
سيا
ي آ

غرب
ة ل

عي
ما

جت
اال

 و
ية

اد
ص

قت
اال

ة 
جن

الل

التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ 
إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین عامًا



رؤيتنا
طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

رسالتنا
ُم المشورة،  بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.
يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.



 

19-01271 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/2019/BEIJING+25/Report 

9 December 2019 

ORIGINAL: ARABIC 

 التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن 
                                        ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  

 
 
 
 
 
 
 



-iii- 

 

 شكر وتقدير

العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل                                 مركز المرأة في اإلسكوا التقرير       أعد  
رئيسة قسم العدالة        وقد مت مهريناز العوضي. د.  تحت إشراف مديرة المركز،                             بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  

بين الجنسين، السيدة ندى دروزة، والباحثة في مركز المرأة، السيدة هالة عطية، والسيدة منار زعيتر، المستشارة 
ت التحليالت التي يتضمنها التقرير. وقام الخبير اإلقليمي، الرئيس                                                                                                       في قضايا حقوق المرأة مساهمات قي مة أث ر 

بتحليل التقارير الوطنية وصياغة عثمان، ماجد  (، الدكتوربصيرةرأي العام )المصري لبحوث المركز التنفيذي لل
 . في شكله النهائياإلقليمي التقرير 

األمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون االجتماعية  ،د. هيفاء أبو غزالةمراجعة التقرير         تفض لت بو
هيئة األمم كوكلر، القائمة بأعمال المدير اإلقليمي في  -والسيدة يانيكا فان ديرجراف  في جامعة الدول العربية؛

؛ ود. فاديا كيوان، المديرة العامة المكتب اإلقليمي للدول العربية –المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
ن الجندر                                                                         وقد م المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان والمركز الدنماركي للبحث والمعلومات ع. لمنظمة المرأة العربية

                                                                                                          والمساواة والتنوع )كفينفو( الدعم لعملية المراجعة اإلقليمية، كما يس را مشاركة المنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان 

 .                                                                               ومنظمات المجتمع المدني في االستشارات اإلقليمية التي استرشد بها معد و هذا التقرير

                            لى الدول العربية التي قد مت الجزيل إلشكر عداد هذا التقرير باإفي ركت شاتي الاألربع الجهات      وج هوتت
 ،          هم القي مةئمالحظاتهم وآراأسهموا، من خالل لخبراء والخبيرات الذين . وتعرب عن امتنانها لتقاريرها الوطنية

بعد خمسة  ،إعالن ومنهاج عمل بيجينعلى مسار التقدم المحرز                    قد م صورة وافية عن يعمل الذي الإثراء هذا في 
 .               وعشرين عاما  
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 تمهيد

                                          محطة  تاريخية على مسار حقوق المرأة تكل لت  1995                                                شك ل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 
باعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين. وإعالن بيجين هو خارطة طريق عالمية للنهوض بأوضاع النساء والفتيات 

عالن                                                                                                     وتمكينهن  من خالل تحقيق اثني عشر هدف ا متعل قا  بقضايا تمس حياتهن  بمختلف مراحلها وجوانبها. ويقد م اإل
لنهوض بجميع المبذولة من أجل االجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية ورصد س اقي         مرجعيا  ل    ا  طارإمل عالومنهاج 

 .في جميع دول العالم النساء والفتيات

وكما في السابق، قدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وجامعة الدول العربية 
                                                                              الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( ومنظمة المرأة العربية الدعم  وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين 

للدول العربية في إجراء المراجعات الوطنية الدورية. وترمي هذه المراجعات إلى قياس التقدم المحرز في تنفيذ 
يذهما بعد خمسة وعشرين                                                                           إعالن ومنهاج عمل بيجين، وتصب  في إطار المراجعة الدولية للتقدم المحرز في تنف

                      عاما  على اعتمادهما. 

                                                                                                 وبناء  على تلك المراجعات الوطنية، أعد ت عشرون دولة  عربية  تقارير وطنية يجم ع هذا التقرير الشامل 
                                                                                                    ما خل صت إليه من نتائج وتوصيات. واستنادا  إليها، أ جريت مراجعة إقليمية بمقاربة فريدة تمث لت في قياس 

لى عدة مسارات، وليس على مسار إعالن ومنهاج عمل بيجين فقط. وهذه المسارات هي التقدم المحرز ع
(؛ وسائر 2030)خطة عام  2030اإلعالن ومنهاج العمل؛ والهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 

 أهداف التنمية المستدامة.

فبعض الدول العربية يعاني من  وجرت هذه المراجعة في ظل ظروف شديدة التعقيد تسود المنطقة العربية.
نزاعات داخلية وظروف اقتصادية خانقة ما برحت تؤثر على التنمية االقتصادية والحماية االجتماعية. وعلى الرغم 
من تلك السياقات والتحديات المرتبطة بها، استطاعت دول عربية عديدة، في إطار مراجعاتها الوطنية، عقد 

                                                                 أصحاب المصلحة. وقد أعد ت هذه الدول تقارير وطنية عن تلك االستشارات استشارات وطنية مع مجموعة من 
 . لسنوات الخمس المقبلة                                                                         حد دت فيها األولويات الرئيسية للعمل على النهوض بحقوق المرأة وتمكينها خالل ا

ل التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمويقدم هذا التقرير، وعنوانه "
                                                                          "، تحليال  إقليميا  معمقا  للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في                             بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  

                                                                                                        المنطقة العربية، استنادا  إلى بيانات مستقاة من المراجعات الوطنية بشكل رئيسي.  ويؤكد التقرير على أن دوال  
                                                   راعاة المساواة بين الجنسين، لعل  من أبرزها سحب بعض                                              عدة قد نف ذت إجراءات وإصالحات تشريعية لتعميم م

تحفظاتها عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ أو إقرار تشريعات جديدة لمناهضة العنف 
                                                                                               ضد المرأة؛ أو إدخال تعديالت على تشريعات تمي ز ضدها. ويشير التقرير إلى إحراز تقد م في مجاالت منها 

                                                                                                   لرعاية الصحية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وهو تقد م  متفاوت  في ما بين الدول نتيجة  التعليم وا
                               لعدد من المتغي رات الوطنية.   

