
التقدم المحرز في تنفيذ 
إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما

2019بر سبتم/أيلول : اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي

1-ة التقدم المحرز في تمكين المرأة في المنطقة العربي

ةالجلسة الثالث



الدولفياتوالفتيالنساءتمكينفيالمحرزللتقدماإلقليمياالتجاهتقريراليعرض

الحاسمةاالهتماممجاالتمنمجالكلعلىالماضيةالخمسالسنواتخاللالعربية

علىضوءالتسلطشاملةابعادستةفيتجميعهاتموالتيبيجينلمنهاجعشراالثني

.المستدامةالتنميةوأهداف2030وأجندةبيجينعملومنهاجإعالنبينااللتقاءمواطن

التقريرهدفيولكنالدولإنجازاتوحصرالوطنيةللتقاريرتجميعإلىيهدفالالتقرير

هاتالتوجرصدوإلىككلاإلقليميالمستوىعلىالتطوراتعلىالضوءإلقاءإلى

.الجنسينبينالمساواةمجالفيالعامةاإلقليمية

مقدمة



العربيةةالمنطقفيالجنسينبينللمساواةالداعمةواإلقليميةالدوليةالمؤسساتقامت

يفتقدمإحداثشأنهامنمبادراتتقديموفيالدولجهودمساندةفيملحوظةبجهود

.(الجهودهذهحصريتملم)الجنسينبينوالمساواةالعربيةالمرأةتمكينملف

بينماتالمجاالبعضفيجوهريةإنجازاتعنالعربيةللدولالوطنيةالتقاريركشفت

ماكالقادمة،السنواتفياالهتماممنمزيدإلىحاجةفياألخرىالمجاالتبعضظلت

الماثلتحديالويُلقيالمحرز،التقدمدرجةفيالدولبينتفاوتاتعنالتقاريركشفت

.حدةرأكثبشكلوالفتياتالنساءعلىبظاللهالصراعاتمنتعانيالتيالدولأمام



الالئقوالعملالمشتركوالرخاءالشاملةالتنمية:أولاً

اً الجتماعيةوالخدماتالجتماعيةوالحمايةالفقرعلىالقضاء:ثانيا

اً النمطيةوالقوالبوالوصمالعنفمنالتحرر:ثالثا

اً سينالجنبينالمساواةلمنظورالمراعيةوالمؤسساتوالمساءلةالمشاركة:رابعا

اً أحدفيهايُهّمشلالتيالمسالمةالمجتمعات:خامسا

اً وإصالحهاوحمايتهاالبيئةعلىالحفاظ:سادسا

التقدمًالمحرزًفيًتمكينًالمرأةًفيًالمنطقةًالعربية



123456مجاالت االهتمام الحاسمة
✔✔المرأة والفقر

✔تعليم المرأة وتدريبها

✔المرأة والصحة

✔العنف ضد المرأة

✔المرأة والنزاع المسلح

✔المرأة واالقتصاد

✔المرأة في السلطة وصنع القرار

✔اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

✔✔✔✔✔✔الحقوق اإلنسانية للمرأة

✔✔المرأة ووسائل اإلعالم

✔المرأة والبيئة

✔✔✔✔✔✔الطفلة األنثى

المشاركةًوالمساءلةًوالمؤسساتًالمراعيةًلمنظورًالمساواةًبينًالجنسين 4 الالئقوالعملالمشتركوالرخاءالشاملةالتنمية 1

المجتمعاتًالمسالمةًالتيًلًيُهّمشًفيهاًأحد 5 القضاءًعلىًالفقرًوالحمايةًالجتماعيةًوالخدماتًالجتماعية 2

الحفاظًعلىًالبيئةًوحمايتهاًوإصالحها 6 التحررًمنًالعنفًوالوصمًوالقوالبًالنمطية 3

تجميع 

مجاالت 

االهتمام 

الحاسمة 

الواردة 

في 

منهاج 

عمل 

بيجين



ً
ا
كًوا: أول لعملًالتنميةًالشاملةًوالرخاءًالمشتر

الالئق



ً
ا
كًوالعملًالاًل: أول ئقالتنميةًالشاملةًوالرخاءًالمشتر

نً ًالجنسي  ن تعزيزًالمساواةًبي 

ً  
ن
المرأةًف يتعلقًبدوًر العملًفيمًا

بأجر

ًمدفًو عةًإعادةًتوزي    عًالرعايةًغت 

ًوتعزيًز ل 
ن األجرًوالعملًالمتن

ًاالرسةًوالعمل ن التوفيقًبي 



انخفاضًمساهمةً

المرأةًفيًقوةًالعمل

ارتفاعًمعدلتً

البطالة

بينًالناث

لسيماًالشابات

يًتمييزًضدًالمرأةًف

الترقي

لسيماً

فيًالقطاعًالخاص

ضعفًالمساندةً

المجتمعيةًواألسريةً

ةًللمرأةًالعاملةًللموازن

بينًالعملًواألسرةً

العنفًضدًالمرأةً

فيًالمجالًالعامً

وفيًأماكنًالعمل

ةًالقوالبًالنمطي

والنساقً

الجتماعية



ًالقوةًالعاملةًعامًال  
ن
.2018مشاركةًف

متوسط مشاركة 
ي القوة العا

 
ملة المرأة ف

ي ال
 
عالمف

ي رجلمتوسط مشاركة ال
 
ف

ي المنط
 
قة القوة العاملة ف
العربية

ي 
 
متوسط مشاركة المرأة ف
ي المنط

 
قة القوة العاملة ف
العربية

77.2% 18.4% 48%
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2018( االناث–الذكور )فجوة المشاركة في قوة العمل 



