
بية التحديات واألولويات التي تواجه المنطقة العر

حول

التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل "

"الالئق

نهاد أبو القمصان

بالنقض وخبيرة المحامية

بقضايا النوع 



ة تظهر المؤشرات الدولي

نسبة مشاركةانخفاض 

ي المرأة في سوق العمل ف

الدول العربية مقارنة

بالمتوسط العالمي، 

ومقارنة بالمتوسط 

ليم المسجل في باقي األقا

الجغرافية األخرى



نسبة مشاركة المرأة 

العربية في القوة العاملة

من إجمالي % 18.9عن 

اإلناث في سن العمل في 

2017عام 

للمتوسط % 48.7

العالمي



منظمةأصدرتهادراسةكشفت

يفوالتنميةاالقتصاديالتعاون

الشرقمنطقةأنعن2019إبريل

نوياستخسرأفريقياوشمالاألوسط

لوجودنظرا  دوالرمليار575

لتياواالجتماعيةالقانونيةالعوائق

علىالمرأةحصولعدمتُسبب

وظيفيةوحياةعملفرص



والعمالةاألجرفيالمتساويةوالحقوقللمرأةاالقتصاديةالمشاركة
الفعليالواقعوفيالقانونيالمستوىعلىوالترقي

بيـناواةالمستعززرئيسةدوليةاتفاقياتعلىالعربيةالدولمعظمصادقت

الربيعانتفاضاتأعقابوفي.والرجلالمرأةبيـنالتمييـزوعدمالجنسيـن

بيـنالمساواةمنمزيدبتحقيقالمواطنينومطالبات2011عامالعربي

يرهادساتأخرىدولوعدلتجديدةدساتيـرالدولبعضاعتمدتالجنسيـن،

المعاييربأيضاالتزمت،كماأفضل،نحوعلىالدوليةالتزاماتهايعكسبما

.رأةالمتمكيـنبدعمتعهدهالتعزيـزمحددةسياساتاعتمدتواإلقليمية



هذهلالفعالالتنفيذويتطلب

التغييراتإدراجااللتزامات

يةالقانوناألطرفيالدستورية
.الوطنية

المطالبةمنالمرأةوتمكين

فاذإنخاللمنالقانونيةبحقوقها

يالقضائالنظامجانبمنفعال

يتمتعونوالرجالفالنساء،

همحصولإمكانيةفيبالمساواة

المبدأحيثمنالعدالةعلى



يالتبالتعدالمعرفةإلىالعدالةلمنظومةالمنتسبينبعضافتقاد

تلقيتالتيالشرطةمنبدءالمختلفةالعدالةميادينفيالتشريعية

بالقضاةانتهاءالتحققعنالمسئولةبالنيابةمروراالبالغات

اليجعلهنمماالنساءمنواسعةقطاعاتلديالقانونيالوعيغياب
.حقوقهنتدركن



تابع عقبات تواجه المرأة في الواقع

اجهةموفيالسيماللعدالةالمرأةللجوءاالجتماعيةاألعرافاستنكار

عتداءاالردمحاولتهاعلىاللومالمرأةوتحميلاألقاربأوالعائلةأفراد

االعتداءيفللمتسببالدرجةبنفساستنكاردونعليهاالواقعالظلمأو
.االنتهاكأو

لمحاكم، القيود المالية وتكلفة التقاضي قد تمنع المرأة من اللجوء إلى ا
. حتي وإن كانت تدرك حقوقها

يضا  قد تكون قلة أعداد القضاة من النساء أحد العوامل المساهمة في ذلك أ



ه الحق في األجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم ب
.  الرجل

مل يحظر على أرباب الع: الفصل من العمل بسبب الحمل
.  فصل النساء بسبب الحمل

يحق للنساء الحصول على: األمومة مدفوعة األجر أجازة
10تختلف مدتها من دولة ألخري ما بين –أمومة أجازة

