنا يعين مما، نيل املنزلياالعم 2003لسنة املصري 
يف اليت تشتغل الالجئات ال حتمل ولكن القانون مازال قيد املناقشة. ونتيجة لذلك،  ضمن نطاقهامن مسودة قانون العمل اجلديد اخلدمة املنزلية  43

عام  أجراه جوريديين . ويف استقصاءأساس نوع اجلنسالقائم على العمال املنزليني مستندات قانونية سارية وأحيااًن يعانني من العنف اجلنسي أو العنف 
% من املشاركات من التحرش اجلنسي، مبا فيها االغتصاب، 10لقاهرة، اشتكت ابيف املنازل  تعملو  مولودة يف اخلارج ة )أجنبية(خادم 633على  2009
 وطلب خدمات جنسية.  ةغري الئق بطريقة واللمس

هلن يف  العمال املنزليني من خالل مصاحبتهن يف اليوم األول الاليت يشتغلن يف، قدمت بعض املنظمات غري احلكومية الدعم لالجئات لذلك وكاستجابة
الوطنية  املنظمة املصرية ت، بدأ2017. ويف هندعمتشبكة  نساء لديهنهد على البنود املتفق عليها، وإخبار صاحب العمل أن الاشوالقيام بدور  العمل

عثور القطاع اخلاص ملساعدة الالجئني على المن  يكشر مع  يبًياجتر مشروًعا  ،، وهي منظمة غري حكومية(Refugee Egypt) لالجئنيا دمةخل
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ، تطور هذا الربانمج بشكل أكرب ابلشراكة مع 2018. ويف من خالل وكالة تشغيل موثوقةالعمل املنزيل  على

 الجئني يف مصر. لمزيد من الجر أكثر تنوًعا لشغيل مدفوعة األثر وتقدمي فرص تألمن أجل مضاعفة ا جئنيالال

 األعمال ائداتملساندة الالجئات من ر  الشعبية القاعدة على مستوىحركات 

املبادرات احلديثة على مستوى القاعدة الشعبية تلعب دورًا إضافة إىل املبادرات اليت قامت هبا احلكومة املصرية واجملتمع اإلقليمي والدويل، هناك بعض 
(، وهي منصة نظمتها شبكة Women on the Moveمهًما يف التمكني االقتصادي لاّلجئات يف مصر. فهناك مبادرة املرأة يف مسرية التقدم )

من املهاجرات والالجئات ابلنظام اإليكولوجي وهتدف إىل ربط رائدات األعمال  (Startups Without Borders"شركات انشئة بال حدود" )
، ابلشراكة مع منظمة إنرتبرنل 2019لألعمال التجارية احمللية يف مصر. ويف إطار احلدث األول الذي نظمته منصة املرأة يف مسرية التقدم يف القاهرة 

(Entreprenelle) ( لتمكني املرأة، والشبكة السورية "خطوة"، ومؤسسة فردFARD) ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، جنحت ،
ألف جنيه  15من رائدات األعمال من سورًي، واليمن، والسلطة الفلسطينية، ومخسة اقتصادات أخرى. ومت منح جائزة بقيمة  250يف جتميع أكثر من 

 من أجلاألعمال ائدات رلالجئات  المنصة مهمة عد هذه. وت  لفترة حضانة أعمالهن الرياديةمصري الثنتني من الفائزات كرأس مال 

 المعلومات.  تبادل، وفر  العمل، ولتشبي ا
https://www.unhcr.org/eg/wpEgypt –Livelihood & Economic Inclusion Annual Report 2018 , )[74](UNHCR, 2018 ,-املصدر: 

3RP Regional Refugee & Resilience Plan , )[75](UNHCR, 2017Report2018.pdf; -content/uploads/sites/36/2019/10/LH_Annual
-refugee-regional-https://reliefweb.int/report/egypt/3rp Egypt, –in Response to the Syria Crisis  2018-2017

Migrant women , “)[76], 2018(Entrepreneur Middle East; egypt-crisis-syria-response-2018-2017-plan-resilience
entrepreneurs showcase their business ideas at Cairo's women on the move”, 

.https://www.entrepreneur.com/article/311649 

 اخلالصة والتوصيات .3.5

إقرارًا جمموعات خمتلفة من النساء، ناول وضع توضع املرأة يف العموم ل تناولوعلى مستوى العامل، كان هناك حتواًل يف  إفريقيايف منطقة الشرق األوسط ومشال 
 وجهة. م هنًجاقد تتطلب  ااألكثر ضعفً مبا أن جمموعات النساء  اإجيابيً تطورًا يُعترب هذا . و غري متجانسةالنساء جمموعة أبن 

من العامالت ومتكينهن اقتصادًًي، مبا فيهن  ااألكثر ضعفً خطوات لتحسني محاية الفئات  تتخذ بلدانيف هذا الفصل أن الاملذكورة  دراسات احلالةوتوضح 
لك اجملموعات، واليت تشكل األساس حول التحدًيت اليت تواجهها ت استداللية ببناء قاعدة بلدانوالريفيات، والالجئات. أواًل، تقوم ال ،اتاملنزلي امالتالع

على دمج بعض هذه الفئات يف االقتصاد الرمسي من  بلدانمن العمالة النسائية. واثنًيا، تعمل ال ااألكثر ضعفً صاحل الفئات ل ايتلإلصالح القانوين/السياس
العمال من املغرب واألردن تشريًعا خاًصا يغطي  تنطبق على جمموعات معينة من العمالة. وقد أصدر كل اتخالل إصدار تشريعات ووضع أطر سياسي

ضمن تشريع املغرب اخلاص كما خاصة للريفيات.   وخطة عمل ، واليت مل تكن تقع حتت مظلة تشريعات العمل من قبل. وقد أصدرت تونس اسرتاتيجيةاملنزليني
 وضعاخلاصة أبزمة الالجئني اهتماًما زائًدا ب السياساتية االستجاابتأظهرت قد لسالليات. و ل األراضي اجلماعية األراضي احلق املتساوي يفصالحات إب

https://reliefweb.int/report/egypt/3rp-regional-refugee-resilience-plan-2017-2018-response-syria-crisis-egypt
https://reliefweb.int/report/egypt/3rp-regional-refugee-resilience-plan-2017-2018-response-syria-crisis-egypt
https://www.entrepreneur.com/article/311649
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على سبيل املثال، و توفري فرص عمل الئقة هلذه الفئات من النساء. ملموسة لتشجيع مبادرات  بلداناألردن ومصر. واثلثًا، تتخذ الكل من الالجئات يف  
حيمل الكثري الذي ، التضامين االقتصاد االجتماعي ملفهوم، فريوجان املغرب وتونس أماريفيات. اختذت يف مصر وتونس مبادرات لتسهيل التغطية االجتماعية لل

 دعم للفرص االقتصادية لالجئات يف مصر واألردن.   كما يتممن اإلمكاانت للريفيات.  

 : ت احلالةدراسامن  استخلصتهذا الزخم من خالل اتباع التوصيات التالية، واليت ميكن احلفاظ على استمرارية و 

  من النساء. وهذا يعين تصنيف البياانت ليس فقط حبسب النوع، ولكن أيًضا  األكثر ضعفااالستمرار يف بناء قاعدة البياانت اخلاصة ابلفئات
 املوقع والسن وهكذا، ومجعها وحتليلها ونشرها بشكل منتظم. 

  األكثر  العمالة تركز على فئاتاليت  منظمة العمل الدوليةعلى اتفاقيات التصديق حنو  منظمة العمل الدوليةالعمل مع الشركاء االجتماعيني و
الشرق األوسط ومشال  بلدانمن ، واليت مل تصدق عليها أي 189ني رقم لعمل الالئق للعمال املنزليل منظمة العمل الدولية، مثل اتفاقية اضعفً 

 لتوفيق تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقيات املصدق عليها.  بلدانبدعم ال نظمة العمل الدوليةالتصديق مل يسمحسو حىت اآلن.  إفريقيا

 معينة من العاملني،  نطاق قانون العمل. وميكن تطبيق ذلك من خالل إصدار قوانني منفصلة لفئات خارج توفري احلماية لفئات العمالة اليت تقع
 العمل. القوانني احلقوق نفسها اليت ينص عليها قانون  على أن تضمن تلك

  لسياسات ذات الصلة: ايف أطر  ااألكثر ضعفً للفئات إيالء اهتمام خاص 

o  السياساتعلى مستوى املساواة بني اجلنسني تعميم مفهوم الريفيات من خالل إصدار سياسة خاصة ابملرأة الريفية أو  اكلمشمعاجلة 
 الزراعية. 

o  بلدانذات الصلة واملتعلقة مبشاركة الالجئني يف سوق العمل يف ال اتالسياسواثئق الجئات يف اإلقرار ابلوضع اخلاص لاالستمرار يف 
 املضيفة. 

 ااألكثر ضعفً  الريفني من أجل الوصول للسكاننائية التنمية يف املناطق الألغراض التعاون  ومشروعات التأكد من تطبيق مزيد من برامج . 

 ويف الوقت النساء، تسودها االقتصاد غري الرمسي مع الرتكيز على القطاعات اليت  يف بذل اجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع الرمسي على ستمرارالا
االجتماعية من ماية احلشرتاك يف خمططات التسجيل لالتسهيل السماح للعاملني يف القطاع غري الرمسي ابلتمتع خبطط احلماية االجتماعية. و ذاته 

 استخدام التكنولوجيا. و التسجيل واشرتاطات خالل تبسيط إجراءات 

 ابلعاملني املنزليني والزراعينياخلاصة األوضاع على التحقيق يف  العمل وتدريب مفتشياخلاصة  باينلعمل يف املناطق الريفية واملاتفتيش  إاتحة ،
 خاصة النساء. 
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for-case-business-library/publications/2019/04/the-https://egypt.unwomen.org/en/digital-: راجع املوقعملزيد من التفاصيل  14
egypt-in-sector-agribusiness-the-in-conditions-working-women-improving  

 .نقل ملكيتها( الذي ينظم اإلشراف اإلداري على جمتمعات السكان األصليني وتنظيم إدارة السلع اجلماعية و 1919أبريل  27) 1337رجب  26يف  الصادر هرالظا 15

أييت األراضي. وحقوق  لتسجيل و اشرتاطة، وهبطاقات هويفتيات التفاصيل الدقيقة هلذه العادات قلياًل من كيان مجاعي آلخر. وعالوة على ذلك، غالًبا ال حتمل النساء أو القد تتباين  16
 هذا نتيجة حلقيقة أن اآلابء غالًبا ما يسجلون األطفال الذكور وال يسجلون اإلانث.

 .مجاعة إىل هذه اجلماعةأعضاء يربط الذي  يالعرق علم األنساب إىل ساللة مصطلحيشري  17

18nt le dahir du 26 rejeb 1337 (27 Avril 1919) organisant la tutelle administrative des Proposition de loi modifia 

.collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des terres collectives 

 معية الدميقراطية لنساء املغرب، واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان.انشط وعضو مؤسس يف اجلوهو مع ربيع انصري،  اليت متت تعتمد املعلومات على املقابلة 19

 هيئة ن، وأمينة لطفي املنسق السابق لربانمجقامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعمل مقابالت يف الرابط مع عبد الرازق احلنوشي، رئيس اجمللس، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسا 20
 ؤسس يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان.املعضو ، اللنساء املغرب، والناشط ربيع انصري ةالدميقراطي للجمعيةملغرب، والرئيس السابق األمم املتحدة للمرأة اب

     convention.html-refugee-https://www.unhcr.org/1951.تتوفر املعلومات على:  21

 plan-response-https://jordankmportal.com/resources/jordan-2018-2020.للتفاصيل، انظر:  22

تسمح املذكرة و لشؤون الالجئني.  السامية بني األردن ومفوضية األمم املتحدة 1998امل األردن مبوجبه مع الالجئني هو مذكرة التفاهم املوقعة يف عام اإلطار القانوين الوحيد الذي يتع 23
ملصطلح "الجئ"، مبدأ عدم اإلعادة القسرية )الذي  1951وفًقا ملذكرة التفاهم، يقبل األردن تعريف اتفاقية و . اختصاصهاللمفوضية بتوفري احلماية الدولية لألشخاص الذين يقعون ضمن 

يف الوقت و على األرجح خلطر االضطهاد( وحقيقة أن الالجئني جيب أن يتلقوا العالج وفًقا للمعايري الدولية.  احيظر على الدولة اليت تستقبل طاليب اللجوء إعادهتم إىل بلد قد يتعرضون فيه
 يشري إىل الالجئني السوريني على أهنم "زوار"، مما يؤكد الطبيعة املؤقتة إلقامتهم.و . الوطنية ني رمسياً يف قوانينهنفسه، يتجنب األردن االعرتاف ابلالجئ

مع املستفيدين واملديرين حول خدمات الدعم االقتصادي  املركزة ماعيةاجلناقشات امل. ونظم الزًيرة مكتب أوكسفام ابألردن. ومت تنظيم 2018املخيم يف أكتوبر  أتليف الدراسةزار فريق  24
 املختلفة املقدمة للمرأة.

وعة يف إدارة املخيم وتقدم جمموعة متن ردنية اهلامشيةاهليئة اخلريية األتدعم دولية منظمات عدة  . وهناكردنية اهلامشيةاهليئة اخلريية األإىل من احلكومة خرى يف املخيم األدارة اإلوحتال أمور  25
، واليونيسيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وأوكسفام، وبرانمج مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمن اخلدمات داخل املخيم )مثل: 

 نقاذ الطفولة(.إ، وهيئة هيئة كري الدولية، و الدولية ألملانية للتنميةوالوكالة ا، كالة التعاون التقين والتنميةو و ، املنظمة الدولية للهجرةو الغذاء العاملي، 

مع السكان. وأي دخول إىل املخيم  تبادل املعارفبوجود أكرب رابع مدينة لديهم، فليس لديهم الفرصة لزًيرة هذه املنطقة وابلتايل ال يتمكنوا من على دراية  وابرغم أن األردنيني قد يكون 26
 فردي.بشكل  فيهيتم التحقيق 

ووكالة التعاون التقين للهجرة،  لدوليةي، واملنظمة االيونيسف، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرانمج الغذاء العامل 27
، وكويست سكوب، وآكت أالينس، وهيئة انقاذ دولية، وجلنة املساعدات الاملعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية، و الدولية، وهيئة اإلغاثة منظمة طوارئ الياابن، وأوكسفام، و والتنمية

لالجئني، ومؤسسة نور  جييالنرو ، واجمللس الطفولةواالحتاد اللوثري العاملي، وهيئة انقاذ  "أطفال بال حدود"، مرسي كور، واجلمعية األهلية الياابنيةمؤسسة ، و دوليةلالطبية االطفولة، واهليئة 
 احلسني.
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لن يصبح لإلصالحات األخرية اليت شهدهتا جبهة العمل واالقتصاد لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة أتثري يُذكر إذا استمرت األعراف 
الفصل ابلتحليل اجلهود واملبادرات اإلصالحية األخرية اليت  االجتماعية التقييدية والتشريعات التمييزية يف إعاقة مسرية املرأة. يتناول هذا

قامت هبا كل من مصر واألردن واملغرب وتونس ملواجهة األعراف االجتماعية التقييدية والتشريعات التمييزية املتعلقة بوضع املرأة داخل 
إلرث والزواج واجلنسية، وبدأت يف التصدي للمعدالت األسرة واجملتمع. فقد اختذت البلدان تدابريًا فيما يتعلق ابملساواة يف حقوق ا

 املرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات، على الرغم من أنه ال يزال الطريق طوياًل.

  

 املرأة يف األسرة واجملتمع . 4 الفصل
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 املرياث والزواج واجلنسية :املرأة داخل األسرة واجملتمع .4.1 رسوم بيانية

 
 

 

المر   دا   األسر   الم تم 

الم را   ال  ا   ال ن  ة
مم ر    وا دة و وص    

     ال      

الم را 
الموا    الد ل ة

ال وا  وال     

  في أيًضا تترس  را األع هذ  فبع   ال ساء  عاقة في الت ييدية ال مطية وال وال  اال تماعية األعرا  استمرت  ذا محدود ت  ير  ال واالقتصاد العمل  ب ة على تمت التي األخير  ل صالحات يكون لن

 البلدان تل  في ال  سين بين بالمساوا  الخاصة الدستورية المباد  مع يتعار  الذ  األمر وهو األربعة، بلدانال  األسر  قوا ين  تشريعات

القوا    الو ن ة

 النساء نأ )سيداو( المرأة ضد التمييز أ كال كافة عل  القضاء اتفاقية لجنة أوضحت قد
 ال   همل يكون أن ينبغي المتوف  الشخص م  القرابة د جة     عل  هم الذين والرجال

 اتفاقية عل  األربعة البلدان صادقت وقد  التركة في مت ا ية     ة  لى ال  و   ي
 المرأة ضد التمييز أ كال كافة عل  القضاء

 حقو  بش ن والشعوب اإلنسان لحقو  اإلفريقي بالمي ا  الملحق )مابو و بر  وكو ( يذكر
 ضمانات  إل اإل ارة مع والرجال للنساء الميرا  في المتساوية الحقو  إفريقيا في المرأة
 االختياري البروتوكول عل  تونس أو المغرب من أي تصد  ولم  ل رامل محددة

 ل نا  حقي حي  والرجل المرأة بين الميرا  في المساواة تحقق الوطنية القوانين تضمن ال
 دأمب مع هذا  يتنا    عليها الحصول للرجال يحق التي ال  ة     فق  تر  أن

 األربعة البلدان دسا  ر في المترس  المساواة

 ق ات   ا  ة

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

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

 سرةاأل أفراد يحرمون من عل  صا مة  قوبات لفرض المصري الميرا  قانون تعديل تم

 الم ا ا  عل  يؤكد مسبو   ير نهائيا   حكما   القاهرة استئنا  محكمة أصدرت  ميرا هم من

 الميرا  في األ  ا   الن ا  الرجا  ب  

 هذه أن من الر م عل  وتونس، مصر في ممكنة المور  حياة خالل بوصايا التوري  أصب 
ا الخيارات  الواقع في منها االستفادة يتم ما نادر 

 المرأة بين الم را   ي الم ا ا مبدأ بتونس والمساواة الفردية الحريات لجنة تقتر 
 ةالمنطق في حاد ا جدال   أ ار أنه إال ،البح  قيد  ال ما هأن من الر م وعل   والرجل

 ال ة  مرور لحين الم را   ي حقو ه   ق  الور ة عل    ظر الئحة األردن استحد 
 المور  وفاة عل  أ هر

مما سات  ا د 

 وص ات بش ن ال  اسات

 لمشارا الوعي رفع   ود تست د  أن وي ب ي  الم را  في المرأ     و  الو   ر  

 سواء حد على والر ال ال ساء من كل  لي ا

  الميرا في بح  ا المطالبة في تر   التي للمرأ  ال   و    الم   دة ت ديم

 المرأ   ح و على الميرا  و  راءات ب رارات المع يين ال  وم    الم  ول    در  

 الح و  هذ  على الحصول تعيق قد التي الم تمع وممارسات

 الميرا  في المرأ  ح و  لصال  تصدر التي الم  م   رارا        ضمان

 مع ريعالتش هذا مواءمة أ ل من الو     ال  ر     في الميرا  في المساوا  مبدأ ترسي 
 البلدان دساتير تك ل ا التي المساوا  مباد 

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

 الم ط ة أ حاء  ميع في المرأ  ورا ة بش ن ال  دة والمم ر    ال  را     د 

الموا    الد ل ة

 من كل س   بينما ،ات   ظ األردن أبد  وقد     اله  ب ن  ة يتعلق فيما والمرأة الرجل بين ال قو   ي الم ا ا  عل  المرأة ضد التمييز أ كال كافة عل  القضاء اتفاقية من 2   رقم المادة تنص
    ظا ها وتونس والمغرب مصر

مما سات  ا د القوا    الو ن ة

 والمغرب، دنواألر مصر وفي  الموا ن   ب   التم    من ب  كال الجنسية قوانين بع  تسم 

 األجن ي ال    إل  جنسيتهن نقل للزوجات يمكن ال

 بع  في زللتميي أجان  من يتزوجن الالتي أفريقيا و مال األوس  الشر  نساء تتعرض قد

 واطنيم من  يرهم بها يتمتع التي ال قو  بن       اله  أ واجهن يتمتع ال وقد  الحاالت

 البلد

 للحصول بطلبات والتقدم اإلقامة، تصاري  عل  الحصول في صعوبات الموا ن     ر يواجه

 ليمالتع قطاعات في المتاحة المزايا من واالستفادة العقارات، و راء القيادة، رخص عل 

 واالست مار والعمل والصحة

  نقلب ل مهات لل ما  بهم الخاصة الجنسية قوانين وتونس والمغرب مصر من كل عدلت

    اله  إل  جن  ته 

  األجن ي ها  ج إل  جن  تها نقل في الحق ال  جة تمن  التي المنطقة في الوحيدة هي تونس

 الم ل    ر م  بال  ا  التونسية للمرأة البالد تسم  كما

  موا ن  ال   ر األ د  ات أبناء يحتا  ال بحي  به الخا  العمل قانون مؤخرا   األردن عد ل

 األردن في للعمل تصري  عل  الحصول إل  األردن في يقيمون ممن

 وص ات بش ن ال  اسات

   لى             في متساوية ح وقًا المرأ  لم   ،وال وا  ال        ر     مرا عة ال م   وة    و    ل   ا      ا  وا  م  ر   تس يل

 في   ا         و ود وعدم الكاملة ال ا و ية المساوا  ضمان ي ب ي كما  وا      ا  وا 

 والر ال ال ساء بين ال  ل   راءات
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 العنف ضد املرأة :املرأة داخل األسرة واجملتمع .4.2 رسوم بيانية

 
 

 

المر   دا   األسر   الم تم 

العن   د المر  
 وص    ومم ر    وا دة 

     ال      

 و مال األوس  الشر  نساء من    

 الشري  لعنف تعرضن إفريقيا

 دض للعنف اإلجمالية التكلفة تقدر
  بحوالي وأسرهن الناجيات النساء
ف من التونسيات تعرضن للعن     رمص في سنوي ا يو   مل ون    

 في المجال العام

 من الفتيات في منطقة الشر     
ت األوس  و مال إفريقيا تتزوجن تح

ا   سن   عام 

العنف االقتصادي في    ا  
 سنوات 0 المغرب خالل 

 منطقة في نساء  ال  ك  م   احد  تتعرض
 للعنف إفريقيا و مال األوس  الشر 

العال 

من قة الشر  
األ س    ما  

  ريق ا

بنسبة مقارنة

35%

38%

لعنيفة هنا  اعتقاد قوي ب ن المرأة يج  أن تتحمل المعاملة ا

 من قبل الزو  حت  تحاف  عل  وحدة األسرة

ن  عل  عكس المناطق األخر  ، ال تتب
 األجيال الشابة من الرجال في منطقة
ت الشر  األوس  و مال إفريقيا وجها
 نظر أك ر ليبرالية من كبار السن

 هذا الرأي مشتر  بين الرجال والنساء

مصر في    

المغرب في    

مصر في    

المغرب في    

القا ون الدسا  رالموا    الد ل ة

ا من األحكام التي صادقت عليها البلدان األربعة، عدد     س دا  ا  ا  ة الق ا   لى كا ة   كا  التم     د المر   تتضمن 

 المتعلقة بالعنف ضد المرأة

ال  العم   لعن   الت ر   ي  بش ن الق ا   لى اا  ا  ة منظمة العم  الد ل ة لم تصاد  البلدان األربعة بعد عل  أي من 

لتعا ن     وص ة منظمة ا ا  ا  ة اس ن و   ا  ا  ة الم ل  األ   بي لمن   مكا  ة العن   د المر    العن  المن لي 

ما ي االست ال  ال ن ي  اال تدا   الت ر  ال ن ي  ي   ا  التعا ن ا  ال اصة بالق ا   لى  التنم ة اال ت ادية 

  الم ا دات ا   ا  ة

ضد  الدستوران المصري والتونسي العنف ي ظر
 المرأة

و أ وا    جديد  أصدرت البلدان األربعة كلها 
ف األطر القانونية القائمة الخاصة بالعن  دل 

) انظر أدناه(ضد المرأة 

م  و  ا ص     ال   و   
مما سات  ا د 

 المر    د العن   عري 

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

 ضد عنفبال الخاصة القانونية األطر في اال ت اد  العن  والمغرب تونس أدرجت وقد
 المرأة

 العم  مكان  ي ال ن ي الت ر 

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

 )الضحية

 الجنسي للتحر  سياسة االتحاد بن  أصدر ، األردن في
 العن  من 

ا والمغرب تونس أدرجت  ردناأل ويعالج  القانونية أطرهما في العنف منع بش ن أحكام 
 بهما الخاصة الوطنية االستراتيجيات إطار في القضية هذه ومصر

 القوال   تجن خالل من العنف منع في ا  ال  دور ب همية األربعة البلدان تشريعات تقر
 االجتما ي بالنو  ال اصة النم  ة

 ال نا   قوبات

 ا    وا  وأدرجت العنف أعمال مرتكبي عل  المفروضة العقوبات اإلصالحات  لظت
 الجرائم م  جديد 

 المر   حماية

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

 ال  ايا   اية

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

 الد لي الم تو   لى اال  ا 

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

 وص ات بش ن ال  اسات

 الوط ية ال ا و ية األطر مواءمة أو و المرأ  ضد الع   بش ن   م     و   صدار
 المختل ة

 الوط ية المد   الم  م  م  م    درا  و     ال مو   توفير

    وال   الر    و شرا  ،ورا   ال  م   ا      ومعال ة الع   م   في االست مار
 ذل  في أيًضا

 لمرأ ا ضد الع   معال ة عن المس ولة الدول  م      مختل  بين ال      ضمان

 منتض  ذا المرأ  ضد الع   بش ن الدولية المعايير مع الوط ية التشريعات موا م 
 لذل  ماد  الدستور
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المر   دا   األسر   الم تم 

  اب  العن   د المر   

مم ر    وا دة و وص    

     ال      

ال م          ر الموا   وال  و    
مما سات  ا د  

 االستدالل ة القا د  بنا 

 تو المس عل  الممارس العنف    كا  ح   لتو يق االستق ا ات البلدان تستخدم
 الوطني دون وأحيان ا الوطني،

 لدراسةا خالل من الم ال سبيل عل  البلدان، بع  في العن    ا  األس اب بح  يتم
 مصر يف أ جريت التي الجنسين بين والمساواة الرجال بش ن الدولية االستقصائية
 والمغرب

  ال  جي  العن  كال   لتقدير نمو   م ل ،األدلة  لى القا مة الد و  منه  ات تطوير تم
 مصر في

  المناصر  الد و 

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

  ال  اسات االسترا    ات

 يالوطن القانوني ل طار مكملة واستراتيجيات سياسات بصيا ة البلدان قامت

 وص ات بش ن ال  اسات

  ل ص  ال م   ال      لدعم و رام   م  و    و       ا  را       اعتماد
 المرأ  ضد الع  ب الخا  ال   و  

 يف المستخدمة الم شرات وموا م   و    وي    ا   د ل   ال   دة ب اء مواصلة
 أن   ي كما  الوقت وبمرور البلدان بين البيا ات م ار ة يمكن بحي  االست صاءات

 والر ال ال ساء من لكل والموا   وال صورا  الم      في أيًضا االست صاءات ت  ر

 شكلب للمرأ  االقتصاد  والتمكين الع   بين الروابط ل  م ال    م  م  د   راء
 أفضل

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

      ا ص    
مما سات  ا د 

 الت و ات     ر

 اسة،الدر بلدان بع  في العنف عن العا   الر   الت و ات في تحول حدو  ي الح 

 هضد موقف ا بالمنطقة الدينية والقيادات السلطات اتخا  الم ال، سبيل فعل 

ا االجتما ي التواص   سا   تلع  ا دور   توالمحظورا المحرمات حاجز كسر في مهم 

 القضية بهذه تحي  التي

 ضد لعنفا تجاه  ال لوك ات الموا       ر عل  تركز برامج تنفيذ في البلدان بدأت

 بذل  والفتيان الرجال وإ را  المرأة

ا األوروبي، المجلس مع بالتعاون العدل، و ارة أخرجت المغرب، في  ا   ر     لم 

 انتشار عل  المترت  المنزلي العزل تدابير سيا  في المر    د العن  حو  للتو  ة

    كو  د( المستجد كورونا فيروس

 الو ي      التو  ة

 ممن الةالعد القا ون م ا   ي  الم س ات المهن    ال  را   و  ة عل  البلدان تعمل

 عل  تؤ ر التي والتشريعات المرأة ضد بالعنف الخاصة التشريعات تنفيذ في دور لهم

 المرأة حقو 

 العدالة  لى الوصو 

 من سيالمؤس والتنسيق الحماية أنظمة البلدان في تمت التي األخيرة اإلصالحات عز ت

 النساء عل  الضغ  يتم ما  الب ا  ل ، ومع  ا بال  قررن الالتي العنف ضحايا النساء أجل

 التهم إلسقاط

  اإلبال لتسهيل إجراءات البلدان تتخذ ،)   كوفيد( المستجد كورونا فيروس جائحة خالل

 هالدي الم ا د      م  سا ات تونس مددت الم ال، سبيل فعل   العنف وقائع عن

 ضحية انمك لتحديد تطبيقا المغرب صمم كما  القا و  ة للم ا د   ا   ة  دمة وأطلقت

  قدي  من ياالضحا تمكن  لكتر   ة من ة أطلقت كما  لالستغا ة اتصالها حالة في العنف

 بعد    الشكا  

 المنتظمة الد  ية المتابعة

  قا ير    قدي  المرأة ضد العنف  متابعة لرصد وطنية مؤسسات وتونس المغرب أنش 
 دوري بشكل عنه

 المر   حماية

 وناكور فيروس أ مة خالل النساء لحماية الرامية التدابير  يادة عل  البلدان تعمل

ا تونس فتحت الم ال، سبيل فعل   المستجد  من الناجيات منيق أن يمكن حي  جديد ا مركز 

 التقليدية واءاإلي دور إل  االنتقال قبل الذاتي بالعزل الجنس نو  أساس عل  القائم العنف

 وص ات بش ن ال  اسات

 المرأ  دض الع    تا    شر في اال تماعي التواصل ووسا ل الت ليد  ا      شرا 
 ساءال  التوعية   ود تست د  أن ي   كما  بش    األخير  ال ا و ية وا صالحات

 سواء حد على والر ال

  عمل م  اءأ  تطبي  ا من يتمك وا حتى األخير  ا صالحات على الدول  م  ول  تدري 
 ال تماعيينا األخصا يين وأيًضا الش ون ومو  ي وال ضا  الشرطة ضباط ذل  في بما 

  التعليم خبراء من و يرهم والمعلمين واألطباء

  الم ا ية  ال   و   الم   دة ت ديم كذل   الع   وقا ع عن ل بال  للمرأ  الدعم ت ديم
  لى ا يال  لت ديم ت د  التي ال ضا ية ا  راءات أ  اء ال     م  ل       والد  
 العدالة

 س ويًا ع  ا    ر ر و  د   و    م   ا صالحات ت  يذ مرا   
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 مقدمة .4.1

إىل ضم املزيد من النساء مي يزداد إدراك البلدان األربع أنه حال رغبتها يف تعزيز القدرة التنافسية القتصاداهتا، يتعني عليها اختاذ جمموعة من التدابري اليت تر 
ركزت  ملنظومة قوة العمل وتوفري وظائف جيدة هلن. وقد حدد الفصالن الثاين والثالث جمموعة من اإلصالحات اليت أجريت ملواجهة هذا التحدي حيث

 تلك اإلصالحات يف غالبيتها على تنقيح التشريعات اخلاصة ابلعمل واالقتصاد.

تعد خطوة مهمة إىل األمام، لن ترتك اإلصالحات اليت تشهدها جبهة العمل واالقتصاد إال أثرًا حمدوًدا وغري ملموس  على الرغم من أن هذه اإلصالحاتو 
ل الرئيس لألسرة إذا استمر وجود األعراف االجتماعية والقوالب النمطية املقيدة اليت تعوق التمكني االقتصادي للمرأة. فهذه األعراف تصور الرجل كاملعي

فتيات، والذي تنظر إىل املرأة على أهنا املسئول عن املهام املنزلية وحسب. وتُعترب هذه األعراف أيًضا حمرًكا مهًما ملمارسات العنف ضد النساء والورهبا، و 
طول العنف حوايل واحدة ترتفع معدالته للغاية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، كما هو احلال يف مناطق أخرى من العامل )على الصعيد العاملي، سي

 من كل ثالث نساء وفتيات يف مرحلة ما من حياهتن(.

الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام  التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياوقد أشار تقرير 
يف قوانني وتشريعات )األسرة( يف البلدان األربع، وهو ما يتعارض مع الضماانت الدستورية بشأن إىل أن بعض هذه األعراف منصوص عليها أيضا  2017

الق، واختاذ القرارات يف عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني. فال تزال املرأة ال تتمتع ابحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا الرجل عندما يتعلق األمر ابلزواج والط
. ويشري مؤشر املؤسسات االجتماعية واملساواة بني اجلنسني اخلاص )OECD, 2017[1](حقوق امللكية، فضاًل عن حرية التنقل األسرة، واملرياث، و 

 فعلي سبيل املثال:مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إىل أن هذه التحدًيت ال تقتصر على منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وحسب. 

  [2](لديه أحكام قانونية سارية خُتضع املرأة لسلطة زوجها  1اقتصاًدا 57يف مجيع أحناء العامل، هناكOECD, 2019( ويشمل ذلك بعض .
 عليهن طاعة أزواجهن. البلدان اليت تغطيها الدراسة: ففي مصر واألردن، ينص قانون األسرة على أن الزوجات جتب

 /أو الزوجات وعلى الصعيد العاملي، يوجد لدى غالبية االقتصادات قوانني تقوم على األعراف أو التعاليم الدينية أو التقاليد وتنص على أن البنات و
بلًدا فقط ال متلك هذه  64. وهناك )OECD, 2019[2](األرامل حيصلن على حصة أقل من املرياث مقارنة ابألبناء و/أو األزواج األرامل 

 . ويف البلدان األربع اليت تغطيها هذه الدراسة، تنص قاعدة املرياث العامة على أن الرجال يرثون ضعف ما ترثه النساء.2القوانني
  ل. وقد ترتبط هذه القيود ابحلق يف اكتساب جنسيتهن أو حتظي النساء حبقوق مواطنة أقل مقارنة ابلرجا 3اقتصاًدا على مستوى العامل، 50ويف

. كما أن النساء املتزوجات يف )OECD, 2019[2](تغيريها أو االحتفاظ هبا، أو ابحلق يف منح جنسيتهن ألطفاهلن أو لزوج غري مواطن 
 نقل جنسيتهن.نح/ابحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا الرجال فيما يتعلق مبالبلدان األربع اليت تغطيها هذه الدراسة ال يتمتعن 

نربًا للتعبري عن وبينما تعد املناقشات حول قضاًي األحوال الشخصية اخلاصة ابملرأة صعبة وحساسة، أاتح ظهور وسائل التواصل االجتماعي لألجيال الشابة م
احملظورات لفرتة طويلة، كما نوقشت على الساحة السياسية. ويرجع الفضل يف ذلك أيًضا إىل  آرائهم. فتم تسليط الضوء على موضوعات ظلت تُعترب من

 (.5منظمات اجملتمع املدين اليت كانت تناضل بال كلل ومتارس الضغوط من أجل إجراء إصالحات تدعم التمكني االقتصادي للمرأة )راجع الفصل 

ان يف الوقت احلايل خطوات لتحسني األحوال الشخصية للمرأة ووضعها يف اجملتمع. ويعرض هذا الفصل وعلى الرغم من بطء وترية التغيريات، تتخذ البلد
 اخلطوط العريضة لإلصالحات واملبادرات األخرية اليت متت يف البلدان األربع واليت هتدف إىل:

 .تعزيز املساواة يف حقوق املرياث 
 .ضمان املساواة يف حقوق اجلنسية والزواج 
  العنف ضد النساء والفتيات.مناهضة 

كما تسلط الضوء تتناول دراسات احلالة السبع املدرجة حتت هذا الفصل ابلفحص كيفية وأسباب إجراء اإلصالحات واجلهات الفاعلة املشاركة وآليات التنفيذ  
أصحاب املصلحة يف البلدان املعنية )ويتضمن امللحق  على أبرز عوامل النجاح. وقد نوقشت املعلومات اليت مت عرضها من خالل دراسات احلالة ابستفاضة مع

ارات متعمقة أ يف هناية الدراسة قائمة أبمساء األشخاص ذوي اخلربة يف كل بلد؛ بينما تصف املالحق و، ج، د العملية املنهجية(. كما يتضمن الفصل إط
تم الفصل ببعض التوصيات يف جمال السياسات اليت تستند إىل الدروس املستفادة . وخيت4استعراض الواثئق وامللفاتحتلل مبادرات العنف ضد املرأة بناًء على 

 من دراسات احلالة واألحباث.
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 املرياث .4.2

ورود املساواة يف يعترب املرياث آلية مهمة لكل من املرأة والرجل من أجل احلصول على األصول واإلسهام يف حتقيق التمكني االقتصادي هلم. وعلى الرغم من 
لقائم على أساس نوع يف املعايري الدولية اليت صدقت عليها البلدان األربع، ال تزال التشريعات الوطنية اخلاصة ابملرياث يف هذه البلدان يشوهبا التمييز ا املرياث

 اجلنس. بل أنه غالًبا ما تتعرض النساء للضغوط للتخلي عن نصيبهن القانوين من املرياث.

، واليت صادقت عليها البلدان األربع، تضمن (CEDAWعليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )إن مبادئ عدم التمييز املنصوص 
لنساء والرجال ممن للمرأة حقوقًا متساوية يف املرياث. ويف حني أن االتفاقية ال تتضمن أي أحكام حمددة بشأن املرياث، إال أن جلنة االتفاقية أوضحت أن ا

من الربوتوكول  21. وتشري املادة )CEDAW, 1994[3](درجة القرابة للشخص املتوىف حيق هلم احلصول على حقوق متساوية يف املرياث هم بنفس 
للنساء والرجال مع ذكر امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف إفريقيا )بروتوكول مابوتو( أيضا إىل حقوق املرياث املتساوية 

الربوتوكول  صادقت علىمشال إفريقيا اليت تغطيها هذه الدراسة، اليت  تونس هي الوحيدة، من بني بلدان غري أنعدد من الضماانت احملددة اخلاصة ابألرامل. 
 5(.6املشار إليه )الفصل 

دة العامة يف قانون األسرة وبينما تتضمن دساتري البلدان األربع مبدأ املساواة، ال تضمن القوانني الوطنية املساواة يف املرياث بني النساء والرجال. وتنص القاع
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 ابلبلدان األربع 

بشكل  ا ما تساهماإلنفاق على أسرهم، أما النساء فال يقع على عاتقهن هذا االلتزام. ولكن هذه القاعدة ال تعكس واقع ما حيدث اليوم حيث أن املرأة غالبً 
 كبري يف دخل األسرة.  وترسخ هذه القاعدة عدم املساواة بني اجلنسني عرب األجيال حيث تظل البنات يرثن أقل من األبناء الذكور.

هن من املرياث. ى نصيبويف ظل اعتبار القاعدة العامة للمرياث يشوهبا التمييز بني اجلنسني ابلفعل، يوجد املزيد من التحدًيت اليت تواجهها النساء للحصول عل
طالبة حبقوقهن يف فغالبًا ما تتعرض النساء لضغوط من قبل أفراد األسرة للتنازل عن نصيبهن املشروع يف املرياث. وابإلضافة إىل ذلك، ترتدد النساء يف امل

  احملكمة ألن ذلك قد يضر ابلعالقات األسرية ويضعهن يف موقف ضعيف.

خليارات اليت هتدف إىل حتقيق املزيد من املساواة يف حقوق املرياث، برغم أن هذه اخليارات اندرًا ما يتم األخذ هبا. وقد بدأت بعض البلدان يف تقدمي بعض ا
َوّرث. ومينح هذا التشريع املرأة

ُ
بعض الوقت للنظر يف  فقد وضع األردن تشريًعا مينع الورثة من نقل حقوقهم يف املرياث حلني مرور ثالثة أشهر بعد وفاة امل

َوّرث حىت تتمخ
ُ

كن املرأة من ياراهتا ومقاومة ضغط أفراد األسرة للتخلي عن )بعض أو كل( مرياثها. ومن انحية أخرى، تشجع تونس الوصاًي خالل حياة امل
صية متنح إراًث إضافيًا احلصول على هبات من والديها، أو زوجها أو أخوهتا، كنوع من املرياث املتوقع احلصول عليه. وإضافة إىل ذلك، من املمكن حترير و 

َوّرث، كما ميكن االتفاق بني الورثة لتقسيم املرياث ابلتساوي 
ُ

 .)OECD, 2017[1](للنساء. أما يف مصر، فيمكن حترير وصية خالل حياة امل

حتلياًل هلذه  4.2و 4.1و املزيد من املساواة يف املواريث. وتعرض دراسات احلالة وُيالحظ مؤخرا وجود حتوالت مثرية لالهتمام يف املنطقة تنم على التحرك حن
  التطورات يف كل من تونس ومصر ابلتفصيل.

  جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسيةالتدابري اليت اختذهتا  4.1تتناول دراسة احلالة (COLIBE فقد أعدت اللجنة، اليت أنشأها الرئيس .)
 الباجي قائد السبسي، مسودة تقرير يقرتح مواءمة التشريعات الوطنية مع األحكام الدستورية، مبا يف ذلك يف جمال املساواة بني اجلنسني.السابق 

لرغم من أن على اويقرتح التقرير املساواة يف املرياث بني الرجل واملرأة وترك أولئك الذين ال يقبلون بفكرة املساواة لتوزيع مرياثهم بصورة خمتلفة. و 
ن الرئيس السابق السبسي قد أيد توصيات التقرير، ظلت تشريعات املواريث دون تغيري. غري أن توصيات اللجنة قد أاثرت نقاشات كربى يف بلدا

 أخرى يف املنطقة حول حقوق املرأة يف املرياث واملساواة بني اجلنسني بوجه عام.

  لفرض عقوابت صارمة على أولئك الذين حيرمون أفراد األسرة  2017قانون املرياث يف عام كيف قامت مصر بتعديل   4.2وتشرح دراسة احلالة
نوين من من املرياث. وعلى الرغم من أن هذا التعديل ال مينح املرأة حقوقًا إضافية يف املرياث، إال أنه ينص على عقوابت على احلرمان غري القا

يف احملاكم، ال يتم غالًبا تنفيذ األحكام اليت تصدر لصاحل املرأة على أرض الواقع. ومع ذلك، فقد  تلك احلقوق. وبينما يتم تطبيق القانون ابلفعل
، أصدرت حمكمة استئناف القاهرة حكماً 2019حدث تطور هام آخر يف مصر لضمان املساواة يف املرياث لفئات معينة من اجملتمع. ففي يونيو 

 .)Sidhom, 2019[4](الرجال والنساء األقباط يف املرياث  هنائياً غري مسبوق يؤكد علي املساواة بني
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 : مقرتحات ملواءمة التشريعات الوطنية التونسية مع الضماانت الدستورية املتعلقة ابلنوع االجتماعي4.1دراسة احلالة 

كانة املرأة. على الرغم من ذلك، ال يزال هناك عدد من القوانني يف تونس والذي يعزز وضع وم 2014مت اعتماد دستور تونس الطموح اجلديد يف عام 
 تتعارض مع احلقوق املمنوحة للمرأة يف الدستور؛ وجيب تنقيحها.

سبة مبنا 2017أغسطس  13( يف COLIBEوقد أعلن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عن إنشاء جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية )
ومتثلت مهمة اللجنة يف إعداد تقرير يقرتح إجراء إصالح قانوين لتتسق احلرًيت الفردية واملساواة مع ما ينص عليه كل من الدستور  6اليوم الوطين للمرأة.

  والتزامات تونس الدولية يف جمال حقوق اإلنسان. ويركز جزء من مقرتحات التقرير على وضع املرأة.

ة ابلبحث تلك املقرتحات اخلاصة ابملساواة يف املرياث، واليت تعترب مهمة على الرغم حقيقة أهنا مل تُنفذ ابلكامل. وقد أسفرت هذه وتتناول دراسة احلال
  اقشات.هذه املن املقرتحات عن تبادالت آراء ومعارف مهمة يف بلدان أخرى حول هذا املوضوع، كما أن تكليف الرئيس هلذه اللجنة يشري إىل دعم الدولة ملثل

 ؟ حتققما هو اإلصالح وكيف 

املنظمات الدولية. تبنت اللجنة منهج تشاركي وأجرت مشاورات مع ممثلني عن خمتلف الوزارات، واألحزاب السياسية، واجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، و 
 7يومني من هذا التاريخ.مث نشره للجمهور بعد  2018يونيو  8وقد مت تسليم التقرير النهائي إىل الرئيس يف 

من تونسيني ومقيمني يف  ويتضمن تقرير جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية قسًما عن املساواة بني اجلنسني يف جماالت املواطنة، ووضع األجانب املتزوجني
رائب. ويسلط التقرير الضوء على أوجه التمييز القائمة، مث يتبعها تونس، وعقود الزواج، واحلقوق والواجبات الزوجية، والعالقة ابألطفال، واملرياث وقانون الض

ويشري التقرير إىل بعرض التعديالت املقرتحة للقوانني السارية أو مشروعات قوانني جديدة. وقد مت اقرتاح عدة بدائل ألصعب القضاًي وأكثرها إاثرة للجدل. 
  االتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت كانت تونس من البلدان املوقعة عليها.بعض األحكام يف الدستور التونسي والتشريعات الوطنية و 

كما أنه يشدد على   ويؤكد التقرير أنه كما تشهد الثقافة واهلوية التونسية تغريًا مبرور الوقت، فإن ذلك يستوجب أن تعكس األطر القانونية تلك التغيريات.
على حد سواء. كما يضع التقرير النساء على قدم املساواة مع الرجال داخل األسرة واجملتمع ككل حيث يسوق  كفالة حرية االختيار للجميع، الرجال والنساء

 احلجة أبن زًيدة املسؤوليات تؤدي إىل التحرر.

  وفيما يلي أكثر اإلصالحات املقرتحة ذات الصلة ابلتمكني االقتصادي للمرأة:

 :حكام مدنية بداًل من دينية إلدارة املواريث انطالقًا من فكرة أن منح مرياث متساٍو للرجال والنساء يدعو التقرير إىل أ عدم التمييز يف املرياث
لى أن يعد من أمثلة املساواة يف احلقوق، وهو املفهوم الذي ينص عليه الدستور التونسي واالتفاقيات الدولية. وينص التشريع التونسي احلايل ع

م، هو نصف نصيب الرجل، مع األخذ بعني االعتبار إمكانية العدول عن هذه القاعدة لبعض األسر اليت نصيب املرأة يف املرياث، بشكل عا
. ويقرتح تقرير اللجنة املساواة يف املرياث بني الرجال والنساء املصنفني كأقارب من )OECD, 2017[1](تفضل توزيع املرياث ابلتساوي 

 واالبنة، واألب واألم واألزواج. وهو يقرتح ثالثة خيارات خمتلفة: بنالدرجة األوىل: األخ واألخت، واال

o .الضمان القانوين حلصول كل من الورثة الذكور واإلانث على نصيب متساٍو من املرياث 

o يتم االتفاق على غري ذلك.الضمان القانوين حلصول كل من الورثة الذكور واإلانث على نصيب متساٍو من املرياث ما مل  

o  الضمان القانوين حلصول كل من الورثة الذكور واإلانث على نصيب متساٍو من املرياث، على أن تكون للمرأة الكلمة األخرية يف
 االختيار بني احلصول على نصف نصيب املرياث أو نفس املرياث الذي حيصل عليه الرجل املعين.

للورثة: أواًل، األبناء والبنات، مث اآلابء واألشقاء، يليهم األجداد وأخريًا األعمام/ األخوال والعمات/اخلاالت. وهذا من شأنه كما يقرتح التقرير تسلسل هرمي 
كأقارب املصنفات   أن يضع املرأة يف وضع أفضل مما هو عليه اآلن حيث يقضي الوضع احلايل حبصول األعمام وأبناء العم الذكور على املرياث بدالً من النساء

 8من الدرجة األوىل. كما يقرتح التقرير ضمان حق األرملة يف البقاء يف بيت الزوجية بعد وفاة زوجها.
 :يف الوقت احلايل، تتم معاملة الزوجة األجنبية بشكل خمتلف عن الزوج. فبينما ميكن للرجال  حقوق اجلنسية التونسية واإلقامة لألزواج األجانب

جنسيتهم التونسية من خالل الزواج، ال يواجه الرجال كم الشروط املرهقة والصعوابت اليت تواجهها النساء للقيام  والنساء على حد سواء نقل
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. كما يدعو إىل املصادقة على أحكام قانونية وتطبيقها أبثر رجعي 10. ويقرتح التقرير أن يتم منح اجلنسية للرجال والنساء على قدم املساواة9بذلك
 ييز اليت حدثت يف املاضي.لتصحيح حاالت التم

 :للعروس عند الزواج. وبينما ميكن أن ميثل مهر العروس  هذا املهر يقوم العريس )أو عائلته( بدفع التخلي عن عادة مهر العروس او ختفيض قيمته
هذه العادة سيؤدى هدية تعرب عن االرتباط واحلب بني الزوجني، إال أنه أيًضا التزام مينع املرأة من ممارسة حريتها يف اختيار الزوج. وعليه، فإن إلغاء 

 يصبح بعد اآلن العامل الذي حيدد العالقة بينهما. كما يقرتح التقرير إلغاء إىل استبعاد املال من ديناميكيات السلطة بني الزوج والزوجة حبيث ال
 ة الزوج.فرتة العدة اليت ال تستطيع خالهلا األرملة أو املطلقة الزواج مرة أخرى من أجل حتديد أبوة الطفل احملتمل أن يولد عقب الطالق أو وفا

 يؤكد التقرير أن وضع الزوج كرب لألسرة ال يعين فقط أنه ونية وليس التقاليد واألعرافبني الزوج والزوجة إىل األسس القان املساواة استناد .
ل، فعليها مسؤول مالياً عن األسرة، بل يعين أيًضا أن لديه أنواًعا أخرى من املسؤوليات مثل تعليم األطفال. ويذكر التقرير أنه إذا كان لألم دخ

ويزعم التقرير أنه من مصلحة األطفال أن تتحقق املساواة بني األب واألم، كما يدعو إىل التخلي عن أي  أيًضا املسامهة مالياً يف تعليم األطفال.
 على حد سواء.تفرقة يف املعاملة بني الفتيات والفتيان داخل األسرة. ويقرتح التقرير أن األطفال ميكن أن يتخذوا كال اللقبني اخلاصني ابألم واألب 

 لرب األسرة، والذي يعرفه  11أنه يف تونس، يتم منح اإلعفاءات الضريبية 2017ظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام . يوضح تقرير منالضرائب
. ويقتضي ذلك أنه يتم منح 12قانون الضرائب على أنه الزوج أو الزوج املطلق الذي حيتفظ حبضانة األطفال أو األرمل أو الوالد املتبىن ألطفال

للزوج، بشكل تلقائي، حىت لو كانت زوجته تتقاضي راتًبا وتسهم يف النفقات اخلاصة ابلطفل واألسرة. ولن تستفيد املرأة اإلعفاءات الضريبية 
. ويسلط تقرير جلنة احلرًيت الفردية )OECD, 2017[1](دافعة الضرائب من هذه اإلعفاءات إال إذا أثبتت أهنا تعيل زوجها وأطفاهلا 

لى قضية تتعلق ابألمر نفسه فيقول: مبا أنه تتم حماسبة الزوجني ضريبًيا بشكل منفصل، ويقتصر احلصول على اإلعفاءات واملساواة التونسية الضوء ع
الضريبية على الدخل اخلاضع للضريبة اخلاص برب األسرة فقط، فإن النساء املتزوجات الاليت حيصلن على دخل خاضع للضريبة تتضررن مقارنة 

   دخلهن اخلاضع للضريبة بدون أية إعفاءات.ابلرجال حيث يتم احتساب 

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

والتزامات حقوق  لقد كان التكليف إبعداد هذا التقرير مبادرة جريئة وضرورية. فهو يوضح جدية تونس يف حتديد التشريعات الوطنية اليت تتعارض مع الدستور
الشخصية واملساواة، وأن هذا األمر حيظى بدعم على أعلى املستوًيت. وجدير ابلذكر أنه مل يقم أي بلد آخر يف منطقة الشرق اإلنسان ذات الصلة ابحلرًيت 

 األوسط ومشال إفريقيا بتشكيل جلنة مماثلة.

ن رئيسة اللجنة هي إحدى مؤسسي اجلمعية وقد جاء التقرير جيد التنظيم وتستند حججه إىل سنوات من العمل الذي قام به اجملتمع املدين والناشطون. كما أ
(، وكانت يف الصفوف األمامية للمدافعني عن حقوق املرأة لسنوات. وابإلضافة إىل ذلك، ميتلك األعضاء اآلخرون ATFDالتونسية للنساء الدميقراطيات )

 يت تؤثر يف اجملتمع التونسي.كما أهنم على دراية اتمة ابلقضاًي املطروحة ال  النشاط احلقوقييف اللجنة أيًضا خربة يف 

. وقد مت عرض التقرير على الربملان وال يزال يف انتظار قرار بشأن إجراءات املتابعة. واآلن ومع 13على الرغم من ذلك، مل يتم تنفيذ املقرتحات الواردة ابلتقرير
ة توصي ابملساواة يف املرياث، فإهنا تقرتح أيًضا خيارات بديلة قد وجود حكومة جديدة، رمبا تكون األولوًيت السياسية قد تغريت. وعلى الرغم من أن اللجن

 تضعف من هذه املساواة.

)النخبة( وال وتكشف املقابالت اليت أجريت خبصوص هذا التقرير االنتقادات اليت ُوجهت له من عدة زواًي. فيقول البعض إن التقرير خياطب طبقة بعينها 
يذهب آخرون إىل أنه يضعف من فكرة املساواة الكاملة بتقدميه لبدائل وحلول وسط أخرى. كما تساءل البعض عن سبب  يتماشى مع الثقافة التونسية، بينما

. وقد قام بعض النشطاء بنشر معلومات كاذبة تتعلق ابلتقرير عن 14عدم تعرض التقرير إىل أنواع أخرى من التمييز بني اجلنسني، مثل عدم املساواة يف األجور
 15درت جمموعة من البياانت املؤيدة واملعارضة للتقرير.عمد. وقد ص

(. 4.2ليس فقط يف تونس، ولكن يف مجيع أرجاء منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )دراسة احلالة  -وال شك أن التقرير قد جنح يف إاثرة نقاش حمتدم 
 الدقيق ملقرتحاته األساسية. وألن التقرير طويل وفين، فإن اخلطوة التالية تكمن يف توضيح ونشر احملتوى
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 : عقوابت حرمان املرأة من مرياثها يف مصر4.2دراسة احلالة 

هذه احلصة  لقاعدة العامة املعمول هبا يف مصر على أن املرأة ترث نصف ما يرثه الرجل. وابإلضافة إىل ذلك، حُترم املرأة يف األغلب من احلصول علىتنص ا
ن أن إصالح قانون املرياث أثبت أنه يشكل حتدًًي صعًبا، تصف دراسة احلالة هذه كيف قرر أنصار حقوق املرأة، عوًضا األصغر من املرياث. وعلى الرغم م

نفيذ عن ذلك، النهوض بقضية مرياث املرأة من خالل خطوات بسيطة تشمل اقرتاح إصالحات قانونية تستهدف أوجه عدم املساواة األخرى املتعلقة بت
 القانون احلايل.

)اخلاص ابلوصية( بتنظيم املرياث يف مصر. وعلى الرغم من أن هذه القوانني  71/194617)اخلاص ابملواريث( وقانون رقم  77/194316خيتص قانون رقم 
 18ائف غري املسلمة.تتأثر بشدة بقواعد املرياث املنصوص عليها يف الشريعة االسالمية، إال أهنا ُتطبق على مجيع الطوائف الدينية يف مصر، مبا يف ذلك الطو 

زواج مسلمني فال وبشكل عام، ترث املرأة نصف املبلغ الذي يرثه الرجل عندما يكون هلما نفس العالقة ابملتوىف. أما النساء غري املسلمات املتزوجات من أ
. )Tadros, 2010[5]( سالم أثناء زواجهنحيق هلن احلصول على أي مرياث. وهلذا السبب، جُترب العديد من الزوجات غري املسلمات على التحول إىل اإل

م بشكل غري قانوين من وبينما ميكن للمرأة من الناحية النظرية أن ترث نصف ما يرثه الرجل )عندما يكون هلما نفس العالقة ابملتوىف(، إال أهنا غالًبا ما حتر 
 هذه احلصة أيًضا.

٪ من النساء من 95.5حلصول على نصيبها الشرعي يف املرياث يف احملافظات احلدودية ويف صعيد مصر حيث تتضرر حوايل وتنتشر عادة منع املرأة من ا
هذه املسألة جملموعة من القوانني العرفية غري . ويف اجملتمعات احمللية، ختضع )Khodary, 2018[6]( هذا األمر، السيما فيما يتعلق حبقوق ملكية األراضي

 الرمسية اليت تضمن نقل األرض إىل الذرية من الذكور.