ذ-إًاجماليذكوراناثالدولة

23.013.315.09.7األردن

7.51.72.65.8اإلمارات

3.50.31.03.2البحرين

22.612.915.59.7تونس

21.310.112.211.2الجزائر

4.13.53.70.6القمرجزر

20.66.08.114.6اسوري

12.010.411.11.6جيبوتي

23.29.212.914السودان

15.413.614.01.8الصومال

12.37.27.95.1العراق

ي الفئة العمرية 
 
، 15نسبة البطالة ف  وأكثر

ً
2018عاما

ذ-إًاجماليذكوراناثالدولة

12.91.73.111.2ُعمان

50.824.730.226.1فلسطين

0.60.10.10.5قطر

4.6.92.13.7الكويت

9.95.06.24.9لبنان

24.614.917.39.7ليبيا

23.17.811.415.3مصر

10.48.69.01.8المغرب

20.33.05.917.3السعودية

12.99.110.33.8موريتانيا

23.512.112.911.4اليمن



لًبأجرتعزيزًالمساواةًبينًالجنسينًفيماًيتعلقًبدورًالمرأةًفيًالعمإنجازاتًفيًمجالً

ائق يعتبر اإلصالح التشريعي المنجز من أهم الخطوات الالزمة لمعالجة إحدى أهم العو1)

ة الهيكلية التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل والتي من شأنها ضمان زياد

مييز األجر وتمنع التفي تطوير تشريعات تعزز المساواة قامت عدة دول ب. مشاركتها

من مدونة الشغل التي تمنع التمييز 9قامت المغرب بوضع المادة . ]على أساس الجنس

عن طريق فرض غرامة 12المبنى على أساس الجنس وعاقبت على المخالفة في المادة 

ال كد على مبدأ المساواة باألجر لألعميؤلقامت األردن بتعديل قانون العمل-مالية 

.[العملالمتساوية القيمة، وتشديد العقوبة في حال إثبات هذا التمييز من قبل صاحب



ي تنفيذ برامج لتحسي   حصول المر 2)
 
أة عىل انخرطت جميع الدول العربية ف

راعية الخدمات المالية وتسهيل الحصول عىل االئتمان سواء من خالل برامج ز 

ي مجال. أو صناعية
 
كما صممت مشاري    ع ومبادرات لضمان مشاركة المرأة ف

.االستثمار، ووصولهن إىل التقنيات الحديثة والذكية

بما في قامت السعودية بتطوير قانون ضد التحرش الجنسي]حماية المرأة العاملة 3)

[ذلك مكان العمل

اواة ن المسووقان[ مصر]تجريم عدم حصول المرأة على حقها في الميراث قانون 4)

.[تونس]بين الجنسين في الميراث 



وتعزيزالمنزليوالعملاألجرمدفوعةغيرالرعايةتوزيعإعادةمجالفيإنجازات

والعملالسرةبينالتوفيق

ي توسع1)
 
ي األطفالرعايةخدماتف

 
ي يسهمما وهو المبكرةالطفولةمراحلف

 
مساعدةف

ي دورها بي   التوازنتحقيقعىلالعاملةالمرأة
.العائىلي ودورها المهن 

منعانونياللذينأو مزمنةبأمراضالمصابي   منالسنلكبار مؤسسيةمساندةتقديم2)

منفيخفما وهو مكثفةونفسيةصحيةرعايةإىليحتاجونالذينأو الشيخوخة

للنساءاالجتماعي الضمانيغطي قانونلجزائر ا].العاملةالمرأةعىلالملقاةالمسؤولية

ي العامالت
 
المرضعنللتأمي   العينيةاألداءاتمنلالستفادةالرسمي غث  االقتصاد ف

.[شهريمبلغمقابلواالمومة



.الوالدية/األبوة/األمومةبإجازةالمرتبطةالمزاياريتوف3)

وفياإلحصاءاتفيإلدراجهاالمنزليوالعملاألجرمدفوعةغيرالرعايةقياس4)

قطرووالعراقالجزائرمنكلقامتالمثالسبيلوعلىالوطنيةالمحاسبةمنظومة

.الوقتاستخداممسحبتنفيذوفلسطينوعمانومصروالمغرب



ي مطلوبةجهود 
 
كوالرخاءالشاملةالتنميةمجالف الالئقوالعملالمشثر

ي ملكيةحقوقتعزيز يحظلم1)
ىلإالوصولوتحسي   حيازتها،وضماناألراض 

ي بما )الحديثةالتقنيات
 
والخدماتحتيةالتوالبنية(للمناخالذكيةالتقنياتذلكف

ي بما )
 
ي كافباهتمام(الزراعي اإلرشاد ذلكف

 
معظمعتضلمكما .العربيةالدولف

ي المتساويةالمرأةلمشاركةآلياتالعربيةالدول
 
قتصادياالالقرار صنعهيئاتف

ي المثال،سبيلعىل)
 
جانواللالمركزيةوالمصارفوالماليةالتجارةوزاراتف

إىلمي الرسغث  العملمناالنتقالكافبشكلتدعمولم،(الوطنيةاالقتصادية

،العمل ي بما الرسمي
 
ي والسياسيةالقانونيةالتدابث  ذلكف

ي العاملةالمرأةتفيد النر
 
ف

.الرسمي غث  القطاع



عمززال تعزيززز العمززل الالئززق للعززاملين فززي مجززال الرعايززة المدفوعززة األجززر، بمززن فززيهم ال2)

تيزان المهاجرين، وإجراء حمالت أو أنشطة لزيادة الوعي لتشزجيع مشزاركة الرجزال والف

مزا يتعلزق في الرعاية غير مدفوعة األجر والعمزل المنزلزي، وإدخزال تغييزرات قانونيزة في

تعتززرف بتقسززيم األصززول الزوجيززة أو اسززتحقاقات المعززاش التقاعززدي بعززد الطززالق والتززي