                        قاصرا . فكما يبي نه هذا ، المحرز على الرغم من التقدم                                            غير أن  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ال يزال، 
           التي تسج ل المنطقة           ا  في هذه وعالمي    ا  وطني         المتوق ع ون المستوى دلمرأة سياسية لشاركة الالتقرير، ما برحت الم

                                                               كما أن  النزاعات تعود بآثار مدم رة على واقع النساء والفتيات في  في العالم. لنساء في البرلمانلنسبة دنى ثاني أ
وتأتي هذه التطورات اإلقليمية ها. الدول المتضررة من نزاعات داخلية أو من نزاعات دائرة في الدول المجاورة ل

ز تفي ظل ثقافة مجتمعية  د اإلدماج الكامل للمرأة       وتقي   ،لنساء والفتياتضد االمعاملة غير العادلة والتمييزية      عز 
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                                                                                . وال شك  في أن  ذلك ال ينعكس سلبا  على النساء والفتيات فقط، بل على عملية التنمية في عملية التنمية المستدامة
 ية والسياسية واالجتماعية برمتها.االقتصاد

ويندرج إعداد هذا التقرير، الذي يتناول شتى الجوانب الخاصة بواقع المرأة العربية، في إطار المراجعة 
اإلقليمية الدورية الخامسة للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين. وهو يقدم مجموعة من التوصيات 

 عمل.العالن ومنهاج اإلفي تسريع وتيرة تنفيذ                   طريق للمضي قدما  خارطة لرسم ية، المستمدة من التقارير الوطن
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 موجز تنفيذي

زاوية في التنمية                                                                    بين الجنسين وتمكين المرأة ركن  من أركان منظومة حقوق اإلنسان، وحجر   المساواة
                                                                                                     المستدامة والعادلة. وعلى مدى ربع القرن الماضي، شك ل إعالن ومنهاج عمل بيجين أحد المسارات الد ولية التي 

 2020عام تحقيق المساواة بين الجنسين. وسيكون اللو ،تسترشد بها الدول للنهوض بأوضاع النساء والفتيات
في تنفيذ إعالن ومنهاج               لتقد م المحرز الخامسة ل المراجعةففيه تتزامن . على هذا المسار                         محوريا  في تسريع التقد م 

حول  (2000) 1325قرار مجلس األمن رقم عشرين لصدور الذكرى المع  (1)                  خمسة وعشرين عاما   ذمنعمل بيجين 
 .  (3)2030                                            الخامسة العتماد خطة الت نمية الم ستدامة لعام الذكرى مع و ،(2)المرأة والسالم واألمن

إعالن ومنهاج عمل المحرز في تنفيذ  التقدم حول الشاملالتقرير العربي هذا التقرير، المعنون " ويرمي
التي واجهتها  والتحديات                      حق قتها الدول العربية  التيإلى استعراض اإلنجازات  "،                            بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  

 علىالضوء         سل طا  م      ككل ، العربيةالتحديات التي تواجه المنطقة       يحل ل هوومسار إعالن ومنهاج عمل بيجين.  على
 . الدول هذهسياقات السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للل ةاإلقليمياألبعاد 

لفترة الممتدة ا عن عربيةن دولة فصلة التي أعدتها عشروملتقارير الوطنية الا علىهذا التقرير  رتكزوي
 منمن األمم المتحدة و مأخوذةلى معلومات وبيانات إ منهفي جوانب عديدة  ستنديو. 2019و 2014 األعوامبين 

        للتقد مالدورية الخامسة  للمراجعة المشاورات الموازية نتائجبفي إعداد التقرير  رشد           . وقد است  (4)مصادر أخرى
م قدو.       عاما   وعشرين خمسة منذ بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ فيالمحرز  في عام  المشاورات هذهعدد من        ن ظ  

بريل أتونس )نيسان/و( 2019بريل أالمجتمع المدني والشباب في بيروت )نيسان/عقدها اجتماعات  في ،2019
من  ،المستقبليةالتقدم المحرز واألولويات هذه االجتماعات  استعرضتو. (2019( والقاهرة )آب/أغسطس 2019

 نظر األطراف المعنية غير الحكومية. اتجه   و  

التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين  حول الشاملالتقرير العربي ويتبع 
لوضع العام  اإلطارالقسم األول  يتناولويقع في خمسة أقسام.  ،لة    فص  ملتقارير الوطنية الاهيكلية  ،همفي تقسي ،      عاما  

في       مت بعالتبويب ال    ا  عتمدم ،لتقدم المحرز في تمكين المرأةاالقسم الثاني  يستعرضو ؛المرأة في المنطقة العربية
األبعاد الستة وعناوينها الفرعية.  تبويبأي  ،(5)يالوطن المستوى على الشاملة للمراجعاتالمذكرة التوجيهية 

والمؤسسات المعنية  هيئاتإنشاء وتطوير الإلى  الرامية العربيةول داللجهود          وتحليال         عرضا  ويتضمن القسم الثالث 
 حسببيانات مصنفة  لتوفيرالدول تبذلها هذه  التيجهود اللقسم الرابع ا تناولبمسار إعالن ومنهاج بيجين. وي

عام في منظومة إحصاءات  قصور    ظل   في وذلك ،على هذا المسار الضعف أوجه تحديدقياس التقدم و تتيحالجنس 
 عرضفي ،دول المنطقة. أما القسم الخامس معظمفة حسب الجنس في                  البيانات الم صن  ندرة والمساواة بين الجنسين 

                                                
 .1995 ،بيجين عمل ومنهاج إعالن )1(

)2( S/RES/1325(2000). 