أسبوع 14أسابيع إلى 



مييزالتتحظروالقوانينالدساتيرأنورغم

ودقيتضعالعربيةالدولأنإالالمرأةضد

يحظرحيث:النساءعملعلىقانونية

مهنفيالعملالنساءعلىالعملقانون

راءلوزويتركخطرةأوشاقةتعتبرمعينة

يخضعممااالعمالهذهماهيةتحديدالعمل

ماوقدروزيرللكلالشخصيللتقدير
.النساءعلىخطرايعتبره



رية تفرض القرارات الوزاففي مصر

اء من القيود القانونية التي تمنع النس

العمل في بعض المهن، بما في ذلك

البناء، والتعدين، وأنواع معينة من

بر العمل الليلي، واألعمال التي تعت

غير الئقة أخالقيا 

ل تتضمن مجلة الشغوفي تونس

مرأة في قيودا  قانونية على توظيف ال

ن و القيام بالعمل الليلي و التعدي

الخردة المعدنية



يفالنساءمشاركةتُقيدحيثالمغربفي

تحظر.التعدينذلكفيبماالمهن،بعض

درجةالمالمهنفيالنساءتشغيلالشغلمدونة

عملاليتجاوزالنساء،عملبشأنلوائحفي

ضيقوأنيحتملأوقدرتها،خطريشكلالذي

العامةاآلداب

يل يحظر نظام العمل تشغالسعوديةوفي

النساء في أعمال خطرة أو صناعات 

ي يحدد الوزير المهن والوظائف الت. ضارة

ون كما يحظر القان. تعتبر ضارة للنساء

االت على النساء العمل ليال، باستثناء الح

التي يحددها الوزير



علىالعملقانونيحظرلبنانوفي

رتعتبمعينةمهنفيالعملالنساء
.خطرةأوشاقة



,األعمالهذهمنأنوجدالصلةذاتالوزاريةالقراراتفيالواردةاألعمالبمراجعةو

اتصناعأوالكبيرةالمكيناتأوالكيماويةالصناعاتفيهاتدخلالتياألعمالهي

قطاعاتأهمهامنالعملفيكبيرةقطاعاتدخولمنالنساءيحرممماوالجلودالزجاج

الدولفيهاتضعالتيالقطاعاتأكبروهي,التحيةوالبنيةوالبترولوالتعديناإلنشاء

األمنعلىالتأكيداألجدرمنوكان.ومؤقتةدائمةعاملةفرصفيهاوتوفراستثمارات
.والرجالالنساءمنلكلوالسالمةالصناعي



