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 )اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا

 تقریـر

 االقتصادي للمرأة في المنطقة العربیةاجتماع فریق خبراء حول التمكین 
 2020تموز/یولیو  30-28، بیروت

 موجـز

ّ    نظ مت  للجنة االقتصادیة واالجتماعیة في ا بین الجنسین والسكان والتنمیة الشاملة العدل مجموعة 
في التمكین   َ ث   َ ح                                                               ً         ً              َ لغربي آسیا (اإلسكوا)، بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة، اجتماعا  افتراضیا  لفریق خبراء ب  

تموز/یولیو  30إلى  28قد من                                                                      ُ االقتصادي للمرأة في المنطقة العربیة. وناقش المشاركون في االجتماع الذي ع  
ً                                      والمخطط األولي لدراسة ستصدر قریبا  عن التمكین االقتصادي للمرأة. وتناولوا  الھیكل المقترح 2020                                 

دینامیات مشاركة المرأة في االقتصاد، وكیفیة دعم الدول األعضاء في تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة 
 ونقلھا من العمل غیر المدفوع األجر إلى العمل المدفوع األجر.

ن خاللھ الخبراء رأیھم وقدموا توصیاتھم في كیفیة دعم الدراسة ووضعھا أبدى م                    ً وأتاح االجتماع منبرا  
ّ                            في صیغتھا النھائیة. واتفق المشاركون على مبادئ توجیھیة وتوصیات تمك ن واضعي السیاسات والعاملین                                                                  

قة. في مجال التنمیة من تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة، ومعالجة أوجھ عدم المساواة بین الجنسین في المنط
ً                           ویتضمن ھذا التقریر ملخصا  للمناقشات التي تخل لت االجتماع وعرضا  لالستنتاجات والتوصیات التي                  ّ                   ً                         

 إلیھا. خلص
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 ةـمقدم

اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي  في والتنمیة الشاملةبین الجنسین والسكان  العدلعة عقدت مجمو -1
                                                       ً         ً                                    آسیا (اإلسكوا)، بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة، اجتماعا  افتراضیا  لفریق خبراء بحثت خاللھ قضیة التمكین 

 االقتصادي للمرأة في المنطقة العربیة.

أربع جلسات، استضافت كل  2020تموز/یولیو  30إلى  28من  في بیروت قد    ّ                ُ وتخل ل االجتماع الذي ع   -2
ً دولیا        ً خبیرا   15منھا ثالثة أو أربعة خبراء. وشارك في اإلجمال  ً وإقلیمیا         ، معروفین بعملھم في مجال سیاسات         

الرعایة والعمل المدفوع وغیر المدفوع األجر والمساواة بین الجنسین، باإلضافة إلى موظفي اإلسكوا ومنظمة 
 العمل الدولیة.

لي لدراسة عن التمكین االقتصادي للمرأة، تھدف إلى  -3 ّ                                                وناقش المشاركون الھیكل المقترح والمخط ط األو       ّ                                     
فھم دینامیات مشاركة المرأة في االقتصاد، وإلى دعم الدول األعضاء في تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة، ونقلھا 

 من العمل غیر المدفوع إلى العمل المدفوع األجر.

                                                 ٍ                         ة من جلسات االجتماع األربع ببیان افتتاحي موجز وبعرض  لمقترح الدراسة یركز على وبدأت كل جلس -4
 ھیكلیتھا ومنھجیتھا ومضمونھا.

 البیان االفتتاحي وعرض مقترح الدراسة -   ً أوال  

نات ، بالبیاوالتنمیة الشاملةالسكان والعدل بین الجنسین مجموعة ة مدیرأدلت السیدة مھریناز العوضي،  -5
االفتتاحیة للجلسات األربع. وعرضت عمل اإلسكوا على تحقیق المساواة بین الجنسین، وال سیما في مجاالت 

ً العنف ضد المرأة، ومشاركتھا في الحیاة السیاسیة، وتمثیلھا، وتمكینھا اقتصادیا   . وأشارت إلى أن اإلسكوا بصدد                                                                           
راسة مقبلة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة، تتناول التمكین االقتصادي للمرأة مع التركیز على اقتصاد إعداد د

ّ       ً الرعایة الذي یشك ل مجاال   ً نسبیا                                                       ً للمنظمة. وكان عمل اإلسكوا في مجال تمكین المرأة محدودا        ً جدیدا                   في السنوات       
لتعزیز المشاركة   ٍ ل   ُ ب                                  ُ نعي السیاسات العرب وإطالعھم على س  الماضیة، لكنھا تعید الیوم النظر فیھ بجدیة لتوجیھ صا

 االقتصادیة للمرأة وتمكینھا.

لشؤون االجتماعیة، الھدف العام للدراسة، وھیكلیتھا مسؤولة أولى ل وھي وعرضت السیدة ربى عرجا، -6
لي. وبی نت أن ما من تغی   ّ        ّ               ُّ المقترحة، ومخط طھا األو         ّ تصادي للمرأة في رات تذكر طرأت على قضیة التمكین االق             

ّ                                                          المنطقة العربیة خالل العقود األربعة الماضیة، وأن  التقدم الكبیر في مجالي تعلیم المرأة وصحتھا لم یؤت ثماره                                               
في المجال االقتصادي. ومعدالت المنطقة ككل في مجال المشاركة االقتصادیة للمرأة دون المتوسط العالمي 

و دعم الدول األعضاء في تعزیز المشاركة االقتصادیة للمرأة وتمكینھا. الصلة. لذلك، فالھدف العام للدراسة ھ ذي
وتركز الدراسة بشكل أساسي على اقتصاد الرعایة، وعلى الجھود الرامیة إلى الحد من مشاركة المرأة في أعمال 

ً الرعایة غیر مدفوعة األجر، التي تشكل عائقا   ً رئیسیا                                            في المنطقة.  أمام تمكین المرأة ومشاركتھا في االقتصاد       
وعرضت السیدة عرجا اإلطار المفاھیمي المقترح، الذي وضعھ البنك الدولي في األساس، والذي یعتمد على 

ً مفاھیم القدرة، وھیكل الفرص، والنتائج اإلنمائیة. وعرضت أیضا   الھیكلیة المقترحة للدراسة التي تتضمن خمسة                                                           
ّ         فصول. یرك ز الفصل  سین من حیث المشاركة االقتصادیة للمرأة في المنطقة على استمرار الفجوة بین الجن 1        

