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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

1. مقدمة

ــوق  ــن الحق ــد م ــا ا�زي ــق له ــد تحق ــام. فق ــى األم ــوم إل ــة تســ� الي ــرأة العربي ال شــك أن ا�
وا�ســاواة وإثبــات الــذات عــن كفــاءة وجــدارة. وهــذا ال يعــين أن ا�ــرأة في كل الــدول العربية 
قــد قطعــت الشــوط نفســه فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا فهنــاك اختــالف فــي ا�كتســبات حســب 
طبيعــة بيئتهــا ومجتمعهــا. إاّل أن األكيــد أن صــوت ا�ــرأة العربيــة قــد بــات أكــ� امتــداًدا 
ــا فــي اإلنتاجيــة وفــي  ــا وانخراًط ــا كان عليــه فــي ا�ــايض. اليــوم هــي أكــ� علًم وقــوة عّم
الشــأن العــام وفــي تقريــر مص�هــا، ولكــن الطريــق أمامهــا مــا زال طويــًال، وهنــاك العديــد 
مــن التحديــات الــيت مــا زالــت تواجههــا والــيت ترتبــط ارتباًطــا مبــا�ًا بحالــة الفقــر بمعنــاه 

الواســع.

وقــد أوضــح ا�ؤتمــر العا�ــي لحقــوق اإلنســان أن حقــوق ا�ــرأة كحقــوق اإلنســان وأن حقــوق 
اإلنســان يجــب أن تكــون شــاملة ومســتقلة وغــ� مرتبطــة بنــوع الجنــس. وقــد أّكــد ا�ؤتمــر 
الدولــي للســكان والتنميــة (1994) علــى أهميــة تمكــ� ا�ــرأة إلنجــاح أي سياســات إنمائيــة 
ــاة ا�جتمــع ككل، عــن طريــق سياســات  ــة حي ــر هــو تحســ� نوعي وأن أحــد أهــداف ا�ؤتم
وبرامــج إنمائيــة وســكانية تهــدف إلــى الحــد مــن الفقــر. وأّكــد ا�ؤتمــر العا�ــي الرابــع للمــرأة 
ــة  ــي  ا�تغــ�ات االقتصادي ــ� الجنســ� ال يســت�ي ف ــى أن عــدم ا�ســاواة ب (1995) عل
فقــط، ولكــن ا�تغــ�ات االجتماعيــة أيًضــا حيــث محدوديــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة 
والتعليميــة ونظــم ا�ســاعدات االجتماعيــة حســب النــوع، وأن أحــد أســباب فقــر ا�ــرأة 
ونتيجتــه هوغيــاب ا�ــرأة عــن عمليــة صنــع القــرار. يُعــىن تمكــ� ا�ــرأة با�عــىن ا�طلــوب 
والسياســية،  االقتصاديــة  حياتهــا  فــي  والتحكــم  الســيطرة  حــق  وهوإعطاؤهــا  ــا،  عا�ي�
واالجتماعيــة والجنســية، وحقهــا فــي اتخــاذ القــرارات ا�تعلقــة باإلنجــاب خاصــة فــي ســن 
ا�راهقــة، والوقايــة مــن األمــراض الجنســية أوا�مارســات الجنســية غــ� ا�أمونــة، وإتاحــة 

جميــع الفــرص لحصولهــا علــى ا�شــورة وا�علومــات والخدمــات(1).
يعــين التمكــ� االقتصــادي للمــرأة التوزيــع النســيب لــكل مــن الرجــل وا�ــرأة فــي الوظائــف 
الســكان  ا�كتســب بواســطة  للدخــل  النســيب  اإلداريــة والتنظيميــة وا�هنيــة، والتوزيــع 
ــور، وهــذا ال  ــة بالذك ــاث مقارن ــن الجنســ�، واألجــور النســبية لإلن ــا م النشــط� اقتصادي�
ــة  ــرأة بثالث ــ� ا� ــدد مســتوى تمك ــم، ويتح ــرأة دخــل خــاص منتظ ــق إاّل إذا كان للم يتحق

مســتويات:

.http://www.alukah.net/web/khedr/0/53818/#ixzz4NaO6JWI0 :(1) رابط ا�وضوع

3



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

1- ا�ســتوى الفــردي: يعــرب عــن قــدرة النســاء علــى الســيطرة علــى حياتهــن، إدراكهــن 
وإحساســهن بقيمتهــن وقدراتهــن، وقــدرة ا�ــرأة علــى تحديــد هدفهــا والعمــل علــى تحقيقــه.
2- ا�ســتوى الجماعــي: يعكــس قــدرة النســاء علــى تنظيــم أنفســهن والعمــل الجماعــي 

وإحساســهن بقوتهــن� فــي تجمعهــن.
3- مســتوى ا�نــاخ الســيايس واالجتماعــي، والقواعــد االجتماعيــة والحــوار العــام، حــول مــا 

يمكــن أوال يمكــن للمــرأة القيــام بــه(2).

وتتمــ� الــدول العربيــة بأنهــا تضــم ســت دول مصــدرة للنفــط وتصنــف - وفقــا لتصنيــف 
البنــك الدولــي- علــى أنهــا مــن الــدول مرتفعــة الدخــل.  كمــا تضــم أيضــا أربــع دول تصنــف 
ــة ب�يــة مرتفعــة.   ــا ذات تنمي ــى أنه ــل برنامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي عل أيضــا مــن قب
ثــالث  دول عربيــة تصنــف كــدول منخفضــة الدخــل وكذلــك  منخفضــة التنميــة الب�يــة. 
ــدان األخــ�ة  ــذه البل ــة ا�توســطة، وتضــم ه ــة الب�ي ــة التنمي ــي مجموع ــة ف ــع الباقي وتق
أكــ� مــن ثلــيث ســكان الــدول العربيــة. ولكــن نالحــظ أن مكــون الدخــل فــي مقيــاس التنميــة 
الب�يــة �عظــم دول ا�نطقــة  يجــب ا�قاييــس األخــرى. إذ يفــوق ترتيبهــا - مــن حيــث 
ــا مــن  ــة للدوالر-ترتيبه ــوى ال�ائي ــا يعــادل الق ــا بم ــرد مقوًم ــي للف الدخــل القومــي اإلجمال
حيــث مقيــاس التنميــة الب�يــة (مثــًال يصــل الفــارق فــي اإلمــارات  إلــى 34 رتبــة والكويــت 
ــا  ــل مم ــة أق ــة الب�ي ــي مجــال التنمي ــدول ف ــا يعــين أن إنجــاز هــذه ال ــة)، مم ــى 46 رتب إل

يتيحــه لهــا دخلهــا.  ويســتثىن مــن ذلــك األردن وفلســط�. 

التفــاوت بــ� ا�ــرأة والرجــل يــؤدي إلــى ضعــف النمــو االقتصــادي والنمواالقتصــادي القــوى 
 .(Stotsky، 2006a ، Stotsky، 2006b) �يــؤدي إلــى خفــض أوجــه التفــاوت بــ� الجنســ
ووجــد أن الحــد مــن عــدم ا�ســاواة بــ� الجنســ� وتحســ� وضــع ا�ــرأة يمكــن أن يســهم في 
زيــادة النمواالقتصــادي وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي، وقــد أثبتــت الدراســات أن افتقــار 
ا�ــرأة للفــرص فــي البلــدان الناميــة والبلــدان األقــل نمــًوا يــؤدي إلــى إعاقــة النمواالقتصــادي.

وتســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم تقييــم موضوعــي �ــؤ�ات ا�شــاركة االقتصاديــة للمــرأة. 
وتنقســم  الورقــة إلــى خمســة أجــزاء رئيســية. بعــد ا�قدمــة ستســتعرض باختصــار وضــع 
إحصــاءات النــوع االجتماعــي فــي الــدول العربيــة ثــم نتنــاول نظــرة عامــة عــن ا�ــرأة فــي 
االقتصــاد وأهــم ا�ــؤ�ات الــيت تقيــس ا�شــاركة االقتصاديــة للمــرأة ونختتــم بالتوصيــات.

)  نفس الرابط السابق.(2)  نفس الرابط السابق. )
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2. وضع اإلحصاءات التي تراعي النوع االجتماعي

علــى الرغــم مــن أن اإلحصــاءات فــي الــدول العربيــة بعيــد عــن مرحلــة الكمــال، إاّل أنــه ال 
يمكــن إغفــال التقــدم الكبــ� الــذى تحقــق حــىت األن، ويجــب االعــ�اف بــأن التحــدي لــم يعــد 
متمثــال فــي مجــرد جمــع للبيانــات بــل تحــول إلــى تحــدى إلنتــاج ا�ــؤ�ات الحساســة للنــوع 
ــة  ــرز ومقارن ــدم ا�ح ــة، ورصــد التق ــط والتنمي ــة التخطي ــي عملي ــم ف ــي، وإدماجه االجتماع

ا�ســتوى الوطــين با�ســتوى الدولــي.

ــا للنــوع االجتماعــي،  ــة بالحاجــة إلــى إحصــاءات مصنفــة طبق ــدول العربي وقــد شــعرت ال
وأسســت هيئــات متخصصــة لجمــع وتحليــل ونــ� اإلحصــاءات الرســمية، تبًعــا الحتياجــات 
كل دولــة. وقــد وضعــت العديــد مــن الــدول العربيــة األطــر اإلحصائيــة لقيــاس ا�ســاواة بــ� 
ــن واألردن.  ــان والبحري ــان وفلســط� ولبن ــل ســلطنة عم ــاد، مث ــدة أبع ــى ع الجنســ� عل
ــاواة  ــق ا�س ــي تحقي ــرز ف ــدم ا�ح ــدان اســ�اتيجيات لرصــد التق ــم البل ــت معظ ــا وضع كم
بــ� الجنســ� وجمــع إحصــاءات، فــي حــ� اخرجــت بلــدان أخــرى عــدًدا محــدوًدا مــن 
مــؤ�ات النــوع االجتماعــي ضمــن تقاريــر األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الخاصــة بهــا، ومــن 
الواضــح أن ا�ــؤ�ات الحساســة للنــوع  لــم يلحــق بركــب غ�هــا مــن ا�ــؤ�ات. ففــي حــ� 
ــع  ــة لجمي ــة الب�ي ــؤ�ات التنمي ــام 2014) م ــي (لع ــة العا� ــة الب�ي ــر التنمي ــر تقري يوف
الــدول العربيــة (وعددهــا 22 دولــة)، فــإن ا�ــؤ�ات الحساســة للنــوع وا�تاحــة تغطــي17 
دولــة منهــا فقــط. وعــالوة علــى ذلــك، يقــدم التقريــر العا�ــي للمنتــدى االقتصــادي العا�ــي 
مــؤ�ات الفجــوة النوعيــة لـــ 15 دولــة فقــط مــن الــدول العربيــة بســبب االفتقــار إلــى 

البيانــات الخاصــة بالنــوع االجتماعــي.