ستثناءافيجميعاالعربيةالدولتشترككذلك

نومالقانونيةالحمايةمنالعامالتمنقطاع

مهوتنظيالقانونرحمةمنالنساءحرمانثم

تستثنىحيثالمنازلعامالتوهواال

قانونبموجبالحمايةمنالمنازلعامالت
.العمل





القوىفيالمرأةمشاركةزادت

تصللاإلماراتفيكبيربشكلالعاملة

أنبعد2018عامفي%40.6إلى

،1990عامفي%29.2كانت

من%66حالي االمرأةوتشكل

وتحتلالعام،القطاعفيالعاملين

قياديةمناصبمنهن30%



فيالنساءمشاركةمعدلمصر

فبالضعيتسمالعاملةالقوى

امعمنذ,طويلةلفترةوالثبات

مشاركتهننسبةكانت1990

بنسبةمقارنة%21.3تبلغ
.2018عامفي22.3%



ةالسعوديالعربيةالمملكةشهدت

يالماضالعامخاللكبيرةتغيرات

ا  عامالماضيالعامكانفقد.فقط

فيالمرأةلمسيرةبالنسبةبارزا  

ادةقيللنساءأُجيزحيثالمملكة

معامنيونيوشهرفيالسيارات

السعوديالجيشوتلقى،2018

لاللتحاقالسيداتمنطلبات

يفالحقالنساءومنحتبصفوفه

اشتراطدونالخاصةأعمالهنفتح
.األمروليإذن



-:األجور والتقدم الوظيفي

واحدةالجنسينبيناألجورفيالفجوةمنالحديعد

استطالعنتائجإنغيرالملحة،الضروراتمن

منالمشاركينأنتظهرالعملفيالمرأةمؤشر

لىعالقدربنفسيركزوناألوسطالشرقمنطقة

العملأماكنفيالوظيفيالتقدمفيالمساواة
القياديةباألدواروالمشاركة



المرأةبمؤشرالخاصالمسحيكشفو

حولهامةتبايناتعنالعملفي

.نساءوالالرجالبينالمختلفةالتصورات

يفالمتساويةالمعاملةعنُسئلعندما

من%61،(الترقيات)الوظيفيالتقدم

ابهذمشكالتوجودبعدمأفادواالرجال

النساءمن%56أفادتحينفيالصدد
.مشكالتلديهنبأن



النساءمنفقط%44أنأيضا  االستطالعويُظهر

طويلةانقطاعفترةبعدالعملإلىالعائدات

مقارنةعملهنأصحابمنالدعمعلىيحصلن

األدوارأنالنساءترىحيثللرجال%55بنسبة

تسهمةمرنعملسياساتإليتفتقرللمرأةالنمطية

.ذلكفي



.الوصول إلى الموارد والتحكم بها بما فيها الحصول على االئتمان

وإدارةبإنشاءالمتعلقةالتشريعاتتميـزال

الدولمنعددا  فيالتجاريةاألعمال

واقعولكن.والمرأةالرجلبيـنالعربية

نعالنساءبيـناألعمالريادةشيوعقلة

منالمرأةتواجههماإلىيشيـر،الرجال،

العملفيالخبـرةوتعتبـر.إضافيةتحديات

نجاحلضروريا  أمرا  ؛التجاريةالعالقاتو

النساءأعمالإنحيثالتجارية؛األعمال

حظىتسابقةعملبخبرةتتمتعناللواتي

رتوثقدوللبقاءأكبربفرصةعموما  

ةاالجتماعيوالممارساتالقانونيةاألحكام

ويروتطإنشاءعلىالمرأةقدرةعلىأيضا  

.مامؤسسة



-:يالتمويل البنكىإمكانية الحصول عل

تكونبأنصراحة  السيداواتفاقيةمن13المادةتقضي

إمكانيةحيثمنالرجلمعالمساواةقدمعلىالمرأة

بماالمالياالئتمانوأشكالاألسريةالعالواتعليالحصول
.العقاريةالرهونذلكفي

يأتـيومحدودة،األعمالبتمويلالمتعلقةالبياناتتعتبـر

دءلبالماليالدعمعلىالحصولبشأناألدلةمنالكثيـر

اتسيدمعمناقشاتخاللمنتطويـرهاأوالتجاريةاألعمال

األعمال



بالمالحظةالجديـرةالعناصرومن

علىالمرأةحصولفرصانخفاض

ماناالئتوبطاقاتالمصرفيةالحسابات

وجهوعلىالفوريالسحبوبطاقات

فيالسكانمنفقط%18فإنالعموم،

اأفريقيوشمالاألوسطالشرقمنطقة

لويقمالية،مؤسسةلدىحساباتلديهم
%13إلىللنساءبالنسبةالرقمهذا

2013, IMF بيـنفوارقوجودمع((

.الدول



فيحساباتيملكناللواتـيالجـزائرياتالنساءحصةفتبلغ

أنمنالرغمعلى،مصرفيعليههومماأعلىماليةمؤسسة

2011عاممنذزادتبنكيحسابلديهنالالتيالنساءحصة

40و%50بنسبةالدولتيـنكالفيمراتبأربعحادةزيادة

التواليعلى%

كيةبنحساباتلديهنالالئيالنساءعددانخفض،األردنوفي
دةالمقيالمرأةمشاركةتحدوقد.نفسهاالفترةخالل%10بنسبة