.بمساهمة المرأة غير مدفوعة األجر في األسرة أثناء الزواج



ً
 
والحمايةًاالجت: ثانيا ماعيةًالقضاءًعىلًالفقًر

والخدماتًاالجتماعيةً



الجتماعيةوالحمايةالفقرحالةتوصيف

.متفاوتةبدرجاتالفقرظاهرةمنالعربيةالمجتمعاتتعاني֎

الفقرطخباستخدامالفقرخطتحتالسكانلنسبةالدوليالبنكبياناتعلىاعتمادا

يعانونذينالالسكاننسبةأوالدوليالفقرخطتحتالسكاننسبةباستخدامأوالوطني

واليمندانالسومنكلفيمتفاقمةالفقرظاهرةانالقوليمكناألبعادالمتعددالفقرمن

.القمروجزروالصومالوموريتانيا

الفقراتقياسالننظراالفقرمعدالتفيالجنسينبينالفجوةحولبياناتتوجدال

معدالتنةمقارعندجليايبدوالفقرتأنيثأنإالالمعيشية،األسرمستوىعلىتقاس

ألراملاأومنهنالمطلقاتالسيما(المعيالت)األسرعنالمسؤوالتالنساءبينالفقر

.المجتمعأفرادبباقي



والفتياتاءالنسعلىوانعكستوالنازحينالمهاجرينبينوتبعاتهالفقرمظاهرتجلت֎

تهديدإلىاألساسيةالحاجاتبتوفيرالمرتبطةالماديةاألوضاعتجاوزخاصبشكل

يقصروزواججنسياستغاللمنبهارتبطوماوالفتياتالنساءوكرامةسالمة

.مبكروزواج

العملمالهمأععلىويغلبالزراعيالقطاعفييعملنالعربياتالنساءمنكبيرةنسبة֎

نسبةتتجاوزال،حقوقهنلحمايةبقوانينيرتبطالالذيالعائدمنخفضالموسمي

وهيالعامالتاإلناثإجماليمن%17زراعيةغيرقطاعاتفيالعامالتاإلناث

.%39وهوالعالميبالمتوسطقورنتماإذامتدنيةنسبة



تحسينًالنتائجًالصحيةً

للنساءًوالفتيات

الحدًمنًالفقرًبينًالنساءً

والفتيات

يمًتحسينًنتائجًومهاراتًتعل

النساءًوالفتيات

ةًتحسينًالوصولًإلىًالحماي

اتالجتماعيةًللنساءًوالفتي

والحمايةًاالجتماعيةًوالخدماتًاالجتماعيةً القضاءًعىلًالفقًر



الجتماعيةوالخدماتالجتماعيةوالحمايةالفقرمنالحدمجالفيالدولإنجازات

والفتياتالنساءبينالفقرمنالحد

األعمالمجالفيالمرأةريادةتطويرأنشطةلدعمناجحةبرامجذيفتنوسياساتيتبن֎

سمحتمساراتباعتبارهاخاصبشكلالعربياتالشاباتمنهاواستفادتوالمشاريع

رامجب).العملسوقفيضدهنيمارسماكثيرا  الذيالتمييزعلىالتغلبللنساء

رصفلخلقالمعلوماتتكنولوجياتوظيف-األردنفيللمرأةموجهةالماليللشمول

باتالشافرصلزيادةوذلكباإلماراتاإللكترونيةاألعمالرائداتمنصةللمرأةعمل

.(الئقعملعلىالحصولفي



والفتياتللنساءالجتماعيةالحمايةإلىالوصولتحسين֎

وطةالمشرالنقديةالتحويالتتعزيزأوتقديممجالفيتقدما  الدولمنعددأحرزت

إلىالبرامجهذهاستدامةتحققتماإذايسهمأنيمكنهماوهواالجتماعيةوالمعاشات

والفتياتوالنساءعامةبصفةالعربيةاألسرلهتتعرضالذيالفقرمنالحدفيالمساهمة

.خاصةبصفة

دولةالمنمدفوعةمباشرةمساعدةتوفرالتي"للتضامنالجزافيةالمنحة"الجزائر֎

.حةالمنمنالمستفيدينثلثيالمرأةشكلتوالتيالمحرومةالسكانيةللفئات

مصر"وكرامةتكافل"المشروطةالنقديةالتحويالتبرنامج:مصر֎

تياتالفلتمكينتوجهمعاالجتماعيالضمانأسرألبناءدراسيةمنح:عمانسلطنة֎

الثالثالسنواتخاللالمخصصةالمقاعدثلثينحوعلىاإلناثحصلتحيث

.األخيرة



والفتياتالنساءتعليمومهاراتنتائجتحسين֎

وكنتيجة.انويوالثاالبتدائيبالتعليم(والصافياإلجمالي)الفتياتقيدمعدالتارتفاع1)

العربيةالدولممعظفيالجنسينبينالمساواةدليلاقتربفقدالفتيات،بتعليملالهتمام

.واليمنوالعراقوالصومالجيبوتيباستثناء%100من

تجاوزحيث(الثانويبعد)العلياالتعليممراحلفياإلجماليالقيدمعدالتارتفاع2)

–عمانسلطنة–البحرين–السعودية)عربيةدولسبعفي%50الـنسبةالمعدل

سلطنة).2010عامفقطدولبثالثمقارنة(ليبيا-فلسطين–االمارات–الجزائر

بينالمساواةدليلعلىاإلنجازهذاانعكس.(%60إلى%29مننموأسرععمان

قطر)العربيةالدولمعظمفي%100ليتجاوزالتعليممنالعلياالمرحلةفيالجنسين

.(7.4نحوياالعلالتعليممرحلةفيالجنسينبينالمساواةدليلفيالعربيةالدولأعلى



امج تنميززة تززدابير لزيززادة وصززول الفتيززات الززى التعلززيم والتززدريب التقنززي والمهنززي وبززرخززاذتإ3)