على اقتصاد الرعایة وخصائص خدمات الرعایة المتاحة في المنطقة. ویتناول الفصل  2العربیة. ویركز الفصل 
ق التمكین االقتصادي للمرأة وتحول دون مشاركتھا في العمل المأجور. ویناقش الفصل  3 ّ                                                                             البیئة التي تعو  النظرة  4              
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الخاطئة إلى النساء باعتبارھن مجموعة متجانسة، وكیف یؤثر ھذا التصور على بلورة سیاسات الرعایة وبرامج 
 توصیات لتعزیز تمكین المرأة ومشاركتھا في االقتصاد. 5التنمیة. ویقدم الفصل 

 المناقشات -     ً ثانیا  

 2020تموز/یولیو  28الثالثاء  :الجلسة األولى -ألف

، أستاذة علم االجتماع والشؤون الدولیة في جامعة نورث إیسترن، على أھمیة مقدم شددت السیدة فالنتین -7
ھت بمنظور  ّ           القضایا المتعلقة بغیاب خدمات رعایة األطفال في المنطقة وضرورة تناولھا في الدراسة المقبلة. ونو                                                                                            

أة في كل بلد على أساس التقاطع المقترح، وأوصت باتباعھ في الدراسة، لما لھ من فائدة في دراسة تصنیف المر
اإلثنیة والدین والعرق واألصل القومي والطبقة االجتماعیة، وآثار ھذا التصنیف على مشاركتھا في االقتصاد. 
وتختلف مشاركة المرأة في العمل فیما بین بلدان المنطقة على أساس التحصیل العلمي، والعمر، والوضع العائلي. 

                 ُّ                                               صحي عند دراسة ترك ز المرأة في قطاعات محددة، ال سیما أن نسبة كبیرة وأشارت إلى ضرورة تناول القطاع ال
تونس والجزائر ولبنان. ورأت أنھ من بلدان مثل من القوة العاملة النسائیة تعمل في مجالي الصحة والتعلیم في 

وفي اقتصاد المفید إدراج أمثلة من األردن وتونس عند النظر في مشاركة المرأة في أعمال الرعایة األسریة 
قات تمكین المرأة اقتصادیا  من الرعایة المؤسسي، وإبراز الثغرات وأوجھ القصور المؤسسیة. ف ً أبرز معو                            ّ في         

المنطقة ھي قوانین العمل وكیفیة تطبیقھا على القطاع الخاص، وقوانین األسرة. وأشارت إلى أھمیة وضع 
 سات.میزانیات تراعي منظور الجنسین، وھیاكل للحوكمة في المؤس

وشددت السیدة جونا ماریا لوندوال، كبیرة علماء االجتماع في البنك الدولي في واشنطن العاصمة، على  -8
أھمیة وضع تصنیف للنساء العامالت في مختلف البلدان إلعطاء صورة واضحة عن ھذه القضیة في المنطقة 

ن  ّ   ككل. ففي اإلطار الذي وضعھ البنك الدولي، وتحدیدا  في المكو  المتعلق بھیكل الفرص، یغیب عنصر السوق،                                               ً        
وبالتالي تغیب الصلة بالقطاع الخاص. وینبغي إضافة ھذا العنصر لتسلیط الضوء على تأثیر القوانین على القطاع 
الخاص. ومن المھم تسلیط الضوء على ركود مشاركة الذكور في القوة العاملة في مقابل زیادة طفیفة في مشاركة 

ن النسبة، ال سیما أن األزمات االقتصادیة أضعفت النمو في الوظائف. ودعت إلى       ُّ لى تحس  المرأة، ما أدى إ
 ضرورة النظر في سیاسات وزارات العمل، والشؤون االجتماعیة، والصحة.

في مشروع الالمركزیة وحقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان      ّ                                 ثم تكل م السید سلمان عاصف، كبیر مستشاري  -9
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في باكستان. فقال إن الدراسة قد تستفید من إدراج بعد التابع ل والحكم المحلي

االقتصاد السیاسي في أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر. ومن المھم أن یتناول التحلیل كیفیة وضع ھذه 
رھا. وأوصى بالنظر في السیاق االجتماعي واالقتصادي وف ّ                                                  السیاسات وكیفیة تطو  ي كیفیة اتخاذ المجتمعات ككل                   

ٍ  (نساء  ورجاال  ومؤسسات          ً       ً رت مع مرور الوقت.                                                  َّ القطاعین الخاص والعام) قرارات في السابق، وكیف تغی  من     
الت.             ُّ فمن المھم تتب   ّ    ع األنماط السلوكیة في القطاعین العام والخاص، وما طرأ علیھا من تحو                                                                  

السكان و الجنسین بین العدلمجموعة  بین الجنسین في لدالعقسم ة ، رئیسهوشددت السیدة ندى دروز -10
                                                          ً                         ، على أھمیة إزالة الحواجز المؤسسیة واالستثماریة. وأعطت مثاال  على ذلك عملیة فتح حضانة والتنمیة الشاملة

إلیھا. ومن العوائق األخرى علیھا واالستثمارات الضخمة التي تحتاج  في األردن، والقوانین الصارمة التي تنطبق
ً التي تناولتھا ما یتعل ق بالنقل وإمكانیة الوصول. وأثارت أیضا   قضیة أعمال الرعایة غیر الرسمیة والعمل الدؤوب                       ّ                                     

 على جعلھا رسمیة.
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ركیة في بیروت، یوقدمت السیدة مایا سفیردینغ، األستاذة المساعدة في كلیة العلوم الصحیة في الجامعة األم -11
جریھا الجامعة بالشراكة مع ھیئة األمم المتحدة للمرأة. وعرضت دراسات حالة عن                 ُ اقتصاد الرعایة ت   دراسة عن

األردن وتونس ودولة فلسطین ومصر، واعتمدت على تحلیل بیانات دقیقة للوقت الذي یقضیھ الرجل والمرأة في 
ئص الدیمغرافیة لألسرة والمجتمع.                                       ً                          أنشطة الرعایة غیر المدفوعة األجر انطالقا  من مجموعة متنوعة من الخصا

                                                                     ّ                                   وقدمت مالحظاتھا وتوصیاتھا بشأن الدراسة المقبلة لإلسكوا. وفي الشق المتعل ق بمشاركة المرأة في القوة العاملة، 
نصحت أن تثیر الدراسة قضیة تفضیل المرأة العمل في القطاع العام على العمل في القطاع الخاص، وال سیما 

          ً                                                                       صحة، مشیرة  إلى سیطرة الطابع النسائي على قطاع رعایة الطفولة المبكرة حتى في القطاع في مجالي التعلیم وال
ز المرأة بشكل كثیف في قطاعات الرعایة ھو أن القطاعات األخرى لیست                             ُّ الخاص. وقالت إن من أسباب ترك  

