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اكة❑ لألممتابعةوكاالتأرب  عبي  نشر
نالمتحدة، :ه 

االقتصاديةالمتحدةاألمملجنة❑
نواالجتماعية ،(اإلسكوا)آسيالغرب  

،المتحدةاألمموبرنامج  
 
ةوهيئاإلنماب

الجنسي  نبي  نللمساواةالمتحدةاألمم
المتحدةاألمموصندوقالمرأة،وتمكي  ن
نالمصلحةوأصحابللسكان نالوطنيي    

ف 
.العربيةالدول

نالمبادرة؟ مانه 



إعالننمسقط

ن  
 
نالعامنوالذينتمنتبنيهنمننقبلنلجنةنالمرأةنف  

 
2016إعالننمسقطنف

،نمننخ اللنوهونيقرنالحاجةنإىلناعتمادننهجنمتكاملنوشاملنلعدالةنالنوعناالجتماع 
نرئيسيي  ن :مكوني  

نالرن❑ نبي   جالنتحقيقنالمساواةنعننطريقنالقضاءنعىلنجميعنأشكالنالتميي  
والنساء

نتحدنمن❑  
ضماننالمحاسبةنمننخاللنتحديدنآلياتنالمحاسبةنالوطنيةنالت 

يةن نالتميي   التدابي 
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امةتحقيقنأهدافنالتنميةنالمستد❑

نللنسا  
نالواقعنالمعيشر ءتغيي 

ابتداءنمننالقانونن❑

األهدافنالرئيسية
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إعدادنتقاريرن(: 2018)المرحلةناألوىلن❑
(دولة18)قطريةن

مننالتقاريرن(: 2019)المرحلةنالثانيةن❑
وتطويرن-القطريةناىلناإلقليميةن

هانع ىلنالمصفوفةناالقليميةنوتوفي 
ونيةن منصةنالكي 

(2022)–المرحلةنالثالثةن❑

مراحلنتنفيذنالمبادرة



الخطواتنالمتبعة: 2022المرحلةنالثالثةن

ن
ا
توسيعن: أول

ات المحاورنوالمؤشر
شالمرتبطةن "ادااسي 
اتن أهدافنبمؤشر

2030خطةنالتنميةن
وأهدافنالتنميةن

الهدف: المستدامة
الخامس

ن
 
نالمراجعةنالمكتبيةنلل: ثانيا قواني  

تحديثنمانوردنسابقانوالتحقق
اتن القانوننالمكتوبنللمؤشر

الجديدة

ن
 
التشاور: ثالثا

اءنوقانوني نمنني  ناجتماعاتنوطنيةنلخي 
األهليةنونحكوميةنالالجهاتن

نالتقاريرنالقطرنلمناقشة  
يةصحةنمانوردنف 

ن
 
( دولة17)اطالقنالتقاريرنالقطريةن: رابعا



نوالقانون نالجنسي   المحاورنالرئيسية2022-2018:التقاريرنالقطريةنللعدالةنبي  

2022 2018

ات عدد المؤشر المحور ات عدد المؤشر المحور

12 ي العاماإلطار 
القانونن 1 سيداو اتفاقية

11 االهلية القانونية والحياة العامة  2 الدستور 

15 العنف ضد النساء  12 ي 
القانون الجنان 

15 العمل والمنافع االقتصادية  5 قانون العمل

13 المسائل االشية  7 االحوال الشخصية /قانون االشة

8 الصحة والحقوق الجنسية واالنجابية

مؤشر 74 ست محاور مؤشر 27 خمس محاور



نتستندنعليهانالتقاريرن  
اتنالت  المؤشر

نكلنمكان: 5.1المقصدناألولنمننالهدفنالخامسن/ الغاية  
 
نضدنالنساءنوالفتياتنف القضاءنعىلنجميعنأشكالنالتميي  

ن❑ مانإذانكانتنثمةنأطرنقانونيةنقائمة،نأمنال،نمننأجلنتعزيزنوإنفاذنورصدنالمساواةن: 5.1.1المؤشر
نعىلنأساسننوعنالجنس .وعدمنالتميي  

نالجنس              يةنواإلنج    ابي    ةنوعىلنالحقوقناإلنج    ا: 5.6المقصدنالسادسن/ الغاية نالجميعنعىلنخدماتنالص              حة    ة،ن بيكفالةنحص              ول
نوالوثائقنال نللس               كاننوالتنميةنومنهاجنعملنبيجي   نامجنعملنالمؤتمرنالدوىل  لمؤتمراتنختاميةنعىلنالنحونالمتفقنعلي    هنوفق    انلي 