، وهو قانون اإلرث ابلوصية استجابًة للعدد املتزايد من شكاوى األحفاد ممن مت استبعادهم من املرياث 71، مرر الربملان املصري قانون رقم 1946ويف عام 
بصفة خاصة حيث تطرح إمكانية احلرية يف كتابة وصية لصاحل وريث قانوين. وإبعطاء الوريث  مهمةمن هذا القانون  37عترب املادة عند وفاة أجدادهم. وتُ 

لوصية م ترك املتوىف الفرصة لوراثة ما يزيد عن نصيبه/نصيبها القانوين، ميكن للعائلة أن تقرر امكانية توريث البنات نفس حصة األبناء. غري أنه يف حالة عد
حايل على قواعد مكتوبة، يتم تطبيق احلصة القانونية، مما يعين أن االبنة ترث نصف ما يرثه االبن. وإىل جانب احلرية يف كتابة وصية، ميكن للناس أن تت

م اللجوء إيل هذه اخليارات ألن املرياث التمييزية، على سبيل املثال، عن طريق تسجيل ممتلكاهتم ابسم ابنتهم قبل وفاهتم. ولكن يف أغلب االحيان ال يت
 االقتصادي للمرأة العديد من املصريني، خاصة يف القرى واملناطق النائية، ليسوا على دراية هبا وألن األعراف االجتماعية عادًة ال تكون يف صاحل التمكني

)[1]OECD, 2017(.19 

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

( إىل تعديل قانون املرياث حىت يتماشى مع االسرتاتيجية الوطنية NCWجهوًدا إصالحية جديدة، عندما دعا اجمللس القومي للمرأة ) 2017شهد عام 
، مسودات إلصالح (. وقد قدم اجمللس القومي للمرأة، إىل جانب جملس الوزراء والعديد من منظمات اجملتمع املدين4.1)اإلطار  2030لتمكني املرأة املصرية 

فعادًة ما ال يتم التطرق إىل عدم املساواة احلايل بني الورثة  -وتعديل قانون املرياث. ومل تقرتح أي من هذه املسودات املساواة يف املرياث بني املرأة والرجل 
شريعة اإلسالمية هو السائد يف اجملتمع. وعوًضا عن ذلك، اإلانث والذكور عند النظر يف اإلصالحات القانونية وذلك لصعوبة تعديل األمر نظرًا ألن تطبيق ال

دم مساواة قرر أنصار حقوق املرأة النهوض بقضية مرياث املرأة من خالل خطوات صغرية. وابلتايل، فإن اإلصالحات القانونية املقرتحة تستهدف أوجه ع
 إضافية أخري تتعلق بتطبيق القانون الساري حالًيا.
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 االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية .4.1 اإلطار

.  وقد صدرت االسرتاتيجية يف إطار إعالن 2030( االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية NCW، أطلق اجمللس القومي للمرأة )2017يف عام 
 م للمرأة املصرية.كعا  2017الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي عام 

. وتستند االسرتاتيجية إىل 2030وتتماشى االسرتاتيجية الوطنية مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة واسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر 
ع أشكال العنف. وعالوة على ذلك، تشتمل أربع ركائز لتمكني املرأة: التمكني السياسي، والتمكني االقتصادي، والتمكني االجتماعي، واحلماية من مجي

. وابإلضافة 2030االسرتاتيجية على آلية رصد وتقييم شاملة، مع جمموعة من املؤشرات واألهداف لقياس اإلجناز على مجيع مستوًيت املساءلة حبلول عام 
إلجنازات لتعكس قيم املؤشرات املختلفة وكذلك التقدم احملرز إىل ذلك، تدعو االسرتاتيجية إىل إنشاء مرصد املرأة املصرية، الذي سيطور بطاقات قياس ا

 حنو حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة.
National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030: Vision and Pillars, )[7](NCW, 2017 , املصدر:

-women-egyptian-of-empowerment-the-for-strategy-national-version-content/uploads/2018/02/final-http://ncw.gov.eg/wp
pdf.0203 

وهي حرمان املرأة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اجمللس القومي للمرأة يف محلته للضغط على الربملان حىت يتناول املشكلة املنتشرة على نطاق واسع، أال 
 ظلًما من حقها املشروع يف املرياث.

(، واليت تتضمن أحكاًما لوقف حرمان املرأة غري 4.1املرأة املصرية )اإلطار  وقد استفادت احلملة من املناقشات اليت دارت حول االسرتاتيجية الوطنية لتمكني
ويفرض التعديل عقوابت صارمة على كل من  2017.20يف عام  77/1943القانوين من مرياثها. وقد أسفرت جهود احلملة عن تعديل قانون املرياث رقم 

اجلديدة، يُعاقب كل من تثبت إدانته حبرمان أي وريث، عن عمد، من حقه الشرعي  49حيرم أفراد األسرة من احلصول على حقهم يف املرياث. ووفًقا للمادة 
يورو(. كما حُيكم أي شخص تثبت  6.000و 1.200جنيه مصري )حوايل  100.000و 20.000يف املرياث ابلسجن ثالث سنوات وغرامة ترتاوح بني 

جنيه  50.000و 10.000إدانته إبخفاء مستندات ميكن أن تثبت احلق القانوين لشخص ما يف املرياث ابلسجن ستة أشهر على األقل وغرامة ترتاوح بني 
 يورو تقريًبا(. 3.000و 600مصري )حوايل 

ن اقرتح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منح التونسيات حقوق مرياث مساوية للرجال )دراسة احلالة ، بعد أ2018وقد أُثري النقاش مرة أخري يف عام 
ًما ضد املقرتح ( مما أاثر اجلدل، السيما بني أعلى السلطات يف اإلسالم السين. وقد اختذ أمحد الطيب، اإلمام األكرب وشيخ اجلامع األزهر، موقًفا حاز 4.1

 .)Ahram Online, 2018[8]( حكام اإلسالمية قاطعة، مثل القوانني املنظمة للمواريث، وال ميكن إعادة تفسريهاوأصر على أن بعض األ

يؤكد احلكم املساواة وبرغم القيمة الكبرية آلراء األزهر لدى اجملتمع، إال أن حمكمة استئناف القاهرة أصدرت حكًما هنائًيا غري مسبوق خيالف رأي األزهر. و 
. وميكن أن يكون هلذا احلكم أتثريًا كبريًا ألنه يتعارض )Sidhom, 2019[4]( من الدستور 3بناءً على املادة 21بني الرجال والنساء األقباط فيما يتعلق ابملرياث،

 ة يف مصر، مبا يف ذلك طائفة األقباط.مع قانون املرياث املصري الذي يُطبق على مجيع الطوائف الديني

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

. غري أن منح املرأة حقوق مرياث )The Arab Weekly, 2018[9]( ال حيظى اإلصالح واسع النطاق لقانون املرياث يف مصر حالًيا بدعم سياسي كافٍ 
اية مع الرجل سيكون خطوة مهمة للغاية حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني وميكن أن يسهم بشكل كبري يف التمكني االقتصادي للمرأة. كما أن محمتساوية 

. وقد رضحصول املرأة على مرياثها سيمنحها اخليار حول كيفية استخدامه: على سبيل املثال، كأن تبدأ يف نشاط جتاري أو تتقدم بطلب للحصول على ق
 يكون أيًضا للمرأة اليت لديها أصوهلا اخلاصة وضًعا أقوى داخل األسرة ورأًًي مسموًعا أكثر يف القرارات املالية املتعلقة ابألسرة.

 :ويف حني أن تقييم أثر هذا اإلصالح أمر سابق ألوانه، ثبت أن تنفيذ هذا احلكم القانوين اجلديد ميثل حتدًًي لعدة أسباب

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/final-version-national-strategy-for-the-empowerment-of-egyptian-women-2030.pdf
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/final-version-national-strategy-for-the-empowerment-of-egyptian-women-2030.pdf
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 كما أهنن غري مطلعات على اإلجراءات القانونية اليت حيق هلن اختاذها. وهذا يعين أن أي إصالح ساء لسن على دراية حبقوقهنالكثري من الن :
، أطلق اجمللس القومي للمرأة محلة "طرق 2017تشريعي جيب أن يقرتن برفع الوعي الذي يستهدف النساء والرجال على حد سواء. ويف عام 

 .)Aman, 2017[10](املرياث للنساء يف القرى واملناطق النائية يف مصر  األبواب" لتوضيح حقوق
 ،مها عقبة أكرب أمام تطبيق القانون. فاملرأة اليت تقيم دعاوي ضد أحد أقارهبا يف احملكمة بسبب املطالبة ابملرياث  العادات والبنية العائلية احملافظة

سرة إىل ختاطر أبن تتربأ منها عائلتها وتصبح منبوذة، وهو ما ال تستطيع حتمله سواء اقتصادًًي أو اجتماعًيا. ويف بعض احلاالت، يلجأ أفراد األ
جرمية قتل سنوًًي بني  8.000، يتم ارتكاب ما يقرب من 2008ت املرأة دعوى مرياث. ووفًقا لدراسة أجرهتا وزارة العدل يف عام العنف إذا أقام

ؤم للنساء كما أن هناك اعتقاد سائد أبن اللجوء إىل احملكمة هو نذير ش  Awad, 2018(.22[11](أفراد األسرة بسبب نزاعات على املرياث 
 .)Khodary, 2018[6](الاليت سوف يواجهن بسببه عقاب هللا يف حياهتن احلالية وبعد املمات 

يف املرياث. وتكون النتيجة أن النساء يتنازلن ميثل التصدي هلذه املعتقدات حتدًًي كبريًا، خاصة وأن مجيع شرائح اجملتمع متارس حرمان املرأة من حصتها القانونية 
، وهو مبلغ صغري من املال مقابل تنازهلن. ابلرضوىعن حقوقهن يف مرياثهن ابلكامل لتجنب اإلقصاء والوصم ابلعار. وتقدم بعض العائالت هلن ما ُيسمى 

 ,NCW/USAID) ممتلكاته ألبنائه الذكور ليحرم بناته من مرياثهنويف بعض األحيان ال يكون رب األسرة حريًصا حىت على تقدمي تعويضات، ويقوم ببيع 
)]12[2009. 

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

 23كما يفلت اجلناة من العقاب.

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

 الزواج واجلنسية .4.3

 24تعترب حرية املرأة يف اختاذ قراراهتا بنفسها مؤشرًا مهًما لتمكني املرأة. وهذا يشمل حرية اختيار الزوج.

غم من ذلك، فمن الناحية العملية، ميكن يف بعض احلاالت أن تتعرض نساء ال حتظر قوانني بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا الزواج مع األجانب. وعلى الر 
وأطفاهلن نفس احلقوق الشرق األوسط ومشال إفريقيا الاليت يتزوجن من أجانب إىل التمييز يف أمور احلياة اليومية. وابإلضافة إىل ذلك، قد ال يكون ألزواجهن 

 .) King Hussein Foundation, 2011 –Information and Research Center[13](اليت يتمتع هبا مواطنو البلد اآلخرون 

 أن بعضها قد وعلى الرغم من أن مجيع البلدان األربع اليت تشملها هذه الدراسة قد صادقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، إال
املتعلقة ابملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة فيما يتعلق جبنسية أطفاهلم. وقد سحبت كل  9.2 االتفاقية، مبا يف ذلك املادة أبدى حتفظات على عدة مواد يف

 ، بينما أبقت األردن عليها.9.2من مصر واملغرب وتونس حتفظاهتم على املادة 

ملساواة بني اجلنسني، فإن بعض القوانني اخلاصة ابجلنسية يف منطقة الشرق األوسط على الرغم من أن دساتري البلدان األربع تتضمن مبادئ عدم التمييز وا
وجة احلق يف نقل جنسيتها ومشال إفريقيا تسمح أبشكال من التمييز بني املواطنني. وتُعد تونس البلد الوحيد من بني البلدان اليت تغطيها الدراسة واليت متنح الز 

: قوانني اجلنسية يف بلدان الشرق األوسط ومشال 4.1يف مجيع البلدان األربع نقل جنسيتهم إىل الزوجة األجنبية )اجلدول  لألزواجإىل زوج أجنيب، بينما ميكن 
 (.4.2إفريقيا األربع(. بل إن تونس قد ذهبت ايل أبعد من ذلك ابلسماح للمرأة التونسية ابلزواج من غري املسلمني )اإلطار 

( بتعديل قوانني اجلنسية اخلاصة هبم للسماح لألمهات بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن. أما يف األردن، 2010( وتونس )2004)( ومصر 2013قام املغرب )
 .4.3فال تستطيع األم نقل جنسيتها إىل أطفاهلا، كما هو موضح يف دراسة احلالة 
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 ية يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األربعقوانني اجلنس .4.1 اجلدول

 تونس املغرب األردن مصر  
 ميكن للزوج أن ينقل جنسيته إىل الزوجة األجنبية وأوالده

    

       ميكن للزوجة نقل جنسيتها إىل الزوج األجنيب )يف ظل ظروف معينة(
 

 ميكن لألم نقل جنسيتها إىل األطفال
 

  
  

 14و 13اصة ابلنساء )املادتني جيوز لكل من النساء والرجال يف تونس نقل جنسيتهم إىل أزواجهم عن طريق الزواج لكن شروط النقل ابلنسبة الرجال تعد أيسر من الشروط اخلملحوظة: 
 مر بنقل اجلنسية إىل أطفاهلم.من قانون اجلنسية التونسي(. ويف تونس، ال تزال هناك إجراءات خمتلفة لكل من الرجال والنساء عندما يتعلق األ

s Economic Empowerment in Selected MENA Countries. The impact of legal ’Women, )[1](OECD, 2017املصدر:
Women, Business , )[14](World Bank Group, 2020; frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia

.https://wbl.worldbank.org, and the Law, 2020 

 

 التونسية ابلزواج من غري املسلمجناح احلملة يف السماح للمرأة  .4.2 اإلطار

، إذا أرادت امرأة تونسية الزواج من غري مسلم يف تونس، كان يتعني عليها تقدمي شهادة تثبت أن زوجها املستقبلي قد اعتنق اإلسالم. 2017حىت عام 
األمر نفسه على املرأة التونسية اليت تزوجت ، ابإلضافة إىل نصوص أخرى. وينطبق 1973وقد مت التكليف بذلك مبوجب منشور تونسي صدر منذ عام 

 من غري مسلم يف اخلارج وأرادت أن يتم االعرتاف ابلزواج يف تونس.

رتم حرية وقد دأبت منظمات اجملتمع املدين منذ وقت طويل على الدعوة إىل حرية املرأة يف اختيار زوجها. وهم يسوقون احلجة أبن هذه النصوص ال حت
وجها وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية بشأن حقوق املرأة. وقد اختذت العملية بعًدا أكثر تنظيًما عندما احتشدت املرأة يف اختيار ز 

ومجيع النصوص  1973، ألغى الرئيس التونسي السبسي منشور 2017. ويف عام 1973مجعية تونسية يف "حتالف مجاعي" للدعوة إىل إلغاء منشور  60
 لة اليت مل تسمح للمرأة التونسية ابلزواج من غري مسلم.املماث

 

 . املساواة يف حقوق جنسية األطفال والعمل يف األردن4.3دراسة احلالة 

آابء غري وبينما ال يزال األردن متأخر عن ركب بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا األخرى من حيث منح حقوق متساوية لألفراد من أمهات أردنيات و 
 لصدد.ردنيني، فقد اختذت البالد مؤخرًا بعض اخلطوات يف االجتاه الصحيح. وتوضح دراسة احلالة هذه بعض املبادرات األخرية اليت متت يف هذا اأ

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
(. وهذا 3.4الوافدين من البلدان اجملاورة )دراسة احلالة يتمتع األردن مبكانة فريدة يف املنطقة، وقد قام منذ سنوات عديدة ابستضافة عدد كبري من الالجئني 

على أن اجلنسية تنتقل  25يعين تدفق أعداد كبرية من غري األردنيني إىل اململكة وبدء العديد منهم يف الزواج من مواطنني أردنيني. وينص قانون اجلنسية األردين
ال األردنيني املتزوجني من نساء أجنبيات نقل جنسيتهم إىل أطفاهلم، ال تتمتع املرأة األردنية (: فبينما ميكن للرج3.3يف األساس عن طريق األبوة )املادة 

طفل من غري  360.000امرأة أردنية متزوجة من رجل أجنيب. وعليه، هناك حوايل  89.000املتزوجة من رجل أجنيب هبذا احلق. ويوجد حالًيا حوايل 
  .)Najjar, 2017[15]( دنيات ويقيمون يف األردناملواطنني على الرغم من أن والداهتم أر 

املزاًي يف ويواجه غري املواطنني صعوابت يف احلصول على تصاريح اإلقامة، وتقدمي طلبات للحصول على رخص القيادة، وشراء العقارات، واالستفادة من 
 Human Rights) ل هذه اجملاالت، يُعامل أطفال األمهات األردنيات واآلابء األجانب كمغرتبنيقطاعات التعليم والصحة والعمل واالستثمار. ففي ك

)[16]Watch, 2018 مبوافقة وزير ، ال جيوز تشغيل العمال غري األردنيني إال 12. كما أن قانون العمل األردين شديد التقييد لغري األردنيني. فوفقا للمادة

https://wbl.worldbank.org/
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رية من سوق العمل وبشرط أن يتطلب العمل خربة ومؤهالت غري متوفرة لدي العمال األردنيني. وجيب جتديد تصاريح العمل هلم سنوًًي. كما أن قطاعات كب
 العمل هي "مهن مغلقة" أمام غري األردنيني.

دار بطاقات هوية متنح األفراد من أمهات أردنيات وآابء أجانب مزاًي البدء يف إص 2014ومن أجل التخفيف من حدة الوضع، قررت احلكومة يف عام 
حقية يف احلصول معينة. وعلى الرغم من ذلك، مل يكن هلذا اإلصالح سوى أتثري حمدود حيث أن إصدار بطاقات اهلوية يستغرق وقًتا طويالً كما أن إثبات األ

 Human Rights) ٪ من أبناء األردنيات من غري املواطنني20ل على بطاقات اهلوية أقل من ، كان قد حص2018عليها أمر معقد للغاية. وحبلول فرباير 
)[16]Watch, 2018 وإضافة إىل ذلك، وحىت إذا حصل أبناء األردنيات من غري املواطنني على بطاقات هوية، ال يزالوا حباجة إىل التقدم بطلب للحصول .

 تصريح عمل جيدد سنوًًي. على

ردنيني. وقد وقد دأبت الناشطات يف جمال حقوق املرأة على النضال منذ فرتة طويلة من أجل املساواة يف احلقوق ألطفال األردنيات املتزوجات من غري أ
املسألة على أهنا تُعد انتهاًكا ملبدأ املساواة املنصوص حصلن مؤخراً على دعم اجملتمع الدويل الذي يضغط، بدوره، على األردن ملعاجلة الوضع. وتصيغ احلملة 

عمل، استغلت عليه يف الدستور حيث ال تدعو إىل اإلصالح الدستوري فحسب، بل أيًضا إىل إصالح قانون اجلنسية. وفتح اجملال إلصالح بعض مواد قانون ال
من  5ردنيات متزوجات من غري أردنيني. وقد ُتوجت هذه اجلهود بتعديل املادة احلملة هذه اخلطوة القرتاح منح حقوق عمل متساوية لألفراد من أمهات أ

 ألردن.قانون العمل لتنص على أن أبناء األردنيات من غري املواطنني املقيمني يف األردن مل يعودوا حباجة إىل احلصول على تصريح للعمل داخل ا

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
ألردن املهم وضع القضية يف السياق اإلقليمي األرحب للمنطقة، يف ظل استضافة األردن لعدد كبري من الالجئني من البلدان اجملاورة حيث يهتم ا ولعله من

عمل. ومع ذلك، بعدم جعل إقامة الالجئني دائمة، ألن هذا سيضع عبئاً إضافًيا على اقتصاد ضعيف ابلفعل مع اخنفاض معدالت مشاركة األردنيني يف قوة ال
  ينبغي أن يتمتع املواطنون حبرية الزواج ممن خيتارون وأال تؤثر تبعات هذا االختيار سلًبا على أطفاهلم.

 العنف ضد النساء والفتيات .4.4

يف العامل )الفصل األول(، وقد رس ضد النساء والفتيات منتشرًا وسائًدا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كغريها من املناطق األخرى االيزال العنف املم
أن العنف ضد املرأة يتخذ أربعة أشكال رئيسة،  نزيل ومكافحتهمايتخذ هذا العنف أشكااًل خمتلفة. وحتدد اتفاقية اسطنبول ملنع العنف ضد املرأة والعنف امل

العالقة بني العنف ضد املرأة والتمكني  4.3ش اإلطار ويناق .)Council of Europe, 2011[17](دين، واجلنسي، والنفسي، واالقتصادي بوهي: العنف ال
 االقتصادي هلا.

( إىل ضرورة تطبيق التشريعات على مجيع أشكال العنف 4.4الصادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة )اإلطار  دليل التشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأةويشري 
مارس ضد املرأة، مبا يف ذلك، على سبيل املثال 

ُ
 : )UN Women, 2012[18]( ال احلصر، ما يليامل

 .العنف املنزيل داخل األسرة 
 .العنف اجلنسي، ويشمل االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي 
  جنس اجلنني، واختبارات املمارسات الضارة، وتشمل الزواج املبكر، والزواج القسري، وختان اإلانث، ووأد املواليد اإلانث، وخيار اإلجهاض حسب

ش العذرية، وأسطورة تطهري فريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز عن طريق ممارسة اجلنس مع عذراء، وما يسمى جبرائم الشرف، واالعتداءات بر 
ممارسة أعمال السحر األمحاض، واجلرائم املرتكبة بسبب مهر العروس، وسوء معاملة النساء األرامل، واحلمل القسري، وحماكمة النساء بتهم 

 والشعوذة.
 وقتل اإلانث. 
 .واإلجتار يف البشر واالسرتقاق اجلنسي 
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 :جيب أن تقر التشريعات ابلعنف ضد املرأة الذي يرتكبه فاعلون حمددون ويف سياقات حمددة، ويشمل ذلككما   

 العنف ضد املرأة داخل األسرة. 
 العنف ضد املرأة يف اجملتمع. 
 الت النزاعاتالعنف ضد املرأة يف حا. 
  مارس داخل احلبس االحتياطي يف حالة االحتجاز لدى الشرطة، والعنف

ُ
العنف ضد املرأة الذي تتغاضى عنه الدولة، ويشمل ذلك العنف امل

رتكب من ِقبل قوات األمن
ُ

 .امل

 

 والتمكني االقتصادي للمرأة واالقتصادالعالقة بني العنف ضد املرأة  .4.3 اإلطار

بني العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي هلا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ليست مباشرة وتتطلب املزيد من التحليل. إن العالقة اليت تربط 
لية املرأة اليت حتصل عليها من خالل التمكني االقتصادي فثمة عدة أسباب وراء ممارسة العنف ضد املرأة. ويف بعض احلاالت، ميكن للمزيد من استقال

كني أن تقلل من تعرضها للعنف ألهنا تكون يف موقف أقل ضعًفا وهشاشة ومل تعد تقبل حينها أن تكون ضحية للعنف. ويف حاالت أخرى، قد يؤدي مت
 لسيطرة عليها.بسبب خوف زوجها من فقدان اوقوعها ضحية للمزيد من العنف املرأة اقتصادًًي إىل 

ه. وقد مت وضع وابإلضافة إىل ذلك، حيمل العنف ضد املرأة يف طياته تكلفة ابهظة على األفراد، واألسر، والقطاع العام، وقطاع األعمال واجملتمع أبكمل
وكذلك حلساب التكلفة االقتصادية  )SCWA, 2017UN Women/E[19]( مناذج لتقدير تكلفة العنف الزوجي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

. وقد مت جتربة منوذج تقدير تكلفة العنف الزوجي يف منطقة الشرق األوسط )OECD, 2019[2](املرتتبة على عدم املساواة بني اجلنسني بشكل عام 
ر مبا ال يقل عن ومشال إفريقيا يف مصر. وتشري الدراسة إىل أن إمجايل التكلفة املرتتبة على ممارسة العنف ابلنسبة للنساء الناجيات وأسرهن وحدهم تُقد

 Duvvury)اليت تعرضت هلا املرأة الشديدة الل عام واحد، وفًقا فقط لتكلفة أحدث وقائع العنف مليون يورو تقريًبا( خ 127مليار جنيه مصري ) 2.17
)[20]al., 2015 et. 

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

 .للمرأة

 

أدخلت مجيعها مؤخرًا (، كما 4.4وقد صادقت البلدان األربع اليت تغطيها الدراسة على املعايري الدولية املتعلقة ابلقضاء على العنف ضد املرأة )اإلطار 
مارس ضد املرأة. فعلى سبيل املثال، حيظر دستور

ُ
كل من مصر وتونس   تعديالت على أطرها التشريعية والسياساتية واملؤسساتية بغية مواصلة التصدي للعنف امل

ردن ومصر بتعديل األطر التشريعية القائمة واخلاصة العنف ضد املرأة. ويف الوقت الذي مررت تونس واملغرب قوانيًنا جديدة للعنف ضد املرأة، قام كل من األ
ضية، كما أهنا جمرد تعديالت هبذا األمر. وبينما يعترب ذلك تطورًا إجيابًيا، ال تتماشى التعديالت اليت متت يف بعض البلدان مع املعايري الدولية اليت تتعلق ابلق

 طفيفة فقط.

 



   173 

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

 املعايري والتوجيهات الدولية للقضاء على العنف ضد املرأة .4.4 اإلطار

( أهم معيار حيث تتضمن عدًدا من األحكام املتعلقة ابلعنف ضد املرأة، CEDAW) اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتعترب 
 / CEDAW / C / GC، 19لى أساس نوع اجلنس ضد املرأة، وحتديث التوصية العامة رقم بشأن العنف القائم ع 35مثل التوصية العامة رقم 

للعنف ضد املرأة يف مجيع البلدان اخلاضعة هلذه الدراسة، وهو األمر الذي زاد من الضغط  عدالت املرتفعةوقد أعربت جلنة االتفاقية عن قلقها إزاء امل .35
 26على البلدان إلصالح تشريعاهتا.

من أجل التصدي ملمارسات العنف  2019لعام  لعنف والتحرش يف عامل العملبشأن القضاء على ااتفاقية منظمة العمل الدولية مت اعتماد وقد 
 .(4.6والتحرش يف عامل العمل. والزال ابب التصديق على االتفاقية مفتوًحا اآلن أمام البلدان )اإلطار 

واليت أيًضا الزال ابب التصديق عليها مفتوًحا اآلن أمام 27)اتفاقية اسطنبول(عنف ضد املرأة والعنف املنزيل اتفاقية اجمللس األورويب ملنع ومكافحة ال
 .بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا

دل   التشريعات وتتوافر إر ادات  املة حول المكونات وأسالي  العمل لصيا ة تشريع بش ن العنف ضد المرأة، وم ل ما ورد في 

. ويمكن للبلدان استخدام هذه األدوات )UN Women, 2012[18](الصادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة المتعلقة بالعن   د المر   

 .نس بالفعلكما فعلت تو -لمواءمة أطرها القانونية الوطنية مع االلتزامات التي تم التعهد بها عل  المستو  الدولي 
االستغالل اجلنسي واالعتداء اخلاصة ابلقضاء على التوصية  االقتصادية ، اعتمدت جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية2019يف عام 

ل التوصية للحكومات أول معيار دويل ومتث 28: الركائز األساسية للوقاية واالستجابة.والتحرش اجلنسي يف إطار التعاون اإلمنائي واملساعدات اإلنسانية
يات اخلريية يف هذا اجملال ليتم تطبيقه على الوكاالت الوطنية للمساعدات وعلى النطاق األرحب للمجتمع الدويل عند العمل مع اجملتمع املدين واجلمع

 .واهليئات األخرى اليت تدير برامج التنمية أو تقدم املساعدات اإلنسانية

 

تتم احلالة األربع املدرجة يف هذا القسم نظرة عامة على أحدث التشريعات اخلاصة ابلعنف ضد املرأة يف كل من البلدان األربعة وحتليلهم. وخيتقدم دراسات 
ارد يف الفصل و القسم بتحليل مفصل ومتعمق هلذه اإلصالحات والبحث فيما أسهم يف جناحها والعقبات اليت التزال قائمة. وهذا، بدوره، يصب يف التحليل ال

 السادس اخلاص ابلدروس الرئيسية املستفادة إلجراء إصالحات انجحة.

 : اإلطار التشريعي الشامل يف تونس ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات4.4دراسة احلالة 

٪ من النساء التونسيات 48أة أن ما يقرب من ، كشفت دراسة استقصائية وطنية عن العنف ضد املر 2010العنف ضد املرأة يف تونس. ففي عام  ينتشر
)راجع الفصل األول(. وهذا على الرغم من وجود اسرتاتيجية  )ONFP/AECID, 2010[21]( صرحن أهنن قد تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف

االسرتاتيجية دون تنفيذ إىل حد كبري إىل أن حظيت ابالهتمام على املستوى وقد ظلت 2008.29لعنف ضد النساء والفتيات، اعُتمدت يف عام لوطنية 
ومرة أخرى يف  2010ام الدويل عندما حثت اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة تونس على إيالء االهتمام هلذه االسرتاتيجية واعتبارها أولوية يف ع

. وأدى ذلك إىل مترير قانون مهم ملعاجلة العنف ضد املرأة يف تونس، كما هو موضح يف )CEDAW, 2013[22]CEDAW, 2010 ;[23]( 2013عام 
 دراسة احلالة هذه.

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
ودفعت احلكومة للعمل. وقام كل من وزارة املرأة االنتباه إىل القضية  2010وجهت الدراسة االستقصائية الوطنية حول العنف ضد املرأة واليت أجريت عام 

عنف ضد املرأة )اليت مت واألسرة والطفولة وكبار السن وجملس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل بدور قيادي يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لل
، بدأ فريق 2014ابلعنف ضد املرأة. كما طلبت الوزارة دعم األمم املتحدة، ويف عام (، واليت أوصت مبراجعة اإلطار القانوين اخلاص 2012حتديثها يف عام 
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ال تعديالت على قانون من اخلرباء، يضم ممثلني من اجملتمع املدين، يف إعداد املسودة األوىل لقانون العنف ضد املرأة. وقد اقرتح مشروع قانون أويل طموح إدخ
 لس الوزراء اعتربها مبالغ فيها وتقدمية للغاية، ومن مث رفضها.األسرة وقانون العقوابت، إال أن جم

قيد  كان أيضاوابلتوازي مع ذلك، مت بذل اجلهود للحصول على أتييد الربملانيني لضمان إدراج مادة حول القضاء على العنف يف الدستور اجلديد، والذي  
اليت تنص علي أن "تكفل  21حيث حتمي العديد من أحكامه حقوق املرأة، مبا يف ذلك املادة  2014. وقد مت اعتماد الدستور اجلديد يف عام املناقشة آنذاك

اليت تنص على أن "تتخذ الدولة كافة التدابري الالزمة للقضاء على  46الدولة احلقوق واحلرًيت الفردية واجلماعية ملواطنيها من الذكور واإلانث"، وكذلك املادة 
منه على  5.2واليت تركز الغاية  2015يف عام  2030ى املستوى العاملي، فقد مت اعتماد جدول أعمال التنمية املستدامة لعام أما عل 30العنف ضد املرأة".

 31القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

الزخم ملواصلة العمل على مشروع قانون العنف ضد من أهداف التنمية املستدامة،  5.2منه، إىل جانب اهلدف  46كما وفر الدستور اجلديد، وخاصة املادة 
للتأكد من أن مشروع القانون اجلديد يتسق مع املعايري الدولية ملناهضة العنف  32النساء والفتيات. وقد مت تشكيل جلنة للدعوة تتألف من عدة منظمات دولية

مع املدين ملناهضة العنف ضد املرأة بغرض دعم عملية إعداد مشروع القانون مجعية وطنية حتالًفا للمجت 60(. كما شكلت أكثر من 4.4ضد املرأة )اإلطار 
 .2018ابإلمجاع، ودخل حيز التنفيذ يف فرباير  2017يف يوليو  33من خالل البحث وبذل جهود الدعوة ملناصرة القضية. وقد مت مترير القانون

على العنف ضد املرأة. ويهدف املرصد، الذي سيكون مؤسسة عامة مستقلة مالياً إبنشاء مرصد وطين للقضاء  34، ُنشر قرار حكومي2020فرباير  26ويف 
وستتضمن مهام  حتت إشراف وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، إىل إضفاء الطابع املؤسسي على جهود مناهضة ومكافحة العنف ضد املرأة يف تونس.

اإلبالغ عنها، ورصد وتقييم اإلطار القانوين والسياسي اخلاص ابلعنف ضد املرأة وصياغة مقرتحات املرصد مجع البياانت عن حاالت العنف ضد املرأة و 
سيقدم املرصد تقريراً اإلصالح. ومن املنتظر أن يشارك املرصد أيًضا يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية والقطاعية اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضد املرأة. و 

ورية، ورئيس الربملان ورئيس احلكومة، يتضمن قاعدة االستدالل اخلاصة ابلعنف ضد املرأة ويطرح توصيات حول كيفية حتسني اآلليات سنوًيً إىل رئيس اجلمه
 الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة.

 مضمون اإلصالح
ات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة" الوارد يف دليل هيئة األمم املتحدة ويتبىن القانون منهًجا مشولًيا كما يتبع التوصيات الواردة يف "إطار العمل النموذجي للتشريع

(، كما يُعرف العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز القائم على أساس نوع اجلنس 4.4)اإلطار  )UN Women, 2012[18]( 2012للمرأة لعام 
 نصاف لضحاًي اجلرائم.وانتهاك حلقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، حيرتم القانون معايري القانون اجلنائي الدويل، ألنه يوفر املساءلة واملساعدة القانونية اإل

ومجيع العناصر  -العنف اجلسدي، واملعنوي، واجلنسي، والسياسي، واالقتصادي  -حماور حيث يغطي كافة أشكال العنف ضد املرأة ويتضمن القانون أربعة
مثريًا  ج العنف االقتصاديالالزمة ملعاجلتها والتصدي هلا: الوقاية، واحلماية، واملالحقة القضائية، ورعاية الضحاًي. وابلنظر إىل نطاق هذه الدراسة، يكون إدرا 

 لالهتمام بشكل خاص.

أبنه "أي تصرف أو امتناع عن تصرف هدفه استغالل املرأة أو حرماهنا من املوارد االقتصادية، أًيً كان أصل هذه املوارد، مثل احلرمان  العنف االقتصادييُعرَّف 
ار عليه." وحيدد القانون جرمية العنف االقتصادي أو التمييز من األموال، أو الراتب، أو الدخل، والتحكم يف األجور أو الدخول، وحظر العمل أو اإلجب

 االقتصادي القائم على أساس نوع اجلنس. وتشمل األفعال التالية:

 .حرمان املرأة من مواردها املالية أو من التصرف يف دخلها 
 .التمييز يف األجر عن عمل مساٍو يف القيمة 
 ة واالرتقاء يف األدوار واملسؤوليات.التمييز يف احلياة املهنية مبا يف ذلك الرتقي 

رسات التمييزية ضد ويقدم القانون مزيد من التفاصيل يف القسم اخلاص ابلوقاية من العنف حيث يكلف الدولة ابختاذ كافة التدابري الالزمة للقضاء على املما
ل االقتصادي هلن والذي ميكن أن يتخذ شكل اخنراطهن يف القيام النساء والفتيات، السيما فيما يتعلق أبجورهن ومحايتهن االجتماعية، وحظر االستغال

 فيذ هذه األحكام.ابألعمال اخلطرة واملهينة. وابلتايل، يتغلل القانون إىل أبعد حد يف هذا الشأن وسيلزم إجراء إصالحات قانونية إضافية لضمان سالمة تن
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املهين، والثقافة، والصحة، والشباب، والرًيضة، واألطفال، والنساء، والشؤون الدينية إىل اختاذ تدابري ويدعو القانون وزارات التعليم، والتعليم العايل، والتدريب 
عها. كما مت بعينها ملنع العنف ضد املرأة داخل مؤسساهتا. وتشمل هذه التدابري تدريب املوظفني على كيفية منع حاالت العنف والتصرف بشأهنا حال وقو 

 ناهضة تسرب الفتيات من املدارس.ذكر تدابري حمددة مثل م

(. وحيمي القانون ضحاًي العنف من الفتيات والنساء 39. كما بذلت وزارة العدل والداخلية جهوًدا مضنية لضمان محاية ضحاًي العنف )املادة احلماية
علومات ابإلضافة إىل نظام اإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة وأطفاهلن. كما ينص على محايتهم قانونًيا مبا يف ذلك تقدمي املساعدة القانونية والوصول إىل امل

ل شخص، حىت أولئك )الطبية، والنفسية، واالجتماعية(. وأيًضا يتناول القانون مسألة الوصول إىل اإليواء يف حاالت الطوارئ يف حدود املتاح. ويتعني على ك
ون على أنه مبوافقة املدعي العام للدولة، ميكن للشرطة تطبيق تدابري محاية معينة من أجل املقيدون ابلسرية املهنية، اإلبالغ عن حاالت العنف. وينص القان

ضي أن أيمر بنفقة ضحاًي العنف حىت قبل أن تصل القضية إىل حمكمة األسرة. وهناك جانب آخر مثري لالهتمام فيما يتعلق بتدابري احلماية وهو أنه ميكن للقا
جيب أن يسهم فيها كال الزوجني مىت كان ذلك منطبًقا. ويعين هذا أن القاضي أيخذ بعني االعتبار إذا كان الوضع املايل  البن )أبناء( ضحية العنف، واليت

  للمرأة يسمح، فيكون عليها أيًضا املسامهة مالًيا يف النفقة.

قانون العقوابت، وتضمني أشكال جديدة من العنف مثل  . وينص القانون على زًيدة ردع مرتكيب العنف عن طريق تعديل مواد معينة مناملالحقة القضائية
 (، وزان احملارم، واإلذالل العلين املتعمد والعنف السياسي.3.1العنف االقتصادي وعمل األطفال )اإلطار 

يف االعتبار عدًدا من  ويُوصف االغتصاب أبنه فعل يرتكب ضد النساء أو الرجال. ويفرض القانون عقوابت مشددة على خمتلف أعمال العنف، كما أيخذ
اخلطيب أو الظروف املشددة للعقوبة، على سبيل املثال، عندما يكون للجاين سلطة على الضحية أو عندما يكون اجلاين هو الزوج أو الزوج السابق، أو 

سقاط التهم عندما يتزوج اجلاين الذي يغتصب القاصر اخلطيب السابق للضحية. وتتم اإلشارة إىل القانون ابعتباره عالمة ابرزة يف املنطقة، ألنه مل يعد يسمح إب
 .االغتصاب الزوجيمن الضحية، وأيضاً ألنه جيرم صراحة 

. ينص القانون على تدابري مفصلة لتوفري الرعاية للضحاًي. ويكلف إبنشاء وحدة متخصصة يف العنف ضد املرأة ضمن منظومة الشرطة يف كل رعاية الضحااي
وجيب أن تضم هذه الوحدة نساءً بني أعضائها. كما جيب حجز أماكن منفصلة يف احملاكم االبتدائية للقضاة الذين يتعاملون مع قضاًي  حمافظة واحلرس الوطين.

 الضحية.العنف ضد املرأة. ويوجه القانون املوظفني املسؤولني عن محاية ضحاًي العنف إىل االستجابة الفورية لكل طلب مساعدة أو محاية أييت من 

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

واملنظمات الدولية، واحلكومة. يُعترب القانون التونسي ملناهضة العنف ضد املرأة إجنازًا رائًعا. فقد جاء نتيجة للتعاون الوثيق واملثابرة من قبل اجملتمع املدين، 
ا القانون. وقد تضمن الفريق الذي صاغ النسخ املختلفة للقانون ممثلني عن اجملتمع املدين ممن وكخطوة أوىل، مت بناء قاعدة استداللية لتربير احلاجة إىل هذ

من جلنة الدعوة دورًا  يعملون يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة لسنوات عديدة، وابلتايل يلمون إملاًما كبريًا ابلوضع على أرض الواقع. وقد لعب الدعم املقدم
لقانون مع التوصيات الدولية بشأن العنف ضد املرأة. ويستلزم القانون إعداد تقرير سنوي عن التنفيذ حبيث ميكن قياس األثر مبرور مهًما يف ضمان توافق ا

 الوقت.

 يف صياغة الدستور اجلديد خطوة اسرتاتيجية مهدت الطريق الستمرار عملية إعداد مشروع القانون. 46وقد كان اغتنام الفرصة إلدراج املادة 

(. وعلى الرغم من 1أ-4د طبق ابلفعل عدد من احملاكم القانون تطبيًقا عملًيا. وترد بعض أمثلة القرارات القضائية يف امللحق املرفق هبذا الفصل )امللحق وق
 ت:ذلك، ال يزال التنفيذ العملي للقانون ميثل حتدًًي لعدة أسباب، برغم اجلهود اليت تُبذل حالًيا ملعاجلة مجيع هذه التحدًي

 الشركاء  التزال خدمات ومنظومة رعاية ضحاًي العنف من النساء حمدودة للغاية وغالًبا ما يؤمنها اجملتمع املدين. وتعتمد احلكومة بشكل كبري على
مم املتحدة املشرتك يف التعاون اإلمنائي للحصول على الدعم املايل والفين لتنفيذ القانون. وقبل شهرين من اعتماد القانون اجلديد، مت توقيع برانمج األ

)بقيادة صندوق األمم املتحدة للسكان( لرعاية ضحاًي العنف من النساء يف تونس. ويتمثل اهلدف من الربانمج يف دعم احلكومة  2017-2018
 القطاعات خلدمة يف ثالثة جماالت رئيسية، أال وهي: تقدمي خدمات جيدة لضحاًي العنف من النساء، وإنشاء نظام تنسيق وإحالة مشرتك فيما بني

 .)UNFPA Tunisia, 2017[24](ضحاًي العنف من النساء، فضاًل عن التوعية والدعوة لتأييد مناهضة العنف ضد املرأة 
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 من قبل مقدمي اخلدمات  ويُلحظ االفتقار إىل املعرفة ابلقانون أو ابلعنف ضد املرأة بوجه أعم، ليس فقط من قبل عامة اجلمهور ولكن أيًضا
يف إنفاذه. وقد للضحاًي من النساء. ويتم حالًيا بذل الكثري من اجلهود لنشر العناصر الرئيسية للقانون لعامة اجلمهور وتوعية املسؤولني ممن هلم دور 

 (.4.5حظي التمثيل اإلعالمي )للعنف ضد( للنساء ابهتمام خاص )اإلطار 
 

 الدور املهم الذي يقوم به اإلعالم .4.5 اإلطار

( لدور وسائل اإلعالم يف توعية عامة اجلمهور ابلعنف ضد النساء والفتيات. وحتظر املادة القوالب 11لقد مت ختصيص مادة حمددة من القانون )املادة 
ُنشرت دراسة حول  2016كما مت إيالء اهتمام خاص إىل هذا املوضوع يف تونس، ويف عام النمطية واحملتوى اإلعالمي الذي ميكن أن يضر بصورة املرأة.  

. وابإلضافة إىل ذلك، مت إصدار "إعالن )ATFD, 2016[25]( املعاجلة اإلعالمية واملمارسات الصحفية فيما يتعلق ابلعنف ضد النساء والفتيات
 نسان يف التغطية اإلعالمية للعنف ضد املرأة"، وكذلك "منوذج للموافقة احلرة والواعية قبل شهادة ضحاًي العنف من النساء"مبادئ الحرتام حقوق اإل

)[25]ATFD, 2016(. 

 
 املعنية التونسية تعمل لعدة سنوات على  ومتثل كثرة اجلهات الفاعلة املسؤولة عن تطبيق القانون حتدًًي فيما يتعلق ابلتنسيق. وقد ظلت اجلهات

 تعزيز التنسيق، وذلك، علي سبيل املثال، من خالل مشروع إنشاء آليات مشرتكة فيما بني القطاعات لرعاية ضحاًي العنف من النساء يف تونس
رأة، واألسرة، واألطفال، والداخلية، أدى هذا املشروع إىل توقيع مخس وزارات )الشؤون االجتماعية، والعدل، واملوقد  2017.35-2014الكربى 

، نشرت 2016، حىت من قبل دخول القانون اجلديد حيز التنفيذ. ويف عام 2016والصحة( بروتوكوالت تنسيق متعددة القطاعات يف عام 
 ضاع هشة يف تونسوزارة شؤون املرأة أيًضا خريطة توزيع للخدمات املقدمة لضحاًي العنف من النساء أو النساء الاليت يعانني من أو 

)[26]UNFPA/HCDH, 2016(.وهو ما يُفرتض أن يساعد أيًضا يف تنسيق اخلدمات املختلفة ، 

  إمكانية اللجوء إىل العدالة. قد يكون هذا صعًبا يف بعض األحيان بسبب نقص عدد ضباط الشرطة املدربني، ويف بعض احلاالت، بسبب الضغوط
 االجتماعية اليت متنع النساء من التقدم بشكاوى.

 : إصالح اإلطار القانوين ملناهضة العنف ضد املرأة يف األردن4.5دراسة احلالة 

مللحقان الدراسة )ا بينما ال توجد أرقام رمسية حمدثة حلاالت العنف ضد املرأة يف األردن، إال أن املقابالت اليت أجريت مع خمتلف أصحاب املصلحة بشأن هذه
تمع حول النتائج اليت أ وب( تؤكد أن العنف ضد املرأة ال يزال ميثل مشكلة مهمة يف اجملتمع األردين. وقد أشارت هذه املقابالت أيًضا إىل قلة الوعي لدي اجمل

يف األردن ممنوعات من العمل من قبل أسرهن تستتبع ممارسة العنف ضد املرأة، وخاصة أنه يشمل أيًضا االستغالل االقتصادي. وقد ورد أن الكثري من النساء 
يف اجملتمع األردين حيث  وأن النساء الاليت يعملن ال يسيطرن على املال الذي جينينه. وابإلضافة إىل ذلك، فإن اإلشارة إىل العنف ضد املرأة يُعد أمرًا حمرًما

عن ذلك، قد ال يتم دعمهن بشكل كاف من قبل منظومة العدالة. كما أُفيد  ختتار العديد من النساء عدم اإلبالغ عن حاالت العنف. وحىت عندما يبلغن
 .)UN Women, 2015[27]( أبن العاملني يف جمال العدالة غالًبا ما يواجهون ضغوطًا اجتماعية لرفض دعوى عنف ضد املرأة

 احلالة هذه جلهود اإلصالح األخرية اليت قام هبا األردن ملعاجلة العنف ضد املرأة. ويتخذ األردن خطوات ملعاجلة هذه املشاكل. وتوثق دراسة

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

عدة احتجاجات من قبل انشطات يف جمال حقوق املرأة تدعو إىل إهناء العنف ضد املرأة. كما مت انتقاد الوضع يف األردن  2016وعام  2015شهد عام  
املستوى الدويل. وقد حذرت هيومن رايتس ووتش من ارتفاع معدل القتل يف جرائم الشرف يف األردن ودعت إىل اسرتاتيجية وطنية حملاربة بشكل متزايد على 

اجلة الزًيدة املخيفة يف نسب جرائم . كما حثت جلنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( األردن على مع)Coogle, 2016[28]( ذلك
) ,AWO/Mosawa Network . كما أوصى تقرير اللجنة، بشكل صريح، ابإلصالح القانوين)EuroMed Rights, 2018[29]( الشرف والعنف املنزيل

)]30[2017. 
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األردن من خالل قانونني خمتلفني: قانون محاية األسرة وقانون العقوابت. ويف أعقاب االحتجاجات وشجب اجملتمع الدويل، ويتم التصدي للعنف ضد املرأة يف 
إليالء اهتمام أكرب للعنف ضد املرأة. وكما هو مفصل أدانه، توفر التعديالت اليت أُدخلت على قانون محاية األسرة  2017مت تعديل كال اإلطارين يف عام 

يت إضافية لضحاًي العنف من النساء، وتشدد العقوابت على مرتكيب العنف، وتقدم ضماانت إجرائية أكرب وحتمي الشهود. كذلك تنص التعديالت المحاية 
لزواج اب أُدخلت على قانون العقوابت على تشديد العقوابت على مرتكيب جرائم الشرف حتت بعض الظروف، وأصبح ال ميكن أن يفلت املغتصبون من العقاب

 من ضحاًيهم.

حيث يركز بشكل أساسي على العنف املنزيل. وبينما ال يتضمن القانون تعريًفا حمدًدا  2017يف عام  36قانون احلماية من العنف األسري األردينوقد صدر 
(. كما يعّرف القانون أفراد األسرة على 2العنف املنزيل حيدث عندما يرتكبه أحد أفراد األسرة ضد فرد آخر من األسرة )املادة  أنللعنف املنزيل، فهو يعترب 

(. ومن مث، فإن 3أهنم يشملون الزوج والزوجة، واألطفال، واألقارب اآلخرين شريطة أن يكونوا مقيمني يف منزل األسرة وقت ارتكاب فعل العنف )املادة 
دي هذا إىل جتاهل لقانون ال يغطي العنف املرتكب ضد النساء الاليت ال يشكلن جزًءا من تكوين األسرة احملدد مسبًقا ويقصر احلماية على املتزوجة. وقد يؤ ا

 ,UN Department of Economic and Social Affairs) أشكال أخرى من العنف املنزيل اليت قد حتدث خارج النطاق احملدد يف قانون منزل األسرة
)]31[2010. 

 ساعة لإلبالغ والقدرة  24آليات حلماية ضحاًي العنف املنزيل، مثل عمل خط ساخن على مدار  : حيدد قانون احلماية من العنف األسرياحلماية
ابحلالة، ميكنها نقل الضحية إىل منزل  من العنف األسري (. مبجرد إخطار إدارة احلماية6على نقل الضحية إىل املستشفى عند احلاجة )املادة 

ساعة إذا مل تكن هناك طريقة أخرى  24آمن، ابلتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية. ويسمح القانون للشرطة ابحتجاز املعتدين املشتبه هبم ملدة 
حملكمة احلق يف إصدار أمر محاية بناًء على طلب الضحية أو أي فرد (. كما مينح القانون ا11لضمان محاية الضحية أو أحد أفراد األسرة )املادة 
الشهود أو أصحاب املصلحة  (. وعالوة على ذلك، حتمي إدارة احلماية من العنف األسري14من أفراد األسرة ملدة ال تزيد عن شهر واحد )املادة 

مة، قد ُيسجن اجلاين ملدة تصل إىل شهر واحد، و/أو يدفع غرامة مالية )برغم اآلخرين الذين يقومون لإلدالء بشهادهتم. وإذا مت انتهاك أوامر احملك
 دينار أردين(. كما أن انتهاك أوامر احملكمة أكثر من مرة يؤدي إىل عقوابت أكثر صرامة. 100أهنا ال تزيد عن 

 يف اجملال الطيب( وميكن أن حتكم على اجلاين أبداء : تستند احملكمة يف إجراءاهتا على تقارير املختصني )علماء النفس والعاملنيإجراءات احلبس 
ساعة عمل، أو حبضور برامج إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي ملدة ال تتجاوز ستة أشهر. ذلك ابإلضافة إىل  40خدمة عامة ملدة ال تتجاوز 

يؤدي عدم االلتزام بتنفيذ هذه التدابري املنصوص عليها حظر زًيرة اجلاين ألي مكان قد خيالط به الضحية ملدة ال تتجاوز ستة أشهر. وميكن أن 
 (.18(. كما ينص القانون على شرط صارم يتعلق ابلسرية التامة )املادة 11إىل السجن ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر )املادة 

من قانون  98جرائم الشرف من خالل تعديل املادة  . مت تشديد العقوابت املقررة اليت تفرض على مرتكيبتعديل قانون العقوابت فيما يتعلق جبرائم الشرف
تنص، فيما سبق، على أن مرتكب وقائع العنف ميكن أن يستفيد من "الظروف املخففة" إذا  98. فقد كانت املادة )Roya News, 2017[32]( العقوابت

خطري أقدمت عليه الضحية. وبدون حتديد ماهية الفعل اخلاطئ واخلطري، كان القانون ُيستشهد و أكان يعاين من "نوبة غضب شديدة" نتيجة لفعل خاطئ 
. 98يه يف املادة به لتربير جرائم الشرف. ويعين التعديل أنه مل يعد مبقدور اجلناة اإلفالت من العقوبة من خالل االستفادة من العذر املخفف املنصوص عل

سارية، وهى تسمح بعقوبة خمففة للرجل الذي قتل زوجته أو ابنته أو حفيدته أو أمه أو جدته بعد أن وجدهن يف  340ادة وعلى الرغم من ذلك، ال تزال امل
ية. وقد مت إلغاء . كما ميكن للزوجة أن تستفيد من العقوابت املخففة إذا وجدت زوجها يف حالة زين على فراش الزوج)Albawaba, 2017[33]( "حالة زين"

 ,Husseini) وهو ما يعين أنه مل يعد اآلن إبمكان املغتصب اإلفالت من العقاب إذا تزوج ضحيته 2017من قانون العقوابت يف عام  308املادة 
)]32[2017. 

 يف السياسات واجراءات إدارية تضمن محاية ضحاًي العنف من النساء: وإىل جانب اإلصالح القانوين، أدخلت احلكومة األردنية أيًضا إصالحات

 وضعت احلكومة األردنية إطارًا وطنًيا حلماية األسرة من العنف املنزيل حيث يغطي العنف 2016. يف عام إطار سياسات العنف ضد املرأة ،
ال. وقد متثلت أهداف اإلطار يف التنسيق بني مجيع األطراف املعنية ضد النساء، واألطفال، واملسنني، وإن مل يتطرق إىل العنف املنزيل ضد الرج

اية منه ذوي الصلة )الصحة، والتعليم، والشرطة، والقضاء( لتقدمي اخلدمات الشاملة؛ وحتديد املبادئ التوجيهية للوقاية من العنف املنزيل واحلم
طبيق اإلطار؛ وحتقيق اإلدارة الفعالة للحاالت من خالل إجياد لغة مشرتكة ابستخدام هنج املؤسسات املتعددة؛ ووضع آلية رصد وتقييم عملية ت

( بصدد إعداد اسرتاتيجية JNCWفيما يتعلق حبماية األسرة من العنف املنزيل. وابإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة )
   والتمييز القائم على أساس لنوع اجلنس يف األردن. ( تشتمل على مكون للعنف ضد املرأة2020-2025وطنية للمرأة )
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 أصدرت وزارة التنمية االجتماعية اسرتاتيجية إعالمية بشأن العنف القائم على أساس نوع 2014. يف عام اإلعالم بشأن العنف ضد املرأة ،
ائم على أساس نوع اجلنس، وإرساء التعاون بني وتشمل املهام املدرجة هبا إعداد كتيبات وتنظيم محالت ملكافحة العنف الق 37(.GBVاجلنس )

رية اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت تربر استخدام العنف ضد املرأة. كما تنظم شبكة مشعة محالت دو 
 نون والعاملني يف النظام القضائي.ملناهضة العنف ضد املرأة إىل جانب أنشطة تثقيفية وتوعوية للموظفني املكلفني إبنفاذ القا

 نظرًا لعدم توافر العدد الكايف من الدور اآلمنة للنساء اليت تديرها احلكومة، كانت املرأة اليت تسعى إىل احلصول تعزيز محاية الضحااي من النساء .
ًة ما يتم احتجازها جنًبا إىل جنب مع اجملرمني على محاية الدولة من اخلطر احملدق بسبب جرمية شرف )على سبيل املثال بعد حادث اغتصاب( عاد

 Canada Immigration and Refugee)املدانني من أجل االستفادة من قانون منع اجلرمية. وكان ُيشار إليها على أهنا "حمتجزة إدارًًي 
)[35]Board Research Directorate, 2000 وقد أعلن وزير التنمية االجتماعية أن احتجاز النساء املعرضات للخطر سينتهي متاًما .

. )Luck, 2018[36](، مؤكًدا إمكانية استبدال االحتجاز اإلداري إبعادة التأهيل، واإلدماج مع اجملتمع واملصاحلة 2018حبلول هناية عام 
ة يف األردن، ولكن التزال هناك حاجة إىل املزيد منها. كان بيت املصاحلة األسرية يف عمان أول مأوى لضحاًي العنف وهناك بعض الدور اآلمن

ضني ، مت افتتاح دار ُتسمى دار األمينة، مبوجب نظام دور األردن لألشخاص الضعفاء/املعر 2018. ويف عام )Husseini, 2010[37](املنزيل 
( بعض الدور JWU. كما يدير احتاد املرأة األردنية ))UN OHCHR, 2017[36]( 2016لعام  171للخطر املشمول ابلقانون رقم 

 اآلمنة.

