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  إجتماع فريق الخبراء

 

 النساء والتمكين االقتصادي في التحوالت العربية

 بيروت، لبنان  -1122  12-11

 

 

 جدول األعمال 

1122مايو/ أيار  12اليوم األول: الثالثاء   

 تسجيل المشاركين     10:11  -13:21

10:11-  21:11 

 

  مقدمة والمداخالت الرئيسية

 مالحظات إفتتاحية

 منظمة العمل الدولية ،المكتب اإلقليمي للدول العربية مساعدة المدير العام ومديراشف، ندى الن

 المداخالت الرئيسية

 ، وزيرة حقوق اإلنسان )اليمن(األستاذة حورية مشهور معالي

 )إسبانيا( السابق الوزراء رئيس نائب، معالي األستاذة إيلينا سالغادو

: إلى أي مدى عالجت السياسات السابقة حقوق المرأة اإلقتصادية واإلجتماعية؟ وفي الموضوع األول: العدالة اإلقتصادية

 أي مجاالت يجب توظيف اإلستثمارات المستقبلية؟

21:11- 22:21

   

 جلسة النقاش األولى: نموذج التنمية: خيبة أمل للنساء والرجال العرب 

المنطقة العربية منذ الثمانينيات في  لقد فشلت اإلصالحات المراعية إلقتصاد السوق والمعتمدة في

زيادة األعباء  ذات نوعية. وأثبتت قصورها من خالل إستحداث وظائف الئقة وخدمات إجتماعية

إسهامها في تباطؤ نمو اإلنتاجية وتدني التنافسية من حيث سوء اإلدارة اإلقتصادية و نتيجةالمالية 

ي. إلى أي مدى خّيب هذا النموذج التنموي آمال عومحدودية تعزيز المساواة من حيث النوع اإلجتما

ذات  املةالنساء والرجال العرب؟ ما هي السياسات واإلجراءات الضرورية إلنشاء مجتمعات ش

 إقتصاديات منتجة؟

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية )لبنان( ،المدير التنفيذي: زياد عبد الصمد، المحاور

 كز كارنيغي للشرق األوسط )المغرب(مر ،، باحثلحسن عشي

 ، سيدة أعمال )األردن(لينا هنديلي

 ، خبير إقتصادي )الجزائر(مين شفيرحأ
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 قهوةالإستراحة  21:11  -22:21

21:11-  22:21

   

 بالنسبة إلى النساء العربيات: المعوقات أمام تكافؤ الفرص النقاش الثانيةجلسة 

قة عربية كبيرة بالرغم من التقدم المحرز من خالل الجهود المنّسة الأتبقى المعوقات أمام حقوق المر

فروقات كبيرة من حيث النوع  سودكما ت للمنظمات النسائية العربية وحلفائها في كل بلد من البلدان.

اإلجتماعي على مستوى األداء اإلقتصادي واإلجتماعي. وال يتم اإلعتراف بشكل كاف بأثر القوانين 

لى الرجال عراءات التمييزية أو بأثرها اإلقصائي ليس فقط على النساء بل والسياسات واإلج

واألطفال على حد سواء. ما هي المجاالت القانونية والسياستية واإلجرائية التي تمّيز ضد الفرص 

المتاحة أمام النساء العربيات؟ وكيف يلحق هذا التمييز الضرر ليس فقط بالنساء بل اإلقتصادية 

يكمن خطر اإلنتكاس  نإحراز التقدم؟ أي في أي مجاالت تّموجال واألطفال واألسر؟ وأيضًا بالر

  األكبر؟ وكيف يمكن للتمكين اإلقتصادي أن يكون مدخاًل إلى التغيير في المنطقة؟

 لجنة الوطنية األردنية )األردن(، ال، األمينة العامةأسمى خضر: المحاورة

 دمات اإلتصال )فلسطين(، مديرة تحليل التنمية وخنادية حجاب

 )مصر( التنموية لالبحاث الدولي البرامج المركز أخصائية، نادية بالحاج حسين 

 ، رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين )لبنان(سيلفانا اللقيس

 

 إستراحة الغداء 20:11  -22:21

ماية الضرورية في أوقات األزمات والح مستحقاتالموضوع الثاني: الحقوق اإلقتصادية: ما هي المقاربات الخاصة بال

 ؟ةاملش ياتاقتصادإقامة تنمية سليمة وتحقيق والمراحل اإلنتقالية من أجل 

20:11-  23:21

   

 جلسة النقاش الثالثة: القطاع غير المنظم والمساواة بين الجنسين وحقوق العمال

الغياب الفعلي  العربياتفي العالم في صفوف النساء معدالت اإلستخدام وجود أدنى ال يعكس واقع 

لإلنخراط في النشاط اإلقتصادي، حيث تسعى الكثير من النساء العربيات إلى اإلنخراط في العمل 

وأعمال الرعاية  غير النظامي فضاًل عن قيام أكثرية النساء بأداء األعمال المنزلية غير المدفوعة

ونتيجة لذلك، ال يتم عكس إسهامات  التي يتم التقصير في التبليغ عنها في اإلحصائيات الرسمية.