ي الجزائززر برنززامج اإلدمززاج المهنززي للشززباب حززامل. )المهززارات ولمواصززلة دراسززتهن واسززتكمالها

. (من مجموع المستفيدين% 80اإلناث نحو ،الشهادات

العلوميماسوالوالناشئة،الجديدةالمجاالتفيالتدريبفيوالتوسعالمهاراتمستوىزيادة4)

افةمضقيمةإلىللفتياتالمعرفياإلنجازترجمة(STEM)والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجيا

(سطينوفلوعمانوالكويتواألردنومصروجيبوتيالبحرين)اإلجماليالمحليالناتجفي

التحيزعلىوالقضاءالجنسينبينالمساواةمنظورمراعاةلزيادةالتعليميةالمناهجتعزيز5)

وخططهايموالتعلالتربيةوزارةسياساتفياالجتماعيالنوعلدمجاستراتيجيةإعداداألردن)

.(وبرامجها



والفتياتللنساءالصحيةالنتائجتحسين֎

المرأةبصحةالصلةذاتالحمالتوتحظىالعامةالصحة/العامةللتوعيةحمالت1)

.مالرحعنقوسرطانالثديلسرطانالمبكربالكشفيتعلقماالسيماباهتمام

منالعديدطورتالتعاونمجلسدولالخصوصوجهوعلىالعربيةالدولمنعدد2)

طبيفإشراتحتتتمالتيالوالداتنسبةمثلباألمومةالمرتبطةالصحيةالخدمات

.الحملفترةخاللتتمالتيالزياراتوعدد

الشاملةالصحيةالتغطيةنطاقتوسيعخاللمنالصحيةالخدماتعلىالنساءحصول3)

اإلصابةمعدالتفيملحوظخفضذلكعنونتجالعامة،الصحةخدماتأو

.األمومةوفياتمعدالتفيوخفضوالمعديةالساريةباألمراض



يةالجتماعوالخدماتالجتماعيةوالحمايةالفقرعلىالقضاءمجالفيمطلوبةجهود

االجتماعيةالحمايةمنأدنىحدإلىالوصوللتحسيناالهتماممنمزيدتوجيه1)

بمامية،رسغيروظائففييعملنالالتيالنساءمثلالمهمشةاالجتماعيةللشرائح

يفيعشنالالتيوالنساءوالالجئات؛والمهاجراتالمنازل؛فيالعامالتذلكفي

.صعبةإنسانيةأوضاع

يزتعزألننظراللنساء،الالئقالعملوفرصبأجرالعملفرصمنمزيدإتاحة2)

مثلطةالنشالعملسوقسياساتخاللمنالالئقالعملإلىالفقيراتالنساءوصول

نمللحدالفاعلةاألدواتأحدالتشغيل،وإعاناتوالمهارات،العمل،علىالتدريب

.امرأةتعولهاالتياألسرأفرادوبينالنساءبينالفقر



لمعاشات على توفير افقط التركيز وعدم خطط الضمان االجتماعي تحقيق الشمول في 3)

.تغطية المخاطر األخرى، مثل البطالة أو األمومةواستكمال ذلك بالتقاعدية 

ملينالعاوعدم االقتصار علىالمساواة في الحصول على الحماية االجتماعية تحقيق4)

عمال العمال المؤقتين، العمال الزراعيين، عمال المنازل، الوإدماج عقود نظامية فقط، ب

.غير النظاميين، العمال المهاجرين، والعاملين لحسابهم الخاص

ل أرضيات الحماية االجتماعية وأهميتها في المساعدة في حل المشاكالتوافق حول5)

بة صياغة سياسات جديدة من شأنها وضع أرضيات صلىلإاالجتماعية الرئيسية و

.للحماية االجتماعية



اً التحررًمنًالعنفًوالوصمًوالقوالبً: ثالثا

النمطية



عنفًمعنويعنفًجنسيعنفًجسدي

5.61.88.1القُمرجزر

25.24.118.8مصر

17.55.120.6األردن

1.217.359.9موريتانيا

30.614.658.8فلسطين

20.35.224.8تونس

ي تعرضن لعنف من قبل الزوج، آلخر سنة متاحة
.نسبة السيدات الالتر



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

تونس

الجزائر

قطر

جيبوتي

لبنان

األردن

فلسطين

سوريا

املغرب

مصر

العراق

مر
ُ

جزر الق

اليمن

السودان

موريتانيا

الصومال

2017-2013سنة25ً-20بينًاإلناث18ًنسبةًمنًتزوجنًقبلًعمرً



التحررًمنًالعنفًوالوصمًوالقوالبًالنمطيةفيًمجالإنجازاتًالدولً

القرسي،والزواجالقارصاتتزوي    جمنحد لا1)

ي والعنفالجنسي التحرشمواجهة2)
 
ي العامة،األماكنف

 
ي يةالتعليماألماكنوف

 
وف

العمل،

،لعنفامنحد لا3) ىلي
ي بما المث  

 
.الجنسي العنفذلكف

.(اإلناثختان)لإلناثالتناسليةاألعضاءتشويهممارسةمكافحة4)