)3( A/RES/70/1. 

 .2018 وآخرون، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج )4(

 ب.2018 للمرأة، المتحدة األمم هيئة )5(

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://www.un.org/ar/events/women/iwd/2010/pdf/beijing_declaration.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


-x- 

 

 فيدول المنطقة  ؤازرةلمويقدم توصيات  ،األولويات الوطنية واإلقليميةإلى  شيروي ،ل الدروس المستفادة    حل  وي
 .(6)نسين خالل السنوات المقبلةتحقيق المساواة بين الجل مساعيها

 األعواملفترة الممتدة بين ا عنعربية  ةدول عشرونالتي أعدتها  لة       المفص  يشير تحليل التقارير الوطنية و
في  والفتاة مرأةفي وضع ال متقدال بعض إحرازمن مصادر أخرى، إلى  المأخوذةالبيانات  وتحليل ،2019و 2014
جذرية ال اتصالحاإل مالمحه أبرز من م     تقد   .                                   نواح  كانت مغفلة في العقود الماضية فيال سيما  ،العربية المنطقة

 . االقتصادو ةفي السياس تهامشارك ةوزياد ،البلدان بعض يف مرأةال تشريعاتل

تواجه  فالمنطقة. بطيئة تزالال التنموية  المساراتو           التطل عات، دونزال ت ال         المحق قة             أن  اإلنجازات  غير

 معدالت وارتفاع ؛ال سيما في صفوف الشباب والشابات ،بطالةال      تفش ي       وطأة   أكثرها ليساألوجه،  دة      متعد  تحديات 
 تعددين،إشراك أصحاب المصلحة الم عدمالتنسيق بين القطاعات المختلفة؛ و قصورو ؛الفقر والجوع والالمساواة

وضعف النمو  ؛المسارات التنموية المختلفةفي  ،المجتمع المدني والشباب والشابات والقطاع الخاص ذلك في ابم
 ؛النزاعات والحروبو اإلرهابانتشار  يفاقمهاتحديات  تلك . المستدام والشامل والعادل واالجتماعياالقتصادي 

دور الص      تقل  عن فلسطين و دولة فيأمده  طال احتاللعن  الناجمة واالجتماعية االقتصادية نعكاساتاال جسامةو
 عندول  عدة عزوفبعد  (ونرواألا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثةاألمم المتحدة  وكالةل والتنموي اإلنساني

. وتراجع جودة الحياة ،المناخ      تغي ر وتفاقم ،بيئةالتدهور و ،الموارد الطبيعية في          وطأة شح   تحت ذلك    كل  . هاتمويل

برامج  منو ،والبيئية واالقتصادية االجتماعيةو السياسية التحديات تلك من           كثر تضررا  األوالفتاة  مرأةال وتبقى
نفاق اإل خفضعلى  قومت ما        غالبا  البرامج  فهذه. التحديات هذه بعض معالجةتهدف إلى  التياإلصالح االقتصادي 

 . الحكومي والعام ينفي القطاعالعمل  فرصتقليص  علىو ،االجتماعي

مسار إعالن ومنهاج عمل  علىالعربية  الدول        حق قتها إنجازاتالتحديات، وما واكبها من  تلكضوء  فيو
        أهم ها من      لعل   ،لمستفادةا الدروسمن          مجموعة  التقرير  هذا ستخلصيالسنوات الخمس الماضية،  خاللبيجين 

 : يلي ما

     هج    ن  ؛للقضاء على التمييز ضد المرأة كاملشامل ومت     هج         تباع ن االتشريعات وحدها ال تكفي. يجب  )أ(
 ؛والفتاة مرأةاحل دورة حياة المر من حلةكل مرب عنى         برامج ت   بموجبهق     طب  تو ،نسانعلى مبادئ حقوق اإل يقوم

وتوفير بيئة تمكينية لمنظمات  ،تشاركي     هج              يجب اتباع ن . التدخالت الحكومية وحدها ال تكفي (ب)

 مرأةتمكين الوذلك من أجل  ،المحليةالبتكارات النابعة من البيئة اللمبادرات والعنان  طالقإو ،المجتمع المدني
 ؛وتحقيق المساواة بين الجنسينوالفتاة 

       ز ضد                                    يجب إزالة كافة العوائق التي تمي   . والفتاة المرأةلتمكين  انال يكفي ماالتعليم والتدريب وحده (ج)

في المجال السياسي  د مناصب رئيسية   ل     ق                 وفي الترقي وت   ،على عمل بأجر الرجل، مع بالمساواة ،في الحصول المرأة
 ألعمال التجارية؛اوالقضاء و

جب تطبيق حزمة متكاملة من السياسات ي. ال تكفي وحدهابرامج الحماية االجتماعية الموجهة للنساء  (د)

 ؛هابل تتعامل مع مسببات ،المشاكل عوارض معالجة على تقتصر اللمساندة النساء والفتيات 

                                                
 عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول الشامل العربي التقرير هيكلية تقسيمه في        الملخ ص هذا يتبع لإليجاز،        توخيا   )6(