األصولوطبيعةبمستويخاصبشكلالمرتبطةالبنكيبالنظام

عملياتللكافبشكلتتعرضالآلنهاالماليةخبرتهامنالمملوكة

.المالية





.العوامل المؤثرة على دخول  النساء سوق العمل 

الشركاتمناحتماالأكثرهيالكبيرةالشركات

انهاكما.النساءتوظفأنفيوالصغيرةالمتوسطة

.نيةومهإداريةمناصبفيالنساءلتوظيفاحتماالأكثر

يرةالصغالشركاتفيالوضععنيرتفعاالحتمالهذا

الحجمالمتوسطةالشركاتمنوأعلى،%30بنسبة
.%11بنسبة



شهادة المتغيرات المتعلقة بالتكنولوجيا مثل

، واعتماد الجودة وإدارة البحث والتطوير

نولوجيا التكنولوجيا الجديدة حيث تساهم التك

اجد في تقديم فرص عمل مرنة من حيث التو

في المكتب أو ساعات العمل مما يشجع 

.النساء على الدخول لسوق العمل 

نوك قلة من النساء يقصدن الب: تخوف النساء من التمويل 

ى أنهن التجارية للحصول على االئتمان ويرجع ذلك جزئيا إل

دن أما الالتي تقص. يرون في هذا النشاط مخاطرة كبيرة جدا

على من البنوك من أجل التمويل، فيتعرضن للرفض بدرجة أ

(  بالنسبة للرجال% 2.8مقارنة بنسبة % 3.8)الرجال 

ن والنساء أكثر نشاطا في سوق االئتمان غير الرسمي م

ائلة الرجال وأكثر احتماال بالنسبة القتراض األموال من الع

واألصدقاء 



على ال تزال هناك حاجة كبيرة للتدريب: الحاجة إلى التدريب 

م تحديد األعمال التجارية بين صاحبات المشاريع، وغالبا ال يت

ود الثقافية المرأة ضمن الفئات المستهدفة للتدريب الفني والقي

من واالجتماعية، فضال عن القيود الزمنية، وغالبا ما تجعل

تم الصعب بالنسبة لهن حضور الدورات التدريبية التي ي

.تقديمها

ىعلوالحفاظللنساءأفضلبصورةالعامالقطاعاستيعاب

مناحتماالأقلهمالخاصالقطاعفيالعامالت:حقوقهن

لىعيحصلنأوعملعقدلديهنيكونأنفيالعاملينالذكور
.صحيةأواجتماعيةتأمينات



ي من األمور الت: وجود مرافق مخصصة للنساء في مكان العمل  

لى العمل تؤثر على تصورات المرأة بالنسبة لسالمتهن وقدرتهن ع

ة هو عدم وجود أماكن منفصلة للمرافق مثل غرف الطعام والراح

والمواصالت األمنة، وهذه مسألة هامة نظرا للمعايير الثقافية

.واالجتماعية السائدة

ة ال توفر الشركات عاد: االلتزام بتوفير دور الحضانة 

ومع ارتفاع نسبة , حضانة أو تسمح بساعات عمل مرنة 

مل، العامالت الالتي تصرحن بعدم وجود دور حضانة في الع

اذه يبدو أن التشريعات الخاصة بهذه المسألة ال يجري إنف
. بالكامل



تشير العديد من األبحاث إلى أن واحدة من: بيئة العمل األمنة 

هو أخطر العقبات أمام مشاركة القوى العاملة التي ذكرتها النساء
.التحرش الجنسي وعدم الشعور بالراحة في مكان العمل

فينالعامليمننسبياصغيرةنسبةهناك:النقاباتعضوية

لىعيحصلوناللذلك،ونتيجةالنقاباتإلىينتمونمصر

االئتمانأوالجماعيالعملميزات



األعمالتصورات مستقبلية لالستمرار في تحسين بيئة

تزالالحيثالقانونيوالتمييزوالتقاليداألعرافمواجهةضرورة

بعضف.القطاعاتبعضفيمرتفعةالوظائفبينالفصلدرجة

أنهاعلىإليهاوينظرالذكورعليهايهيمنيزالالوالمهنالوظائف

نبأواسعنطاقعلىمنتشراعتقادوهناك.للمرأةمناسبةغير

يكسبنمأنهمعلىالتقليديةالناحيةمنإليهميُنظرالذينالرجال،

أنويمكنواسعنطاقعلىالعملبفرصأحقهمالعيش،لقمة
.العاملةالقوىفيالمشاركةمعدالتانخفاضفييساهم



عملالبينالتوازنتحققأنفيهاللمرأةيمكنبيئةتعزيز

النساءللتنزالملعبلتسويةحاسمأمرلهوالعائليةوااللتزامات

تأصلةالماألعرافتغييرأنفيهشكالومما,عليهوتلعبإليه

وليةاألالخطواتتشملأنيمكنالصددهذاوفيوقتايستغرق

أوالهندسةمثل،للفتياتالتقليديةغيرالتعليميةالفرصتعزيز
.اآلليالحاسبعلوم

ملالعبيئةعلىالمؤثرةوالقوانينالعملقوانينمراجعة

جوزيأنهعلىتنصالتيمثلالتمييزيةالنصوصوإلغاء

وأكثرةصحيغير"تُعتبرالتيالمجاالتمنالمرأةاستبعاد
"ضررا



:مومةاألتكاليفتغطيةفيالخاصوالقطاعالحكومةبينالشراكة

فيهاكةالمشارأواالمومةتكاليفتغطيةفيالحكومةتنظرأنينبغي

يتماليوبالتبذلك،تقومبأنالشركاتمطالبةمنبدالالشركاتمع
.المرأةتوظيفأمامالمحتملةالعقبةهذهإزالة

ناصرةالمالنسائيةللمنظماتيمكن:المدنيالمجتمعمعالشراكة

والنيابةضاةللقالتدريبتوفيرعلىتساعدأنالقانونيةللقضايا

قوقحتكفلالتيالحديثةالتشريعاتإنفاذلضمانوالشرطة

منهملماحولالنساءتثقيففيأيضاتساعدأنويمكن.المرأة
.بهاتامعلملديهنيكونالقدقانونيةحقوق



بيئةفيربتوالعاملةالقوىإلىاالنضمامعلىالنساءتشجيع

المنزل،منالعملقربمثلالمرأةلعملوداعمةامنة

ة،مناسبعملوساعاتالجيدة،المواصالتوسائلوتوافر

منيوالتترتيبااألعلىاألربعةالحوافزهيجيدةورواتب

فياالستثمارفإنلذا,العملعلىالنساءتشجعأنشأنها

أوإليها،الوصوليسهلطرقوجودمثلالتحتية،البنية

عمللدعمضروريرخيص،حضرينقلنظاموجود
.األسريةوالمسؤولياتالمرأة