  ً              ضا  قضیة الوظائف مفتوحة أمامھا. ومن شأن إیجاد فرص عمل في ھذه القطاعات األخرى أن یفیدھا. وأثارت أی
ذات النوعیة المتدنیة في قطاع رعایة الطفولة المبكرة، وھي بمعظمھا في القطاع الخاص في المنطقة ألن معظم 

لھ من فائدة  ھج دراسات الحالة، لما                                                                 َم العامة ال توفر الرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة. ونصحت باعتماد ن  ُ ظ     ُ الن  
الحكومیة  أمثلة من أمریكا الالتینیة، حیث أدى عمل المنظمات غیر في إتاحة وجھات نظر مختلفة. وذكرت

والمجالس المحلیة إلى التوصل إلى أحكام قد یكون من المفید تناولھا في دراسة اإلسكوا. وأشارت إلى أن 
في  : األسر2020-2019لھیئة األمم المتحدة للمرأة بعنوان "تقدم نساء العالم                          ٍ المعلومات متاحة في تقریر   ھذه
 ر".    ِّ متغی    عالم

ن من المفید إدراجھما في الدراسة، األول من أوروغواي في   ْ لی                                    َ وطرحت السیدة جونا ماریا لوندوال مث   -12
للرعایة الشاملة والتشاركیة على مستوى البلد ككل، والثاني من كولومبیا      ٌ نظام            ً نشئ مؤخرا                       ُ أمریكا الالتینیة حیث أ  

      ً                                                                              ممتازا  على كیفیة إضفاء الطابع الرسمي على الشبكات غیر الرسمیة التي لدیھا نظام مجتمعي                ً التي تشكل مثاال  
اآلباء واألمھات                                                                                 ً   لرعایة األطفال، وتسجیلھا. وشددت على أھمیة التوقف عند الجوانب الثقافیة، ومنھا مثال  أن

ٌ                     ُ ال یرغبون في أن یرعى رجال  أطفالھم الحتمال أن ی   قد یئوا معاملتھم، وبسبب مفاھیم مسبقة بأن الرجال  ِ س                         
                                                             ً                                قادرین على رعایة األطفال على النحو الواجب. فالعنصر الثقافي إذا  أساسي وحساس عند الحدیث عن قطاع  غیر

 الرعایة الذي تھیمن علیھ اإلناث.

یدة مغادام قضیة تمویل شبكة الرعایة المؤسسیة، واقترحت دراسة أمثلة من بلدان الشمال وأثارت الس -13
                             َّ                                                                     األوروبي. ففي ھذه البلدان، یؤم ن التمویل عادة من اإلیرادات العامة، أو من الشراكات بین القطاعین العام 

دة حیث ترعى نساء الحي أطفال والخاص أو المبادرات المجتمعیة غیر الرسمیة، كما ھو الحال في الوالیات المتح
نساء أخریات. وینبغي النظر في تحسین ریاض األطفال وتوسیعھا في إطار توسیع المرافق التعلیمیة وتحسین 

ر  َ م   ْ ث   َ ت   ْ س   ُ ی  وأن بعض ھذه األموال یمكن أن                                                                ً النظام التعلیمي. وأضافت أن اإلنفاق العسكري في المنطقة مرتفع جدا  
 في رأس المال البشري.

ٍ              ل على نطاق  واسع من خالل                                        َّ ردینغ قضیة تمویل إجازة األمومة، التي تمو  یالسیدة مایا سف وناقشت -14          
من نظام التأمین االجتماعي. وأشارت إلى اتخاذ تدابیر في المنطقة إللزام أرباب                          ً التزامات أرباب العمل بدال  

  ً                             نا . وسمحت بعض البلدان للموظفات                                                  ً    ّ ور حضانة في حال بلغ عدد النساء العامالت لدیھن رقما  معی                ُ العمل بإنشاء د  
                 ً                                                   من المرونة مقارنة  مع الرجال. غیر أن العدید من تدابیر السیاسة العامة                                   ٍ بأنواع معینة من اإلجازات، أو بمزید  

ّ                     ُ الرامیة إلى مساعدة العامالت أو حمایتھن  تجعل توظیف المرأة م     ً      ً                                  فا  وصعبا  بالنسبة إلى أرباب العمل، وال سیما  ِ ل   ْ ك                                      
ّ       ً      ً                          الخاص. ورأت أن األردن یشك ل مثاال  مثیرا  لالھتمام لبلد حاول في عام في القطاع  إدراج إجازة األمومة  2010                       

ور الحضانة، بحیث أصبحت                    ّ     ُ صیاغة الشروط المتعل قة بد                                                   ً ضمن نظام التأمین االجتماعي. كذلك أعاد األردن مؤخرا  
 الموظفات فیھا.                                        ِ مجموع الموظفین في المؤسسة ولیس فقط بعدد                          ِ شروط إنشائھا ترتبط بعدد  
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ّ                                                                                      ورك زت السیدة فریدا خان على أھمیة المسؤولیة المشتركة. فمنظمة العمل الدولیة توصي باالعتراف  -15   
 برعایة األطفال كمسؤولیة الوالدین ولیس فقط مسؤولیة األنثى، وال سیما عند صیاغة السیاسات.

لمناقشة التي تلت العروض على أن إجازة األبوة قد تؤدي إلى نتائج بخالف واتفق المشاركون خالل ا -16
                         ّ                                                                            النتائج المتوقعة منھا. وقد موا أمثلة على إحجام الرجال في المنطقة عن توفیر عنایة منتظمة ألطفالھم. واتفق 

لك لزیادة احتمال من إجازتي األبوة واألمومة في الوقت نفسھ، وذواألم المشاركون على ضرورة أال یستفید األب 
ً قیام اآلباء برعایة أطفالھم. وناقشوا أیضا   مة لكبار السن، التي تقدمھا النساء عادة في المنطقة              َّ الرعایة المقد                                          

 باإلضافة إلى رعایتھن لألطفال.

 2020تموز/یولیو  29الجلسة الثانیة: األربعاء  -باء

ن     ّ          َّ یتعل ق بمصر، بی                        ٍ امعة القاھرة، إلى بحث  أشارت السیدة حنان نظیر، األستاذة في قسم االقتصاد في ج -17
                                                  ً                          د فرص عمل ھي قطاعات غیر مراعیة للمرأة، منھا تحدیدا  البناء والنقل. وشددت على   ِ وج                    ُ أن القطاعات التي ت  

سیما  ر بیانات عن أنشطة المرأة، وال                                                                     ُّ المشاركة الكبیرة للمرأة في القطاع غیر الرسمي في المنطقة، وعلى عدم توف  
 بیانات استخدام الوقت.