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

اهلائل املبذول من اجملتمع املدين واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، اليت كانت تدعو ايل اإلصالح منذ تعترب اإلصالحات األخرية، يف الغالب، نتيجة اجلهد 
ة. كما لعبت جلنة عقود. وقد ُكتب هلذه اإلصالحات االستمرار بعدما أسس اجملتمع املدين لإلرادة السياسية الالزمة، بدعم من االهتمام الدويل هبذه القضي

( دورًا مهًما يف وضع قضية العنف ضد املرأة على جدول أعمال املناقشات الربملانية وسوق احلجج الصحيحة لكسب الدعم 5.1واألسرة )اإلطار  شؤون املرأة
 .والتأييد

د املرأة على النحو املنصوص وعلى الرغم من هذه اجلهود املهمة، فإن اإلطار القانوين األردين ال يتسق بعد مع املعايري الدولية للتشريعات اخلاصة ابلعنف ض
 (:4.4عليه يف دليل األمم املتحدة للتشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة )اإلطار 

 انون على على الرغم من أن قانون احلماية من العنف األسري يركز على العنف املنزيل، ال يتضمن القانون تعريًفا هلذا املفهوم. ويقتصر تطبيق الق
  يرتكبها بعض أفراد األسرة فقط ويتم ارتكاهبا يف أماكن معينة فقط. وعليه، مل ينجح يف توفري احلماية الكافية للمرأة من العنف.اإلساءات اليت 

 .ال يتضمن اإلطار القانوين احلايل ملناهضة العنف ضد املرأة يف األردن أحكاًما ملنع العنف 
 سري فيما يتعلق ابلتصدي ملمارسات العنف ضد املرأة، مقارنة بقانون العقوابت، حمدودة. قد تكون القيمة املضافة لقانون احلماية من العنف األ

  العنف املنزيل، يغطى قانون العقوابت مجيع أشكال العنف األخرى.معينة من ففي حني أن قانون احلماية من العنف األسري يتعرض فقط حلاالت 
  العنف ضد غالًبا ما ال يربط رجال القضاء بني العنف ضد املرأة الذي يتم تناوله يف قانون العقوابت وقانون احلماية من العنف األسري وحقيقة أن

تعامل معه يف املرأة غالًبا ما يكون نتيجة لديناميات النوع االجتماعي داخل األسرة، وابلتايل فهو يقع يف إطار قانون األحوال الشخصية )ويتم ال
مع احملاكم الشرعية(. ويشري أحد التقارير إىل أن األردن ال يتصدى للعنف ضد املرأة ابعتباره قضية من قضاًي حقوق اإلنسان، ولكنه تعامل 

 .)UN Women, 2015[27](القضية من خالل هنج الصومعة 
ًدا وجود هذه الثغرات يف اإلطار القانوين. ويتم إعداد وتقدمي قوائم ابإلصالحات القانونية املقرتحة املتعلقة ابلعنف ويدرك الناشطون يف جمال حقوق املرأة جي

 ضد املرأة بشكل دوري بقيادة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.

 مصر : العمل من أجل إعداد مشروع قانون شامل ملناهضة العنف ضد املرأة يف4.6دراسة احلالة 

يف اجملتمع خالل العقود األربعة املاضية، اختذت مصر خطوات مهمة ملكافحة العنف ضد املرأة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال املشكلة منتشرة ومتأصلة 
والفصل األول(. وتشمل أكثر  4.3وتشكل عقبة رئيسية أمام مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية والعامة، فضالً عن كوهنا تكلفة اقتصادية على البلد )اإلطار 

 Amnesty) أشكال العنف ضد املرأة شيوًعا يف مصر التحرش اجلنسي، واالغتصاب، وعنف الغوغاء )العنف اجلماعي( واالجتار ابلبشر والتعقب/املطاردة
)[39]International, 2015 بشكل رئيس يف صورة العنف املنزيل، واالغتصاب الزوجي، وختان اإلانث، وزواج . أما داخل األسرة، فيأيت العنف ضد املرأة

مة على هذه األطفال. وتدرك السلطات املصرية خطورة الوضع وقد اختذت مؤخرًا إجراءات مهمة ملعاجلته. وتقدم دراسة احلالة اليت حنن بصددها نظرة عا
 هتمام خاص ابلعنف اجلنسي، والعنف املنزيل، واملمارسات الضارة )الزواج املبكر وختان اإلانث(.املبادرات التشريعية والسياسية األخرية، مع إيالء ا
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 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
التشريعي والسياسي. وكان أول إجناز مهم هلا هو إدراج حظر العنف ضد املرأة يف  ينبذلت احلكومة جهوًدا مضنية ملكافحة العنف ضد املرأة على الصعيد

 (.60و 11)املاداتن  2014ر عام دستو 

طية العنف ضد املرأة يف أطر وبينما تُعد االسرتاتيجيات الوطنية اليت تتناول العنف ضد املرأة شاملة، إال أن اإلطار القانوين املصري أقل مشواًل. فأواًل، تتم تغ
يفتقر اإلطار القانوين للعنف ضد املرأة إىل تعريف شامل ملختلف أشكال  قانونية خمتلفة تتداخل يف بعض األحيان أو ترتك ثغرات يف أحيان أخرى. واثنياً،

 العنف.

من أجل جترمي التحرش اجلنسي  2014جيرم قانون العقوابت املصري االغتصاب، وقد مت تعديله يف عام العنف اجلنسي )االغتصاب والتحرش اجلنسي(. 
التزال تعريفات قانون العقوابت لالغتصاب والتحرش اجلنسي حمدودة للغاية، ونتيجة لذلك ال تتم  أيًضا. وبينما يعترب ذلك خطوة مهمة يف االجتاه الصحيح،

 تغطية العديد من أعمال العنف.

من قانون العقوابت االغتصاب. وبدون استخدام مصطلح )اغتصاب(، تنص املادة علي أن اجلماع اجلنسي مع أنثى دون موافقتها يرتتب  267وجترِّم املادة 
، يُفهم أن االغتصاب يشمل اإليالج يف املهبل فقط، على الرغم من أن مادة 267ووفًقا للمادة  38عليه عقوبة السجن املشدد أو السجن مدى احلياة.

يف عام  إصالح جوهري إقراركما مت   40مت تطوير مفهوم هذه املادة على أساس األحكام القضائية وتفسرياهتا.وقد  39القانون نفسها ال تنص علي ذلك.
من قانون العقوابت حبيث مل يعد إبمكان املغتصب اإلفالت من املالحقة القضائية ابلزواج من  291، عندما ألغت مصر، مبوجب قرار رائسي، املادة 1999

 ضحيته.

احلني، مل يكن قد ذُكر  وحىت ذلك 42بتعديل قانون العقوابت، وإدخال تعريف للتحرش اجلنسي وفرض عقوابت أشد.41، صدر قرار رائسي2014ويف عام 
، التحرش تعريف للتحرش اجلنسي يف قانون العقوابت، ومل تكن هناك نصوص عن طرق إثباته. وجيرم هذا التعديل، املعروف ابسم "قانون مكافحة التحرش"

فقرة بشأن التحرش يف مكان العمل،  اجلنسي ابلكلمات واإلمياءات واألفعال والذي يتم شخصًيا أو من خالل وسائل اتصال أخرى. كما يتضمن القانون
ديل، إال أن وينص على تشديد العقوبة على اجلاين الذي يكون له سلطة على الضحية. وعلى الرغم من اعتبار هذا تطورًا عن الوضع الذي يسبق إدخال التع

اجلنسي من خالل الضحية". ووفًقا للقانون، ال ينطبق  وصف التعديل للتحرش اجلنسي حمدوًدا للغاية حيث يصفه أبنه فعل يُرتكب "بقصد الوصول لإلشباع
يري الدولية مثل وصف الفعل أبنه حترش جنسي إال إذا كان فقط مدفوًعا ابلرغبات اجلنسية ومقرتاًن ابإلشباع اجلنسي للجاين. ويتعارض هذا احلكم مع املعا

  43يف أمشل للتحرش اجلنسي ابعتباره أي فعل تراه الضحية مسيًئا أو مهيًنا أو مروًعا.اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تنص على تعر 

ى خصوصية املرأة وقد اختذ األزهر، وهو أعلى سلطة دينية يف مصر، مؤخراً موقفاً ونشر بياانً شدد فيه على أن "التحرش سلوك حمرم ومنحرف، ألنه يتعدى عل
. وتعترب أحكام األزهر ودار اإلفتاء )Magdy, 2018[40](بس النساء كتربير للتحرش ينم عن الفهم اخلاطئ للمسألة" وحريتها وكرامتها. كما أن التحجج مبال

ر. كما يشري القضاة أيًضا إىل آراء قانونية استشارية وغري ملزمة قانواًن، ولكن نظرًا ألمهية هذه املؤسسات، فإن اجملتمع أبكمله عادًة ما أيخذها بعني االعتبا
 .هذه اآلراء يف استدالالهتم القانونية

 بطريقة أو . ويف مصر، ال يتم جترمي العنف املنزيل على هذا املنوال. فهناك عدة مواد يف قانون العقوابت تعطي انطباًعا أبن العنف املنزيل مقبواًل العنف املنزيل
أحكام قانون العقوابت على أي عمل يرتكب حبسن نية، ومبوجب حق أقرته الشريعة". وعليه، ميكن تربئة ساحة على أنه "ال تسري  60أبخرى. وتنص املادة 

 44الزوج )أو األب( الذي يضرب زوجته )أو ابنته( إذا دفع أبنه كان يقوم بتأديبها بنواًي حسنة )حبسن نية(.

العنف املنزيل. وبينما ال توجد إحصاءات رمسية عن جرائم الشرف يف مصر، إال أنه من  وميكن النظر إىل جرائم الشرف ابعتبارها شكاًل متطرفًا من أشكال
يف مصر، ميكن . و )Nazra for Feminist Studies, 2014[41]( املعروف بشكل عام أن هذه اجلرائم حتدث ابلفعل، بل أهنا أحيااًن ترد يف وسائل اإلعالم

من قانون العقوابت، واليت ختول للقاضي سلطة تقديرية واسعة النطاق  17القتل بدافع الشرف أن حيصل على حكم خمفف وفًقا للمادة ملرتكب جرمية 
لزوج الذي يباغت زوجته أثناء من قانون العقوابت على أن "ا 237ابإلضافة إىل ذلك، تنص املادة . و )Mecky, 2016[42]( الستعمال الرأفة يف هذه احلالة

من قانون العقوابت."  236و 234ارتكاهبا لفعل الزان، ويقتلها هي وشريكها على الفور، يُعاقب ابلسجن بداًل من العقوابت املنصوص عليها يف املادتني 
  إىل السجن ملدة أقصاها عام واحد للزوج الذي قتل زوجته. 237وعادة ما يؤدي تطبيق املادة 
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، اليت تضعف موقف ضحاًي العنف املنزيل من اإلانث. وليس ابلضرورة أن يكون العنف املنزيل قوانني األحوال الشخصيةراءة قانون العقوابت يف ضوء جيب ق
ويرتك األمر لتقدير القاضي ليقرر  45سبًبا للطالق، فالقانون يُقيم الضرر وفقا ملا "يستحيل على أمثال هؤالء" )أي ما يعترب مستحياًل أن يقبله الفرد املعين(.

وعالوة على ذلك، كثريا ما تواجه النساء إجراءات تقاضي طويلة ومكلفة إلثبات تعرضهن لألذى، وجيب أن يشهد  46ما قد يستحيل على الزوجة قبوله.
 ,Bernard-Maugiron and Dupret)  األذىعلي العنف رجالن على األقل، أو رجل وامرأتني. وجيب أن يكون هؤالء الشهود قد رأوا ومسعوا أفعال 

أحد أشكال العنف املنزيل الشائعة يف مصر، وال يزال يُعترب أمرًا حمرًما التطرق إليه. ويُتوقع من الزوجة أن ترضي زوجها  االغتصاب الزوجي. ويعترب 2008]43[(
 شرتاطات عقد الزواج. وابلتايل، ال يُعترب قيام الزوج إبجبار زوجته على اجلماع دون موافقتها جرمية جنائية.جنسًيا كجزء من ا

. ال تقتصر سلبيات الزواج املبكر على انتهاك حقوق الطفل وحسب، بل يتسبب أيًضا يف تكاليف اقتصادية ابهظة. فقد ثبت ابلواثئق أن الزواج املبكر
 ,Wodon, Savodogo and Kes) مليون دوالر أمريكي 2.893فال يف مصر ميكن أن حيقق أرابًحا وإنتاجية إضافية بقيمة القضاء علي زواج األط

حتقيق املكاسب  . من انحية أخرى، ميكن للقضاء على زواج األطفال أن حيسن الصحة على مستوى األفراد والسكان، ويزيد اإلنتاجية، ويعزز فرص2017]44[(
م "العائد الدميوغرايف." فيما يتعلق ابلنمو االقتصادي للبالد نتيجة تراجع معدالت املواليد وتغري هيكل الرتكيبة العمرية للسكان، وهو ما يشار إليه عادًة ابس

لة واألمومة برانجًما لتمكني الفتيات. وكذلك مت تعديل وقد بدأ اختاذ إجراءات ملموسة للتصدي لزواج األطفال يف األلفينات، حيث أطلق اجمللس القومي للطفو 
وال حيظر القانون الزواج املبكر صراحًة، ولكنه  47عاًما لكل من الفتيان والفتيات. 18إىل  16، برفع احلد األدىن لسن الزواج من 2008قانون الطفل يف عام 

كر بشكل غري رمسي )عريف( وبدون أن يتم تسجيلها. وعليه، ال ميكن تسجيل املواليد أيضا مينع تسجيله رمسًيا. ونتيجة لذلك، يستمر إبرام عقود الزواج املب
  إذا كانت األم قاصرًا.

التشريعي  . وقد دعت االسرتاتيجية إىل حتديث وتطوير اإلطار)Ali, 2019[45]( ، نشرت مصر اسرتاتيجية وطنية مخسية ملنع زواج األطفال2014يف عام 
من قانون الطفل لفرض عقوابت  12، تقدمت احلكومة املصرية مبقرتح مشروع قانون جديد يتضمن تعديالت على املادة 2018حلماية الطفل. ويف يونيو 

 .)Ali, 2019[45]( عاًما وهو سن الزواج القانوين حالًيا 18أشد على املتورطني يف زواج الفتيات والفتيان )مثل الوصي، واملأذون(، دون سن 

قبة رئيسة أمام التمكني االقتصادي للمرأة، ألنه يضعف فرصة الفتيات لتلقي التعليم وتطوير ما لديهن من مهارات. ويف ختان اإلانث ع ميثلختان اإلانث. 
وتعاين النساء الاليت تعرضن للختان من عواقب سلبية للغاية على صحتهن بداية حياة البلوغ وعادة ما يتبعه الزواج. ختان اإلانث بعض اجملتمعات، ميثل 

 هددة للغاية.البدنية والنفسية على حد سواء، وابلتايل، فإن قدرهتن على العثور على وظيفة أو صناعة مستقبل مهين انجح أو أتسيس مشروع جتاري تصبح م

بلًدا إفريقية، فضال عن بعض جمتمعات  28تنطوي على أضرار وآاثر سلبية ومُتارس يف أكثر من  كانت مصر رائدة يف مناهضة ختان اإلانث، وهي عادة قدمية
ويف بداية عام  48الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا. وقد لعبت مصر دورًا حيوًًي يف التغلب على السرية اليت أحاطت خبتان اإلانث ودحض الذريعة الدينية.

( حول العدد الكبري من النساء والفتيات الاليت خضعن للختان اهتمام سوزان مبارك، NCCMلطفولة واألمومة )، جذبت بياانت اجمللس القومي ل2000
انت هذه هي املرة سيدة مصر األوىل يف ذلك الوقت، فعقدت مؤمترًا دولًيا جيمع احلكومات والنشطاء املناهضني خلتان اإلانث من مجيع البلدان املتضررة. وك

، أشار كل من شيخ األزهر وبطريرك الكنيسة القبطية إىل أن ختان 2007فيها طرح القضية عالنية ووصوهلا إىل أعلى املستوًيت. ويف عام األوىل اليت يتم 
خضوعها  عاًما أثناء 11اإلانث ليس له أساس يف اإلسالم أو املسيحية، كما أنه يتعارض مع التعاليم الدينية. وقد جاء ذلك عقب وفاة فتاة تبلغ من العمر 

 49إلجراء اخلتان داخل عيادة طبية خاصة يف جنوب مصر.

، والذي قام بتعديل 2008لعام  126وانطلقت محلة دولية ضخمة تدعو للقضاء على ختان اإلانث. وقد أدت احلملة يف مصر إىل إقرار قانون الطفل رقم 
م خبتان اإلانث أو يطلب ختاهنن، مبا يف ذلك الوالدين. كما دشنت احلكومة قانون العقوابت، وجترمي ختان اإلانث. وأصبح القانون يعاقب أي شخص يقو 

صدرت معظم البلدان خطاً ساخناً لإلبالغ عن جرائم ختان اإلانث واختذت إجراءات يف املناطق الريفية لتوعية الناس ابلقانون. واقتداًء ابلنموذج املصري، أ
، قام الربملان بتعديل قانون الطفل وشدد العقوابت. كما مت وضع اسرتاتيجية وطنية ملناهضة ختان 2016ام املتضررة قوانني خاصة حتظر ختان اإلانث. ويف ع

حرز من أجل احلد من انتشار ظاهرة ختان اإلانث  2020-2016اإلانث 
ُ

من أجل إنفاذ القوانني السارية اخلاصة مبناهضة ختان اإلانث ورصد التقدم امل
، أصدر معهد البحوث اإلسالمية بدار االفتاء حكًما مهًما ينص على أن "ختان اإلانث حمرم دينياً وأنه 2018ويف عام  50ر.لدي األجيال القادمة يف مص

 .)Saad, 2018[46]( الشريعة اإلسالمية وجيب حظره، ألنه ينطوي على تشويه أكثر األعضاء حساسية يف جسد األنثى"ال تقتضيه عمل 
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املسألة اآلن ابلتطبيق على الرغم من ذلك، ال يزال القضاء على ختان اإلانث ميثل حتدًًي مهًما للبالد. فبينما مت تعديل اإلطار القانوين وأصبح أفضل، تتعلق 
 واإلنفاذ.

 وضع اسرتاتيجيات ومشروع قانون شامل للقضاء على العنف ضد املرأة

ومن املالحظ أن اإلطار القانوين ملناهضة  51أحدث تقاريرها فيما يتعلق ابلقضاء على التمييز ضد املرأة يف مصر.، أصدرت جلنة اتفاقية سيداو 2010يف 
جيرم مجيع العنف ضد املرأة، على وجه اخلصوص، كان ميثل أحد نقاط الضعف اليت أوضحها تقرير اللجنة اليت، بدورها، حثت مصر على إقرار قانون شامل 

رأة ووضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات ملكافحته. وقد اختذت احلكومة جمموعة من التدابري هتدف إىل االمتثال للمالحظات أشكال العنف ضد امل
 اخلتامية لتقرير جلنة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

 للمرأة القومي اجمللس قام املرأة.  ضد العنف ملناهضة شامل قانون مشروع (NCW) عام  يف للربملان تقدميه مت شامل قانون مشروعصياغة ب
 للعنف تعريفات للمرأة القومي اجمللس قانون مشروع التشريعية. ويقدم السلطة حل بسبب اإلطالق مناقشته على تتم ذلك، مل . ومع2013

 .التعليم من تقدمي تعريف له( واحلرمان عدم من الرغم )على املنزيل والعنف األطفال وزواج القسري الزواج بشأن أحكاًما املرأة، كما يتضمن ضد
 االنتهاكات ملبدأ 8وتغطي املادة  العمل يف احلق من املرأة حرمان 7حتظر املادة حيث  االقتصادي العنف بشأن أحكاًما أيًضا القانون ويتضمن

 . )FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Women Foundation, 2014[47]( العمل يف والرجل املرأة الفرص بني تكافؤ
 52الربملان. على املشار إليه وحتتاج إىل عرضه القانون مشروع على حالًيا العدل وزارة وتعمل

 خالٍ  آمن بغرض خلق جمتمع االسرتاتيجية تلك صياغة مسودة متت(. 2020 – 2015) املرأة ضد العنف ملناهضة الوطنية االسرتاتيجية 
 والرعاية، واحلماية، الوقاية، تشمل موضوعات االسرتاتيجية . وتتناول)NCW, 2015[48](للمرأة  احلماية ويضمن العنف أشكال مجيع من

 وتقليل املدة اليت تستغرقها إجراءات التقاضي القوانني السارية مراجعة وتنقيح حنو احلكومة للتحرك تدعو كما وإمكانية الوصول إىل العدالة، والردع
)[49]Reda, 2017(.53العنف تضمني مت كما  54املرأة. ضد العنف وضعت تعريفات ألعمال أهنا هو االسرتاتيجية يف جانب وتُعترب أهم 

 املؤسسات من عليها." وقد تولت جمموعة السيطرة أو األساسية املوارد على احلصول من املرأة أبنه: "منع خاص يُعرف كموضوع االقتصادي
 .نتائجها أو تنفيذ االسرتاتيجية حول متاحة تفصيلية أي معلومات توجد وال استعراض أي إجراء يتم مل اآلن حىت ولكن التنفيذ، مسؤولة احلكومية

 ومت املرأة، ضد العنف ملناهضة الوطنية االسرتاتيجية أيًضا هذه االسرتاتيجيةضمت  . 2030 املصرية املرأة لتمكني الوطنية االسرتاتيجية 
للمرأة.  االجتماعي التمكني يف إطار املرأة ضد العنف من خمتلفة أنواع على االسرتاتيجية . وتركز)NCW, 2017[7]( 2017مارس  يف إطالقها

 وصول وتيسري واألسرة، العامة احلياة من يف نطاق كل والتمييزية الضارة املمارسات مجيع على القضاء على العملاحلاجة إىل  على تشدد كما
 (.4.1العدالة )اإلطار  إىل املرأة

 مؤسسات تقدمها اليت الدعم وخدمات القانونية اخلدمات وجمموعة من املؤسسي اإلطار لتعزيز ملموسة جهود بذل متاملؤسسي:  اإلطار تعزيز 
 وتشجيعها حبقوقها، املرأة بغرض رفع وعي الداخلية املرأة بوزارة ضد العنف ملناهضة إدارة أُنشئت ،2013عام  يف املثال، سبيل الدولة. فعلى

 اجمللس . وقد عمل)UNDP, 2018[50](العام  املدعي ومكتب للمرأة القومي اجمللس يقدمه الذي الدعم وشرح العنف، جرائم عن اإلبالغ على
بدور اجمللس  لتعريفها املناطق احملرومة، رئيسية يف وبصفة احمللية، اجملتمعات مع مكثف بشكل ،2018و 2015خالل الفرتة بني  للمرأة، القومي
 عدًدا من للمرأة القومي اجمللس نظم اإلانث. كما وختان األطفال زواج مثل ابملمارسات الضارة وأيًضا لرفع الوعي يقدمه، أن ميكن الذي والدعم

املاضية. وقد ُوجهت هذه التدريبات، على سبيل املثال، إىل املوظفني املخولني لعقد الزجيات وكان  الست السنوات مدى التدريبية على الدورات
 .)UNDP, 2018[50](املرأة  ضد ابلعنف املتعلقة املشاكل مع التعامل يف كفاءهتم الغرض منها حتسني

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

إطار السياق اخلاص ببعض األحداث التارخيية املهمة. فقد ثبتت صعوبة الدفع لتطوير متكني املرأة من خالل إصالح اإلطار  التعديالت يفجيب حتليل هذه 
، سعى 2012(. ويف عام 2013 – 2011القانوين القائم ومعاجلة املعايري االجتماعية التقييدية خالل السنوات األوىل اليت تلت انتهاء حكم مبارك ملصر )
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مثل قانون الطالق، والقانون  ملان منتخب يف احلقبة اجلديدة مرارًا وتكرارًا إىل إلغاء معظم القوانني اليت كانت تقرب البالد إىل املعايري الدولية حلقوق املرأة،أول بر 
، أخذ 2012حممد مرسي منصبه يف يونيووبعد فرتة وجيزة من تنحى مبارك، وعندما توىل  الذي جيرم ختان اإلانث والقانون الذي جيرم اإلجتار يف البشر. 

ء القيم احملافظة احلديث عن واجب املرأة أن تقف خطوة واحدة خلف الرجل يرتدد صداه بني العديد من املصريني، خاصة يف املناطق النائية، متسبًبا يف إحيا
 .، مل يصدر أي بيان من أي قرية ضد ختان اإلانث2010ومنذ ديسمرب وقد عانت اجلهود الوطنية ملناهضة ختان اإلانث من تراجع كبري. مرة أخرى.

، أصبحت ونتيجة لذلك، تراجعت تطلعات احلركة النسائية للحصول على مزيد من احلقوق، بعد أن فقدت الدعم الشعيب وجمال العمل السياسي. وابلتوازي
اإلطار القانوين للنساء والفتيات، مثل اجمللس القومي للطفولة واألمومة، مكتوفة املؤسسات العامة، اليت كانت تعترب طرفًا فاعاًل رئيسًيا يف إحداث تطور يف 

لك انعدام األمن األيدي. وابإلضافة إىل ذلك، توقفت احلكومة عن ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ القوانني السارية. كما ساهم عدم االستقرار السياسي وكذ
. غري أن القوة الدافعة لإلصالح قد جتددت عقب عزل 2013- 2012و حتقيق املساواة بني اجلنسني يف الفرتة يف إبطاء وترية اجلهود املبذولة يف مصر حن

 .2013مرسي من منصبه يف عام 

ذا التطور، ال أدلة ملموسة على التزام مصر احلقيقي بوضع املرأة على قدم املساواة مع الرجل. وعلى الرغم من ه اآلن وتعد مجيع املبادرات اليت إطالقها حىت
غتصاب والتحرش اجلنسي( وال يزال اإلطار القانوين ال يتسق مع املعايري الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة فيما يتعلق ابلتعريفات )مثاًل: التعريفات احملدودة لال

ظار قيام احلكومة بتعزيز وتوسيع نطاق إجراءاهتا من يزال من الصعب جًدا على ضحاًي العنف من النساء الوصول إىل العدالة. وعليه، يبدو من املعقول انت
ري املعرتف هبا دولًيا. خالل دعم اإلصالحات اجلديدة وزًيدة التدابري الالزمة إلنفاذ وتطبيق األدوات التشريعية، وهبذا حتقق اتساق ومواءمة البالد مع املعاي

جتماعية التقييدية من خالل زًيدة الوعي وتغيري اآلراء املسبقة املتحاملة واملتحيزة اخلاصة ابإلضافة إىل ذلك، تُعترب مناهضة القوالب النمطية واألعراف اال
 .أبدوار النوع االجتماعي أمرًا ضرورًًي ويتطلب جهوًدا هائلة

اآلراء الالزم وأخذ االحتياجات اخلاصة وعالوة على ما سبق، ينبغي أن تُتخذ تدابري إلشراك اجملتمع املدين يف عملية صنع القرار بغية الوصول إىل بناء توافق 
فعلى سبيل املثال، مت توجيه االنتقاد بسبب عدم استشارة املنظمات غري احلكومية يف عملية  للمنظمات النسائية اليت تعمل على أرض الواقع يف االعتبار.

وقد اختذت احلكومة مؤخراً خطوات للتخفيف من اجلوانب  55ا الصدد.صياغة القانون الشامل ملناهضة العنف ضد املرأة، على الرغم من خربهتا الواسعة يف هذ
ويستبعد النص  .2019لعام  149الذي ينظم عمل اجملتمع املدين يف مصر، وذلك من خالل اعتماد القانون رقم  2017األكثر إاثرة للجدل يف قانون 

 Human Rights)ه ال يزال ُيصعب على املنظمات غري احلكومية القيام بعملها اجلديد عقوابت السجن يف حالة االنتهاكات ويستبدهلا ابلغرامات، إال أن
)[52]Watch, 2019 ونظرًا ألن الدعوة للدفاع عن حقوق املرأة يف سياق عملية االنتقال السياسي املستمرة متثل ابلفعل حتدًًي صعًبا، فإن التعاون بني .

 .واألطراف املعنية غري احلكومية يُعد أكثر أمهية وجيب تشجيعه بقوةمؤسسات الدولة 

 تعزيز تشريعات مناهضة العنف ضد املرأة يف املغرب : 4.7دراسة احلالة 

، شهد معدل العنف االقتصادي 2019و 2009٪ يف الفرتة ما بني49٪ إىل 58ويف املغرب، وعلى الرغم من تراجع معدل انتشار العنف النفسي من 
وتشري الدراسة سالفة  .)High Commission for Planning Morocco, 2019[50](٪ خالل الفرتة نفسها 15٪ إىل 8رتفاًعا من ا

ملة العنيفة من أزواجهن للحفاظ على الذكر والصادرة عن هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو إىل وجود اعتقاد قوي أبنه جيب على النساء حتمل املعا
٪  46٪ يف املغرب( وإمنا النساء أيًضا ) 60. وال يوافق على هذا الرأي الرجال فقط ) )UN Women/Promundo, 2017[54](وحدة األسرة 

٪ من الرجال اخلاضعني للدراسة 75وقد استخدم ما يقرب من  .رأة الضربيف املغرب(. وال تزال نسبة كبرية من الرجال ترى أن هناك مواقف تستحق فيها امل
 كما أيد عدد من النساء هذه الفكرة أكرب من نظريه من الرجال. املستفز" كتربير إلضفاء الشرعية على أفعاهلم."يف املغرب لباس املرأة 

، مت إصدار إطار 2005. ويف عام 2004القائم على أساس نوع اجلنس يف  العنف النساء العنف ضد وقد أصدر املغرب ابلفعل اسرتاتيجية وطنية ملناهضة
القضاء على العنف ضد املرأة ابعتباره أحد املوضوعات  57(2016 – 2012: 1وتتضمن اخلطة احلكومية األوىل للمساواة )إكرام  56تنفيذي لالسرتاتيجية.

 .إىل إطار قانوين شامل ملناهضة مجيع أشكال العنف ضد املرأة( 2016 – 2012: 2اة )إكرام ذات األولوية. كما تشري اخلطة احلكومية الثانية للمساو 

أول استعراض  (HCP)املندوبية السامية للتخطيط  وقد بذل املغرب جهوًدا لإلبالغ عن وضع العنف ضد املرأة يف البالد حيث نشر املكتب الوطين لإلحصاء
، أعيد إنشاء املرصد الوطين للعنف ضد املرأة، الذي أصدر حىت اآلن تقريرين عن العنف ضد 2014ويف عام  .2009مهم عن العنف ضد املرأة يف عام 
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ويبدو أنه من الصعب مقارنة  (MSDSEF) ولسوء احلظ، فإن التقارير غري متاحة على موقع وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة .املرأة
 ظرًا ألن املؤشرات والبياانت قد ال تكون كلها قابلة للمقارنة.التقارير مبرور الوقت ن

وقد دعت هيئات اإلشراف  58، دخل قانون جديد ملناهضة العنف ضد املرأة حيز التنفيذ، وقد تضمن تعديالت على قانون العقوابت.2018ويف أغسطس 
يف حني ظل كل من النشطاء واملنظمات النسائية يدعون ألكثر من  59د هذا التشريع،املغرب مرارًا وتكرارًا إىل اعتما على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

وقدمت وزارة  عندما مت تقدمي مشروع قانون إىل جملس الوزارة. 2013وقد بدأ العمل عام  .عقد من الزمن إىل وضع إطار قانوين شامل للعنف ضد املرأة
وعلى الرغم من جهود الضغط القوية اليت بذلتها منظمات حقوق  .2016شروع القانون إىل الربملان يف عام التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة م

 Human Rights)دون تغيريات إضافية  2018املرأة لتحسني احلماية )راجع القسم األخري من دراسة احلالة هذه(، أقر الربملان القانون يف فرباير 
)[55], 2018Watch (2. وقد حدثت هذه العملية ابلتوازي مع تصميم اخلطة احلكومية الثانية للمساواة )إكرام. 

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

اجلنسني  العدالة بني. وقد أصدر كل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف تقريره األخري 60فصول 6مادة و 17يشتمل قانون مناهضة العنف ضد املرأة على 
 حتليالت مفصلة للقانون. ويقدم هذا القسم نظرة عامة على حمتوى هذا القانون. 61ومنظمة هيومن رايتس ووتش والقانون

 :يعّرف القانون العنف ضد املرأة أبنه "أي فعل أو امتناع عن فعل انتج عن التمييز القائم علي أساس النوع، وينجم عنه  تعريف العنف ضد املرأة
أو نفسي، أو جنسي، أو اقتصادي للمرأة." ويُعرَّف العنف االقتصادي أبنه "أي فعل أو إمهال له طبيعة اقتصادية أو مالية يؤثر أو  ضرر بدين،

(. وبينما جيرم القانون بعض أشكال العنف املنزيل، إال أنه ال يتطرق 1حُيتمل أن يؤثر على احلقوق االجتماعية أو االقتصادية للمرأة" )املادة 
 غتصاب الزوجي.لال

 :على منع العنف. وهي حتث مؤسسات الدولة ذات الصلة على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع العنف ضد املرأة، مثل  17تركز املادة  املنع
 السياسات والربامج اليت من شأهنا رفع الوعي ابلعنف ضد املرأة، وحتسني صورة املرأة يف اجملتمع وتوعية النساء حبقوقهن.

 ينص القانون على أوامر محاية حتظر على الشخص املدان يف جرمية عنف ضد امرأة أو فتاة قاصر االتصال ابلضحية، أو االقرتاب منها،  حلماية:ا
ية من قانون العقوابت(. وال ميكن تطبيق هذا اخليار إال إذا مت رفع دعوى جنائ 3-88واملادة  1-88، إدخال املادة 5أو التواصل معها )املادة 

 ضد اجلاين.
على إنشاء وحدات داخل مؤسسات خمتلفة )احملاكم، واهليئات احلكومية، وقوات األمن(، تكون متخصصة يف تقدمي الدعم للناجني  10وتنص املادة 

البتدائية وحماكم من حوادث العنف من النساء واألطفال. ووفًقا لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مت إنشاء هذه الوحدات داخل مجيع احملاكم ا
 .)UNDP, 2018[56]( االستئناف. كما أنشأت قوات الشرطة الوطنية والدرك هياكل مماثلة داخل أقسام الشرطة احمللية

 :(. وقد استحدث القانون أيًضا جرائم جديدة تشمل 4ينص القانون على عقوابت أشد ملرتكيب العنف عندما يقع داخل األسرة )املادة  احلبس
، والتحرش الزواج القسري، وتبديد األموال لتجنب دفع النفقة أو غريها من املبالغ املستحقة عند وقوع الطالق، ومنع الزوجة من العودة إىل املنزل

نسي يف األماكن العامة، فضاًل عن التحرش اإللكرتوين. كما متت مضاعفة العقوابت املتعلقة ابلتحرش اجلنسي إذا كان اجلاين زميل عمل اجل
 . )Human Rights Watch, 2018[55](للضحية أو شخص مسؤول عن حفظ النظام واألمن يف األماكن العامة 

 :ينص القانون على إنشاء جلنة وطنية مسؤولة عن دعم ورعاية ضحاًي العنف من النساء. وهذه اللجنة مكلفة بضمان التواصل والتنسيق  الرعاية
حرز )املادة 

ُ
(. وقد مت 12-11بني خمتلف الدوائر احلكومية اليت تتعامل مع العنف ضد املرأة. ويكون عليها إصدار تقريرًا سنوًًي عن التقدم امل

. كما يفرض القانون أيًضا ضرورة إنشاء جلان مماثلة على املستويني اإلقليمي واحمللي، ويكون عليها وضع 2019ل هذه اللجنة يف سبتمرب تشكي
(. وليس من الواضح ما 16-13خطط عمل بشأن مناهضة العنف ضد املرأة ابلتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين املوجودة يف منطقتها )املادة 

 هذه اللجان قد مت إنشاؤها ابلفعل. إذا كانت

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
منظمة هيومن يُعد هذا القانون خطوة يف االجتاه الصحيح حيث أنه ضروري جًدا نظرًا الرتفاع معدالت العنف ضد املرأة يف البالد. وبرغم ذلك، انتقدت و 

كما أصدرت هذه اهليئات مذكرات اشتملت على اقرتاحات عن كيفية تعديل القانون عندما يكون يف   62نون.رايتس ووتش ومجاعات حقوق املرأة هذا القا
تشريعات املتعلقة ابلعنف مراحل الصياغة. كما اقرتحوا كيفية مواءمة القانون مع املعايري الدولية ملناهضة العنف ضد املرأة، مثل دليل األمم املتحدة للمرأة لل

(. ومل يتم أخذ معظم هذه االقرتاحات يف االعتبار، كما ُوجهت انتقادات للحكومة لعدم إشراك اجملتمع املدين يف املناقشات الدائرة 4.4ار ضد املرأة )اإلط
   حول مشروع القانون. وفيما يلي أوجه القصور الرئيسة يف القانون:
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 يتطرق هذا التعريف إىل االغتصاب الزوجي ويشتمل على أشكال معينة فقط بينما يتضمن القانون تعريًفا واسع النطاق للغاية للعنف ضد املرأة، ال 
 من العنف املنزيل.

  أوامر احلماية بينما يوفر القانون أوجه جديدة حلماية الناجيات من وقائع العنف، إال أنه الزال عليه تناول ما أبعد من ذلك. وهو يقيد حالًيا إصدار
ع العنف لدعوى جنائية يف احملكمة. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن إلغاء أوامر احلماية إذا تصاحل الزوجان، وهو فقط يف حالة رفع الناجيات من وقائ

ما يضع ضغوطًا على النساء إلسقاط هذه األوامر. ومن انحية أخرى، تتوىل املنظمات غري احلكومية تشغيل معظم املالجئ املخصصة إلقامة 
ى أساس نوع اجلنس واألماكن احلالية غري كافية. وتعمل احلكومة حالًيا على إنشاء "مساحات متعددة الناجيات من وقائع العنف القائم عل

 الوظائف" للنساء حيث تشمل املأوى، واالستشارات، واخلدمات االجتماعية والقانونية اليت تُقدم لضحاًي العنف.
 عنف ضد املرأة حيث ال يوضح القانون واجبات الشرطة، أو ممثلي االدعاء، ال يزال هناك جمال لتحسني اجلوانب املؤسسية اخلاصة ابلتعامل مع ال

 أو قضاة التحقيق يف قضاًي العنف ضد املرأة. وبينما مت إنشاء وحدات يف بعض املؤسسات لتقدمي الدعم للنساء واألطفال الناجني من وقائع
 . )Human Rights Watch, 2016[57](العنف، ال يزال الكثري منها غري فعال

وهذا من شأنه أن  ويف املغرب، يتم التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة بشكل عام داخل حميط األسرة حيث أهنا الزالت تُعترب، إىل حد كبري، أمرًا حمرًما.
 Human Rights) عنف، فغالًبا ما ال أتخذ الشرطة ذلك على حممل اجلديقيد وصول املرأة إىل العدالة. وعندما متتلك املرأة الشجاعة لإلبالغ عن حاالت ال

)[57]Watch, 2016وقد ثبت أيًضا أن الشهادات اليت ُتديل هبا النساء يف قضاًي العنف ال يُعتد هبا، يف الغالب، كشهادات موثوقة مثل شهادات الرجال . 
)[56]DP, 2018UN(. 

 العمل.وتشمل نقاط القوة يف هذا القانون أن العنف االقتصادي مشمول يف التعريفات كما أنه ينص على عقوابت مشددة على التحرش اجلنسي يف مكان 

يف قانون مناهضة العنف ضد املرأة مهًما أيضا يف ظل القوالب النمطية للنوع االجتماعي القائمة يف اجملتمع.  جانب الوقايةوعالوة على ذلك، يُعترب إدراج 
ل اإلعالم. كما وقد أصدر املغرب قانواًن بشأن التواصل السمعي والبصري يتضمن أحكاًما مهمة لضمان عدم التمييز بني اجلنسني والقوالب النمطية يف وسائ

(. وتسهم هذه املبادرات يف حتسني صورة املرأة يف اجملتمع. ومع ذلك، هناك 5.2 لتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم )دراسة احلالة أُنشئ مرصد وطين
 حاجة إىل املزيد من رفع الوعي مبحتوى القانون.

. وقد تتناول هذه االسرتاتيجية بعض املخاوف 2030املرأة وقد أعلنت احلكومة أهنا بصدد وضع اللمسات األخرية على اسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد 
. ويشكل إنشاء اللجنة الوطنية لضحاًي العنف من النساء مؤخراً خطوة مهمة حنو تعزيز التنسيق بني املؤسسات ذات )Amrani, 2019[58]( املذكورة أعاله

 نون.الصلة، وكذلك حنو التطبيق امللموس للقا

 الدروس املستفادة من اإلصالحات فيما يتعلق مبناهضة العنف ضد املرأة

السلوكيات واملواقف؛ وميكن تقسيم الدروس املستفادة من دراسات احلالة األربع املذكورة أعاله إىل ثالثة حماور، أال وهي: آليات االخنراط يف تغيري وإصالح 
 ومضمون اإلصالحات؛ والتنفيذ والتطبيق:

  آليات االخنراط يف تغيري وإصالح السلوكيات واملواقف

 .جهودًا مضنية لبناء قاعدة استداللية للعنف ضد املرأة ابستخدام  البلدان اليت يتناوهلا تقرير الدراسةبذلت مجيع  بناء قاعدة استداللية
يااًن دون الوطين. وقد كان بناء القاعدة االستداللية أمرًا االستقصاءات لتوثيق حجم وأشكال العنف املمارس ضد املرأة على املستوى الوطين، وأح

أو  حاسم األمهية من أجل الدعوة إىل إصالح القانون يف مجيع البلدان. وعلى الرغم من عدم إمكانية مقارنة بياانت االستقصاءات بني البلدان
ستخدمة لكل بلد، جاءت النتائج هبا أوجه تشابه منها ارتفاع على مدى الفرتات الزمنية نظرًا لعدم توافق مؤشرات ومنهجيات االستقصاء امل

اب معدالت وقوع أحداث العنف ضد املرأة يف مجيع البلدان يف كل من اجملاالت العامة واخلاصة على حد سواء. ومن املهم أيًضا أن نفهم األسب
سبيل املثال، من خالل الدراسة االستقصائية الدولية بشأن  الكامنة وراء العنف ضد املرأة. وقد مت حبث تلك األسباب يف بعض البلدان، على

( اليت ُأجريت يف مصر واملغرب، واليت حتدد مواقف كل من الرجال والنساء جتاه العنف. وقد مت IMAGESالرجال واملساواة بني اجلنسني )
 Duvvury) ف الزوجي الذي متت جتربته يف مصرتطوير جمموعة من منهجيات الدعوة القائمة على األدلة، مثل منوذج تقدير تكاليف العن

)[20]al., 2015 et  أعاله. 4.3املذكور يف اإلطار 
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 يضغط كل من اجملتمع الدويل )على سبيل املثال: اتفاقية القضاء على كافة أشكال البلدان اليت تتناوهلا الدراسة. يف مجيع التأييد والدعوة ،
وجهات فاعلة وطنية متعددة )مبا يف ذلك اجملتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان( على املشرعني التمييز ضد املرأة، وهيومن رايتس ووتش( 

 تشكيل ويقدمون اقرتاحات حول كيفية مواءمة األطر القانونية الوطنية للتعامل مع العنف ضد املرأة مع املعايري الدولية. فعلى سبيل املثال، مت
لية للتأكد من أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد املرأة يتماشى مع املعايري الدولية. ومل أتخذ كل جلنة دعوة يف تونس تتألف من منظمات دو 

نونية البلدان هذه االقرتاحات يف االعتبار حيث أنه يف معظم البلدان، دأب اجملتمع املدين لوقت طويل جًدا على الدعوة إىل إجراء إصالحات قا
 صالحات ال تُعد كافية ملواجهة العنف ضد املرأة ابلشكل الكايف واملالئم.وال يزال يدعو إىل ذلك، ألن بعض اإل

  .تُعترب صياغة السياسات واالسرتاتيجيات استخدام االسرتاتيجيات والسياسات الستكمال اإلطار القانوين الوطين ملناهضة العنف ضد املرأة
 ت واالسرتاتيجيات غري ملزمة ويتم إقرارها من ِقبل عدد حمدود فقط مناخلاصة ابلعنف ضد املرأة أسهل من إصالح التشريعات لكون السياسا

( اسرتاتيجيات وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة قائمة قبل أن يشرعا يف 2008( وتونس )2004. لقد كان لدى املغرب )األطراف املعنية
(، وأصدر األردن اإلطار 2015بتطوير اسرتاتيجية حول مناهضة العنف ضد املرأة ) يف السنوات األخريةاإلصالحات القانونية. كما قامت مصر 

. وقد كان كل من االسرتاتيجية واإلطار أكثر مشواًل مقارنة ابإلطار القانوين العنف ضد املرأة يف 2016الوطين حلماية األسرة من العنف يف عام 
ة من العنف يف األردن ال يشمل العنف ضد املرأة وحسب، بل يتطرق أيًضا إىل العنف ضد هذه البلدان. ومن امللفت للنظر أن إطار محاية األسر 

من كل األطفال واملسنني. كما أتخذ اخلطط الوطنية للمساواة )بني اجلنسني( أيضا يف االعتبار مسألة العنف ضد املرأة. فعلى سبيل املثال، تتض
-2020( واالسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن 4.1)اإلطار  2030املرأة املصرية من خطة املغرب للمساواة واسرتاتيجية مصر لتمكني 

 )قيد اإلعداد حالًيا( مسألة العنف ضد املرأة ابعتبارها ركيزة مهمة. 2025

 مضمون االصالحات القانونية

 القانونية. وميثل ذلك مصدر قلق كبري ألنه  . مل تقم كل البلدان بوضع تعريف مناسب للعنف ضد املرأة ضمن أطرهاتعريف العنف ضد املرأة
ة الوحيدة يعين أن القانون ال يغطي العديد من أنواع العنف. وتنفرد تونس ابلتعريف األكثر مشواًل للعنف ضد املرأة يف قانوهنا، وهي أيًضا الدول

ا اجلانب اخلاص ابلعنف االقتصادي يف أطرمها القانونية أن كل من تونس واملغرب قد أدرجومن املثري لالهتمام إىل  اليت جترم االغتصاب الزوجي.
/ املهينة يف املتعلقة مبناهضة العنف ضد املرأة. ويُعترب اإلطار القانوين لتونس دقيًقا للغاية حيث يشمل عدم املساواة يف األجور واألعمال اخلطرة

دابري إضافية لضمان تنفيذ األحكام املتعلقة ابلعنف االقتصادي تعريف العنف االقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، سيكون من الضروري اختاذ ت
 حيث أن املساواة يف األجر عن العمل متساوي القيمة غري مكفول حالًيا يف التشريعات التونسية )الفصل الثاين(.

 (. وتضاعف قوانني 4.6طار . أجرت البلدان تعديالت بغية معاجلة التحرش اجلنسي يف مكان العمل )اإلالتحرش اجلنسي يف مكان العمل
مناهضة العنف ضد املرأة يف تونس واملغرب العقوابت املفروضة على مرتكيب التحرش إذا كان هلم سلطة على الضحية. ويف مصر، استحدث 

ضحية. ويف ممن لديهم سلطة على ال اجلناةعلى تعديل قانون العقوابت أحكام قضائية للتحرش اجلنسي وأصبح ينص على عقوابت أكثر صرامة 
(. وابإلضافة إىل ذلك، يتم تشجيع البلدان األعضاء يف منظمة العمل 2.8األردن، أصدر بنك االحتاد سياسة للتحرش اجلنسي )دراسة احلالة 
سياسية ( اليت مت إقرارها مؤخرًا ودمج أحكامها يف أطرها القانونية وال190الدولية على التصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش )رقم 

هبذا الوطنية. ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، شرعت مصر واملغرب وتونس يف اختاذ إجراءات حتضريية لتحليل أطر سياساهتم الوطنية، و 
 تستعد هذه البلدان لوضع حد للعنف يف أماكن العمل.

 .ضد املرأة على تونس واملغرب فقط. وتتناول اسرتاتيجيات العنف اقتصر إدراج أحكام تتعلق مبنع العنف يف األطر القانونية للعنف  منع العنف
العنف ضد املرأة مؤسسات الدولة إىل ناهضة ضد املرأة يف مصر واألردن جانب منع العنف. وتدعو األطر القانونية يف املغرب وتونس املعنية مب

ر املهم لإلعالم يف منع العنف ضد املرأة من خالل جتنب القوالب النمطية اختاذ تدابري حمددة ملنع العنف ضد املرأة. كما تقر قوانني البلدين ابلدو 
نوهنا للنوع االجتماعي. ويتم تناول اجلانب اإلعالمي يف قانون مناهضة العنف ضد املرأة التونسي، بينما يتناول املغرب هذا األمر يف إطار قا

 اخلاص ابلتواصل السمعي والبصري.
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 .يف مجيع البلدان على تشديد عقوبة احلبس ملرتكيب العنف ضد املرأة كما تتضمن أنواع جديدة من اجلرائم ضمن  وتنص اإلصالحات حبس اجلناة
أطرها القانونية. فعلى سبيل املثال، أدرجت تونس عمل األطفال والعنف السياسي والتحرش يف مكان العمل والعنف النفسي كأشكال جديدة 

ابت على الزواج القسري والتحرش اإللكرتوين. وقد جعلت مصر التحرش اجلنسي من خالل وسائل من العنف. كما يفرض املغرب اآلن عقو 
ت االتصال احلديثة جرمية يعاقب عليها القانون، كما نصت القوانني على عقوابت أشد صرامة ملرتكيب جرمية ختان اإلانث. ومن خالل اإلصالحا

(، مل يعد إبمكان املغتصب اهلروب من العقوبة عن طريق الزواج من 2017واألردن )( 2017( وتونس )1999التشريعية اليت شهدهتا مصر )
 الضحية. وبينما تُعد زًيدة عقوبة احلبس خطوة إىل األمام، إال أهنا جيب أن تقرتن بتعزيز التدابري الرامية ملنع العنف ضد املرأة.

 .آليات محاية النساء الاليت تعرضن للعنف. فينص القانون التونسي على أنه ميكن قامت بعض البلدان بتعديل تشريعاهتا بغية تعزيز  محاية املرأة
نها بعد للشرطة، مبوافقة املدعي العام، تطبيق بعض التدابري املعينة حلماية ضحاًي العنف حىت قبل أن تصل القضية إىل حمكمة األسرة، واليت ميك

اية يف املغرب أيًضا، ولكن فقط عندما تبدأ احملاكمة اجلنائية ضد مرتكب العنف. وجيوز ذلك إصدار أوامر احلماية. كما ميكن اصدار أوامر احلم
وشروط أوامر  إلغاء األوامر إذا تصاحل الزوجان. أما يف األردن، استحدث القانون املزيد من القنوات لإلبالغ عن الواقعة ويقدم شرًحا تفصيلًيا ملدة

 احلماية.

 أن اإلصالحات التشريعية يف مجيع البلدان تقريًبا تتناول رعاية النساء الاليت تعرضن للعنف، ال يزال التطبيق الفعلي . على الرغم من رعاية الضحااي
ر يف يواجه صعوابت. فتوفري الرعاية للنساء الاليت تعرضن للعنف يعترب أمرًا صعًبا ألنه يتطلب التنسيق بني عدة مؤسسات كما يتطلب االستثما

إدارة وتشغيل معظم هذه املرافق حالًيا على عاتق املنظمات غري احلكومية واليت غالًبا ما تفتقر إىل املوارد. ويوفر قانون  مسؤوليةتقع مرافق الرعاية. و 
. مناهضة العنف ضد املرأة يف تونس املساعدات القانونية، والوصول إىل املعلومات، واإلقامة يف حاالت الطوارئ ونظام إلحالة ضحاًي العنف

وحدات خاصة ملناهضة العنف ضد املرأة داخل مراكز الشرطة واحملاكم. ويدعم برانمج األمم املتحدة املشرتك لرعاية ضحاًي كما أنه خيصص 
اء. العنف تنفيذ القانون. وكذلك ينص القانون املغريب على إنشاء جلان وطنية وإقليمية وحملية تكون مسؤولة عن دعم ورعاية الضحاًي من النس

املغريب على إنشاء وحدات متخصصة ومساحات متعددة الوظائف داخل مؤسسات خمتلفة لتقدمي الدعم للضحاًي. وقد افتتح كما ينص القانون 
األردن داًرا إليواء النساء املعرضات خلطر جرائم الشرف لتجنب االضطرار إىل احتجازهن للحفاظ على سالمتهن. ويف مصر، مت إنشاء وحدات 

 بعض أقسام الشرطة، كما مت إنشاء قسم الطب الشرعي املتخصص يف العنف ضد املرأة يف وزارة العدل.مناهضة العنف ضد املرأة يف 

 تنفيذ اإلصالحات
 وبينما تعد هذه اإلصالحات خطوة مهمة يف االجتاه الصحيح، قد يظل تطبيقها ميثل حتدًًي إذا مل تُعاجل حتدًيت التنفيذ:

 بني اجلنسني الراسخة داخل جمتمع الشرق األوسط ومشال إفريقيا حمرًكا مهًما للعنف ضد املرأة. كما  . تعد مفاهيم عدم املساواةتغيري املفاهيم
ميكن تنفيذ تتسبب يف أوجه عدم املساواة هذه األطر التشريعية واملعايري االجتماعية التمييزية املوجودة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. و 

بشكل فعال فقط إن مت تغيري املفاهيم واملمارسات االجتماعية. وُيالحظ تغري يف املفاهيم والرأي العام بشأن العنف  اإلصالحات التشريعية األخرية
ة. كما تلعب ضد املرأة يف بعض البلدان اليت تتناوهلا الدراسة، على سبيل املثال، اختذت السلطات الدينية وقادة املنطقة موقًفا من العنف ضد املرأ

صل االجتماعي دورًا مهًما يف التصدي ملا كان حمظوًرا تناوله ابلنسبة للعنف ضد املرأة. وقد بدأت العديد من البلدان برامج تركز على وسائل التوا
يف الفصل  1ج-1تغيري األفكار الراسخة واملواقف اخلاصة ابلعنف ضد املرأة وإشراك الرجال والفتيان يف احلوار الدائر يف هذا الصدد )امللحق 

 ألول(.ا

 .نظرًا ألن معظم اإلصالحات تعترب حديثة إىل حد ما، حيتاج الناس إىل معرفة اآلليات املتاحة ملواجهة العنف ضد املرأة.  التوعية ورفع الوعي
الناس  وقد ذكرت األطراف املعنية يف مجيع البلدان اليت تتناوهلا الدراسة أن املشكلة ال تكمن يف غياب الوعي بشأن العنف ضد املرأة بني عامة

ا يف وجود حاجة إىل توعية املؤسسات اليت هلا دور يف تنفيذ التشريعات اخلاصة مبناهضة العنف ضد املرأة. وخري مثال على وحسب، بل أيضً 
ء القانون ذلك هو العيادة القانونية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة اليت مت تنظيمها يف كلية احلقوق جبامعة قرطاج بتونس، واليت تعمل على توعية خربا

يني بقانون مناهضة العنف ضد املرأة. وعالوة على ذلك، جيب على املتخصصني يف جمال العدالة إقامة الروابط بني األنواع املختلفة من املستقبل
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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 
زوجة لذي يؤثر بدوره على حقوق املرأة يف العمل. أما يف مصر واألردن، فُيربر العنف أحيااًن يف الرأي العام وكذلك يف احملاكم إذا كانت الاملرأة، وا

 ال تطيع الزوج حيث أن قوانني األحوال الشخصية يف هذه البلدان ال تزال تدعم فكرة وجوب طاعة الزوجة لزوجها.

 .حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود ملساعدة النساء على الوصول إىل العدالة. وعلى الرغم من أن بعض احملاكم تطبق  هناك الوصول إىل العدالة
ا فيخشني ابلفعل اإلصالحات القانونية األخرية، غالًبا ما حتجم النساء عن اإلبالغ عن واقعات العنف ألهنا الزالت تُعترب أمرًا حمظورًا وحمرمً 

وقد دعمت اإلصالحات األخرية يف مجيع البلدان أنظمة احلماية والتنسيق املؤسسي لضحاًي العنف من النساء الاليت قررن عواقبه وتداعياته. 
 اإلبالغ. ومع ذلك، كثريا ما تتعرض املرأة للضغط إلسقاط التهم.

 .مهية لضمان احلصول على نتائج. وينص قانون يُعترب الرصد الدوري املنتظم لعملية تنفيذ التشريعات أمرًا حاسم األ الرصد الدوري املنتظم
سنوية العنف ضد املرأة يف تونس على مراقبة تنفيذ القانون وتقييمه. وقد مت إنشاء مرصد وطين للعنف ضد املرأة، والذي جيب أن يقدم تقاريرًا 

تشريع املغريب اخلاص ابلعنف ضد املرأة على إنشاء إىل احلكومة والربملان عن وضع العنف ضد املرأة وكيف تتم معاجلته. أما يف املغرب، فينص ال
على جلنة وطنية مكلفة بدعم ورعاية ضحاًي العنف من النساء وكذلك التنسيق بني اجلهات احلكومية املعنية مبناهضة العنف ضد املرأة. ويتعني 

حرز يف هذا الصدد.
ُ

 هذه اللجنة هي األخرى تقدمي تقارير سنوية عن التقدم امل
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 معلومات تفصيلية متعمقة: القضاء على العنف والتحرش يف عامل العمل .4.6 اإلطار

 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش 

أبغلبية ساحقة، على اتفاقية العنف والتحرش بلًدا،  187، صادقت كافة البلدان األعضاء يف منظمة العمل الدولية، البالغ عددهم 2019يونيو  21يف 
 (. وقد كان ذلك هو احلدث البارز يف احتفاالت املنظمة ابلذكرى املئوية لتأسيسها.206( والتوصية املرفقة هبا )رقم 190)رقم 

لتهديدات املرتبطة هبا، سواء حدثت مرة واحدة جمموعة من السلوكيات واملمارسات غري املقبولة أو اوتُعرف االتفاقية العنف والتحرش يف عامل العمل أبنه "
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 

و بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أ اجلنس" العنف والتحرش املوجهني ضد األشخاص أساس نوعويعين مصطلح "العنف والتحرش القائم على اجلنس 
 ."اللذين ميسان على حنو غري متناسب أشخاًصا ينتمون إىل جنس معني أو نوع جنس معني، ويشمل التحرش اجلنسي

مارس من أصحاب العمل يف حق الع
ُ

والعكس، أو بني العاملني بعضهم  املنيويتجلى العنف يف مكان العمل يف أشكال خمتلفة، فثمة صور للعنف امل
السائدة اليت تسخر  البعض، أو املوجه حنو مقدمي اخلدمة، ولكنه يف الغالب يرتبط بعالقات السلطة، والتمييز بني اجلنسني، واملعايري االجتماعية والثقافية

 من أمهية االحرتام والكرامة يف العمل.

