
البيئة الممّكنة أســاس مشــاركة النســاء اقتصاديًا والنمو 
االقتصادي المستدام

فرص عمل أقل للنساء
يف منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا، ما زالت 4 نساء من أصل 5 بلغن سّن العمل خارج القوة العاملة. ومل ُترتمج الزيادات الطفيفة 
يف معدالت املشاركة يف القوة العاملة إىل وظائف الئقة، إذ أّن النساء ما زلن يرتّكزن يف القطاعات ذات اإلنتاجية الضئيلة ويه قطاعات غري نظامية 
باإلمجال. وتجّسل بطالة النساء يف منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا معدالً أعىل بثالثة أضعاف مما هو هيلع عامليًا (%20 مقارنة بـ6%) وهو أعىل 
مبرتــني مــن معــدل بطالــة الرجــال الــذي يصــل إىل %10 يف املنطقة. أمــا يف بلدان املرشق، فالثغرات مماثلة ايضًا، إذ أّن عدد الرجال يف القوة العاملة 

يفوق عدد النساء بأكرث من ثالثة أضعاف فميا تتحمل النساء عبء البطالة. 

ســتعود زيادة النشــاط االقتصادي للنســاء بالنفع عىل العائالت واملجمتعات والبلدان. فاســتبعاد رشحية كبرية من الشــعب عن احلياة 
االقتصادية واالجمتاعية قد يكون ملكفًا. ومنطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا خترس وفق التقديرات، ما يصل إىل 575 مليار دوالر أمرييك من الدخل 
اإلقليمي بســبب ما يســود حاليًا من متيزي عىل أســاس النوع االجمتايع يف القوانني واملعايري االجمتاعية واملامرســات اليت حتّد من حقوق النســاء 

والفرص املتاحة هلّن (منمظة التعاون االقتصادي والتمنية 2016). وتشلك النساء نصف الذين بلغوا سن العمل يف العامل، إال أهنن ال يوّلدن إال %37 من 
إمجايل الناجت احمليل، والنســبة أدىن بكثري يف الرشق األوســط ومشال أفريقيا حيث تبلغ حصة اإلنتاج اإلقليمي للنســاء %18 فقط (ماكزني 2015). 
وقد تســامه زيادة املشــاركة النســائية يف القوة العاملة لتوازي املشــاركة الذكورية يف تعزيز إمجايل الناجت احمليل اإلقليمي بنســبة %47. يف الواقع، 
ُيقّدر أن ســّد الفجوة يف معدالت املشــاركة يف القوة العاملة بنســبة %25 ســميّكن العراق واألردن ولبنان من زيادة إمجايل الناجت احمليل فهيا بنحو 

%10 (منمظة العمل الدولية 2018).

اإلصالحات التشريعية لتحقيق المساواة بين الجنسين التزام شامل
ُيعترب حتســني البيئة املمّكنة الشــاملة لتســتطيع املرأة املشــاركة بشــلك اكمل يف املجمتع خطوة أساســية لتعزيز حصوهلا عىل 
الفــرص االقتصاديــة. ومــع اإلقــرار بــدور املعايري اجلندرية التقليدية يف حتديد مســؤوليات الرجال والنســاء مضــن العائالت واملجمتعات يف بلدان 
الرشق األوســط ومشال أفريقيا، من املهم النظر إىل األطر الترشيعية والدســتورية مبا أهنا ترمس قواعد اللعبة ملشــاركة الرجال والنســاء االقتصادية

وواجباهتــم يف املجمتع.



هدف التمنية املستدامة اخلامس: المساواة بين الجنسين   
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني لك النساء والفتيات.

اهلدف 1. 5:
إهناء مجيع أشاكل المتيزي ضد النساء والفتيات يف لك ماكن

املؤرش 1. 1. 5: 
''سواء اكنت األطر القانونية موجودة أم ال، تعزيز وإنفاذ املساواة وعدم المتيزي عىل أساس اجلنس''

ُيعترب قياس الثغرات الترشيعية خطوة أوىل حنو مضان الفرص املتساوية للرجال والنساء. هذا وتبىق الفروقات القانونية بني الرجال والنساء 
مصدرًا للقلق يف منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا. مفتوسط عدد هذه الفروقات يف املنطقة أعىل مما هو مجسل يف أية منطقة أخرى (تقرير املرأة، 

أنشطة األمعال والقانون 2018). عىل الرمغ من أن معظم البلدان تقريبًا قد صادق عىل املعاهدات الدولية ذات الصلة وأدخل أحاكمًا دستورية حول املساواة 
بني اجلنسني، فإن القوانني الوطنية غالبًا ما متزّي عىل أساس اجلنس والوضع العائيل فتعزز األدوار التقليدية يف العائلة واملجمتع.