إلى ضرورة للرعایة الصحیة، في مبادرة أوكسفام أبحاث وأشارت السیدة لوسیا ألین روست، مستشارة  -18
دت الجھات األربع                                                                               َّ تغییر النظرة إلى العمل في مجال الرعایة، من عبء إلى مساھمة في صالح المجتمع. وعد  

غیر المتكافئ ألعمال الرعایة، وھي الدولة والقطاع الخاص  المعنیة بصیاغة وتنفیذ السیاسات المتعلقة بالتقسیم
 سر.                   ُ والمجتمع المدني واأل  

دت السیدة نیكوال إھلرمان، وھي مستشارة التنمیة الدولیة، على نقص خدمات الرعایة في المنطقة،    َّ وشد   -19
ن البلدان العربیة من                                                                              ّ لقي عبء الرعایة الكلي على كاھل المرأة. وبسبب عدم كفایة جبایة الضرائب، لم تتمك      ُ ما ی  

رت القوانین، وال سیما قوانین األسرة، على                                                                َّ بناء نظام تعلیمي متین، ومن توفیر التمویل لنظام الرعایة. كذلك أث  
سلوك الناس وعلى مشاركة الرجال والنساء في المسؤولیات األسریة. وأضافت أن االستحقاقات، بما في ذلك 

ّ    الساعات المرنة والمخف ضة، تشك ل ح ّ                                                    وافز رئیسیة تشج ع المرأة المتزوجة على العمل في القطاع العام. وأعطت                      ّ                     
بعض  حصرتفي الرعایة، مثل إنشاء دور الرعایة النھاریة، أدت إلى نتائج سلبیة. فقد                  ٍ أمثلة على سیاسات  
على   ُ ض   ِ ر   ْ ف                                                 َ موظفة وأنشأت شركتین فرعیتین للتحایل على قانون ی   99 عدد الموظفات بـ الشركات المصریة

 موظفة. 100لنھاریة في حال بلوغ عدد الموظفات فیھا االشركات إنشاء مركز للرعایة 

في شعبة التنمیة االجتماعیة بین الجنسین والتنمیة الشاملة  العدلمجموعة دت السیدة كاي كاي، رئیسة    َّ وشد   -20
على أھمیة النظر في نوعیة الوظائف التي تشغلھا في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ، 

مرتفعة بالمقارنة مع الرجل. وأثارت                                             ٍ إلى انخفاض حظوظھا في الحصول على وظائف بأجور                    ً المرأة، وذلك نظرا  
       ّ                                                         ھن. وبی نت الحاجة إلى استثمار الدولة في قطاع الرعایة كاستراتیجیة                                  ِ قضیة الفصل األفقي والعمودي بین الم  

االقتصادي، ما یؤدي إلى تحریر المرأة من عبء العمل في مجال الرعایة. ویؤدي تعزیز قطاع لتحقیق النمو 
 الرعایة إلى إیجاد العدید من الوظائف الالئقة، وبالتالي تسریع النمو االقتصادي.

ن العدید من النساء العربیات لم یستطعن العمل من المنزل أثناء أوأشارت السیدة نیكوال إھلرمان إلى  -21
بسبب نقص الھیاكل األساسیة، مثل ضعف خدمات اإلنترنت وعدم كفایة  19-غالق الناتج عن جائحة كوفیداإل

المعدات التكنولوجیة. وأضافت أن بعض النساء اتجھن إلى دراسة العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات في 
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                    ُ     مجال. وأظھرت دراسة أ جریت الا النساء في ھذا                                ّ ِ                             المنطقة العربیة، ولكن ذلك لم یؤد   إلى زیادة الوظائف التي تشغلھ
 طموح الشابات بسبب القوالب النمطیة.  َ م   َ ج                       َ في مصر أن سوق العمل ل  

ّ                    ٍ وأشارت السیدة لوسیا ألین روست إلى دراسات بی نت أن  من شأن تطویر أدوات   -22           ً أكثر مالءمة           ٍ وتجھیزات                                              ّ    
ج القطاع الخاص ھذه األدوات  ِ ت   ْ ن                                     ُ أكبر في األعمال المنزلیة. ویمكن أن ی                        ّ               ٍ الستخدام الرجال أن یمك نھم من أداء دور  

                                                                            َ                 لتخفیف عبء العمل المنزلي عن المرأة. ویمكن االستفادة من ھذه االستثمارات في مجال ي اقتصاد الرعایة 
 الطفل. ونماء

عات والتصورات والمعاییر االجتماعیة. وقالت إن                    ُّ ى ضرورة تغییر التوق  دت السیدة كاي كاي عل   َّ وشد   -23
جید یقدمون تحفیزات قد ال تكون متاحة في المنزل. وینبغي تنمیة الخدمات المتعلقة         ٍ ین بشكل   ِ ب          َ ین المدر       ِ المرب  

اآلباء. باألطفال لدعم النساء والرجال، وتوفیر خدمات على مدار الساعة تلبي احتیاجات جمیع األمھات و
المدراء بأن الموظفین یعملون بفعالیة من المنزل      ً             َّ دعما  للمرأة، وأقر       َ أكثر      ٍ عمل       َ بیئة   19-أتاحت جائحة كوفید وقد

 مرنة.    ٍ عمل            ِ ضمن ساعات  

دت السیدة نیكوال إھلرمان على أھمیة التركیز على العبء الذي یثقل كاھل الرجل بوصفھ معیل    َّ وشد   -24
لھ بسبب ارتفاع معدالت البطالة بین الذكور. واقترحت النظر في أثر  ُّ م       ً   َ دائما  تح  ال یستطیع                ٌ األسرة، وھو عبء  

 مرنة.    ٍ عمل               ُ فیھا ترتیبات    َّ  ُ ت خذ             ً                     ُ فیھا قانونا  العمل من المنزل وال ت    ُ ر   َ ظ   ْ ح                  ُ في األماكن التي ی   19-جائحة كوفید

المعاییر وتقسیم أعمال الرعایة. وأشارت السیدة لوسیا ألین روست إلى أن الجائحة أسھمت في تغییر  -25
كیة أن مشاركة ی              ُ                                                                         وأظھرت دراسة أ جریت في تونس والفلبین وكندا وكینیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمر

الرجال في أعمال الرعایة ازدادت أثناء الجائحة وزادت من رغبتھم في قضاء المزید من الوقت مع أطفالھم. 
                                                               ً             مھمة ألنھا تشجع الرجال على رعایة أطفالھم واالضطالع بدور أكثر نشاطا  في تربیتھم، وأضافت أن إجازة األبوة 

 ما یسمح لألمھات باالنضمام إلى القوى العاملة.