عن فرص عمل، واملتدربني، والعاملني يف القطاع غري الرمسي، والعاملني  يتم تطبيق املعايري على مجيع األشخاص املتواجدين يف عامل العمل، وهم: الباحثني
ابلعمل، مبا يف ذلك مناطق بدوام جزئي، والعاملني الريفيني، والعاملني من املنزل، والعمال املنزليني، واملتطوعني. كما تغطي املعايري مجيع املساحات املرتبطة 

البس، وخالل النزهات االجتماعية، وداخل وسائل النقل، وأثناء التدريب، أو أي حدث آخر له عالقة االغتسال واملرافق الصحية، وغرف تغيري امل
، واخنفاض ابلعمل. وتشمل املعايري اجلديدة العمال الذين يواجهون العنف املنزيل وذلك لعواقبه السلبية يف العمل مثل ارتفاع معدل دوران املوظفني

 عاية الصحية، وبيئة عمل خانقة، وإاثرة اخلوف.اإلنتاجية، وارتفاع تكاليف الر 

األكرب من  وتقر الصكوك أن بعض فئات العاملني غالًبا ما يكونوا أكثر عرضة ملواجهة العنف داخل عامل العمل. وبطبيعة احلال، تتحمل النساء النصيب
ار السن، والعاملون ذوي اإلعاقة خماطر متزايدة من العنف والتحرش. هذا العنف. ومن انحية أخرى، يواجه العاملون املهاجرون، والعاملون من الشباب وكب

وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ،  –وتقر الصكوك أيًضا أن العاملني يف قطاعات معينة يكونون أكثر عرضة ملواجهة العنف 
 والتعليم، والنقل، واألعمال املنزلية، واالقتصاد غري الرمسي.

لفة للتغلب على و الصكوك األعضاء إىل املصادقة على التشريعات، سواء اجلنائية أو املتعلقة ابلسالمة املهنية واملخاطر الصحية. كما تقرتح تدابري خمتوتدع
وتقدمي االستشارات،  العنف والتحرش، مبا يف ذلك منع التحرش، ومحاية الضحاًي وإعادة أتهيلهم، ووضع العقوابت املناسبة، وحتديد سبل إنصاف فعالة،

 واحرتام بنود السرية، والتدريب والتوعية، واحلق يف االنسحاب من وضع عمل يلوح فيها شبح العنف.

العمل الدولية، ويُعد اعتماد معايري العمل الدولية اجلديدة هذه أتكيًدا على أن العنف والتحرش ظاهرة عاملية. ويتم تشجيع البلدان األعضاء يف منظمة 
وإدماج أحكامها يف األطر القانونية والسياسية الوطنية اخلاصة بكل منهم. ويف منطقة الشرق  190شط، على التصديق على االتفاقية رقم بشكل ن

واملغرب وتونس يف اختاذ إجراءات حتضريية لتحليل إطار سياساهتا الوطنية، يستعدوا بذلك لوضع حد للعنف  من مصراألوسط ومشال إفريقيا، شرع كل 
  أماكن العمل.يف

 مبادرات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للتصدي للعنف والتحرش يف العمل

، أعدت منظمة العمل الدولية تقريرًا مرجعًيا عن العنف والتحرش يف العمل )منظمة العمل الدولية، 2018يف إطار التحضري ملؤمتر العمل الدويل لعام 
األوسط ومشال إفريقيا تعترب األقل تقدًما على مستوي العامل فيما يتعلق ابلتشريعات اخلاصة ابلتحرش اجلنسي (، والذي أظهر أن منطقة الشرق 2018

ة خطوات يف مكان العمل. وال يوجد التزام على أصحاب العمل يف أي من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت مشلها االستقصاء ابختاذ أي
بلًدا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مشلها االستقصاء  20بلدان فقط من أصل  6شري بياانت البنك الدويل إىل أن ملنع التحرش اجلنسي. وت
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دد )البنك لديها تشريعات بشأن التحرش اجلنسي يف العمل. أما يف مجيع مناطق العامل األخرى، فإن غالبية البلدان لديها تشريعات سارية يف هذا الص
 (.2018الدويل، 

ج من الربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن 13وعالوة على ذلك، يوضح التقرير املرجعي ملنظمة العمل الدولية أن املادة 
تها وإهناء خدمتها وأيًضا حقوق املرأة يف إفريقيا )بروتوكول مابوتو( تنص على أنه ينبغي على الدول األطراف "ضمان الشفافية يف توظيف املرأة وترقي

أقرت تشريعات مكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل ومعاقبة مرتكبيه" )بروتوكول مابوتو(. وقد صادقت جمموعة من البلدان اإلفريقية على الربوتوكول و 
يبويت وليبيا وموريتانيا وتونس. أما مصر واملغرب، بشأن التحرش يف مكان العمل. ومن بني بلدان مشال إفريقيا، مل يصادق على الربوتوكول سوى اجلزائر وج

 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 
اليت ُسنت مؤخرًا يف تونس واملغرب العقوابت على مرتكيب التحرش إذا كانوا يتمتعون بسلطة على الضحية قوانني العنف ضد املرأة فقد ضاعفت العمل. 

(. ويف مصر، مت استحداث عقوابت للتحرش اجلنسي ضمن تعديالت قانون العقوابت اليت نصت أيًضا على فرض عقوابت 4.7و 4.4)دراسات احلالة 
(. ويف األردن، أصدر بنك االحتاد سياسة للتحرش اجلنسي )دراسة احلالة 4.6ة على الضحية )دراسة احلالة أكثر صرامة على اجلناة الذين لديهم سلط

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. 

 

 اخلالصة والتوصيات  .4.5

ابألحوال الشخصية للمرأة ال تزال قائمة، فإن الزخم إلحداث يوضح هذا الفصل أنه على الرغم من أن املعايري االجتماعية التقييدية والقوانني التمييزية املتعلقة 
ذلك، تعمل بعض البلدان التغيري يتزايد. فهناك مناقشات مهمة جتري يف املنطقة حول املساواة يف حقوق املرياث ومحاية حقوق املرأة يف املرياث. وابإلضافة إىل 

واألردن واملغرب وتونس مبراجعة وتنقيح أطرها التشريعية من أجل التصدي للعنف ضد النساء  على تعزيز حق املرأة يف نقل جنسيتها. وقد قام كل من مصر
 والفتيات. ويف هذا القسم األخري، سنقدم استنتاجات وتوصيات أكثر تفصيالً بشأن املرياث، والزواج واجلنسية، والعنف ضد املرأة.

 املرياث
أجل متكينها اقتصادًًي. فزًيدة املرياث ستحقق للمرأة املزيد من األمن املايل، والذي سيعزز، بدوره، التمكني إن حقوق املرأة يف املرياث هلا أمهية حامسة من 

اة يف هذا األمر. وتنص االقتصادي هلا. وعلى مرور عقود طويلة، ظل الرجال يف البلدان األربع يرثون أكثر من النساء تذرًعا حبجج خمتلفة لتربير انعدام املساو 
. ويًعد حتقيق ة العامة يف قانون األسرة يف البلدان األربع على أنه حيق للورثة من النساء احلصول على نصف احلصة فقط اليت حيق للرجال احلصول عليهاالقاعد

ق لديناميكيات السلطة داخل املساواة يف املرياث مهمة يف منتهى الصعوبة واحلساسية حيث أن التطرق للهيمنة املالية للرجال يتعلق يف هناية املطاف ابلتطر 
 األسرة واجملتمع بوجه عام.

رياث، يًعد اجلدل وتثري هذه القضية جداًل حمتدًما يف املنطقة. وعلى الرغم من أن هذه املناقشات مل تسفر بعد عن إصالحات قانونية تضمن املساواة يف امل
ة املناسبة له، وعندما حتني اللحظة السياسية املناسبة، ستكون األطراف املعنية على أهبة الدائر يف حد ذاته إجنازًا. ومن املنتظر أن يتطور كل بلد ابلوتري 

 اث على األقل.االستعداد للضغط مرة أخرى من أجل املساواة يف املرياث. ويف هذه األثناء، تتخذ البلدان خطوات حنو ضمان حقوق النساء احلالية يف املري 
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 يات التالية:وقد خلصت دراسات احلالة إىل التوص

 .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 

 ابختاذ القرارات واإلجراءات اخلاصة ابملرياث على حقوق املرأة وممارسات اجملتمع اليت قد تعوق تنفيذ هذه احلقوق. املعنيني تدريب موظفي الدولة 

 .ضمان إنفاذ أحكام القضاء الصادرة لصاحل حقوق املرأة يف املرياث 

 املساواة اليت تكفلها دساتري البلدان. مع مبادئهذه التشريعات مبدأ املساواة يف املرياث يف التشريعات الوطنية بغرض مواءمة  ترسيخ 

 ني املرأة وحيث أنه قد يصعب حتقيق التوصية السابقة يف ظل املناخ السياسي احلايل، ينبغي على البلدان مواصلة احلوار حول املساواة يف املرياث ب
 والرجل. وجيب أن يستند هذا احلوار إىل حقائق وأن يقوم على االنفتاح.

 مارسات اجليدة املتعلقة مبرياث املرأة على مستوى املنطقة.تبادل اخلربات وامل 

 الزواج واجلنسية
ىل الزوجة تشريعات اخلاصة ابجلنسية تتسم ابلتمييز القائم على أساس نوع اجلنس. فبينما ميكن للمواطنني الذكور يف البلدان األربع نقل جنسيتهم إالال تزال 

ابلنسبة للمواطنات النساء. غري أن البلدان قد قامت ببعض اإلصالحات املبشرة يف هذا الصدد حيث تسمح تونس  األجنبية، غالًبا ما ال يكون ذلك ممكًنا
املسلم.  اآلن للمرأة بنقل جنسيتها إىل الزوج األجنيب )بشروط حمددة(. بل إن تونس قد خطت خطوة أخرى حيث مسحت للمرأة التونسية ابلزواج من غري

تونس للنساء بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن. أما يف األردن، فال ُيسمح للمرأة بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا، مما يسبب مشكالت كما تسمح مصر واملغرب و 
ق د، ولذا فاألمر يتعلمعينة لألطفال عندما ال يكون والدهم أردنًيا. ويف ظل وجود عدد كبري من الالجئني يف األردن، فإن الزجيات املختلطة شائعة بشكل متزاي

طفل. ومن انحية أخرى، قام األردن مؤخرًا بتعديل قانون العمل من أجل منح الشخص املولود من أم أردنية وأب أجنيب نفس  360.000حالًيا بوضع 
 حقوق العمل اليت يتمتع هبا املواطن األردين.

 وقد خلص التحليل إىل التوصيات التالية:

 ية والزواج بشكل يعطي املرأة حقوقًا متساوية يف نقل جنسيتها إىل الزوج واألطفال. كما جيب ضرورة مراجعة وتنقيح التشريعات اخلاصة ابجلنس
 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

جمموعة من اإلصالحات القانونية واملؤسسية ويف السياسات تتعلق ابلعنف ضد املرأة يف مجيع البلدان اليت تتناوهلا  2018و 2014شهدت الفرتة بني عامي 
ذا الزخم موضع الدراسة. وهناك زخم يف املنطقة لدفع هذه اإلصالحات قدًما حيث تلهم البلدان بعضها البعض وتستفيد من إجنازات بعضها البعض. وه

  ترحيب نظرًا الرتفاع معدالت العنف ضد املرأة يف مجيع أحناء املنطقة.

العنف ضد املرأة وعلى الرغم من أن هذه اإلصالحات تُعترب خطوة يف االجتاه الصحيح، إال أنه من املؤسف أهنا ال تتسق مع املعايري الدولية بشأن مناهضة 
صالحات، يف الغالب، على تشديد عقوبة احلبس للجناة مع إيالء بعض االهتمام حلماية ورعاية ضحاًي العنف من . وقد ركزت اإلبلدان الدراسةيف معظم 

قد مت إقرار العنف النساء. وبينما وسعت بعض البلدان نطاق تعريفاهتا للعنف ضد املرأة، التزال العديد من أعمال العنف غري مغطاة ضمن اإلطار التشريعي. و 
ل من أشكال العنف املنصوص عليها يف األطر القانونية لكل من املغرب وتونس؛ وستوضح السوابق القضائية كيفية تطبيق هذه أحكام االقتصادي كشك

 القانون املشار إليها على أرض الواقع.
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الذي يطبقه نظام العدالة عند التعامل  ومن انحية أخرى، شهد الصعيد املؤسسي إحراز بعض التقدم. فقد كانت اإلصالحات القانونية حافزًا إلصالح املنهج
 مع ضحاًي العنف من النساء، كما أاتحت الفرصة لتنسيق أفضل بني مؤسسات الدولة. كما مت توفري خدمات إضافية لضحاًي العنف من النساء.

جتاه القضية حىت ميكن منع العنف. وعلى الرغم  ويبقى التحدي األكرب وهو التصدي لألعراف االجتماعية اليت تدعم العنف ضد املرأة وكذلك تغيري املواقف
د املرأة اليت ال من أن الزخم املتزايد جعل احلوار حول العنف ضد املرأة أيسر بعد أن أخرجه من دائرة احملظورات، التزال هناك العديد من حاالت العنف ض

االجتماعية فيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني بوجه عام، وفيما يتعلق مبناهضة يتم اإلبالغ عنها. وجيري اآلن وضع برامج لدعم البلدان يف معاجلة األعراف 
أوسع  العنف ضد املرأة بوجه خاص، وكذلك فيما خيص إشراك الرجال والفتيان يف احلوار الدائر حول األمر. وسيكون من الضروري أن ندرس على نطاق

 ال ذلك، ويشمل ذلك العنف ضد األطفال والسلوكيات العنيفة بني الرجال.الكيفية اليت هبا يرتكب العنف وردود أفعال اجملتمع حي

 وقد خلصت دراسات احلالة إىل التوصيات التالية:

 العنف ضد املرأة. وإذا كان الدستور يتضمن حكماً بشأن مناهضة العنف ضد املرأة، ناهضة توفيق ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية مل
مناهضة فيمكن استخدامه كمحفز إضايف. وإصدار قانون شامل ملناهضة العنف ضد املرأة و/أو مواءمة خمتلف األطر القانونية الوطنية اليت تغطي 

 نوي عنها.العنف ضد املرأة. ورصد تنفيذ اإلصالحات وإعداد تقرير س

 حىت  مواصلة بناء قاعدة االستداللية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة. وجيب حتقيق االتساق بني املؤشرات املستخدمة يف استقصاءات العنف ضد املرأة
أن تنظر ميكن مقارنة البياانت بني البلدان وعلى مدى الفرتات الزمنية. وينبغي أال تقيس االستقصاءات معدل حدوث العنف وحسب، بل جيب 

بط بني أيًضا يف مفاهيم ومواقف كل من النساء والرجال جتاه العنف ضد املرأة. وإجراء املزيد من البحوث للتوصل إىل فهم أفضل للعالقة اليت تر 
العنف ضد املرأة  العنف ضد املرأة والتمكني االقتصادي هلا، وكذلك تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمال اإلصالح القانوين اخلاص مبناهضة

 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
ؤولة واألخصائيني االجتماعيني، واألطباء، واملعلمني، وغريهم من املتخصصني يف جمال التعليم( وضمان التنسيق بني خمتلف مؤسسات الدولة املس

 العنف ضد املرأة. عن مواجهة

 القضائية  تقدمي الدعم للنساء لإلبالغ عن العنف. كما جيب تقدمي املساعدة القانونية اجملانية والدعم للضحاًي من النساء أثناء خوضهن اإلجراءات
 لتقدمي اجلاين إىل العدالة.

 صلة الدعوة إىل اإلصالحات القانونية املتعلقة مبناهضة العنف توفري التمويل وبناء قدرات ملنظمات اجملتمع املدين الوطنية. وسيتيح هلم ذلك موا
 ضد املرأة وكذلك االستمرار يف تقدمي اخلدمات لضحاًي العنف من النساء.
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مالحظات

الوسطى، وتشاد، وتشيلي، وجزر القمر، والكونغو،  إفريقياهذه البلدان هي: أفغانستان، واجلزائر، والبحرين، وبنجالديش، وبيالروسيا، وبرواني، وبوروندي، والكامريون، ومجهورية  1
وغينيا، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، واألردن، والكويت،  وقربص*، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيبويت، ودومينيكا، ومصر، وغينيا االستوائية، واجلابون، وجامبيا، وجرينادا، وغينيا بيساو،

لعربية السعودية والسنغال غشقر، وماليزًي، واملالديف، ومايل، وموريتانيا، واملغرب، والنيجر، وعمان، وابكستان، والسلطة الفلسطينية، والفلبني وقطر واململكة اولبنان، وليبريًي، وليبيا، ومد
 بوي.وسيشيل والصومال وجنوب السودان والسودان وسورًي وتنزانيا وتوجو وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن وزميبا

مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني  حتديد نتائجتستند هذه القائمة إىل قاعدة بياانت النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية املستخدمة يف 
(. كما أن االقتصادات املذكورة أعاله هي تلك اليت https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019)متوفرة على  2019( لعام SIGI) اجلنسني

رب األسرة ك  كأن يُعرتف هبات "ال تتمتع املرأة ابحلقوق القانونية نفسها مثل الرجل  أن يف هذه االقتصادًي 0.75يف املؤشر الفرعي ملسؤوليات األسرة، حيث توضح  1أو  0.75سجلت 
 ".رب األسرة أو أن يكون هلا سلطة أبويةك  كأن يُعرتف هبا"ال تتمتع املرأة ابحلقوق القانونية نفسها مثل الرجل   البلدانفتوضح أن يف هذه  1أو أن يكون هلا سلطة أبوية" أما 

 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
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توجد سلطة واحدة متثل كال من الشعب القربصي الرتكي واليوانين يف اجلزيرة. وتعرتف تركيا  والابجلزء اجلنويب من اجلزيرة. املتعلقة بقربص ذات صلة واردة يف هذه الوثيقة * املعلومات ال
 موقفها بشأن "قضية قربص".على  تركيا ستظل (. وإىل أن يتم التوصل إىل حل دائم ومنصف يف إطار األمم املتحدة،TRNCشمال قربص )ل الرتكية مهوريةجلاب

 يطرة الفعلية حلكومة مجهورية قربص.يعرتف مجيع أعضاء األمم املتحدة جبمهورية قربص ابستثناء تركيا. وتتعلق املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ابملنطقة الواقعة حتت الس

والنمسا؛ وأسرتاليا؛ وأذربيجان؛ وجزر البهاماو؛ وبرابدوس؛ وبيالروس؛ وبلجيكا؛ وبليز بواتن؛ والربازيل؛ وبلغارًي؛ وكابو فريدي؛ هذه االقتصادات هي: أنتيجوا وبربودا؛ واألرجنتني؛   2
؛ وجياان؛ وهندوراس؛ وهونغ كونج، والصني؛ وأملانيا وكندا؛ وشيلي؛ والصني؛ وكولومبيا؛ وكرواتيا؛ وكواب؛ وقربص*؛ ومجهورية التشيك؛ والدمنارك؛ ومجهورية الدومنيكان؛ وإستونيا؛ وفنلندا؛

يا؛ وهولندا؛ ونيوزيلندا؛ ونيكاراجوا؛ والنرويج؛ وبنما؛ وبولندا؛ وأيسلندا؛ وأيرلندا؛ وإيطاليا؛ وجامايكا؛ والياابن؛ وكازاخستان؛ وكورًي؛ والتفيا؛ وليتوانيا؛ ولوكسمربج؛ ومالطا؛ ومولدوفا؛ ومنغول
املتحدة األمريكية؛  وسان تومي وبرينسييب؛ وسيشيل؛ ومجهورية سلوفاكيا؛ وسلوفينيا؛ والسويد؛ وسويسرا؛ واتيالند؛ وترينداد وتوابجو؛ وأوكرانيا؛ والوالًيت والربتغال؛ ورومانيا؛ وروسيا؛

 وأوروجواي؛ وفنزويال.

مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني  نتائجحتديد قاعدة بياانت النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية املستخدمة يف إىل تستند هذه القائمة 
ات املذكورة أعاله هي تلك اليت سجلت (. واالقتصاد https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019)متوفرة على  2019( لعام SIGI) اجلنسني
يف وراثة  الذكور اءبنواأل األراملاألزواج بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا بناء اإلانث األرامل واألالزوجات اقتصادات "تتمتع فيها  )الصفر( يف املؤشر الفرعي للتمييز يف املرياث. ويصف)صفر( 

أن القوانني أو املمارسات العرفية والدينية والتقليدية ال تنطوى على متييز فيما يتعلق حبقوق املرياث  حيث طبق ذلك على مجيع فئات النساءوغري العقارية. وين )األراضي( األصول العقارية
 " .اخلاصة ابملرأة

الوسطىو، وجزر القمر، والكونغو، ومصر، وإيسواتيين، وجواتيماال،  يقياإفر اجلزائر، وجزر البهاماس، والبحرين، وبنغالديش، وبرابدوس، وبنني، وبرواني، وبوروندي، والكامريون، ومجهورية   3
واملغرب، وموزمبيق، ونيبال، ونيجريًي، وعمان، وابكستان، وغينيا، وهاييت، وإيران، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليسوتو، وليبريًي، وليبيا، ومدغشقر، ومالوي، وماليزًي، وموريتانيا، 

 وجو، وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.لسطينيةو، والفلبني، وقطر، واململكة العربية السعودية، وسرياليون، وسنغافورة، والصومال، والسودان، وسورًي، وتنزانيا، واتيالند، وتوالسلطة الف

مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات االجتماعية واملساواة بني  حتديد نتائجقاعدة بياانت النوع االجتماعي واملؤسسات والتنمية املستخدمة يف إىل تستند هذه القائمة 
قتصادات املذكورة أعاله هي تلك اليت سجلت (. واالhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019)متوفرة على  2019لعام  (SIGI) اجلنسني

اقتصادات "تتمتع النساء والرجال فيها ابحلقوق نفسها فيما يتعلق ابكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا. ومع  0.75يف املؤشر الفرعي حلقوق املواطنة، حيث يصف  1أو  0.75إما 
اقتصادات "ليس للنساء والرجال فيها نفس احلقوق يف اكتساب اجلنسية أو تغيريها  1جنسيتهن لزوجهن و/أو أطفاهلن، بينما يصف ذلك، تواجه النساء قيوًدا قانونية على حقوقهن يف منح 

 ".أو االحتفاظ هبا

 ات املتعمقة.طار يف بداية هذا التقرير على ملخص "حملة سريعة" عن مجيع موضوعات دراسات احلالة واإل 0.1حيتوي الشكل   4

 https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf على الرابط التايل:على الربوتوكول  طالعاالميكن   5

الربملان بشرى بلحاج محيدة. ويتمتع أعضاء اللجنة خبلفيات وخربات يف جماالت  السابقة يف عضوةالرتأسها احملامية و تمن تسعة أعضاء، و جلنة احلرًيت الفردية واملساواة التونسية تتكون   6
 القانون والدين واألنثروبولوجيا واألدب واالتصاالت.

 .pdfتقريرجلنةاحلرًياتلفرديةواملساواةdocuments/8054_4.168-https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf.: على الرابطالتقرير متوفر ابللغة العربية   7

 ائها أو من قبل أسرة زوجها املتوىف.بنأرغام األرملة على مغادرة منزل الزوجية من قبل إا ما كان يتم .  ولكن يف الواقع العملي غالبً ال يتعرض هلذا األمركان القانون فيما مضى   8

تلقائًيا عند زواجها من تونسي وذلك يف حالة فقدها جنسية  من قانون اجلنسية التونسي على أن الزوجة األجنبية ميكن أن تكتسب اجلنسية التونسية 13يف الوقت احلايل، تنص املادة  9
( من قانون اجلنسية التونسي، ميكن لزوج املرأة التونسية األجنيب احلصول على اجلنسية التونسية إذا كانت إقامة األسرة 2) 21وفًقا للمادة وأيًضا، بلدها األصلي نتيجة لزواجها من أجنيب. 

 ة طلب اجلنسية.ومسكنها يف تونس أثناء عملي

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

 تشمل اإلعفاءات الضريبية املمنوحة لرب األسرة ما يلي: 11

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/8054_4.168.تقريرلجنةالحرياتالفرديةوالمساواة.pdf
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 .رب األسرةدينار تونسي بصفته  300 -

عاًما ملتحق ابلتعليم العايل دون منحة  25دينار تونسي لكل طفل دون سن  1000عال، وهذا ينطبق على أول أربعة أطفال. ويصل هذا املبلغ إىل دينار تونسي لكل طفل مُ  100 -
 دينار تونسي لكل طفل معاق. 2000دراسية؛ وإىل 

أي دخل عن  علىا لرب األسرة. وال ميكن اعتبار الزوجة رب األسرة إال بشرطني: إذا أثبتت أن زوجها مل حيصل الشركات التونسي تعريفً من قانون ضريبة الدخل وضريبة  5تقدم املادة  12
 بنائها من الزواج السابق.أ، أو إذا تزوجت مرة أخري وحتتفظ حبضانة املشار إليها السنة املالية

 ، ولكن مل يتم أتييده.2016املرياث يف مايو  مت تقدمي مشروع قانون لتعزيز حقوق املرأة يف 13

 ا إبعداد دراسة عن عدم املساواة يف األجور يف القطاع اخلاص التونسي.تقوم وزارة الشؤون االجتماعية التونسية حاليً  14

de-voie-la-sur-tunisie-la-pas-orient/tunisie/premier-moyen-https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-على سبيل املثال، هذا التقرير مؤيد: 15

;heritage-l-dans-egalite-l ، :بينما هذا ضده-dans-legalite-rejette-ennahda-parti-le-https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie
lheritage 

 وما يليها. 18 دةاملا ،1943أغسطس  12، 92، جملة مصر رقم 1943أغسطس  6قانون املرياث،  77/1943القانون رقم  16

 .اوما يليه 1 املادة ،1946يوليو  1، 65، جملة مصر رقم 1946يوليو  1اخلاص إبصدار قانون الوصية،  71/1946القانون رقم  17

استقالهلم التشريعي يقتصر حالًيا على قانون األسرة. ؛ ومع ذلك، فإن ةالشخصي األحوال من الدستور املصري، مت منح اجملتمعات غري املسلمة بعض االستقالل فيما خيص 3وفقاً للمادة  18
وتتمتع لغري املسلمني(،  واجمللس امللي، وكان هلا حماكمها اخلاصة )احملاكم الشرعية للمسلمني لكل منهم كانت اجملتمعات املسلمة واملسيحية واليهودية تتمتع بقانون خاص لألحوال الشخصية

، قرر الرئيس الراحل مجال عبد الناصر إلغاء احملاكم املستقلة واحلد من استقاللية 1956األمور مثل األهلية القانونية والوصاية واملرياث. ويف عام  بدرجة كبرية من االستقاللية يف بعض
 .)2001Berger ,[66]( فقط الزواج والطالقيف قوانني األحوال الشخصية لغري املسلمني ليحدد بذلك نطاق تطبيق اجملتمعات غري املسلمة 

 .http://www.equalitynow.org/partner/azza_suleiman (،CEWLAملرأة املصرية )قضاًي اشاهد: لقاء مع عزة سليمان، مديرة مركز  19

 .2017ديسمرب  5، بعد أن أقره الربملان املصري يف 2017ديسمرب  30 مت نشر التعديل يف اجلريدة الرمسية يف 20

 ٪ من السكان املصريني. 20-5، كما ميثلون أكرب أقلية دينية يف املنطقة، بنسبة تقارب إفريقيايشكل األقباط يف مصر أكرب عدد من السكان املسيحيني يف الشرق األوسط ومشال    21

 أمواهلم بشكل صحيح. يف صرفالتاألسرة دعوى حجر ضد والديهم بدعوى أهنم مرضى نفسيني أو غري قادرين على ويف حاالت أخرى، يقيم أفراد   22

 .لقاء مع هناد أبو القمصان  23

املرأة يف مجيع األمور  )ب( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على ما يلي: "تتخذ األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد 16.1 تنص املادة  24
" موافقة اتمة.إبرادة حرة و فقط يف حرية اختيار الزوج أو الزوجة ويف الزواج ق نفس احل :املساواة بني الرجل واملرأة استناًدا إىل مبدأاملتعلقة ابلزواج والعالقات األسرية، وتضمن بشكل خاص، 

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

 .1987بشأن اجلنسية بصيغته املعدلة عام  1954( لسنة 6قانون رقم )  25

(، 2017مارس  3 -فرباير  13، 66(، واملغرب )الدورة 2010فرباير  5 -يناير  18، 45ية للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة يف مصر )الدورة اخلتام املالحظاتراجع  26
من اتفاقية القضاء على  2ت على املادة (. وقد أدرج كل من املغرب ومصر حتفظا2010أكتوبر  22 - 4، 47( وتونس )الدورة 2008فرباير  1 -يناير  14، 40واألردن )الدورة 

 .تفاقية إال إذا كانت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةاالاملتعلقة بتطبيق االتفاقية حيث أعلن كال البلدين أهنما لن يطبقا و مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 

https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-l-egalite-dans-l-heritage
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-l-egalite-dans-l-heritage
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/premier-pas-la-tunisie-sur-la-voie-de-l-egalite-dans-l-heritage
https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans-lheritage
https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans-lheritage
https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/06/tunisie-le-parti-ennahda-rejette-legalite-dans-lheritage
http://www.equalitynow.org/partner/azza_suleiman
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ال متنع  فهي سياسية أكثر من كوهنا قانونية من حيث أتثريها، وابلتايلُتصنف كهذه التحفظات متعارضة مع موضوع االتفاقية والغرض منها. وهذه االعرتاضات  جلنة االتفاقيةوقد اعتربت 
 .)OECD, 2017[1](االتفاقية سرًين 

  conventions/rms/090000168008482e/-list/-https://www.coe.int/fr/web/conventions/full.:الرابط متاح علىاالتفاقية ابللغة اإلجنليزية نص   27

 LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-5020.: على الرابطهذه التوصية متوفرة ابللغة اإلجنليزية   28

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

 tps://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdfht راجع لالطالع على نص الدستور ابللغة اإلجنليزية،  30

 :للتقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف متاح على الرابطمن أهداف التنمية املستدامة، ابإلضافة إىل الرصد السنوي  5الشرح الكامل للهدف  31
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 

وهيئة  ،ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانضمت اللجنة جملس أورواب واالحتاد األورويب ومفوضية األ  32
 األمم املتحدة للمرأة.

 .بشأن القضاء على العنف ضد املرأة 2017أغسطس  11 الصادر يف 58-2017م القانون األساسي رق 33

 .202فرباير  26 الصادر يف 2020 سنةل 126احلكومي رقم  القرار  34

 رأة.مت تنفيذ هذا املشروع من قبل الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري، وزارة شؤون املرأة واألسرة واألطفال وهيئة األمم املتحدة للم  35

 .3345، صفحة 5460، اجلريدة الرمسية رقم 2017مايو  16 الصادر يف 15ماية من العنف األسري األردين رقم احلقانون   36

  violence-based-gender-combat-strategy-launches-ministry-development-http://www.jordantimes.com/news/local/social. راجع  37

. وتشمل بعض تلك العوامل ما يتعلق ابلفتيات العقوبة يضيف احلكم أن العقوبة ستكون مشددة، أي السجن الوجويب مدى احلياة، حال وجود أي من العوامل اليت تستوجب تشديد  38
خرى عليها، يعترب ذلك من العوامل اليت تستوجب التشديد. وينطبق ذلك على فعلى سبيل املثال، إذا كان اجلاين مسؤوالً عن تربية الضحية أو اإلشراف عليها أو كان له سلطة أ .املراهقات

 مقدمي الرعاية واملدرسني واآلابء وغريهم.

 وابلتايل مل يتم تضمني االغتصاب ابألصابع، أواألدوات، أو األشياء احلادة، أو االغتصاب عن طريق الفم أو الشرج. 39
يالج الكامل( ضد ، أن اجلماع الكامل )اإل1988يناير  6 صادر يفال 4113كمة النقض املصرية جرمية االغتصاب، وأعلنت ذلك يف احلكم رقم حملالتابعة  وقد عرفت الدائرة اجلنائية  40

قض، الدائرة اجلنائية، املكتب ، حمكمة الن1988يناير  6، جلسة 1988لسنة  4113جنسي. عريضة رقم  إرادة الضحية هو عامل رئيس يف حتديد ما إذا كانت اجلرمية اغتصاب أو اعتداء
 .79، صفحة 39الفين، اجمللد 

راجع . 2014يونيو  4يف  50/2014وافق الرئيس املؤقت عديل منصور على مشروع القانون رقم  41
atlex4.detail?p_lang=en&p_isn=57560://www.ilo.org/dyn/natlex/nhttps 2012. وقد مت تطبيق القانون كقرار بسبب عدم وجود برملان يف الفرتة بني يونيو 

 .2015وأكتوبر 

قبل نفس الشخص من خالل جنيه مصري. وإذا ما تكرر فعل التحرش اجلنسي من  000.3يُعاقب على جرمية التحرش اجلنسي ابلسجن ملدة ال تقل عن ستة أشهر أو بغرامة قدرها   42
(. وإذا كان التحرش 2الفقرة  أ مكرر 306جنيه مصري )املادة  10.000 – 5.000مالحقة املتحرش هبا أو تعقبها، تصبح العقوبة السجن ملدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها من 

 مكرر 306جنيه مصري )املادة  10.000ال تقل عن سنة واحدة وعقوبة مالية ال تقل عن  اجلنسي بقصد الوصول ايل اإلشباع اجلنسي من خالل الضحية، تكون العقوبة السجن ملدة
 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20VIOLENCE%20fr.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
http://www.jordantimes.com/news/local/social-development-ministry-launches-strategy-combat-gender-based-violence
http://www.jordantimes.com/news/local/social-development-ministry-launches-strategy-combat-gender-based-violence
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=57560
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العقوبة لن تقل عن السجن ملدة (. وإذا كان اجلاين يف موقع سلطة، مثل السلطة الوظيفية، أو قام ابستخدام أي شكل من أشكال اإلكراه للوصول ايل اإلشباع اجلنسي، فإن 1الفقرة  ب
 جنيه مصري. 20.000الية ال تقل عن م غرامةعامني و 

: 1992، حتدد اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا احلادية عشرة، 19، التوصيات العامة رقم 11اخلاصة ابملادة  18النقطة رقم   43
ttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htmh  

)Mir- راجعوضوع مناقشات حادة بني علماء الدين لقرون عدة. وملزيد من التفاصيل املبواجبها يف الطاعة. وقد أاثر هذا  ،وفقا للشريعة اإلسالمية ،يرتبط حق أتديب الزوجة  44

)[63]Sharmani and Rimminger, 2015-i, AlHossein. 

 .1985لسنة  100املعدل ابلقانون رقم  1929لسنة  25القانون رقم من  6املادة   45

" .قد ال يتقبله البعض اآلخر ،مزحة اعلى أهن هانةيتقبل البعض الضرب واإل قدتقرير هيومن رايتس ووتش االقتباس التايل ألحد القضاة: "ما يضر امرأة قد ال يضر أبخرى. وبينما  يذكر  46
 .)Human Rights Watch, 2004[64](، مقتبس من 2004يونيو  25القاضي عبد الرمحن حممد، كبري املفتشني القضائيني، القاهرة،  -

 .126/2008املعدل ابلقانون رقم  1994لسنة  143مكرر من القانون رقم  31املادة   47

هذه املمارسة يف العديد من اجملتمعات.  ستخدم الدين لقرون طويلة لتربيرمل تتطرق لقضية ختان اإلانث، اُ  ،القرآن والسنة وكذلك الكتاب املقدس ،على الرغم من أن الشريعة اإلسالمية  48
 عالنية. هاأو حىت التحدث عن ة هذه العادةأحد على التشكيك يف شرعي ابإلضافة إىل ذلك، كان ختان اإلانث من املوضوعات احملظور تناوهلا لفرتة طويلة. ومل جيرؤو 

  https://www.refworld.org/pdfid/4b6fe1cd0.pdfو  https://www.reuters.com/article/idUSL24694871 راجع  49

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

  https://tinyurl.com/ybme2qg2.راجع   51

سبتمرب  6مصر اليوم، تقدم اجمللس القومي للمرأة مبشروع قانون ملناهضة العنف املنزيل ايل الربملان يف  52
2017،parliament-to-violence-domestic-against-law-draft-submit-to-https://www.egypttoday.com/Article/1/21367/NCW 

 على الرابط:، متوفرة 2017ديسمرب  3ة مصر ملناهضة العنف ضد املرأة، اسرتاتيجي إطالقمصر اليوم،  53
. women-against-violence-combat-to-strategy-2%80%99sEgypt%E-https://www.egypttoday.com/Article/2/35200/Introducing 

اء والفتيات، مبا يف ذلك التهديد 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 للنس 54
 .2التعسفي من احلرية، سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة ". كما تضيف االسرتاتيجية أنواًعا خمتلفة من العنف ضد املرأة يف امللحق ابرتكاب مثل هذه األفعال أو القمع أو احلرمان 

حرية حلرية التعبري و  والقوانني اليت وضعت حدوداً قد اعتمدت مصر عدًدا من اللوائح فا. ا وخارجيً داخليً  قلقمنظمات اجملتمع املدين يف مصر ال املتاحة لعمل وبصورة أمشل، تثري املساحة  55
، يف أعقاب هجومني إرهابيني يف 2017. على سبيل املثال، مت جتديد حالة الطوارئ اليت أعلنها الرئيس السيسي يف أبريل غرض مكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرارب التنظيم

 ,Youness) كتابة هذا التقرير، على الرغم أن الدستور ينص على أنه ال ميكن متديد حالة الطوارئ اكثر من مرة واحدةاإلسكندرية وطنطا، عشر مرات والزالت سارية يف وقت  

)]65[2019.  

رابط على المتاح إطار التنفيذ ابللغة الفرنسية  56
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/strat%C3%A9gie%20nationale%20de%20lutte%20contre%20la%20violence%20%Cالتايل:

20femmes.pdf3%A0%20l%27%C3%A9gard%20des% 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://www.reuters.com/article/idUSL24694871
https://www.refworld.org/pdfid/4b6fe1cd0.pdf
https://www.undp.org/content/dam/egypt/docs/Publications/Docs%20Gender/EGY%20FGM%20strategy%20EN.pdf
https://www.egypttoday.com/Article/1/21367/NCW-to-submit-draft-law-against-domestic-violence-to-parliament
https://www.egypttoday.com/Article/2/35200/Introducing-Egypt%E2%80%99s-strategy-to-combat-violence-against-women
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/strat%C3%A9gie%20nationale%20de%20lutte%20contre%20la%20violence%20%C3%A0%20l%27%C3%A9gard%20des%20femmes.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/strat%C3%A9gie%20nationale%20de%20lutte%20contre%20la%20violence%20%C3%A0%20l%27%C3%A9gard%20des%20femmes.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/strat%C3%A9gie%20nationale%20de%20lutte%20contre%20la%20violence%20%C3%A0%20l%27%C3%A9gard%20des%20femmes.pdf
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pour-gouvernemental-femme/plan-la-de-http://www.social.gov.ma/fr/domaine-على: احة نظرة عامة على اخلطة ابللغة الفرنسية مت  57

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

 بشأن مناهضة العنف ضد املرأة. 13-103 ( إبصدار القانون رقم2018فرباير  22) 1439مجادى الثانية  5 بتاريخ 19-18-1الظهري رقم   58

 احة(، مت2008فرباير  1 -يناير  14القضاء على التمييز ضد املرأة يف املغرب، الدورة األربعون )قية اتفا اخلتامية للجنةالحظات امل راجع  59
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byعلى:

.LKOh5bax2iJ3d7DBNB1oiOGe3HY46W8dY6v4LREKnR8jPD9CgquUiHQGE2WCNJwXCBcjCgqSbegpt7p0CbZyH6 

ف من النساء؛ الفصل اخلامس: تدابري ومبادرات الفصل األول: التعريفات؛ الفصل الثاين: األحكام اجلنائية؛ الفصل الثالث: األحكام اإلجرائية؛ الفصل الرابع: آليات رعاية ضحاًي العن  60
 منع العنف؛ الفصل السادس: الدخول يف حيز التنفيذ.

الرابط  متاح علىتقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   61
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/English/Morocco%20Country%20Summary%20-التايل:

.lish.pdf%20Eng 

 :الرابط التايل . الرسالة كاملة متاحة على2016فرباير  16املغرب يف يف يف رسالة موجهة إىل وزير التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ووزير العدل   62
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/letter_from_hrw_to_the_government_of_morocco_on_domestic_vio

.lence_law_reforms.pdf 

 

 

http://www.social.gov.ma/fr/domaine-de-la-femme/plan-gouvernemental-pour-l%E2%80%99egalit%C3%A9
http://www.social.gov.ma/fr/domaine-de-la-femme/plan-gouvernemental-pour-l%E2%80%99egalit%C3%A9
http://www.social.gov.ma/fr/domaine-de-la-femme/plan-gouvernemental-pour-l%E2%80%99egalit%C3%A9
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byLKOh5bax2iJ3d7DBNB1oiOGe3HY46W8dY6v4LREKnR8jPD9CgquUiHQGE2WCNJwXCBcjCgqSbegpt7p0CbZyH6
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byLKOh5bax2iJ3d7DBNB1oiOGe3HY46W8dY6v4LREKnR8jPD9CgquUiHQGE2WCNJwXCBcjCgqSbegpt7p0CbZyH6
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byLKOh5bax2iJ3d7DBNB1oiOGe3HY46W8dY6v4LREKnR8jPD9CgquUiHQGE2WCNJwXCBcjCgqSbegpt7p0CbZyH6
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/English/Morocco%20Country%20Summary%20-%20English.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/English/Morocco%20Country%20Summary%20-%20English.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/English/Morocco%20Country%20Summary%20-%20English.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/letter_from_hrw_to_the_government_of_morocco_on_domestic_violence_law_reforms.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/letter_from_hrw_to_the_government_of_morocco_on_domestic_violence_law_reforms.pdf
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 تطبيق قانون العنف ضد املرأة يف احملاكم يف تونس .A.4 امللحق

 حكم قضائي بشأن احلرمان املايل

احملكمة االبتدائية التونسية يف مدينة منوبة لصاحل املدعية ومنحتها احلق يف النفقة والسكن.  (، حكمت2018يف قضية أماين ضد أشرف القرقوري )ديسمرب 
 ضد املرأة. وقد صدر حكم احملكمة يف غياب املتهم الذي مل حيضر أمام احملكمة ثالث مرات. وقد تناولت احملكمة مسألة الضغوط املالية يف سياق العنف

املدعى عليه، زوجها، قد قام بتغيري مفاتيح املنزل، مما أجربها على مغادرة منزل األسرة. كما ذكرت أن املدعى عليه ال  يف هذه القضية، ذكرت املدعية أن
ا تعمل م. وابملقارنة، كوهنيساهم يف نفقاهتا ونفقات ابنها على الرغم من كونه جراًحا ولديه دخل كبري، وابلتايل فإن لديه املوارد املالية الالزمة لتوفري نفقاهت

على التعامل كطبيبة زائرة، فإن دخل املدعية ضئياًل حيث جيب عليها سداد قرض بنكي شهرًًي وتغطية تكلفة حضانة ابنها. ونتيجة لذلك، فهي غري قادرة 
 مع هذه االحتياجات املالية وتطلب من احملكمة أن يساهم املدعى عليه يف ذلك.

من هذا  3للمادة رقم  اووفق ،املرأةبشأن القضاء على العنف ضد  2017أغسطس  11الصادر يف  58قم وقد قامت احملكمة بتطبيق أحكام القانون ر 
حلياة العامة أو اخلاصة. القانون اليت تنص على أن العنف ضد املرأة يُعترب قائًما سواء من خالل ممارسة الضغط عليها أو حرماهنا من حقوقها وحرًيهتا سواء يف ا

احلرمان املايل، والذي بدوره سيشكل حرمااًن من حقوقها. وقد أكدت احملكمة أن املدعية يف هذه القضية تُعترب ضحية وقضت أبنه على ويشمل ذلك أيًضا 
ابإلضافة إىل أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  6املدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلًغا شهرًًي من شأنه أن يسهم يف تغطية االحتياجات املالية هلا والبنها ملدة 

 إعادة حتديد موعد جلسة استماع إلعطاء املدعى عليه فرصة للمثول أمام احملكمة.

بشأن مناهضة العنف  2017وتعترب هذه القضية مثرية لالهتمام حيث أن احملكمة استندت إىل القانون الوطين التونسي احملض واعتمدت على قانون سنة 
 املدعية حيث سيخفف من الضغوط املالية اليت تعاين منها إلعالة طفلها. وهذا بدوره ميكن أن يسهل مشاركتها ضد املرأة. وبذلك، توصلت إىل حكم لصاحل

 هتا املهنية.يف قوة العمل إذا أخذان يف االعتبار أن االستقرار املايل الذي حصلت عليه مؤخرًا قد يسمح هلا برتكيز اهتمام أكرب على التقدم يف حيا

 عنف ضد املرأة والطفلحكم قضائي بشأن ال

اخلاص ابلقضاء على العنف ضد املرأة.  2017أغسطس  11الصادر يف  58القانون رقم أيًضا ، طبقت احملكمة االبتدائية يف قرمباليا 2018يونيو  26يف 
ويعاين  واملدعى عليه متزوجني وهلما سبعة أطفال.ففي سياق العنف املنزيل، مت تسجيل هذه القضية املستعجلة وحكمت احملكمة لصاحل املدعية. كانت املدعية 

ففي إحدى املرات، اعتدى  وتزعم املدعية أن املدعى عليه كان دائم االعتداء عليها. أحد األطفال من إعاقة ذهنية وهو حتت وصاية والدته بشكل دائم.
يهما. ومت القبض على املدعى عليه ولكن املدعية أسقطت التهم من أجل املدعى عليه على زوجته وابنه املعاق بسكب البنزين عليهما وحاول إشعال النار ف

مث عاد املدعى عليه إىل أسلوبه العنيف يف التعامل مع زوجته وابنه، مما أدى إىل قيام املدعية برفع دعوى  محاية عائلتها فتم اإلفراج عنه وعاد إىل منزل األسرة.
وطالبت املدعية أن يغادر  اخلاص ابلقضاء على العنف ضد املرأة. 2017أغسطس  11الصادر يف  58من القانون رقم  33ضده مبوجب أحكام املادة 

 .املدعى عليه منزل األسرة وأبن يدفع هلا مبلًغا شهرًيً 

ه كدفاع شرعي ضد طرده ويف احملكمة، زعم املدعى عليه أن نيته كانت ختويف الضحاًي وليس االعتداء عليهم جسدًًي. كما استند املتهم ايل شيخوخته ومرض
 .ملدعى عليهمن منزل األسرة، وإيل تلقيه معاشاً ضئيالً ال يسمح له بتقدمي مسامهة مالية ويف نفس الوقت االستمرار يف قضية الطالق بني املدعية وا

لتشمل ليس فقط الزوجة، ولكن أيًضا  2017لعام  58من القانون رقم  3قامت احملكمة بتوسيع نطاق أوجه الضرر املعنوي واجلسدي اليت حددهتا املادة 
وقد عولت احملكمة كثريًا على إعاقة الطفل الذهنية كجزء من هذا التعريف  الطفل، الذي يعيش مع والدته ويعاين من حالة ضعف، مع اإلشارة إىل إعاقته.

يبشر خبري ابلنسبة للمدعى عليه، السيما ابلنظر إىل األدلة وطبقته على األحداث اليت وقعت، وحقيقة أن االعتداءات توقفت فقط بسبب تدخل ابن آخر ال 
وعلى هذا األساس، ترفض احملكمة الدفاع املشروع الذي قدمه  الطبية املوجودة واليت تؤيد حقيقة االعتداء مثل اإلصاابت اجلسدية ورائحة البنزين على املدعية.
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 .2017لعام  58من القانون رقم  3ملعنوي للضحاًي وفقاً ألحكام املادة املدعى عليه وتفيد إبن الواقعة ترقى إىل الضرر اجلسدي وا

كما حظرت  ونتيجة لذلك، قضت احملكمة أبنه جيب على املدعى عليه مغادرة منزل األسرة، والسماح له فقط أبخذ متعلقاته الشخصية مبوجب أمر قضائي.
وأصدرت احملكمة هذه األحكام وجعلتها سارية ملدة ستة  وألزمته بدفع نفقة شهرية. -ابنها املدعية و  -احملكمة على املدعى عليه االتصال بكال الضحيتني 

 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

. فاحملكمة مل على الرغم من أن الكثري من احلجج اليت استندت إليها احملكمة تركز على الطفل، فإن هذه القضية ال تزال ذات صلة بقضية العنف والعدالة
ا لصدور للدفاع املشروع بسبب الشيخوخة، ولذا مل يؤدي إىل رفض الدعوى. من انحية أخرى، سوف يوفر احلكم النهائي االستقرار للزوجة واالبن نظرً  ختضع

 ية والعقلية للمدعية.أمر مبغادرة املدعى عليه منزل األسرة. ومع غياب املدعى عليه، فإنه من املتوقع اخنفاض حوادث العنف وابلتايل زًيدة السالمة اجلسد
 .زمة إلعادة التأهيلويذهب هذا احلكم أيًضا إىل أبعد من ذلك ألنه حيظر االتصال بني املدعى عليه والضحاًي، مما يتيح للمدعية وابنها املساحة والبيئة الال

ة ملدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، كما مل على الرغم من أن األحكام يف هاتني احلالتني قد صدرا يف حمكمتني ابتدائيتني، وأن األحكام صاحل
وكما أوضحت هذه احلاالت، ثبت أن العنف  يتم أتكيد موقفهما بعد من قبل احملاكم العليا يف تونس، إال أهنما ميثالن تطورًا إجيابًيا حنو متكني املرأة اقتصادًًي.

أصدرت احملاكم يف هذه احلالة األحكام بشكل استباقي يف ظل اعتبار هذه القضاًي املختلفة ليست املنزيل له تداعيات على التمكني االقتصادي للمرأة. وقد 
 .مبعزل عن بعضها
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اجملاالت اليت ما زالت حتتاج لإلصالح حىت تتقدم مسرية التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة  ابلتحديد أوضحت الفصول السابقة
أال  –املشار إليها، يف عملية اإلصالح املشاركة األساسية ابلفحص اجلهات الفاعلة هذا الفصل  تناول. ويإفريقياالشرق األوسط ومشال 

 ة هذه اجلهاتمسامه يستعرض الفصلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين. كما الربملاانت، واإلعالم، واملؤسسات الوطنية حلوهي 
التشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني وحىت تطبيق وتنفيذ تلك  بدءًا من إعداد مسوداتملنطقة، ابلقوانني صياغة ايف عملية 

الستخالص الدروس املستفادة والتوصيات ذات  أبكملها لة مذكورة هبذا الفصل وخالل الدراسةادراسات ح عتمد علىكما يالقوانني.  
 الصلة.

