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 نحو استراتيجية لمجموعة البنك الدولي من أجل المساواة بين الجنسين

  2015مايو/أيار  12: ات مع القطاع الخاصشاورم

  موجز للمالحظات التقييمية

 بيروت، لبنان

 

قدمه فريق المساواة بين الجنسين بمجموعة البنك الدولي حول  وبعد عرض تقديمي في العاصمة اللبنانية بيروت. 2015مايو/أيار  12يوم  ممثلي القطاع الخاصُعقد اجتماع تشاوري مع 

ويوضح الموجز التالي أهم النقاط والتوصيات التي أُثيرت في  خلفية االستراتيجية، ونطاقها المزمع، وعملية إعدادها، فُتح باب الحوار لالستماع إلى تعليقات المشاركين وتوصياتهم.

 االجتماع.

 .اهنويمكن االطالع على قائمة بأسماء المشاركين . 8 إجمالي عدد المشاركين:

 

 المالحظات التقييمية من األطراف المعنية

 

 أنواع القيود/المعوقات التي تواجه النساء والرجال فيما يتعلق بالفرص المتاحة في القطاع الخاص .1 

 :عند رسم االستراتيجية، ينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تفهم المعوقات التالية 

o في المائة. 26على الرغم من ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة في لبنان، فإن معدل مشاركة النساء في قوة العمل ال يتجاوز  ثقافية واالجتماعية.األعراف ال 

على المرأة مسؤولياتها  فاألعراف التي تملي وعالوة على ذلك فمن الممكن العثور على فجوة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال ريادة األعمال الحرة.

 فيما يتعلق باألعمال المنزلية ورعاية األسرة يمكن أن تشكل دافعا لمحدودية المشاركة االقتصادية.

o .ات.اإلطار القانوني اللبناني يتسم بالتعقيد وكثيراً ما يتضمن حواجز معوقة للنساء في مجاالت مثل ملكية األصول والعقار وجود إطار قانوني يتسم بالتمييز 

وة تالية طموحة، لكنها فالقوانين عادةً ما توضع مسوداتها على المستوى الديني، والطوائف المختلفة لديها قوانين مختلفة، ولذا فإن اإلصالح القانوني يُعد خط

  ضرورية.

o ولذا فإن من القضايا الرئيسية المثارة ضرورة خلق في المائة فقط،  1.5أُصيب االقتصادي اللبناني بالجمود حيث ال يتجاوز معدل النمو  .محدودية فرص العمل

  ألف وظيفة. 20وظيفة سنوياً في حين أنه في حاجة إلى حوالي  3500فلبنان يخلق قرابة  فرص عمل.

o من المحركات الكامنة وراء  يمكن لالفتقار إلى المرونة في أماكن العمل، والسيما بالنسبة لألمهات العامالت، أن يكون .االفتقار إلى المرونة في أماكن العمل
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فالعمل بدوام جزئي والعمل من المنزل ال يُعتبران من أشكال العمل المشروعة، ولذا تكون العودة إلى قوة العمل بعد  تدني نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل.

  إجازة األمومة تحدياً صعباً بوجه خاص.

o .ويمكن لفرص  يسوا جاهزين لدخول عالم الوظيفة بسبب االفتقار إلى وجود نظام مساند أو تدريب مهني.خريجو الجامعات ل الفجوة بين التعليم وسوق العمل

  مساندة لمسار العمل أن توجه النساء بدرجة أكبر إلى اختيار مسارات غير تقليدية.

 ل والنساءأفضل األمثلة على السياسات والممارسات التي تتبعها الشركات لمعالجة نوعية التوظيف للرجا .2

  اللبناني للتجارة بنكاليمكن لمبادرة تمكين المرأة التي أطلقها BLC .فقد نفذ البنك برنامجاً داخليا  أن تفيد كنموذج ألفضل الممارسات لمعالجة نوعية توظيف النساء

يوماً  70البنك عقب عودة المرأة من إجازة األمومة التي تستمر فعلى سبيل المثال، يقوم  يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مكان العمل وتسهيل قدرتها على التنقل.