في اإلقتصاديات الوطنية بشكل كاف على مستوى تطوير السياسات ومنافع  أجورةالنساء غير الم

وتهدف هذه الجلسة بشكل أساسي إلى استكشاف مدى مراعاة إسهامات النساء  الحماية اإلجتماعية.

السياسات. ما هي أنواع السياسات ب الخاصالعربيات في اإلقتصاد غير النظامي في إطار الحوار 

تفضي إلى تثمين عمل جميع النساء؟ وكيف أّثرت أو ستؤّثر اإلنتفاضات العربية  دوالمبادرات التي ق

  في المنطقة على إجراءات الحماية اإلجتماعية؟

 منظمة أوكسفام )لبنان(، المديرة اإلقليميةالسنوسي، : ماجدة المحاورة

 فيليبين(البيرة في شؤون العمال )، خإلسا راموس كاربون

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب )المغرب( ،السابقة والمديرة المؤسسة، ربيعة نصيري
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اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين )األراضي الفلسطينية  ،عضو لجنة تنفيذية بسمة البطاط،

 المحتلة(

 

 نظمة العمل الدولية معشاء بدعوة من  11.11

1122مايو/أيار  11الثاني: األربعاء  اليوم  

الرابعة: عدم تقديم الرعاية اإلجتماعية والخدمات: عائق أمام المشاركة اإلقتصادية  النقاش جلسة 10:21-22:11

 للنساء العربيات

ُيعتبر الوصول إلى حلول الرعاية الصحية بكلفة مقبولة وذات جودة من المحّددات األساسية من 

مطالبة بالنساء واإلنتاجية في مكان العمل. ولقد بدأت النساء العربيات العامالت  حيث فرص إستخدام

الدولة بإعتماد حلول أخرى في مجال الرعاية واإلستثمار فيها. وفيما تتمتع النساء في القطاع العام 

في القطاع الخاص، تفتقر الكثير من النساء في المنطقة  نظيراتهن بشروط وظروف عمل أفضل من

ببساطة إلى أي نوع من أنواع حماية األمومة والحماية اإلجتماعية. وُيعتبر هذا من المحّددات 

 توّسطأجر النساء أدنى من م علمًا أن متوسط ،لخيار النساء في العمل ولألجور المتساوية ةاألساسي

جلسة كيف يمكن إلجراءات الحماية اإلجتماعية الجديدة أن تكون أكثر أجر الرجال. وستعالج هذه ال

 مراعاة للنوع اإلجتماعي وتتيح حقوق األمومة واألسرة بما فيها خدمات الرعاية ورعاية األطفال؟

المنتدى الليبي للمجتمع المدني )ليبيا( ،رئيسة، فريدة العالقي: ةالمحاور  

 بحاث والتدريب للعمل التنموي )لبنان(مجموعة األ، مديرة، لينا أبو حبيب

 ، بروفيسور، كلية العلوم اإلجتماعية بجامعة تونس )تونس(دراوي هسيد

 مستشارة وزير العمل )المملكة العربية السعودية( ميرفت طاشكندي،

 قهوةالإستراحة  22:21  -22:11

أنها أن تضمن قيام مجتمعات عربية مراعية الموضوع الثالث: الحوكمة وصناعة السياسات: ما هي األنظمة التي من ش

 للنوع اإلجتماعي ومنتجة وشاملة؟

22:21-  22:11

   

الخامسة: التخطيط وإعداد الميزانية بطريقة مراعية للنوع االجتماعي وإخضاع  النقاش جلسة

 السياسات اإلقتصادية لمساءلة النساء 

 الحؤول دون تخفيض سبلاإلنفاق العام وأولويات  أساسية من حيثتشّكل األعباء المالية معضلة 

الحماية اإلجتماعية والمساواة. وقد تفضي الخيارات بالنسبة إلى اإلنفاق في مجاالت أساسية  هذا

السياستية إلى مجموعة من اآلثار السلبية على النساء كمواطنات وكجهات فاعلة إقتصادية وكمقدمة 

من األدوات تشّكل أداة لميزانية )اإلنفاق والضريبة( للرعاية. ويقال في أغلب األحيان إن سياسات ا

األساسية الرامية إلى معالجة الفروقات وإطالق العنان لطاقات جميع المجموعات اإلجتماعية. 