 العربية. المنطقة في المرأة لوضع العام اإلطارب الخاص لاألو القسم باستثناء       عاما ، وعشرين خمسة بعد بيجين
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ال يمكن توثيق النجاحات وتحديد  ،ءات المساواة بين الجنسينمنظومة متكاملة من إحصاغياب  في (ه)

 ؛اإلخفاقات ورسم السياسات ووضع األولويات

                                      يتم قياسها على المستوى الوطني ال ت غني  التيحادية البعد األمتوسطات الاإلنجازات التي تعكسها  )و(
 ؛عدم إهمال النساء والفتيات إلىبالضرورة  ؤديوال ت ،التنمية فيعدالة العن تحقيق 

برامج ب        تأثرا   األكثرو ،المخاطر البيئيةوالنزاعات والحروب  من           كثر تضررا  األ هنالنساء والفتيات  )ز(
 الحكومي والعام. يننفاق االجتماعي وتقليص التشغيل في القطاعإلى خفض اإل تميلاإلصالح االقتصادي التي 

المنطقة  اتأولوي ضمن مسارات عدة بإدراجالتقرير  هذا وصيي ،المستفادة الدروس هذهإلى           استنادا  
  ،2030عام  وخطةمنهاج عمل بيجين و عالنتحقيق األهداف االستراتيجية إل أجلمن  ،مقبلةلسنوات الخمس الل

  : األولويات هذه يلي وفيما. بالمساواة بين الجنسين منهاال سيما ما يتعلق 

ل ك شمول (1)يلي:  ماالجنسين للتأكد ماستكمال التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمساواة بين  )أ(
عدم تخلف أي شريحة  (3) ؛أنواع العنف جميعحماية النساء والفتيات من  (2) ؛جوانب المساواة بين الجنسين

 ؛اجتماعية أو مكانية من النساء والفتيات عن ركب التنمية المستدامة

التقدم المحرز في مجال التمكين  تحويلو ،                                                   المضي قدما  في جهود التمكين االقتصادي للمرأة العربية (ب)

 ؛المعرفي خالل السنوات الماضية إلى قوة دفع القتصادات الدول العربية

لى بالرعاية من خالل مسارات متوازية تتضمن برامج الحماية    و                             حماية الشرائح المهمشة واأل   (ج)

 ؛وبرامج التمكين االقتصادي الذي يشمل إتاحة تعليم جيد للفتيات وخلق فرص عمل للشابات ،االجتماعية

من خالل توفير مزيد من الموارد لآلليات الوطنية المعنية بتحقيق  ،المؤسسي اإلطار عزيزت (د)

ادي والسياسي وللمؤسسات والجمعيات العاملة في مجاالت حقوق المرأة والتمكين االقتص ،المساواة بين الجنسين
 ؛مع تعميق العمل على المستوى المحلي ،للنساء والفتيات

حساب مؤشرات  تتيحل اها،محتو (1)حصاءات المساواة بين الجنسين من حيث إاستكمال بيانات و )ه(
 تغطية (2) ؛منهاج عمل بيجين ومؤشرات التنمية المستدامة المتصلة بالمساواة بين الجنسينو إعالن أهداف

انتظام دورية جمع  (3) ؛نون والمهجروالفئات المهمشة والالجئ ال سيما ،الشرائح االجتماعية والمكانية المختلفة
 الشفافية في إتاحتها. ناضمو ،البيانات

تنفيذ إعالن ومنهاج  نحوالتقدم  تعزيزالرامية إلى  التوصيات التاليةهذا التقرير       يقد ملهذه األولويات،         تلبية  
 .بالمرأة المتعلقة هدافاأل نحو         وخصوصا   ،2030ن وخطة عام عمل بيجي

 السياسات والبرامج المراعية للمساواة بين الجنسين 

عن طريق دمجها في خطط  ،لمساواة بين الجنسينبا المتعلقةعمل على توطين االلتزامات العالمية ال )أ(
البرامج والتدخالت  نفيذق اآلليات المناسبة لتيتطبو ؛التنمية الوطنية والسياسات والتشريعات واألطر ذات الصلة

 صلبهدف المساواة بين الجنسين في  وضعو ؛                    كلما كان ذلك ممكنا   ،على المستوى الالمركزي أو المحلي
  ؛لمحلياالوطني و يينعند تصميم وتنفيذ البرامج التنموية على المستو اتاالهتمام
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والتعاون في ذلك مع الباحثين  ،                      والفتيات األشد تهميشا  وضع استراتيجيات فعالة للوصول إلى النساء  )ب(
                                                                           لتحديد الفئات المهم شة من النساء والفتيات ولتصميم التدخالت المناسبة لكل فئة  ،ومنظمات حقوق المرأة

 ؛التدخالتوتخصيص الموارد لتنفيذ هذه 

 ،رص الترقيفو ،قلعمل الالئا إلى المرأة وصول ضمان خالل من ،تحقيق العدالة بين الجنسين )ج(
مع وضع التشريعات والحوافز التي تضمن تحقيق ذلك  ،د المناصب التنفيذية العليا في المؤسسات الحكومية   ل     ق      وت  

 ؛مجالس إدارات المؤسسات والشركات في، بما في ذلك العامالخاص و ينفي القطاع

أعمال الرعاية ب القياممتصل بال ياألسر بدورهافي مكان العمل، و هامساندة المرأة في القيام بدور )د(
 ،المساندة تحفيز الرجال والفتيان على زيادة مساهمتهم في هذه األعمال هذهشمل تمدفوع األجر. والوالعمل غير 

