
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السياق: 

 

النفط تواصل   أسعار  ي 
ف  اجع  والتر األمنية  والتحديات  الصعبة  السياسية  التحوالت 

المنطقة ي 
االقتصادية ف  اآلفاق  ثقلها عىل  إلقاء  ي 

ف  الممتدة  اإلقليمية  اعات  وقد    ،والت  

ق األوسط وشمال إفريقيا من   ي منطقة الشر
ي عام  3.8ارتفع معدل الفقر المدقع ف 

٪ ف 

عام  7.2إىل    2015 ي 
ف  ي    ،٪2018 

ف  الحاىلي  الفقر  مستوى  أن  إىل  التقديرات  وتشتر 

إفر  وشمال  األوسط  ق  الشر إىل  قد  يقيا  منطقة  عام  7.9يصل  ي 
ف  نظًرا    ،٪2020 

عنضطراب ل ل الناتجة  المناخ  اتالرصاعو  جائحةال  ات  الوباءو   .وتغتر  تفاقم  ي   مع 
ف 

ي إىل هوة الفقر المدقع   3، فإنه يهدد بدفع ما ال يقل عن المنطقة
مليير  شخص إضاف 

)  .)البنك الدوىلي
 

  
ق األوسط وشمال أفريقيا معدالت متكافئة تقريبً و    اعىل الرغم من تحقيق منطقة الشر

معدالت  ي 
ف  الكبتر  واالنخفاض  اإلعدادي  التعليم  بمرحلة  االلتحاق  ي 

ف  الجنسير   بير  

الرجال والنس لكل من  المنطقة قد كافحت من أجل  األّمية   
ّ
أن  

ّ
إال إىل   ترجمةاء،  ذلك 

ي القطاعبير  الجنسير   مشاركٍة متساوية  
ت    السياسي واالجتماعي   ف 

ّ
واالقتصادي؛ وقد حل

ة   األختر المرتبة  ي 
ف  العربية  لعام  المنطقة  الجنسير   بير   الفجوة  مؤشر  ي 

كما    ،2021ف 

ةالمرتبة عىل  تحصل  جنوب آسيا فقط،   متقدمة عىل، عىل مستوى العالم قبل األختر

ي 
ي  حيث    . المشاركة االقتصادية  مجال  ف 

بلغ معدل المشاركة اإلجمالية للقوى العاملة ف 

ي عام 
٪ وهي األدن  مقارنة  20بالنسبة للنساء تبلغ حواىلي و   .٪47.9 2020المنطقة ف 

 .بالمناطق األخرى )إحصائيات منظمة العمل الدولية(
 

ا، هناك حاجة  ذلك  عىل وبناًء   لزيادة إلحراز  المجاالت  من  ي عدد 
ف  التقدم  لمزيد من 

ي األطر التنظيمية    : ذلكشمل  يالمشاركة االقتصادية للمرأة. و 
التحسينات المطلوبة ف 

إعادة توزي    ع أعمال  المختلفة، و وتعزيز الوصول إىل التدريب عىل المهارات    القانونية،

لرعاية األطفال والمسنير  واألعمال    المرتفعةالرعاية غتر مدفوعة األجر )تقليل التكلفة  

تغطية   وضمان  الئقة  عمل  ظروف  إىل  الوصول  وتحسير   لية(  لالمت   لضمان  أفضل 

والمعاشات التقاعدية( وتعزيز الوصول إىل الموارد    رعاية الطفل)  للسيدات  االجتماعي 

 سبيل المثال ال الحرص.  عىل ذلكو (، واألموال صولواأل )األرض 
 

 عن منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة و 
ً
تكشف دراسات ُصدرت مؤخًرا

ه عىل الرغم من أن  
ّ
سائدة،    مازالتالجنسير   تجاه المساواة بير   التقليدية    االتجاهاتأن

 ويؤيدون  
ً
 وإنصافا

ً
ب  ع من الرجال عىل األقل يحملون وجهات نظر أكتر انفتاحا إال أن الرُّ

والسياسية واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  ي 
ف  للمرأة  المساواة  وترتبط   ،تحقيق 

األكتر   الرجل  السلوكيات  عند   
ً
اآل بإنصافا األطفالمشاركة  رعاية  ي 

ف  المرأة    باء  وبعمل 

لخارج   .  المت  

How We Make a Difference: Step by Step 

 

ز   كت 
 العمل الالئق للمرأة   عل التر

 
 