ــة مســئولة  ــدول العربي ــي كل ال ــة) ف إن وحــدات اإلحصــاءات الرســمية (الوحــدات الحكومي
عــن جمــع البيانــات واإلحصــاءات بهــا، وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات األخــرى 
ــادة  ــة ذات الري ــدول العربي ــي ال ــم تأســيس بعــض وحــدات اإلحصــاءات ف ــد ت ــة. وق ا�عني
منــذ زمــن بعيــد، مثــل الســودان، حيــث تأسســت ســنة 1903 ومــرص وتأسســت ســنة 
1915. وتتمحــور وظائفهــا حــول إنتــاج ونــ� اإلحصــاءات االجتماعيــة مثــل اإلحصــاءات 
ــر والعجــز واالعاقــة واإلحصــاءات  ــوع - العمــل والفق وا�ــؤ�ات الســكانية، والهجــرة - الن
الحيويــة (كالتثقيــف الصحــي ... إلــخ.) ومــن ثــم إعــداد اإلســقاطات الســكانية واإلحصــاءات 

ــة. ــة بالتعــاون مــع الســلطات ا�عني االقتصادي

وهنــاك حــدود لعمليــة جمــع بيانــات األ�ة فــي الــدول العربيــة، وذلــك بســبب التدابــ� 
القانونيــة واإلداريــة؛ وينطبــق الــيشء نفســه علــى جمــع بيانــات مــن ا�ــؤ�ات االجتماعيــة 
ا�تعلقــة بمســتويات ا�عيشــة علــى وجــه الخصــوص. ففــي مــرص علــى ســبيل ا�ثــال، يجــب 
ــا  ــة العامــة واإلحصــاء، كم ــاز ا�ركــزي للتعبئ ــة الجه ــى موافق ــى الباحثــ� الحصــول عل ــا عل ــة العامــة واإلحصــاء، كم ــاز ا�ركــزي للتعبئ ــة الجه ــى موافق ــى الباحثــ� الحصــول عل عل

5



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

يجــب تقديــم اســتمارة جمــع بيانــات ليتــم مراجعتهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الوطنيــة 
للتأكــد مــن عــدم جمــع أي معلومــات تتعلــق باألمــن القومــي. ومــن الصعــب ا�قارنــة بــ� 
أوضــاع الــدول العربيــة ا�ختلفــة نظــرًا لعــدم وجــود تعريفــات ومنهجيــات موحــدة لذلــك. 
وال تمثــل عمليــة جمــع ا�علومــات فــي تلــك ا�نطقــة العائــق الوحيــد، فهنــاك أيًضــا عوائــق 
فــي عمليــة النــ� الــيت غالبـًـا مــا تخضــع لــإلرادة السياســية، خاصــة فــي مجــاالت البطالــة 

والفقــر، إلــى جانــب إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات وفــى الوقــت ا�ناســب.

1.2- توافر الحد األدنى ملجموعة مؤرشات النوع االجتماعي

حــدد تقريــر األمــم ا�تحــدة إلحصــاءات النــوع االجتماعــي 52 مــؤ�ًا كحــد أدنــى فــي هــذا 
ا�جــال(3) أســتند لتحديــد تلــك ا�ــؤ�ات معيــار أســايس، وهــو�ورة معالجتهــا للسياســات 
األساســية، كمــا تــم تحديدهــا فــي "منهــاج عمــل بيجــ�" إلــى جانــب مجموعــة االل�امــات 
الدوليــة األخــرى الــيت عقــدت مؤخــرًا. وتنقســم هــذه ا�ــؤ�ات إلــى 5 مجموعــات أساســية. 
وقــد أظهــرت الــدول العربيــة تقدًمــا متنوًعــا فــي الســنوات األخــ�ة، ومنهــم مــن أخــرج 
ــر التجميعــي العربــي  ــا أشــار التقري ــى أســاس دوري. ولكــن كم بعــض هــذه ا�ــؤ�ات عل
ــؤ�ات  ــة م ــى �جموع ــد األدن ــة بالح ــدول العربي ــم ال ــ�م معظ ــم تل ــام 2015، ل ــد ع ا�وح
وإحصــاءات النــوع االجتماعــي الــذي اق�حتــه الشــعبة اإلحصائيــة لألمــم ا�تحــدة، لكنهــا 
تابعــت برنامجهــا الخــاص فــي هــذا ا�جــال. وعليــه فإنــه كمــا هومبــ� أدنــاه فــإن معظــم 
ــف  ــى العن ــدان، غــ� أن ا�ــؤ�ات عل ــع البل ــي جمي ــر ف ــم والصحــة تتواف مــؤ�ات التعلي

ليســت كذلــك.

ويلخــص الجــدول (2) فــي ا�لحــق عــدد البلــدان الــيت تنتــج كل مــؤ� مــن ا�ــؤ�ات االثنــ� 
والخمســ� الــيت اق�حتهــا الشــعبة اإلحصائيــة فــي األمــم ا�تحــدة. ويظهــر الجــدول أن 
هنــاك 16 مــؤ�ًا مــن بــ� الـــ 52 ال تســتخدمها أي� مــن الــدول العربيــة علــى اإلطــالق، فــي 
حــ� أن هنــاك ســتة مــؤ�ات فقــط أجمعــت علــى اســتخدامها. وكانــت ا�ــؤ�ات الخاصــة 
بـ"الهيــاكل االقتصاديــة، وا�شــاركة فــي األنشــطة اإلنتاجيــة، والوصــول إلــى ا�ــوارد" األقــل 
اســتخداًما، حيــث لــم تســتخدم عــ�ة مــؤ�ات مــن أصــل 19 بــأي بلــد عربــي. أّمــا بالنســبة 
ــرأة  ــان للم ــوق اإلنس ــؤ�ات) و"حق ــرار" (5 م ــع الق ــة وصن ــاة العام ــؤ�ات "الحي ــى م إل
واألطفــال البنــات" (5 مــؤ�ات) فقــد تــم اســتخدامها بشــكل قليــل جــًدا حيــث يوجــد مــؤ�ان 
اثنــان مــن أصــل خمســة فــي كل بعــد مــن األبعــاد لــدى أي بلــد عربــي. ولــم تســتخدم أى 
ــة مــؤ�ات عــن "نســبة النســاء الالئــي تــ�اوح أعمارهــن بــ� 15-49 ســنة،  ــة عربي دول
ــة". اســتخدمت مــرص  ــي األشــهر ال 12 ا�اضي ــيس ف ــف الجســدي أوالجن ويتعرضــن للعن

http://www.un.org/ga/ ،(3) اإلحصاءات ا�تعلقة بالجندر، تقرير األم� العام، وا�جلس االقتصادي واالجتماعي
search/view_doc.asp?symbol=E/CN.3/2013/10search/view_doc.asp?symbol=E/CN.3/2013/10،  فى 20 يناير 2015.
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أكــرب عــدد ممكــن مــن ا�ــؤ�ات متمثلــة فــى 32 مــؤ�ًا مــن أصــل 52، ويليهــا ا�غــرب (31 
مــؤ�ًا) وقطــر واليمــن (30 مــؤ�ًا). ومــن ناحيــة أخــرى، اســتخدمت لبنــان والســودان أقــل 
عــدد مــن ا�ــؤ�ات (15 مــؤ�ًا). أّمــا جــزر القمــر وليبيــا وموريتانيــا والصومــال والســودان 
ــك  ــم عــدا ذل ــا 19 مــؤ�ًا). ويت ــي ا�جــال االقتصــادي (وعدده ــم تســتخدم أي مــؤ� ف فل

اســتخدام معظــم مــؤ�ات التعليــم والصحــة لجميــع البلــدان.

3. نظرة عامة عن املرأة يف سوق العمل
اســتطاعت ا�ــرأة العربيــة بســبب اإلجــراءات اإليجابيــة الــيت اتخذهــا عــدد من الــدول العربية 
فــي الســنوات الع�يــن ا�اضيــة،  تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي  ا�جــال االقتصــادي، ومــع 
ذلــك، ال ينعكــس ذلــك بالقــدر الكافــي فــي الوثائــق الرســمية وقواعــد البيانــات اإلحصائيــة. 
ومــن الدالئــل البــارزة  علــى نجــاح ا�ــرأة العربيــة فــي قطــاع األعمــال؛ تزايــد عــدد جمعيــات 
ســيدات األعمــال الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة وا�حافــل الــيت تقودهــا ا�ــرأة العربيــة. وقــد 
اعــ�ف تقريــر برنامــج األمــم ا�تحــدة اإلنمائــي الخــاص  بتنميــة ا�ــوارد الب�يــة فــي 
ا�نطقــة العربيــة (AHDR, 2005) أن رائــدات األعمــال العربيــات "أصبحــن يشــكلن قــوة 
ــدر عــدد  ــة الســعودية، يق ــة العربي ــي ا�ملك ــة... فف ــالد العربي ــي الب ــدة  ف ــة م�اي اقتصادي
ــات  ــغ عــدد جمعي ــا، وبل ــا  و40 ألًف ــ�اوح  بــ� 20 ألًف ــا ي ــة للنســاء  بم ــ�كات ا�ملوك ال
ســيدات األعمــال فــي مــرص 22 جمعيــة فــي عــام 2005، مقابــل جمعيــة واحــدة  فقــط فــي 

عــام (1995)(4).