 ؛دور الحضانة( وتطوير أنظمة العمل )العمل المرن والعمل من المنزل( اءشإنوتهيئة البيئة المساندة لعمل النساء )

 ،سياسات الحماية االجتماعية على نحو يحقق التحول من الحماية إلى التمكين بينتكامل ال تحقيق )ه(
 ؛لنساء والفتياتا لصالحويأخذ في االعتبار منظور التمييز اإليجابي 

     هج           واتباع ن     ا ،وموسمي    ا  تناول قضايا المساواة بين الجنسين جزئي عنو ،هج المنعزل       عن الن  االبتعاد )و(
 ساق والتكامل ويركز على شمول حقوق االنسان وعدم قابليتها للتجزئة.يتسم بالترابط واالت

 أحد إهمال عدم 

لى بالرعاية،                                                                       تصميم برامج تنموية تعطي األولوية الستهداف الشرائح االجتماعية األضعف واألو   )أ(
ال سيما المرأة ذات اإلعاقة، والمرأة الفقيرة، والمرأة المعيلة، والمرأة المسنة، والمرأة العاملة في القطاع غير 

                                                                                              ، وعاملة المنزل، والعاملة بدون مظلة حماية اجتماعية، علما  أن هذه الشرائح تختلف بين الدول. وفي الرسمي
ح أن تعتمد الحكوما              هذا الصدد، ي                                                                         ت معيارا  لتحديد أولويات المشاريع يتمثل في مدى تلبية البرامج التنموية                       قتر 

 الحتياجات هذه الفئات؛

لى بالرعاية، باتباع أسلوب تشاركي وعلى نحو يشمل                                     تحديد الشرائح االجتماعية األضعف واألو   )ب(
ت تشخيصية لألوضاع                                                                          هذه الشرائح، بديال  عن التحليل التصنيفي األحادي البعد، وذلك عند إجراء دراسا
 االجتماعية واالقتصادية، وعند تقييم آثار التمييز المتعدد األوجه ضد النساء والفتيات؛

يحقق وإعادة توزيع الموارد المتاحة على نحو يضمن حصول هذه الشرائح على نصيب عادل منها  )ج(
 تنمية مستدامة شاملة للجميع تضمن عدم إهمال أحد؛

ألدنى من الحماية والرعاية األساسية للنساء والفتيات الالجئات والنازحات، ضمان توفير الحد ا )د(
 واتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن لهن حياة كريمة آمنة.

 حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه 

في الدول التي لم تصدر  ،بما في ذلك العنف األسري ،سن قوانين للحماية من العنف بكافة أنواعه )أ(
 ؛عليها في القوانين األخرى المنصوصوتعديل أو إزالة جميع األحكام المخالفة  ،مثل هذه القوانين
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من خالل اتخاذ تدابير وقائية لمنع العنف بكافة  ،تفعيل التشريعات الخاصة بحماية النساء والفتيات )ب(
العنف  ضحاياحصول كل النساء والفتيات  ضمانو ؛المجالوتوفير التدريب المتخصص للعاملين في هذا  ؛أنواعه

نفيذ التشريعات تو ؛األمد البعيد، لضمان تعافيهن ودمجهن في المجتمع علىى الحماية من العنف والرعاية عل
 ؛المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والفتيات وإنفاذها والفصل فيها بشكل مستقل يضمن عدم إفالت الجاني من العقاب

وتقديم المعلومات  ،وتوفير آليات الرصد ،الترويج للقيم المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات )ج(
 الداعمة.

 منظومة المساواة بين الجنسين إدارة 

تقوم  كيلها  الالزمةوتوفير الموارد  ،لمساواة بين الجنسينا بتحقيق المعنيةدعم اآلليات الوطنية  )أ(
وتحقيق التواصل بينها وبين الحكومات والمجالس النيابية ومنظمات  ،جهويالوطني وال يينبدورها على المستو

 ؛حقوق المرأة ووسائل االعالم ومراكز الدراسات

إلجراء تقييماتها الخاصة  ،توفير بيئة تمكينية لمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني )ب(
 ؛ذلك دعمها بالموارد والمعلوماتويشمل  ،الوطني والجهوي ينعلى الصعيد المحرزلتقدم ا بشأن

المساواة بين الجنسين وتمكين  تحقيقإنتاج كافة المؤشرات اإلحصائية التي تقيس التقدم المحرز في  )ج(
الشركاء في  جميعوإتاحة هذه المؤشرات ل ،المرأة بشكل دوري وبالتفصيل الكافي لتمثيل الشرائح األضعف

 التنمية؛

لمساواة ا تحقيقالمواطنون لتطبيق أساليب غير تقليدية لوقودها المواطنات تدعم المبادرات التي  )د(
وتشجيع قصص النجاح والنماذج المضيئة في مجال تمكين  ،ورصد التمييز ضد النساء والفتيات ،بين الجنسين

 النساء والفتيات.

 بيانات واحصاءات المساواة بين الجنسين 

الوطني والمحلي  يينالفجوات القائمة على المستو حديدلت تقييم إحصاءات المساواة بين الجنسين )أ(
 ؛وعلى مستوى الشرائح االجتماعية

منهاج و إعالنفي تنفيذ  المحرزتقييم اإلنجاز  تيحاستكمال منظومة البيانات واإلحصاءات التي ت )ب(
 ؛2030عام  خطةعمل بيجين وفي تحقيق أهداف 

 ؛المساواة بين الجنسين بناء القدرات الوطنية في مجال إحصاءات ()ج

توظيف التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنتاج وإتاحة إحصاءات  ()د
 المساواة بين الجنسين بتكلفة أقل.