ق المشاركون إلى أھمیة التمییز بین السیاسات المراعیة العتبارات الجنسین،  -26 ّ                                                                       وفي المناقشة التي تلت، تطر                           
بة من األطفال، وسیاسات تغییر النظرة إلى أدوار                         ُ ن المنازل للبقاء على مقر  مثل إنشاء برامج عمل عامة بالقرب م

الجنسین التي تتضمن تدخالت على صعید المعاییر االجتماعیة، بما في ذلك التدخالت التي تقودھا المجتمعات 
لى ضرورة المحلیة مثل التحدث مع الرجال عن مسؤولیاتھم ومحاولة التعامل مع الذكورة السلبیة. وشددوا ع

إشراك المرأة في عملیات المشتریات العامة وفي شبكة رواد األعمال. وأضافوا أن النساء صاحبات المشاریع 
م في تنمیة  ِ ھ   ْ س                                            ّ      ً             ّ                  ُ الصغرى یمكن أن یساھمن في التغییر عندما یوف رن دخال  ألسرھن قد یغی ر أنماط االستھالك وی  

 القوانین التي تؤثر على المساواة بین الجنسین.                ً                 د المشاركون أیضا  على أھمیة إنفاذ             َّ المجتمع. وشد  

 2020تموز/یولیو  29الجلسة الثالثة: األربعاء  -جیم

                     ّ                                                                          ذكرت السیدة تانیا مسل م، مستشارة المدیر العام التنفیذي ورئیسة العملیات في مجموعة البحر المتوسط،  -27
عن المرأة، التي تعزز القوانین والقوالب  أن المشكلة الرئیسیة في التمكین االقتصادي للمرأة ھي األفكار المسبقة

                                                                                                       ً النمطیة التمییزیة. وأشارت إلى البرنامج التخصصي في تمكین المرأة في البنك اللبناني للتجارة الذي یتبع نھجا  
إجازة بدء منح      ّ                                                                                ذا شق ین: األول یركز على توفیر المزید من ساعات العمل المرنة للموظفات، والثاني یركز على 

ح للموظفات بعد  األبوة إلشراك اآلباء في حیاة أسرھم وتعلیمھم كیفیة رعایة األطفال. فعلى سبیل المثال، ِ                س م   ُ
ح بإجازة األبوة لمدة ثالثة أیام. وتجدر  ِ                                      إجازة األمومة بالعمل بدوام نصفي لمدة شھرین مدفوعي األجر، كما س م   ُ                                                            
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ّ ِ     ٌ جتماعیا  من قبل. كذلك، ح د  د ھدف                                   ً  أن مفھوم إجازة األبوة لم یكن مقبوال  ا ىاإلشارة إل  ُ یتمثل في إشراك المرأة في         ً               
                 ً    ُ                        ز الالشعوري داخلیا . وأ نشئت آلیات داخلیة لضمان                                                    ُّ وظائف ذات رتب أعلى، وفي تغییر األفكار المسبقة والتحی  

حتیاجات للترقیة. وشجعت السیدة تانیا على توفیر خدمات تلبي ا                                           ٍ النظر في ملفات النساء والرجال عند توفر فرص  
ّ  رائدات المشاریع، ال سیما أن بعض البرامج مثل "كفاالت" لم ت فد النساء بقدر ما أفادت الرجال، ألن  النساء كن             ّ                                  ُ                                                       

دت على أھمیة تقدیم قروض وخدمات مصرفیة عبر اإلنترنت للنساء،          ً                      َّ أقل حضورا  في قطاعات مختلفة. وشد  
من أجل تغییر التصورات التقلیدیة لألدوار االجتماعیة.                                          ّ       ً وعلى تأثیر التواصل مع النساء اللواتي یشك لن قدوة  

ُ             ً             واحد لتمكین المرأة اقتصادیا ، بل ینبغي الجمع بین عدة ن ھ ج ودمجھا معا . وأشارت إلى                       ٌ وأكدت أنھ ال یوجد مسار   ُ                          ً                           
 ن القوالب النمطیة واألفكار المسبقة.عشامل للتصدي للتحدیات الناتجة    ٍ ھج               َضرورة اتباع ن 

، في المملكة المتحدة القتصاد في الجامعة المفتوحةلسوزان ھیملویت، وھي أستاذة فخریة ورأت السیدة  -28
نة لصالح المرأة فحسب، ودعت إلى تطبیقھا على الجمیع كي                            ِ ن في اعتماد تدابیر خاصة ومر                ُ أن المشكلة تكم  

        ً      نة أجورا  جیدة                    ِ صحاب العمل بظروف مر  تدفع المرأة ثمن ھذه المعاملة الخاصة. ففي المملكة المتحدة، ال یدفع أ ال
                      ً سواء. وعلى الرجال أیضا                                                                             ٍ في أغلب األحیان، لذلك من المھم تطبیق ھذه التدابیر على الرجال والنساء على حد  

ٍ                  لوا ساعات عملھم للتمسك بالمعاییر المتساویة. فعدم تنفیذ ھذه السیاسات بشكل متساو  یؤدي إلى مفاضلة       ِّ أن یعد                                                                                 
                            ً                         ً                         ال، فیصبح توظیف النساء مكلفا  على الشركات. وناقشت أیضا  موضوع سیاسة االستثمار في بین النساء والرج

              ُ                                                                                   الرعایة، حیث ت نفق األموال على البنیة األساسیة االجتماعیة مثل التعلیم والصحة وخدمات الرعایة. فمن شأن 
نحو إعادة توزیع أعمال                                                                         ً ھذه االستثمارات أن تزید فرص العمل في مجال خدمات الرعایة، ما قد یشكل خطوة  

ّ            الرعایة غیر مدفوعة األجر بین الرجال والنساء، وتوفیر المزید من فرص العمل للنساء. ولو شج عت البلدان                                                                                      
ّ          َّ االستثمار في قطاع الرعایة وثم نتھ، لتغی                                                              َ رت المواقف من خدمات الرعایة. فاالستثمار في الرعایة یتیح فرص                             

 أكثر من االستثمار في البناء.    ٍ عمل  

وأشارت السیدة مصباح خاتانا، وھي باحثة في الجغرافیا االقتصادیة واالجتماعیة في قسم الجغرافیا في  -29
جامعة كامبردج، إلى أھمیة دراسة أسباب اعتبار أعمال الرعایة من وظائف المرأة. ومن المھم معرفة الجھات 

ً                                              التي تستفید فعلیا  من وضع المرأة الراھن كمسؤولة عن أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر، ما یحول                   
انضمامھا إلى القوة العاملة. لذلك على الدراسة أن تأخذ في االعتبار عمل المرأة غیر مدفوع األجر، وأن  دون