وعالوة على ذلك فقد تم تحديد أهداف للقيادة الداخلية من أجل تحسين تمثيل  بتشغيلها بنظام الدوام الجزئي لمدة شهرين بغية تيسير عودتها للعمل بشكل يتسم بالسالسة.

 .بمباديء تمكين المرأة المرأة، كما أعلن البنك أيضاً التزامه

 

ساواة بين الجنسين بحيث تتحقق توصيات بشأن كيفية تقديم مجموعة البنك الدولي مساندة أفضل للشركات في جهودها الرامية إلى تقوية أنظمتها ومؤسساتها فيما يتعلق بالم .3

 نتائج أكثر استدامة

  وهي حركة تضامن تشرك الرجال كوكالء تغيير في تعزيز ”هو من أجلها" أكثر استدامة، يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تنظر في نهجمن أجل تحقيق نتائج ،

  المساواة بين الجنسين.

  ركة النساء في مجالس إدارات الشركات.، وبوجه خاص من أجل تعزيز مشاحوافز للقطاع الخاصينبغي أيضا النظر في إيجاد  

  بنظام الدوام الجزئي.ينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تستغل قدرتها على الحشد في جمع األطراف المعنية كافة لمناقشة مسألة االفتقار إلى قانون خاص بالعمل 
عاملين بنظام الدوام الجزئي مثلما تدفع للعاملين المتفرغين الذين يعملون بدوام بحيث يصبح على شركات القطاع الخاص أن تدفع اشتراك التأمين االجتماعي ذاته لل

  فالعمل بنظام الدوام الجزئي يمكن أن يساعد في الحد من البطالة، والسيما بين النساء والشباب. كامل.

  اللبناني للتجارة بنك الوقد طُرح مثال  التي تعزز مشاركة النساء في قوة العمل. تعميم أفضل الممارساتيمكن لمجموعة البنك أن تساندBLC  كنموذج يُحتذي لدى

 المؤسسات األخرى.

 بشأن القضايا التالية بحوثاً  تجري أن الدولي البنك لمجموعة يمكن: 

o كما طُرحت أيضا اقتراحات  ت األعلى، مثل مجالس إدارات الشركات.لتقييم القيود التي تعوق التنقل، والسيما على المستويا دراسة داخل القطاع المصرفي

ويمكن للدراسة، على سبيل المثال، أن تفحص حالة القطاع المصرفي وتقارنها بالقطاعات  بإجراء دراسات خاصة بكل قطاع على حدة لتقييم القيود المختلفة.

  التي تختلف باختالف القطاعات.األخرى التي تتوفر بشأنها بيانات كافية، وذلك لفهم العوائق 

o فهناك، على سبيل المثال، تمييز ضد النساء الذين يرتدون الحجاب في قطاعات بعينها، كقطاع إنفاذ  .دراسة بشأن نقاط التقاطع بين الجنس والتمييز الديني

 القانون، حيث يُحرمن من أداء جميع المهام التي يقوم بها الرجال.

o ويمكن  على الرغم من ارتفاع معدالت التعليم على المستوى الجامعي، فإن المشاركة االقتصادية للمرأة تظل محدودة. :لعملالتحول من المدرسة إلى ا

 خطوة في سبيل اإلسهاملمجموعة البنك الدولي أن تجري تقييما لهذه المحركات والقيود، وتقوم بتقدير مدى تأثيرها على إجمالي الناتج المحلي اللبناني، وذلك ك

 في تكوين قاعدة األدلة. 

http://weprinciples.org/
http://weprinciples.org/
http://www.heforshe.org/
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 :يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تساند إعداد البرامج والمبادرات التالية 

o آلية للتدريب يمكنها إعداد الطالب بشكل أفضل لالنتقال إلى عالم الوظيفة من التوصيات األخرى في هذا المجال استحداث  :التحول من المدرسة إلى العمل