  

 األطراف الرئيسية الفاعلة يف عملية اإلصالح . 5 الفصل
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 األطراف الرئيسية الفاعلة يف عملية اإلصالح .5.1 رسوم بيانية

 

ال األ را  الر    ة ال ا لة  ي  مل ة ا ص

 ال ن    ب   للم ا ا  المرا  ة التشريعات

  التشريعات ةصيا  أ ناء الجنسين بين المساواة منظور لتعميم التدابير البلدان اتخذت

 مرا  ةال الموا  ات   داد عل  المغاربة البرلمانيين تدري  تم الم ال، سبيل فعل 

 االجتما ي للنو 

    اد ال  المر    د بالعن  المتعلقة التشريعات دل   تونس م ل بلدان استخدمت

 التشريعات صيا ة في للمر   المت د  األم     ة

 لمن قة اديةاال ت   التنم ة التعا ن منظمة م اد    تدري  في األربعة البلدان  اركت

 بناءل  التنم ة  ج  م  التنا   ة  القد   لل وكمة   ريق ا   ما  األ س  الشر 

 االجتماعي النو  منظور من القوانين تقييم أجل من البرلمانيين قدرات

 عمشاري بش ن ا   ان ل قو  الو ن ة الم س ة مشو   المغربي البرلمان طل 

 المنصو  نالجنسي بين المساواة مباد  مع يتما   القانون كان إ ا ما لتقييم القوانين

 الدستور في عليها

 ال ن    ب   للم ا ا  ال رلما  ة الل ان

 في لجانال هذه وتساعد  الجنسين بين للمساواة برلمانية لجانا   األربعة البلدان أنش ت

 الجنسين بين المساواة منظور من القوا    مشر  ات دراسة

ا اللجان هذه تلع   يعاتتشر ا تماد  ج  م  الت ي د  حشد ال    في رئيسي ا دور 

 الجنسين بين المساواة

ا األ ر  ال رلما  ة الل ان عل    الجنسين بين المساواة منظور الحسبان في ت خذ أن  ي  

 المالية اللجان في الجنسين بين المساواة منظور بإدرا  تونس توصي ، الم ال سبيل فعل 

 البرلمان في واالقتصادية

 التن  ذ

ا اعتمدت التي القوانين من عدد هنا   في لمرأةل االقتصادي التمكين تعز  والتي مؤخر 

 بشك  لمانلل ر المرحل ة التقد   قا ير بتقدي  المن ذ  اله  ات   ل   وتونس المغرب

 سنو 

منظمات الم تم  المد ي

 االستدالل ة القا د  بنا 

 و     خالل من استداللية قاعدة بناء في المدني المجتمع منظمات تشار  ما  الب ا

ا ،للمر   اال ت اد  التمك   م  مع   جا    من ةقريب تكون ما  الب ا ألنها نظر 

 قدمت ل،الم ا سبيل فعل   المنشود باإلصال  مبا ر بشكل المت  رين األ خا 

 يف الطفل رعاية خيارات لتعزيز أدلة  صداقة  األردنية المدني المجتمع منظمة

 القانون في تعديالت إجراء عند الحسبان في أخذها تم والتي العمل، قانون
 التن  ذ

 فعل   ونالقا     ا   ي  ش ة جهات المدني المجتمع منظمات تعتبر المناطق، بع  في

 حاياض من بالنساء الخاصة اإليواء دور معظم إدارة المنظمات هذه تتول  الم ال، سبيل

 نطقةالم في المدني المجتمع منظمات من عدد يقوم كما المنطقة، أنحاء جميع في العنف

 العدالة إل  المرأة وصول بتسهيل

 القوا      شر الو ي    

 القا د  م تو  عل   ل  في بما اإلصال ، نشر في بنشاط المدني المجتمع منظمات تشار  ما  الب ا

 األخيرة قانونيةال اإلصالحات بنشر المغربية المدني المجتمع منظمات قامت الم ال، سبيل فعل   الشع  ة

 األراضي عل  الحصول في للسالليات المساواة تحقيق بش ن

للمر    تمك   اال ت اد بالما الد   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 

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

ا والمغرب األردن من كل قطع التنظيم، وحرية الرأي حرية تطبيق في التطورات أك ر حققت من هي تونس تعتبر وبينما ا  وط ا أيض   مهم 

منظمات المجتمع المدنيالبرلمان

المؤسسات الوطنية لحقو  اإلنساناإلعالم

ا  را   لى التن  ذالتن  ذ شر المعر ة      الو ي امنا شة التشريعات  ا تماد ص ا ة  شريعاتبنا  القا د  استدالل ة

ال رلمان

مما سات  ا د 

 ا تماد ا  ج  م   ال    القوا    ص ا ة

 فعل   ون ا  مشر      أحيان ا المدني المجتمع منظمات  قتر  ،اأبحا ه عل  بناء  

 في ي،التوال عل  ومصر، تونس في المدني المجتمع منظمات  اركت الم ال، سبيل

 والميرا  المرأة ضد العنف بش ن قوانين صيا ة

 يتعلق يماف الشع ي الم تو   لى الن ا   د ات بنا  المدني المجتمع لمنظمات يمكن

 السالليات حركات خالل المغرب في تم كما الت ييد، وحشد بالضغ 

 ال كومة م ا لة

ا المدني المجتمع لمنظمات يمكن  سبيل فعل   ا صالحات  ن  ذ    ال كومة م ا لة أيض 

  ليات اءإرس السن وكبار والطفولة واألسرة المرأة  ؤون و ارة من ي طل  تونس، في الم ال،

 بعينها القوانين بع  تنفيذ لمتابعة المدني المجتمع مع تنسيق

مما سات  ا د 

مما سات  ا د    وص ات 

بش ن ال  اسات
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  اب  األ را  الر    ة ال ا لة  ي  مل ة ا صال  

الم      الو     ل  و  ا     

  المرأة ضد والعنف نسينالج بين التمييز عل  والقضاء للمرأة، االقتصادي التمكين تعزيز أجل من األهمية حاسمة اإلعالم وسائل تعكسها التي والرجال للنساء االجتماعي النو  حي  من المحايدة الصور ت عد

ا اإلعالم وسائل وتلع  ا دور   اإلصالحات من ةم       ا    نشر أن اإلعالم لوسائل يمكن كما  للمرأة االقتصادي التمكين لدعم تهد  التي والمؤسسية القانونية اإلصالحات عل  النا    ال  في مهم 

 الم تهد ة الم مو ة احتياجات مع مواءمتها تمت التي المهمة القانونية

ا    

 ياد   هو  المر    ي ا  ال   مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

 هو  المر    ي  سا   ا  ال  من   

العال 

الم رب

بنسبة مقارنة

24%

20% %11 و   %9األ دن

 األدلة  ا د  بنا 

 في اإلعالم وسائل خالل من للمرأة االقتصادي التمكين تعزيز في األول  الخطوة تتم ل

 درص مشرو  المغرب  ار  الم ال، سبيل فعل   اإلعالم في المرأة وضع تو يق

 ماإلعال في المرأة صورة لتحسين الوطني المرصد وأنش  العالمية اإلعالم وسائ 

 الد ل ة اال  ا  ات

 عشر اإل ني الحاسمة االهتمام مجاالت ك حد  واإلعالم المرأة  ب       الن تضمن

 عليها صادقت التي   س دا   المر    د التم      كا  كا ة  لى الق ا  ا  ا  ة تحظر

 االجتماعي للنو  النمطية القوال  األربعة، البلدان

 االجتما ي بالنو  المتعلقة الم ا    لى الم س ي ال اب     ا 

 القوا    ل م ت في الجنسين بين والمساواة االجتماعي النو  ومسائل قضايا  عم   تم

 بالعنف الخا  التونسي القانون ويشير  وتونس والمغرب مصر في با  ال  ال اصة

 الجمهور توعية في اإلعالم دور إل  المرأة ضد

 ا  ال   ي الن ا  ة الق ادات  برا 

 نساءال آلراء المتنو ة الت   ة مصر في اإلعالم لوائ  تشجع الم ال، سبيل عل 

 العامة الشؤون في ومشاركتهن وأخبارهن

 العمال ة النقابات   را 

     ال     قابة داخل االجتماعي والنو  ل عالم مجلس أنش  الم ال، سبيل عل 

 اإلعالم وسائل في الجنسين بين المساواة أجل من للضغ  المغربية

 الد ل ة اال  ا  ات  لى الت دي 

 كا ة ى ل الق ا  ال  ا  ة اال ت ا   ال ر  وكو  عل  وتونس المغرب صادقت

 ضد يزالتمي عل  القضاء للجنة يسم  والذي ، س دا   المر    د التم      كا 

 لممنهجةا أو الجسيمة االنتهاكات في التحقيق أو األفراد من  كاو  بتلقي المرأة

 لالتفاقية

 التن  ذ  لى ا  را 

ا اإلنسان لحقو  الوطنية المؤسسات تلع  أن يمكن ا دور    ن  ذ ى ل ا  را  في مهم 

 سساتمؤ إلنشاء جهود ا إفريقيا و مال األوس  الشر  بلدان بذلت وقد  التشريعات

 اجهتو المؤسسات هذه أن إال الجنسين، بين التمييز تعالج اإلنسان لحقو  وطنية

 التحديات من متنوعة مجموعة

 المساوا  تدعيمل ال ادفة ال ا و ية ا صالحات علي ا تست د ا  د ل      دة      في االستمرار

 الدولية والم  مات المد ي الم تمع م  مات من بدعم المرأ  وتمكين ال  سين بين

 ويمكن  ال   و    ال صو  ص     أ  اء ا   م      ل و  ال  ص  الم      درا 

 بع  فيو البرلمان،  لى قوا ين مسودات ت ديم األحيان بع  في المد ي الم تمع لم  مات

 ح و ل الوط ية الم سسات من ال ا و ية ال صو  مسودات على التعليق طل  الحاالت،

 ونال ا  سن من المبكر  المراحل في ال  سين بين المساوا  مراعا  من للت كد ا  سان

 وتس يل   شاءو  ال          الم  واة   ر     ا  م د  م    ل      استراتي يات وضع

 مراعا  نم والت كد  ال  سين بين المساوا  على ترك  التي الدا مة البرلما ية الل ان عمل

  اقشاتالم بع  وفت   البرلما ية لل ي ات األخر  األ واع في ال  سين بين المساوا 

 ب ا ليشاركوا المد ي الم تمع م  مات أمام البرلما ية

 الس وية ليةالمرح الت ارير تكون أن ويمكن  ال          الم  واة   ر           ضمان

  ذات المبادرات يعوتش   الت  يذ لمتابعة  يد  وسيلة ال ا ون علي ا ي   التي المحر  للت دم

 ت  يذال في تحديات الحكومة في ا توا   التي الحاالت في الم  دد   المص     ص   

  المر ة  د   ال م                 ال             ا     ر  ال رو و و      ال صد  

 في  اعلي الم صو  األحكام مع يتماشى بما ا  سان لح و  الوط ية الم سسات و  شاء

 الدستور

  الم شور  تاالستراتي يا       ي   كما  ال          الم  واة   ر       ر ضمان

 ا عالم ووسا ل المد ي الم تمع م  مات بمساعد  الم   د  ل  م ور اعً تب

 من المد ي الم تمع م  مات تتمكن حتى ال       ر       الم رو   الم ر   ال  ود ر  

 م ام ا أداء في االستمرار

 م     ال عمل تو   التي السياسات و ا ق في ال          الم  واة م  ور تضمين

 ا لوس تلعب  الذ  الدور حول األبحا  من الم يد   راء  الم      ال    د   ا   م  

 الم ط ة في للمرأ  االقتصاد  التمكين في اال تماعي التواصل

 ص    م  ص  ول     ال          م وا    م    لتح يق الرامية ا  راءات تش يع
 قتصاديةاال والت مية التعاون م  مة توصية ت دم  ا     وو     ال رلم        ال رارا 
 كي ية لحو والتو ي  ا رشادات من م يدًا العامة الحيا  في ال  سين بين المساوا  بش ن
 ذل  تح يق

 وص ات بش ن ال  اسات

مما سات  ا د    وص ات 

بش ن ال  اسات
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 مقدمة .5.1

وتونس لتعزيز مشاركة املرأة يف  ،واملغرب ،واألردن ،مصر كل من  يف نُفذتاليت  القانونية ة واملبادراتالقانونيبعض اإلصالحات  4و 3و 2انقشت الفصول 
  قوة

ُ
 اجملتمع. يف و  همأسر  داخلقدر أكرب من املساواة بني املرأة والرجل حتقيق ضي قدًما حنو العمل وامل

العديد من أصحاب املصلحة. فالربملاانت،  م هباينخرط ابلقيامهمة معقدة  إمنا هو الواردة هبا أن اإلصالح القانوين دراسات احلالةوتوضح هذه الفصول و 
إىل الدعم  ونتاجحييف عملية اإلصالح و  حاسم األمهية دورب يقومون مجيعهم واإلعالم، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين

 . اتوتطبيق التشريعإىل صياغة  ووصواًل  الدعوةو  شحذ التأييد يف اجملاالت املختلفة بداية منواملساندة 

يتطلب . و إفريقيانطقة الشرق األوسط ومشال مبالقوانني  صياغةيف عملية هذه اجلهات الفاعلة الرئيسية هذا الفصل املعلومات اخلاصة بكيفية مسامهة  ويقدم
أثناء عملية صياغة القانون؛  االجتماعي اليت تثري االهتمامسائل النوع لتشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني؛ مبا يف ذلك مل االستداللية قاعدةالذلك بناء 

 ذلك، عالوة علىو شريعات املساواة بني اجلنسني. إنفاذ تشارك تلك املؤسسات يف تطبيق و كيف ت. كما يتناول الفصل  وإقراره القانون اعتماددعم عملية و 
يف نشر املعلومات  جوهرًيً النمطية املعروفة، ويلعب دورًا القوالب االجتماعية املقيدة و  واألعراف اإلعالم يف تغيري املعايريكيف يساهم   تحليليقوم الفصل ب

 . ابإلصالحاتاخلاصة 

 اليت تضم ، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واإلعالم ابإلضافة إىل األطرخاصة ابلربملاانتمن املغرب  ات حالةعرض هذا الفصل ثالث دراسستيو 
إال بشكل عام، لكل بلد  دراسات احلالةبني عدد حتقيق التوازن  دراسةال توتونس. وقد حاول ،واألردن ،املؤسسات يف مصر معلومات مفصلة حول هذه

دورها له أمهية واضحة يف العديد إال أن رغم من عدم وجود حاالت دراسة خاصة مبنظمات اجملتمع املدين، ل. وابالدراسة هذا مل يكن ممكًنا يف كل فصول أن
السبب والكيفية وراء ظهور فكرة اإلصالحات، واجلهات الفاعلة املشاركة فيها،  دراسات احلالة بحث. وتالدراسة أبكملهاعلى مستوى  دراسات احلالةمن 

 سات احلالةرايت تشاركها الدراسة من خالل دتسليط الضوء على عوامل النجاح األساسية. وقد نوقشت املعلومات الفضاًل عن تطبيقها؛ يتم/سيتم وكيف 
؛ وتصف بلديف كل  ابألشخاص ذوي اخلربةعلى قائمة  دراسةذات الصلة )حيتوي امللحق أ يف هناية ال بلدانبشكل مستفيض مع أصحاب املصلحة يف ال

وخيتتم الفصل  1وامللفات. استعراض الواثئقاليت تعرض املعلومات التفصيلية املستندة إىل املالحق ب، ج، د العمليات املنهجية(. كما يتضمن الفصل األطر 
  ث. احبواأل دراسات احلالةعلى الدروس املستفادة من بناًء  اتالسياس بشأن توصياتالببعض 

 الربملاانت  .5.2

منظور املساواة بني اجلنسني يف خمتلف  تعميموجود احلاجة ل ويف ظل. هاوتقييم إنفاذهاو  تشريعات املساواة بني اجلنسنيصياغة دورًا مهًما يف  الربملاانتتلعب 
إضافة إىل ذلك، من و تشريعات تركز بشكل خاص على التمكني االقتصادي للمرأة. عداد توفر مهارات خاصة إل إىل أيًضا تلزم احلاجةأنواع التشريعات، 

 ت األحوال الشخصية. األربعة، مبا يف ذلك تشريعا بلدانشريعات الت اليت تتضمنهاتمييزية حذف األحكام الالضروري 

 تطلب خربات متخصصة للقيام بهيسياسي نشاط أهنا حيث لوقت تستهلك الكثري من اتشريعات املساواة بني اجلنسني معقدة و ومترير  اعتمادتعد عملية 
 قد تساعد يف هذا األمر:  هنج حمددة. وهناك اسرتاتيجيات/على الوجه األمثل

 اخلطوة األوىل هي التأكد من مراعاة مبادئ املساواة بني اجلنسني أثناء عملية صياغة التشريعات. : تُعد تقدمي الدعم يف عملية صياغة التشريع
صل وتستلزم صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني مهارات خاصة مطلوبة حبيث تعكس املعايري الدولية اليت صدقت عليها البلد واعتمدهتا )الف

6 .) 
قانون يف الربملان، حيتاج النواب أيًضا المتالك املهارات الصحيحة الالزمة لتقييم هذا القانون من منظور النوع االجتماعي. حينما تتم مناقشة مسودة 

رب تدريًبا وهبذه الطريقة، ميكنهم التوصل لقرارات مدروسة ومستنرية حول إقرار التشريع من عدمه. وعلى سبيل املثال، تلقى أعضاء الربملان يف املغ
ال مراعاة النوع االجتماعي عند وضع امليزانيات حبيث يكون لديهم املعرفة واملهارات الصحيحة الالزمة لتحليل التقرير وخلاص ابلنوع يف جم

وميكن أن يساعد احلصول على تدريب مماثل حول صياغة مسودات القوانني  2االجتماعي الذي يقدم سنوًًي كملحق للقانون املايل والتعليق عليه.
 عزيز النتائج. يف ت

دليل التشريعات املتعلقة ابلعنف على سبيل املثال، يقدم فوتوجد بعض اإلرشادات اخلاصة بكيفية صياغة التشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني. 
الصادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة اإلرشادات، والنماذج، وقوائم التدقيق املرجعية لصياغة مسودة التشريعات حول العنف ضد املرأة  ضد املرأة



208    

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

  

(. ويف تونس، استخدم أصحاب املصلحة هذا الدليل لوضع مسودة القانون الشامل اخلاص ابلعنف ضد املرأة كما تلقوا 4، الفصل 4.4)اإلطار 
 (.4، الفصل 4.4من املنظمات الدولية حول كيفية إعداد قانون يتسق مع املعايري املتعلقة ابلعنف ضد املرأة )دراسة احلالة  إرشاًدا

 كما ميكن ألعضاء الربملان االستعانة مبؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية لدراسة مسودة القانون واخلروج بتوصيات حول ما إذا كان متسًقا مع
بني اجلنسني املنصوص عليها يف الدستور أم ال. وعلى سبيل املثال، يف استجابة للطلب املقدم من الربملان، أصدر اجمللس الوطين مبادئ املساواة 

 (.3، الفصل 3.1( تقييًما وتوصيات بشأن مسودة قانون العمال املنزليني )دراسة احلالة CNDHحلقوق اإلنسان ابملغرب )
س النواب يعد مهًما للغاية يف صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني، ميكن تنظيم التدريب بدعم من املنظمات ومبا أن دور أعضاء الربملان/جمل

 مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية"الدولية. وقد نظمت "
ردن، واملغرب، وتونس لعضوات خمتارات من الربملاانت واجملالس احمللية حول حتليل النوع االجتماعي ملسودات التشريعات تدريًبا يف مصر، واأل

 والتدابري الالزمة لتعزيز برملاانت أكثر حساسية ومراعاة للمساواة بني اجلنسني.
 ن من اآلليات األساسية لدعم الربملاانت يف عملية صياغة وتصميم : تعد هذه اللجاإنشاء جلان برملانية/نيابية خمتصة ابملساواة بني اجلنسني

شريعات التشريعات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة. وقد تكون هلذه اللجان مهام خمتلفة، ولكن أحد أدوارها الرئيسية هو استعراض مسودات الت
ين تشريعات املساواة بني اجلنسني. وغالًبا ما تتم عملية احلشد ابلتعاون الوثيق املختارة من منظور املساواة بني اجلنسني. كما ميكنها الدعوة إىل تب

 مع منظمات اجملتمع املدين واألجهزة الوطنية املعنية ابملرأة. 
،  )OECD, 2019[1](وقد شكلت قرابة ثلثي البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية جلااًن برملانية خمتصة ابملساواة بني اجلنسني 

املثال، توجد  ويف البلدان األربعة اليت يتناوهلا هذه الدراسة، توجد جلان نيابية للمساواة بني اجلنسني ولكن أبشكال خمتلفة. ففي األردن، على سبيل
للشؤون االجتماعية والصحة العامة، ويف مصر تسمى اللجنة الربملانية (، كما توجد يف تونس اللجنة النيابية 5.1اللجنة النيابية للمرأة )اإلطار 

( واليت مل تتخذ شكل اللجنة GTPPEللتضامن االجتماعي. وتوجد يف املغرب جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة )
(. كما أنه من املهم أن تعمل اللجان الربملانية األخرى على تشريعات املساواة بني 5.1بعد، ولكنها تتوىل، يف الواقع، مهاًما مشاهبة )دراسة احلالة 

( إبدراج منظور رًيدة األعمال النسائية ضمن 2وصي ورقة املناصرة التونسية إلطالق رًيدة األعمال النسائية )الفصل ت اجلنسني. وعلى سبيل املثال،
  عمل اللجان الربملانية املالية واالقتصادية.

 تتضمن العوامل املهمة اليت تؤثر يف مترير تشريعات املساواة بني اجلنسني دعم ومساندة احلزب احلاكم، ابإلضافة الربملاانت املتوازنة من حيث النوع .
أهنن أكثر حساسية للقضاًي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني مقارنة بنظائرهن  ، مباPalmieri, 2011(3[2]( إىل املساندة من قبل عضوات الربملان

أنه مع زًيدة املقاعد املخصصة للسيدات يف الربملاانت الوطنية يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل إىل  1من الرجال. ويشري الفصل 
أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وجدير ابلذكر أنه من الضروري  ملحوظ منذ تسعينيات القرن املاضي، ال يزال متوسط املنطقة

ة العمل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الربملاانت من أجل التعبري عن اجلوانب واآلفاق االجتماعية املختلفة. أما يف املغرب، فقد جنحت جمموع
اصفة يف احلشد من أجل إدماج املساواة بني اجلنسني يف اللوائح الداخلية للربملان هناك. وتنص اللوائح الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملن

 5.2(. وحيتوي اإلطار 5.1حالًيا على أن يكون ثلث أعضاء الكياانت املعنية ابختاذ القرار يف الربملاانت، على األقل، من النساء )دراسة احلالة 
 لُبعد النوع االجتماعي وحتقيق التوازن ين اجلنسني.   اربملاانت يف تعزيز مراعاهتعلى بعض املصادر ملساعدة ال

 

 مبجلس النواب األردين سرة النيابيةجلنة املرأة وشؤون األ .5.1 اإلطار

املسائل "دراسة القوانني و وتوكيلها مبهمة ، 2014يف  وجملس النواب األعيان جملسكل من األردين جلنة املرأة وشؤون األسرة يف   األعيانجملس  استحدث
لتمكني االقتصادي، والثقايف، واالجتماعي، والسياسي للمرأة". ا لالزمة لتحقيقاملتعلقة ابملرأة، واألسرة، واألطفال وسياسات املتابعة، واخلطط والربامج ا

املوضوعات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف اجللسات فتح نقاشات حول هذه اللجنة من احتمالية تواجد  عززان(. ويالداخلية للربملاللوائح من  60املادة )
 العامة للربملان. 

s Political Participation in Jordan: ’Women, )[3]2018(OECD, s Internal Rules; ’Article 60 of Parliament من القواعد الداخلية للربملان؛ 60: الفقرة املصدر

“Lower House approves domestic violence  )[4](Al Tahat, 2017; Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity of Select Political Institutions

protection bill, amendments to banking law”, Jordan Times 

 
  :يلزم عدد من القوانني اليت اعتمدت مؤخرًا، واليت تعزز التمكني االقتصادي للمرأة، اهليئات املنفذة بتقدمي تقارير سنوية اإلشراف على التشريع

حرز للربملان. ويف تونس، يلزم قانون العنف ضد املرأة )
ُ

( وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بتقدمي تقرير سنوي إىل VAWحول التقدم امل
(. كما تسهم مجيع املؤسسات احلكومية املغربية ذات الصلة 4، الفصل 4.4الربملان حول التقدم الذي مت إحرازه فيما يتعلق ابلتطبيق )دراسة احلالة 

حرز بشأن وضع املوازنة
ُ

اليت تراعي املساواة بني اجلنسني، والذي يتم تقدميه للربملان مع مشروع قانون املوازنة  يف إعداد التقرير السنوي للتقدم امل
 السنوية. 



   209 

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

 اجلنسنياملساواة بني تراعي ربملاانت اليت لل الالزمةخطة العمل واألدوات  .5.2 اإلطار

 لمساواة بني اجلنسنيل املراعية ملاانتيف جمال الرب عاملي للممارسات اجليدة تقرير االستعراض ال( IPU) الدويلأصدر االحتاد الربملاين  2011يف 
)[2]Palmieri, 2011(يوثق كيف أحرزت املختلفة و  بلدانلقضاًي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف اللحساسية الربملاانت مراعاة و يقيم التقرير مدى . و

 املساواة بني اجلنسني. جمال يف  تقدًما الربملاانت

تتضمن اخلطة و . (IPU, 2012) اجلنسنيلمساواة بني املراعية لتبىن خطة عمل للربملاانت فقد  الدويل،االحتاد الربملاين  اليت أجراها األحباث إىلواستناًدا 
املساواة بني اجلنسني، وبنية حتتية تعميم وإدماج قوية، وأدوات  سياسية وقانونية املشاركة، وأطر عمل: املساواة يف للعمل من خالهلارئيسية  تسبعة جماال

أنصار داعمني لمساواة بني اجلنسني، واملسؤولية املشرتكة بني الرجال والنساء لتحقيق املساواة بني اجلنسني، واألحزاب السياسية كمراعية لبرملانية وثقافة 
 . قدرات وتطوير املوظفني التوظيف، وسياسات تنميةو  التعيني يف بني اجلنسني ني اجلنسني، واملساواةملساواة با لقضية

، داخلها درجة املساواة بني اجلنسني حىت تقيم جمموعة أدوات للتقييم الذايت للربملاانت الدويلحتاد الربملاين االوكخطوة أوىل حنو تنفيذ خطة العمل، أصدر 
 . (IPU, 2016)طة العمل د يف اجملاالت املختلفة خلكيفية حتقيق املزيو 

متثيل متوازن إرشادات حول كيفية حتقيق احلياة العامة  يف اجلنسني بني املساواة بشأن االقتصادية والتنمية التعاون منظمة توصيةتقدم ومن انحية أخرى، 
تطبيق املساواة بني اجلنسني فصاًل تعميم و منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للربملاانت. وتتضمن جمموعة أدوات ابالقرار صنع يف مناصب  بني اجلنسني

املساواة توجيه يف جمال تعميم . وتتضمن جمموعة األدوات أدوات للتقييم الذايت وال(OECD, 2018) عن ممارسات املساواة بني اجلنسني يف الربملاانت
اليت تتوالها  املساءلة مهامو  يف عمليات اإلشراف اخلارجية النوع االجتماعي دمج منظور يراعيو الداخلية؛ بني اجلنسني يف العمليات واملمارسات الربملانية 

 التشريعية على كل املستوًيت.  واهليئاتالربملاانت/ داخللنساء والرجال كل من ا؛ وحتقيق التمثيل املتوازن لالربملاانت

 http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11, Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice-Gender, )[2](Palmieri, 2011-:املصدر
(IPU, ; e.pdf-gender-http://archive.ipu.org/pdf/publications/action, sensitive Parliaments-Plan of Action for Gender, )[5](IPU, 2012 e.pdf;

, assessment toolkit-Evaluating the Gender Sensitivity of Parliaments: A self, )]6[2016

(OECD, ; toolkit-smentasses-self-parliaments-sensitivity-gender-11/evaluating-https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016

(OECD, ; en-https://doi.org/10.1787/9789264252820, OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life 2015, )]7[2016

-and-streamingmain-for-https://www.oecd.org/gov/toolkit, OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, )]8[2018

equality.pdf-gender-implementing 

 : جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة يف املغرب 5.1دراسة احلالة 

تشريعات املساواة بني يف سبيل وضع ساسية لدعم الربملاانت األليات من اآل عد الكياانت الربملانية اليت تركز على املساواة بني اجلنسنيكما ذكران يف املقدمة، تُ 
 اجلنسني. 

جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة لديها إال أن ، النوع االجتماعيوابلرغم من أن املغرب ليس لديه حالًيا جلنة برملانية دائمة تركز على 
 عمل هذه اجملموعة يف تشريعات املساواة بني اجلنسني يف املغرب. أسهم الة هذه كيف دراسة احلسها. وحتلل (، واليت تقوم ابملهام نفGTPPE) واملناصفة

 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 

تشابه ممن أدركن ها جمموعة من الربملانيات ذوات الفكر املتأسسقد . و 2015رمسًيا يف  جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفةت ئأنش
تكون اجملموعة من تاألحزاب. و  مجيع حتقيق قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني يف الربملاانت على مستوىأال وهي  – غنب يف الدفاع عن نفس القضيةأهنن ير 

لكل األحزاب السياسية تُتاح الفرصة كل ستة أشهر و   ة اجملموعةرئيستغري تمعارضة. و  وأحكومية  ، سواءجمموعات برملانية 8 ينتمني إىل برملانيةعضوة  15
 . 2022-2017 ةالربملاني للدورةاجملموعة. وقد مت جتديد كل أعضاء اجملموعة لرتأس 

http://archive.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-11/evaluating-gender-sensitivity-parliaments-self-assessment-toolkit
https://doi.org/10.1787/9789264252820-en
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
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بني اجلنسني؛ مشروعات القوانني اخلاصة ابملساواة مسودات حتليل  خطة العمل . وتتضمن أنشطةأبكملهادة الدورة الربملانية متتد ملجملموعة خطة عمل ومتتلك ا
قوانني قرار إلالدعوة ؛ اخلاصة هبا الدوليةلتزامات املساواة بني اجلنسني يف الدستور واال تكفلواقرتاح وسائل أفضل لتخرج التشريعات متسقة مع النصوص اليت 

. وإضافة إىل ذلك، ُبعد النوع االجتماعيعامة لالسياسات ال ومراعاة املساواة بني اجلنسني على مستوى اجملموعات السياسية املختلفة؛ وتقييم مدى حساسية
تعمل حقوق املرأة. و  تعزيزمع اجملتمع املدين واإلعالم ل كثبوتعمل اجملموعة عن   .4كتيبات إرشادية للربملانيات املنتخبات حديثًاتصدر  اجملموعة تقارير و تقدم 

 عملها. خمتلف جماالت  جملموعة يفابناء قدرات هيئة األمم املتحدة للمرأة على 

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

  يف الربملان. كما جنحت يف حشد اآلراء والتأييد لدمج بُعد النوع االجتماعي ضمن لقد ساعدت اجملموعة على تعزيز مراعاة النوع االجتماعي
 النساء.  ناللوائح الداخلية للربملان. وتنص اللوائح اآلن على وجوب أن يكون ثلث األعضاء، على األقل، يف كياانت صنع القرار التابعة للربملان م

 نسني حيث قامت بتحليل النوع االجتماعي ملسودة قانون املالية األساسي، وقدمت مقرتحات أسهمت اجملموعة يف وضع تشريعات املساواة بني اجل
لوضع موازانت تراعي بُعد النوع االجتماعي وتلزم بتعميمه. كما قامت اجملموعة بتحليل ثالث مسودات لقوانني خاصة ابملناطق، 

بعدد أكرب من النساء يف احلكومة احمللية. وقد أدى ذلك إىل حتقيق مزيد من  واملقاطعات/احملافظات والبلدًيت، وخرجت بتوصيات حول االستعانة
املنظم النتخاب  5. فعلى سبيل املثال، مت تعديل وإصالح القانون2015النتائج املتعلقة ابلنوع االجتماعي يف السباق على انتخاابت احملليات يف 

% من أعضاء اجملالس احمللية على األقل من النساء )يف مقابل 27أن تكون نسبة أعضاء اجملالس احمللية، والذي أصبح اآلن ينص على وجوب 
 .)UN Women, 2017[9]OECD, 2017 ;[10]( (2009% اليت طبقت يف انتخاابت 12نسبة ال  

  .لقد سامهت اجملموعة يف إدماج أفضل للربملانيات املنتخبات حديثًا بفضل الكتيبات اإلرشادية 
 املعنية م املتحدة برز عمل اجملموعة على املستوى الدويل حينما قامت بتنظيم فعاليات جانبية أثناء انعقاد الدورتني الستني والثانية والستني للجنة األم

. وإضافة إىل ذلك، ويف إطار العمل اخلاص أبحد مشروعات االحتاد األورويب، أُتيحت للربملانيات )UN Women, 2016[11](بوضع املرأة 
الربملان  ذ لدعماملغربيات الفرصة لتبادل اخلربات مع الربملانيات من البلدان األوروبية املختلفة. كما يوجد مشروع اتبع لالحتاد األورويب قيد التنفي

 املغريب حيث سيكون النوع االجتماعي ضمن املوضوعات املتقاطعة يف كافة القطاعات. 
اجملموعة حالًيا ابحلشد  ولقد مت حتقيق هذه النتائج ابلرغم من حقيقة أن هذه اجملموعة ليست هلا وضع رمسي كلجنة برملانية، مما يعين أن سلطاهتا حمدودة. وتقوم

 خصص هلا مكتًبا داخل الربملان. و . ويدعم رئيس الربملان عمل اجملموعة دائمةلربملان حىت تتمكن من أن تصبح جلنة لالداخلية املنظمة لوائح اللتغيري 

تعكس وجهات النظر املختلفة وحتظى حىت ضم عدد أكرب من الرجال للمجموعة لذا، يستحسن من النساء.  ةمعظم أعضاء اجملموعفإن إضافة إىل ذلك، و 
 موعة بوجود أقوى داخل الربملان. اجمل

 اإلعالم  .5.3

احملايدة من  . فالصورنوع االجتماعيالنمطية املتعلقة ابل قوالباألعراف االجتماعية والثقافية، مبا فيها التعزيز املعايري و يلعب اإلعالم دورًا حمورًًي يف تشكيل و 
العنف و  بني اجلنسني التمييزالقضاء على األمور املهمة لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة، و  عد منلرجل واملرأة يف اإلعالم تُ كل من ال حيث النوع االجتماعي

للمرأة. كما ميكنه أن ضد املرأة. وعالوة على ذلك، يلعب اإلعالم دورًا مهًما يف توعية العامة ابإلصالحات القانونية األخرية اليت تدعم التمكني االقتصادي 
التمكني االقتصادي  ناولما إذا كانت احلكومة تتإيصال الرسائل للجمهور حول ة بشأن اإلجراءات اليت تتخذها، مبا يف ذلك يضع احلكومات موضع مساءل

 .  وكيفية التطبيق على أرض الواقعيتم تطبيقها تلك اإلصالحات إذا ما كانت و  ةالقانوني اتمن خالل اإلصالحابلشكل الكايف واملالئم للمرأة 

التليفزيون أخبار يف الصحف، و يُطلع عليها من "األصوات املسموعة واملقروء عنها أو  ط% فق24أن املرأة تشكل  تشري إىل دراسة عامليةغري أن هناك 
بينما يف تونس واألردن ال تتعدى نسبة ظهور  ،)HACA, 2017[13]( %20. ويف املغرب، تسجل هذه النسبة )WACC, 2015[12]( اإلذاعة"و 

. وتشري التحليالت إىل أن القوالب النمطية يف املغرب واليت تؤصل لفكرة التمييز بني )HAICA, 2017[14]( ٪، على التوايل 9و 11املرأة يف اإلعالم 
لعريضة من اإلعالانت التجارية املرأة حمصورة يف اإلطار املنزيل يف دورها كزوجة وأم، بينما ترتبط اجلنسني ما زالت منتشرة يف اإلعالم حيث تظهر القاعدة ا

 . )HACA, 2016[15]( صورة الرجل ابجملاالت العامة. وغالًبا ما ُتصور املرأة بصورة ضعيفة وهشة ومعتمدة على غريها، يف حني ُيصور الرجل قوًًي ومستقاًل 
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ة ، تضمن إعالن بيجني جمال "املرأة واإلعالم" كأحد اجملاالت االثىن عشر اجلوهرية إلعالن العمل. وقد دعت منصة إعالن عمل بيجني "لزًيد1995ومنذ 
كما دعت "لتصوير املرأة يف اإلعالم مشاركة ووصول املرأة للتعبري عن رأيها وصنع القرار يف اإلعالم ومن خالله وأيًضا وسائل التواصل التكنولوجية احلديثة"،  

( استخدام القوالب CEDAWمن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ) 5وحتظر املادة  .)UN, 1995[16]( بصورة متوازنة وغري منطية"
 النمطية للنوع االجتماعي. 

استداللية حول احلاجة وحيلل هذا القسم املبادرات اليت تقوم هبا البلدان لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاع اإلعالم. وتتضمن هذه املبادرات بناء قاعدة 
النوع االجتماعي، وإظهار مزيد  لتغيري صورة املرأة يف اإلعالم، واإلصالحات اليت تلزم املؤسسات اإلعالمية أن تعرض حمتوى إعالمي أكثر حيادية من حيث

 (. 5.3من القيادات النسائية يف اإلعالم )اإلطار 

ني. وإضافة إىل ذلك، وتظهر املبادرات أن املشهد اإلعالمي التقليدي يف كل من مصر واألردن واملغرب وتونس تزداد وعًيا ومراعاًة لقضاًي املساواة بني اجلنس
٪( أهنم يطالعون مواقع مثل فيسبوك  63رًا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. ويفيد غالبية الشباب العريب )تشهد وسائل التواصل االجتماعي ازدها

لديهم  % من النساء يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا70. كما أن حوايل )Radcliffe and Bruni, 2019[17]( وتويرت أواًل ملعرفة األخبار
وقد أوضحت املقابالت اليت أجريت إلعداد هذه الدراسة أن وسائل التواصل  .6% نشطات على وسائل التواصل االجتماعي86اتصال ابإلنرتنت و

مدفوعات توفر منصة للنساء لتبادل آرائهن بصراحة والتطلع ملزيد من التمكني االقتصادي،  حيث أهنا تلعب دورًا مهًما يف متكني املرأة يف املنطقة االجتماعي
االجتماعي وسائل التواصل تصل محالت حقوق املرأة على و االجتماعي. التواصل  لالناشطات على وسائالسيدات األقوًيء من وقدوة كتشافهن لنماذج اب

 لعنف ضد املرأة. اب اخلاصة املوروثة النمطية تلك الوسائط دورًا حمورًًي يف كسر القوالبلعبت حيث الكثري من النساء يف املنطقة إىل 

عد يُ احلايل للمرأة يف اإلعالم. و  وضعاإلعالم هي توثيق الوسائل التمكني االقتصادي للمرأة من خالل عزيز . تعد اخلطوة األوىل يف تستدالليةبناء قاعدة ا
الوضع الراهن للمرأة يف اإلعالم عن مرجعية  استداللية (، حيث استثمرت بقوة يف بناء واحلفاظ على قاعدة5.2احلالة  صدد )دراسةيف هذا ال ارائدً بلًدا املغرب 

 املرصد الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم.إنشاء و  حمددة،، وإجراء دراسات مشروع رصد وسائط اإلعالم العامليةمن خالل مشاركتهن يف 
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 النوع االجتماعي ومبادرات اإلعالم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .5.3 اإلطار

 تونس

اليت  ،(HAICA) ستقلة لالتصال السمعي والبصرياملعليا اليئة أنه يتعني على اهل (2011) رية االتصال السمعي والبصرياملرسوم التونسي حليتوقع 
التعددية والتنوع والتوازن لإلعالم السمعي والبصري واليت حترتم قيم  مع "مبادئمتاشًيا قطاع السمعيات والبصرًيت نظم تأنشئت مبوجب هذا املرسوم، أن 

( دلياًل ATFDقراطيات )، أصدرت اجلمعية التونسية للنساء الدمي2015احلرية والعدالة وعدم التمييز املبين على العرق، أو اجلنس أو الدين". ويف 
( للربط بني اخلبريات والصحفيات Expertes Tunisieلكرتونية )اإلنصة امل، مت إطالق 2018يف اإلعالم. ويف تواجدها مرجعًيا حول صورة املرأة و 

 للتحدث يف اإلعالم. خبريات  ابعتبارهن حبيث ميكن دعوة املزيد من النساءالتونسيات 
du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication -loi N° 2011-Décretmmunication decree: visual co-Audio 116املصدر: 

, “Guide )[18](Baya, n.d.; Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)audiovisuelle et portant création d’une Haute 

-https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guideréférentiel sur l’image et la présence des femmes tunisiennes dans les medias”, 

.tunisie.com-swebsite: https://experte Expertes Tunisie; medias-les-dans-tunisiennes-femmes-des-presence-la-et-limage-sur-referentiel 

 مصر

اليونيسيف هيئة ، وبدعم من 2004في فواإلعالم. اخلاصة ابلنوع االجتماعي ( دورًا رائًدا يف العديد من املبادرات NCWلعب اجمللس القومي للمرأة )
(UNICEF ،)كما قدمت الوحدة أيًضا تدريبًا االجتماعيمنظور النوع لتقييم احملتوى اإلعالمي من  إعالمية اجمللس القومي للمرأة وحدة مراقبة دشن .

، أصبح اجمللس القومي للمرأة عضًوا يف جملس 2007حمافظات مصر. ويف مجيع للعاملني يف جمال اإلعالم يف  النوع االجتماعي موجًها بقضاًي للتوعية
ج و خر منذ ذلك احلني للالعديد من الدراسات قد ُأجريت اد. و (، ومت تشكيل جلنة للمرأة داخل االحتERTUأمناء االحتاد املصري لإلذاعة والتليفزيون )

دى ذلك إىل حتسني صورة املرأة يف أيف اإلعالم. وقد  صورة أدوار النوع االجتماعيمبا فيها  ابلنوع االجتماعي، توصيات حول املوضوعات املتعلقةب
 اإلعالم. 

( UMWاحتاد إعالميات مصر ) أنشئ، 2015اواة بني اجلنسني يف اإلعالم. ففي أخرى يف مسألة املس وطنية كما سامهت منظمات وكياانت تنظيمية
مييز والتحرش يف لتقدمي الدعم واملساندة للسيدات املهنيات النشطات يف قطاع اإلعالم لتويل أدوار قيادية، وتعزيز مهارهتن املهنية، ومعاجلة مسألة الت

يف قطاع اإلعالم. ويف لدوره الرًيدي ( BMWمؤسسة هريبرت كوانديت يب إم دبليو ) على جائزة من، حصل االحتاد 2016مكان العمل. ويف 
جمموعة أدوات  ، إبنشاءأخرى دولية مع منظمات قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مصر، ابلتعاون، يةرمضانتليفزيونية  برامج 10، وبعد دراسة2018

 صري. املعريب/السياق اليف املتعلقة ابلنوع االجتماعي وضوعات املإعالمية لتوجيه منتجي اإلعالم واملشاهدين بشأن 

. وسائل التواصل االجتماعياإلعالمية و  املنافذلكل  اللوائح التقييدية املنظمةمن حُمدثة ، أصدر اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم سلسلة 2019ويف سبتمرب 
ساواة ابمل على أحكام تقدمية خاصة ابلفعلإال أهنا اشتملت ن القيود على حرية الصحافة، لفرضها مزيد ماللوائح جهت لتلك ورغم االنتقادات اليت وُ 

لقاء اللوم أي حماولة إلغري املتزوجات واملطلقات، و  ءالنمطية السلبية لرابت البيوت، والنساالقوالب  تلك اللوائح استخدامبني اجلنسني يف اإلعالم. ومتنع 
من املشاهد الصرحية للعنف اجلسدي أو الشفهي ضد املرأة، وشجعت  هذه اللوائح أو الفشل االجتماعي. كما حذرتعليهن أبي شكل الهنيار األسرة 

 . اإلعالمية سيتم سحب رخصتهاالشرتاطات ذه ميتثل هلاالجتماعية، والسياسية، والثقافية. ومن ال يف الشؤون وأخبارها ومشاركاهتا  املتنوعة، تغطية آراء املرأة
Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All , )[19](CEDAW, 2008 املصدر:

Forms of Discrimination against Women. Combined sixth and seventh periodic reports of States parties: Egypt, 

”, Egypt: Empowering women journalists, “)[20](Hauswedell, 2016; https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/cedaw.c.egy.7.pdf

Arab Republic of Egypt. The National Council , )[21](NCW, 2014; 19264911-journalists/a-women-empowering-https://www.dw.com/en/egypt

 ,for Women National Report on Beijing +20

sensitive -Gender, )[22](UN Women, 2019; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13058Egypt_review_en_Beijing20.pdf

Media Content: Media Monitoring Toolkit, https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/media-monitoring-toolkit 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0842011.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0842011.pdf
https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guide-referentiel-sur-limage-et-la-presence-des-femmes-tunisiennes-dans-les-medias
https://www.baya.tn/rubriques/society/societe/guide-referentiel-sur-limage-et-la-presence-des-femmes-tunisiennes-dans-les-medias
https://www.dw.com/en/egypt-empowering-women-journalists/a-19264911
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13058Egypt_review_en_Beijing20.pdf
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املعدة لتوجيه عمل املؤسسات  العامة السياسة واثئقتضمنة يف مؤسسية ومُ  اًي النوع االجتماعيينبغي أن تكون قض. ابلنوع االجتماعي تعميم التوعية
مؤسسات أخرى بينما تبنت اخلاصة هبا،  اتالسياسواثئق يف تعميم مسائل النوع االجتماعي بعض املؤسسات اإلعالمية بفي املغرب، قامت فاإلعالمية. 

ستقلة لالتصال املعليا الهيئة لاملنظم لوالقانون  ةواملرئي ةالسمعي تقانون االتصاالالنوع االجتماعي يف قضاًي تعميم . ومؤخرًا، مت يف هذا الصددق منفصلة يمواث
أيًضا تتضمن آليات لتقدمي إمنا ، و فقط يف احلسبانالنوع االجتماعي شجع قوانني اإلعالم على وضع مشكالت ت(. وال HACA) السمعي والبصري

اهليئة العليا املستقلة  على . ويف تونس، يفرض اإلطار القانوين(5.2احلالة  يف حالة عدم االمتثال )دراسة اليت ميكن فرضها األفراد والعقوابت ِقبل الشكاوى من
ه أن( على VAW) القانون التونسي للعنف ضد املرأةينص (. و 5.3 طاراإل) منظور النوع االجتماعي مراعاة (HAICAلالتصال السمعي والبصري )

إىل  الذي ميكن أن يسيءى اإلعالمي تقدمي احملتو  حيظرأن  على، و الفتياتو  نساءاإلعالم توعية القطاع العريض من اجلمهور بقضاًي العنف ضد ال يتعني على
النمطية  ظر القوالبحب وسائل التواصل االجتماعياإلعالمية و املنافذ تلزم  لوائح(. وقد أصدر اجمللس األعلى املصري لإلعالم 4.4احلالة  صورة املرأة )دراسة

سحب ترخيص اجلهة املخالفة  عن االشرتاطات االمتثال هلذهقد ينجم اإلخفاق يف ، وضمان تغطية متنوعة لآلراء النسائية املختلفة. و للنوع االجتماعي السلبية
 (. 5.3 طاراإل)

قرارًا بتشجيع خدمات االتصال السمعية واملرئية  والبصريأصدرت اهليئة العليا املغربية لالتصال السمعي  يف اإلعالم. القيادات النسائيةزيد من امل إظهار
راقبة نظام متابعة ملأثناء فرتة االنتخاابت. ومتتلك اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري يف املغرب  ،على األقل ،جمها تبلغ الثلثلضمان مشاركة نسائية يف برا

 املتنوعة آلراء املرأة، وأخبارها، ومشاركتها. ومن انحية أخرى، تشجع اللوائح املصرية الصادرة مؤخرًا التغطية )Alsalhi, 2019[26]( وقياس التنوع اإلعالمي
تتم دعوة مزيد من  يف الشؤون االجتماعية والسياسية والثقافية. ومت إطالق منصات إلكرتونية يف تونس واملغرب للربط بني اخلربات النسائية والصحفيات حبيث

 النساء صاحبات اخلربة للتحدث يف اإلعالم. 

في املغرب، مت إنشاء جملس فمزيد من املساواة بني اجلنسني يف اإلعالم. لتحقيق دفع الدورًا مهًما يف  النقاابت العمالية. تلعب النقاابت العمالية إشراك
( وإنشاء احتاد ERTU. ويف مصر، مت تشكيل جلنة للمرأة داخل االحتاد املصري لإلذاعة والتليفزيون )الصحفيني نقابةداخل النوع االجتماعي لإلعالم و 

 (.5.3 إلعالميات والذي حصل على جائزة لرًيدته يف القطاع اإلعالمي )اإلطارل

اإلصالحات القانونية واملؤسسية. وميكن أن يكون من الصعب جًدا احلصول  تثقيف األفراد حول دورًا مهًما يفأيًضا . يلعب اإلعالم إلصالحاتل الرتويج
 هود لنشر النسخاملزيد من اجلبذل  بلدانتطبيق اإلصالحات. وينبغي على الاخلاصة بات الصحيحة للتشريعات أو احلصول على املعلوم الفعليعلى النص 

تداولة
ُ

عتمدة وامل
ُ

بعينها حبيث يصبح األشخاص املعنيون ابإلصالحات على  مستهدفة جمموعة مت تكييفها على لإلصالحات القانونية املهمة واحلديثة واليت امل
 دراية بتفاصيلها. 

 : كيف يتناول اإلعالم املغريب القوالب النمطية للنوع االجتماعي والتمييز بني اجلنسني5.2احلالة دراسة 

عالم، والذي شخصية الرجل واملرأة يف اإلتصوير ، مسألة كيفية والتمييز بني اجلنسني يف اإلعالم شقني. أواًل  القوالب النمطية للنوع االجتماعي مسألةتشتمل 
الرجل واملرأة يف اإلعالم غالًبا ما يكون متأثرًا مبن يعمل يف اإلعالم تصوير ، األسلوب الذي يتم من خالله واثنًيا. على أساس النوع التمييزميكن أن يؤدي إىل 

 ومراعاة ثر حساسية، وقد يكن أكيف اإلعالمواخلبريات من املهنيات النساء  ستضافة، ميلن أكثر الء كإعالميات مهنياتحينما تعمل مزيد من النساو ابلفعل. 
 . النوع االجتماعي لقضاًي

 استداللية وبناء قاعدة لشحذ التأييد من املبادرات املبتكرة على مستوًيت خمتلفة، بداية من الدعوات نطاق واسعالقضيتني من خالل كلتا املغرب  وقد تناول 
  هذا الصدديفرائدة ، بال شك، بلدالوتُعترب تشريعات املتعلقة ابإلعالم. ابلخلاصة صياغة األحكام ا ، فضاًل عنللمذيعني النوع االجتماعي سياساتب خاصة

 األخرى.  بلدانتشارك ابلفعل خرباهتا مع الكما ،  على مستوى املنطقة وخارجها
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 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
، مستلهمة ذلك من أحكام منهاج عمل بيجني اخلاصة )Lamhaidi, 2007[27]( ، تبىن املغرب ميثاقًا وطنًيا لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم2005يف 

التأمل لألسلوب الذي يتم  وغريهم من أصحاب املصلحة ملزيد من ينللمنظمات اإلعالمية املختلفة واجملتمع املدزمخًا واإلعالم. وقد خلق إطالق امليثاق  ابملرأة
 خمتلفة من املبادرات:  ةانطلقت جمموعقد اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتحسني الوضع. و تقرير ماهية يف اإلعالم و  ملرأةابه تقدمي صورة 

 قادت وزارة االتصاالت مشروًعا إلضفاء الطابع املؤسسي على قضية املساواة بني . إضفاء الطابع املؤسسي على التوعية ابلنوع االجتماعي
 وإضافة إىل ذلك، مت إنشاء جملس لإلعالم والنوع االجتماعي داخل نقابة الصحفيني. وقد أدرج بعض من أهم إعالميياجلنسني يف اإلعالم. 

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة املرصد  ، أسست وزارة التضامن2015ويف  8التوجيهية.مشكالت النوع االجتماعي يف واثئقهم  7املغرب
 Moroccan Ministry of Solidarity, Social) 2005ة يف اإلعالم، مبوجب ميثاق الوطين لتحسني صورة املرأ

)[28]Development, Equality and Family, 2015 ويتكون املرصد من ممثلني من احلكومة، واجملتمع املدين، ومراكز األحباث .
 وعليهم مهمة اإلسهام يف بناء قاعدة استداللية عن صورة املرأة يف اإلعالم ابستخدام مؤشرات خاصة. 

  .حتظر احملتوى اإلعالمي املسيء ا أحكامً  2013يتضمن قانون الصحافة واملطبوعات لعام صياغة تشريعات خاصة ابلتوعية ابلنوع االجتماعي
، مت مترير قانون جديد خاص 2016يف . و 9، أو يشجع القوالب النمطية السلبية يف هذا الشأنتمييز ضد املرأةللمرأة، أو الذي حيض على ال

وحيظر  10يعرضها اإلعالم. ابالتصاالت املسموعة واملرئية حيث تضمن أحكاًما مهمة خاصة ابلتمييز على أساس النوع والقوالب النمطية اليت
ي للمساواة القانون اإلعالانت اليت حتتوي على عناصر فيها متييز قائم على أساس اجلنس. وينبغي أن يروج العاملون يف جمال االتصال املسموع واملرئ

املرأة. وال ُيسمح للربامج املسموعة أو املرئية بني اجلنسني وحماربة التمييز القائم على أساس اجلنس، مبا يف ذلك القوالب النمطية اليت حتط من كرامة 
 أن حترض على العنف ضد املرأة، أو استغالهلا، أو التحرش هبا، أو احلط من كرامتها.

  تنظيم  2016كما أعاد قانون آخر مت متريره يف( اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصريHACA.)11 املؤسسة مسؤولية تنظيم  وتتوىل هذه
يف تعزيز ثقافة املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة، قطاع االتصاالت السمعية والبصرية يف املغرب. وينص القانون اجلديد على أن تساهم اهليئة 

 وحماربة كافة أشكال التمييز أو صور القوالب النمطية املسيئة لكرامة املرأة. 
 والبصرية خدمات االتصال السمعية   جعت الهيئة العليا لالتصال السمعي والبصري ،2016في مر  . ل  ايد الظهو  ا  المي ل

وهذا القرار من شأنه أن يضمن . )HACA, 2016[29]( يكون ثلث املذيعني، على األقل، من النساء خالل فرتة االنتخاابت لضمان أن
، كانت اهليئة تستخدم نظام 2007والقيادة يف السياسة وأن أتخذ النقاشات موضوع املساواة بني اجلنسني بعني االعتبار. ومنذ الربط بني املرأة 

( لقياس التنوع يف اإلعالم. وقد كان هذا النظام مصدرًا إلهلام بلدان أخرى حىت أنه تكرر إنشائه يف بلجيكا ونطاق واسع HMSاملتابعة لديها )
 .)HACA, 2017[30]( األفريقية من البلدان

  .أصبح ممكًنا لألفراد تقدمي الشكاوى على موقع اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري 2016منذ السماح بتقدمي الشكاوى وفرض العقوابت ،
(HACAيف حالة خرق ) .ويتم فرض عقوابت يف حالة وجود خرق جسيم  12قوانني واللوائح املنظمة لقطاع االتصال السمعي والبصري

ويف السابق، كان من حق األحزاب السياسية واالحتادات فقط التقدم ابلشكاوى. وحىت اآلن، مل يتم استقبال عدد كبري من  13للتشريعات.
صال السمعي والبصري إىل أهنا مازالت تعمل على الشكاوى الرمسية املتعلقة خبرق أحكام قانون املساواة بني اجلنسني. وتشري تقارير اهليئة العليا لالت

 التعرف على أمناط التمييز القائم على أساس نوع اجلنس اليت ميكن أن حتدث يف اإلعالم. 
  .أة ، ابلتعاون مع هيئة اليونيسكو وهيئة األمم املتحدة للمر 2017مشروًعا جديًدا يف بدأت اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري دعم التنفيذ

على  2M. كما أطلقت قناة )UN Women, 2017[31]( ابلقانونوتعريف منتجي احملتوى اإلعالمي  2016لرفع الوعي بتشريعات 
كما أطلقت هذه القناة منصة   .) ,2018Taleb[32]( التليفزيون احلكومي مسابقة سنوية ألفضل إعالن جتاري يروج للمساواة بني اجلنسني

 14إلكرتونية للربط بني اخلبريات والصحفيات املغربيات حىت تتم دعوة مزيد من النساء للتحدث يف اإلعالم كخبريات.
للنوع االجتماعي يف اإلعالم ، قامت وزارة الثقافة واالتصاالت، بدعم من االحتاد األورويب، إبصدار دلياًل ملكافحة القوالب النمطية 2019ويف 

ودعم تطبيق اإلصالحات القانونية األخرية   )Ministère de la Culture et de la Communication, 2019[33]( املغريب
 لهم اليومي. من خالل توجيه املهنيني العاملني يف جمال اإلعالم لتبين منظور يراعي بُعد النوع االجتماعي خالل عم

 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 

 هناك العديد من العوامل وراء جناح املبادرات املغربية: 

  منذ البداية، مبا فيها اجملتمع املدين، والنقاابت العمالية، والوزارات املعنية واجلهات الفاعلة التعاون بني جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة
 اإلعالمية. 

  .والتنمية االجتماعية اجلهود اليت نتج عنها إصدار امليثاق الوطين لصورة املرأة يف اإلعالم. كما أتثرت  وزارة التضامن واملرأةقادت القيادة القوية
( ADFMا لالتصال السمعي والبصري بقوة جبهود شحذ التأييد اليت بذلتها منظمات اجملتمع املدين )اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب اهليئة العلي

  من أجل املساواة بني اجلنسني يف اإلعالم.
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 كة يف مشروع رصد وسائط اإلعالم املرأة يف اإلعالم. وقد حتقق ذلك من خالل املشار  االستثمار القوي يف بناء قاعدة استداللية عن وضع
 العاملية، ودراسات متخصصة وإنشاء املرصد الوطين لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم. 

  .تضمنت واثئق السياسات التوعية ابلنوع االجتماعي، مما وجه العمل يف عدد من إضفاء الطابع املؤسسي على مشكالت النوع االجتماعي
بعضها مواثيًقا منفصلة للنوع االجتماعي. كما مت تعميم املسائل املتعلقة ابلنوع االجتماعي يف القانون اجلديد  املؤسسات اإلعالمية. وقد تبنت

 لالتصال السمعي والبصري يف القانون املنظم للهيئة العليا لالتصال السمعي والبصري. 
  ال تقوم القوانني بتشجيع اإلعالم على مراعاة مشكالت النوع االجتماعي وحسب، ولكنها أيًضا تتضمن آليات التوعية. آليات العقوابت و

كام الشكوى وفرض العقوابت يف حالة عدم االمتثال. ولتحقيق األثر املطلوب، يتم حالًيا بذل جهود التوعية املبتكرة لضمان الفهم الواضح ألح
ملختلفني ممن قد ال يكونوا ابلضرورة على دراية مبشكالت املساواة بني اجلنسني. وعالوة على ذلك، سيدعم القانون من قبل أصحاب املصلحة ا

 ملهم اليومي. دليل مكافحة القوالب النمطية للنوع االجتماعي املهنيني العاملني يف اجملال اإلعالمي ليتبنوا منظورًا يراعي النوع االجتماعي خالل ع
نني تضمن حرية االتصال السمعي والبصري، مبا يتوافق مع حرية التعبري اليت يكفلها الدستور املغريب، فإهنا تضع أيًضا حدوًدا حلرية هذه القواويف حني أن 

مستفيضة  ت نقاشاتالتعبري املشار إليها حينما تتعارض مع مفهوم املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز، واملكفولة مبوجب الدستور املغريب أيًضا. ولقد درا
لبعض احلقوق  وأجريت حبوث على مستوى العامل حول حقوق اإلنسان املتضاربة، وخاصة فيما يتعلق حبدود حرية التعبري. وجدير ابلذكر أن احلدود املوضوعة

بقضاًي حقوق اإلنسان املتضاربة اليت  واحلرًيت ختتلف من بلد آخر. وغالًبا، يكون األمر مرتوًكا للتفسري، وتكون الكلمة األخرية للقاضي حينما يتعلق األمر
 تصل إىل احملكمة. 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   .5.4

 دورًا أساسًيا يف ضمان أال تبقى حقوق املرأة جمرد حربًا على ورق، وأن تصبح واقًعا.  ،والوطين الدويلعلى املستويني  ،تلعب مؤسسات حقوق اإلنسان

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد تفاقية اب اخلاصالربوتوكول االختياري أال وهي اخلاصة حبقوق املرأة، هناك آلية مهمة  الدولية اإلنفاذوابلنسبة آلليات 
ة، إال أن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأعلى اتفاقية  مجيعهااألربعة قد صدقت  بلدان(. وابلرغم من أن ال6.1 ( )اإلطارCEDAW) املرأة

 ، بتلقييز ضد املرأةيالتفاقية، والذي يسمح للكيان التابع لالتفاقية، وهو جلنة القضاء على التملصدقا على الربوتوكول االختياري  فقط مها من تونسملغرب و ا
 محاية األفراد" لقوانني حقوق اإلنسان القوة الشكاوى مبنح "ميتساعد آلية تقدو اجلسيمة أو املمنهجة لالتفاقية. االنتهاكات  التحقيق يفشكاوى من األفراد أو 

 يف املغرب أو تونس.  حتقيقحىت اآلن أي شكوى فردية أو  تردمل غري أنه حقوق اإلنسان.  انتهاكاتمن 

في فا حقوق املرأة. حقوق اإلنسان، مبا فيهااللتزام ابحلفاظ على على املستوى الوطين، تلعب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دورًا أساسًيا يف التأكد من و 
املهام حقوق املرأة جزًءا مهًما من  وتعزيزعد محاية يحينما يتعلق األمر بضمان حقوقهن. ومن مث،  وكثرية جه النساء حتدًيت صعبةا، تو بلدانالعديد من ال

 (. NHRIsملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان )اب املنوطة

 هذه املؤسساتكما تعمل ،  بكل منهااملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان  ما يتعلق هبيكل وتنظيمفي إفريقياالشرق األوسط ومشال  منطقة بلدان وقد تتباين
من املنظمات.  نطاق واسععلى مستوى  تعميم املسائل املتعلقة ابلنوع االجتماعياألربعة، يتم  بلدانيف الو (. 5.4 طاراإلمستوًيت خمتلفة من النجاح )حمققة 

يف األردن، واهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرًيت األساسية يف تونس،  املركز الوطين حلقوق اإلنسانو حلقوق اإلنسان يف مصر،  القوميس كل من اجمللل وحيدد
 حقوق اإلنسان.  تكليفات أساسية يف جمالواجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابملغرب 
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 حقوق اإلنسان وتعزيزاملبادئ التوجيهية للمؤسسات الوطنية حلماية  .5.4 طاراإل

من املبادئ )"مبادئ ابريس"(  االقرار عددً  ويتضمنألمم املتحدة قرارًا يتعلق ابملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. ل، تبنت اجلمعية العامة 1993يف 
. تشغيلها وإدارهتا أساليب فضاًل عن؛ تهاوتعددي يتها؛ وتشكيلها وضمان استقاللانومسؤوليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس ابختصاصاملتعلقة 

 وميكن استخدام هذه املبادئ لتقييم مدى فاعلية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. 