 

 

 دمةمق

وحجر زاوية في التنمية  ،من أركان منظومة حقوق اإلنسان      ركن  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -1
                                                        ، شك ل إعالن ومنهاج عمل بيجين أحد المسارات الد ولية التي يضامالقرن الالمستدامة والعادلة. وعلى مدى ربع 

 2020وسيكون العام تحقيق المساواة بين الجنسين. لو ،بها الدول للنهوض بأوضاع النساء والفتيات سترشدت
                                     الخامسة للتقد م المحرز في تنفيذ إعالن  الدورية                                                              محوريا  في تسريع التقد م على هذا المسار. ففيه تتزامن المراجعة 

 1325 رقم األمن مجلس قرارمع الذكرى العشرين لصدور  ،(7)                                        ومنهاج عمل بيجين، منذ خمسة وعشرين عاما  

      تشك لو.  (9)2030                                            الخامسة العتماد خطة الت نمية الم ستدامة لعام  الذكرىو ،(8)حول المرأة والسالم واألمن (2000)
التنموية لمسيرتها       بن اءنقدي  استعراض        إجراء   لها تتيح فهي ؛لدولل هامة       فرصة   الخامسة الدوريةالمراجعة  هذه

التدابير الالزمة لتحقيق جميع          واتخاذ   ؛إنجازاتها وإخفاقاتها واستقاء الدروس منها        تحديد  لها  تتيحو ؛المتعلقة بالمرأة
 المتعلق بالمساواة بين الجنسين.  5الهدف  ال سيماأهداف التنمية المستدامة، و

 الدولية المراجعة  -ألف

في تنفيذ إعالن ذي أحرزته دول العالم التقدم التقييم وضع المرأة األمم المتحدة المعنية بستتولى لجنة  -2
في دورتها الرابعة والستين التي ستعقد في نيويورك                                       وإجراء المراجعة الدولية لهذا التقد م، ، ومنهاج عمل بيجين

                                                                               وستستند هذه المراجعة الدولية إلى المراجعات الوطنية التي اضطلعت بها الدول وفقا   .(10)2020 مارسفي آذار/
لى المراجعات اإلقليمية التي تضطلع بها اللجان إللمذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، و

 اإلقليمية لألمم المتحدة وهيئات إقليمية أخرى.  

 اإلقليمية المراجعة  -باء

من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي      كل   للدول العربية                          يتول ى المراجعة  اإلقليميةي المنطقة العربية، ف -3
، والمكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة (11)(اإلسكوا)آسيا 

"التقرير العربي الشامل حول هذا التقرير، المعنون وللمرأة(، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية. 
، المراجعة الدورية            يبي ن نتائج            ين عاما "، التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشر

دولة عربية عن الفترة الممتدة بين األعوام  20                                      التقارير الوطنية المفص لة التي أعدتها                            مرتكزا  في المقام األول على 
 .2019و 2014

البيانات المأخوذة من مصادر أخرى، إلى إحراز بعض التقدم في وضع هذه التقارير، و تتحليالتشير و -4
                                                                                                     رأة والفتاة في المنطقة العربية، ال سيما في نواح  كانت مغفلة في العقود الماضية. ففي بعض الدول العربية، الم

العنف ضد جهود مناهضة على  ةر إيجابياثمرأة كانت لها آالخاصة بالتشريعات في ال ةجوهري              تحق قت إصالحات 
                                            أن  اإلنجازات المحق قة ال تزال دون التطل عات، غير  قتصاد.المجتمع والسياسة واالفي تها مشاركعلى المرأة، و

ظروف السياقات و. وال يمكن مقاربة تلك النتائج السلبية بمعزل عن البعيدة المنالال تزال التنموية هداف واأل
  مرت بها الدول العربية، وال تزال، منذ خمس سنوات.   التي وطنية القليمية واإلعالمية وال

                                                
 .1995 ،بيجين عمل ومنهاج إعالن )7(

)8( S/RES/1325(2000). 

)9( A/RES/70/1. 

 .(E/RES/2018/8) 2018/8 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار (10)

 .(E/RES/2018/8) 2018/8 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرارب      عمال   (11)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://www.un.org/ar/events/women/iwd/2010/pdf/beijing_declaration.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/8&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/8&Lang=A
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 السياق 

سياسية الوضاع اضطراب في األ، شأنها شأن سائر مناطق العالم، تواجه تحديات جمة. المنطقة العربية -5
ض وتحديات  ؛عالميةال إشراك قصور في و ؛التنسيق بين القطاعاتفي وضعف  ؛مشتركلعمل العربي الا      تقو 

سارات في الم ،المجتمع المدني والشباب والشابات والقطاع الخاصا في ذلك بم ،أصحاب المصلحة المختلفين
قتصادي االنمو آفاق اليشوب ضعف و ؛الفقر والجوع والالمساواةفي . تحديات يواكبها تفاقم التنموية المختلفة

 . في صفوف الشباب والشابات ال سيما، معدالت البطالة المرتفعة        وتبي نه  المستدام والشامل والعادل

على العربية قدرة المنطقة وتكبيل  التنمويةإبطاء العمليات إلى تحديات الصعوبات ووال تؤدي هذه ال -6
، بما المكتسبات التنموية األساسية                                     فقط، بل تؤدي أيضا  إلى نسف الكثير من  النهوض بمشروع تنموي تحويلي

بين صارخة فوارق تنموية في هذا السياق . وتبرز (12)تلك المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين النساء والفتياتفيها 
وغياب ؛ بين الجنسين مستويات المساواةفي تباينات شاسعة و؛ المجتمع الواحدداخل ومعات، والمجتالمناطق 

ال يمكن مقاربة هذه التحديات الحتياجات جميع الفئات والمناطق. والمنيعة القادرة على االستجابة مؤسسات ال
                      اد سوءا  مع تقل ص دور ، وهو واقع يزددولة فلسطينالجوالن المحتل، وال في واقع االحتالل في بمعزل عن 
وموجات اإلرهاب التي تعاني  النزاعات والحروبعن بمعزل يمكن مقاربة هذه التحديات كذلك ال واألونروا. 