تبحث في كیفیة كسر ھذه الحلقة، وفي سبب عدم تقلیص الفجوة بین الجنسین في التشغیل وھیمنة النساء على 
ي المھارات التي تكتسبھا النساء والفتیات. ففي باكستان على سبیل المثال، مجاالت معینة. كذلك ینبغي النظر ف

 للتسویق.          ٍ غیر قابلة                                  ٌ في معاھد التدریب، ولكنھا مھارات                      ٍ تكتسب النساء مھارات  

                                                                ً     ً                            وذكرت السیدة ربى عرجا أن النساء في المنطقة العربیة یتلقین تعلیما  جیدا ، وأن نسبة عالیة منھن تشارك  -30
وم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات. وأضافت أن خیارات المرأة العربیة للمجاالت التعلیمیة في تعلیم العل

ل العبء المزدوج للعمل المدفوع وغیر المدفوع                                                           ُّ تحددھا القطاعات التي توفر مزایا جیدة، وذلك لتمكینھا من تحم  
عبء أعمال الرعایة.   ِ ل                ُّ ساعدھا على تحم  األجر. وتعمل المرأة في القطاع العام ألنھ یوفر إجازات واستحقاقات ت

 وخلصت إلى أھمیة دراسة تأثیر ھذه الدینامیات على خیارات المرأة في التعلیم.

واقترحت السیدة تانیا مسلم وضع مجموعتین من التوصیات العملیة: مجموعة للقطاع الخاص وأخرى  -31
ول دون دخول المرأة في قطاع العمل مدفوع        ُ قبات تح  للقطاع العام. وأشارت إلى التمییز في القوانین الوطنیة وإلى ع

سیما بعد أن  األجر. ویمكن اعتماد قوانین مكافحة التحرش في أمكنة العمل وترتیبات الدوام المرنة لدعم المرأة، ال
أن العمل من المنزل ممكن. وأوصت بوضع نظام حصص إلفادة المشاریع التي تملكھا  19-  ّ              بی نت جائحة كوفید

      ً                                                                                    مشیرة  إلى صعوبة الحصول على بیانات عن المشاریع المملوكة من النساء، رغم حاجة المنطقة إلیھا.النساء، 
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وأشارت السیدة سوزان ھیملویت إلى أن السیاسات االستباقیة تعتمد على تدخالت الدولة لتوفیر الخدمات  -32
                  ً         بق. ففي أوروبا مثال ، العدید               ّ                                                       االجتماعیة. وحت مت الجائحة وضع سیاسات كان من الصعب المطالبة بھا في السا

   ُ                             ، أ عید تقییم عمل المرأة المدفوع 19-ممن یشغلون وظائف غیر مستقرة ھم من النساء. ومع جائحة كوفید
                                                       ً                                          المدفوع األجر، وأصبح الرجال في كثیر من البلدان أكثر وعیا  بكمیة العمل الذي تؤدیھ المرأة في المنزل.  وغیر
                                                            ً          عمل على جمیع الجبھات في آن لتعزیز المساواة بین الجنسین، نظرا  لترابطھا دت في الختام على ضرورة ال   َّ وشد  

 ببعضھا البعض.

دت السیدة عرجا على أھمیة تحسین فھم الشبكات غیر الرسمیة والدینامیات والترتیبات المتاحة لألسر    َّ وشد   -33
أن رعایة المسنین تستھلك وقت والنساء في أعمال الرعایة، وكیفیة ترابطھا بالتدابیر الرسمیة. وأشارت إلى 

                                                                                              ً العدید من النساء. وستتضمن دراسة اإلسكوا دراسة حالة عن الرعایة المقدمة للمسنین في المغرب. وكثیرا  
 ُ  َّ                                                                                      ت وظ ف العامالت المنزلیات في ظروف غیر مستقرة لسد الفجوة في خدمات الرعایة، وذلك لمساعدة نساء  ما

 أخریات على دخول سوق العمل.

النقاش، أوصى المشاركون بإضافة دراسة حالة عن رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة.  وفي معرض -34
                         ّ                           ت أنھا من العوامل التي مك نت من أداء عمل عالي الجودة                                            ُ اھتمامھم بتغطیة بیئات العمل المرنة، التي ثب   وأبدوا

لتحسین النشاط  أثناء الجائحة. وأوصوا بمواصلة دراسة األعراف المتعلقة بالجنسین في المنطقة العربیة
 االقتصادي للمرأة.

 2020تموز/یولیو  30الجلسة الرابعة: الخمیس  -دال

عبادي، المستشارة في برنامج تمكین المرأة في المشرق التابع لمكتب البنك الدولي الأشارت السیدة شیرین  -35
نطبق على المرأة في األردن، إلى أن بعض عناصر واتجاھات المشاركة االقتصادیة للمرأة في المنطقة ال ت

األردنیة التي تعمل بشكل أساسي في القطاع الرسمي ولیس في القطاع غیر الرسمي. فالمرأة األردنیة تولي 
       ً      ً                                                                                          اھتماما  كبیرا  للعناصر غیر المتعلقة باألجور، وتفضل العمل في المنظمات الكبیرة التي تحافظ على ھذه العناصر. 

في المائة من مجموع األطفال  5ن. فالحضانات ال تستقبل سوى دت على نقص خدمات الرعایة في األرد   َّ وشد  
في المائة من األطفال لم یلتحقوا بالحضانة). وتخلو مناطق واسعة في األردن من الحضانات، ما یستوجب  95(

وضع خطة للرعایة. والنقص الشدید في تقدیم الخدمات في األردن ھو من األسباب الرئیسیة التي تمنع المرأة من 
 خول سوق العمل.د

ع المنطقة العربیة والسمات المشتركة بین  -36 ّ                                        وذكرت السیدة عرجا أنھ من المتوقع أن تبین الدراسة تنو                                                     
بلدانھا. ویمكن أن تختلف األعراف المتعلقة بالجنسین بین البلدان، أو حتى داخل البلد الواحد. ویظھر ھذا التنوع 

ً                                      أیضا  في خدمات الرعایة. وبشكل عام، تفتقر ال منطقة إلى ھذه الخدمات، أما الخدمات المتاحة فال تلبي سوى     
 حاجة شریحة صغیرة من النساء العامالت.