اإلصالحات التشريعية لتحقيق المساواة بين الجنسين التزام شامل
ُيعترب حتســني البيئة املمّكنة الشــاملة لتســتطيع املرأة املشــاركة بشــلك اكمل يف املجمتع خطوة أساســية لتعزيز حصوهلا عىل 
الفــرص االقتصاديــة. ومــع اإلقــرار بــدور املعايري اجلندرية التقليدية يف حتديد مســؤوليات الرجال والنســاء مضــن العائالت واملجمتعات يف بلدان 
الرشق األوســط ومشال أفريقيا، من املهم النظر إىل األطر الترشيعية والدســتورية مبا أهنا ترمس قواعد اللعبة ملشــاركة الرجال والنســاء االقتصادية

وواجباهتــم يف املجمتع.

أية قوانين تؤثر في تمكين المرأة االقتصادي؟
لكام اكنت القوانني متســاوية يف بلد ما، لّكام زاد عدد النســاء العامالت وارتفع مســتوى دخلهّن. وتؤمن قوانني العمل بشــلك خاص امحلاية للعاملني 

مبا يف ذلك املنافع مكساعدات رعاية األطفال وترتيبات العمل املرن وامحلاية من التحرش اجلنيس والمتيزي يف ماكن العمل.

ومــن الناحيــة التارخييــة، مت إقــرار القيــود الصناعيــة محلاية النســاء من االمعال اليت اعتربت خطرية، مؤذيــة ومرّضة بصحهتّن، وما زالت هذه القيود 
منتــرشة يف الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا. قــد يؤدي هذا النوع من القيود إىل تركزي مشــاركة النســاء يف بعض األمعــال أو القطاعات املنخفضة 
األجر. أضف إىل ذلك أن مســاعدات الرعاية (لألطفال واملســنني وذوي اإلعاقة و/ أو األمراض املزمنة) يه أساســية لتحقيق التوازن بني مســؤوليات 
العمــل والعائلــة. ويف االقتصــادات حيــث تؤمــن احلكومــة خدمات عامة لرعاية األوالد أو تقدمي مســاعدات لالســتعانة خبدمات الرعاية اخلاصة، يزداد 

احمتال حصول النســاء عىل أجور نظامية (تقرير املرأة، أنشــطة األمعال والقانون 2016).

لمحات عن البلدان
صادق لك من العراق واألردن ولبنان عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة (CEDAW) ويه االتفاقية اليت حتدد حق النساء 
بالعمل وتطالب باألجر املتساوي مقابل العمل املتساوي واحلق بالضامن االجمتايع واإلجازة املدفوعة وإجازة األمومة وتضمن مساواة النساء يف 

احلياة االقتصادية مبا يف ذلك احلق يف احلصول عىل القروض املرصفية وقروض الرهن العقاري وغري ذلك من أشاكل االئمتانات املالية.

 اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضد المرأة

 تمــت المصادقــة عام 1986 تمــت المصادقــة عام 1992 تمــت المصادقــة عام 1997



يشلّك قانون العمل اجلديد الذي ُأقّر يف العام 2015 خطوة هامة دفعت إىل األمام حقوق 
النساء ومحايهتّن يف ماكن العمل وهو حيظر المتيزي عىل أساس اجلنس يف التوظيف 
والفصــل مــن العمــل. مكا مينــع التحرش اجلنيس يف ماكن العمل ويفرض العقوبات، ويه خطوة 
إجيابيــة جلهــة تأمــني بيئــة العمــل اآلمنة. مكا أنــه يقيض بمتديد إجازة األمومة من 72 يومًا إىل 98 
يومــًا مبــا يتوافــق مــع املعايــري الدوليــة. إال أن منافع األمومة تقع لكيــًا عىل عاتق رب العمل، ما يزيد 

عباًئ ماليًا قد يثنيه عن توظيف النســاء.

يفرض القانون عىل أرباب العمل تأمني خدمات رعاية األطفال ملصلحة أطفال املوظفات. ويتوجب عىل الرشاكت اليت توظف النساء تأمني 
خدمات رعاية األطفال، بغض النظر عن جحم الرشكة أو عدد موظفهيا. عىل الرمغ من عدم وضوح الدافع وراء هذا املطلب وربطه باملوظفات، فإنه ُيعترب 
إصالحًا إجيابيًا لدمع املوظفات اللوايت يتحملن مسؤوليات عائلية. وقد جرى إصدار التعلميات يف العام 2017 مع تفاصيل حول تطبيق هذا املطلب.

عىل الرمغ من لك اإلصالحات اإلجيابية يف قانون العمل، تبىق الفجوات الترشيعية قامئة. فعىل ســبيل املثال، ال يضمن قانون العمل 
مبدأ األجر املتســاوي للعمل ذي القمية املتســاوية وال مينع المتيزي عىل أســاس اجلنس يف الرتقيات. إضافة إىل ذلك، ال يفرض القانون عىل أرباب 

العمــل المســاح باختاذ ترتيبات العمل املرن.