ــيت  ــة ال ــف ا�جــاالت االقتصادي ــي مختل ــة ف ــن القيادي ــال قدراته ــت ســيدات األعم ــد أثبت وق
خاضتهــا، حيــث خرجــن مــن إطــار الوظائــف وا�جــاالت التقليديــة الــيت كــن يشــغلونها فيمــا 
ســبق مــن عمــل حرفــي  وطهــي وخياطــة وغ�هــا،  ليحققــن اآلن النجــاح فــي مهــن  كانــت 
تقتــرص علــى الرجــال، مثــل الهندســة والشــئون ا�اليــة وتكنولوجيــا ا�علومــات، وبعــد عــ� 
ســنوات مــن مؤتمــر بيجــ� صــدر تقريــر بيجــ� +10 ليســجل قصــص نجــاح  عديــدة لنســاء 
عربيــات مؤكــدة قــدرة ا�ــرأة العربيــة علــى التفــوق فــي أي مجــال تختــاره، عندمــا تحصــل 

علــى التعليــم ا�ناســب وتتخلــص مــن قيــود التقاليــد.

اتخــذت البــالد العربيــة إجــراءات مبتكــرة وتســتحق اإلشــادة  إلزالــة العقبــات الــيت تعــوق 
ــت،  ــل نصــف الوق ــدول العم ــد �عــت بعــض ال ــرأة. وق ــة للم ــة الكامل ا�شــاركة االقتصادي
والعمــل مــن ا�ــ�ل. وقــد أصبحــت هــذه الخيــارات ممكنــة مــع انتشــار تكنولوجيــا ا�علومــات 
واالتصــاالت، وتســتطيع �يحــة واســعة مــن ا�وظفــات؛ ممــن لديهــن أطفــال صغــار؛ 
االســتفادة مــن إمكانيــة العمــل مــن ا�ــ�ل، وخصوًصــا عندمــا تكــون ا�ســافة بــ� ا�ــ�ل 
ومــكان العمــل بعيــدة. تســتحق هــذه الصيغــة أن تطبــق فــي بــالد أخــرى، وقــد طــورت  بــالد 

.UNWOMEN (4)  تقرير الظل للمنطقة العربية منهاج عمل بيج� + 20: تقرير غ� منشور مقدم من
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ــى إدمــاج أفضــل للمــرأة فــي الســياق  ــة تهــدف إل ــى نحــو م�ايــد، اســ�اتيجيات وطني عل
الرئيــيس لالقتصــاد وســاوت قوانــ� العمــل الجديــدة بــ� الجنســ� فــي األجــر وحصــص 
ال�ائــب؛ وســمحت بإجــازات وضــع، وســنت ت�يعــات جديــدة لتشــجع  ا�ــرأة علــى 
ريــادة األعمــال وإقامــة ا�شــاريع الصغــ�ة وا�توســطة، والتوســع فــي  دعــم ا�ــرأة الفقــ�ة 

والريفيــة مــن خــالل القــروض ا�تناهيــة(5).

اســتثمرت البلــدان العربيــة ذات ا�ســتوى االقتصــادي العالــي فــي تحقيــق مســتوى عــاٍل مــن 
التعليــم بــ� النســاء فــي العقــد األخــ�. ونجــد معــدالت االلتحــاق بالتعليــم العالــي للنســاء 
أعلــى فــي قطــر والكويــت، والبحريــن، وتونــس، والجزائــر، وُعمــان، واألردن، ولبنــان، 
وا�ملكــة العربيــة الســعودية وســوريا أعلــى مــن تلــك الخاصــة بالرجــل. وقــد احتلــت األردن 
عــام 2014 ا�ركــز األول فــي تضييــق الفجــوة التعليميــة بــ� الجنســ� حيــث بلغــت (0.99)، 
تليهــا دولــة اإلمــارات. وتجــدر االشــارة إلــى أن كل الــدول العربيــة قــد أغلقــت الفجــوة بنســبة 

(90%) فيمــا عــدا اليمــن بمعــدل (0707).

لــم يواكــب التقــدم الكبــ� الــذي حققتــه ا�ــرأة فــي نســب االلتحــاق فــي ا�راحــل التعليميــة 
ــي عــدد النســاء  ــادة ف ــاك زي ــل، فهن ــي ســوق العم ــي مشــاركتها ف ــل ف ــدم مماث ــة تق ا�ختلف

ــا للنســاء. الباحثــ� عــن فــرص عمــل. وكانــت الحكومــة والقطــاع العــام أكــ� توظيًف

ومــع ذلــك فقــد أصبــح التوســع فــي القطــاع العــام ال يمكــن تحملــه فــي العديــد مــن دول 
ا�نطقــة العربيــة البلــدان، وال ســيما فــي البلــدان ذات الوفــرة فــي اليــد العاملــة، كمــا أن خلــق 
فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص محــدودة وغــ� وديــة للمــرأة. إذ يعتــرب أربــاب العمــل 
فــي القطــاع الخــاص أن النســاء أكــ� تكلفــة وأقــل إنتاجيــة مــن الرجــال. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، ال تســتطيع ا�ــرأة فــي بعــض األحيــان التنافــس علــى قــدم ا�ســاواة مــع الرجــال نظــرًا 
لعــدة عوامــل مثــل محدوديــة الحركــة واالختيــار وا�عايــ� االجتماعيــة والثقافيــة. ونتيجــة 
لذلــك، هنــاك فجــوة واســعة بــ� معــدالت ا�شــاركة فــي قــوة العمــل ومعــدالت البطالــة بــ� 
اإلنــاث والذكــور فــي ا�نطقــة العربيــة. وي�كــز عمــل ا�ــرأة وخاصــة فــي البلــدان العربيــة 
ذات الدخــل ا�نخفــض فــي القطــاع غــ� الرســمي وكذلــك محدوديــة األمــن الوظيفــي. وتعــد 
هــذه الوظائــف هــي ا�نفــذ الوحيــد الســتخدام النســاء الالئــي لــم تنجحــن فــي تأمــ� العمــل 
فــي القطــاع الرســمي. ويوضــح جــدول 2 أن  معــدل ا�شــاركة فــي قــوة العمــل هــي األقــل ب� 

النســاء مقارنــة مــع الرجــال وذلــك لجميــع  الفئــات العمريــة وفــي جميــع البلــدان.

ــرأة فــي الــدول العربيــة قمنــا بتحليــل  و�حاولــة لفهــم إدراك ا�جتمــع ونظرتــه لعمــل ا�
ــي فــي الفــ�ة مــن 2014-2010 .  ــك الدول ــذي أجــراه البن ــم العا�ــي ال ــات مســح القي بيان
وكمــا يشــ� الشــكل 1 وجــدول 2 فــإن  حوالــي ثلــث الســكان يعتقــد أن التعليــم الجامعــي 

)  نفس ا�رجع السابق.(5)  نفس ا�رجع السابق. )
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هوأكــ� أهميــة بالنســبة للفتيــان منــه للفتــاة، وأن للمــرأة نفــس الحقــوق الــيت يتمتــع بهــا 
الرجــال. كمــا يعتقــد أكــ� مــن ثلــيث ا�بحوثــ� أنــه ينبغــي للرجــال الحــق فــي الحصــول علــى 

وظيفــة أكــ� مــن النســاء عندمــا تكــون فــرص العمــل شــحيحة.

4. مؤشرات املشاركة االقتصادية للمرأة

1.4 املشاركة في قوة العمل

لــم تتغــ� معــدالت مشــاركة ا�ــرأة فــي القــوى العاملــة فــي العقــد األخــ�، (ويشــمل ذلــك 
النســاء العامــالت والعاطــالت ويبحــ� بجــد عــن عمــل فضــًال عــن تلــك الــيت تســعى إلــى 
ــدول  ــي ال ــة ف ــي 9 با�ائ ــرأة بحوال ــة ا� ــن ارتفعــت نســبة عمال ــي). ولك ــدوام جزئ ــل ب العم
العربيــة منــذ 1980، لتبلــغ (27%) عــام 2013، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــا التــزال تمثــل 

نصــف النســبة العا�يــة.

ــاع  ــى ارتف ــك إل ــج، ويرجــع ذل ــي دول الخلي ــاع نســبة مشــاركة النســاء ف ويالحــظ ارتف
نســبة العمالــة األجنبيــة فــي هــذه البــالد. وجديــر بالذكــر أنــه مقارنــة بالرجــال، كمــا يظهــر 
ــا  ــة  إذ  يمكنن ــدان ا�نطق الجــدول (3)، تتبايــن نســبة ا�شــاركة فــي ســوق العمــل فــي بل
القــول أّن  نســبة ا�شــاركة فــي النشــاط االقتصــادي لــدى الرجــال تعــّدت ثالثــة أضعــاف 
نســبة ا�شــاركة بــ� النســاء فــي معظــم دول ا�نطقــة. كمــا أن هــذه النســبة لــم تتغــ� إلــى 
حــد كبــ� منــذ عــام 2005 إال إنهــا ارتفعــت فــي بعــض البلــدان مثــل فلســط� والكويــت. 

(انظــر الشــكل 2 و3 والجــداول ا�ناظــرة فــي ا�لحــق).
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2.4 مساهمة املرأة في العمل حسب نوعه

ينعكــس انخفــاض مشــاركة ا�ــرأة فــي قــوة العمــل علــى انخفــاض نصيبهــا مــن العمــل بأجــر، 
حيــث تصــل نســبة مســاهمة ا�ــرأة فــي العمــل بأجــر فــي القطــاع غــ� الزراعــي. فنصيــب 
ا�ــرأة فــي األجــر مــن العمــل غــ� الزراعــي ال يتعــدى (27%) (فــي تونــس عــام 2012) وهــي 
النســبة األعلــى. ولكــن هــذه النســبة ال تتعــدى الُخمــس فــي معظــم الــدول العربيــة. وكمــا 

يشــ� الشــكل (4)، لــم يحــدث أي تغيــ� يذكــر فــي هــذا ا�ــؤ� منــذ 2005 حــىت 2014.