  سين في المهن من خالل توجيه النساء نحو خيارات أقل تقليدية لمسارات العمل.والحد من الفصل بين الجن

o ويمكن لمجموعة البنك الدولي أن تقوم بتكوين شبكة من المهنيات، كالمحاميات، والطبيبات، وصانعات  ".من المهم للغاية اتباع نهج "هي من أجلها

  ديات المساواة بين الجنسين بشكل جماعي.السياسة، من أجل تعزيز التضامن فيما بينهن ومواجهة تح

o  عقب إجازة األمومة، والسيما  برنامج توظيف لمرحلة منتصف الحياة العملية لمساعدة النساء في العودة إلى قوة العملويمكن للشركات االستفادة من وضع

 في القطاع المصرفي.

  والتصدي له. لى أساس الجنسالعنف القائم عضرورة اشتمال االستراتيجية على التركيز على منع 

 

 أي تعليقات أو اقتراحات إضافية. .4

  :عند رسم االستراتيجية، ينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تنظر فيما يلي بالنسبة للقطاع العام 

o .)في المائة. 3لبرلمان الوطني ال تتجاوز على الرغم من تزايد عدد العامالت في البلديات، فإن نسبة ما تشغله المرأة من مقاعد ا الحصص المقررة )الكوتة 

  ومن هنا فإن نظام الحصص المخصصة يمكن أن يفيد كأحد السبل إلى تحقيق نتائج أكثر استدامة في مجال المساواة بين الجنسين.

o .ينات في مجال المساوة بين الجنسين صانعو السياسات بحاجة إلى المزيد من المعلومات بشأن كيفية إدخال تحس رفع مستوى التوعية لدى صانعي السياسات

  أن يؤدي إلى تحسين النواتج اإلنمائية والرفاه االقتصادي.

o  إقامة فالقطاع الخاص، على سبيل المثال، يلح من أجل  الذي يحد من التحركات الفعالة بالقطاع العام. الجمود السياسيينبغي لمجموعة البنك الدولي أن تفهم

ولذا فالبد من تعديل التوقعات المتعلقة بقدرات  منذ أكثر من عشر سنوات، إال أن ذلك لم يتم تمريره حتى اآلن. م والخاصشراكات بين القطاعين العا

  وسيتعين أن تأتي التغييرات الالزمة من القطاع الخاص. المشرعين والوزارات تبعاً لذلك.

o فالعمل المنزلي يجب اعتباره شكالً من أشكال العمل وبالتالي  ة تعريف العمل وتقديره.يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تساعد في تغيير كيفي .تعريف العمل

  يسهم في النمو االقتصادي.

o .وقوانين العمل، بشكل عام،  قلة الحماية المتوفرة للموظفين يمكن، في حقيقة األمر، أن تكون دافعاً لروح العمل الحر. االفتقار إلى الحماية في أماكن العمل

 وعالوة على ذلك فإن توفير المزيد من الحماية للموظفين يمكن أن يساعد على زيادة عدد النساء في مكان العمل. اجة إلى تحسين لصالح األفراد.في ح

o .وهناك حاجة إلى إيجاد منظومة نسائية وطنية لها شرعية أكبر وتمويل جيد  

o نسين من جانب الحكومة فيما يتعلق بقضايا قانون األحوال الشخصية القائم على أساس ديني.وهناك إمكانية لحدوث استجابات أشد حساسية للمساواة بين الج 

o .توفير وسائل النقل العام أمر بالغ األهمية لزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة. النقل العام  

  فهذا قد يعوق األهداف اإلنمائية األخرى على األمد القصير، وربما  بناني.على االقتصاد الل أزمة الالجئين السوريينمن الضروري لمجموعة البنك الدولي أن تفهم أثر

 أيضا على األمد المتوسط.

 

 