ًعىلًالمستوىً  
ر
السياسات ً  

ن
عىلًالمستوىًالقانوت



ًالصعيًدفعىل  
ن
ي الدساتث  تنص،القانوت

 
المادة2014وردست)تونسهما فقطدولتي   ف

.العنفمنوالفتياتالنساءحمايةعىلرصاحة(11المادة2014دستور)ومرص(46

يعيةالبيئةبإرساءالعربيةالدولمعظموعنيت خاللمنالمرأةد ضللعنفللتصديالترسر

شأنبقواني   دولأرب  عوأصدرتالمرأة،ضد العنفلمناهضةقواني   تعزيز أو إصدار 

إطار دولالبعضواستكملت.والسعوديةولبنانوتونسالبحرينهي المرأةضد العنف

،عىلالعقوباتبتغليظالمرأةضد العنفعىلللقضاءالعمل ي
الدولمنةقلأنإال الجات 

او الطليقأو الزوجعىلالعقوباتتغليظمنالمغرباتبعتهما وهو األرسيالعنفواجهت

سنوات5لمدةالسجنإىللتصلللمرأةالشخصيةالحياةينتهكشخصأيأو الخاطب

.درهم50000إىل5000منوغرامة



ًالصعيدوعىل  
ر
اتيجياتدول9أصدرتالسياسات نفالعتتناولذاتها بحد قائمةاسثر

مغربوالومرص وفلسطي   والعراقوالسودانوتونسوالبحريناألردنهي المرأةضد 

اتيجيةضمنالمرأةضد العنفتناولتم)واليمنلبنانذلكإىليضافوموريتانيا، االسثر

.(المرأةلتمكي   الوطنية

ذلكوشملا وتنفيذهالصلةذاتوالسياساتالقواني   لتطبيقتدابث  اتخاذ تمكما 

ي متخصصةإداراتإنشاء
 
طةرسر وإنشاءالمرأةضد العنفلمكافحةالداخليةوزاراتف

ي الممارسالعنفمنبالحد تختصنسائية
 
.العامالمجالف



 العربيةالدولحققتالتوازيوعىل
ً
ي تقدما

 
للوقايةاتالخدمتعزيز أو تقديممجالف

خدماتوالالمحمول،وتطبيقاتالهاتفيةالمساعدةخطوطمثلللعنفالتعرضمن

،مثلالعنفمنللناجياتالمقدمة ئ دماتوالخوالنفسية،الصحيةوالخدماتالمالج 

.واإليواءوالمشورة،القانونية،



ي العربيةالدولمعظموعنيت
 
ساءالنضد الممارسالعنفعىلالقضاءسبيلف

النمطيةالنظرةوتغيث  العامالوعي زيادةإىلالتكنولوجياتيرسهالذيوخاصةوالفتيات

ي بالعنفالمتصلةالسلبيةوالسلوكيات
وأحد .االجتماعي النوعأساسعىلالمبن 

ي األنشطة
ي تنفيذها تمالنر

 
 والقتالعربيةالدولمعظمف

ً
يوم16ال ةحملهي نجاحا

ي المرأةضد العنفلمكافحة
 
ضد عنفالعىلللقضاءالعالمي باليوماالحتفالإطار ف

متحدةالاألمملهيئةاإلقليميالمكتبمعبالتعاونالعربيةالدولجامعةوقامت،المرأة

.العامةاألمانةمقرمن2018لعامالحملةفعالياتبإطالقللمرأة



العربيةولالدقبلمنالمبذولةالجهودحولإقليميتقريربإعدادالعربيةالدولجامعةتقوم

ا16ً"الدوليةالحملةمعتفاعالاً اً"المرأةضدالعنفلمناهضةيوما سنويا

فذت
ُ
اكرسي"و،(األردن)"جريمةالتحرش،تسكتوشما":منهاعديدةوطنيةمبادراتن

ي حقكمنالهوان،حاجز 
ي تعيسر

 
فال "و،(مرص)"أمانف ي رسر

 
،(طي   فلس)"الجريمةف

.(البحرين)"المدرسيةالتوعويةالحقيبة"و

ي العراق
 
ي والفتياتالنساءتمثيلتغيث  مجالف

 
ي لةوالمحاو اإلعالموسائلف

نفذتها النر

ي "حملةوالفتيانالرجالمعللعملمرص 
."رجلألت 



ي عىل االسانيد والقرائن وتم
ي وتناول البحرين قضية العنف من منطلق مبن 

 
ثل ذلك ف

عت ، كما وض"تكاتف"إطالق القاعدة الوطنية لبيانات واحصائيات العنف األرسي 

ي " أمان"الجزائر قاعدة البيانات اإلدارية 
 
لجمع كل البيانات الخاصة بالعنف ضد 2018ف

.المرأة ومعالجتها



ًمطلوبةوجهوًدتحديات  
ن
ةالنمطيوالقوالبوالوصمالعنفمنالتحرًرمجالف

اجعدرجةتفاوتت1) ي الثر
 
دولةمنالمرأة،ضد العنفأشكالكأحد القارصات،تزوي    جف

يةالمناطقبي   تفاوتاتوجود معألخرى مند لمزيحاجةهناكوالريفية،الحرص 

ي الجهود 
 
.ياوموريتانوالسودانوالصومالالقمر وجزر والصومالواليمنالعراقف

ي المرأةلهتتعرضالذيالعنفبقياسالخاصةالبيانات2)
 
عدد سوىطي تغال المجتمعف

اتجاهىلعبالتعرفتسمحمنظمةبدوريةجمعها يتمال كما العربيةالدولمنقليل

ي بالعنفالخاصةالتعريفاتاستقرار عدمعنناهيكالظاهرة،
 
حصائيةاإل األنظمةف

.للدول



ي النمطيةوالقوالبالسائدةالقيم3)
دونحولتالمجتمعاتبعضعىلتسيطر النر

ي الوالنساءالمهمشاتالنساءالسيما العدالةإىلالنساءمنكبث  جزءنفاذ 
ينتمي   التر

ائحإىل .محافظةرسر

ي ماسةحاجةهناك4)
 