ولكــن جديــر بالذكــر أن نســبة العامــالت بأجــر مــن ضمــن النســاء العامــالت قــد ارتفعــت 
كثــ�ًا فــي الســنوات األخــ�ة. فقــد وصلــت إلــى أكــ� مــن (90%) فــي الــدول النفطيــة، ولكــن 
يجــب أخــذ هــذا الرقــم بكثــ� مــن التحفــظ أن هــذا الرقــم يشــمل ا�واطنــ� والوافديــن. وفــي 
األردن وتونــس وصلــت هــذه النســبة إلــى (95%) و(80%) وهــي نســب تضاهــي النســب 
الســائدة فــي الــدول الغنيــة وOECD. وتعــد مــرص مــن أقــل الــدول العربيــة مــن حيــث نســبة 

العامــالت بأجــر مــن ضمــن النســاء العامــالت إذ تصــل فقــط إلــى حوالــي النصــف فقــط.

وينعكــس هشاشــة وضــع ا�ــرأة فــي ارتفــاع نســبة العاملــ� فــي أعمــال عائليــة غــ� 
مدفوعــة األجــر أو الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص واليســتأجرون أحــًدا. فنجــد أن هــذه 
ــا آخــذة فــي االرتفــاع فــي  النســبة الـــ (40%) مــن إجمالــي العامــالت فــي مــرص، كمــا أنه
الســنوات األخــ�ة. وكذلــك الحــال فــي كل مــن ا�غــرب وفلســط�. وتنخفــض هــذه النســبة 
كثــ�ا فــي األردن حيــث ال تتعــدي (2.3%) عــام 2012.(انظــر الشــكل 5 و6 والجــداول 

ــي ا�لحــق). ا�ناظــرة ف
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3.4 معدل البطالة

تعانــي البلــدان العربيــة مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة وخاصــة بــ� اإلنــاث مقارنــة بــدول 
العالــم األخــرى بمــا فيهــا الــدول األقــل نمــًوا. كمــا ترتفــع معــدالت البطالــة بــ� االنــاث عنهــا 
ــة  ــة. وباســتثناء دول النفــط، يــ�اوح معــدل البطال ــع البــالد العربي بــ� الذكــور فــي جمي
منــذ عــام 2011 بــ� (10%) فــي ا�غــرب و (38.5%) فــي فلســط�. وتصــل إلــى (%24) 
ــة الســائد  ــغ ضعــف معــدل البطال ــث تبل ــي تونــس حي ــي مــرص و(22%) ف ــاث ف بــ� اإلن
ــة فــي الفــ�ة مــن 2005 حــىت 2014 فــي كل  بــ� الرجــال.  وقــد ارتفعــت معــدالت البطال
ــر  ــا فــي كل مــن الجزائ مــن مــرص واألردن وتونــس وفلســط� وانخفضــت انخفاًضــا طفيًف

وا�غــرب. (انظــر جــدول 6 و7)

ومــن ا�ثــ� للقلــق ارتفــاع معــدالت البطالــة بــ� الشــباب فــي ا�نطقــة العربيــة  وخاصــة 
اإلنــاث،  فحوالــي نصــف اإلنــاث فــي العمــر مــن 15 إلــى 24 باحثــات عــن عمــل وال يجدونــه 
وال يســتثىن مــن ذلــك إاّل ا�غــرب ودول النفــط.  وقــد بلــغ معــدل البطالــة بــ� اإلنــاث فــي 
العمــر مــن 15 إلــى 24 مــا يقــرب مــن (62%) فــي فلســط� و(57%) فــي مــرص و(%54) 
فــي الســعودية و(49%) فــي األردن. كمــا أن هــذه ا�عــدالت ا�رتفعــة آخــذة فــي الزيــادة فــي 

بعــض البــالد مثــل الجزائــر واألردن والســعودية وفلســط�.
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4-4 نصيب اإلناث من الدخل القومي اإلجمالي

ــاد:  ــة أبع ــي ثالث ــة ف ــس GDI مســتوى التنمي ــوع الجن ــط بن ــة ا�رتب ــؤ� التنمي ــس م يقي
ــط  ــاس بمتوس ــم (ويق ــوالدة)، والتعلي ــد ال ــع عن ــر ا�توق ــط العم ــاس بمتوس ــة (وتق الصح
ســنوات الدراســة وا�توســط ا�توقــع لســنوات الدراســة)، والدخــل (ويقــاس بالدخــل القومــي 
اإلجمالــي)، ويوضــح ا�ــؤ� الوضــع بالنســبة للنســاء ويقارنــه بالرجــال. فمــؤ� التنميــة 
ا�رتبـــط بنـــوع الجـنـــس GDI يـوضـــح مـوقـــع النـــساء علـــى مـؤشـــر التـنـمـيـــة الب�يــة 
(HDI)(6) بالنســبة للرجــال، ويــدل علــى مســتوى التنميــة النســيب بــ� ا�ــرأة والرجــل. وفــي 
تقريــر التنميــة الب�يــة العا�ــي عــام 2015، تــم حســاب GDI فــي 19 دولــة عربيــة7 فقــط. 
وتــراوح موقــع اإلنــاث علــى مقيــاس الـــ HDI مــا بــ� 0.853 لقطــر إلــى 0.428 للســودان. 
ــل  ــت درجــة الـــ HDI للنســاء 0.611، أي أق ــة ككل، فكان ــدول العربي ــى ال ــا بالنســبة إل أّم
ــث بــ�  ــي ا�ركــز الثال ــة ف ــب ا�جموعــة العربي مــن ا�توســط العا�ــي (0.670) وجــاء ترتي
ــوب آســيا. تصــل  ــة وجن ــراء اإلفريقي ــوب الصح ــة جن ــد مجموع ــات األخــرى، وبع ا�جموع

(6) مؤ� التنمية الب�ية (HDI) هومؤ� مركب قدم برنامج األمم ا�تحدة اإلنمائي في عام 1990. ويقيس التنمية في 
ثالثة أبعاد. معاي�الصحة والتعليم وا�عيشة.

.GDI لم تكن محسوبة في تقارير سابقة، لذلك ال يمكن تقييم التقدم ا�حرز في (GDI) كما تجدر اإلشارة إلى أن ((7) كما تجدر اإلشارة إلى أن ( )

14



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

ــى  ــى الذكــور فــي هــذا الصــدد 0.849 مشــ�ًا إل ــاث إل ــة لإلن ــة الب�ي نســبة مــؤ� التنمي
تقــارب مســتوى التنميــة الب�يــة لــكل مــن الرجــال والنســاء، ولكنــه أعلــى قليــًال بالنســبة 
للرجــال مقارنــة بالنســاء. أّمــا عــن الرجــال والنســاء فــي قطــر فقــد حققــوا مســتوى متماثــًال 
تقريبـًـا مــن التنميــة وفًقــا �ــؤ� التنميــة الب�يــة. حيــث تمثــل  HDI للنســاء نســبة 0.998 
ا»  ــة جــد� ــة عالي ــدان فــي ا�جموعــة «تنمي ــع البل مــن الرجــال. وقــد حققــت فــي الواقــع جمي
ــا لــكل مــن النســاء والرجــال (النســبة بــ� HDI  للنســاء  مســتويات تنميــة متســاوية تقريبً
 HDI �والرجــال تتجــاوز 0.94)، باســتثناء ا�ملكــة العربيــة الســعودية. وكانــت النســبة بــ
للنســاء والرجــال فــي جميــع البلــدان األخــرى أكــرب مــن 0.8 باســتثناء العــراق واليمــن 

.(0،739)

ولعــل ا�ثيـــر للقلــق هــو الفجـــوة بــ� نصيـــب اإلنـــاث والذكــور مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي 
ــة الفقــر وهشاشــة الوضــع االقتصــادي  للفــرد وهــو الــذي يعكــس -إلــى حــد بعيــد- حال
ــرد  ــي للف ــي اإلجمال ــل القوم ــن الدخ ــاث م ــب اإلن ــل نصي ــا يمث ــرأة. فبينم ــه ا� ــذي تعيش ال
حوالــي (56%) مــن نصيــب الذكــور فــي جميــع الــدول الناميــة، إاّل أن النســبة ا�رادفــة فــي 
ا�نطقــة العربيــة تصــل إلــى (22%) فقــط.  وتمثــل بذلــك أقــل منطقــة فــي العالــم مــن حيــث 
التفــاوت بــ� اإلنــاث والذكــور فــي ا�ــؤ� ا�تعلــق بنصيــب الفــرد الدخــل القومــي اإلجمالــي.. 
وتــ�اوح نســبة الدخــل القومــي اإلجمالــي الفــردي للنســاء إلــى الرجــال ب (44%) لجيبوتــي 
ــا هــذه النســبة عــن (30%) و7 دول تقــل  إلــى (17%) للجزائــر. وهنــاك 10 دول تزيــد به
عــن (%30) ولكنهــا أكــرب مــن (%20) و4 دول  تقــل بهــا هــذه النســبة عــن (20%). (انظــر 
الشــكل 9 والجــدول ا�ناظــر فــي ا�لحــق). ويتضــح عمــق هــذه الفجــوة إذا مــا نظرنــا إلــى 
ــي  ــي اإلجمال ــن الدخــل القوم ــاث م ــب اإلن ــل نصي ــى حــدة. إذ يمث ــة كل عل ــار العربي األقط
حوالــي (17%) مــن نصيــب الذكــور فــي الجزائــر و(18%) مــن نصيــب الذكــور فــي العــراق 

وتليهــا األردن (19%) .(انظــر جــدول 8)

يفــ�ض تقديــر الدخــل ا�كتســب وجــود عالقــة بــ� حصــة ا�ــرأة فــي النشــاط االقتصــادي 
وبــ� نســبة أجــور العمالــة غــ� الزراعيــة  لإلنــاث والذكــور، وبالتالــي فهــو يتجاهــل العمــل 
فــي القطــاع غــ� الرســمي والعمــل غــ� ا�أجــور. كمــا أن افــ�اض أن العمــل غــ� ا�أجــور 
ــا هــو  ــا اقتصادي� ــة أو يمكنه ــة الب�ي ــق التنمي ــي تحقي ــرأة ال يســاهم ف ــه ا� ــوم ب ــذي تق ال
افــ�اض خاطــئ. وقــد أوضحــت دراســة حديثــة لدعــاء عبــد اللطيــف (2010) أن العمــل غــ� 
ا�أجــور فــي مــرص يمثــل نســبة تــ�اوح بــ� (19%) و(7%) مــن الناتــج ا�حلــي اإلجمالــي.
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5.4 االش�اك أو االستفادة من التأمينات واملعاشات

للحمايــة  األول  الدفــاع  خــط  التأمينيــة  ا�عاشــات  مــن  أواالســتفادة  االشــ�اك  يمثــل 
االجتماعيــة والقــدرة علــى التغلــب علــى الصدمــات الــيت قــد تنتــج مــن عوامــل شــخصية مثــل 
العجــز أو الشــيخوخة أو الوفــاة أو قــد تكــون نتيجــة لعوامــل خارجيــة تــؤدي إلــى انهيــار 
أوتدهــور الدخــل. وبالتالــي يعــد ا�شــاركون أو ا�ســتفيدون مــن التأمــ� االجتماعــي هــم أقــل 
عرضــة لتدهــور مســتوى معيشــتهم إذا مــا واجهــوا أحــد ا�خاطــر ا�حتملــة. ولذلــك أوصــت 
منظمــة العمــل الدوليــة بــ�ورة تطبيــق منظومــة الحــد األدنــى مــن الحمايــة االجتماعيــة 

والــذي يتضمــن البنــود اآلتيــة:

- جميــع األطفــال يتمتعــون بأمــن الدخــل، علــى األقــل عنــد ا�ســتوى األدنــى ا�حــدد علــى 
الصعيــد الوطــين، مــن خــالل إعانــات األ�ة/األطفــال نقــًدا أوعينـًـا، بهــدف تســهيل الحصــول 

علــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة.