ة سوريداعش اإلرهابي على الجمهورية العربية التنظيم                                               منها المنطقة العربية، ووحشية العنف الذي سل طه 
 . ، ما برحن أكبر ضحاياهديةزيالديانة األيمن  ، ال سيماالفتيات والنساء            . عنف لعل  والعراق

    ما       فاق  م ،في زعزعة النمو االقتصادي واالجتماعيوالتحديات المحفوف بالمخاطر هذا المناخ  أسهموقد  -7
كل ذلك في ظل . اها األساسيةن    وب   ،ومواردها الطبيعية ،ومؤسساتها ،شعوب المنطقة                        األعباء الملقاة أصال  على 

      ي خشى الموارد الطبيعية في النمط االستهالكي، وشح في ، وارتفاع األرض كوكب ةستدام       يهد د ا لمناخفي ا    ر       تغي  
 ودة الحياة. ج          إلى ترد يوأكثر فأكثر، لى تدهور بيئة األرض أن يؤدي إ

 والمسار المنهجية 

بالمذكرة  في إعداد المراجعات الوطنية الشاملة التي يرتكز عليها هذا التقرير، استرشدت الدول العربية -8
                               ، وتحديدا  بردود الدول العربية لجنة وضع المرأة هاأعدتالتوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، التي 

. (13)"25+، وعنوانه "استبيان بشأن محتوى التقارير الوطنية حول بيجينالمذكرةعلى االستبيان الذي تتضمنه هذه 
بعض وعلى الرغم من ذلك، أبدى  .إلعداد المراجعات الوطنيةالدول العربية عدد من ل    ا  فني      دعما  سكوا            قد قد مت اإلو

 المحرز.        للتقد م الدول استعراض ثرت على         ربما أ  والمذكرة التوجيهية شابت قصور أوجه حول                الدول مالحظات  

ومشاورات                                                                عملية  متعددة المراحل تضمنت إجراء مراجعات وطنية؛ وعقد اجتماعات  المراجعة اإلقليميةو -9
اجتماع رفيع في  هااعتمادوف الدول العربية موقحول ختامية         وثيقة  تقديم وشامل؛ عربي قرير تإعداد إقليمية؛ و
  المراحل.وفيما يلي بعض هذه  .2019تشرين الثاني/نوفمبر  28في ان        في عم       ع قد المستوى 

بفلسفة ومنهجية  هالتعريف ،2019في كانون الثاني/يناير العربية  للدولورشة تدريبية       ع قدت •
  إعدادها؛ع                                                    المراجعات الوطنية الشاملة وهيكلية التقارير المتوق  

                                                
)12( E/HLPF/2019/3/Add.3. 

 ب.2018 للمرأة، المتحدة األمم هيئة )13(

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22673E_HLPF_2019_3_Add_3_Note_by_the_Secretariat_on_reports_of_the_regional_forums_ESCWA.pdf
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تقاريرها إعداد مساعدتها في على طلبها، ل                   لبعض الدول، بناء      ا  مباشر     يا  فن    ا  عمداإلسكوا       قد مت •
  ؛الوطنية

 وهي ،اريرها الوطنيةدولة عربية تق 20قدمت ، 2019حزيران/يونيو و مايو/خالل الفترة بين أيار •
الجمهورية والقمر، زر جو، الجزائروتونس، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، ، واألردن

الكويت، وقطر، ودولة فلسطين، ومان،    ع  والعراق، و السودان،وجيبوتي، والعربية السورية، 
حال النزاع في  قدو .اموريتانيوالمملكة العربية السعودية، والمغرب، ومصر، وليبيا، ولبنان، و

 ؛اممن تقديم مراجعاته الدولتين هاتين ن     تمك   دونالصومال واليمن 

للوقوف  ،والمؤسسات الوطنية لحقوق االنسانقدت مشاورات إقليمية مع منظمات المجتمع المدني    ع   •
منظمات المجتمع  اختيرتوالتقدم المحرز والتحديات واألولويات المستقبلية.  بشأن هاعلى رؤيت
 ؛لة على المستوى الوطني                     أن تكون المنظمة مسج   منها ،على مجموعة من المعايير       بناء   المدني

لديها خبرة في إعداد و ؛لديها خبرة على المستوى اإلقليمي في مجال المساواة بين الجنسينو
لديها شبكة عالقات مع منظمات المجتمع المدني العاملة على و ؛التقارير الوطنية واإلقليمية

 أسفرتالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. و لدىدة               أن تكون معتم  و ؛مستوى الوطنيال
منظمات والخبراء المشاركين في منتدى تونس ال ممثليإلى        ق د متتوصيات  عنالمشاورات تلك 

بوصفها  ،للمنتدىالتوصيات النهائية  في لدمجها ،2019 مايو/يارأ في ،حول العدالة بين الجنسين
  ؛تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين    ب ل   س   إزاءالمجتمع المدني  ىحوار دولي حول رؤفي          مساهمة  