تأثث  قييموتلرصد أكث  وموارد جهد لتوجيهالعربيةالمنطقةف

بما بالعنف،ةالمتعلقالبياناتولجمعاألدلةولتوليد والفتيات،النساءضد العنف

ي 
 
إىلجةحاهناكأنكما والفتيات،النساءمنمعينةبمجموعاتيتعلقما ذلكف

وعواقبهرأةالمضد العنفأسبابفهمتحسي   إىلالراميةالتدابث  تعزيز أو ادخال

.والفتياتالنساءضد العنفإنهاءتدابث  تنفيذ عنالمسؤولي   بي   



ابطنهجاتباع(5 ي مثر
 
ي ذ يأخالمرأةضد العنفظاهرةمعالمتكاملالتعاملف

 
االعتبار ف

ي المختلفةالمداخل
 
المحارم،،الزوج)العنفممارسةعنالمسؤولتنوعحالةف

ل،)العنفممارسةومكان(االغراب وسائلالدراسة،مكانالعمل،مكانالمث  

ي السياقتجاهلعدميجبكما ،(العامالمجالالمواصالت،
 
يميليوالذالسائد الثقاف

إفالتإىلذلكأدىلو حنر الواقعةعنالسكوتوتفضيلالضحيةعىلاللومإلقاءإىل

ي 
.العقابمنالجات 



اً المشاركةًوالمساءلةًوالمؤسساتً: رابعا
المراعيةًلمنظورًالمساواةًبينًالجنسين
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2019ن،ًالقانوولمؤشرًالمركبًللمرأةًوالعمالًا
المتوسط الفرعيالمؤشر

53.75 التنقل

43.75 العملبدء

33.75 األجر

23 الزواج

30 االنجاب

77.5 األعمالإدارة

41 االصولإدارة

60 التقاعد

يعات المرأة واألعمال والقانون يعكس كيفية تأثث  التمؤرسر  رسر
ة من عىل تكافؤ الفرص بي   النساء خالل المراحل المختلف

.حياتهن العملية
ي الد8يتكون من 

ات فرعية ترتبط باإلطار القانوت  وىلي مؤرسر
ي اتفاقي

 
(سيداو)ة لحقوق اإلنسان عىل النحو المنصوص عليه ف



المشاركةًوالمساءلةًوالمؤسساتًالمراعيةًلمنظورًفيًمجالإنجازاتًالدولً

المساواةًبينًالجنسين

ي المرأةمشاركةزيادة1)
 
العنرصيالتميث   اشكالجميععىلالقضاءقانون)العامالمجالف

ي 
 
.(تونسف

ي المرأةحضور زيادة2)
 
عنهنتجةمتنوعوتدابث  إجراءاتاتخاذ نتيجةالسياسي المجالف

ي ملحوظتحسن
 
ي المقاعد نسبةف

ي المرأةتشغلها النر
 
ي ةالنيابيالمجالسف

تجاوزتوالنر

ي الرب  ع
 
ي –السودان–تونس)عربيةدول5ف

بي   وتراوحت(العراق–الجزائر–جيبوتر

ي %25منوأقل15%
 
–ياموريتان–المغرب–االمارات–الصومال)عربيةدولتسعف

ي %15منأقلزالتال ولكنها (مرص–البحرين–األردن–ليبيا–السعودية
 
ي ف

ر
باف

ي للتميث   وتدخالت.العربيةالدول .(االمارات–السعودية–قطر)اإليجات 



.(%23)تونس(%28)االماراتالحكوماتفيالمرأةتمثيلزيادة3)

والجزائروتونسلبنانمنكلفي%40النسبةتتجاوز.القضاءفيالمرأةتمثيل4)

.واألردنوالمغربجيبوتيفي%40و%20بينتراوحتو

نجاحاتوأحرزتوالدبلوماسياألكاديميالحقلفيمرموقةمراكزالمرأةتقلدت5)

.األعمالقطاعفيملحوظة

يتالكو)االعالموسائلفيالقرارصنعفيوالمشاركةالتعبيرمنالمرأةتمكين6)

(والبحرينوسورياوفلسطينواألردنوالعراق

سورةميبتكلفةوتوفيرهاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإلىالوصولتعزيز7)

.(عمانسلطنة)والفتياتللنساءاستخدامهامنوالتمكين



المشاركةًوالمساءلةًوالمؤسساتًالمراعيةًلمنظورًتحدياتًوجهودًمطلوبةًفيًمجالً

المساواةًبينًالجنسين

فمتوسطبية،العرالمنطقةفيالحكممستوياتجميععلىمنخفضا  المرأةتمثيلاليزال1)

بكثيرأدنىوهي%19هياإلقليميالصعيدعلىالبرلمانفيالعضواتالنساءنسبة

.العالميالمتوسطمن

ئبحقاالغالبفيالمرأةتتولىوالالرجالمنالعربيةالحكوماتمعظمتتشكل2)

.أساسية

.المحليةالتنميةاطرضمنمحدودتواجد3)

االجتماعيللنوعالمراعيةالموازناتإقرار4)



منظومةليشكليبالثقافباالقتصاديباالجتماعيالسياسيفيهايتقاطعمتشابكةعوائق5)

الحقوقمنطقلالسياقاتمنالكثيرفيوبقوةتتصدىللنساءقياديةبأدوارمرحبةغير

.المتساوية

التشريعاتمنظومةومنهاللمرأةالسياسيةالمشاركةتعيقوالبنيويةالمؤسسيةالعوائق6)

مجاليفوكذلكوالعملالشخصيةواالحوالاالسرةمجاالتفيالنساءضدالتمييزية

يتراعالهياكلهيوالحزبيةالرسميةوالبنىالهياكلأنكماالعنف،منالحماية

التالمجاالقتحامتحتاجهاالتيباألدواتالمرأةتزودوالالجنسينبينالمساواة

.السياسية



وتأكيد امةالعوالخطابةالقرار وصنعالقيادةعىلوالتدريبلإلرشاد فرصتوفث  7)

.السياسيةوالحمالتالذات

.الشاباتو الألقلياتالسياسيةالمشاركةتشجيع8)

.للمرأةالسياسيةبالمشاركةالمتعلقةالبياناتوتحليلجمع9)

ي المرأةضد العنفمنع10)
 