- تتوافــر لجميــع ا�واطنــ� القــدرة علــى تحمــل تكلفة الرعايــة الصحية األساســية والحصول 
 . عليها

ــا. وتســهيل  - تتوافــر لجميــع ا�واطنــ� الحــد األدنــى  مــن الدخــل عنــد ا�ســتوى ا�حــدد وطني�
ســبل الحصــول بفعاليــة علــى الســلع والخدمــات األساســية وتعزيــز األنشــطة االقتصاديــة 
ا�نتجــة واالضطــالع بهــا بتعــاون وثيــق مــع سياســات أخــرى تحد من الهشاشــة وتســتحدث 

فــرص عمــل الئقــة.

- جميــع األشــخاص فــي الفئــات العمريــة النشــطة، وغــ� القادريــن علــى كســب دخــل 
كاٍف، يتمتعــون بالحــد األدنــى مــن أمــن الدخــل، وذلــك مــن خــالل التأمينــات ضــد البطالــة 
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وا�ســاعدة االجتماعيــة وإعانــات األمومــة وإعانــات العجــز والتحويــالت االجتماعيــة األخرى 
ــا أوبرامــج األشــغال العامــة. نقــًدا أوعينً

ــى  ــد ا�ســتوى األدن ــل عن ــى األق ــع األشــخاص ا�ســن� يتمتعــون بأمــن الدخــل، عل - جمي
ــة. ــة أوالعيني ــات النقدي ــد الوطــين، مــن خــالل اإلعان ــى الصعي ا�حــدد عل

و�ــا للحمايــة اإلجتماعيــة مــن أثــر للحــد مــن الفقــر والهشاشــة، كانــت الغايــة الثالثــة مــن 
الهــدف األول هــو ضمــان حصــول جميــع األفــراد علــى الحــد األدنى مــن الحمايــة االجتماعية. 

لذلــك كان ا�ــؤ� الــالزم لرصــد تحقــق هــذه الغايــة هــو نســبة ا�ســتفيدين أو ا�شــ�ك�.

ســنتناول تحليل االســتفادة وا�شــاركة في أنظمة الحماية االجتماعية على عدة مســتويات. 
فســيتم أوالً التعــرف علــى مــن يتلقــى فعــالً معاشــات تأمينيــة ثــم نتعــرف علــى مــن هــم 

ا�شــاركون فــي نظــام التأمينــات االجتماعيــة.

يتضــح مــن الشــكل 10 أن نســبة النســاء ا�شــ�كات فــي ا�عاشــات التقاعديــة أقــل كثــ�ًا 
مــن نســبة الرجــال. فهــي تصــل إلــى ثلــث النســبة الســائدة لجميــع العاملــ�  فــي الجزائــر 
ومــرص وموريتانيــا واألردن والســعودية، إاّل أن هــذه  النســبة ترتفــع إلــى النصــف فــي 
الســودان وتونــس والكويــت. تقــل إلــى (11%) فقــط فــي اليمــن. ولــم تتوافــر لدينــا ســوي 
بيانــات عــن مــرص واألردن مــن حيــث نســبة ا�ســتفيدين مــن ا�عاشــات التقاعديــة. فبينمــا 
تصــل نســبة ا�ســتفيدين مــن ا�عاشــات التقاعدىــة (62%) مــن ا�ســن� الرجــال فــي مــرص، 
ــة فــي األردن هــي (%82)  تصــل النســبة إلــى (8%) فقــط بــ� ا�ســنات. والنســبة ا�قابل
ــا يزيــد مــن  ــة بــ� النســاء مم ــا مــدى انخفــاض الحمايــة االجتماعي و(12%). ويتضــح هن

احتمــال وقوعهــا فــي دائــرة الفقــر عنــد بلوغهــا ســن التقاعــد.
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5. توصيــات

بدايــة البــد مــن إنهــاء الــ�اع ا�ســلح  الــذي يؤثــر علــى ا�ــرأة والرجــل علــى حــد الســواء  
وإن كان لــه تأثــ� بالــغ علــى ا�ــرأة حيــث ال تمتلــك ا�ــوارد الــىت تحميهــا، لــذا تشــكل مــع 
أطفالهــا غالبيــة الالجئــ� ومــن ال مــأوى لهــم. وتتعــرض ا�ــرأة إلــى أســوأ أنــواع العنــف، 
كمــا تعانــى فــى مناطــق الــ�اع ا�ســلح مــن غيــاب الخدمــات األساســية أوالتعويضيــة. لــذا 
يجــب علــى الــدول العربيــة إنهــاء الــ�اع ا�ســلح بجميــع أشــكاله والدعــوة إلــى التماســك 
االجتماعــي وتقبــل االختــالف ودون ذلــك يصبــح الحديــث عــن التنميــة والحــد مــن الفقــر 
نوًعــا مــن األحــالم بعيــدة ا�نــال. يجــب علــى ا�جتمــع الدولــى تحمــل مســئوليته عــن إنهــاء 
الــ�اع ا�ســلح ا�وجــود فــى الوطــن العربــى. وتشــمل هــذه ا�ســئولية العمــل علــى إيقــاف 
تصديــر األســلحة إلــى دول الــ�اع وتمويــل �ائــه، والتوســط لــدى الحكومــات لكــى تقــدم 

الخدمــات الالزمــة والكافيــة لالجئــ� ومــن بــال مــأوى وا�هجريــن.

يستعرض هذا الجزء التوصيات الالزمة لتعزيز ا�شاركة االقتصادية للمرأة:

1.5 مبادئ عامة لتعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة

- إن االتجــاه الــذي كان ســائًدا -وهــو أن تحــاول الدولــة تحقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع، 
وســوف تســتفيد النســاء بالتبعيــة- قــد أثبــت عــدم فاعليتــه، واتضــح مؤخــرًا أنــه البــد 
مــن تصميــم سياســات وبرامــج للنســاء لتعزيــز قدرتهــن لالســتفادة مــن ثمــار هــذا النمــو.

ــرأة، االعــ�اف  ــة للم ــرد لدعــم ا�شــاركة االقتصادي ــع ومّط ــدم �ي ــب إحــراز تق - يتطل
بال�ابــط بــ� السياســات وا�ؤسســات ا�ختلفــة والعمــل علــى هــذا األســاس. ا�شــاركة 
االقتصاديــة للمــرأة ال يكــون بوضــع اســ�اتيجيات للنمــو تــؤّدي إلــى توليــد فــرص 
العمــل، أو اتبــاع سياســات اجتماعيــة شــاملة، أوحــىت إصــالح السياســة العامــة فحســب، 
بــل البــّد أيًضــا مــن التنســيق بــ� الحكومــة والقطــاع الخــاص وا�جتمــع ا�دنــي لتحقيــق 
ــم سياســات  ــب تصمي ــل يتطل ــا، ب ــد تلقائي� ــل ال يول ــذا التكام ــ� أن ه ــو؛ غ ــر ا�رج األث

اقتصاديــة واجتماعيــة  تدعــم ا�شــاركة االقتصاديــة للمــرأة.

- �ورة تحديــد الجهــات ا�نــوط بهــا تنفيــذ جميــع الربامــج والسياســات ا�ق�حــة 
وآليــات التنســيق بــ� الجهــات الحكوميــة الجمعيــات األهليــة القطــاع الخــاص الشــبكات 
االجتماعيــة الرســمية وغــ� الرســمية بغــرض تفعيــل دور الشــبكات غــ� الرســمية أيًضــا 

فــي ظــل هــذا اإلطــار.

- يجــب مراعــاة اآلثــار قصــ�ة األجــل وطويلــة األجــل الــىت يحدثهــا الربنامج علــى ا�ناخ 
االقتصــادي ا�حلــى، العالقــات االجتماعيــة والنوعيــة وعلــى البيئــة. فمــن حيــث البيئــة، 
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ــات  ــان أن احتياج ــددة. وضم ــوارد ا�تج ــام الســتخدام ودور ا� ــى االهتم ــب أن يراع يج
الجيــل الحالــي ســتلىب دون تهديــد قــدرة األجيــال القادمــة علــى مقابلــة احتياجاتهــم.

- وهنــاك درس واحــد علــى قــدر كبــ� مــن األهميــة، وهــوأن الحلــول علــى ا�ــدى القصــ� 
ــا.  ــكل أبعاده ــة ب ــى  التنمي ــدى  عل ــة ا� ــار الطويل ــل اآلث ــن أن تتجاه ــة ال يمك ألي أزم
فالبــد مــن اتســاق هــدف  تحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي والحفــاظ علــى معــدالت 
النمــو مــع هــدف توفــ� اســتجابة �يعــة فــي وقــت األزمــات لدعــم الدخــل �ــن هــم فــي 
أشــد الحاجــة، مــع إعطــاء أولويــة لألكــ� فقــرًا مــن بــ� ا�ت�ريــن، مــع الحفــاظ علــى 
األصــول ا�اديــة والب�يــة للفقــراء ومجتمعاتهــم عــن طريــق توفــ� الخدمــات االجتماعية 
لهــم، وبالتالــي عــدم تخفيــض االنفــاق العــام بدعــوى االنخفــاض فــي ا�ــوارد ا�تاحــة. 
والبــد مــن مواجهــة مجموعــة مــن الخيــارات الصعبــة تتعلــق با�فاضلــة بــ� االســتجابة 

ال�يعــة لألزمــات، وبــ� األهــداف اإلنمائيــة طويلــة األجــل.