ي تحقيق  
ل األمن االقتصادي أهمية بالغة ف 

ّ
   ة هالرفايشك

ً
ي    ،للمرأة عموًما

زيادة  وُيساهم ف 

ي   والمؤسسي  والصحي العلمي  دمالتق
شي وف 

ُ
  ية المجتمع مشاركةالزيادة واالستقرار األ

االقتصادي،   التمكير   العمل ولتحقيق  فرص  نطاق  لتوسيع  المبذولة  الجهود  عد 
ُ
ت

ورية، إىل جانب   يعات   دعمونوعها ونوعيتها من الجوانب الضز السياسات والتشر

الحياة   مع  توافقها  إليها وضمان  رسية،الُمفضية 
ُ
تتعلق  األ ي 

و ب  والتر رعاية األمومة 

 وكبار السن.  األطفال

 
 

 ضمان إتاحة سبل متساوية إىل العمل اللئق كما أ
ّ
ي عمل  هو ن

أحد األركان األساسية ف 

ي الخطة   ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة
ي الدليل عىل ذلك ف 

ويأنر

للمرأة،   المتحدة  األمم  لهيئة  اتيجية  ي   ضمناالستر
الثان  وال الهدف  النساء،  "تحظ    :

  
ً
فقًرا األشد  منوتهميشا سّيما  واالستفادة  اقتصادًيا  بالتمكير   كما    "،التنمية  فرص  ، 

ي المبادرة المئوية حول مستقبل العمل بالنسبة إىل المرأة الصادرة عن منظمة  كدت  أ 
ف 

ة السبل المتاحة أمام النساء
ّ
 قل
ّ
ي الحصول عىل  العمل الدولية. إن

ئق فرص العمل الل   ف 

واإلقصاء  للفقر  تعرضهن  نسبة  وزيادة  تهميشهن  ي 
ف  الرئيسية  الدوافع  أحد  ل 

ّ
تشك

 االقتصادي بصورة عامة.  

 
 

ي تحقيق    المتوقع منمن  ،  لكذوبناءا عىل  
ف  ُيساهم  أن  نامج  التر التنمية أهذا  هدف 

،  "والفتيات"تحقيق المساواة بير  الجنسير  وتمكير  كل النساء    الخامس: المستدامة  

الثامن:   وهدف المستدامة  العمل    التنمية  وتوفتر  والُمنتجة  الكاملة  العمالة  "تحقيق 

اللئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والشابات واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

  " ئ المتكاف  العمل  لقاء  األجر  إىل  (.  5-8)الهدف  وتكافؤ  إىل باإلضافة  الرامي  الهدف 

جميع العمال، بمن  "حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلمة واألمن ل

ي الوظائف غتر المستقرة" 
فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون ف 

ي    . (8-8)الهدف  
وضعت هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل   السياق  ا هذوف 

ي مض  
ز
ي والالئق للنساء ف  متعدد األقطار لتعزيز فرص العمل اإلنتاج 

ً
ا
ً
الدولية برنامج

وفلسط  ز واألردن  ي   ،ي 
التر التفاوت  ألوجه  الهيكلية  لألسباب  التصدي  خالل  من 

ي المنطقة.  
ز
كة تواجه المرأة ف نامج إىل التعامل مع القضايا المشتر وبينما يهدف هذا التر

فإنه سيعمل   الُبلدان،  االعتبار  عىل  ذلك  كعتر  ي 
ي  ة  خصوصيالوضع ف 

الوطن  السياق 

   لكل بلد عىل حدا. 

 

Theory of Change 
This programme is underlined by a common theory of change, which will be 

tailored to country conditions. The proposed multi-country programme 

seeks to address barriers through a comprehensive approach that works 

both at the macro, meso and micro levels.  