وفًقا ملبادئ  حلقوق اإلنسان هذه املؤسسات الوطنيةاستعراض واعتماد ( GANHRIالتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ) ويتوىل
التام مع مبادئ ابريس( للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مصر )اجمللس القومي حلقوق  االمتثالأ )وتعين تصنيف الفئة التحالف ابريس. وقد منح 

لتونس )اهليئة العليا حلقوق  ب تصنيف الفئة نحم ، بينما( واملغرب )اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان(املركز الوطين حلقوق اإلنساناإلنسان(، واألردن )
 اإلنسان واحلرًيت األساسية(.

تقييم مدى  دليل، (OHCHR)مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسان، بدعم من لسياسات  الدويلأصدر اجمللس وقد 
للمؤسسات  كتيب إكويتاسيقدم و ميكن أن يدعم تلك املؤسسات يف قياس مدى فاعلية عملها.  الذي، فاعلية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 جمال عملها يفب للنهوضحلقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية أداة خاصة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اب اخلاصالوطنية حلقوق اإلنسان 
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  إطار يفاملرأة والرجل  بني ساواةامل وتعزيزمحاية 

https://equitas.org/wpEquality for Women: A Handbook for NHRIs on Economic, Social and Cultural Rights, , )[34](Equitas, 2008-:  املصدر

Principles relating to the Status of National , )[35](OHCHR, 1993 andbook.pdf;content/uploads/2010/09/b4c3_Resources_WESCRH

(International ; https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspxInstitutions (The Paris Principles), 

, Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions, )[36]Council on Human Rights Policy, 2005

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf. 

 

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تدعم املساواة بني اجلنسني وتتعامل مع مشكالت  إرساءاجلهود والتحدًيت اليت واجهت املغرب يف  5.3 الةاحل تصف دراسة
. يف إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مماثلةحتدًيت  إفريقيااألخرى يف الشرق األوسط ومشال  بلدان. وتواجه الالقائم على أساس نوع اجلنسالتمييز 

يتم إال أن هذه اللجنة مل األقليات الدينية، و قوق اإلنسان لتغطية مشكالت املساواة بني اجلنسني حلأن الدستور املصري ينص على إنشاء جلنة ففي حني 
مزيًدا من املعلومات حول  201515وما بعدها( على إنشاء حمكمة دستورية، ويفصل قانون  118)املادة ها حىت اآلن. ويف تونس، ينص الدستور ؤ إنشا

املساواة بني اجلنسني اليت ينص  األحكام اليت تكفلمبا فيها  ،املوكلة للمحكمة هي تقييم القوانني يف مقابل الدستور أحد أهم الوظائفستكون هذه احملكمة. و 
 عليها الدستور. ومع هذا، فلم يتم إنشاء احملكمة بعد. 

 : رحلة املغرب إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق املرأة5.3دراسة احلالة 

، فقد تقرر إنشاء مؤسسة 16ومحاية حقوق اإلنسانوهي تعزيز ( CNDHلمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ابملغرب )ل مهام مكلفة ابلفعلابلرغم من وجود 
على إنشائها، مع  2011دستور  وقد نص(. APALD)هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سمى وطنية جديدة حلقوق اإلنسان يف املغرب تُ 

هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال لتنظيم  2017يف  . وبرغم دخول القانون حيز التنفيذحتديًداومحاية حقوق املرأة  زيزتعلرتكيز على ملزيد من اوجود احلاجة 
 عوق تطبيقه. تو  قائمة اليت التزال القانون وتفحص التحدًيت إعدادالة هذه عملية توثق دراسة احلبعد. و إال أهنا مل تنشأ ، التمييز

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf
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 ما هو اإلصالح وكيف حتقق؟ 
احلقوق واحلرًيت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  كفالةعلى  منه  19 املادةمبادئ املساواة بني اجلنسني. وتنص  2011يتضمن الدستور املغريب 

هيئة املناصفة ومكافحة على إنشاء  ونصت اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني التدابريستتخذ  الدولةأن  املادةوالثقافية والبيئية املتساوية للرجل واملرأة. كما ذكرت 
 .كل أشكال التمييز

 التضامن. وتولت قيادة األمر وزارة هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهام وتكليفاتمزيد من التفاصيل حول لذكر مسودة قانون  إعدادمت وقد 
 مستقلة جلنة كما مت تشكيل(.  DIDHاإلنسان ) املندوبية الوزارية املكلفة حبقوقابلتشاور مع ( MSSDEF)واألسرة  واملساواة والتنمية االجتماعية

 17.هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مسودة قانون خترج هباجيب أن  الصورة اليتبشكل موسع حول  للتشاورمتعددة التخصصات )جلنة علمية( و 
 ابلفحص قرتحات مكتوبة من جمموعة من أصحاب املصلحة. كما تناولت اللجنةم وتلقتألساسية هذه اللجنة اجتماعات مع مصادر املعلومات ا عقدتوقد 

هيئة املناصفة ، أصدرت اللجنة مسودة قانون إنشاء 2013. ويف ين اجلنسني قضية املساواةعلى املؤسسي املثلى يف جمال إضفاء الطابع  الدوليةاملمارسات 
 . ومكافحة كل أشكال التمييز

، وفيما بعد إىل كياانت وطنية خمتلفة. مث )Council of Europe, 2013[37]( مسودة القانون إىل جلنة قانونية متخصصة مبجلس أورواب مت تقدمي
وقد أصدر كل منهما حتلياًل مفصاًل وشاماًل  .18اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانو ( CESEاجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ) مشورةالربملان  طلب

تطبيق املادة من أجل وابلتوازي، أنشأ اجملتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان حتالًفا  19.القسم التايل( راجعتوصيات خاصة مبسودة القانون )ب مصحوابً 
 وإلدخال، اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  لألخذ بعني االعتبار املشورة املقدمة منمن الدستور، واليت دعت  19

 التعديالت املطلوبة على مسودة القانون. 

أصحاب املصلحة املختلفني حيث أنه مل  قبل جهت إليه االنتقادات من، ولكن وُ 201720، دخل القانون حيز التنفيذ يف املكثفبعد سنوات من النقاش و 
عضًوا من  84 تقدم، 2017ويف  .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  عتباره غالبية التوصيات اليت أصدرهاأيخذ يف ا

 لتحقيق فيما إذا كانت مسودة القانون متسقة مع الدستور أم ال. وقضت احملكمة أن املسودة متسقة مع الدستور. للمحكمة الدستورية ل بطلب نزاع الربملان

 اإلنصافومحاية قيم مهام مكلفة بتعزيز مستقلة، وهلا  هي مؤسسة (APALD) هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزالقانون أن تكون  وينص
 (:2جملاالت اآلتية )املادة واملساواة وعدم التمييز يف ا

 ة اليت إبداء املشورة حول مسودات القوانني واللوائح املنظمة وتقدمي التوصيات بشأن تكييف أطر عمل تشريعية وطنية تتسق مع االتفاقيات الدولي
 تندرج حتت مهام اهليئة املكلفة هبا. 

 الواقع.  تقييم السياسات العامة واجلهود اليت يبذهلا الفاعلون ابلقطاعني العام واخلاص لتطبيق مبادئ اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز على أرض 
  العامة املختلفة.  أو املقرتحات لتعزيز ونشر قيم اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز، فضاًل عن تطبيق هذه القيم يف كافة جوانب احلياةتقدمي التوصيات 
  .نشر املمارسات اجليدة لإلنصاف واملساواة وتشجيع تطبيقها يف السياق الوطين 
  .املسامهة يف تضمني ثقافة املساواة وعدم التمييز يف التعليم، والتدريب، واإلعالم، والربامج الثقافية 
  اة وبناء القدرات ألصحاب املصلحة املختلفني يف جمال اإلنصاف واملساواة تقدمي املساعدة الفنية من أجل التطبيق الفعال ملبادئ اإلنصاف واملساو

 وعدم التمييز. 
 تقوم تلقي وفحص الشكاوى اخلاصة ابلتمييز واملقدمة من ضحاًي قضاًي التمييز وتقدمي التوصيات للسلطات املعنية ومراقبة عمليات املتابعة اليت 

 هبا هذه السلطات للقضاًي حمل الشكوى. 
 بة ومتابعة أمناط التمييز املختلفة ضد املرأة، وإصدار التوصيات واقرتاح التدابري لتصحيح ومعاجلة األوضاع. مراق 
  يف مجع وحتليل البياانت الكمية والنوعية، وإعداد مسودات للدراسات ونشرها، وقياس درجة احرتام مبادئ اإلنصاف، واملساواة، وعدم التمييز

 ة العامة ونشر النتائج املستخلصة. اجلوانب املختلفة من احليا
  .أتسيس شراكات والتعاون مع مؤسسات أخرى على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل 

عضًوا من املؤسسات املختلفة: قاضي، وعضو من اجمللس األعلى  24يذكر القانون أن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ستتكون من رئيس وو 
ممثلني من خرباء، وممثلني من جملس اجملتمع املغريب املقيم يف اخلارج؛ وأربعة ممثلني من النقاابت العمالية؛ وممثل ملنظمات أصحاب العمل؛ وستة  للعلماء، وثالثة

 اجملتمع املدين؛ واثنني من اإلدارة العامة؛ وأربعة من الربملانيني. 
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 ما هي اآلاثر وحتدًيت التطبيق وعوامل النجاح؟ 
هيئة حىت اآلن. ومبا أن  اهليئة، مل يتم إنشاء 2017ضع منذ أوائل قد وُ  (APALD) هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزأن إطار إنشاء  ابلرغم من

النظر القانون و أحكام حتليل ميكن بعد، فال ميكننا حتديد أتثريها على التمكني االقتصادي للمرأة. ومع هذا،  تؤسسمل  املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
 محاية حقوق املرأة أم ال. مالئمة لتعزيز و  مهام ووظائف اهليئةإذا كانت  فيما

على الرغم أن القانون، مل يتم أخذ كل التوصيات الصادرة عن تلك االستشارات يف االعتبار. و  بصياغةخمتصة مكثفة عمليات استشارات وبينما مت تنسيق 
( والتأكد من أن 5.6 اإلطار راجعحقوق اإلنسان ) وتعزيزتقدمي تنازالت، من املهم احرتام مبادئ ابريس حلماية  ما يشمل ًبامسودات القوانني غالإعداد 
 التالية القانون يف مقابل تلك املبادئ: اتتوافق متاًما مع هذه املبادئ. وتقيم الفقر ي هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزقانون 

  هي هيئة مستقلة، فهو ينص أيًضا أن أعضاءها هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بينما حيدد القانون أن . ليست مضمونةاالستقاللية
اإلنصاف يتم تعيينهم بناء على حقيقة كوهنم "ممثلني" ملنظماهتم وليس اختيارهم على أساس كفاءاهتم الشخصية يف جماالت املساواة بني اجلنسني، و 

 اجملتمع املدين.  وعدم التمييز. وإضافة إىل ذلك، ينص القانون على تعيني عدد حمدود فقط من أعضاء هيئة من
 املهام املكلفة هل( يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALDغري حمددة بوضوح يف نص القانون ) ابلرغم من أن القانون ينص .

يئة د القانون أن اهلعلى أن مهام اهليئة هي تعزيز ومحاية قيم اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز، إال أن هذه القيم غري معّرفة ابلتحديد. كما ال حيد
سسات عليها أن تركز فقط على قضاًي املساواة بني اجلنسني، مما يؤدي إىل اللبس بشأن كيف ترى اهليئة وظيفتها مقارنًة ابلتزامات ومهام املؤ 

 ( حتديًدا. CNDHالوطنية األخرى حلقوق اإلنسان واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان )
 الشراكات وتتعاون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز . ينص القانون على وجوب أن تؤسس ت احملليةمل يتم إرساء التعاون مع املنظما

كثب   مع املؤسسات األخرى على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل. ومع هذا، مل يذكر القانون التعاون احمللي. ومن املهم للهيئة أن تعمل عن
كيااًن استشارًًي حملًيا مسؤواًل عن ينبغي أن تنشأ كل سلطة حملية  يق بشأن قضاًي التمييز يف خمتلف أحناء البالد. و أيًضا مع السلطات احمللية للتنس

العمل عن كثب مع هذه الكياانت االستشارية هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز املساواة بني اجلنسني على املستوى احمللي. كما جيب على 
 قضاًي التمييز ابلشكل املناسب ووجود تنسيق بني املستويني احمللي والوطين. من تناولللتأكد 

  ( حتتاج هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALD )ومحاية قيم اإلنصاف متتلك اهليئة السلطة لتعزيز . القيام بوظائف محاية أقوى
ريس. واهليئة مكلفة بتلقي وفحص شكاوى التمييز، وتقدمي التوصيات إىل اجلهات واملساواة وعدم التمييز أبشكال خمتلفة، ومبا يتسق مع مبادئ اب

األوامر السلطة للتحقيق يف دعاوى التمييز وإصدار املختصة، ومراقبة عمليات متابعة حاالت الشكاوى. ومع هذا، ينبغي أن مينح القانون اهليئة 
 أو فرض العقوابت.

 من الدستور على أن تقوم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إبصدار تقريرًا سنوًًي ابألنشطة  160تنص املادة . للتقرير السنوي رال يوجد ذك
مثل هذا التقرير الذي يُعد مهًما حىت ( APALDهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )اليت جيب مناقشتها يف الربملان. وال يذكر قانون 

 تتم مساءلة اهليئة. 
وعدم التمييز  ،مسؤولة عن القضاًي املتعلقة ابملساواة واإلنصاف بني اجلنسني أهنا التمييزهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال  مهام ووظائفوضح تن ينبغي أ

مسؤولة عن اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز يف اجملاالت  (CNDH) اللجنة الوطنية حلقوق اإلنساناجلنس، يف حني تكون  أساس نوع على القائم
 األخرى. 

(. وتقدم HACAشراكة مع اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري ) إقامة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزهيئة على  عالوة على ما سبق، ينبغي
اجلنس  القائم على أساس نوعمكافحة كل أشكال التمييز وظيفتها يف و مزيًدا من التفاصيل حول اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري  5.2احلالة  دراسة

ابلشكاوى  أيًضا لألفراد ابلتقدماهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري يف قطاع االتصال السمعي والبصري يف املغرب. كما تسمح  القوالب النمطيةاستخدام و 
 تابعة مثل هذه الشكاوى.فيا يتعلق مببدور مهم يف دعم اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري  هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزوميكن أن تقوم  –

املناصفة ومكافحة امللك بتعيني رئيًسا هليئة أن اخلطوة التالية هي أن يقوم ( MSSDEF)واألسرة  واملساواة والتنمية االجتماعية التضامنجاء يف تقرير وزارة 
 . كل أشكال التمييز
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 اجملتمع املدين .5.5

منظمات اجملتمع تفيد بعض االختالفات و وجود وضح يمساحة املدنية املتاحة إن النطاق الفعلي لل، فالتنظيمحرية  ةاألربع بلدانبينما تضمن الدساتري يف ال
على مؤشرات الوضع بناء  5.1واجلدول  5.5اإلطار  ويصفبعض القيود.  ، أبن هناكمبا فيها تلك اليت تعمل يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة ،املدين

يف تطبيق حرية وسة التطورات امللم تعتربأن احلرًيت املدنية قد ازدادت يف تونس. ففي تونس،  الدولية. وتوضح املؤشرات الدويلاحلوكمة الشائعة على املستوى 
ا واحتلتا مرتبة شوطًا مهمً األردن واملغرب  قطع كل منالربيع العريب. كما ثورات اليت تبعت موجة و  اليت هلا قيمة اإلجنازات أهم على رأس التنظيموحرية  الرأي

شراكة احلكومات "لمساءلة من خالل مشاركتهما يف اخلضوع لو  يف التعبري عن الرأي إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدانمتقدمة أعلى من املتوسط بني 
 21".املنفتحة

دي للمرأة، ابلرغم من هذه الصعوابت، أثبتت منظمات اجملتمع املدين كوهنا جهات فاعلة حمورية يف عمليات اإلصالح القانوين من أجل التمكني االقتصا
حات اليت مل تكن لرتى النور إال بسبب دعوات التغيري اليت ظل اجملتمع املدين ينادي وتطبيق تلك اإلصالحات يف البلدان األربعة. وتوجد الكثري من اإلصال

 هبا لعدة سنوات. 

 

 مشاركة املواطن ومنظمات اجملتمع املدين .5.5 طاراإل

وتنفيذ السياسات العامة. وابملثل، تستجيب احلكومات هلذه الدعوات على  يطالب املواطنون على مستوى العامل بلعب أدوار أكثر فاعلية يف تصميم
يضم ( لتشكيل منتدى OGP) شراكة احلكومات املنفتحةإرساء أبساليب جديدة ومبتكرة. وقد مت  تها ملؤسسات الدولةمستوى العامل من خالل مشارك

ابملشاركة تعمل احلكومات مع اجملتمع املدين لوضع خطة عمل  ،هذه املبادرةنضمام إىل حلكومات واجملتمع املدين هبدف تبادل األفكار واملطالب. وعند االا
 ون مباشرةً هذا النموذج أن تقوم منظمات اجملتمع املدين أو املواطنيضمن خطوات واضحة على مستوى قطاع عريض من القضاًي. و وحتديد عامني دة مل

كل خطط العمل لضمان أن تفي   شراكة احلكومات املنفتحةللبدور يف تشكيل احلكومات واإلشراف عليها. وتراقب آلية اإلبالغ املستقلة التابعة 
إىل جنب  يعملون جنًبا احمليً  اعضوً  20و ابلدً  78إىل  شراكة احلكومات املنفتحةب بلدان، وصل عدد ال2011يف ها احلكومات ابلتزاماهتا. ومنذ أتسيس

شراكة احلكومات العضاء يف األ إفريقياالشرق األوسط ومشال  بلدان ضمنمن فقط األردن واملغرب وتونس و مع آالف من منظمات اجملتمع املدين. 
 مصر ليست عضوة فيها. بينما ، املنفتحة

وطنية  تشارك يف املبادرة. وحىت اليوم، قدم األردن ثالث خطط إفريقيالشرق األوسط ومشال اب بلدكأول   2011يف  هذه املبادرةانضم األردن إىل وقد 
هتدف إىل حتسني شفافية وانفتاح احلكومة. ومن مث، أنشأت احلكومة األردنية و ، وتشاركيةاحلالية هي األكثر طموًحا واألكثر تركيزًا حيث تعترب اخلطة 

 (. MOPIC) الدويلوزارة التخطيط والتعاون  داخل كومات املنفتحةشراكة احلل وحدةابلتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

على استيفاء  بلدال وقد دأبت(. 2020-2018خطة العمل األوىل هلا ) بتنفيذوتقوم حالًيا  ،2018يف  املبادرةهذه انضمت حكومة املغرب إىل كما 
يف إطالق وتنفيذ مشروعات متنوعة يف جماالت من هذه الشراكة من خالل التعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  للدخول يفالشروط الالزمة 

الوصول للمعلومات العامة، والنزاهة، ومشاركة املواطنني. وابلنسبة للدور و ، املوازنةخاصة فيما يتعلق بشفافية  هذه املبادرة،لالنضمام  تؤهلهاشأهنا أن 
أصحاب مصلحة متعديني  مؤلفة من حالًيا لتصبح جلنة التوجيهية للمبادرة لجنةال توسعت املبادرة،ساسي الذي يقوم به اجملتمع املدين يف تنفيذ مبادئ األ

 إليها املنظمات غري احلكومية.  تحينما انضم

، مع إمتام السنة الثالثة يف تعاوهنا مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتحديد وتطبيق 2014يف  هذه املبادرةومن انحيتها، انضمت تونس إىل 
ملتضافرة اإلصالحات الالزمة. وقامت البلد إبعداد وتنفيذ خطيت عمل وطنيتني على مدار السنوات األربعة املاضية، قدمت كل منهما إطارًا للجهود ا
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 وتشري دراسات احلالة إىل أن منظمات اجملتمع املدين كانت نشطة خالل كل مراحل اإلصالح القانوين: 

 جوانب التمكني أواًل، غالًبا ما تشارك منظمات اجملتمع املدين يف بناء قاعدة استداللية من خالل توثيق جانب حمدد من . بناء قاعدة استداللية
كل مباشر االقتصادي للمرأة. فتلك املنظمات يف وضع فريد من نوعه ميكنها من القيام هبذه املهمة، مبا أهنا تعمل ابلقرب من األفراد املعنيني بش

استداللية لتعديالت ( على بناء قاعدة SADAQAتوخى إجراؤه. وعلى سبيل املثال، عملت منظمة اجملتمع املدين األردنية صداقة )ابإلصالح امل
)دراسة  2019خيارات رعاية الطفل. وقد أصبحت هذه املقرتحات قانواًن من خالل تعديالت قانون العمل لعام قانون العمل املتعلقة بتعزيز 

( ابلبناء على سنوات من التحليالت اليت قامت COLIBEالتونسية )ى صعيد آخر، قامت جلنة احلرًيت الفردية واملساواة (. وعل2.4احلالة 
)دراسة احلالة هبا منظمات اجملتمع املدين لتستخلص املقرتحات اليت صاغتها يف تقريرها، مبا فيها املتعلقة ابملساواة بني املرأة والرجل يف املرياث 

4.1.) 
 تقوم منظمات اجملتمع املدين أحيااًن، استناًدا إىل أحباثها، ابقرتاح نصوص ملسودات القوانني اليت ة القوانني واحلشد لتمرير تلك القواننيصياغ ،

 تدعم التمكني االقتصادي للمرأة. فعلى سبيل املثال، يف تونس، شارك اجملتمع املدين يف عملية صياغة مسودات القانون اخلاص بكافة أشكال
(. ويف مصر، قدمت العديد من جمموعات اجملتمع املدين مسودات إلصالح قانون املواريث ممن 4.1الة والفتيات )دراسة احلالعنف ضد النساء 

(. وما إن توضع مسودة القانون على قائمة املناقشات يف 4.2أجل محاية حق املرأة القانوين يف احلصول على نصيبها من املرياث )دراسة احلالة 
ع املدين حبشد أتييد ومناصرة الربملانيني لتبين القانون. ويف بعض البلدان، ُيسمح ملنظمات اجملتمع املدين الربملان، ميكن أن تقوم منظمات اجملتم

يف النقاشات حول الضمان  ابملشاركة يف بعض اللجان الربملانية. ففي األردن، على سبيل املثال، شاركت مجعية معهد تضامن النساء األردين
 (. 2.3ة املتخصصة ولعبت دورًا ملموًسا يف حتسني نص قانون الضمان االجتماعي )دراسة احلالة االجتماعي مع اللجان الربملاني

 ما إن يتم تبين سياسة اإلصالح، غالًبا ما تشارك تلك املنظمات بنشاط يف نشر اإلصالح، مبا يف ذلك على مستوى القاعدة النشر ورفع الوعي .
يف املغرب، بدعم من منظمات جمتمع مدين أخرى، بنشر وتطبيق اإلصالحات القانونية  اء الساللياتالشعبية. فعلى سبيل املثال، قامت حركة النس

 (.3.3إىل األرض )دراسة احلالة  الساللياتاألخرية اخلاصة ابملساواة يف وصول النساء 

ين على مستوى كافة االلتزامات. ويتميز هذا النهج التشاركي حنو اإلصالح أن له عدد من اآلاثر اإلجيابية، مثل زًيدة عدد لكل من احلكومة واجملتمع املد
 على املستويني احمللي واملركزي. املبادرةمنظمات اجملتمع املدين املشاركة يف برانمج عمل 

 مشاركة املواطن ومنظمات اجملتمع املدين .5.1 الشكل

  2018-2010 ،املئوية املرتبة

 

، واإلعالم احلر. التنظيمحرية التعبري، وحرية ممارسة املشاركة يف اختيار حكوماهتم، وكذلك ما إىل أي مدى ميكن ملواطين بلد  اليت تعكس فاهيمامللمساءلة اخلضوع لو  إبداء الرأيمؤشر  يسجل: ملحوظة
 لمساءلة. اخلضوع لو  إبداء الرأي% من البلدان يف مؤشر 54من أفضل أن أداء البلد  2018على سبيل املثال، تعين بياانت تونس لعام و 

  World Governance Indicators (dataset), )[38]Kaufmann and Kraay, 2018( ، https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reportsاملصدر:
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 فعلى سبيل املثال، تتوىل منظمات اجملتمع املدين يف تطبيق القانون.  ونشطة يف بعض اجملاالت، تعد منظمات اجملتمع املدين أدوات فاعلة. التنفيذ
نطقة تشغيل معظم مراكز اإليواء املخصصة للنساء ضحاًي العنف ضد املرأة على مستوى املنطقة، كما تعمل عدد من منظمات اجملتمع املدين يف امل

 (.4.7و 4.6، 4.5، 4.4على تيسري وصول املرأة للعدالة )دراسات احلالة 
 من  12ميكن أن تقوم منظمات اجملتمع املدين أيًضا مبساءلة احلكومة بشأن تطبيق اإلصالحات. فعلى سبيل املثال، تنص املادة . مساءلة احلكومة

رساء القانون التونسي اخلاص ابلقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات على أن تقوم وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن إب
 (.4.4سيق مع اجملتمع املدين هبدف متابعة تطبيق هذا القانون )دراسة احلالة آليات للتن

 حينما تبدأ إحدى احلركات الرامية لإلصالح على املستوى الشعيب، قد ال تكون النساء معتادات على املشاركة يف منتدًيت السياسة . بناء القدرات
 احلركة املطلبية للساللياتين أيًضا ببناء القدرات لدى هؤالء النساء. ومثاًل، حينما بدأت أو اجلهود الدعوية. وميكن أن تقوم منظمات اجملتمع املد

حىت يتسىن يف املغرب املطالبة ابملساواة يف احلصول على األراضي، تولت منظمات اجملتمع املدين تدريبهن ابلتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة 
لدعوة للقضية. وقد أسفرت احلركة عن إصالح قانوين يضمن حصول السالليات على املساواة يف الوصول هلن معرفة كيفية تعزيز مهاراهتن يف ا

(. وتتواجد منظمات اجملتمع املدين أبشكال عدة، وغالًبا ما تعمل ابلتعاون الوثيق مع املنظمات 3.3لألراضي بني الرجال والنساء )دراسة احلالة 
 تمويل وبناء القدرات. ويؤدي هذا إىل مزيد من التمكني للمرأة اليت هي جزء من تلك املنظمات. الدولية اليت، بدورها، توفر هلم ال

ليست  ،واليت تدعو للتمكني االقتصادي للمرأة املختلفة، جملتمع املديناأن العالقات بني منظمات  دراسةال هأوضحت املقابالت اليت أجريت إلعداد هذ
بعض احلمالت. ويف حاالت بشأن دائًما، ولكن غالًبا ما تكون مدفوعة ابلصراع التنافسي للحصول على التمويل أو اخلالفات عالقات بسيطة وصرحية 

القانون الشامل للعنف ضد  إعداد. ويف تونس، شاركت جمموعة متنوعة من منظمات اجملتمع املدين يف ةانجح حتالفاتمنظمات جمتمع مدين  كونتأخرى،  
لتمكني ا اليت تدعمقانون العمل  اتإصالحلتأييد يف األردن، مت إنشاء حتالف ملنظمات اجملتمع املدين عمل بفاعلية يف الدعوة أما (. 4.4احلالة  املرأة )دراسة

 (. 2.1احلالة  االقتصادي للمرأة )دراسة

يكون هلم دورًا حاسم األمهية يف ، و الدوليةكومة أو املنظمات احل ويف بعض احلاالت، حيتل نشطاء حقوق املرأة من منظمات اجملتمع املدين مناصب قيادية يف
لتمكني االقتصادي للمرأة. ويف املغرب، هناك مديرة سابقة يف اهليئة العليا لالتصال السمعي والبصري كانت قبل ذلك اب اخلاصةدفع اإلصالحات املهمة 

القائم على أساس والتمييز  القوالب النمطيةاستخدام  قانونية حظرت  مترير إصالحاتة يف منظمة من منظمات اجملتمع املدين. وبفضل قيادهتا متز عضوة ابر 
رئيسة للجنة احلرًيت اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات يف تونس، أصبحت إحدى مؤسسات أما (. 5.2احلالة  يف قطاع اإلعالم )دراسة نوع اجلنس

 (.4.1احلالة  الفردية واملساواة )دراسة

يث تتمكن منظمات اجملتمع املدين حرية التنظيم حباملفروضة على  املفرطة رفع القيود ينبغيدور منظمات اجملتمع املدين يف دعم اإلصالح،  تعزيزلالستمرار يف و 
عرض وجهات نظرها املؤيدة  منظمات اجملتمع املدين حىت تتمكن منأمام مشاركة . والبد من فتح نقاشات برملانية معينة أداء وظيفتهامن االستمرار يف 

 لتشريعات املساواة بني اجلنسني. 

 اخلالصة والتوصيات  .5.6

مسؤولية  ، يف األغلب،هو وتطبيقهاالقوانني  سنبرغم أن  أنه ت الدراسة. وقد أوضحالفاعلة يعد اإلصالح القانوين أمرًا معقًدا تساهم فيه جمموعة من األطراف
يف هذا الفصل على دور الربملاانت،  دراسات احلالةلعديد من املؤسسات األخرى اليت تعلب دوًرا يف هذه العملية. وتركز هناك اإال أن الربملاانت واحلكومات، 

املفروضة على حرية  املفرطة ومنظمات اجملتمع املدين، واإلعالم، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان. وتواجه هذه املؤسسات معوقات يف عملها بسبب القيود
. وابلرغم من أن تونس قد حققت القدر األكرب من التقدم يف تطبيق حرية التعبري الدراسة هذهاليت يغطيها  بلدانطبق يف عدد من الواليت تُ الرأي  حريةالتنظيم و 

مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف  رياملستمرة لتيسبذل اجلهود يلزم على الدرب نفسه. ويف مصر،  قطعا شوطًا هائاًل األردن واملغرب إال أن ، التنظيموحرية 
 احلياة العامة. 

أن هناك الكثري من االسرتاتيجيات واآلليات اليت ميكن أن تستخدم للتأكد من مراعاة املساواة بني اجلنسني يف كل مراحل  دراسات احلالةأوضحت وقد 
 : ورةاملذك دراسات احلالةصياغة القوانني. وقد مت استخالص التوصيات التالية من 

 ات اجملتمع املدين االستمرار يف بناء قاعدة استداللية لدعم اإلصالحات القانونية اليت تعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وغالًبا ما تقدم منظم
 واملنظمات الدولية معاً دعًما مهًما للحكومات يف هذا الصدد. 
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 لقانونية. وميكن أن تقدم منظمات اجملتمع املدين أحيااًن مسودات قوانني للربملان ليتم النظر تضمني مسائل النوع االجتماعي أثناء صياغة النصوص ا
من أخذ قضية املساواة بني  فيها. ويف بعض األحيان، قد يُطلب من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التعليق على النصوص القانونية للتأكد

 .من عملية صياغة القانوناجلنسني بعني االعتبار يف املراحل املبكرة 
 ملساواة وضع اسرتاتيجيات لتسهيل تبين تشريعات املساواة بني اجلنسني. وتشجيع إعداد وتيسري عمل الكياانت الربملانية الدائمة اليت تركز على ا

الية. وفتح بني اجلنسني، فضاًل عن التأكيد على مراعاة مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الكياانت الربملانية األخرى، مثل اللجان االقتصادية وامل
 نقاشات برملانية حمددة أمام مشاركة منظمات اجملتمع املدين حبيث تتمكن من عرض آرائها املؤيدة لتشريعات املساواة بني اجلنسني. 

 .جيًدا ملتابعة  وميكن أن يكون تقدمي التقرير السنوي للتقدم احملرز امللزم مبوجب القانون أسلوابً  التأكد من تطبيق تشريعات املساواة بني اجلنسني
 التنفيذ. وتشجيع املبادرات متعددة األطراف يف القضاًي اليت تواجه فيها احلكومة حتدًيت يف التنفيذ. 

  ن مبا التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة وإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسا
 حبيث يتم تتوافر آليات إضافية قائمة لتعزيز حقوق املرأة.  ام املنصوص عليها يف الدستوريتسق مع األحك

  تلعب منظمات اجملتمع املدين ضمان نشر تشريعات املساواة بني اجلنسني، ونشر االسرتاتيجيات اليت جيب تكييفها وفًقا للجمهور املستهدف. و
 واإلعالم دورًا مهًما يف ضمان ذلك. 

 املفرطة املفروضة على حرية التنظيم حبيث تتمكن منظمات اجملتمع املدين من االستمرار يف أداء وظيفتها.  رفع القيود 
 ث حول إدراج منظور املساواة بني اجلنسني يف واثئق السياسات اليت توجه عمل املؤسسات اإلعالمية التقليدية املختلفة. وإجراء مزيد من األحبا

 واصل االجتماعي يف التمكني االقتصادي للمرأة ابملنطقة. الدور الذي تلعبه وسائل الت
 مة تشجيع التدابري الرامية لتحقيق متثيل متوازن من حيث النوع االجتماعي يف مناصب صنع القرار يف الربملاانت واإلعالم. توفر توصيات منظ

 مزيد من التوجيهات حول إمكانية حتقيق ذلك.  )OECD, 2019[1]( التعاون والتنمية االقتصادية حول املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة
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اليت تتم العديدة تشهد دراسات احلالة واملقابالت اليت أجريت يف إطار هذه الدراسة على اإلصالحات القانونية، والسياسية، واملؤسسية 
ومع هذا، فهي تسلط الضوء أيًضا على جمموعة معقدة من يف مصر، واألردن، واملغرب، وتونس لدعم التمكني االقتصادي للمرأة. 

العوامل املشاركة يف ضمان تطبيق تلك اإلصالحات، وحتقيق التغيري االجتماعي. ويعرض هذا الفصل حتلياًل للفصول السابقة يف تقرير 
 الدراسة ويستخلص عشرة عوامل أسهمت يف جناح املبادرات الواردة فيها.

  

 عشرة عوامل لإلصالح الناجح . 6 الفصل
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 عشرة عوامل لإلصالح الناجح .6.1 رسوم بيانية

 

 

ختارو  ا ك ولوية التي قد ي  عوامل ال  ا  وتوفر هذ  العوامل بع  الر   واألفكار لصا عي السياسات حول   يحدد الت رير عشر  عوامل ساهمت في   ا  المبادرات التي تم تسليط الضوء علي ا

 لضمان تر مة ا صالحات فعليًا  لى م يد من التمكين االقتصاد  للمرأ 

الم    ر الدول   و ل    المرا      

   دة ا  د ل     

    ال ر    ال       ل      

ا ل  ا  ال        

   ا صرار    

وال  دالد وة 

     و      م  ر   المر ة   

و   د   

     م  ددة  ص    المص    وم  ددة   

ال      

     ال درا  وال     م     

ا  را 

ا  را  ا   م        

وال وال  ال م   

ال      وا م        

ا      م  الم    ر الدول   و ل    المرا   

ما   م ت  

 عليها البلدان تقدم قياس يمكن  موحة   اس ة م  رات هي المعايير

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

 الوطني المستو  عل   ابتن  ذ التزاما الدولية للمعايير االنضمام يحمل

 مهمة أداة حليةالمر التقدم تقارير وت عد  الم ر  التقد     ا بال  البلدان عل  يتعين

 اإلصال  من مزيد إلجراء والمناصرة للدعوة

  المر    د التم      كا  كا ة  لى الق ا  ا  ا  ة عل  األربعة البلدان صادقت

 د ل يزال ال  ل ، ومع  قانون ا ملزمة الد ل ة العم  لمنظمة ا  ا  ات وعدة )سيداو(

 لتمييزا أ كال كافة عل  القضاء اتفاقية مواد عل  تحفظات والمغرب واألردن مصر

 المرأة ضد

 ب   الم ا ا  بش ن اال ت ادية  التنم ة التعا ن منظمة لتوص ة المغرب امت ل
 األعمال وريادة والتو يف التعليم في ال ن   

 ل نة في بنشاط و اركت الم تدامة التنم ة   دا  عل  األربعة البلدان وقعت وقد
 ب        الن المر      

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

        دة ا  د ل    و  

ا في  ا حاسم  وني إجراء اإلصال  القانمناصر    مان يعد بناء قاعدة استداللية أمر 

 والسياسي والمؤسسي الذي يهد  إل  دعم المساواة بين الجنسين

، ولكن ال تزال أنوا  مختلفة من البياناتجم     ل     شر است مرت البلدان بك افة في 

 فجوات هنا 

ا جذ ي ا  هد وضع المرأة في منطقة الشر  األوس  و مال إفريقيا  دار العقد عل  م   ر 

عو إل  الماضي، ومن المهم أن يتم تو يق التغييرات التي طرأت عل  المجتمع الذي يد

 اإلصال  القانوني

 المساواة ش نب    ل لها ال  ا ات جم  لتحسين قويا    خما   المستدامة التنمية أهدا  وفرت

 المرأة وتمكين الجنسين بين

 ات المك( الحكومة  منها البيانات، جمع في الم ل ة  ص اب م  م مو ة البلدان تشر 

 ومنظمات األكاديمية، واألوساط الدولية، الحكومية والمنظمات ،)الوطنية اإلحصائية

 الخا  والقطا  المدني المجتمع

 قتصادية،اال التكلفة  منها  النو  ة  الكم ة ال  ا ات م  جديد    وا  بجمع البلدان تقوم

 إل  الجنسين، بين المساواة تجاه والمواقف

 ال اإلص عجلة دفع إل  المناس  الوقت في تتم التي األدلة  لى القا مة ال مالت أدت

 القانوني

 األوس  الشر  بلدان في الجنسين بين والمساوة االجتماعي النو  بيانات تحسين يعد

 منظمة نظم   الذ  للمر   اال ت اد  التمك   لمنتد  بالنسبة مهمة   لوية إفريقيا و مال

   ريق ا   ما  األ س  الشر  من قة  ي اال ت ادية  التنم ة التعا ن

1

2

OECD

 شر   وام  ل صال  الناج 

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

ما   م تها 
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ال   و    ال ر    ال       ل          و ا ص  

ال در   

  وا  ج وله معقد أمر والسياسي القانوني اإلصال  عمليات بين التفاعل

 متعدد 

   لويات إطار ضمن تتم وإنما منعزلة، عملية ليس القانوني اإلصال 

   الجنسين بين المساواة بش ن للبلدان الكلية ال  اسات

 ا صال   ج  م  لل    الدعم األحيان، بع  في الجنسين، بين للمساواة سياسة وجود يوفر أن يمكن

 كوسيلة 0 20 يةالمصر المرأة لتمكين الوطنية االستراتيجية استخدمت الم ال، سبيل فعل   القا و ي

 المصري المواري  قانون تنقي  بش ن للتفاوض  ضغ 

 الشاملة ةاال ت ادي االسترا    ات في الجنسين بين المساواة منظور تضمين ينبغي أيض ا،

 فعل    ياالجتما النو  م ا    عم   أجل من معين مجال في السياسات إصال  من البلدان استفادت

 االجتماعي نو بال متعلق ا مكون ا األردن في لالجئين العامة االستراتيجيات تضمنت الم ال، سبيل

3

    م   ا ل  ا  ال               الم  و    الر  

ا س اس  ا لقد خلق قادة الحكومات أو ر ساء الدول في البلدان األربعة  ن أجل م  م 

ما بش ن  اإلصال  أو استفادوا بالبناء عل  الزخم الحالي للتعبير عن دعمهم إلصال 

 التمكين االقتصادي للمرأة

 زتعزي عن مسؤولة حكوم ة       اك  أو و   ا ات لديها األربعة البلدان كافة
 الجنسين بين المساواة

 )ينالديني القادة م ل( الم تو     عة الشخصيات من أخر  فئات دعم أن كما
 جيدة نتائج له القانونية ل صالحات

4

د الد وة ل      و   ا صرار   

ال    د ل  

 الت ييد وكس  القضية لمناصرة الدعوة جهود كانت
 كينالتم لصال  القانوني اإلصال  لتحقيق ضرورية
 هذه كانت الحاالت، بع  وفي  للمرأة االقتصادي

 أجل من  قود مد   لى   تمر أن إل  بحاجة الجهود
 النتائج تحقيق

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

 المنطقة، اءأرج جميع وفي  م تل ة ال ما  ر إل  ال    ة الرسا   توصيل الت ييد وحشد المناصرة عل  يج 
 األخيرة اإلصالحات عل MeToo# حركة أعقاب في تمت التي االجتماعي التواصل وسائل حمالت أ رت

 المرأة ضد بالعنف المتعلقة

 سوي ا ا لةال  ال هات م  م تل ة   ات عملت عندما الت ييد وحشد والمناصرة للدعوة نتائج أفضل تحققت لقد
 الحكومات عل  للضغ 

 سبيل ل فع    ن ة جهود إل  الشع  ة القا د  مستو  عل  تبدأ التي للمناصرة الدعوة جهود تتطور أن يمكن
 جماعيةال األراضي إل  الوصول في المساواة إل  الدعوة في  عبية نسائية حركة نجحت المغرب، في الم ال،

5

 المهني مشوارهن بدأن الالتي النا طات النساء

 فرصة لديهن المدني المجتمع منظمات مع بالعمل

 اتالمنظم أو الحكومة في قيادية لمناص  لالنتقال

 إصالحات إدارة يتولين حي  الدولية الحكومية

 مهمة تشريعية

       و      م  ر   المر ة و   د 

 يف الق ادية المناص   ي الن ا  م  الم يد وجود

 ال اإلص لتعزيز يهي  المؤسسات من مختلفة أنوا 

 مرأةلل االقتصادي التمكين أجل من الناج  القانوني

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

 احتمالية ك رأ يكن المحلي، أو الوطني المستو  عل  سواء ،ال كومة  ي الم تو     عة مناص  النساء تشغل حينما

 الجنسين بين المساواة تشريعات أجل من للدفع الرجال من

 تفت  أن ا  نه من وبار ة تاريخية قضايا وجود إل  يؤدي أن يمكن الق ا ي النظا   ي الن ا  م   ك ر  دد وجود إن

 للمرأة االقتصادي التمكين أمام الطريق

    ادات حتت المنطقة في أ طلقت قد الغال ، في للمرأة، االقتصادي للتمكين الداعمة ال ا  الق ا  مبادرات كانت

   ا  ة

 جعلني أن عل  النساء العم   ص اب  منظمات العما  منظمات داخل الجنسين بين التوا ن تحسين يساعد أن يمكن

 المنظمة إل  االنضمام عل  النساء من مزيد ويشجع مسموعة أصواتهن

 قدوة إل  ويلهنوتح للقيادة تنوع ا أك ر صورة خلق في ا  ال  في بالظهور النسائية للقيادات السما  يسهم أن يمكن

6

  اب   شر   وام  ل صال  الناج  

ما   م ت  

ما   م ت  

ما   م ت  

ما   م ت  

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 
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 دعوةال من بداية اإلصال ، عملية خطوات مختلف في المشاركة ال ا لة ال هات  د ات بناء عل  األربعة البلدان تعمل
 التنفيذ عن فضال   واعتمادها، التشريعات لصيا ة ووصوال   للمناصرة

 يف خا ، بشكل جلي ا، هذا ويتض   الم ا    ال لدان  لى ا تشا ية   ا  حوله الزخم أو ل صال  يكون أن ويمكن
 المرأة ضد العنف لقانون األخيرة اإلصالحات

 أفكار عل  ولللحص القا و ي ا صال  بش ن  العالمي ا  ل مي الم تو   لى المعر ي الت اد  في األربعة البلدان تشار 
 جيدا   م اال   المر       لل نة ال نوية االجتما ات تعد العالمي، الصعيد وعل   اإلصال  تحقيق كيفية حول وخبرة ملهمة
 األ س  ر الش ل لدان  التنم ة التعا ن منظمة منتد  يوفر اإلقليمي، المستو  وعل   والخبرات المعرفة تبادل لمنصة
 القانوني اإلصال  بش ن الخبرات لتبادل للبلدان الفرصة)WEEF( للمر   اال ت اد  للتمك     ريق ا   ما 

     ال درا  وال     م  

ا  را 

 حقيقت أجل من القانونية اإلصالحات لتحقيق
 طبيقت من والت كد للمرأة االقتصادي التمكين

 م مو ة توافر األمر يتطل  اإلصالحات،
 المها ات م 

  م  ل   ا  را  ا   م     ال    د 

وال وال  ال م   

 ديةالتقيي النمطية والقوال  االجتماعية األعرا  ت عد
 التمك   ة ر ل في رئيسي ا عامال   والنساء بالرجال الخاصة

 هذه تكون الحاالت، بع  وفي  للمر   اال ت اد 
ا مترسخة األعرا    ةاألسر قانون تشريعات في أيض 
 االقتصادي بالتمكين المعني المستو  الرفيع الفريق وير 
  األعرا أن المتحدة، ل مم العامة ل مانة والتابع للمرأة،

 ذيال األول التقييد عامل أنها عل  السلبية االجتماعية
 للمرأة االقتصادي التمكين يواجه

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

 األبوة إجا ة دا استح الم ال، سبيل عل ( االجتماعية األعرا  في التغيير ي    أن إما القانوني ل صال  يمكن
 في   راتالت   رس   أو )العائلية المسؤوليات تقاسم لتعزيز وتونس والمغرب األردن في العمل قانون في

 من الزوا  تالتونسيا عل  حاليا يسهل والذي تونس، في منشور إلغاء الم ال، سبيل عل ( االجتماعية األعرا 
 )المسلمين  ير

  لى حاجة دبوجو الم تم  يقتن  أن يج  المجتمع، في بعمق الراسخة االجتماعية األعرا  عل  التغل  أردنا إ ا
 أدان الم ال، يلسب فعل   التغيير إل  يدعون الذين المجتمع قادة خالل من  ل  تسهيل ويمكن  الت   رات  ذ  م  

 انونيةالق اإلصالحات مع يتسق الذي األمر وهو الجنسي التحر  بشدة مصر، في دينية سلطة أعل  األ هر،
 األخيرة

 م   ال      وا م    

  ت ذكر ال القانوني اإلصال  قيمة تكون التطبيق، بدون
 ذ ن     ه  أن يمكن  ليات البلدان وضعت وقد

 لها  االمت ا  اإلصالحات

  منظمات ا  ال   سا   وتلع   ا صال   ذا بما  ة د اية عل  باإلصال  المت  رين األ خا  يكون أن يج 
ا المد ي الم تم  ا دور   المعلومات هذه نشر في مهم 

 مع لتعاملا كيفية بش ن المساندة يقدمون كما العدالة  لى للوصو  النساء المختلفين المصلحة أصحاب يدعم
 الق ا ي النظا 

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

         م  ددة  ص    المص    

وم  ددة ال      

 لمرأةل االقتصادي بالتمكين الخاصة اإلصالحات تتطر 
  الم تم  ،  سر   ،الن ا  ح ا  جوا   م  العديد إل 
 في اإلصالحات إجراء يلزم مما األوسع، النطا  عل 

 من فةمختل فئات إ را  وكذل  القانون من مختلفة مجاالت
 إليها، المشار اإلصال  عمليات في المصلحة أصحاب
   تنفيذها وكذل 

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

 أطفالهن عل 

 ناهجهام في مبدعة كونها أ بتت البلدان لكن ،  دي ا األك ر هو الش   ة األحوا   شريعات إصال  كان
 للنساء المشتركة العائلية المسؤوليات تقاسم تعزيز عل  األربعة البلدان تعمل الم ال، سبيل فعل   اإلصالحية
 األبوة جا ةإ تمديد أو  و استحدا  خالل من الشخصية األحوال تشريعات من بدال   العمل قانون بتعديل والرجال
 المرنة العمل ترتيبات في النظر وكذل 

ا القانوني ل صال  الد و  عند نجاحها المتعددي  الم ل ة  ص اب جهود أ بتت وقد  إصال  يذتنف عن وأيض 
 بالتعديالت قائمةاألجور في ل نصا  األردنية الوطنية اللجنة قدمت األردن، في الم ال، سبيل وعل   ما

  القانوني اإلصال  إل  المقترحات هذه بع  أدت وقد  العمل قانون عل  المقترحة

7

8

9

10

  اب   شر   وام  ل صال  الناج  

ما   م تها 

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

ما   م تها 

ما   م تها 

مما سات  ا د 

مما سات  ا د 

ما   م تها 



232    

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

  

 مقدمة  .6.1

في بعض احلاالت، كانت هناك اسرتاتيجية واضحة ف. عملًيا على أرض الواقعتطبيق اإلصالحات وضمان تنفيذها ل خمتلفةهنج  البلدانتبين  الدراسةوضح ت
أو /و متقييمات لسياساهت وبرغم أن البلدان األربع قد أجروا" ."التجربة واخلطأ تباع هنجيف حاالت أخرى كان األمر أشبه اببينما خلف جهود إصالح معينة، 

  .ه الدراسةيتجاوز نطاق هذ فصل هلذه التقييماتامل قييمتال إال أنتمكني االقتصادي للمرأة، املتعلقة ابل ممبادراهت

. ه الدراسةيف هذ املذكورةواألطر والتحليالت ات احلالة همت يف جناح املبادرات املتعلقة بدراسأسامل املشرتكة اليت بعض العو  حتديدهذا الفصل إىل  يهدف
بعض  . ومع هذا، تقدم القائمةأدانهاالسرتاتيجيات واآلليات املذكورة  كافةمل تقم كل دراسات احلالة ابستخدام  و ، غري حصريةالقائمة وجتدر اإلشارة إىل أن 

 جهود اإلصالح تؤدي"عوامل النجاح" اليت ميكنهم وضعها على رأس األولوًيت من أجل ضمان أن  حول اتصناع السياساملثرية لالهتمام ابلنسبة لاألفكار 
 التالية لإلصالح:  عوامل النجاح العشرةالدراسة تقرير  ويذكرفرًصا أكثر للمرأة. توفري درجة أكرب من املساواة بني اجلنسني و  إىل حتقيق فعلًيا

 االتساق مع املعايري الدولية وآليات املراجعة. .1

 بناء قاعدة استداللية قوية. .2

 ترتيب تسلسل السياسات حنو اإلصالح القانوين التدرجيي. .3

 أتمني االلتزام السياسي على أعلى املستوًيت الرفيعة. .4

 الدأب إبصرار على الدعوة للقضية وحشد التأييد هلا. .5

 شاركة املرأة وقيادهتا.تبين وتعزيز م .6

 تبين هنج متعددة األطراف )أصحاب املصلحة( ومتعددة القطاعات. .7

 بناء القدرات والتعلم من األقران. .8

 تناول ومعاجلة األعراف االجتماعية التقييدية والقوالب النمطية. .9

 ضمان التطبيق واالمتثال.  .10

 االتساق مع املعايري الدولية/اإلقليمية وآليات املراجعة  .6.2

اتفاقية تتضمن  ه الدراسةارتباطًا هبذهذه املعايري  ملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة. أكثرخاصة ابتوجد جمموعة من املعايري الدولية املدعومة آبليات مراجعة 
يدعم (. كما 6.1طار اإلا ملزم قانواًن )مهمنظمة العمل الدولية؛ وكالالدولية اليت وضعتها العمل  ومعايري( سيداوأشكال التمييز ضد املرأة ) افةالقضاء على ك

 بشأن مثل توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املختلفة، وعمليات احلوار امللزمة قانوانً الدولية غري  الصكوكالتمكني االقتصادي للمرأة عدد من 
 فيت مراجعتهالذي متجبني ومنهاج عمل إعالن فضاًل عن ، وأهداف التنمية املستدامة 2030لعام  لتنمية املستدامةا املساواة بني اجلنسني، وجدول أعمال

 وضع املرأة. لإطار عمل جلنة األمم املتحدة 

 (  ا  ا  ات منظمة العم  الد ل ة س دا   كا  التم     د المر   ) ا ةا  ا  ة الق ا   لى ك

 ، وذلك لعدة أسباب:رئيسةالدولية ال لدان ابملعايري والصكوكالبية التزام مهدراسات احلالة أ مجيعتؤكد 
  متكني املرأة. تقدم هذه املعايري مقاييس مرجعية طموحة ميكن، مقارنًة هبا، قياس مدى التقدم الذي أحرزته البلدان حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني و 
 الزخم الالزم  االلتزام هبذه املعايري أو التصديق عليها يرسل إشارة مهمة عن رغبة اإلرادة السياسية لتحقيق مزيد من التمكني االقتصادي للمرأة وخلق

ا على إجراء اإلصالحات إلحداث التغيري. واألكثر من ذلك، فهذا التوجه يعين، االلتزام بتنفيذ املعايري الدولية على املستوى الوطين، مما ينطوي ضمنً 
 القانونية الالزمة لتوفيق األطر القانونية الوطنية مع هذه املعايري. 
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 حرز حنو تطبيق تلك املعايري، مما يساعد على بناء قاع
ُ

دة استداللية عن يتعني على الدول األطراف امللتزمة هبذه املعايري رفع التقارير حول التقدم امل
تكون اجلهات املنوط هبا مراجعة تلك التقارير  البالد والضغط على احلكومات لتقدمي أداء أفضل. وإضافة إىل ذلك، وضع املساواة بني اجلنسني يف

 مصدرًا لتوجيه وإرشاد الدول األطراف حول كيفية حتقيق مزيد من التقدم. 
  حرز

ُ
عيار ما ميكن أن يسهل احلصول على مزيد من الدعم الذي أداة مهمة يف الدعوة ملزيد من اإلصالحات؛ وااللتزام مبكما تُعد تقارير التقدم امل

 تقدمه األمم املتحدة لتطبيقه. 
على للغاية خطوة قيمة يف حد ذاته أشكال التمييز ضد املرأة افة التصديق على اتفاقية القضاء على كأن ثبت  البلدان األربعةتشري دراسات احلالة إىل أنه يف و 

وجيب أن يتم البلد عاملي حلقوق اإلنسان مقبول لدى  عياركمتفاقية  اال اإلشارة إىل مناصرو حقوق املرأةيستطيع التمكني االقتصادي للمرأة. و  تعزيز طريق
لقضية ن يلمناصر ميكن ل شاملة،االتفاقية  أحكامن أمبا و  ".املفروضة من قبل الغربملزاعم بشأن القيم واملعايري "ا يدحض. وهذا اخلاص هباسياق التنفيذه يف 

 احملرز لتقدمل الدورية تقاريرالاإلصالحات لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة. كما تعد  خمتلف أنواعإىل االتفاقية حينما يطالبون إبجراء  اإلشارة حقوق املرأة
من خالل  وضع التمكني االقتصادي للمرأةعن  استدالليةعدة تقدمي قالاحلكومة  دفعاالتفاقية وسيلة ملناصري حقوق املرأة ل ا الدول األطراف يفتقدمه يتال

تقارير لقياس مدى  هيسيداو"، و اتفاقية حول  موازية "تقارير ابلبلدان املختلفةمجع كل أنواع البياانت واملعلومات. كما أصدرت املنظمات غري احلكومية 
حرز حنو التقدم 

ُ
إىل أن  من أجل هذه الدراسة املقابالت اليت مت عقدهاأشارت اجملتمع املدين. وعالوة على ذلك،  منظورتطبيق ما ورد يف االتفاقية من امل

إلجراء مزيد من اإلصالح القانوين يف خمتلف  م الراميةمحالهتتدعيم لالتفاقية لاخلتامية قد استخدموا املالحظات  يف البلدان األربعةاملناصرون حلقوق املرأة 
عن قلقها بشأن املستوًيت أشكال التمييز ضد املرأة افة القضاء على ك جلنة اتفاقيةعلى سبيل املثال، أعربت و لتمكني االقتصادي للمرأة. اجملاالت املتعلقة اب

 4.5 ودراسات احلالة 4.4 إصالح تشريعي )اإلطارالبلدان إلجراء  هذه مما زاد الضغط على ،1دراسةالغطيها ت البلدان اليتللعنف ضد املرأة يف كل  رتفعةامل
 (. 4.6و

هي خطوة مهمة حنو اإلصالحات  اتفاقيات منظمة العمل الدولية املصادقة على أن هذه الدراسةيف إطار وابملثل، أوضحت دراسات احلالة واملقابالت اليت متت 
 التمكني االقتصادي للمرأة: اليت تدعم 

 األردن البلد الوحيد ضمن البلدان  يُعدلتزام مبوضوع تلك االتفاقية. فعلى سبيل املثال، يُعد التصديق على اتفاقية ما إشارة مهمة تدل على اال
(. وقد طور 102املدرجة يف الدراسة اليت صدقت على أجزاء من االتفاقية األساسية ملنظمة العمل الدولية املتعلقة ابلضمان االجتماعي )رقم 

لتزم التزاًما قوًًي بتوفري الضمان االجتماعي لكافة املواطنني، وهو ما يتضح جلًيا يف ياألردن سياسات وطنية متسقة للضمان االجتماعي، و 
 (.2.3اإلصالحات األخرية اليت أُدخلت على قانون الضمان االجتماعي )دراسة احلالة 

  ،حرز وأي يساعد التزام البلدان برفع التقارير الدورية حول تنفيذها على مبجرد أن يتم التصديق على اتفاقية ما
ُ

توفري قاعدة استداللية للتقدم امل
 عراقيل قد تواجه التنفيذ. كما يضغط هذا االلتزام برفع التقارير على احلكومات إلحراز التقدم املنشود. 

 ضي قدًما. وعالوة على ذلك، تُعترب هذه املالحظات أداة حيوية للدع
ُ

وة للقضية والضغط توفر مالحظات جلنة اخلرباء التوجيه للبلد بشأن كيفية امل
 من أجل حتقيق مزيد من التقدم. 