2.5 السياسات االقتصادية اليت تعزز قدرة املرأة على املشاركة االقتصادية

1- النمو االقتصادي
- خلق بيئة اقتصادية مالئمة لتشجيع االستثمار بغرض خلق فرص منتجة وعادلة.

- رفــع معــدل النمواالقتصــادي وتشــجيع النمــو ا�حفــز للتشــغيل يراعــى العدالــة وفــى 
ــي  ــاركة ف ــى ا�ش ــاء عل ــدرة النس ــك بق ــم كذل ــكان ويهت ــ� الس ــة ب ــار التنمي ــع ثم توزي
التنميــة وتمكينهــم مــن االســتفادة بخدماتهــا، وذلــك عــن طريــق إزالــة حرمانهــم ا�ــادي 

وغــ� ا�ــادي.
ــة  ــن تكلف ــد م ــرض الح ــم بغ ــتهداف التضخ ــة الخاصــة باس ــة النقدي ــق السياس - تطبي

ــة.  ــة ا�عيش ــض تكلف ــاج وخف االنت
ــن تســديدها،  ــرب م ــع الته ــب ومن ــة لتحســ� إدارة ال�ائ ــذ إصالحــات �يبي - تنفي

ــ�وة. ــع ال ــادة توزي ــة وإع ــب التصاعدي ــرض ال�ائ وتشــجيع ف
ــرأة  ــة امل ــى سياســات خاصــة بتنمي ــث عل ــى املجــال الثال ــا ف ــذا املحــور أيًض ــص ه - وين

ــا. ــا واجتماعي� الريفيــة اقتصادي�

2- العمل على تنمية القطاع غ� الرسمي
- تحس� البنية األساسية اليت يعمل فيها هذا القطاع.

ــل  ــاع، والعم ــذا القط ــ� به ــة للعامل ــة والتأميني ــة والصحي ــة االجتماعي ــ� الحماي - توف
ــوات االتصــال بــ� هــذا القطــاع والقطــاع الرســمي. ــة قن ــى تنمي عل

- توف� قنوات التمويل الالزمة مع تنوعها بما يناسب طبيعة العامل� بهذا القطاع.
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- توســيع الخيــارات للمــرأة محــدودة ا�هــارات ومحــدودة الدخــل فــى ا�جــاالت ا�ختلفــة 
مــن خــالل توف�الحمايةاالجتماعيــة والصحيــة والتأمينيــة للعامــالت بهــذا القطــاع 
ــى الحــاالت الحرجــة. ــن ف ــة له ــة القانوني ــم الحماي ــن وتقدي ــع مهارته ــى رف ــل عل والعم

- دعــم ا�ــرأة صاحبــة ا��وعــات الصغــ�ة مــن خــالل وضــع خريطــة االســتثمار 
للم�وعــات الصغــ�ة لتنميــة العديــد مــن الصناعــات الحرفيــة علــى مســتوى الوحــدات 
ا�حليــة لتحديــد الخيــارات البديلــة للم�وعــات الصغــ�ة حســب احتيــاج كل منطقــة، 
الصغــ�ة  ا��وعــات  بــ�  تكامــل  ومراكــز  مناطــق صناعيــة  إنشــاء  خــالل  ومــن 
وا�توســطة بحيــث تكــون عمليــة اإلنتــاج حلقــة متواصلــة مــن بدايــة االنتــاج حــىت 
التســويق. تشــجيع خلــق شــبكات مــن القــروض ا�حــدودة وا�تضامنــة مثــل إنشــاء 

صنــدوق التكافــل.

3- التنمية الريفية

- مراجعــة السياســات التعاونيــة والتعزيــز ا�ســتمر للقــدرات الجماعيــة للســكان الريفيــ� 
وبخاصــة ا�ــرأة الريفيــة مــن خــالل منظماتهــم.

- تحســ� التدريــب وا�شــورة التقنيــة. وتفعيــل دور خدمــات اإلرشــاد  الزراعــي، ودعــم 
نظــم نــ� ا�علومــات.

- دعــم ا�شــاريع الصغــ�ة وا�توســطة فــي ا�ناطــق الريفيــة، ا�شــاريع الصغــ�ة 
وا�توســطة. تعزيــز فــرص حصــول ا�ــرأة علــى االئتمــان وخاصــة لألنشــطة البســتانية 
وتربيــة ا�اشــية. ويمكــن أن يتــم تطويــر نــوع االئتمــان يعتمــد علــى تشــجيع الزراعــة 

ــن.  ــار أوا�صدري ــار ا�نتجــ� وا�نتجــ� الكب ــ� صغ ــة ب التعاقدي

3.5  بناء رأس املال الب�ي

- ربط التعليم وبرامج محو األمية باحتياجات سوق العمل.

- تبــىن برامــج حديثــة لربــط مهــارات ا�ــرأة الفقــ�ة ا�ــرأة صاحبــة ا�ــ�وع، والفتــاة 
محــدودة ا�هــارات باالحتياجــات الحديثــة وا�تطــورة لســوق العمــل مــن خــالل القــدرة 

ــة. ــة والتقني ــارات الفني ــاوض واإلدارة وتســويق ا�ه ــارات التف ــى االتصــال، مه عل

- دعــم الخدمــات الصحيــة بهــدف وضــع صحــة األم ورفــع مســتوي الخدمــات الصحيــة 
األوليــة ضمــن أولويــات السياســات الصحيــة مــن خــالل عــدة آليــات مثــل برامــج الصحــة 
ــة  ــد مظل ــى وم ــي الصح ــ� الوع ــي ن ــم األ�ة والتوســع ف ــات تنظي ــة وخدم اإلنجابي

التأمــ� الصحــى فــى كل ا�ناطــق.

20



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

4.5 بناء حماية اجتماعية فعالة ذات كفاءة

الفقــ�ة  لــأل�  ا�وجهــة  االجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  تحويــالت  تغطيــة  زيــادة   -
مقدارهــا. وكذلــك  وأطفالهــا. 

- مراجعــة تركيبــة االعتمــادات ا�خصصــة فــى ا�وازنــة لإلعانــات وا�نــح وا�زايــا 
وأطفالهــا.  الفقــ�ة  لــأل�  االجتماعيــة 

- متابعــة القــروض ا�يــ�ة الراميــة لرفــع إنتاجيــة األ� وإدماجهــا فــى ســوق العمــل 
متابعــة وثيقــة مــن أجــل ضمــان اســتعمال هــذه القــروض لألغــراض ا�قصــودة. وينبغــي 

أن تحصــل األ� ا�ســتفيدة مــن هــذا الدعــم علــى مســاعدة فنيــة وتســويقه أيًضــا. 

- إطــالق برنامــج إصــالح إداري يشــمل وضــع معايــ� لألهليــة تكــون واضحة وشــفافة، 
قــدرة اإلخصائيــ�  اإلداريــة، ووضــع حــزم متكاملــة، ورفــع  اإلجــراءات  وتبســيط 

ــ�. االجتماعي

- زيــادة الوعــى العــام، علــى ا�ســتوى القومــي ومســتوى ا�حافظــة وا�ســتوى ا�حلــى، 
حــول األهليــة لربامــج حمايــة اجتماعيــة معينــة. 

كما يتطلب تحـس� األمان تصميم برامج لتحقيق األهداف اآلتية:

ــة واالنعكاســات الســلبية  لبعــض  ــات االقتصادي ــيض درجــة التعــرض للصدم - تخــفـ
ــة  ــذا إجــراءات وطني ــب ه ــى مســتوى معيشــة محــدودي الدخــل، ويتطل السياســات عل
فعالــة إلدارة مخاطــر الصدمــات الــيت يتعــرض لهــا االقتصــاد بــأ�ه، وا�ــرأة هــي أكــ� 
الفئــات تأثــرًا بهــذه الصدمــات. وتبــين آليــات فعالــة لتخفيــض ا�خاطــر الــيت تتعــرض لهــا  

ا�ــرأة، بمــا فــي ذلــك ا�خاطــر ا�رتبطــة بالصحــة . 

- بناء األصول ا�ادية والب�ية واالجتماعية للمرأة، وتنويع األنـشطة األســرية.

- وتوفـــ� مجموعـــة متنوعــة مــن آليــات التأمــ� �واجهــة الصدمــات -ابتــداء مــن برامــج 
األشــغال العامــة والربامــج ا�شــجعة علــى البقــاء فــي ا�ــدارس وتوفــ� التأمــ� الصحــي 

واالجتماعــي وكذلــك التأمــ� علــى الحاصــالت الزراعيــة. 

ــى  ــرأة عل ــدرة  ا� ــز ق ــى تعزي ــداً إل ــدف تحدي - وضــع سياســات وإنشــاء مؤسســات ته
ــود. الصم
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5-5 تعزيز القدرات اإلحصائية إلنتاج إحصاءات حساسة للنوع االجتماعي

- تعتــرب اإلحصــاءات الرســمية ملكيــة عامــة يجــب توف�هــا ألفــراد ا�جتمــع ا�عنيــ�. 
وهنــاك الكثــ� مــن ا�عوقــات الــيت تحــد مــن الوصــول إلــى البيانــات، مــن بينهــا ا�عوقــات 
الفنيــة وا�اديــة والقانونيــة والنفســية والسياســية. ولذلــك يجــب بــذل الجهــد لنــ� 

البيانــات وتســهيل الحصــول عليهــا. 

- حــث الوحــدات اإلحصائيــة علــى اســتخدام قائمــة الحــد األدنــى مــن ا�ؤ�ات اإلنســانية 
لرصــد اإلنجــازات فــي مجــال ا�ســاواة ب� الجنســ�.