بهيقوممنومالحقةبشأنهوالتحقيقالسياسي المجالف

.عليهالعقابوتوقيع



اً فيهاًالمجتمعاتًالمسالمةًالتيًلًيُهّمش: خامسا

أحد



:أحدفيهايهمشلالتيالمسالمةالمجتمعاتتحقيقمجالفيالدولإنجازات

واألمنوالسالمالمرأة֎

.واألمنوالسالمبالمرأةمعنيةوطنيةعملخطةتنفيذأو/واعتماد1)

دوالرصوالتخطيطالسياساتأطرفيواألمنوالسالمبالمرأةالخاصةااللتزاماتدمج2)

.التنفيذيةواألجهزةالوزاراتبينوفيماالوطنيالمستوىعلىالرئيسية

لوعيالزيادةاالجتماعيالتواصلوسائلذلكفيبمااالتصالإستراتيجياتاستخدام3)

.واألمنوالسالمالمرأةأعمالبجدول

.واألمنوالسالمالمرأةأعمالجدوللتنفيذالميزانيةمخصصاتزيادة4)



ي اسهامات(5
 
 بذلكوتلعبالدوليةالسالمحفظقواتف

ً
 دورا

ً
ي هاما

 
نشوبمنعف

ي والعملالسالموإقامةوحلها الرصاعات
-رصم-األردن)لألزماتواالستجابةاإلنسات 

.(المغرب

ي اإل القانونانتهاكاتلمنعحساسيةأكثر القواتهذهتصبحلمبادرة:مثال
الدوىلي نسات 

ي والفتياتالنساءتجاهاإلنسانحقوقوانتهاكات
 
اعاتحاالت ف مرص)حةالمسلالث  

.(اإلناثمناألقلعىلالقواتمن10%



֎ً ًاالنتهاكاتمنالحمايةتوفت   
ًوالفتياتالنساءتطالالتر  

ن
اعاتسياقف ن :التن

يعيةجهود (1 جئاتالال وصولتعزيز واىلالمرأةضد العنفمكافحةاىلراميةترسر

.األمنيةاألجهزةقدراتتطوير عث  العدالةاىلوالنازحات

ي حربكسالحاالغتصاباستخدامتوثيق(2
 
ي الدولبعضف

.اعاتنز تشهد النر

 هناكيزالال أنهإال 
ً
 ضعفا

ً
ي عاما
 
األساسي روما نظاماىلالمنطقةدولانضماممسار ف

.1951لعامالالجئي   وضعاتفاقيةواىل



ًنعىلالقضاء֎ وانتهاكهااإلناثاألطفالحقوقضًدالتميت 

اتتشث  (1 ي العربيةالدولنجاحإىلالدوليةالمؤرسر
 
ي بالتعليماتالفتيالتحاقزيادةف

 
وف

ي اجحةالنالنماذجمنكثث  توجد كما الجيد،التعليمعىلالفتياتحصولتعزيز 
 
مجالف

.األعمالوريادةاالبتكار تنميةالسيما والتدريبالمهاراتتنمية

ي بما ت،الفتياضد العنفعىلللقضاءوبرامجسياساتتنفيذ عىلأدلةتوجد (2
 
ذلكف

ي العنف
تطور نعالدقيقةاإلحصاءاتغيابأنإال الضارةوالممارساتوالجنسي البدت 

.موضوعي بشكلالجهود هذهتقييمدونيحولالعنفظاهرة



:أحدهافييهمشلالتيالمسالمةالمجتمعاتتحقيقمجالفيمطلوبةوجهوًدتحديات

أةالمر أعمالجدولوتنفيذ ومستدامعادلسالمإلقامةالمطلوبةوالموارد الجهود (1

ي السيما العربيةالدولمنكثث  قدراتتتجاوز واألمنوالسالم
 
يتسميمي إقلوضعظلف

.بالتوتر

أو /والمفرطةالعسكريةالنفقاتمنللحد خطواتاتخاذ عىلشواهد توجد ال (2

نفاقاإل مناألموالتخصيصإلعادةشواهد توجد ال كما األسلحة،توافر عىلالسيطرة

ي بما واالقتصادية،االجتماعيةالتنميةإىلالعسكري
 
وتمكي   نسي   الجبي   المساواةذلكف

تنميةيقتحقحسابعىلمرتفععسكريبإنفاقمثقلةالعربيةالمنطقةلتظلالمرأة

.مستدامة



اعاتاتأثث  (3 ي المسلحةلث  
 
ي الجنسي   بي   العدالةمفاهيمقولبةف

 
موجاتتصاعد وف

ىلي العنفاىلإضافةاالجتماعيالنوعأساسعىلوالعنفالجنسي العنف
.المث  

ي المعوقاتاستمرار معصعوبةاألمر يزداد (4
العدالةاىلالنساءوصولدونتحولالنر

ي 
 
اعاتسياقف قتصاديةاالوالفرصوالسياسيةاالجتماعيةبالمواقفوالمرتبطةالث  

يعيةوالممارساتواالجتماعية، عىلساءالنقدراتتراجعهو واألهموالسياسيةالترسر

يعيةالقضائيةالسلطاتاىلاللجوء منيزيد الذيمر األ الحكوميةاالنفاذ وآلياتوالترسر

.الرسميةغث  العدالةنظماىلالنساءمنالعديد لجوءفرص



الرغمعىلو الطفل،حقوقاتفاقيةاىلالعربيةالدولغالبيةانضماممنالرغمعىل(5

ي الدولجهود من
 
اعاتتتسببالطفالت،سيما وال األطفالحمايةف ي لحةالمسالث  

 
ف

ي العربيةالمنطقة
 
منداءابتمتعددة،الخطر وأشكالاألطفالآلالفمأساويوضعف

 التغذية،وسوءالصحيةالخدماتتوفث  ضعف
ً
أو سةبالدراااللتحاقبعدممرورا

 للجميعالتعليميظلإذ مبكرا منها الخروج
ا
ي مكتملغث  عمل

 