یقطین قول على ضرورة تحقیق الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة،  ىدت السیدة مھ   َّ وشد   -37
ألھمیتھ في تحقیق الھدفین الثامن والتاسع. وأضافت أن ھذا التداخل لھ أھمیتھ في معالجة اقتصاد الرعایة. ورعایة 

ّ                                                األطفال وذوي اإلعاقة والمسنین تشك ل أجزاء ھامة من أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر ف ي المنطقة. فھذه                               
                           ً                                                                  األعمال تستنزف المرأة عاطفیا  وتستھلك وقتھا، ال سیما رعایة ذوي اإلعاقة والمسنین. وخلصت إلى ضرورة 
تحدید األعراف المتعلقة بالجنسین في كل بلد عربي والعمل على الجوانب السلوكیة لتعزیز المشاركة االقتصادیة 

 وري إلحراز تقدم على الصعید االقتصادي.ز لصالح الرجال ضر                      ُّ للمرأة. فالحد من التحی  
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توفر  وقالت السیدة شیرین عبادي إن النساء یفضلن العمل في القطاع العام، ألن وظائف القطاع الخاص ال -38
بیئة مؤاتیة لھن. وعادة ما تتطلب وظائف القطاع الخاص ساعات عمل أطول وال توفر خدمات الدعم، مثل رعایة 

                                          ّ                جریت في المنطقة إلى أن اإلصالحات الھیكلیة خف ضت فرص العمل في           ُ حوث التي أ  األطفال والنقل. وتشیر الب
القطاع العام في بعض البلدان العربیة، لتؤثر بشكل كبیر على المشاركة االقتصادیة للمرأة. ونوعیة الوظائف التي 

ین الخاص والعام.    ُ ِ                                                                       است حد ثت أثرت على االقتصاد ككل. وفي األردن، تساوت استحقاقات الموظفین في القطاع
ز النساء                                                                                      ُّ یعد على أرباب العمل دفع تكالیف إجازة األمومة للمرأة ألن الضمان االجتماعي یغطیھا. وظل ترك   ولم

في القطاعات ذات القیمة المضافة المنخفضة. ومن االستثناءات مصانع المالبس في المناطق الریفیة إذ توفر 
إضافة إلى الضمان االجتماعي وظروف العمل الجیدة مثل القرب من وظائف ذات قیمة مضافة للمرأة األردنیة، 

المنزل وساعات عمل مناسبة تسمح لھن برعایة أطفالھن. وبالنسبة إلى المعاییر االجتماعیة، خلصت إحدى 
ر المرأة كعاملة   ّ                ٍ الدراسات إلى أن الكتب المدرسیة األردنیة تصو  و        َ                                  في مجال ي التعلیم والصحة ولیس في الھندسة أ                                          

البناء أو تكنولوجیا المعلومات. وتجسد ھذه المناھج الدراسیة معاییر اجتماعیة قائمة وترسخھا في أذھان التالمیذ، 
ّ                                                                                          وتش ك ل تصورات األطفال بما یوصل إلى ھذه النتائج. ویمكن أن تؤدي اإلصالحات في بعض البلدان إلى تغییر   َ   

              ً                                     أن تشجع بلدانا  أخرى على اتخاذ المسار نفسھ. ومن ھذه في المنطقة على طریق تحقیق المساواة بین الجنسین، و
اإلصالحات على سبیل المثال إنشاء صندوق األمومة في األردن ضمن إصالح قانون الضمان االجتماعي في 

                                                                                       ً ، وإصالح نظام التأمین االجتماعي في تونس. وأظھرت دراسة أجراھا البنك الدولي في األردن اختالفا  2010عام 
ساء والرجال والمجتمع في ما یتعلق بمدى مشاركة المرأة في االقتصاد. وبینت دراسة لمنظمة مساواة في آراء الن

ّ                        ً     أن  الخطاب الدیني أدى دورا  رئیس ً                        ُ ا  في تشكیل قواعد وأنظمة ق  ی  طریة وفي تكوین أفكار األفراد بشأن توزیع  
 األدوار بین الزوج والزوجة.

ة في اإلسكوا تعمل على دراسة حالة عن الرعایة النھاریة وعرضت السیدة لینا توروسیان، وھي مستشار -39
ز حتى اآلن. وأشارت إلى أن                                                                            َ للطفل في لبنان، المفھوم الذي تقوم علیھ ھذه الدراسة، والمنھجیة، والعمل المنج  

ّ               دراسة الحالة تسعى إلى فھم الجوانب المختلفة المتعلقة برعایة األطفال في لبنان. وھي تغط ي دور الرعایة                                                                                    
على حیاة  19-نھاریة الخاصة والعامة، وتتناول جانبي الطلب والعرض فیھا، كما تھدف إلى فھم تأثیر كوفیدال

 النساء وأسرھن، ألن معظم الموظفین اللبنانیین كانوا یعملون من منازلھم خالل فترة الجائحة.

لى تدخالت ونتائج د المشاركون على ضرورة تركیز السیاسات ع                                َّ وفي المناقشات التي تلت العرض، شد   -40
محددة بھدف تعمیم منظور المساواة بین الجنسین. وأشاروا إلى ظاھرة الكلل التي باتت ترافق عملیة تعمیم ھذا 
ُ                               ٌ المنظور، والحاجة الماسة إلى إعادة النظر فیھ. وكان لبعض السیاسات التي ص ممت في البدایة لدعم المرأة أثر                                                                         

                       ّ                                              ة صیاغة التوصیات المتعل قة بالرعایة بأسلوب أكثر جاذبیة بالنسبة لصانعي عكسي عند تنفیذھا. كذلك، أثاروا أھمی
السیاسات إلحداث التغییر المنشود. وأكدوا على أھمیة مراعاة منظور الجنسین في المشتریات ووضع المیزانیات 

ركة اآلباء في دوا على ضرورة فھم أسباب عدم مشا                                                     َّ بوصفھما عاملین یدعمان تحقیق المساواة بین الجنسین. وشد  
 رعایة أطفالھم (منظور الذكورة).

 التوصیات -     ً ثالثا  

ناقش المجتمعون دینامیات مشاركة المرأة في االقتصاد وكیفیة دعم الدول األعضاء لتعزیز التمكین  -41
 االقتصادي للمرأة ونقلھا من العمل غیر مدفوع األجر إلى العمل مدفوع األجر.

ن العاملین                       ِّ ة التي من شأنھا أن تمك   یباالتفاق على المبادئ التوجیھیة والتوصیات الرئیس    ُ           واخت تم االجتماع  -42
والباحثین في مجال التنمیة من تحقیق التمكین االقتصادي للمرأة بطریقة تعالج أوجھ عدم المساواة بین الجنسین 
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م إرشادات بشأن كیفیة النھوض درج التوصیات في الدراسة المقبلة التي من المتوقع أن تقد               ُ في المنطقة. وست  
 بالتمكین االقتصادي للمرأة في المنطقة العربیة.