 

 

 

 

 

JOINT PROGRAMME 



ز القطممم  يمممتعزتممم  إذا 
الخمممممممم ي ال  ا مممممممم  
للنمممممممما  ا  ت مممممممم    

لمم  النسمم إ إايسممتقط 
ظ الع مما الق ممح اي مم  

 ماالع ل  بقم  ن   م  
تمممممممممم  يتن   يشمممممممممم  ا

ال ننية

الصممما تممم  تنممم ااإذا 
ال تعلقة ب لنا  الن طية 

ت  ه ال م ة  ا  ت    
الع مممممااال نممممزا مممم  

   مممممماانيتُنفممممممذ تمممممم إذا
اسي سممممممممم   الع ممممممممما 
ال  ا يممممممممة ل نظمممممممما  

اإذ النممما  ا  ت ممم   
الت ايمممممماتمممممم  تمممممما ي  

القز 

 

نامج إىل  ي والعمل الالئق يهدف التر ي المنطقة من خالل تعزيز فرص العمل اإلنتاج 
ز
للمرأة ف

اك الجهات الفاعلة من   ز والسياسات العادلة ذات الصلة بسوق العمل؛ وإرسر تعزيز القواني 

الرعاية  ي أعمال 
ز
ئ ف

ز
المتكاف المحلي وخفض العبء غت   العام والخاص والمجتمع  القطاع 

نامج للتكيف  و   غت  المدفوعة األجر.  نامج و   وطنيا سيخضع التر كاء التر سيعمل عىل من ِقبل شر

 : اتيجيات العالمية والدروس الُمستفادة وتشمل هذه الدروس ما يىلي  االستفادة من االستر

    إن تحسير  األطر القانونية وتهيئة بيئة سياسات ُمراعية لمنظور النوع االجتماعي هو عنرص

ي تشي    ع التمكير  االقتصادي للمرأة.  
يعات    حيثأساسي ف   الدعوة إىل تشر

ّ
وسياسات ثبت أن

كات، هي   منصفة لألشة وُمراعية لمنظور النوع االجتماعي عىل مستوى كل من الحكومة والشر

ي قوة العمل. 
ي تمكير  مشاركة النساء عىل نحو متساٍو ف 

اتيجية ناجحة ف   استر

   تعزيز ظروف العمل اللئق للمرأة 
ّ
لكل من أصحاب العمل والموظفير     يمثل استفادةإن

 األعمال والنساء والرجال والمجتمعات المحلية؛ قطاع  منافعه عىل عىل حد سواء وتعود 

   عد المشاركة عىل مستوى المجتمع المحىلي والحكومي
ُ
ي    والقطاع الخاصت

 ف 
ً
 أساسًيا

ً
عامال

ي  
 ف 
ً
لتعزيز فهٍم أفضل ألهمية تمكير  النساء اقتصادًيا ي العمل  المت  

اك    ،وف  ويستلزم ذلك إشر

 عن الرجال والفتيان  الدينية و   المجتمعية  لقياداتاومنهم    -  فاعلير  رئيسيير  
ً
اكهم فضال   ، وإشر

النمطية   الصور  حول  الحوار  ي 
النساء   السائدةف  بأدوار  تتعلق  ي 

النر االجتماعي  النوع  عىل 

 ووظائفهن.  

خطة  و  تنفيذ  ي 
ف  نامج  التر يساهم  عن    2030سوف  أحد  ف 

ّ
تخل )عدم  المستدامة  للتنمية 

سّيما   وال  كب(،  المرأة  8و  5الهدفان  الرَّ ضد  التميتر   أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية   ،

ي األجور لعام  
الصادرة عن منظمة العمل الدولية )رقم    1951)سيداو( واتفاقية المساواة ف 

100  ،) ي
والمهن  ي 

)الوظيف  بالتميتر   المتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  )رقم    ،1958( 

اتيجية التنمية المستدامة: رؤية مرص  إىل جانب خطط التنمية ال  ،(111 ،  2030وطنية )استر

و و   ،2025األردن   و اال رؤية  اتيجية  الفلسطينية  و الستر الوطنية  السياسات  وأجندة  طنية 

2017 -2022  .) 

هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية من خلل نهج    تضافرت جهود كل منوقد  

ي والمؤسسات العامة والخاصة تشاركي مع منظمات العمال  
وأصحاب العمل والمجتمع المدن 

واألردن   مرص  ي 
ف  للمرأة  االئق  والعمل  ي  االنتاحر العمل  فرص  لتعزيز  مواتية  بيئة  لتهيئة 

 .  وفلسطير 

كاء  قدرات عىل مستوى المجتمع لطائفة واسعة من  اليتطلب تعبئة وتنسيق وبناء    مما  الشر

المصالح ذلك  وأصحاب  ي 
ف  بما  أصحاب  ن  أ   حيث،  الحكومات،  مختلف  بير   اكات  الشر

المصلحة مع المكاتب القطرية التابعة لألمم المتحدة ووجود منظمة العمل الدولية هو بمثابة  