تبىق معالة النساء يف بعض الوظائف حمظورة قانونيًا. ومينع قانون العمل الذي ُأقّر عام 2015 النساء من مزاولة أمعال خطرية 
أو مــّرة بصحهتــّن. حبلــول اكنــون الثاين/ينايــر 2019، مل تكــن قــد صدرت بعد أية مراســم أو تعلميات حتدد القطاعــات واألمعال املعينة اليت 

يمشلها هذا احلمك. هذا وحيّظر القانون عىل النســاء العمل لياًل مع بعض االســتثناءات الضيقة جدًا.

األردن
اعمتد األردن يف اآلونة األخرية إصالحات قانونية لتهسيل معالة املرأة ودمع العاملني 
الذين يتحملون مسؤوليات عائلية. وتمشل اإلصالحات احلديثة عىل سبيل املثال المساح 

برتتيبات العمل املرن وتنظم نفقات رعاية األطفال عىل عاتق رب العمل. لتنفيذ هذا احلمك، جرى 
تفعيل املرسوم رمق 22 الصادر يف شباط/فرباير 2017 حول برناجم العمل املرن. ويف نيسان/

أبريل 2018، أصدرت وزارة العمل تعلميات حمددة ألزمت فهيا لك صاحب معل لديه 10 موظفني 
أو أكرث تعديل سياسة رشكته الداخلية لتبنّي أشاكل ترتيبات العمل املرن املتاحة للعاملني فهيا.

ُيلزم القانون أرباب العمل يف األردن تقدمي خدمات رعاية األطفال. يفرض التعديل الذي أدخل عىل قانون العمل يف العام 2010 عىل أرباب العمل الذين
يوظفون 20 امرأة عىل األقل لدهيّن 10 أطفال أو أكرث ما دون الرابعة من العمر، تقدمي خدمات رعاية األطفال. عىل الرمغ من أن اهلدف من هذا الرشط 
القانوين دمع األمهات يف ماكن العمل إال أنه قد يشلك رادعًا أمام توظيف النساء بسبب التلكفة املالية املرتبطة بإنشاء مراكز للحضانة. غري أن جهودًا 

ُتبذل حاليًا إللغاء هذا املطلب املرتبط بالنوع االجمتايع والذي يلزم أرباب العمل بتأمني رعاية األطفال.

أحاكم منافع األمومة يف األردن ال تجشع عىل المتيزي ضد النساء عند التوظيف. غالبًا ما ميتنع أرباب العمل عن توظيف النساء مبا أن منافع األمومة قد 
تكون ملكفة. لتفادي املامرسات المتيزيية عند التوظيف، ُيلزم القانون أحصاب العمل يف األردن باملسامهة يف منافع األمومة عرب اشرتاك هشري بقمية 

0.75% من أجور املوظفني لدهيم من الذكور واإلناث، مبوجب قانون الضامن االجمتايع للعام 2014. 

حيتل العراق املركز 147 عىل 149 يف 

مؤرش الفجوة العاملية بني اجلنسني 

للعــام 2018 الصــادر عن املنتدى 

االقتصــادي العاملي.                                

العــراق: خطــط العمــل واالســتراتيجيات الرئيســية لتقدم المرأة

1. االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة (2030 -2018)
2. الربناجم احلكويم (2022 -2018)

3. خطة التمنية الوطنية (2018-2022)
4. خطة التمنية املستدامة (2015-2030)

4. االسرتاتيجية الوطنية لمتكني النساء العراقيات (2014-2018)
5. اخلطة الوطنية لتطبيق قرار جملس األمن الدويل رمق 1325 حول املرأة  

    والسالم واألمن (2014-2018)

حيتل األردن املركز 138 عىل 149 يف 

مؤرش الفجوة العاملية بني اجلنسني 

للعــام 2018 الصادر عن املنتدى 

االقتصادي العاملي.

العراق 
بني نيسان/أبريل 2015 وأيار/مايو 2017، أدخل العراق أربعة إصالحات ترشيعية إجيابية حنو املساواة بني اجلنسني مكا بنّي مؤرش "املرأة وأنشطة 
األمعال والقانون" (WBL)، ما يضعه مضن أول مخسة بلدان عىل طريق االصالح من بني 189 اقتصادًا يف أرجاء العامل، وفقًا لتقرير العام 2018.