 وفیما یلي التوصیات المقترحة: -43

دعوة الدولة إلى االستثمار في قطاع الرعایة ضمن استراتیجیة لتحقیق النمو االقتصادي، ما یؤدي  (أ)
 إلى تحریر المرأة من عبء العمل في مجال الرعایة؛

                                   ً                                              نیة القانونیة في الدول العربیة نظرا  الختالفھا عن البنى القانونیة في المناطق األخرى، دراسة الب (ب)
 ال سیما فیما یتعلق بقانون األسرة؛

 على مشاركة المرأة في االقتصاد؛ 19-دراسة تأثیر جائحة كوفید (ج)

ً           النظر في رعایة األطفال وذوي اإلعاقة والمسنین التي تشكل أجزاء  ھامة من أ (د) عمال الرعایة                                                          
 مدفوعة األجر في المنطقة؛ غیر

استھالل الدراسة بالبحث في أدوار الجنسین في المجتمع والوضع االقتصادي العام في كل بلد،  )ھ(
 ألنھا من العوامل التي تختلف فیما بین البلدان العربیة؛

الوظائف التي یوفرھا القطاع الخاص إلقاء الضوء على تفضیل المرأة للعمل في القطاع العام، ألن  (و)
 ال تؤمن لھا بیئة مؤاتیة، ودراسة كیفیة تحسین ظروف العمل في القطاع الخاص بحیث یصبح أكثر جاذبیة للمرأة؛

 وضع توصیات الرعایة بأسلوب أكثر جاذبیة لصانعي السیاسات من أجل إحداث التغییر المنشود؛ (ز)

 واألمثلة وقصص النجاح من المنطقة العربیة أو غیرھا من المناطق.إدراج المزید من دراسات الحالة  (ح)
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 )*(المرفق

 قائمة المشاركین

 ، 2020تموز/یولیو  28الجلسة األولى: الثالثاء 
 16:00الساعة: 

 
 السیدة فالنتین مقدم

 االجتماع والشؤون الدولیةأستاذة علم 
 جامعة نورث إیسترن 

 v.moghadam@northeastern.eduبرید إلكتروني: 
 

 السیدة جونا ماریا لوندوال
 كبیرة علماء االجتماع

 واشنطن ،البنك الدولي
 jlundwall@worldbank.orgبرید إلكتروني: 

 
 السید سلمان عاصف

 كبیر مستشاري حقوق اإلنسان
 الالمركزیة وحقوق اإلنسان والحكم المحلي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، باكستان
 salasif1@yahoo.co.ukبرید إلكتروني: 

 
 السیدة مایا سفیردینغ

 ستاذة مساعدةأ
 قسم تعزیز الصحة وصحة المجتمع

 ركیة في بیروتیكلیة العلوم الصحیة، الجامعة األم
 ms299@aub.edu.lbبرید إلكتروني: 

 
  ،2020تموز/یولیو  29الجلسة الثانیة: األربعاء 

 11:00الساعة 
 
 سیدة نیكوال اھلرمانال

 مستشارة التنمیة الدولیة
 nicolaehlermann@gmail.comبرید إلكتروني: 

 
 السیدة كاي كاي 
 الشاملة  بین الجنسین والتنمیة العدلرئیسة، مجموعة 

 االجتماعیةشعبة التنمیة 
UN ESCAP 

 caic@un.orgبرید الكتروني: 
 
 لسیدة لوسیا ألین روستا

 مستشارة أبحاث 
 مبادرة منظمة "أوكسفام" للرعایة الصحیة

 lucia.aline.rost@gmail.com: برید إلكتروني

 السیدة حنان نظیر
 أستاذة، قسم االقتصاد

 جامعة القاھرة
 hanan.nazier@feps.edu.eg برید إلكتروني:

 
 ،2020تموز/یولیو  29الجلسة الثالثة: األربعاء 

 16:00الساعة: 
 

 زان ھیملویتالسیدة سو
 أستاذة فخریة لالقتصاد في
 الجامعة المفتوحة الجنسانیة

 susan.himmelweit@open.ac.ukبرید إلكتروني: 
 

 السیدة تانیا مسالم
مجموعة  رئیسة العملیات في، مستشارة المدیر العام التنفیذي

 البحر المتوسط
 في الجمھوریة اللبنانیة

 moussallemt@bankmed.com.lb: برید إلكتروني
 

 السیدة فرنسیس أبو زید
 مستشارة، ھیئة األمم المتحدة للمرأة

 المكتب الوطني
 الجمھوریة اللبنانیة

 frances.abouzeid@gmail.comبرید إلكتروني: 
 

 السیدة مصباح خاتانا
 الجغرافیا االقتصادیة واالجتماعیةباحثة في 

 قسم الجغرافیا، جامعة كامبریدج
 mka48@cornell.eduبرید إلكتروني: 

 
 ،2020تموز/یولیو  30الجلسة الرابعة: الخمیس 

 9:000الساعة 
 

 السیدة شیرین العبادي
 المشرقمستشارة، برنامج تمكین المرأة في 

 البنك الدولي في المملكة األردنیة الھاشمیة
 salabbadi@worldbank.orgبرید إلكتروني: 

 
 السیدة مھى یقطین

 موظفة، برنامج تمكین المرأة في المشرق
 البنك الدولي في الجمھوریة اللبنانیة

 myaktin@woldbank.orgبرید إلكتروني: 
 

_________________ 
 (*) صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 ،2020تموز/یولیو  30الجلسة الرابعة: الخمیس 
 (تابع) 9:000الساعة 

 
 السیدة لینا طورسیان

 مستشارة
 lena.torossian@gmail.com: برید إلكتروني

 
 منظمة العمل الدولیة

 
 السیدة فریدا خان

 مستشارة في التمكین والنھوض بالمرأة
 منظمة العمل الدولیة

 khanf@ilo.org: برید إلكتروني
 

 (اإلسكوا) االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیااللجنة 
 

 السیدة مھریناز العوضي
 والتنمیة الشاملةالسكان وبین الجنسین  العدلمدیرة مجموعة 

 elawady@un.org: برید إلكتروني
 

 السیدة ربى عرجا
 االجتماعیةمسؤولة أولى للشؤون 

 arja@un.org: برید إلكتروني
 

 السیدة ندى دروزه
 رئیسة قسم العدالة بین الجنسین 

 nada.darwazeh@un.orgبرید إلكتروني: 
 

 السیدة ساره كوبالند
 االجتماعیةمسؤولة للشؤون 
 copland@un.orgبرید إلكتروني: 

 
 السیدة ماریا حتي

 مساعدة أبحاث
 maria.hitti@lau.eduبرید إلكتروني: 
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