نامج. مر أ ي ضمان نجاح التر
 أساسي ف 

ز   تنفيذ   دعم:  1النتيجة    النوع   لمنظور   مراعية  فّعالة  عمل  وسياسات  قواني 

 االجتماعي 
 

عملية   الدولية  العمل  ومنظمة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تدعم    دعم سوف 

قوانير  وسياسات عمل تعمل عىل تقوية قدرات الجهات الفاعلة  صياغة  لمراجعة و 

ي ومؤسسات سوق العمل  
ي المجتمع المدن 

ي قوانير  وسياسات إل ف 
ات ف  حداث تغيتر

ستدعماالجتماعي لنوع  لة  يمراعلتكون  لالعمل   كما  هذه   لتفعيلالحكومة    ، 

ات   اللزمة. وتوفتر الموارد التغيتر

 يستقطب  االجتماعي   النوع  لمنظور   ُمراع    خاص  قطاع  وجود   دعم:  2النتيجة  

ي  بقائهن عل  ويحافظ الالئق العمل فرص إىل النساء
ز
يهن العمل ف

ّ
ي  وترق

 المهتز

  

ي 
ِك هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية القطاع الخاص ف 

شر
ُ
سوف ت

ي القطاع الخاص 
راعية مُ  داعمةبيئة  وتوفتر المنطقة من خلل تعزيز عمل المرأة ف 

ي للمرأة من 
ي التدريب والتطوير المهن 

لمنظور النوع االجتماعي وتشجيع االستثمار ف 

 بالمناصب القيادية. أجل تيستر التحاقها 

 حول   االجتماعي   النوع  عل   القائمة  النمطية  الصور   مجابهة:  3النتيجة  

لية   واألعمال  األرسية  الرعاية  بأعمال  المتعلقة  والنساء  الرجال  مسؤوليات ز   المتز

 األجر  مدفوعة غت  

 

ي المجتمع عىل    النمطية السائدة  للصورة  كبتر   هناك تأثتر 
ي قوة   مشاركة ف 

النساء ف 

ي يعملن فيها،   العمل،
ي القطاع الرسمي وأنواع المهن اللنر

وعدد النساء العاملت ف 

  . الجنسير  بير   األجور  ي 
ف  الفجوة  جانب  من كما  إىل  النساء  من   ٌ تتمكن كثتر ال 

أمرها   ّ أو وىلي إذٍن من زوجها  ُيثقل   ،الحصول عىل وظيفة دون  علوة عىل ذلك، 

ليةعباء المأ كاهل المرأة   هيئة األمم المتحدة   تعملولذلك، سوف    . سؤوليات المت  

ي حشد المجتمع المحىلي الستهداف الجمهور العام 
للمرأة ومنظمة العمل الدولية ف 

وأصحاب   وفتيات(   
ً
وفتية ونساًء   

ً
كاء)رجاال والشر القيادات   المصالح  فيهم  بَمن 

ال الرعاية غتر مدفوعة  الدينية، لمناقشة األدوار القائمة عىل النوع االجتماعي وأعم 

 األجر.  

 
 مرص، واالردن، وفلسطير   الموقع

هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة   الوكاالت المنفذة 
 العمل الدولية

 2023يسمتر د - 2019يناير  المدة الزمنية 
 ( شهًرا 60) 

انية  ز   مليون دوالر 13 المت 

ي  للتعاون السويدية الوكالة الجهات مانحة
  الدوىلي  اإلنمانئ

 (سيدا)

كاء الحكومات والقطاع الخاص، والمنظمات   الشر
غتر الحكومية ومنظمات أصحاب لعمل 

 والعمال والمنظمات الدولية. 

 

ي كنسل  ةالسيد
دوفيتشر يلكا جت   

لتمكير  لاألخصائية اإلقليمية 
  ،االقتصادي للمرأة

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة  
 للمرأة للدول العربية 

 
yllka.gerdovci@unwomen.org 

 السيدة فريدة خان 
ي قضايا المساواة 

األخصائية اإلقليمية ف 
 ،  بير  الجنسير 

العربية،  المكتب اإلقليمي للدول  
 منظمة العمل الدولية

khanf@ilo.org 

 نظرية التغيت  

 

 

ي تحول دون س
تحظى النساء بفرص العمل الالئق من خالل تقليل الحواجز الت 

 المرأة بالعمل الالئق والبقاء فيه. التحاق 