وستحاول هذه الجلسة تقييم مدى إنعكاس العدالة اإلجتماعية في ميزانيات ومخططات البلدان العربية 

الح صناعة السياسات عكست الدعوات الجديدة إلى إص لى أي مدىواإلجابة عن األسئلة التالية: إ

اإلقتصادية في المنطقة أولويات النساء والمساواة من حيث النوع اإلجتماعي في الميزانيات 
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والخطط القطاعية الوطنية؟ إلى أي مدى أشركت أساليب التخطيط وإعداد الميزانية أصوات النساء؟ 

فكير في النتائج الفضلى التي حققتها البلدان التي قامت بمراعاة قضايا كما ستسعى هذه الجلسة إلى الت

النوع اإلجتماعي ال من باب اإلستدراك أو على شاكلة إجراءات إضافية بل كجزء ال يتجزأ من 

 نمو اإلقتصادي.يجيات اإلقتصادية الكلية األشمل المّتصلة بالاإلسترات

 )جنيف( منظمة العمل الدولية ،واة بين الجنسينمكتب المسا ةمديرن هودجز، ي: جاالمحاور

 ، مستشارة تنموية مستقلة، خبيرة في علم اإلقتصاد واإلجتماع )األردن( نسرين العلمي

 ، مدير الدراسات والتوّقعات المالية، وزارة اإلقتصاد والمالية )المغرب( محمد شفيقي

 ندا()بول يةخبيرة إقتصاد ،زيمني -إيوا رومينسكا
 

 إستراحة الغداء 23:21  -22:11

  رؤية للعدالة اإلقتصادية واإلجتماعية في المنطقة العربيةنحو الطاولة المستديرة:  23:21  -23:21

المشاركون في هذه الجلسة اإلستراتيجيات اإلقتصادية واإلجتماعية على المدى الطويل  ناقشسوف ي

للنوع اإلجتماعي في فترة  مراعيةاإلقليمية الالضرورية من أجل تحقيق األولويات التنموية الوطنية و

ن و، سوف يبادر المتحاورالتي إمتّدت على يومين . وإنطالقًا من المناقشاتهذه المرحلة اإلنتقالية

على مستوى السياسات اإلقتصادية في أعقاب الربيع العربي والمعايير  تإلى تقييم التحوال

ة ما بعد اإلنتفاضات وبخاصة تلك المتعّلقة بتحديد السياسات الفعالة في مرحل صناعةالضرورية ل

المرأة العربية بما فيها: خسارة الفرص في القطاع العام، وتركّز النساء في أمام التحديات الماثلة 

غير قطاعات النمو، والعمل غير المنظم للنساء العربيات، وأعباء الرعاية التي تقع بمعظمها على 

لجلسة أيضًا إلى األثر المباشر للنزاعات واألزمات في المنطقة على وسوف تتطّرق ا كاهل النساء.

 بلورة اإلستجابات للتحديات التنموية.

مساعدة المدير العام ومديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة  ،: ندى الناشفةالمحاور

 العمل الدولية

 م المواطنين العرب؟ما هي اآلفاق المتاحة أما -النقاش التنموي العالمي .2

(لبنان، مستشار في حقوق اإلنسان )فاتح عّزام  

، مدير برنامج الحوكمة واإلبتكار )اإلمارات العربية المتّحدة(فادي سالم  

في كلية اإلقتصاد في جامعة القاهرة )مصر( ة، أستاذنجالء أنور األهوني  

 

 المستخلصة من التجارب؟ما هي الدروس  – والتحوالت اتفي سياق النزاعالعمل  أولويات  .1

 )ليبيا( ، اإلتحاد العام لعّمال ليبيانرمين الشريف 

صحافية )المغرب( حنان رحاب،   
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الرامية إلى اإلرتقاء بالحقوق  ما هي أجندة العمل -إستراتيجيات شاملةمقاربات فّعالة و .2

 للنساء؟اإلقتصادية واإلجتماعية 

 تدريب للعمل التنموي )لبنان(مجموعة األبحاث وال، مديرة، لينا أبو حبيب

 ، مديرة تحليل التنمية وخدمات اإلتصال )فلسطين(نادية حجاب

 

23:21-20:11

  

 الخالصات والخطوات المستقبلية

 

 )األردن(  يةإجتماعية و، مستشارة تنموية مستقلة، خبيرة إقتصادنسرين العلمي
 غير الحكومية للتنمية ، )لبنان(العربية ، المدير التنفيذي، شبكة المنظمات زياد عبد الصمد

 

    