- خلــق حساســية النــوع االجتماعــي عنــد جمــع البيانــات وعنــد اســتخدام ونــ� هــذه 
البيانــات. 
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Table (1): 
Labor force participation rate by age groups, 2014

 Country
Female Male

15-24 25-34 35-54 55-64 65+ 15-24 25-34 35-54 55-64 65+

Algeria 9.7 24.2 17.5 5.8 1.8 47.4 91 92.5 54.3 10.6

Egypt 20 30.8 29.9 16.1 3.6 47.6 96.2 97.3 65.3 19.2

Libya 24.3 41.9 33.2 15.3 6 49.4 94.1 93.9 68 29.7

Morocco 19.3 32.4 29.9 24.1 20.2 52.7 94.5 93.5 63.5 28.5

Tunisia 20.4 42.2 26.5 11.8 5.2 42.1 90.6 93.9 57.6 21.9

Comoros 24.5 39 44.9 37.1 22.6 53.1 93.2 95.5 92.1 71.4

Djibouti 40.9 40.3 39.7 16.6 4.5 48.7 84.3 84.9 58 19.2

Mauritania 22.8 33.5 33.7 27.4 17.8 56.8 92.4 94.9 81.8 55.9

Somalia 31.8 46.8 43.4 30.7 11.6 57.8 92.5 92.4 74.1 37.3

South Africa 23.9 64.3 63.6 32.2 2.8 28.7 81.3 83.4 51.2 9.1

Sudan 27.1 40.4 34.2 24.1 10.4 43.3 92.4 97.9 93.3 68.6

Bahrain 30.9 57.9 37.5 8.8 3.1 53.7 97.2 96.3 72 23.9

Iraq 8.2 20.9 20.9 9.4 2.5 48.2 88.4 88.8 58.2 21.1

Jordan 10.2 25.9 16.8 2.5 0.3 39.3 92.4 82.4 42 10.9

Kuwait 24.3 63.9 47.3 9.4 3.3 43 97.8 95.3 59.7 17.4

Lebanon 18.7 40.5 24.1 13.6 2.1 42 91.2 90.6 73.1 26.8

Palestine 9 23.7 20.2 10 2.8 42.3 89.1 90.4 53.1 16.9

Oman 24.9 41.7 27.8 6.1 2.1 58.1 97.4 94.1 59.1 19.9

Qatar 32.4 65.2 49.9 25.8 5.5 78 99.5 99 93 49.3

Saudi Arabia 9.8 33.6 23 4.1 0.6 28.1 95.8 96.9 71.9 33.1

Syria 9.6 19.1 17.2 6.3 1.8 49.3 93 93.7 59.5 21.9

UAE 34.1 58.5 42 15.6 1.6 63.5 99.1 98.8 82.3 23.8

Yemen 21.6 30.1 31.4 20.8 6 52.8 91.3 92.4 69.1 27.9

Source:

Worldbank database: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Gen-
der(20%) Statistics, accessed on 1-10-2016.
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Table (2): 
Selected Perception Indicators

A university education 
is more important for 
a boy than for a girl

Women have 
the same rights 

as men.

When jobs are 
scarce, men 

should have more 
right to a job than 

women

TOTAL 32.8 36.5 64.4

Algeria 37.2 40.4 58

Bahrain 50.5 10.4 30.7

Palestine 26.7 27.3 65.5

Iraq 31.4 28.6 65.2

Jordan 28.7 30.1 80.6

Kuwait 36.4 39 62

Lebanon 31.1 38.5 40.8

Libya 31.5 34 68.7

Morocco 19.5 51.3 60.6

Qatar 27.6 44.1 69.4

Tunisia 24.5 44.4 71.1

Egypt 35.8 41 83.4

Yemen 45.3 47.2 75.4

Source:
calculated by author from world value survey.
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Table (3): Number of Minimum Set of gender indicators by 
domain and country 

 C
ountry

 E
conom

ic structures, 
participation in pro-
ductive activities and 

access to resources (19 
indicators)

 E
ducation (12 indica-

tors)

 H
ealth and related 

services (11 indica-
tors)

Public life and de-
cision-m

aking (5 
indicators)

 H
um

an rights of 
w

om
en and girl chil-

dren 
 (5 indicators)

A
ll indicators (52)

Algeria 6 9 8 2 2 27
Bahrain 8 9 9 2 1 29

Comoros 0 9 10 2 1 22
Djibouti 3 8 9 2 3 25
Egypt 8 8 11 2 3 32
Iraq 2 8 9 2 3 23

Jordan 6 10 9 2 2 29
Kuwait 6 9 9 2 1 27
Leba0n 7 10 8 2 2 29
Libya 0 4 8 2 1 15

Mauritania 0 8 10 2 3 23
Morocco 7 9 11 2 2 31

Oman 5 10 10 2 1 28
Palestine 7 10 5 1 2 25

Qatar 8 10 8 3 1 30
Saudi 6 9 9 2 1 27

Somalia 0 2 9 2 3 16
Sudan 2 2 8 2 1 15
Syria 7 10 8 2 2 29

Tunisia* 5 10 10 2 1 27
United AE 6 10 8 2 1 27

Yemen 6 9 10 2 3 30
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Table (4): Labor force participation rate (% of population ages 15+) 

Country Name

Females Males

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Algeria 6.6 .. 14.2 14.2 15.8 16.6 14.9 47.0 .. 68.9 65.3 67.8 69.5 66.2

Bahrain 35.1 .. 43.7 42.5 .. .. .. 86.6 .. 87.3 86.4 .. .. ..

Egypt .. 24.4 24.5 22.5 22.4 22.9 .. .. 79.7 78.6 74.4 73.9 73.4 ..

Jordan 12.3 .. 14.7 14.7 14.1 13.2 .. 66.1 .. 63.5 62.8 61.3 60.4 ..

Kuwait .. 45.8 59.5 61.1 .. .. .. .. 84.4 87.2 86.6 .. .. ..

Libya .. .. .. .. 33.8 .. .. .. .. .. .. 61.0 .. ..

Morocco 29.0 27.9 25.9 25.5 24.7 26.2 25.2 78.6 76.9 74.7 74.3 73.6 72.2 72.4

Oman 13.3 .. .. .. .. .. .. 62.1 .. .. .. .. .. ..

Qatar .. .. .. 52.1 52.4 53.1 .. .. .. .. 95.7 95.7 96.2 ..

Saudi Arabia 15.9 .. .. 19.8 20.1 20.1 20.4 75.3 .. .. 76.5 77.2 78.3 78.2

Syria 20.6 .. 12.9 .. .. .. .. 79.9 .. 72.2 .. .. .. ..

Tunisia .. 23.6 24.8 24.9 25.8 25.6 .. .. 67.9 69.5 70.1 70.3 70.0 ..

UAE .. 37.8 .. .. .. .. .. .. 92.7 .. .. .. .. ..

Palestine .. .. 14.7 16.6 17.4 17.3 19.4 .. .. 66.8 68.7 69.1 69.3 71.5

Yemen .. 10.8 10.0 .. .. .. .. .. 77.4 67.1 .. .. .. ..

 Regions               

Arab World .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Least developed .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lower middle 
income

40.8 39.5 33.7 .. .. 34.2 .. 81.6 82.0 79.2 .. .. 77.4 ..

Middle income .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Upper middle 
income

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

High income 51.1 52.4 53.3 52.7 52.7 52.9 52.9 70.7 69.9 68.6 68.6 68.4 68.4 68.0

OECD mem-
bers

49.6 50.2 51.1 51.1 51.4 51.4 51.4 71.7 70.6 69.7 69.3 69.3 69.0 68.8

Source: World bank database: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Gen-
der%20Statistics, accessed on 1-10-2016.
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Table (5):Labor force, female (% of total labor force)

Country 
Name 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Algeria 13.48 14.94 16.88 17.00 17.11 17.26 17.38

Bahrain 21.36 20.12 19.42 19.41 19.45 19.48 19.57

Djibouti 32.10 33.49 34.75 34.91 34.90 34.90 34.89

Egypt 21.07 21.22 23.97 23.96 24.07 24.12 24.12

Iraq 15.37 16.45 17.29 17.36 17.43 17.61 17.68

Jordan 14.28 14.52 17.80 18.01 17.95 18.20 18.37

Kuwait 25.27 25.27 26.68 26.94 27.08 27.09 27.16

Lebanon 22.15 21.42 22.87 23.30 23.70 24.13 24.54

Libya 24.97 26.88 27.31 27.54 27.89 28.11 28.36

Morocco 27.74 27.48 26.72 26.79 26.91 26.98 27.04

Oman 16.89 19.20 17.33 16.13 14.97 14.05 13.41

Qatar 15.34 15.97 12.12 12.31 12.67 13.11 13.53

Saudi 
Arabia 14.01 14.47 14.20 14.34 14.38 15.17 15.23

Syria 19.86 17.04 15.10 15.23 15.30 15.40 15.51

Tunisia 25.06 26.71 26.90 26.92 26.94 26.91 26.99

UAE 11.92 11.96 12.78 12.82 12.92 13.01 13.12

Palestine 13.90 17.21 17.90 18.09 18.37 18.52 18.79

Yemen 23.54 24.78 25.75 25.85 25.89 25.94 25.98

Source:
World bank database: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Gen-
der%20Statistics, accessed on 1-10-2016.
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Table (6):Unemployment (% of labor force)

Country Name female male

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Algeria 29.7 17.5 19.1 17.2 17.0 16.3 16.1 29.8 14.9 8.1 8.4 9.6 8.3 9.2

Bahrain .. .. 3.7 4.1 3.9 .. .. .. .. 0.4 0.5 0.5 .. ..

Egypt 22.7 25.1 22.6 22.7 24.1 24.2 .. 5.1 7.1 4.9 8.9 9.3 9.9 ..

Iraq .. 14.2 .. .. .. .. .. .. 19.2 .. .. .. .. ..

Jordan 21.0 .. 21.7 21.2 19.9 22.2 .. 12.3 .. 10.4 11.0 10.4 10.6 ..

Kuwait .. 1.8 2.8 4.9 .. .. .. .. 2.0 1.4 2.9 .. .. ..