 إصالحات  ما أن يتم التصديق على اتفاقية ما، ميكن للفرق القطرية مبنظمة العمل الدولية تقدمي دعًما مهًما للتنفيذ، والذي قد ينطوي على إجراء
ال، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لتونس ومصر فيما قانونية وغريها من اإلصالحات لتدعيم التمكني االقتصادي للمرأة. وعلى سبيل املث

اهلياكل )الوحدات( اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني داخل منظمات أصحاب األعمال من أجل حتسني نتائج تطبيق املساواة بني يتعلق إبنشاء 
 (.2.6و 2.5)دراسات احلالة عمليات املفاوضة اجلماعية اجلنسني يف 

 

واتفاقيات منظمة  (سيداو) القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة املعايري الدولية األساسية للمساواة بني اجلنسني: اتفاقية .6.1 اإلطار
 العمل الدولية

  و(سيداأشكال التمييز ضد املرأة ) افةاتفاقية القضاء على ك

 حصريبشكل  ،عترب االتفاقية الدولية األساسية املعنية، واليت تُ 1(سيداو)القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة  على اتفاقية البلدان األربعةدقت اص
يكون و  ..نيةالقانونية الوط هاأطر يف سيداو تعكس الضماانت اليت نصت عليها اتفاقية  أنبلدان لل ينبغييعين أن واالتفاقية ملزمة قانواًن مما  .املرأة حبقوق

حرز حنو تنفيذهاحول امنتظمة  دورية صدقت على االتفاقية تقدمي تقارير البلدان اليت على
ُ

 بواسطة اللجنة املعنيةتقارير هذه التم مراجعة ي. مث لتقدم امل
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تطبيق  الدولة الطرف حنوظات اخلطوات اليت تتخذها حهذه املالتوثق . و بلدانتقارير العن ر مالحظات اصدتقوم إبابلقضاء على التمييز ضد املرأة واليت 
سياقات ال" حول كيفية تطبيق اتفاقية سيداو يف موثوقةاملالحظات "إرشادات  قدمتقدم التوجيه حول كيفية حتقيق مزيد من التقدم. كما تكما االتفاقية  

مزيد من اإلصالحات القانونية  جراءالضغط إل متكنهم من ة بني اجلنسنياملساوا يف جمال نشطاءل، عالوة عن كوهنا أدوات دعوة مهمة لاملنفردة لكل بلد
 هم. ديف بل الزمةوغريها من التدابري ال

 لتقدمي الشكوىوآخر  للتحري إجراءيستحدث بروتوكول اختياري. وهذا الربوتوكول  (سيداوالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ) اتفاقيةوتتضمن 
، تقدمي الشكوى أما إجراء. ابلدول األطراف واملنهجة حلقوق املرأة االنتهاكات اخلطرةحتقيقات يف جراء تفاقية إباالللجنة  تحريال يسمح إجراء حيث

يف هذه املشمولة  األربعةومن بني البلدان تفاقية. االحقوق املرأة إىل جلنة  انتهاكاتأو شكوى بشأن  التماًسالألفراد واجملموعات النسائية بتقدمي  فيسمح
 . قط هلذه البلدانعملًيا إجراءات التحري والتحقيق ستخدم مل تُ  ذلك،هذا الربوتوكول. ومع فقط على املغرب وتونس كل من صادق  ، الدراسة

 اتفاقيات العمل اخلاصة مبنظمة العمل الدولية 

تضع إمنا ؛ ولكن توصياهتا ليست ملزمة قانواًن، و الدول األعضاءدولية ملزمة قانواًن ميكن أن تصدق عليها  معاهداتعد اتفاقيات منظمة العمل الدولية تُ 
العمل الدولية ملنظمة العمل الدولية واملتعلقة مبختلف جماالت معايري كلها على   البلدان األربعةدقت ا. وقد صالدول األعضاءتوجه العمل يف  اليت املعايري

)رقم  1958واملهنة(،  االستخدام( واتفاقية التمييز )يف 100صدقت مجيعها على اتفاقية املساواة يف األجور )رقم فقد صادي للمرأة. التمكني االقت
كما تتضمن عترب مبادئ وحقوق أساسية يف العمل.  اتفاقيات أساسية ملنظمة العمل الدولية. وتغطي االتفاقيات األساسية موضوعات تُ كالمها (، و 111

( واتفاقية محاية 156)رقم  اتفاقية العمال ذوي املسؤوليات العائلية تعلق ابملساواة بني اجلنسنيي فيماساسية األخرى األ منظمة العمل الدوليةيري معا
شملها ت البلدان اليتالبلد الوحيد من بني  و، يف حني أن املغرب ه156ابلتصديق على االتفاقية رقم  البلدان األربعة(. ومل تقم أي من 183األمومة )رقم 

 . 183صّدق على االتفاقية رقم  والذي الدراسة

حرز حنو تنفيذ هذه االتفاقياتابنتظام  دورية قدم تقاريرأن تصدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية  البلدان اليت ويتعني على
ُ

كما .  عن التقدم امل
نظمة العمل مبأيًضا. مث تتوىل جلنة اخلرباء  متقدمي إسهاماهتمن  حينها ميكنهم اممظمات العمال وأصحاب العمل ينبغي مشاركة تقارير احلكومة مع من

 التقدم يف تطبيق معايري العمل الدولية. يعرض فكرة عامة عن مدى  سنوًيً  االلجنة تقريرً هذه تصدر كما .  مالحظاهتاالدولية فحص هذه التقارير وتقدمي 
مصر و : (سيداوالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ) نوات التصديق على اتفاقيةساتفاقية سيداو. مواد حتفظات على بعض  سجلتأن مصر واألردن واملغرب قد على الرغم من  1ظة: و ملح

 . 1985تونس و ، 1993املغرب و ، 1992األردن و ، 1981
 Inquiry into access to contraception in Manila: CEDAW Committee finds that the Philippines “, )[1]to CEDAW, 2015(Optional Protocol املصدر:

, Conventions and Recommendations, )[2](ILO, 2020; https://opcedaw.wordpress.comviolated CEDAW”, 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm 

 

اليت يف دفع عمليات اإلصالح  أمهيتها احلامسةابإلضافة إىل التصديق على االتفاقيات الدولية، هناك أنواع أخرى من االلتزامات واآلليات الدولية اليت أثبتت 
صلة بوجه  ذاات وضع املرأة وجلنة 2030التنمية املستدامة لعام  جدول أعمالفعلى سبيل املثال، تعترب . األربعةالبلدان التمكني االقتصادي للمرأة يف تدعم 
 . خاص

 توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن املساواة بني اجلنسني

يف احلياة االجتماعي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول النوع  ةللمساواة بني اجلنسني: توصي صكني قانونيني نظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمتتلك م
 (. 2013رًيدة األعمال ) شغيلحول املساواة بني اجلنسني يف التعليم والت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ةوتوصي (2015العامة )

كن اآلابء واألمهات من عمل متُ ظروف لألسرة و مراعية وتشجع سياسات  ؛يف التعليماملساواة بني اجلنسني من شأهنا أن تعزز وتوصي األخرية بتبين ممارسات 
لقطاعني العام واخلاص. كما توصي بزًيدة التمثيل التشغيل ابيف  ، بشكل أكرب،كن املرأة من املشاركةبني ساعات العمل ومسؤولياهتم األسرية ومتُ حتقيق التوازن 

https://opcedaw.wordpress.com/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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ن كاإلهناء التحرش اجلنسي يف مواهلادفة  الئمةالتدابري املافة الفجوة يف األجور بني اجلنسني، وتشجيع كء على القضاالقرار، و  مناصب صنعالنسائي يف 
 . األكثر تضررالألقليات املنتميات الفجوة بني اجلنسني يف نشاط رًيدة األعمال، واالنتباه إىل االحتياجات اخلاصة للنساء املهاجرات والنساء  صالعمل، وتقلي

ه يُتوقع من . وهذا يعين أناأخالقيً  هائلة هلا قوة تزالإال أهنا ما، أو من التزموا بتنفيذها إليها انضمواملزمة قانواًن ابلنسبة ملن غري أن التوصيات  نييف حو 
حرز تقارير التوصيات املنضمة إىلرفع البلدان . وتكاملتطبيقها بشكل  السعي جاهدين لمناصريها 

ُ
جمللس منظمة التعاون  هاتنفيذحنو  مرحلية عن التقدم امل

 والتنمية االقتصادية. 

البلد الوحيد يف منطقة الشرق  واملغرب هجدير ابلذكر أن بتوصيات املنظمة. و  والبلدان الشريكةميكن أن يلتزم أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و 
ستدعم املنظمة املغرب يف التطبيق كما ، ورًيدة األعمال.  شغيلاة بني اجلنسني يف التعليم، والتاملنظمة بشأن املساو  ةتوصي التزم ب ذيال إفريقيااألوسط ومشال 

 .  يف املغرب ملنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالقطري ربانمج المن خالل املرحلة الثانية من  ةصيذه التو الفعلي هل

  2030جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 

أشكال الفقر،  افةإلهناء ك للبلدان اإطارً  وهو يوفر 2015يف  ،أهداف التنمية املستدامة ، مبا يف ذلك2030لعام  لتنمية املستدامةا أعمالجدول اعتماد مت 
أهداف  حددت. وقد )2015UN ,[3]( إغفال أحد ضمان عدمويف الوقت نفسه ، ات املناخيةتغري الوالتعامل مع مشكلة التصدي ألوجه انعدام املساواة و 

 حتقيق "املساواة الكاملة بني اجلنسني ومتكني حنو هامن 5يف ظل سعي اهلدف رقم سألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة سقًفا مرتفًعا للغاية ملالتنمية املستدامة 
أبكملها حيث أصبحت تُعترب شرطًا  2030التنمية املستدامة لعام  جدول أعمالاملساواة بني اجلنسني على مستوى  تعميم" كما يتم .البناتو  مجيع النساء

قدمت كل من مصر قد . و البلدان أن تتبين حتقيقها يُتوقع منأن أهداف التنمية املستدامة ليست ملزمة قانواًن،  ورغم. 2030 جدول أعمالأساسًيا إلجناز 
بشأن األربعة فقط على معلومات حمدودة بلدان لاالستعراضات اخلاصة ابومع احتواء تلك  . 2(RsVNطوعية )استعراضات وطنية وتونس واملغرب واألردن 

حرز يف ما تزال أداة مفيدة لتتبع التقدم إال أهنا املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
ُ

 الوطين. على املستوى تطبيق أهداف التنمية املستدامة امل

مهم يف  ريثهلا أتر أهداف التنمية املستدامة وكذلك األهداف نفسها يأن عمليات تطو ه الدراسة جريت إلعداد هذاليت أُ تشري دراسات احلالة واملقابالت و 
الذي يركز من أهداف التنمية املستدامة  5.2اهلدف رقم وفر على سبيل املثال، يف تونس، ف. ةتمكني االقتصادي للمرأخطة الإىل  هتمامجذب مزيد من اال

)دراسة احلالة  فتياتالنساء و لالعنف ضد لقانون شامل  شروعستمرار العمل على مفتيات الزخم الالزم الوال نساءعلى كل أشكال العنف ضد الالقضاء على 
4.4 .) 

 جلنة وضع املرأة وإعالن جبني 

قضاًي املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وهي جلنة ب اهليئة احلكومية الدولية األساسية عاملًيا اليت ختتص، بشكل حصري،( CSWعد جلنة وضع املرأة )تُ 
االلتزامات اخلاصة أبهداف  تنفيذ حقوق املرأة ومتابعة تعزيزاللجنة منصة مهمة لتيح (. وتECOSOCاالجتماعي )و  االقتصاديألمم املتحدة جمللس ااتبعة 

بذكراه اخلامسة حتفل يس ذيلواني جب ومنهاج عمل إعالننفيذ أهداف تتوىل اللجنة متابعة ت ملساواة ينب اجلنسني ومتكني املرأة. كمااملتعلقة ابالتنمية املستدامة 
حرز حنو حتقيق أهداف التقدم  املرحلية عن تقاريرال ابلفعل بلدان الدراسة األربعةولقد قدمت  .20203يف والعشرين

ُ
الذي مر على اعتماده  إعالن جبنيامل

 .)UN Women, 2019[4]( عاًما 25أكثر من 

تغري كل عام. ويف السنوات األخرية، ي موضوع مااملختلفة من أصحاب املصلحة ملناقشة  الفئاتواليت متتد ملدة أسبوعني  املرأة وضعلجنة ل الدورة السنويةوجتمع 
 )الدورة السنويةاملتغري  العمل املختلفة للتمكني االقتصادي للمرأة، مثل التمكني االقتصادي للمرأة يف عاملجنة على اجلوانب لالاليت تتناوهلا وضوعات املركزت 

(؛ وأنظمة احلماية االجتماعية، والوصول إىل اخلدمات العامة والبنية 62رقم  الدورة السنوية) الريفياتفتيات النساء وال(؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني 61رقم 
الدورة يف  البلدان األربعة على املشاركة، بشكل نشط، قد دأبت(. و 63رقم الدورة السنوية تية املستدامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات )التح

رقم يف إطار الدورة لية جانبية ، نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فعا2019. ويف خمتلفةلجنة وضع املرأة من خالل تنظيم فعاليات جانبية السنوية ل
الوكالة  "تغيري القوانني، وتغيري العقول. التمكني االقتصادي للمرأة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا" ابلتعاون معاليت كان موضوعها للجنة وضع املرأة  63
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 وزارةوال( CAWTARث )و املرأة العربية للتدريب والبح ركزوم(، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وأوكسفام ابألردن، SIDA) السويدية للتنمية الدولية
 .4هذه الدراسة الذي مت يف إطارلمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن كجزء من العمل ل التونسية

إلجراء منصة فريدة من نوعها وفرت اللجنة حيث  متنوعة، شكالأب ،يف جلنة وضع املرأة فائدة يف اإلصالحات اليت متت البلدان األربعةشاركة ملكانت وقد  
جلنة  تسلطكما   بلدان.بعض السياقات يف دائًما  يكون متاحا أو ممكنا اجملتمع املدين، وهو ما قد ال امبا فيه، اجلهات الفاعلةاملختلفة من فئات حوار حول ال

على سبيل املثال، و إصالحات معينة. جتاه إجراء  البلدان املشاركةااللتزام السياسي من  ظهرلى املستوى الدويل وتالبلدان عإصالحات الضوء على وضع املرأة 
النساء والفتيات الريفيات"، مما قد  "متكني اليت نُظمت حتت عنوانوضع املرأة للجنة  62يف إطار الدورة السنوية رقم األربعة فعاليات جانبية  اننظمت البلد

 (. الثالث القسم اخلاص ابملرأة الريفية يف الفصلراجع ة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )يف منطق على هذه املسألة زًيدة الرتكيزيكون أدى إىل 

 املعايري اإلقليمية: من بروتوكول مابوتو إىل إعالن القاهرة

فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن ابمليثاق اإلالربوتوكول امللحق  عدهناك أيًضا معايري إقليمية حلقوق املرأة. ويُ  الدولية، ابإلضافة إىل املعايري وآليات املراجعة
الدول يلزم منهًجا تقدمًيا الربوتوكول يتبىن و  .5فريقيةركز على حقوق املرأة اإليقانونية  صكبوتو، اابسم بروتوكول م أكثر فريقيا، واملعروفإحقوق املرأة يف 

 الربوتوكول.  هذاوحيدة من بني البلدان اليت تغطيها الدراسة اليت صادقت على تونس هي ال. وحىت اآلن، من ضماانت بتنفيذ ما جاء بهاملصادقة عليه 

ضماانت مهمة للتمكني االقتصادية  ،اجلامعة العربيةاعتمدته والذي  ،2030املرأة العربية  العربية لتنمية واالسرتاتيجيةللنهوض ابملرأة كما يقدم إعالن القاهرة 
حرز على جانب التقدم عن الرفع تقارير دورية عليها أن تاجلامعة العربية إال أن ملزمة قانواًن، الواثئق غري هذه يف حني أن للمرأة. و 

ُ
عمليات تنفيذ. وتتم امل

سيا )إسكوا( و/أو آ جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريبتكون يف األغلب بقيادة  على املستوى اإلقليمي، واليت ،بشكل منتظم ،ناقشةاملو  راجعةامل
 اجلامعة العربية. 

 بناء قاعدة استداللية .6.3

البلدان املرأة يف هذه  شهد وضعالعريب. كما  عالربي ثورات ة مستمرة يف أعقابواجتماعي ةواقتصادي ةسياسي اتبتغيري  ه الدراسةغطيها هذت البلدان اليتمتر 
يف املرحلة اليت أتيت عقب تنفيذ اجملتمع ) ات اليت طرأت علىعكس التغيري يعلى مدار العقد املنصرم. وميكن استخدام اإلصالح القانوين إما ل ةجذري تغيريات

احلايل يف  وضعق ال(. يف كلتا احلالتني، من املهم توثييف مرحلة تسبق اإلصالحيف اجملتمع )املنشودة ( أو ميكن أن يستخدم كأداة لتحقيق التغيريات اإلصالح
 من خالل مجع البياانت الكمية والنوعية. ذلك اإلصالح القانوين. وميكن أن يتم يتطلب الذي و اجملتمع 

يف الدعوة إىل اإلصالح  حيويهو أمر  االستداللية قاعدةالإىل أن بناء  البلدان األربعة املستقاة منتشري العديد من دراسات احلالة وعالوة على ما سبق، 
يف  نزلينيالصعب للعمال امل وضععلى سبيل املثال، كانت تقارير منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية اليت توثق الفقانوين والسياسي واملؤسسي وأتمينه. ال

، قدمت الدراسات البلدان األربعةيف و (. 3.1 )دراسة احلالة الذي مت اعتماده يف هناية املطاف املنزلينيقانون العمال صياغة املغرب نقطة بداية مهمة للدعوة إىل 
يف  5.3 لدعم مزيد من التوازن بني اجلنسني يف قطاع اإلعالم )القسم اليت متت إلصالحات و/أو املبادراتل استداللية املرأة يف اإلعالم قاعدةاليت تناولت 

التقييم املفصل  فإنلتمكني االقتصادي للمرأة، اب املتعلقةتقييمات لسياساهتا و/أو مبادراهتا  البلدان األربعةأجرت بينما . و (5.2 ودراسة احلالة اخلامس الفصل
  .ذه الدراسةخيرج عن نطاق هتقييمات هلذه ال

تعمل، بصورة و  صتهاخا لبياانتا البلدان أنظمة طورتوضع املرأة وحتليلها ونشرها. كما  عنيف مجع أنواع خمتلفة من البياانت بكثافة  لقد استثمرت البلدانو 
البلدان مجع وحتليل هذه البياانت. وقد ساهم التزام  الفاعلة يف عملية من األطرافأكثر تنوًعا مجع أنواع جديدة من البياانت وإشراك جمموعة متزايدة، على 

حرز التقدم قياسب
ُ

يتم و لتحسني عملية مجع بياانت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحتليلها. دافع قوي وفري يف تهداف التنمية املستدامة أب فيما يتعلق امل
، ومنظمات اجملتمع ني، واملنظمات الدولية، واألكادميي(مكاتب اإلحصاء الوطنية) احلكومات مبا فيها ،جمموعة من أصحاب املصلحةبواسطة مجع البياانت 

 اص.  القطاع اخلفضاًل عن (، الدوليةو  وطنيةاملدين )ال
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مجع بياانت املساواة بني اجلنسني،  تعميمجمموعة كبرية من املبادرات ل بتنفيذقامت احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف السنوات األخرية وقد 
 : ، وعلى سبيل املثالمن اجملتمع املدين والشركاء الدوليني لباتاطمدفوعة مب

  التونسي لإلحصاء كل اهليئات اإلحصائية بتصنيف البياانت حبسب نوع اجلنس.يلزم قانون اجمللس الوطين 
  .بدأت كل من مصر، واألردن، واملغرب يف إصدار تقارير حول إحصاءات املساواة بني اجلنسني املتعلقة ابملسائل االقتصادية واالجتماعية 
 صنفة حبسب نوع اجلنس واخلاصة ابلعمل والتشغيل. ويتم تقدمي تصدر األجهزة اإلحصائية الوطنية يف البلدان األربعة جمموعة من اإل

ُ
حصاءات امل

 هذه اإلحصاءات إىل قاعدة البياانت اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية وتصبح متاحة لالستخدام يف املقارانت الدولية. 
قضية التمكني لدعم صالح القانوين إجراء اإل وصل حليثيات احلاجة إىلتأيًضا يف مجع أنواع جديدة من البياانت لل البلدان قد بدأتتوضح دراسات احلالة أن و 

 )UN Women/ESCWA, 2017[5]( كلفة العنف الزوجي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياتحديد تاالقتصادي للمرأة. ومت تطوير منوذج ل
املعلومات حول كيفية تعترب صياغة . و )OECD, 2019[6](وجه عام م املساواة بني اجلنسني باعدنكلفة االقتصادية التساب الحلوكذلك منهجيات 

استقصاءات يف مصر  أُجريت(. ومؤخرًا، الرابع يف الفصل 4.3 أداة دعوة قوية جًدا لإلصالح )اإلطار استفادة االقتصاد من متكني املرأة يف شكل أرقام
جتاه املساواة بني  والنساءالرجال  مواقفحول  )World Bank, 2018[8](واألردن  )UN Women/Promundo, 2017[7](واملغرب 

األعراف  تستمر هبااليت  طريقةما يوفر نظرة متعمقة للوهو ، بلدانمن البياانت يف هذه الهي املرة األوىل اليت يتم فيها مجع مثل هذا النوع هذه اجلنسني. و 
استداللية يف عرقلة التمكني االقتصادي للمرأة. وعلى مدار العقد املنصرم، قامت مصر وتونس واملغرب أيًضا ببناء قاعدة املواقف والتوجهات االجتماعية و 

 مثل هذاإاتحة إىل أن اليت متت يف إطار هذه الدراسة  املقابالتقد أشارت (. و 5.2ودراسة احلالة  اخلامس عالم )الفصلصورة املرأة يف اإل طرح كيفيةحول  
 اخلاصة ابلعنف ضد املرأة.  ات واحملظوراتاحملرمفكرة النوع من البياانت يساعد يف طرح املوضوعات احلساسة للنقاش وحتطيم 

الشرق األوسط ومشال إفريقيا أولوية مهمة يف منتدى التمكني االقتصادي  بلدان ملساواة بني اجلنسني يفاب اخلاصةن لتحسني البياانت إ وإضافة إىل ذلك،
ية االقتصادية منظمة التعاون والتنماليت جتريها ث و بحالشري تالشرق األوسط ومشال إفريقيا. و منطقة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف  تنظمهللمرأة الذي 

 الزمةإىل أنه برغم هذا التقدم، مازالت هناك فجوات يف البياانت ال ،(6.4طاراإل؛ (WEEF) املنتدىعمل تم يف إطار ت يتوال ،يف مصر واملغرب وتونس
 أهداف التنمية املستدامة مؤشراتنصف ب فقط تتوفر البياانت اخلاصةحيث  لقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة

حول متوسط عدد ساعات  اجلنس سب نوعحبالبياانت املصنفة كما أن ،  نظمغري امل عملعلى سبيل املثال، هناك نقص يف اإلحصاءات اخلاصة ابل. و 6املختارة
بدوام جزئي مل يتم اإلبالغ عنها للعاملني  اجلنس سب نوعحباملصنفة  فضاًل عن أن النسب، فرقةالعمل املنزيل مدفوع األجر وغري مدفوع األجر حمدودة أو مت

املنشآت ونسبة ملكية األنشطة التجارية يف جمال  املصنفة حسب نوع اجلنس إلحصاءاتلالوطنية ئية اإلحصااألجهزة . أما ابلنسبة إلنتاج بلدانكل ال  يف
 ضعيفة. فهيحبسب احلجم،  اململوكة للنساء،

 امً انتظصورة أكثر اب متعلقة ابلنوع االجتماعيحاجة جلمع بياانت إضافية هناك منتظم، دوري بشكل  املعياريةجبمع البياانت  تقوم احلكوماتوعلى الرغم أن 
التعاون . وتقدم املنظمات الدولية، مبا فيها البنك الدويل ومنظمة البلدان وعلى مدى الفرتات الزمنيةميكن مقارنتها على مستوى إضافية من خالل استقصاءات 

هلذه  ستدالليةقاعدة االالبياانت والتحليالت القيمة للغاية إلثراء يوفرون اليف عملية جتميع هذه البياانت وحتليلها. كما بلدان لل الدعموالتنمية االقتصادية، 
. للحكومة احمللي واستكمال البياانت الرمسية تلعب منظمات اجملتمع املدين دورًا فريًدا يف مجع البياانت على املستوىكما (.  6.3و 6.2 طاراإل)البلدان 

 املتاحة لتحقيق مزيد من االستفادة من ياراتاخلاحلكومات  بحث. وينبغي أن تالنوع االجتماعي بياانت حول أيًضا، بشكل متزايد، يشارك القطاع اخلاصو 
اخلاصة حول عدد املوظفني من اإلانث املنشآت انت الصادرة عن القطاع اخلاص. فمثاًل، ميكن أن تستخدم احلكومات بعض البيا اليت يقدمها بياانتال

 . منشأة بعينها والرجال يف

 ومقصودةغري صحيحة . وأحيااًن تكون هناك معلومات حيويأمر  ستدالليةقاعدة االهذه الأن نشر هذه الدراسة املقابالت اليت متت ألجل  جلًيا وقد أوضحت
احلاجة إلجراء مزيد من اإلصالحات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني. وقد ثبت أنه حينما تتم شأن سلًبا على الرأي العام بمن أجل التأثري للجمهور يتم نشرها 

يت عضاء للتصو األمن أجل حشد آراء على النقاشات اليت تتم القوية يف التأثري االستداللية قاعدة المناقشة اإلصالحات القانونية يف الربملان، ميكن أن تساعد 
 عزيزمن أجل تالتشريعية منظمة اجملتمع املدين األردنية "صداقة" على بناء قاعدة استداللية خاصة ابلتعديالت عملت على سبيل املثال، و يف صاحل اإلصالح. 

 (.2.4 لة)دراسة احلا 2019يف  العمل خيارات رعاية الطفل يف قانون العمل. وأصبحت هذه املقرتحات قانواًن من خالل تعديالت قانون
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 املبادرات الدولية لتتبع اإلصالح وقياس مدى التمييز .6.2 اإلطار

 افيهمبا بلًدا،  190واإلصالح يف املتعلقة بنوع اجلنس البنك الدويل الفجوات القانونية املرأة، أنشطة األعمال والقانون الصادرة عن تتبع جمموعة بياانت ت
القانونية اليت تواجه النساء يف احلصول على الوظائف العراقيل مقارنة لفهم قابلة للعلى بياانت هذه اجملموعة مصر واألردن واملغرب وتونس. وحتتوي 

 عاًما مضت.  50تعود إىل حوايل  تشريعيةودخول جمال رًيدة األعمال. كما أن هناك بياانت اترخيية حول اإلصالحات ال

من خالل تقدمي اجلنس على نوع  القائمالتمييز ( SIGI) اجلنسني بني واملساواة االجتماعية للمؤسسات االقتصادية والتنمية التعاون منظمة ؤشرميقيس و 
 بني الرجل واملرأة فيما يتعلق ابحلقوق والفرص نشأؤشر الفجوات اليت تهذا املاملؤسسات االجتماعية حلياة النساء. ويبحث عن كيفية تشكيل وضح أرؤية 

 لقر اليت تعالعوائق يف جمال التنمية من فهم  شتغلنيوامل اتهذه األداة املبتكرة صناع السياسمتكن واملمارسات و  ،واألعراف االجتماعية ،التشريعات بسبب
 للمؤسسات االقتصادية والتنمية التعاون منظمة مؤشر. مت إطالق املستمرة لتمييزاوراء أشكال حتديد الدوافع و  ،بشكل أفضل ،املساواة بني اجلنسنيحتقيق 

لسلسلة من التقارير اليت  أساس 2019، و2014، و2012يف وشكل منذئذ ويف إصداراته ، 2009يف  (SIGI) اجلنسني بني واملساواة االجتماعية
حرز تقدم حتلياًل ملستوى التمييز يف املؤسسات االجتماعية والتقدم

ُ
 يف جمال املساواة بني اجلنسني.  امل

SIGI 2019 , )[6](OECD, 2019; https://wbl.worldbank.org, Women, Business and the Law, )[9](World Bank Group, 2020املصدر: 
Global Report: Transforming Challenges into Opportunities, Social Institutions and Gender Index, 

https://doi.org/10.1787/bc56d212-en. 

 الرتتيب التسلسلي للسياسات اهلادفة لإلصالح القانوين التدرجيي  .6.4

املساواة بني دان بشأن للبلالكلية  إطار أولوًيت السياسات ضمنتتم إمنا عزلة، و نليست ملكنها هي عملية بطيئة وتدرجيية. و  التشريعيعملية اإلصالح إن 
 . االقتصادية الشاملة للبلدانسرتاتيجيات اال يف يتم إدماجهاجلنسني. كما أن منظور املساواة بني اجلنسني ينبغي أن 

 ،مصرفإن . احمددة لكل منه لمساواة بني اجلنسنيلاسرتاتيجيات متتلك البلدان عدة أشكال. أواًل، يف االقتصادي للمرأة للتمكني  اتيةهود السياساجلأتيت و
؛ واسرتاتيجية األردن الوطنية 2030االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية  :ي، وهوطنية للمساواة بني اجلنسني اتاسرتاتيجي الديهواملغرب  ،واألردن

عامة وشاملة بشأن توجيهات  هذه االسرتاتيجيات تعطيو  (.2)إكرام  الثانية للمساواة املغربية اخلطة احلكوميةو (؛ قيد اإلعداد) 2025-2020للمرأة 
هذه  اة بني اجلنسني. كما أنلمساو ل عامةملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف البالد. ال متتلك تونس اسرتاتيجية ا يف طريق تعزيز اخلطوات التاليةو التحدًيت 

 للمرأة الريفية. تونس ختص جمموعات معينة من النساء مثل اسرتاتيجية وخطة عمل  متكني اسرتاتيجيات البلدان لديها

 الزمةال ججواحلدلة السياسة األ نفيذإصالح قانوين. وميكن أن يوفر تمن أجل إجراء لضغط ل الالزم جيايباألثر اإل أواًل  سياسة كان لوضعيف بعض احلاالت،  و 
ستخدمت على سبيل املثال، اُ و . معنيجراء إصالح قانوين صراحًة إبالسياسة نفسها وصي ، تاألحيان. ويف بعض التشريعيمزيد من اإلصالح جراء إل

(. 4.2 املصري )دراسة احلالةواريث املقانون تنقيح ( كمدخل للتفاوض على الرابع ، الفصل4.1 طاراإل) 2030االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية 
يف  سريسرة من العنف األطار الوطين حلماية األإلاسري كل من يكمل كل من التشريع والسياسة بعضهم البعض. وعلى سبيل املثال، ي أخرى،أحوال ويف 

 4.5 )دراسات احلالةالبلدين يف التشريعية للعنف ضد املرأة طر األمع لتوازي ( اب2015) يف مصر لعنف ضد املرأةمناهضة ا( واسرتاتيجية 2016) األردن
توصي  تعميماتعلى سبيل املثال، أصدر املغرب و إطار أكثر إلزاًما. إرساء قبل  التشريعي قائم ابلفعلطار نوع معني من اإل(. وأحيااًن، يكون هناك 4.6و

كملها حالًيا على البلد أبيُطبق يف قانون هذه الضمانة  ت، صيغفيما بعدجملتمعات. و بعض ا يفإىل األرض والرجال النساء السالليات  حصوليف ابملساواة 
 (.  3.3 )دراسة احلالة

الشاملة  إلصالحاتأاتحت اعلى سبيل املثال، ف. النوع االجتماعيقضاًي تعميم االستفادة من سياسة اإلصالح يف جمال معني من أجل يقوم منهج آخر على و 
(. 3.3 لألراضي )دراسة احلالة يف احلصول على احلقوق اجلماعيةاملساواة بني اجلنسني انعدام قضاًي تناول فرصة لالألراضي واملتعلقة اب اليت جرت يف املغرب

https://wbl.worldbank.org/
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قد تضمنت (. و 2.3 )دراسة احلالة على وجه اخلصوصالنساء  إصالحات أفادت يف األردن، أدى إصالح النظام الكلي للحماية االجتماعية إىلأما 
 (. 3.4)دراسة احلالة  مكواًن للنوع االجتماعيلالجئني يف األردن  الشاملة رتاتيجياتاالس

 ضمان االلتزام السياسي على أعلى املستوايت  .6.5

 الالزم سياسيالزخم الخبلق إما  الدول ميكن أن يقوم قادة احلكومة أو رؤساءو االلتزام السياسي على أعلى مستوى.  حتقيق لكي يتم اإلصالح، البد من
أنظمة  الدراسة غطيهات ابلبلدان اليتتعلق ابلتمكني االقتصادي للمرأة. وتوجد ما يإلصالح  مدعمه بداءابلفعل إل وجودامل الزخملإلصالح، أو االستفادة من 

وقد قدم ملكا  ؛سلطات سياسية كبريةب ، بصفته رأس الدولة،امللك تمتعحيث يمن املمالك الدستورية . فاملغرب واألردن معمول هبا ابلفعل سياسية خمتلفة
 لرئيسليف حلظة االستقالل من خالل املبادرات الرائدة  متثل –حقوق املرأة جتاه البلدين دعًما كبريًا لقضية متكني املرأة. ويف تونس، هناك التزام قوي واترخيي 

الذي حيدده  . كما مسح النظام الرائسي القوي يف مصراحاليً  القائمالناهض  الدميقراطيالنظام التونسي يقرها ويعززها  ة دائمةوطني مسةأصبح و  - بورقيبةالراحل 
رؤساء  لعبلمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وتوضح دراسات احلالة كيف ل حيوية تستند إىل هنج القمة إىل القاعدة لدستور املصري بوجود مبادراتا

" كان الدولة الداعمة للنسويةمن "مط لتمكني االقتصادي للمرأة. وغالًبا، هذا النالتشريعية من أجل اة اإلصالحات يف دفع عجلحامسًا دورًا  البلدان األربعة
ابلضرورة مع الدينية ذات اخللفية فيها اهليئات الدينية واحلركات السياسية  تتفقاإلصالح على أرض الواقع، وخاصة يف السياقات اليت ال  إمتامعاماًل مهًما يف 

 . ا التوجههذ

لصاحل التمكني االقتصادي للمرأة، مبا واليت جاءت قانون العمل  يفامللك عبد هللا بن احلسني الثاين اإلصالحات األخرية  يف األردن، دعمعلى سبيل املثال، و 
التونسية جلنة احلرًيت الفردية واملساواة مت تكليف  ،الباجي قائد السبسي راحل(. وحتت قيادة الرئيس التونسي ال2.2 طاراإل)الدوام املرنة  فيه ترتيبات

(COLIBEبعمل تقرير، وقد ) أعلن الرئيس املصري عبد من جانبه، (. و 4.1ملساواة يف املرياث )دراسة احلالة بشأن اتوصيات اللجنة الراحل  الرئيس دعم
(. كما قدم 4.1 طاراإل) 2030االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية خالله صدرت  والذيعام املرأة املصرية،  هو 2017 أن عام الفتاح السيسي

 ، ملك املغرب،امللك حممد اخلامس وأيًضا، دعم(. 4.2 ماية حقوق املرأة يف املرياث )دراسة احلالةالتشريعي اخلاص حبالرئيس السيسي الدعم لإلصالح 
ستوى امل رفيعانت هناك حاجة لتقدمي دعم كما ك(.  3.3راضي للنساء السالليات )دراسة احلالة ملساواة يف احلصول على األاب التشريعي اخلاصإلصالح ا

 (. الرابع )الفصل البلدان األربعةيف  واليت جرت لعنف ضد املرأةاب اخلاصةلإلصالحات األخرية 

 على سبيل املثال، قام الرئيس التونسيفالربملان. الرجوع إىل ون بدمعينة قانونية تشريعية و إصالحات  جراءإل البلدان لديهم السلطةرؤساء وجدير ابلذكر أن 
 طاراإلالنصوص القانونية )وأي نص مماثل من النساء التونسيات الزواج من غري املسلمني  حيظر على منشورقائد السبسي مبطالبة احلكومة إبلغاء  الراحل

اليت تصب يف مصلحة التمكني االقتصادي للمرأة نتائج التشريعية اإلصالحات  نفيذتاملستوى لرفيعة (. كما أن للدعم املقدم من الشخصيات األخرى 4.2
ختان اإلانث د( ودار اإلفتاء )مؤسسة حبثية إسالمية( بياانت مناهضة للتحرش ضد املرأة و جيدة. ويف مصر، أصدر األزهر )السلطة الدينية األعلى يف البال

 (. 4.7إىل  4.4 )دراسات احلالةعني االعتبار وقد أخذها اجملتمع هذه البياانت ب

املساواة  عزيزتتمتع ببعض االستقاللية( مسؤولة عن تأيًضا عد جزًءا من احلكومة ولكنها شبه حكومية )هيئات تُ  هياكلوزارات و/أو  البلدان األربعةتوجد يف و 
ميزانيات كبرية. وابلتايل، يس لديها هليئات ابلقوة املطلوبة داخل احلكومة ولا هكون هذ(. ويف معظم احلاالت، ال ت6.1 بني اجلنسني ومتكني املرأة )اجلدول

 . بصفة خاصةمهًما  الرفيعةدعم املستوًيت السياسية يُعترب 

وزارة املغربية للتضامن الكذلك و لمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ل التونسية وزارةالتعمل حيث  وزارات مسؤولة عن شؤون املرأة ، فتوجدتونس واملغربوأما يف 
. ويوجد يف كل من مصر واألردن األخرى من القضاًي االجتماعيةابإلضافة إىل غري ذلك لمرأة ل االقتصادي تمكنيالوالتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على 

مؤسسات شبه حكومية تعمل فقط على توجد ، ة أخرىمن انحيهيكل مزدوج. فمن انحية، هناك وزارات ذات مهام اجتماعية وتغطي أيًضا شؤون املرأة. و 
وزارة التنمية االجتماعية  تغطيألسرة والسكان. ويف األردن، للتضامن االجتماعي وكذلك وزارة لتوجد وزارة  ،املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ويف مصر

ملرأة يف ا لشؤوناألردنية  الوطنية اجمللس القومي للمرأة يف مصر واللجنةحيدد ارات، أيًضا األمور املتعلقة ابلتمكني االقتصادي للمرأة. وإضافة إىل هذه الوز 
أتسس اجمللس القومي للمرأة يف وقد مت ومتكني املرأة.  بني اجلنسني املساواة خطة عمليرتأسان كما األردن اخلطوط العريضة ألولوًيت اإلصالح يف البلدين  
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حيث  دولةعضًوا من احلكومة، واألكادمييني، واجملتمع املدين. وتعكس عضوية اجمللس عالقته القوية ابل 30من ، ويتكون 2000عام  بقرار مجهوريمصر 
ملرأة ا لشؤوناألردنية  الوطنية اللجنة األردنيف  أُنشئت ،. وابملثليف ذلك احلني حسين مبارك اجلمهوريةكانت أول رئيسة له هي سوزان مبارك، زوجة رئيس 

. تعززمها، وهي منظمة شبه حكومية تدعو إىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة و ها أيًضاترأستاليت لسمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل صاحبة ابواسطة 
متثل  فهي ذلك، عالوة على .هيئة لشؤون املرأة يف القطاع العام األردينابعتبارها وحازت على التقدير منذ ذلك الوقت  1992يف  وزاريرار وقد أُنشئت بق

 اململكة على املستوًيت اإلقليمية والدولية يف األمور اليت تتعلق ابملرأة.  

 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ةاملؤسسي البنية .6.1 اجلدول

 ذات املهام االجتماعية الوزارات األخرى وزارة شؤون املرأة الوطنية للمرأة اتاآللي  
  للمرأة القومياجمللس  مصر

(NCW) 
 وزارة التضامن االجتماعي   

 وزارة األسرة والسكان
ملرأة ا لشؤوناألردنية  الوطنية جنةللا األردن 

(JNCW) 
 وزارة التنمية االجتماعية  

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة    المغرب
 واألسرة

  

 وزارة الشؤون االجتماعية  ملرأة واألسرة والطفولة وكبار السناوزارة    تونس

 اإلصرار يف الدعوة واحلشد .6.6

يف بعض احلاالت، و صاحل التمكني االقتصادي للمرأة. التشريعي لاإلصالح  إجنازيف حيوي ما دور كان هل8واحلشد7تشري معظم دراسات احلالة إىل أن الدعوة
 على مر العقود من أجل حتقيق النتائج. االستمرارية إىل  حتتاج هذه اجلهودكانت 

على مدار  معينة من أجل الضغط إلجراء اإلصالحاتللتأييد شد احلو  دعوةمن األنشطة المتنوعة جمموعة مت تنظيم وتنفيذ وكما أوضحت دراسات احلالة، 
القانون مشروع صبح ي أنلة للتغيري. وما تنظيم محاستخدام هذه املعلومات ل إلصالح معني، مث ستدالليةبناء قاعدة ا هذه األنشطة الدورة التشريعية. وتتضمن

 همن أجل تطبيقحلشد التأييد القانون، قد تكون هناك حاجة  عتماد، ميكن أن يتم حشد الربملانيني للتصويت لصاحل هذا اإلصالح. وعند ايف طور اإلعداد
 (. اخلامس )الفصل

واألدلة على ضرورة اإلصالح حبسب الرباهني  صياغةملتلقني، مبعىن أنه جيب إعادة ختلف ابتقدمي الرسائل الصحيحة مل الدعوة واحلشد قوم جهودينبغي أن ت
عد اليوم الوطين على سبيل املثال، يُ فوتقنيات الدعوة واحلشد. هنج جمموعة من  البلدان األربعةاجلمهور املتلقي. وقد استخدمت منظمات اجملتمع املدين يف 

قضية املساواة بني  ستتم لصاحل خطاب يناقش فيه أو يعلن عن اإلصالحات اليتإلقاء على  دوًما مهمة مبا أن الرئيس اعتاد سنوية التونسية فرصة للمرأة
على وسائل  نُظمت اليتاحلمالت تركت املنطقة، يف مجيع أرجاء (. و 3.2 اجلنسني ومتكني املرأة. ومؤخرًا، أقامت تونس أسبوع املرأة الريفية )دراسة احلالة

بشكل  ،ستثمر املنطقةتعلى اإلصالحات األخرية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة. كما  اأتثريً (  MeToo#)حركة #أانأيًضا يف أعقاب التواصل االجتماعي 
جريت معهم أُ ممن صحاب املصلحة ذكر أقد يدعون إىل مزيد من اإلصالحات. و  ممن يف إبراز األبطال من الرجال يف جمال املساواة بني اجلنسني ،متزايد

وقد كان للنهج . بعينها إصالحات حتقيق شطات من النساء لدفعاالضروري للن وفرت الزخمن أهداف التنمية املستدامة يف إطار هذه الدراسة أاملقابالت 
التشريعات الوطنية، دور جيد إىل إصالح مان رايتس واتش هيو  منظمةو  ِقبل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدةالضغط من  واملتمثلة يف ،األكثر تقليدية

 أيًضا. 

، تبدأ احلركة عادةً مع بعضها للضغط على احلكومات. و  الفاعلة ابلتعاون طرافخمتلف فئات األالدعوة واحلشد حينما عملت جهود حتققت أفضل نتائج وقد 
املبادرة مث تتوسع بدعم من املنظمات الدولية مثل هيئات األمم املتحدة، وهيومان رايتس واتش زمام  منظمات اجملتمع املدين عندما أتخذعلى املستوى الوطين 

ملنظمات اجملتمع املدين الوطنية للدعوة لقانون شامل للعنف ضد  على سبيل املثال، يف تونس، مت إنشاء حتالفو من أنواع شركاء التنمية اآلخرين.  اأو غريه
)دراسة  اخلاصة ابملسألةهذا القانون مع املعايري الدولية اتساق  منللتأكد  تعمل بنشاط من منظمات دولية الدعوة اليت تتألف ةاملرأة. وابلتوازي، كانت جلن

للجنة ملدارس اخلاصة نتيجة للحملة اليت قادهتا وزارة العمل، وا ابدرسنيلممنظمة لحتديد لوائح مجاعية و  ية مفاوضة(. ويف األردن، مت عقد اتفاق4.4 احلالة
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التوجيهية الوطنية  جلنةال ، واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي ومنظمات اجملتمع املدين بدعم مننيملرأة، ونقابة املعلمني األردنيلشؤون ااألردنية الوطنية 
طفال أل من أجل حقوق متساويةمحالت على تنظيم نشطاء حقوق املرأة  دأب ،(. ويف األردن2.7 إلنصاف يف األجور ومنظمة العمل الدولية )دراسة احلالةل

جنحوا يف كسب دعم اجملتمع الدويل، مما أدى إىل تعديل قانون العمل الذي مل يعد يشرتط حصول أبناء قد النساء األردنيات املتزوجات من غري األردنيني. و 
 (. 4.3 ال حيملون اجلنسية األردنية على تصريح عمل )دراسة احلالةممن األردنيات 

النساء على سبيل املثال، يف املغرب، بدأت فشكل جهود وطنية.  لتأخذولكنها تتطور  اجملتمعية القاعدةعلى مستوى تبدأ الدعوة األحوال، يف بعض و 
ثري من الدعم قد انلت احلركة الكبني اجملتمعات األخرى. و من السالليات بتشكيل حركة لرفع الوعي حول ضرورة حتقيق املساواة يف احلصول على األراضي 

حصول النساء السالليات على املساواة يف ضمن تشريعي يإىل إصالح  املطاف أدى يف هناية مماامللك،  حصلت على مساندة أناألمر وصل واملساندة حىت 
للدعوة إىل خيارات رعاية  "ةصداق"سمى (. ويف األردن، شّكل اآلابء واألمهات العاملون منظمة غري حكومية تُ 3.3 األراضي مثل الرجال )دراسة احلالة

قانون العمل  ت يفتعديالجراء إل ويدفع خمتلفةفاعلة من أطراف يتكون  أوسع نطاقًا حتالفإنشاء نتج عن هذه احلركة قد العاملني. و لوالدين لأفضل الطفل 
 النشطاء لدى أيًضا لبناء القدرات والثقة ةالفرصكورة املذ  عمليات الدعوة واحلشد عالوة على ذلك، توفر(. و 2.4 دم قضية متكني املرأة )دراسة احلالةخت

 . الوطنيني بصورة أكرب

 تعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا  .6.7

التشريعي نجاح اإلصالح لنواع خمتلفة من املؤسسات يعد عاماًل آخر مهًما أبقيادية ال املناصب أشارت دراسات احلالة إىل أن وجود عدد أكرب من النساء يف
إلصالح اترتيب أولوًيت على رموقة يف احلكومة املناصب املالتمكني االقتصادي للمرأة. وميكن أن يساعد وجود عدد أكرب من النساء يف الربملان و من أجل 

اسية للمرأة يف شاركة السيوقد مت توثيق املميكن أن يسهم وجود عدد أكرب من النساء يف اهليئات القضائية يف دعم تطبيق هذه اإلصالحات. كما وحتقيقه.  
يف منطقة الشرق  إطار برانمج احلوكمة مطبوعات مت إصدارها يفيف سلسلة  بشكل جيدوالفرص،  العوائق مبا يف ذلكمنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 

 .9األوسط ومشال إفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

التوازن  حتقيق . وميكن أن يؤديغالًبا ما يبدأها ويناصرها نساء قائداتالناجحة يف القطاع اخلاص  االجتماعيالنوع دراسات احلالة أن مبادرات  شريكما ت
. كما أنه من تشريعات عمل أكثر مراعاة العتبارات النوع االجتماعيإىل بشكل أفضل،  العمالية ومنظمات أصحاب األعمال، بني اجلنسني يف منظمات

نساء عدد أكرب من القيادية من أجل التأثري على الرأي العام لصاحل قضية متكني املرأة. ومع وجود ممن هن يف مواقع الضوء على النساء مزيد من املهم تسليط 
 .10(اخلامس ، الفصل5.3 )القسم نوتعلو أصواهت ظهورهن زدادياالجتماعي،  مواقع التواصل علىحُيتذى هبا  اليتالقدوة  اإلعالم، مبا يف ذلك مناذج يف

 أن الدعم املقدم من الربملانيات له أتثري مهم يف مترير تشريعات املساواة بني اجلنسني الدراساتنصوص . توضح النساء يف الربملان (Palmieri, 

من املهم وجود  ،من الرجال. وابلتايل نظرائهنب مقارنةلنوع االجتماعي . وغالًبا ما تكون الربملانيات أكثر حساسية للقضاًي املتعلقة اب2011]10[(
يف احلشد  (GTPPE) مالئم للنساء يف الربملان. ويف املغرب، جنحت جمموعة العمل الربملانية املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفةكايف و متثيل  

 على األقل ثلث أعضاء ب أن يكوناآلن على وجو  الالئحة تنص حبيث لربملانل املنظمة الداخليةالالئحة ج املساواة بني اجلنسني يف ا دممن أجل إ
 (. 5.1 ن النساء )دراسة احلالةمبجلس النواب مالقرار  صنع هيئات

 من أكثر احتمالية  يكنيف احلكومة، سواء على املستوى الوطين أو احمللي، رفيعة املستوى حينما تشغل النساء مناصب  .النساء يف احلكومة
مبرور  تزايد مشاركة املرأة يف احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيابرغم تشريعات املساواة بني اجلنسني. و من أجل دفع للالرجال 

ابلشؤون االجتماعية وشؤون ذات صلة مناصب  البلدان األربعةتشغل الوزيرات السيدات يف يف املعتاد، . و االعدد مازال منخفضً إال أن ، الوقت
جانب املساواة بني تضمني يف احلكومة. وهذا ميكن أن يؤدي إىل رئيسية النساء مؤخرًا يف شغل مناصب وزارية  املزيد من هذا، بدأ املرأة. ومع

هام املختلفة حبيث ُتكلف مب الوزاراتابلنوع االجتماعي داخل وحدات خاصة إنشاء ميكن كما .  هاجلنسني يف التشريعات اليت غالًبا ما تغفل
العاملة املصرية وحدة  ىزارة القو و  أنشأتالتمكني االقتصادي للمرأة. وقد وهو األمر الذي ميكن أن يكون أسلوب جيد لتعزيز ة شغيلياقتصادية/ت

 اجلةقضاًي النوع االجتماعي ابملع تناولعمل املرأة ل مديريةأسست وزارة العمل األردنية كما (  2.6 وعدم التمييز )دراسة احلالة املساواة بني اجلنسني
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اهليئات احلكومية احمللية. وهبذه  ضمن ل مزيد من النساءاخإدمن املهم وأيًضا، يف سوق العمل.  إدماج املرأةسياسات تشجيع وتعزيز واملسامهة يف 
لرغم من أن النساء وابالضغط إلجراء مزيد من اإلصالحات. و دورًا أساسًيا يف تطبيق التشريعات املناصرة لتمكني املرأة  أن يلعنبالطريقة، ميكنهن 

 3.3 مؤخرًا. وتوضح دراسة احلالة قد بدأ يتطور إال أن هذا الوضعاحمللية،  ةالقياد تويل مناصب يفمشموالت غري  البلدان األربعة كن عادةً يف 
 وضعميكن أن يؤثر هذا إجيابًيا على احمللية،  السلطات صبح عدد أكرب من النساء جزًءا من هيئاتإذا أنساء السالليات يف املغرب أنه لاباخلاصة 

  . النائية ابلبالد ماكناألالكثري من النساء يف 

  .ميكن أن  ئيالقضاالنظام ، إن وجود عدد أكرب من النساء يف تقرير هذه الدراسة وفًقا للمقابالت اليت متت إلعدادالنساء يف السلك القضائي
عادًة ما تكون القاضيات أكثر دراية ابجلوانب فتفتح الطريق أمام التمكني االقتصادي للمرأة.  من شأهنا أنابرزة و  ؤدي إىل وجود قضاًي اترخييةي

 . تقضي به احملكمة وعواقب أي حكمابلنوع االجتماعي املتعلقة 

 .قيادات حتت نطقة يف املقد أُطلقت  ، يف الغالب،مبادرات القطاع اخلاص الداعمة للتمكني االقتصادي للمرأةكانت   النساء يف القطاع اخلاص
يف بنك االحتاد النهج املراعية للنوع االجتماعي ( و 2.3 طاراإلملصارف العربية )االحتاد التنويع االجتماعي على سبيل املثال، جاء ميثاق ف .نسائية

 (.2.8 يف هاتني املؤسستني )دراسة احلالة يادات نسائيةبدفع من قاألردين 

  صوت أنه جيعل اللجان النسائية يف هذه املنظمات يف تشكيل ميكن أن يساعد أصحاب األعمال. منظمات و العمالية نظمات املالنساء يف
منظمات و  اليةنظمات العماململزيد من النساء يف كما ميكن أن يؤدي وجود اشجع مزيد من النساء على االنضمام إىل املنظمة.  ياملرأة مسموًعا و 

 ،يف تونساألساسية  العمالية نظمةامل وقد استحدثت .لبعد النوع االجتماعي مراعاةً  مجاعية أكثر وضةمفا اتفاقياتإىل إبرام أصحاب األعمال 
منظمة ت أكما أنشبوجود امرأتني يف كل كيان من كياانت اختاذ القرار،   متثيل النساء صةح، (UGTT) هي االحتاد العام التونسي للشغلو 

، الغرفة الوطنية للنساء صاحبات UTICAاالحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هي و  ،أصحاب األعمال األساسية يف تونس
يف مصر  2017لعام النقاابت العمالية ينص قانون على صعيد آخر، و (. 2.5 كجزء من هيكلها )دراسة احلالة(  CNFCE) تاملؤسسا

أنشأ ذلك. وقد  أمكنىت املنظمات التابعة للنقاابت العمالية، مجمالس  شكيلتوجوب ضمان التمثيل الكايف واملالئم للنساء والشباب عند على 
 (.2.6 )دراسة احلالة يف جمال األعمال احتاد الصناعات املصرية مؤخرًا وحدة املرأة

  .ن هليابلظهور يف اإلعالم يف خلق صورة أكثر تنوًعا للقيادة وحتو  أعاله املذكورة النسائية اط القياداتيسهم السماح ألمن ميكن أناملرأة يف اإلعالم
بشأن على الرأي العام  ،واليت تراعي وجهة نظر اخلبريات من النساء يف جماهلن ،ميكن أن تؤثر النقاشات اليت تطرح يف اإلعالمكما قدوة.   إىل

قد استثمرت يف زًيدة التنوع  البلدان األربعةملساواة بني اجلنسني. وتكشف دراسات احلالة أن بعد االيت تراعي  اتإجراء مزيد من اإلصالح ضرورة
 (. 5.2 ودراسة احلالة اخلامس يف اإلعالم )الفصلبني اجلنسني 

منظمات  يفشطات حلقوق املرأة يعملن انك  هينللنساء الاليت بدأن مشوارهن امل الدراسة هكيف تصل النساء هلذه املناصب القيادية؟ هناك أمثلة متعددة يف هذ
لتدابري ميكن لمهمة. وإضافة إىل ذلك، تشريعية تويل إدارة إصالحات  حنجن يف اجملتمع املدين، مث انتقلن ملناصب قيادية يف احلكومة أو املنظمات الدولية حيث

أعماهلن املختار.  جمال قيادية يفمناصب لوصول إىل تدعم فرصهن يف ايفي و النساء على إحراز التقدم يف السلك الوظأن تساعد العمل اليت تضمن املساواة يف 
داعمة التدابري وال يف القطاع اخلاص، اإلدارة أفضل، وحصص للنساء يف جمالس رعاية طفلالعمل، ورعاية أفضل لألطفال، وإجازة  ساعات تضمن مرونةوهي ت

 (. الثاين دات األعمال )الفصلائلر 

 أصحاب املصلحة وتعدد القطاعات تبين هنج تعدد  .6.8

على النطاق األوسع، مما جيعل حتقيق هذه تتطرق اإلصالحات اخلاصة ابلتمكني االقتصادي للمرأة إىل العديد من جوانب حياة النساء، وأسرهن، واجملتمع 
خمتلفة من اك فئات شر إخمتلفة من القانون وكذلك إجراء اإلصالحات يف جماالت  ةضرور على دراسات احلالة تربهن و  يف غالب األمر. امعقدً اإلصالحات 

 . تنفيذ اإلصالحات ذاهتا، وكذلك املشار إليهاأصحاب املصلحة يف عمليات اإلصالح 

كورة يف لقوانني الوطنية املذ ابعض أنواع وتتضمن تغطي أنواع كثرية من التشريعات قضية التمكني االقتصادي للمرأة، سواء على املستوى الدويل أو الوطين. و 
قانون يغطي قانون العمل، وقانون احلماية االجتماعية، وقانون العقوابت، وقانون األسرة، وجمموعة من القوانني اخلاصة )مثل قوانني املواريث(. و  هذه الدراسة
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يات األسرية على فرص متساوية يف سوق ذات املسؤولنساء يضمن قانون احلماية االجتماعية أن حتصل البينما مشاركة املرأة يف سوق العمل، مسألة العمل 
ن حيث أتثريه على شاماًل لعدة جماالت مقانون األسرة  وجاء فتاة.تشريعات خاصة للتعامل مع العنف ضد املرأة والوأيًضا ضع قانون العقوابت وُ كما العمل.  