بقاءمعربيةالعالدولف

ي طفلماليي   5حواىلي 
 
ي المدرسةخارجالدراسةسنف

 
منمنهم٪60المنطقةف

ي االطفالوموتقتلحد اىليصلالذيالعنفاىلوصوال الفتيات،
 
وسوريااليمنف

ي األطفالعمالةاىلإضافةوفلسطي   وليبيا
االقتصاد ةهشاشبسببتفاقمتالنر

ي والنقص
 
.اتيةو الماالجتماعيةواألعرافوالمعايث  التعليمفرصف



ي السلبياتمعالجة(6
 
ي الصحيةالنتائجف

المبكرحملوالالتغذيةسوءإىلترجعالنر

وسلإلصابةوالتعرض(الدمفقر مثل،) يةالمناعةنقصبفث  هاإليدز /البرسر منوغث 

والعملر األجمدفوعةغث  الرعايةمنالمفرطةوالمستوياتجنسًيا،المنقولةاألمراض

ىلي 
.اإلناثاألطفالبهتضطلعالذيالمث  

ي تحدياتتواجهالعربيةالدولبعضزالتال (7
 
الزواجو القارصاتزواجاستمرار ف

ي السيما القرسيوالزواجالمبكر 
 
.رسيةقهجرةالمهاجرينوبي   الرصاعاتمناطقف



ي (8
 
ي األمر يتطلبالسائدة،القيممنظومةظلف

 
 القادمةالسنواتف

ً
االهتمامنممزيدا

لوعي اوزيادةالسلبيةاالجتماعيةوالممارساتاألعرافلمكافحةالتدابث  باتخاذ 

واالقتصاديةةاالجتماعيبالحياةالفتياتوعي وتعزيز الطفالت،وإمكانياتباحتياجات

.فيهاوالمشاركةوالسياسية



اً حهاالحفاظًعلىًالبيئةًوحمايتهاًوإصال: سادسا



عمليةكالجنسينبينالمساواةمنظورمراعاةلتعميماألولويةبيجينعملمنهاجأعطى

تشريعاتالذلكفيبماوالرجالالنساءعلىلهمخططإجراءأيانعكاساتبتقييممحست

.المستوياتجميعوعلىمجالأيفيالبرامجأوالسياساتأو

البرامجمأماالعربيةالدولمعظمفييتوارىوحمايتهاالبيئةعلىالحفاظأولويةأنإال

.للمواطنيناألساسيةالحاجاتلتوفيرالعاجلة

اً الحفاظًعلىًالبيئةًوحمايتهاًوإصالحها: سادسا



وإصالحهاوحمايتهاالبيئةعلىالحفاظمجالفيالدولإنجازات

الطبيعيةوالمواردالبيئةإدارةفيوقيادتهاالمرأةمشاركةدعممجالفيجهود1)

منوغيرهاوالطاقةوالمياهاألراضيإلىالمرأةوصولزيادةوفيوحوكمتها

.فيهاوالتحكمالطبيعيةالموارد

مثل)الجنسبنوعالخاصةوالصحيةالبيئيةالمخاطربشأنالوعيمستوىرفع2)

(الصناعيوالتلوثوالتكنولوجيات،االستهالكية،المنتجات



يجياتإستراتأحدوالبرمجةالتخطيطفيالنوعمقاربةإدماجشكلالمثالسبيلعلى

لهذاحقيقات.والرجلالمرأةبينماللمساواةالحكوميةالعملخطةلتنفيذالمغربيةالحكومة

قطاعفيالنوعمقاربةإدماجمأسسة"حولاستراتيجيةدراسةالحكومةأعدتالهدف

داريةاإلاآللياتفيالجنسينبينالمساواةمبدأمأسسةالىالدراسةهدفتوقد".الماء

.عددةمتمساراتخاللمنوالمشاريع،والبرامجالممارساتفيوترسيخهالمياهلقطاع



الحفاظًعلىًالبيئةًوحمايتهاًوإصالحهافيًمجالالجهودًالمطلوبةً

.قضايا البيئة من منظور إعالن ومنهاج عمل بيجينتناول 1)

ئيززة فززي السياسززات البيبززالنوع االجتمززاعي إدمززاج المنظززورات واالهتمامززات المتعلقززة 2)

.  بشكل يتسم بالمؤسسية واالستدامة

خضزر وهزو ضمان استفادة المرأة بشكل متكافئ من الوظائف الالئقة في االقتصزاد األ3)

.  ما يسمح بتحسين التوازن بين الجنسين في التشغيل

تيزة المسزتدامة علزى االهتمام برصد وتقييم تأثير السياسات البيئية ومشزاريع البنيزة التح4)

.تالنساء والفتيات، وبتعزيز األدلة والبراهين المتصلة بأثر هذه السياسا

جنسززين ذات تعزيززز وتنفيززذ القززوانين والسياسززات المراعيززة العتبززارات المسززاواة بززين ال5)

.الصلة بالحد من مخاطر الكوارث، ومقاومة المناخ والتخفيف من تأثيراته





الدول
نسبةًتمويلًالضمانً

الجتماعي
األجر المدة

مصر
سوريا

75%
0%

أجر كامل يوم120

موريتانيا–الجزائر –المغرب –العراق 

جيبوتي
جزر القمر

100%

50%
0%

أجر كامل أسبوع14

الصومال 0% نصف أجر

األردن
بحرينال-اليمن –لبنان –فلسطين –السعودية –الكويت 

100%

0%

أجر كامل أسابيع10

السودان 0% أجر كامل أسابيع8

عمان-قطر  0% أجر كامل أسابيع7

االمارات 0% أجر كامل يوم45

تونس 100% ثلثي األجر يوم30