Libya .. .. .. .. 25.1 .. .. .. .. .. .. 15.9 .. ..

Morocco 13.0 11.5 9.6 10.2 9.9 9.6 10.4 13.8 10.8 8.9 8.4 8.7 9.1 9.7

Qatar .. .. .. 3.3 2.8 1.5 .. .. .. .. 0.2 0.1 0.1 ..

Saudi Arabia 9.3 .. .. 19.2 20.5 20.7 22.0 3.8 .. .. 3.3 2.9 2.8 2.9

Syria 5.0 .. 22.5 .. .. .. .. 1.6 .. 5.7 .. .. .. ..

Tunisia 16.9 17.3 18.9 27.4 25.6 22.7 .. 15.3 13.1 10.9 15.0 14.6 13.3 ..

UAE 2.7 7.1 .. .. .. .. .. 2.2 2.5 .. .. .. .. ..

Palestine 12.3 .. 26.8 28.4 32.9 35.0 38.5 14.4 .. 23.1 19.2 20.5 20.5 23.9

Yemen .. 46.3 54.7 .. .. .. .. .. 11.9 12.4 .. .. .. ..

               

Arab World 17.9 .. .. .. .. .. .. 10.9 .. .. .. .. .. ..

Least developed .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lower middle 
income

6.0 7.7 6.2 .. 5.7 6.8 6.8 5.1 5.3 4.0 .. 4.4 4.8 4.4

Middle income .. .. 5.4 .. .. .. .. .. .. 4.2 .. .. .. ..

Upper middle 
income

.. .. 5.0 .. .. .. .. .. .. 4.5 .. .. .. ..

High income 7.2 7.1 8.1 8.1 8.3 8.1 7.6 6.1 6.4 8.7 8.0 8.0 7.9 7.3

OECD members 6.9 7.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.4 5.8 6.4 8.5 7.9 7.8 7.8 7.3

Source:
World bank database: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Gen-
der (20%) Statistics, accessed on 1-10-2016.
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Table (7): Unemployment, youth (% of labor force ages 15-24)

 
Country Name

female male

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Algeria .. .. 37.5 38.2 39.2 39.8 41.4 .. .. 18.7 19.1 24.9 21.6 22.1

Bahrain .. .. 11.6 14.3 12.2 .. .. .. .. 2.5 2.7 2.6 .. ..

Egypt .. 62.2 54.1 53.2 57.1 52.2 .. .. 23.3 14.7 22.5 28.1 28.7 ..

Jordan 39.7 50.1 47.1 46.8 48.8 .. .. 24.5 27.7 23.8 26.2 25.2 .. ..

Kuwait .. 10 .. .. .. .. .. .. 11.8 .. .. .. .. ..

Libya .. .. .. .. 67.8 .. .. .. .. .. .. 40.8 .. ..

Morocco 15.7 14.4 16.1 17.4 19.2 18.2 19.1 20.9 16.2 18.1 18.1 18.4 19.4 20.3

Qatar .. .. .. 8.9 .. 6.2 .. .. .. .. 0.4 .. 0.4 ..

Saudi Arabia 32.6 .. .. 51.4 54.4 55.3 57.9 23 .. .. 24 20.8 21.1 21.4

Syria .. .. 40.2 71.1 .. .. .. .. .. 15.3 26.6 .. .. ..

Tunisia .. 29.3 .. .. 41.8 .. .. .. 31.4 .. .. 35.7 .. ..

UAE .. 12.9 .. .. .. .. .. .. 6.5 .. .. .. .. ..

Palestine .. .. 49.6 53.5 62.2 64.7 .. .. .. 36.8 32.1 34.5 37 ..

Yemen .. .. 74 .. .. .. .. .. .. 26 .. .. .. ..

               

Arab World .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Least developed .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lower middle 
income

13.8 17.5 16.4 .. .. .. .. 12.0 13.2 11.7 .. .. .. ..

Middle income .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Upper middle 
income

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

High income 15.1 14.8 17.0 18.5 19.1 18.9 17.9 14.4 15.2 19.3 18.8 19.1 18.9 17.8

OECD members 13.2 14.2 16.3 16.4 16.6 16.7 15.7 12.9 14.4 17.9 17.1 17.3 17.2 16.3

Source:
World bank database: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Gen-
der (20%) Statistics, accessed on 1-10-2016.
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Table (8): Gender Human Development Index

Country

G
ender 

D
evel-

opm
ent 

Index

H
um

an 
D

evel-
opm

ent 
Index 
(H

D
I)

L
ife ex-

pectancy 
at birth

E
xpected 

years of 
schooling

M
ean 

years of 
schooling 

E
stim

at-
ed gross 
national 
incom

e 
per 

capita 

Value

G
D

I 
group

Value

(years)

(years)

(years)

(2011 
PPP $)

  

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

VERY HIGH 
HUMAN

            

Qatar 0.998 1 0.853 0.854 79.9 77.3 14.0 13.9 10.4 8.8 55,123 143,979

Saudi Arabia 0.901 4 0.778 0.864 75.7 73.0 16.6 16.1 7.8 9.3 20,094 77,044

United Arab
 Emirates

0.954 2 0.796 0.835 78.5 76.3 13.9 12.9 9.9 8.5 22,391 77,300

Bahrain 0.940 3 0.789 0.839 77.6 75.8 15.1 13.7 9.1 9.6 20,038 49,890

Kuwait 0.972 2 0.793 0.816 75.8 73.5 15.2 14.2 7.3 7.1 42,292 111,988

HIGH HUMAN             

Oman 0.909 4 0.741 0.815 79.2 75.1 13.9 13.5 7.0 8.5 14,709 46,400

Lebanon 0.899 5 0.718 0.800 81.3 77.6 13.6 13.9 7.6 8.2 7,334 25,391

Jordan 0.860 5 0.674 0.784 75.8 72.4 13.7 13.3 9.3 10.5 3,587 18,831

Algeria 0.837 5 0.637 0.761 77.2 72.5 14.2 13.8 4.8 7.8 3,898 22,009

Libya 0.950 2 0.699 0.736 74.6 68.9 14.3 13.8 7.7 7.0 7,427 22,392

Tunisia 0.894 5 0.671 0.751 77.3 72.5 15.0 14.0 5.9 7.8 4,748 16,159

MEDIUM HUMAN             

Egypt 0.868 5 0.633 0.729 73.4 69.0 13.3 13.8 5.4 7.7 4,928 16,049

Palestine, State of 0.860 5 0.607 0.706 74.9 71.0 13.8 12.2 8.4 9.3 1,580 7,726

Iraq 0.787 5 0.561 0.712 71.7 67.2 8.7 11.4 5.1 7.7 4,279 23,515

Morocco 0.828 5 0.555 0.670 75.1 73.0 10.6 11.6 3.2 5.3 3,222 10,573

Syrian Arab Re-
public

0.834 5 0.520 0.623 76.5 64.0 12.2 12.3 5.4 7.4 864 4,523
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Country

G
ender 

D
evel-

opm
ent 

Index

H
um

an 
D

evel-
opm

ent 
Index 
(H

D
I)

L
ife ex-

pectancy 
at birth

E
xpected 

years of 
schooling

M
ean 

years of 
schooling 

E
stim

at-
ed gross 
national 
incom

e 
per 

capita 

Value

G
D

I 
group

Value

(years)

(years)

(years)

(2011 
PPP $)

  

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

LOW HUMAN             

Mauritania 0.816 5 0.446 0.546 64.5 61.6 8.5 8.5 2.7 4.8 1,625 5,468

Comoros 0.813 5 0.443 0.545 65.0 61.6 11.0 11.9 3.7 5.6 778 2,123

Yemen 0.739 5 0.414 0.560 65.2 62.5 7.7 10.6 1.3 3.8 1,595 5,412

Sudan 0.830 5 0.428 0.516 65.0 62.0 6.7 7.3 2.5 3.8 1,882 5,722

Djibouti .. .. .. .. 63.7 60.4 5.9 6.9 .. .. 2,019 4,522

Developing 
countries

0.899 — 0.617 0.686 71.7 68.0 11.6 11.9 5.4 7.3 5,926 12,178

Arab States 0.849 — 0.611 0.719 72.7 68.8 11.6 12.3 4.9 6.9 5,686 24,985

East Asia and the 
Pacific

0.948 — 0.692 0.730 76.0 72.2 13.0 12.8 6.9 8.0 9,017 13,780

Europe and Central 
Asia

0.945 — 0.719 0.760 76.1 68.5 13.5 13.8 9.0 10.0 8,238 17,607

Latin America and 
the Caribbean

0.976 — 0.736 0.754 78.2 71.7 14.4 13.7 8.0 8.1 10,194 18,435

South Asia 0.801 — 0.525 0.655 69.9 67.1 10.8 11.3 3.7 6.9 2,198 8,827

Sub-Saharan Africa 0.872 — 0.480 0.550 59.7 57.1 9.1 10.3 4.2 6.0 2,626 4,148

World 0.924 — 0.670 0.725 73.7 69.5 12.2 12.4 6.2 7.9 10,296 18,373

المصدر: تقریر عام 2015، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التنمیة البشریة العالمیة الجداول اإلحصائیة:
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2015

35



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

Table (9): Selected Social protection Indicators

الدولة

نسبة املش�ك� في 
املعاشات التقاعدية 
(%) من السكان في 

نسبة املستفيدين من املعاشات 
التقاعدية (%)

اإلجماليالذكوراإلناثاإلجمالياإلناث

63.6......10.536الجزائر

12......6.814.1جيبوتي

13.139.3861.732.7مرص

43.3......22.652.7ليبيا

9.3......1.34.7موريتانيا

39.8......8.821.7ا�غرب

4.6......18.333.8السودان

68.8......23.144.6تونس

40.1......31.863.3البحرين

56......  العراق

12.741.711.882.342.2األردن

27.3......4568.2الكويت

0......00لبنان

8......  فلسط�

24.7......026.3سلطنة عمان

7.9............دولة قطر

   6.318.8ا�ملكة العربية السعودية

16.7......7.923.8الجمهورية العربية السورية

8.5......2.218.9اليمن

Source:
Social protection database; ILO; http://www.social-Protection.org/gimi/gess/
ShowRessource.action?ressource.ressourceId=37917
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