استعراضهما

ن❑ نسن: 5.6.2المؤشر  
 
نالنساءنوالرجالنالذيننف نوأنظم  ةنتكف  لنحص               ول نل  ديه  انقواني    

نعىلنخدماتن15ع  ددنالبل  دانالت  سنةنفأكير
الرعاية

نمجالنالص        حةنالجنس        يةنواإلنجابيةنعىلننحونكاملنوعىلنقدمنالمساواة  
 
والمعلوماتنوالتثقيفنف



نتقومنعليهانالتقارير  
نالت  المعايي 

نعامةوالتوصياتنال(نصناالتفاقيةنبغضنالنظرنعننالتحفظات)إماناتفاقياتندوليةن  
الت 

اللجاننالتعاقديةتصدرهان
نضدنالمرأة▪ اتفاقيةنإلغاءنكافةنأشكالنالتميي  
اتفاقيةنحقوقنالطفل▪
اتفاقياتنمنظمةنالعملنالدولية▪

تقاريرنالمقررةنالخاصةنحولنالعنفنضدنالمرأةنأسبابهنونتائجه

إعالناتنعالمية
إعالننومنهاجنعملنبيجي  ن▪
إعالننمناهضةنالعنفنضدنالمرأة▪



نتمنالتحققنمنهانباالستنادناىلنالم  
نالت  نالدوليةتصنيفنالقواني   عايي 



اتنالمستخدمةنلكلنلون أمثلةنعىلنأسسنالمؤشر

ق البلد عىل اتفاقي-1
ّ
ة هل صد

ن   ضد القضاء عىل جميع أشكال التميي 
ى ؟ وهل أبد(اتفاقية سيداو)المرأة 

أي تحفظات عىل تنفيذ بنود 
االتفاقية؟

التصديق عليها بدون تحفظات: أخضر

تم التصديق عليها مع تحفظات: برتقالي

.لم يتم التصديق عليها: أحمر

اة هل يشي  الدستور إىل المساو -2
ن ض ن وعدم التميي  ن الجنسي  د بي 

المرأة؟

ز ضد تشير مواد في الدستور صراحًة إلى المساواة بين الجنسين أو عدم التميي: أخضر
. المرأة

نسين أو يورد الدستور بعض اإلشارات الصريحة أو الضمنية إلى المساواة بين الج: برتقالي
.عدم التمييز ضد المرأة، لكنه ينّص على حقوق محدودة أو غير متكافئة للمرأة

.د المرأةال تتناول أي مواد في الدستور مسألة المساواة بين الجنسين أو التمييز ض: أحمر



اتنالمستخدمةنلكلنلون أمثلةنعىلنأسسنالمؤشر

د الزوج-3
ّ
ر القانون تعد

ّ
ات؟هل يحظ

د الزوجات: أخضن 
ّ
ر القانون تعد

ّ
.  يحظ

وط صارمة ويستلزم موافقة المحكمة: برتقاىلي   لشر
ً
د الزوجات وفقا

ّ
.ُيسمح بتعد

وط صارمة: أحمر د الزوجات من دون شر
ّ
.ُيسمح بتعد

ئة الج-6 ي إذا هل يتضمن القانون تير
انن

تزوج ضحيته؟

ئ مرتكب االغتصاب أو االختطاف أو جرائ: أخضن  ّ  يير
ً
ي نصا

م أخرى إذا تزوج ال يتضمن القانون الجنان 
.  الضحية
 نتيجة إنفاذ القانو : برتقاىلي 

ً
ي ظروف محدودة، مثال

ن
ي إذا تزوج الضحية ف

أ الجانن ّ ي أو وجود يير
ن
ن العرف

ئة عندما تكون الضحية فتاة دون السن ا ن الجنائية تسمح بالتير ي القواني 
ن
 ثغرات ف

ً
.لمقررة قانونا

ئ مرتكب االغتصاب أو االختطاف أو جرائم أخ: أحمر ّ  يير
ً
ي نصا

رى إذا تزوج يتضمن القانون الجنان 
.الضحية



2022المصفوفةنالقطريةنلكلندولةن



2022المصفوفةناالقليميةن

http://genderjustice.unescwa.org

http://genderjustice.unescwa.org/


مستقبلنالمبادرة

نالنصوصنالقانونيةنالمحدثةنإلجراءنمراجعةندوريةنونتحديثناأل❑ نبالتعاوننمعنالدولنالعربيةنوتوفي 
 
ةنعىلنداةناالقليميتحديثنجميعنالبياناتنسنويا

ونيةن المنصةنالكي 



 
ً
شكرا
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