لبنان 
اعمتد لبنان يف اآلونة األخرية بعض اإلصالحات الترشيعية لدمع املشاركة االقتصادية 
لملرأة. فيف العام 2014، جرى متديد إجازة األمومة يف القطاع اخلاص من 7 إىل 10 أسابيع، ويه 
ما زالت دون احلد األدىن الذي حددته منمظة العمل الدولية بـ14 أسبوعًا. ويف اكنون األول/ديمسرب 
2017، وافقت احلكومة اللبنانية عىل مرشوع قانون يقيض مبنح إجازة أبوة لثالثة أيام وقد ُرفع إىل 

جملس النواب ملناقشته وإقراره.

مع أن المتيزي يف الرواتب والعاملة والرتقيات عىل أساس النوع االجمتايع حمظور بشلك واحض، إال أن ال مضانة قانونية لعودة 
املرأة إىل الوظيفة ذاهتا أو إىل وظيفة مساوية هلا بعد إجازة األمومة. وعىل الرمغ من أن قانون العمل مينع رصف املرأة احلامل خالل 
إجازة األمومة، فإنه ال مضانة قانونية لعودهتا إىل املنصب ذاته أو إىل آخر مواٍز له بعد إجازة األمومة، مما قد يؤثر سلبًا عىل تقدمها يف مسريهتا 

املهنية. أضف إىل ذلك أن أحصاب العمل ليسوا ملزمني قانونيًا بدمع أو تأمني خدمات رعاية األطفال لملوظفات.

ُأدخلت يف اآلونة األخرية إصالحات هامة يف جمال مناهضة العنف ضد املرأة. فيف العام 2017، أبطل جملس النواب العمل باملادة 522 من قانون 
العقوبات الذي اكن يتيح لملغتصب اإلفالت من املالحقة القانونية عرب الزواج بضحيته. ويف العام 2014، اعمتد جملس النواب قانونًا حموريًا ملاكحفة 
العنف املزنيل بأشاكل خمتلفة، من مضهنا العنف اجلسدي والنفيس واجلنيس واالقتصادي. غري أن القانون ال جيّرم االغتصاب الزويج. ومن ناحية 

أخرى، جرى إلغاء احلمك القانوين الذي يدعو إىل ختفيف عقوبة اجلرامئ املرتكبة بامس "احلفاظ عىل الرشف" يف العام 2011.

مل يفّعل لبنان حىت اآلن سبل امحلاية القانونية من التحرش اجلنيس يف ماكن العمل، إال أن جملس النواب يدرس حاليًا مسودة قانون حول امحلاية من 
التحرش اجلنيس.

األردن: خطــط العمــل واالســتراتيجيات الرئيســة لتقدم المرأة

1. مراجعة اسرتاتيجية املرأة الوطنية وحتديهثا لتتالءم مع جدول أمعال التمنية    
    املستدامة للعام 2030

2. خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار جملس األمن الدويل 1325 حول املرأة  
    والسالم واألمن(2018-2021) 

3. الرؤيا واالسرتاتيجية الوطنية 2025
4. أولويات احلكومة األردنية 2019-2010

لبنــان: خطــط العمــل واالســتراتيجيات الرئيســة لتقدم المرأة

1. االسرتاتيجية الوطنية لملرأة يف لبنان (2021-2011) وخطط العمل الوطنية 
    اخلاصة هبا

2. االسرتاتيجية الوطنية لتعممي املنظور اجلنيس للحؤول دون التطرف العنيف
3. االسرتاتيجية الوطنية لملساواة بني اجلنسني (2017-2030)

4. خطة العمل الوطنية األوىل لتطبيق قرار جملس األمن الدويل 1325 حول 
    املرأة والسالم واألمن

حيتل لبنان املركز 140 عىل 149 يف 

مؤرش الفجوة العاملية بني اجلنسني 

للعــام 2018 الصادر عن املنتدى 

االقتصادي العاملي.

يف اآلونة األخرية، اختذ األردن خطوات هامة محلاية حضايا العنف عىل أساس النوع االجمتايع. فيف العام 2017، جرى إدخال تعديل إلبطال 
املادة 308 من قانون العقوبات الذي يعيف الرجل من املالحقة القانونية بهتمة االغتصاب يف حال الزواج من حضيته. إضافة إىل ذلك، دخل قانون 
شامل محلاية العائالت من العنف املزنيل حزي التنفيذ يف أيار/مايو 2017. ويؤمن القانون اجلديد محاية إضافية وميّد نطاق تغطيته ويفرض عىل مقديم 
اخلدمات التعلميية والصحية واالجمتاعية يف القطاعني العام واخلاص اإلبالغ عن حوادث العنف املزنيل. ويفرض القانون رمق 15 للعام 2017 عقوبات 

يف حال عدم االلزتام مبوجب التبليغ. إىل جانب ذلك، مت حديثًا اعمتاد االنمظة التطبيقية إلنشاء مالجئ للنساء املعرضات للخطر.