 العمل.  ةعلى مشاركة املرأة يف قو  ، ابلتايل،كل جوانب احلياة األسرية للمرأة مما يؤثر

أن  ، يف الوضع األمثل،ابألمر واليت جيب املتعلقة قواننيأمناط خمتلفة من التمكني االقتصادي للمرأة، هناك التشريعي لصاحل الاإلصالح إلجراء دفع العند و 
. وابلتايل، وجه أعمثري أيًضا على األسر ب. وتوضح دراسات احلالة أن إصالح التشريعات لصاحل قضية التمكني االقتصادي للمرأة له أتلتوازيختضع لإلصالح اب

لتحسني الرامية صالح التشريعات إل ميكن على سبيل املثال،و األسر بشكل عام. وضع اإلصالحات مبعزل ولكن جيب الربط بينها وبني  ال ميكن النظر يف هذه
طار الوطين األردين حلماية اإل هو لالهتمام األمثلة املثرية ضمن هلن. ومنلألمهات العامالت أن يكون له أتثري إجيايب على أطفاابلنسبة خيارات رعاية األطفال 

 (. 4.5 )دراسة احلالة كبار السناألطفال و  ضديتعامل فقط مع العنف ضد املرأة ولكنه يشمل أيًضا العنف ال األسر من العنف األسري، والذي 

خمتلفة من أصحاب املصلحة  فئاتأن األمر يتعلق بحيث  وقت يُعد حتدًًي صعًباالنفس يف  التشريعات املختلفة من نواعاأل وتنقيح مراجعة إنويف الواقع، 
ه . وتشري االستشارات واملقابالت اليت متت إلعداد هذقد شكل حتدًًي على حنو خاصإصالح قانون األسرة وقد ثبت أن السياسي. الكثري من الزخم وحيتاج 
مازال و الربيع العريب.  الذي مت يف أعقاب ثورات الدساتري تعديلمنذ  البلدان األربعةتقريًبا لقانون األسرة يف  تشريعيةإصالحات  رى أيةإىل أنه مل جتُ  الدراسة

ق ذلك املشاركة يف سو قانون األسرة يف مصر واألردن يلزم الزوجات بطاعة أزواجهن. وهذا يعين أن القانون مينح األزواج السلطة الكاملة على الزوجات، مبا يف 
أمرًا اثنوًًي مقارنة مبشاركة الرجال يف  ابعتبارهاملرأة العمل اخلاصة اب وقحقيُنظر إىل  ،العمل. وما زال يُنظر للرجل على أنه املسؤول مادًًي عن األسرة، وابلتايل

تعديالت  إجراءة بني الرجال والنساء من خالل األسر  الرتويج لتقاسم مسؤولياتمبتكرة يف البلدان تبنت هنج ومع هذا، توضح دراسات احلالة أن  .العمل قوة
( وكذلك 2.6 طاراإلالعمل )قانون يف األبوة تمديد إجازة قوم بت تستحدث البلدان أوعلى سبيل املثال، و قانون األسرة.  غري أنواع أخرى من التشريعات يف

 (.2.1 رنة )دراسة احلالةساعات العمل املترتيبات تبحث أمر 

ك أصحاب املصلحة املختلفني يف هذه اشر إ أيًضا من الضروريإمنا خمتلفة من القانون، و  جوانبإصالح  فقط حلالة إىل أنه ليس املهمتشري دراسات اكما 
على سبيل املثال، جاءت و . ماإصالح  نفيذتوأيًضا عن  قد أثبتت جهود أصحاب املصلحة املتعددين جناحها عند الدعوة لإلصالح القانوينو اإلصالحات. 

فئات  اليت بذلتهاشرتكة جلهود الدعوة امل ةجيكنت، يف معظمها،  قانون العمل يف األردن والقانون الشامل للعنف ضد املرأة يف تونس يفاإلصالحات األخرية 
قد ئمة ابلتعديالت املقرتحة على قانون العمل. و قا (NCPE) األجور الوطنية األردنية لإلنصاف يف اللجنة قدمتخمتلفة من أصحاب املصلحة. ويف األردن، 

، ويتشارك أصحاب املصلحةاألجور جلنة متعددة  الوطنية األردنية لإلنصاف يف عد اللجنة(. وتُ 6.3 طاراإلبعض هذه املقرتحات إىل اإلصالح القانوين )أدت 
 جهزةاملهنية، واجملتمع املدين، واألالنقاابت ، و النقاابت العماليةوتتضمن ممثلني من  دنية،األر  ملرأة ووزارة العملا لشؤوناألردنية  الوطنية اللجنةكل من يف رائستها  

املنظمات  منجهود مشرتكة  بُذلت(. ويف تونس، 2.3 من ممثلي القطاع اخلاص واإلعالم )دراسة احلالةذلك  احلكومية، وغرفة التجارة، وغرفة الصناعة، وغري
بداية  –توضح دراسات احلالة أن القطاع اخلاص كما (.  4.4 القانون الشامل للعنف ضد املرأة )دراسة احلالةمترير أدت إىل و  الدولية ومنظمات اجملتمع املدين

هذا ويتيح العمل. قوة مشاركة املرأة يف لتشجيع  ،بشكل متزايد ،بادرات املساواة بني اجلنسنيمب يقوم –الزراعية  ووصواًل إىل األعمال التجاريةمن املصارف 
دراسات  وتوضح(. 3.5 طاراإلمبادرات خمتلفة من القطاع اخلاص لدعم املرأة الريفية )أُطلقت . ويف مصر، ثراقتصادية أك إمكاانت هائلة لتحقيق فوائد النهج
 األعمال. ائداتر  ، بشكل نشط،كيف أن القطاعات املصرفية يف مصر واألردن تدعم  2.9و 2.8 احلالة
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 إصالح قانون العمل األرديناملتعددين يف الدعوة إىل أصحاب املصلحة جهود : نظرة متعمقة .6.3 طاراإل

أية أحكام  يتضمنأن القانون ال برغم العمل يف األردن. و  نظم مسائلالتشريعي األساسي الذي ي رطااإل 1996لسنة  8عد قانون العمل األردين رقم يُ 
 التمييز ضد املرأة. حظر بعينها ختص أحكام ينص على  إال أنه الالعمل،  ةابلنساء يف قو  خاصة

قائمة ابلتعديالت  (NCPE) األجور الوطنية األردنية لإلنصاف يف اللجنة قدمتيف قانون العمل،  القائمة ملساواة بني اجلنسنيعاجلة أوجه انعدام اومل
جلنة العمل والتنمية االجتماعية والسكان النيابية بعض هذه ت ، اعتمد2012ني االقتصادي للمرأة. ويف التمكلصاحل املقرتحة على قانون العمل 

 . للمناقشةمرة أخرى طرحه ، مث أعيد 2018 عام ىتح وأتجلالربملان،  يفللتصويت مل خيضع قانون العمل غري أن التعديالت املقرتحة. 

والكياانت اخلاصة ابلعمل. النقاابت ، واملنظمات النسائية، و مجاعات حقوق العمل للمرأةاليت ضمت و  حركة "حتالف حقوق"، أتسست 2018يف و 
 ،رحت للنقاش وكانت متعلقةقانون العمل اليت طُ مواد قبول التعديالت املقرتحة على من أجل ربملانيني واحلكومة للشد احلركة مزيد من احلواستهدفت 

الوطنية  واليت اقرتحتها اللجنة العمل اإلصالحات األصلية لقانونضمن  قد وردت غالبية هذه التعديالتللمرأة. و ابحلقوق االقتصادية  ،بشكل مباشر
 األجور.   األردنية لإلنصاف يف

االقتصادي التمكني  قليلة هامة تدعمواليت اشتملت على إصالحات  2019لعام  14األردين رقم  العمل التعديالت على قانونأُدخلت ويف هذا اإلطار، 
 للمرأة. 

املساواة بني اجلنسني يف سوق  يضغط بتحقيق ،فريد من نوعه حيث يوجد تعاون عدة عوامل تسهم يف تقدم هذه العمليات اإلصالحية يف األردنوتوجد 
للمرأة، واجملتمع املدين، والشركاء االجتماعيني،  لشؤون األردنية الوطنية يف احلكومة، واللجنةاحملددة وبعض الشخصيات  الديوان امللكي اهلامشي،بني  ،العمل

من  كفاءهتاأثبتت اللجنة   حيث العديد من هذه اجلهود تنسيق األجور الوطنية األردنية لإلنصاف يف اللجنة تتوىلوممثلي القطاع اخلاص، واإلعالم. و 
اجملتمع املدين إشراك إصالح قانون العمل من خالل لدفع ب مبتكرة على أسالي وقوفد واليف عمليات اإلصالح التشريعي املعقدة يف البال اخلوض خالل

 يف النقاشات الربملانية. 

ا يتعلق وجدير ابلذكر أن هذه اجلهود الوطنية تتلقى الدعم من جمموعة من املنظمات الدولية، يف ظل اضطالع منظمة العمل الدولية بدور قيادي فيم
عمل. ومن جانب اجملتمع الدويل بنطاقه األوسع، مثل جلنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بقضاًي املساواة بني اجلنسني يف سوق ال

عجلة اإلصالح، )سيداو(، وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية، ومنظمة هيومان رايتس واتش، فقد ضغط على البلد الختاذ إجراءات فورية. ولدفع 
ات الفاعلة، بشكل كبري، يف بناء القاعدة االستداللية لتعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل كما أصدرت دراسات حول جمموعة من استثمرت هذه اجله

راك مزيج فريد املوضوعات احملددة اليت تدعم بقوة املربرات القائمة إلجراء إصالحات بعينها. وما أن توفرت القاعدة االستداللية، مت تنظيم محالت إبش
وة وإعداد ن اجلهات الفاعلة أيضا. وابلتوازي، قامت املنظمات الدولية ببناء قدرات أصحاب املصلحة املختلفني، على املستوى الوطين، يف جمال الدعم

 اسرتاتيجيات اإلصالح.

 

، واحلكومة، املختلفة ألمم املتحدةاهيئات  ، تعملتونسعلى سبيل املثال، يف فتطبيق اإلصالح القانوين.  عندإىل نتائج جيدة أيًضا تؤدي املبادرات املشرتكة و 
(. 4.4 )دراسة احلالة من النساء ضحاًي العنفللعنف ضد املرأة وتقدمي اخلدمات املتعلقة ابومنظمات اجملتمع املدين كلها مًعا لتطبيق اإلصالحات األخرية 

 من خاللملشرتكة لألمم املتحدة اليت تتناول التمكني االقتصادي للمرأة من زواًي خمتلفة لجهود افقد كانت لومبا أن هيئات األمم املتحدة لديها مهام حمددة، 
األمم املتحدة صندوق  بقيادة) 2018-2017مت التوقيع على برانمج مشرتك لألمم املتحدة  ،، يف تونسومثاًل قيمة إضافية.  املشرتكة ألمم املتحدةابرامج 

يف  اجهودمه هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغذية العامليكل من حد  كما يو (.  4.4 ف من النساء )دراسة احلالةلتقدمي الرعاية لضحاًي العن (لسكانل
، الثاين يف الفصلهو مذكور (. وكما 3.7 طاراإلدعًما للنساء الالجئات )التحويالت النقدية برانمج يستخدم تقنية الكتل املتسلسلة لربامج يف تنفيذ مصر 

القانون املصري األخري الذي ينظم االئتمان  أاتحعلى سبيل املثال، و تطبيق اإلصالح القانوين. لجهود احلكومة  البلدان األربعة أيًضاكمل القطاع اخلاص يف يست
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 من النساء )دراسة احلالة همومعظم، ئهمما أدى إىل زًيدة كبرية يف عمال متناهي الصغر التمويلجمال املؤسسات التجارية يف إمكانية عمل  متناهي الصغر
مبعناه شرتط التنوع بنوًدا تاملدوانت يف مصر تونس  تتضمنكما   اإلدارة يف جمالسبني اجلنسني الشركات يف األردن واملغرب التنوع مدوانت إدارة  وتورد(. 2.9

وتتوقع  ية هبا.قياداملناصب ال تقلد التوازن بني اجلنسني يف قيقتوسع يف حتزيد من االقرتاحات حول كيف ميكن للشركات الامل 2.2 دراسة احلالةتقدم . و األمشل
ِقبل سواء من  راعية لبعد النوع االجتماعيامل االستثماراتسيؤدي إىل مزيد من  اخلاص هبا ور املساواة بني اجلنسني يف قانون االستثمارظإدراج منأن مصر 

 (. 2.10 األعمال )دراسة احلالةائدات استثمارات ر ، كما يسري أو األجانباحملليني  املستثمرين

 بناء القدرات والتعلم من األقران .6.9

 فر جمموعة من املهارات. اتو  ، يتطلب األمرمن أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة والتأكد من تطبيق اإلصالحات ةالقانوني اتاإلصالح لتحقيق

 بناء القدرات

صياغة وصواًل إىل و  للقضية املختلفة للعملية، بداية من الدعوة املراحل املشاركة يف الفاعلة لألطراف والزم مطلوبتوضح دراسات احلالة أن بناء القدرات أمر 
آلية مفيدة لتبادل اخلربات حول كيفية حتقيق اإلصالح  البلدان وبعضهاالتطبيق. وميكن أن يكون التعلم من األقران بني ية، فضاًل عن القانونواعتماد التشريعات 

 القانوين. 

اجملتمعية الشعبية يف  بدأ أحيااًن على مستوى القاعدةتإلصالح قد ا إال أن حركةالدعوة،  جمال يف واسعةامتالك بعض منظمات اجملتمع املدين اخلربة ال برغمو 
على سبيل املثال، يف فواجلهود الدعوية.  اتالسياسافل يف حم املشاركةمعتادات على  النساء هؤالء كنيقد ال مطالبات النساء بتغيري حياهتن اليومية. و  ظل

العمل ينظم ظروف إىل اتفاق مجاعي  تأد صبح عملية مفاوضة مجاعيةتطورت لتمث  اجملتمعية " كحملة على مستوى القاعدةاملعلممع  ُقماألردن، بدأت محلة "
بناء قدرات بمنظمة العمل الدولية  قد قامتيف األجور يف قانون العمل. و إلنصاف ل إضافية ضماانتيف هناية املطاف، إىل و  املدارس اخلاصةمعلمي لكل 

 (.  2.7 املختلفة املشاركة يف عملية التفاوض اجلماعي )دراسة احلالة الفاعلة األطراف

مهارات صياغة التشريعات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني اليت تتسق مع املعايري الدولية. وميكن للمشاركني هناك حاجة أيًضا إىل  اخلامس،وكما رأينا يف الفصل 
 دليل هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدم مطبوعةعلى سبيل املثال، فالتوجيه اخلاص بكيفية صياغة تشريعات املساواة بني اجلنسني. يف هذا األمر االستفادة من 

(. ويف الرابع ، الفصل4.4طاراإلصياغة مسودة تشريعات العنف ضد املرأة )ب اخلاصة اإلرشاد، والنماذج، وقوائم التدقيق تعلقة ابلعنف ضد املرأةالتشريعات امل
رج القانون متسًقا خليمن املنظمات الدولية  اإلرشادتلقوا كما لعنف ضد املرأة  ناهضة االدليل لصياغة القانون الشامل ملهذا تونس، استخدم أصحاب املصلحة 

 (. 4.4 مع املعايري الدولية اخلاصة ابلعنف ضد املرأة )دراسة احلالة

مثاًل، مت تدريب ف. منظور النوع االجتماعي لتقييم القانون من الالزمة يف الربملان، حيتاج الربملانيون إىل امتالك املهارات الصحيحة قانونمسودة عند مناقشة و 
)دراسة  املتعلقة ابملهام املكلفة هبا اجملموعة اجملاالت املختلفة للمرأة يف األمم املتحدة املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة مبعرفة هيئة جمموعة العمل الربملانية

 (.5.1 احلالة

على سبيل املثال، قامت املدرسة فونية. القانالتشريعية و تطبيق اإلصالحات يشاركون يف للتدريب خاصة من فراد العديد من األمثلة على حاجة األ يوجد كما
املستقبليني  اتتدريب صناع السياس هلا حىت يتسىنللمساواة بني اجلنسني  منوذج بتطوير ،املدنينياملوظفني واليت تتوىل تدريب  ،(ENAالوطنية لإلدارة بتونس )

القانونية والسياسية واالجتماعية جبامعة قرطاج يف تونس عيادة قانونية تزود العاملني تدير كلية العلوم من جانبها، على القضاًي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني. و 
أطلق احتاد كما (.  الرابع قضاًي العنف ضد املرأة )الفصلالقائم على نوع اجلنس و العنف الالزمة للتعامل مع مسائل ابملهارات  يف املستقبل يف جمال القانون

املوارد البشرية يف مصر على املساواة بني اجلنسني، وقانون العمل، واملوارد  مسؤويلرد البشرية واملساواة بني اجلنسني واليت تدرب الصناعات املصرية أكادميية املوا
 (. 2.6 البشرية )دراسة احلالة
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 التعلم من األقران

املعارف واخلربات، على  عد تبادللتمكني االقتصادي للمرأة. ويُ ا من أجل إلصالح القانوينفيما يتعلق ابمن بعضها البعض  البلدان الكثريميكن أن تتعلم 
على املستوى و اإلصالح. إمتام كيفية   حول اخلربةاكتساب و الستلهام األفكار بشأن اإلصالح القانوين من األساليب املفيدة  ،اإلقليمي والعاملي املستويني

منتدى التمكني االقتصادي  يقدمعلى املستوى اإلقليمي، أما . املعارف واخلربات جيًدا ملنصة تبادل املرأة مثااًل وضع عد االجتماعات السنوية للجنة العاملي، تُ 
طلقت مطبوعة لتبادل اخلربات حول اإلصالح القانوين. وقد أُ بلدان فرصة للالالتابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية و للمرأة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

يف اجلزائر ومصر واألردن  أثر األطر القانونية :نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيامب خمتارة يف بلدان التمكني االقتصادي للمرأةوالتنمية االقتصادية مة التعاون ظمن
 البلدان عنحيث أعربت  2017( يف WEEFمنتدى التمكني االقتصادي للمرأة )خالل انعقاد دورة  )OECD, 2017[11]( وليبيا واملغرب وتونس

 (. 6.4 طاراإل) ةحلاليالدراسة  خلصت إىل اهتمامها بعمل أحباث للمتابعة واليت

قانون العنف ضد ليف اإلصالحات األخرية  ،بشكل خاصجلًيا، . ويتضح هذا البلدان اجملاورةعلى آاثر انتشارية  حولهالزخم إلصالح أو ل كونميكن أن يو 
واليت اقرتحت ، (COLIBEالتونسية )جلنة احلرًيت الفردية واملساواة  أاثرت ،يف تونسو  .يف الوقت نفسه تقريًبا يف إجرائها البلدان األربعة بدأت اليت املرأة

 (. 4.2 احلالةاملنطقة حول املرياث، واملساواة بني اجلنسني بشكل أوسع )دراسة بلدان يف  كبري  نقاش ،املساواة بني الرجال والنساء يف املرياث

 من األقران من خالل منتدى التمكني االقتصادي للمرأة التعلم .6.4 طاراإل

يف  2017 يفالتابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية و  إفريقيا( يف الشرق األوسط ومشال WEEFمت إطالق منتدى التمكني االقتصادي للمرأة )
سفرية  ،كابرا سفارد ماري كلري/آنذاك وصاحبة السمو يف مصر الدويل عاوننصر، واليت كانت وزيرة االستثمار والت سحر د.برائسة مشرتكة بني القاهرة 

 تصادي للمرأة، مع الرتكيزملناقشة املوضوعات اخلاصة ابلتمكني االق جتتمع سنوًيً  ذات أصحاب مصلحة متعددينعد املنتدى منصة السويد ابجلزائر. ويُ 
 نوع االجتماعي، والبياانت اخلاصة ابلالنسائيةناقش يف املنتدى رًيدة األعمال تُ اليت خرى األوضوعات تتضمن امل. و هوتطبيقالتشريعي على اإلصالح  بشدة

دة من نوعها تتوىل إدارة حوار مفتوح حول التمكني قيمة املنتدى كمنصة فرييف املنطقة بأصحاب املصلحة  قد أقر. و بني اجلنسني املساواة تعميم منظورو 
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.  بلداناالقتصادي للمرأة وتقدم الفرص للتعلم من األقران بني اقتصادات الشرق األوسط ومشال إفريقيا و 

 .https://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htmاملصدر: 

 التصدي لألعراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية .6.10

التمكني االقتصادي للمرأة.  يف عرقلةلرجال والنساء عاماًل رئيسًيا التقييدية اخلاصة اب عد األعراف االجتماعية والقوالب النمطية، تُ الدراسة هذه يف اكما رأين
 عامل التقييد اعلى أهنالسلبية ألعراف االجتماعية لألمانة العامة لألمم املتحدة، أن ا ، والتابعللمرأةيرى الفريق الرفيع املستوى املعين ابلتمكني االقتصادي و 

، وأعمال الرعاية غري مدفوعة التمييزيةالقوانني  ي:، وهاألخرى رئيسةالالثالثة التمكني االقتصادي للمرأة، والذي يسهم أيًضا يف القيود  الذي يواجه األول
 .)UNHLP, 2016[12](األجر، وحمدودية الوصول إىل األصول 

قوالب والاألعراف االجتماعية  اطما يعنيه أن تكون رجاًل أو امرأة يف اجملتمع اليوم، وأمنعببناء قاعدة استداللية تقوم مجيعها األربعة  بلدانالوجدير ابلذكر أن 
بعض ترتسخ ، تغطيها هذه الدراسة البلدان اليت. وميكن أن تكون هذه خطوة مهمة حنو اإلصالح القانوين. ويف عدد من القائمة ابلفعل النمطية التقييدية

يف مقابل الكفالة  زوجها واجب الزوجة طاعة على أنه من قوانني األسرة يف مصر واألردن تنص على سبيل املثال،فهذه األعراف والقوالب يف قانون األسرة. 
 .املالية اليت يوفرها هلا

يف مصر  ئيةاستقصاُأجريت دراسات ، الدراسة غطيهات البلدان اليتاخلاصة ابألعراف االجتماعية والقوالب النمطية يف االستداللية قاعدة التطوير ويف سبيل 
جتاه الرجال والنساء تدرس سلوكيات ومواقف  )World Bank, 2018[8](واألردن  )do, 2017UN Women/Promun[7](واملغرب 
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األعراف مهمة حول  وهي تقدم رؤى، بلدانهي املرة األوىل اليت يتم فيها مجع هذا النوع من البياانت يف هذه القد كانت هذه املساواة بني اجلنسني. و 
 (. األول التمكني االقتصادي للمرأة )انظر الفصلتعرقل مسرية اليت ال تزال لسلوكيات وااالجتماعية 

يجب أن تتم فعلى مستوًيت خمتلفة.  اختاذ االجراءات حتدًًي حيث جيب التمييزية والتصدي هلا ميثل التعامل مع األعراف االجتماعية والقوالب النمطيةو 
ألعراف صدي لمبادرات للتالبلدان تنفذ  أن العامة. وتوضح دراسات احلالة اتمستوى الفرد، واألسرة، واجملتمع، واملنظمات، والسياسالتغيريات على 

وصيات نتائج وت استناًدا على ذكورية واألبويةللالتقليدية  واملفاهيم هتدف إىل حتويل األفكارملموسة مشروعات  يتم تنفيذ ويف مصر واملغرب، االجتماعية.
مصر واملغرب  حظرت كل من(. كما األول ، الفصل1.3 )دراسة احلالة (IMAGES) الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني اجلنسني

يف خميم الزعرتي و (. اخلامس فصلعالم )اليف اإللرسم صورًا أكثر تنوًعا للمرأة مبادرات ينفذوا يف اإلعالم، و  املتعلقة بنوع اجلنس وتونس ظهور القوالب النمطية
لتمكني االقتصادي للمرأة التقييدية ل عد حتدًًي لألعراف االجتماعيةيُ مما  ،يف أنشطة مدرة للدخل السورًيت حالًيا لالجئني يف األردن، تشارك الالجئات

 (. 3.4 )دراسة احلالة

جازة استحداث إ. ومثال على احلالة األوىل هو التغيريات يف هذه األعراف االجتماعية يرسخقد يسبق اإلصالح القانوين التغيري يف األعراف االجتماعية، أو و 
عن  تسؤوالهن املهذا اإلصالح القانوين إىل تغيري األعراف االجتماعية اليت تقضي أبن تكون األمهات ف ديه. و البلدان األربعةاألبوة يف قانون العمل يف 

من انحية أخرى، (. و 2.6 طاراإلمسؤولية رعاية األطفال )يف ويشاركوا  اإلجازةهذه  فرصة أن يستغل اآلابءيؤمل ة، إجازة األبو ابستحداث رعاية األطفال. و 
أمرًا سهاًل يف الوقت  غري املسلمنيعل زواج التونسيات من مما جيتونس يف  منشورإلغاء  يف اجملتمعيف  اتري تغيلاإلصالح القانوين لعلى ترسيخ  ثالأييت امل

اخلاصة مبثل  ةرمسيجراءات ال، ولكن هذا اإلصالح القانوين قد سهل اإليف ازدًيد ابلفعل زواج التونسيات من غري املسلمنيكان ومن الناحية العملية،   .احلايل
طر األيجب أن تعكس فالوقت،  مبرورتغريان يالثقافة واهلوية  نه مبا أنالتونسية أجلنة احلرًيت الفردية واملساواة تقرير  ويشري(. 4.2 طاراإلهذه الزجيات )

 (. 4.1 هذا التغيري. ويستخدم التقرير هذا املنطق لتربير املساواة يف حقوق املرياث بني الرجال والنساء )دراسة احلالةالتشريعية 

 اجملتمع بتيسري تغيري. وميكن أن يقوم قادةهذا المثل ، فالبد من إقناع اجملتمع ابحلاجة إىل سخة بعمقإذا كنا هندف إىل التغلب على األعراف االجتماعية املرت 
تسق مع يإبدانة التحرش اجلنسي بشدة وهو ما  -األزهر -على سبيل املثال، قامت السلطة الدينية األعلى يف مصرو األمر حيث يتولون الدعوة إىل التغيري. 

 (. 4.6 )دراسة احلالة تفسري خاطئ للمسألة هو استخدام مالبس النساء كمربر للتحرش مشريًا إىل أناإلصالحات القانونية األخرية، 

 ضمان التطبيق واالمتثال .6.11

لإلصالحات  البلدان كيفية تطبيق  حولفقط  حمدودة نظرة عامة إال أن تعطي دراسات احلالةوال ميكن ل. القانوين ال ُتذكربدون التطبيق، تكون قيمة اإلصالح 
 . احلديثةآليات املعمول هبا ميكنها أن تسهل عملية التطبيق واالمتثال هبذه اإلصالحات هناك  يتضح أن. وبرغم ذلك، جًدامبا أن معظمها حديث 

إذا مل يتم نشر تفاصيل اإلصالح ابلشكل املالئم. وقد بذلت منظمات  متدنًياا الوعي يكون هذاملتأثرين ابإلصالح على وعي به. و  فرادأواًل، البد أن يكون األو 
على سبيل املثال، يف فهلا.  وفهمهممحالت توعية للتأكد من معرفة الناس ابلتشريعات اليت متسهم تنظيم اجلهد يف الكثري من  ان األربعةالبلداجملتمع املدين يف 

ضد املرأة )دراسة القوانني والنظام القضائي حول التشريعات املتعلقة ابلعنف يف جمال إنفاذ للعاملني  دورية أنشطة تعليمية وتوعوية "مشعة"تنظم شبكة  ،األردن
اجلديد اخلاص ابلعمالة  يالتشريعأحكام اإلطار (. ويف املغرب، يتم تنظيم محالت التوعية للمغاربة والوافدين لتسجيل العمالة املنزلية لديهم والحرتام 4.5 احلالة

، كان الدراسة هاألحباث اخلاصة هبذإجراء سليم. وعند ح و واض(. كما يلعب اإلعالم دورًا مهًما يف توصيل فكرة اإلصالح بشكل 3.1 املنزلية )دراسة احلالة
 أخرى.  يةتشريعطر غالًبا ما تكون معقدة وقد ترتبط أبكما أهنا   البلدان األربعة،بسهولة على اإلنرتنت يف غري متوفرة من الواضح أن النصوص القانونية 

وصول النساء للعدالة يف الوضع اخلاص بأن برغم حقوقهن. و  إنفاذأن تكون النساء قادرات على يُفرتض يكون لدى اجملتمع وعي ابإلصالحات،  أن دومبجر 
اليت نُفذت تعزز اإلصالحات األخرية أن أواًل، برغم فصعًبا لعدة أسباب. الزال حيتاج ملزيد من البحث، أوضحت املقابالت اليت متت أن األمر  البلدان األربعة
بشكل متوازي. واثنًيا، مبا أن الكثري من النساء يعتمدن مادًًي على الذكور من أعضاء والتقاليد التمييزية الزالت قائمة  نني العرفيةالقواإال أن حقوق املرأة، 

متت من  اليت قابالتاملكر أيًضا يف يفضلن جتنب الصدام مع األسرة. كما ذُ قد و واحلصول على حكم الوسيلة للوصول إىل احملكمة  تتاح هلنأسرهن، فقد ال 
بعض القضاة بتفسري القانون على النحو الذي  قد ال يقومة؛ وابلتايل، افظأن قطاع العدالة مازال يسيطر عليه الرجال وتسوده التوجهات احملأجل هذه الدراسة 



248    

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

  

البلدان يف و . بصورة أكرب فظةاجهات احمليف احملاكم العليا حيث يتواجد عدد أقل من النساء كقاضيات، وتنتشر التو بشكل خاص هذا يربز خيدم حقوق املرأة. و 
على سبيل و . السري يف إجراءات النظام القضائي الدعم حول كيفيةيقدمون النساء من أجل الوصول إىل العدالة و  املختلفني صلحةاملأصحاب  ساند، ياألربعة

إلبالغ عن جرائم العنف، وشرح على اوعي النساء حبقوقهن، وتشجيعهن  رفعاملثال، أتسست يف مصر إدارة مكافحة العنف ضد املرأة داخل وزارة الداخلية ل
(. ويف بعض الدول، مت تدريب القضاة على تطبيق املعايري الدولية اخلاصة 4.6 العام )دراسة احلالة النائبومكتب  ةالدعم املتوفر هلن من اجمللس القومي للمرأ

 حبقوق املرأة، وكذلك تطبيق اإلصالحات األخرية. 

قانون نصوص العلى سبيل املثال، صدرت من احملكمة قرارات تطبق فمن املشجع أن بعض قرارات احملكمة توضح أنه قد مت تطبيق اإلصالحات األخرية. و 
غري أنه (. الرابعل لعنف ضد املرأة )الفصصدي لللت التشريعي املصريطار اإلاإلصالحات األخرية يف أيًضا و الصادر حديثًا العنف ضد املرأة التونسي ملناهضة 

تقارير إعالمية  قد تُنشر ،اإلصالحات األخرية أصعب. وأحياانً تستند إىل قرارات حمكمة العثور على جوانب أخرى من القانون، مثل قانون العمل، كان  يف
األحكام مشكلة مبا أن ميثل هذا األمر ولة. و بسه العثور عليهتوفر على اإلنرتنت وال ميكن يالقرارات الفعلية ال نص حول قرارات احملكمة املهمة، ولكن 

حكامهم أل خريناآل القضاة إصداراملهمة اليت تطبق اإلصالحات األخرية قد ال تكون معروفة للعامة وقد ال يكون هلا أتثري حقيقي على كيفية  القضائية التارخيية
هذه القرارات قد ال يتم تنفيذها يف كل إال أن صاحل املرأة، أتيت لنه ابلرغم من أن قرارات احملكمة قد أفادت التقارير أيف قضاًي مشاهبة. وإضافة إىل ذلك، 

 احملكمة.   حكمقررت األسرة عدم تطبيق إذا يف مصر، لصاحل النساء يف قضاًي املرياث، ولكن ال حيلة للمرأة  ،على سبيل املثال، حيكم القضاةو األحيان. 

 املنظمات الوطنيةبل من قِ  والتدقيقل، وآليات تقدمي الشكاوى، مالع شأهنا تسهيل االمتثال لإلصالحات مبا فيها اإلبالغ، وتفتيش هناك آليات أخرى منو 
متطلبات وطنية جد تو ابملساواة بني اجلنسني. كما  اصةلمعايري الدولية اخلل اهتطبيقبشأن  دورًيً  بتقدمي التقارير فالبلدان ملزمةكر آنًفا، قوق اإلنسان. وكما ذُ حل

على سبيل املثال، يلزم قانون العنف ضد املرأة يف تونس وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفل برفع تقارير سنوية حول مدى التقدم و تطبيق القانون. عن لإلبالغ 
حرز 

ُ
 نياملفتشإرسال حينما يتم و االمتثال. ل أن يعزز العم لتفتيشميكن يف جمال إصالحات قانون العمل، أما (. 4.4 يف تطبيق القانون )دراسة احلالةامل

ميكن أن تكون آليات الشكوى وسيلة و (. 3.2 واإلطار 3.1 واإلبالغ عنها والتعامل معها )دراسة احلالةحتديد االنتهاكات ل، ميكن افعوتوزيعهم بشكل 
(. 5.2مثاًل، ميكن لألفراد يف املغرب اإلبالغ عن حمتوى إعالمي ال يتوافق مع مبادئ املساواة بني اجلنسني )دراسة احلالة فاالمتثال. تعزيز أخرى من وسائل 

 (.   5.3 الوطنية حلقوق اإلنسان دورًا مهًما يف ضمان االمتثال لإلصالحات )دراسة احلالة نظمات، ميكن أن تلعب املالرابع يف الفصلهو مشار إليه وكما 
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 اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف هذا البحث  .A امللحق

هناد أبو القمصان، اخلبرية القانونية ورئيسة املركز املصري حلقوق املرأة، ود. جنالء العاديل مديرة اإلدارة العامة  مصرمن أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف 
عمل ، املنسقة الوطنية ملشروع الأرشلةللتعاون الدويل ابجمللس القومي للمرأة، وإجني أمني عياد، مدير برامج، مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مصر، وسامية 

صر )منظمة العمل الدولية(، الالئق للمرأة يف مصر وتونس )منظمة العمل الدولية(، وإيناس العياري، املستشارة الفنية الرئيسية  ملشروع  العمل الالئق للمرأة يف م
 املكتب اإلقليمي – للمرأة املتحدة األمم هيئة برانمج وويلكا جريدوفشي كانسيل، أخصائية السياسات والربامج اإلقليمية، برانمج التمكني االقتصادي للمرأة،

ومجعية  املرأة العربية رابطة جملس إدارة عضوةوهبة هشام، منسقة وحدة املرأة يف جمال األعمال، احتاد الصناعات املصرية، ود. فاطمة خفاجي،  ، العربية للدول
سرة والسكان السابقة، د. علياء املهدي، أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة املرأة املصرية، ومعايل الدكتورة مشرية خطاب، دبلوماسية، ووزيرة األ

القومي للمرأة، ومي القاهرة، ود. ماًي مرسي، رئيسة اجمللس القومي للمرأة، و د. ماجد عثمان مدير املركز املصري لبحوث الرأي العام )بصرية( وعضو اجمللس 
)مركز تنمية املهارات(، اجمللس القومي للمرأة، ومروة شرف الدين، عضو جملس إدارة حركة "مساواة"، حركة دولية إلصالح حممود، مديرة املشاريع اخلاصة 

"تضامن" للتمويل قانون األسرة املسلمة، وعزة سليمان، حمامية ومؤسسة مركز املساعدة القانونية للمرأة املصرية، ومىن ذو الفقار، حمامية ورئيسة مؤسسة 
حتت قيادة  2019مصر مشاورة وطنية حول التمكني االقتصادي للمرأة يف القاهرة يف سبتمرب -ر. وقد نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األصغ

 الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدويل السابقة يف مصر.

األردن، وعروب  USAIDشذى احلاج، أخصائية إدارة املشاريع، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية األردن من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم  يف 
الربامج، الوكالة  اخلطيب، معهد األختية العاملية، ونتايل النرب، بنك االحتاد ،وسحر العالول ، مؤسسة صداقة، كنانة أمني، أخصائية تطوير الربامج، مكتب

ك ة ابألردن، وهازار عصفورة، حمللة برامج ، برانمج التمكني االقتصادي للمرأة، هيئة األمم املتحدة للمرأة، ورمي أصالن، املؤسس املشار األمريكية للتنمية الدولي
وت، مديرة برانمج راثلل مؤسسة "صداقة" ومستشارة منظمة العمل الدولية ؛ جيم ابرهنارت، مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن، وأودري اب

والتأثريات واإلعالم ،منظمة أوكسفام األردن، فرانسيس جاي،  العدالة بني اجلنسني، منظمة أوكسفام األردن ؛ وفيكتورًي جودابن، مدير السياسات املؤقتة
ريس كشك، كبري مديري برانمج سوق املرأة، بنك رئيسة فريق برانمج النوع االجتماعي، املكتب اإلقليمي للدول العربية، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وج

وسلمى النمس، أمني عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، وأمل حدادين، خبرية قانونية  ،األردين واملهن سيدات األعمال االحتاد، وتغريد نفيسي، ملتقى
نظمة أوكسفام األردن، وسومان موديل ، مستشار السياسات والتأثريات، أوكسفام األردن، ابللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ؛ نيكي مونغا املدير القطري مل

اندية مشروخ، احتاد وليلى نفاع، مديرة مجعية النساء العربيات يف األردن، وإميان عكور، رئيس قسم التمكني االقتصادي، مديرية عمل املرأة، وزارة العمل، و 
أوكسفام األردن. شكر خاص ملنظمة أوكسفام األردن على تنظيم زًيرة إىل خميم الزعرتي لالجئني ومجيع النساء السورًيت املرأة األردنية ؛ وعائشة شتيوي، 

 الالجئات الاليت التقينا هبن يف املخيم ملشاركة قصصهن.

احلكم، وفاطمة بركان، مديرة املرأة، وزارة التضامن والتنمية من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم  يف املغرب أمساء بن عطية األندلسي، وزارة الشؤون العامة و 
وأمينة اجلاين، املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان،  النوع االجتماعي، مليزانية مدير مركز االمتيازاالجتماعية واملساواة واألسرة، وأمحد برادة، انئب مدير امليزانية و 

سارة فايفر، أخصائية إدارة الربامج هبيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب، و  لسرئيس اجمل ديوان مديروعبد الرزاق احلنوشي ، 
 اضيعي للربملانيني املعينالعريب، وأمساء فاخوري ، مديرة برانمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية، أوكسفام املغرب، وثرًي فرج، عضو الربملان ورئيس الفريق املو 

ية/ مركز االمتياز مليزانية النوع ابلتكافؤ واملساواة، وكريستينا فراننديز، مسؤولة برامج ابالحتاد األورويب، و أسامة جدار، وزارة االقتصاد واملالية، مديرية امليزان
جلنة املالية يف جملس النواب، وصويف المربت،  االجتماعي، ونيكوال جرافري، املدير القطري ملنظمة أوكسفام املغرب، وريتا حامتي، عضو جملس النواب وعضو

والرئيسة السابقة للجمعية مديرة مشروع، هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب العريب، وأمينة لطفي، منسقة برامج سابقة هليئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب 
(، وربيع الناصري، انشط، عضو مؤسس ENSAابملدرسة الوطنية العليا لإلدارة ) (، وخدجية مصلح ، أستاذة القانون ADFMالدميقراطية لنساء املغرب )
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(، وسامية أوزغان، منسقة مكتب العمل الدويل ابملغرب، OMDH( واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان )ADFMيف للجمعية الدميقراطية لنساء املغرب )
واة واألسرة السابقة، والعضو املؤسس جلمعية الدميقراطية لنساء املغرب و واملنظمة املغربية حلقوق ونزهة الصقلي، وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملسا

(. AWAL( ؛ ورشيدة طاهري ،أمني عام اجلمعية املغربية للحرية واملساواة )AWAL(،  رئيس اجلمعية املغربية للحرية واملساواة )OMDHاإلنسان )
رئيس شبكة الربملانيات العربيات، وأمساء بن عطية األندلسي، وزارة الشؤون العامة واحلكم، على تيسري عقد االجتماعات شكر خاص لفاطمة جومية مازي، انئبة 

 املختلفة مع أصحاب املصلحة وإسداء املشورة االسرتاتيجية.

وليد بن عمارة، مسؤول الربامج واملؤسسات املعنية ابلعنف القائم على النوع االجتماعي بصندوق األمم  تونس من أهم اخلرباء الذين مت االستعانة هبم يف
( MFFESلطفولة وكبار السن )املتحدة للسكان. سناء عزوزي ، املديرة التنفيذية السابقة املسؤولة عن التعاون الدويل والعالقات اخلارجية بوزارة املرأة واألسرة وا

(،  وبسمة بوسيدا، مديرة مشروع، مكتب وزيرة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، IACEبوعيشه، مدير مشروع، املعهد العريب لقادة األعمال )، وصابرين 
ساليت جيداان ، منسقة وانئلة شعبان محودة، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية، جامعة قرطاج، ومنال الدريدي، خبرية استشارية،  وهالة أوي

و، وليلى بلخريية برانمج النوع االجتماعي واحلقوق اإلجنابية، صندوق األمم املتحدة للسكان، وغازي الغريري، السفري واملندوب الدائم لتونس لدى اليونسك
األطراف، بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار  ( ؛ حياة خالد ، مسؤولة التعاون متعددCNFCEاملؤسسات ) صاحبات للنساء جابر ، رئيسة الغرفة الوطنية

(؛ هالة اهلام أورير ، ANETI(. كامل لبياضه، املفتش الرئيسي، وحدة حتليل سوق العمل، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل )MFFESالسن )
(، AFTURDئيسة مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية )مديرة املشروع يف وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وسلوى كينو سبعي، ر 

انونية والسياسية واالجتماعية وهالة سخريي، مسؤولة الربامج الوطنية، هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب العريب، ومىن التابعي، خبرية قانونية، كلية العلوم الق
جلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات، ونوال بلحاج تونسي، منسق وطين، مكتب املشروعات، منظمة العمل بتونس، متنة الطبيب، مسؤولة الشؤون القانونية، ا

 الدولية يف تونس، ونوفل بن يوسف، رئيس دائرة، وحدة التعاون الدويل، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل.
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 املنهجية .B امللحق

 النطاق والتعاريف تقرير:الما يغطيه 

م التمكني جيمع هذا التقرير جمموعة من دراسات احلالة اليت توضح اإلصالحات التشريعية واملؤسسية وإصالحات السياسات األخرية اليت متت من أجل دع
األربعة بعد الربيع  االقتصادي للمرأة يف مصر واألردن واملغرب وتونس. ونعين ابإلصالحات األخرية اإلصالحات اليت متت بعد مراجعة الدساتري يف البلدان

حول أتثري األطر  2017. وقد مت ذكر بعض هذه اإلصالحات ابلفعل يف تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 2011-2010العريب خالل عامي 
. إال أن هذا التقرير يسلط الضوء )OECD, 2017[1](القانونية على التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان خمتارة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

املمارسة  على التطورات اجلديدة ويتعمق بشكل أكرب يف كيفية وسبب حدوث اإلصالحات، واجلهات الفاعلة املشاركة وكيف يتم/سيتم تنفيذ اإلصالحات يف
يعية حيتوي كل منها على مقدمة لتقدمي السياق واالستنتاجات لتسليط الضوء على القواسم املشرتكة بني العملية. وقد مت جتميع دراسات احلالة يف فصول مواض

رزه البلدان يف دراسات احلالة وأهم النتائج املستخلصة منها. فليس اهلدف من دراسات احلالة هو مقارنة البلدان ببعضها البعض، بل قياس التقدم الذي حت
يس املتفق عليها دولًيا بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ويقدم كل فصل أيًضا توصيات متعلقة ابلسياسات اليت تساعد على مقابل املعايري واملقاي

 التقدم يف هذا اجملال.

ءات اليت ميكن أن تفسح جماال وابإلضافة إىل الفصول املواضيعية، يقدم الفصل األخري الذي يدور حول عوامل جناح اإلصالح، رؤى ألنواع السياسات واإلجرا
ام املشرعني وصانعي للتغيري فيما خيص زًيدة التمكني االقتصادي للمرأة. ويعرض التقرير أيًضا أمثلة على األدوات واملوارد العملية اليت ميكنها توجيه وإهل

ا و/ أو مبادراهتا بشأن التمكني االقتصادي للمرأة، إال إن السياسات يف جهودهم اإلصالحية. وابلرغم من أن البلدان األربعة قد أجرت تقييمات لسياساهت
 البحث التفصيلي هلذه التقييمات يتجاوز نطاق هذا التقرير.

تصادية تعاون والتنمية االقينظر التقرير إىل التمكني االقتصادي للمرأة ابعتباره جانًبا حمدًدا ولكنه حاسم للمساواة بني اجلنسني على نطاق أوسع. تعمل منظمة ال
(OECD على متكني املرأة اقتصادًًي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ )عاًما، حيث صنعت لنفسها مكانة يف هذا املوضوع على وجه  15

االقتصادية ترى التمكني االقتصادي . وابلرغم من أنه ال يوجد تعريف متفق عليه عاملًيا للتمكني االقتصادي للمرأة، إال أن منظمة التعاون والتنمية 1اخلصوص
 للمرأة يغطي مشاركة املرأة يف االقتصاد من حيث التشغيل ورًيدة األعمال.

ساس "تغيري حيلل هذا التقرير اإلصالحات التشريعية واملؤسسية وكذلك إصالحات السياسات. هناك تعريفات خمتلفة لإلصالح القانوين، لكنه يعين يف األ
تقوم البلدان بعمليات خمتلفة لإلصالح القانوين ولديها أنواع خمتلفة من التشريعات.  2حبيث تعكس القيم واالحتياجات احلالية للمجتمع".وحتديث التشريعات 

ية واملراسيم واإلجراءات الرمس يف سياق هذا التقرير، نقوم بتعريف التشريعات لإلشارة إىل جمموعة التشريعات أبكملها، مبا يف ذلك قوانني اهليئة التشريعية والقوانني
ح يف فراغ وال ميكن اإلدارية. وهكذا يشري اإلصالح القانوين إىل إصالح أنواع خمتلفة من التشريعات، وليس إصالح القوانني ابملعىن احلريف. ال حيدث اإلصال

ا يف خمتلف اإلجراءات اليت اختذهتا البلدان واليت تعد مكملة أن ينجح إال إذا مت تطبيق القوانني والسياسات يف املمارسة العملية. لذلك، يبحث التقرير أيضً 
 لإلصالحات.

 

 األحوال الشخصية تعترب النظم القانونية جلميع البلدان املشمولة يف التقرير أنظمة قانون مدين )على عكس أنظمة القانون العام(. ومع ذلك، ال تزال قضاًي
واألردن واملغرب وتونس، مع وجود اختالفات كبرية بني البلدان فيما يتعلق مبدى االعرتاف ابلشريعة ختضع )بشكل جزئي( للشريعة اإلسالمية يف مصر 

عرضها على احملكمة،  اإلسالمية وتطبيقها كمصدر رمسي للقانون. يف أنظمة القانون املدين، من املفرتض أن حتدد املدوانت القانونية "مجيع املسائل اليت ميكن
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يبين القاضي قراره على القوانني املدونة، وعلى الرغم من أن بعض األحكام القضائية تعترب سوابق  3هبا، والعقوبة املناسبة لكل جرمية".واإلجراءات املعمول 
م القانون املدين، ق نظاهامة، إال أن مساحة "القوانني اليت يصدرها القاضي" أقل من مساحة القانون العام. ونظرًا ألن هذا التقرير يغطي فقط البلدان اليت تطب

رارات القضائية اليت أثرت فإن دراسات احلالة املدرجة يف التقرير تغطي اإلصالحات القانونية اليت مت / يتم تدوينها بداًل من القرارات القضائية. يعد توثيق الق
 التقرير.بشكل كبري على التمكني االقتصادي للمرأة موضوًعا هاما يتطلب مزيًدا من البحث خارج نطاق هذا 

 أجريت هذه الدراسةكيف 

 ومنظمة )كوثر(( ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث OECDهذا التقرير هو نتيجة عملية حبث تشاركية. فقد قررت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
لنظر املختلفة واالستفادة من املزاًي النسبية لكل من املنظمات ( توحيد قواها من أجل االستفادة من الشبكات املختلفة، وإبراز وجهات اILOالعمل الدولية )

 املعنية.

لإلصالح القانوين  وقد مت إعداد استبيانني من أجل هذا التقرير: أحدمها كان حول اإلصالحات القانونية )امللحق ج( واآلخر حول املمارسات الواعدة املكملة
( ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف منطقة الشرق األوسط WEEFنتدى التمكني االقتصادي للمرأة ))امللحق د(. ومت إرسال االستبيانني إىل شبكة م

من أصحاب املصلحة من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وابلتوازي مع االستبياانت، مت إجراء مراجعة  1300ومشال إفريقيا، واليت تتكون من أكثر من 
ت هاتفية مع خرباء يف قضاًي النوع االجتماعي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. ومت إيفاد بعثات لتقصي احلقائق إىل البلدان للواثئق وامللفات ومقابال

الوكاالت لثنائي و األربعة اليت يغطيها التقرير، حيث أجرى فريق عمل التقرير مقابالت مع أصحاب املصلحة من املنظمات الدولية ومقدمي التعاون اإلمنائي ا
 احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وأصحاب املهن القانونية )انظر امللحق أ(.

، مت عقد مناقشات مجاعية 2018ومت تنظيم عدد من األحداث جلمع املزيد من املعلومات وتثليث النتائج. ويف منتدى التمكني االقتصادي للمرأة لعام 
حول أهم اإلصالحات القانونية األخرية. وقد أاتح حدث جانيب يف الدورة الثالثة والستني للجنة اخلاصة بوضع املرأة لفريق عمل التقرير  متعمقة لكل بلد

ة حول التمكني وطني ابكتساب املزيد من الرؤى واألفكار من خمتلف اجلهات الفاعلة الرئيسية يف املنطقة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة. ومت تنظيم مشاورات
 االقتصادي للمرأة يف البلدان األربعة جلمع املعلومات حول اإلصالحات األخرية وتنفيذها.

  دراسة حالة من قبل فريق عمل التقرير إلبرا ها في هذا التقرير. وتشمل المعايير  24بناء  عل  كل هذه المدخالت، تم اختيار

 احلالة ما يلي:المستخدمة الختيار دراسات 
 كان جيب أن يتم اإلصالح بعد مراجعة الدساتري يف البلدان األربعة بعد الربيع العريب.التوقيت : 
 يدعم اإلصالح التمكني االقتصادي للمرأة كما عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.املوضوع : 
 ادي للمرأة يف الدولة، مع الرتكيز على إشراك املرأة يف سوق العمل : لإلصالح أو من املتوقع أن يكون له أتثري إجيايب على التمكني االقتصاملالءمة

 وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد.
 مت اإلصالح يف إحدى البلدان األربعة اليت يغطيها التقرير، مع حماولة ضمان التوازن بني عدد دراسات احلالة لكل دولة.البلدان : 
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 استبيان حول اإلصالحات القانونية  .C امللحق

األخرية/ اجلارية اليت أثرت على التمكني االقتصادي للمرأة. على سبيل املثال التغيريات األخرية يف قانون األسرة وقانون  اإلصالحات القانونيةن حول استبيا
يف حبثنا. يرجى مالحظة العمل وقانون األعمال التجارية. يرجى ملء هذا االستبيان. ستساعدان إجاابتك القيمة على حتديد املوضوعات اليت جيب تضمينها 

يف تقدمي أكثر من  أنه ميكنك ختطي األسئلة وملء األجزاء اليت تشعر أبهنا مالئمة. حىت لو مل تكمل مجيع األسئلة، يرجى تقدمي االستبيان. ويف حالة رغبتك
 إصالح قانوين واحد، يرجى ملء االستبيان عدة مرات لوصف كل إصالح على حدة.

 عن االستبيانمعلومات خاصة ابجمليب 

 يرجى تقدمي تفاصيل االتصال اخلاصة بك: .1

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

 معلومات خاصة ابإلصالح القانوين

 وصف اإلصالح القانوين

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

 اشرح الدافع الرئيسي لإلصالح. يرجى شرح سبب أمهية هذا اإلصالح لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة ابلتفصيل. .3

 اح هذا اإلصالح القانوين؟ما هي العوامل اليت أدت إىل جن .4

 ما هي الصعوابت اليت كان جيب التغلب عليها إلجناح اإلصالح القانوين؟  .5

 أتثري اإلصالح القانوين

 ما هو أتثري هذا اإلصالح القانوين حىت اآلن على النساء وجمتمعاهتن؟ يرجى توفري بياانت كمية إن وجدت. .6

 انوين:برأيك أي جزء من اجملتمع يعي هذا اإلصالح الق .7

 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 

 ح؟ يرجى حتديد اخليارات األكثر مالءمة فقط )هناك إمكانية حتديد أكثر من مربع واحد(:من كان وراء اإلصال .9

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

 هل مر هذا اإلصالح بعملية تشريعية قياسية؟ إذا مل يكن األمر كذلك، يرجى توضيح العملية.  .10

 ما هي أشكال التشاور العام املستخدمة يف إعداد اإلصالح القانوين: )هناك إمكانية وضع عالمة على أكثر من مربع واحد(: .11

 تشاور غري رمسي مع جمموعات خمتارة 
 ع للتعليقنشر االقرتاحات على نطاق واس 
 اإلشعار العام والتعليق 
 االجتماع العام 
 اإلنرتنت 
 جلان عامة حتضريية 
 غري ذلك 

 واحد(: ماذا كان اإلجراء املتخذ جلعل هذه اإلصالحات القانونية معروفة ومتاحة لألطراف املتأثرة؟ )هناك إمكانية وضع عالمة على أكثر من مربع .12

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

 يرجى ذكر روابط مصادر املعلومات اليت تشري إىل هذا اإلصالح القانوين .13

 يرجى حتميل مصادر املعلومات مثل النص الفعلي لإلصالح القانوين أو املواد أو الصور. .14
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 استبيان حول املمارسات الواعدة  .D امللحق

 اليت تساهم يف تنفيذ األطر القانونية أو اإلصالح القانوين لدعم التمكني االقتصادي للمرأة. اإلجراءات )السياساتية( التكميليةاستبيان جلمع 

ابري جتاه إنفاذ القانون مثل أمثلة على الطلبات احملتملة: الدعوة لإلصالح القانوين، وتيسري الوصول إىل العدالة، وبناء القدرات / التوعية حبقوق املرأة، والتد
 تفتيش العمل، ودعم النساء املتخصصات يف جمال العدالة.

سئلة وملء يرجى ملء هذا االستبيان. ستساعدان إجاابتك القيمة على حتديد املوضوعات اليت جيب تضمينها يف حبثنا. يرجى مالحظة أنه ميكنك ختطي األ
 لو مل تكمل مجيع األسئلة، يرجى تقدمي االستبياناألجزاء اليت تشعر أبهنا أكثر مالءمة. حىت 

 معلومات خاصة ابجمليب عن االستبيان

 يرجى تقدمي تفاصيل االتصال اخلاصة بك: .1

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

 معلومات خاصة باإلجراء

 وصف اإلجراء

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

 حدد البلد واملواقع احملددة اليت مت فيها اختاذ اإلجراء. .3

 اذكر العوامل الرئيسية لنجاح اإلجراء .4

 مىت مت اعتماد هذا اإلجراء؟ هل مت استكمال هذا اإلجراء أم أنه ال يزال جارًيً؟منذ  .5

 تنفيذ اإلجراء

 ملاذا مت تنفيذ هذا اإلجراء؟ هل يستجيب اإلجراء حلاجة معينة يف اجملتمع؟ .6

 ما هي الصعوابت اليت كان جيب التغلب عليها إلجناح اإلجراء؟ .7

 والوكاالت املنفذة واملتربعني املشاركني يف اإلجراء وطبيعة مشاركتهم.يرجى ذكر املؤسسات األخرى والشركاء  .8
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 ت  ير اإلجراء

 ما هي نتائج وأتثريات اإلجراء على النساء وجمتمعاهتن؟ يرجى توفري بياانت كمية إن وجدت. .9

 اذكر الشروط الالزمة لتكرار اإلجراء بنجاح. .10

 جراء ميكن أن يؤدي إىل إصالح قانوين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف وحتت أي ظروف؟إذا كان ذلك ذا صلة، يرجى حتديد ما إذا كان هذا اإل .11

 يرجى ذكر روابط مصادر املعلومات اليت تشري إىل اإلجراء اخلاص بك .12

 يرجى حتميل مصادر املعلومات مثل املواد والصور .13

مالحظات
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 تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في
مصر واألردن والمغرب وتونس

 في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع وتيرة النمو االقتصادي وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وانفتاًحا،
 يشير هذا التقرير إلى أن المزيد من التمكين االقتصادي للمرأة هو أحد المفاتيح لتحقيق ذلك. كما يؤكد أنه على الرغم من التحديات التي تواجه بعض البلدان

ا ويمكن تعزيزه بشكل أكبر من خالل تدابير سياساتية موجهة ومنسقة يً  لضمان المساواة للمرأة في الوصول إلى الفرص االقتصادية، فإن التقدم يحدث حال
 وشاملة للجميع. وبالبناء على استنتاجات تقرير رصد أول صدر في عام 2017، يحلل هذا التقرير اإلصالحات التشريعية والسياساتية والمؤسسية التي

 أجريت مؤخرًا لدعم التمكين االقتصادي للمرأة في مصر واألردن والمغرب وتونس، كما يسعى إلى تحديد عوامل النجاح التي ساعدت على ترسيخ اإلصالح.
 وعالوة على ذلك، يقدم التقرير أمثلة لتدابير قابلة للتنفيذ وأدوات عملية لمساعدة صانعي السياسات على تحويل السياسات إلى إجراءات وتدابير فعالة من

أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة
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