الفعاليات.  لتلكعلى إعداد التقرير اإلقليمي خالل الفترة الالحقة  ؤهاعملت اإلسكوا وشركا •
 ،2019بتمبر سأيلول/ 26و 25 يوميخبراء عقد للفي اجتماع المسودة األولى لهذا التقرير  ترض    وع  

مؤسسات حقوق االنسان و، المدنيمنظمات المجتمع والدول العربية، عن  ممثلينبمشاركة 
مسودة إلى  والتوصل التقرير،ناقشة نتائج مهذا التقرير إلى  وهدف. وشباب وشابات ،الوطنية

في االجتماع  االعتماده         تمهيدا   ،المنطقة العربية فيوثيقة ختامية تعبر عن وضع النساء والفتيات 
  . 2020المقرر عقده في عام  رفيع المستوىال

 التقرير  -جيم

 الهدف 

يرمي التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين  -10
                                                                                                   عاما ، بشكل رئيسي، إلى استعراض التقدم الذي أحرزته الدول العربية وفاء  بالتزاماتها بإعالن ومنهاج عمل 

اإلقليمية للسياقات  األبعاد                    ، مسل طا  الضوء على                                                                بيجين. ويرمي أيضا  إلى تحليل التحديات التي تحول دون هذا التقد م
                                                                                                           السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لهذه الدول. واستنادا  إلى التقارير الوطنية للدول العربية، 
                                                                                                   يحد د هذا التقرير أولويات العمل على مسار المساواة بين الجنسين خالل السنوات الخمس المقبلة في المنطقة
                                                                                                 العربية؛ ويقد م مقترحات وتوصيات بشأن االستراتيجيات الالزمة لمعالجة أوجه القصور على هذا المسار، على 

 المستويين الوطني واإلقليمي.

 المنهجية 

يندرج إعداد هذا التقرير في إطار الدور المنوط باللجان اإلقليمية لألمم المتحدة في إجراء مراجعات  -11
تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين. ويرتكز التقرير، بشكل رئيسي، على استعراض تحليلي                           إقليمية للتقد م المحرز في
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للمراجعات الوطنية الشاملة للدول العربية، وعلى تحليل كمي للبيانات الوطنية، وتحليل نوعي لإلنجازات 
س تلخيص التقارير                                                                                 والتحديات. وهو يعتمد مقاربة تحليلية، ال سردية وال استعراضية. فالهدف المرجو  منه لي

. وفي اإلشارة إلى اإلنجازات (14)الوطنية أو تجميعها، إذ إنها متاحة على المواقع اإللكترونية للشركاء في إعداده
ي إعالن                                                                                                   المحق قة على المستوى الوطني تبيان  لالتجاهات السائدة على المستوى اإلقليمي، تحديدا  على مسار 

المستدامة المتعلقة بالمرأة. ومراجعة أداء الدول العربية على أحد هذين ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية 
ين ال تكتمل من دون مراجعة أدائها على المسار اآلخر، نظرا  إلى أوجه التقاطع الرئيسية بين األهداف                                                                                                     المسار 

 . 2030االستراتيجية لإلعالن ومنهاج العمل، وأهداف خطة عام 

                         مجاال ، هي المرأة والفقر؛  12يتمحور حولها منهاج عمل بيجين، وعددها  فمجاالت االهتمام الحاسمة التي -12
وتعليم المرأة وتدريبها؛ والمرأة والصحة؛ والعنف ضد المرأة؛ والمرأة والنزاع المسلح؛ والمرأة واالقتصاد؛ 

ة؛ والمرأة والحقوق اإلنسانية للمرأ والمرأة في السلطة وصنع القرار؛ واآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة؛
 ووسائل اإلعالم؛ والمرأة والبيئة؛ والطفلة األنثى. 

وأهداف التنمية المستدامة، ليس فقط  2030                               تجد صدى  واضحا  لها في خطة عام  12 ـوهذه المجاالت ال -13
                                                                                           تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، بل أيضا  في أهداف عديدة أخرى اقترنت " 5في الهدف 

                                                                                                غايات تراعي ب عد المساواة بين الجنسين. وهذه األهداف هي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان؛ ب
ع الجميع                                                                                             والقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتحسين الزراعة المستدامة؛ وضمان تمت  

الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  ضمان التعليمبأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار؛ و
للجميع؛ وتعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة،  م مدى الحياة       التعل  

                                                                                                      وتوفير العمل الالئق للجميع؛ والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها؛ وجع ل المدن والمستوطنات 
ر المناخ                                             ومستدامة؛ واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغي   بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودال

                                                                                                           وآثاره؛ والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ي هم ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية 
للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات؛ وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 

 وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 المصطلحات والتعريفات 

 الالجئ (1)

له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه       خوف  فعل ، بخارج بلد جنسيته كل شخص يوجد •
أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وال يستطيع، أو ال يريد 

ويوجد خارج بلد  ،يملك جنسيةال أو كل شخص . بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد
أو ال يريد ذلك  أن يعود إلى ذلك البلد األحداث وال يستطيع نتيجة مثل تلك ،إقامته المعتادة السابق
 . بسبب ذلك الخوف

ف ،فقرة ألفال، 1، المادة 1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام  :المصدر  .      بتصر 

 

                                                
 ب.2019 آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة المتحدة، األمم )14(

https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf
https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf
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 تزويج األطفال (2)

وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان .       عاما   18 الـ زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن •
 .على الفتيات، بشكل غير متناسب               ه أكثر ضررا ، ووالفتيات، على الرغم من أن

ف.  ،يونيسف :المصدر           بتصر 

 العنف ضد المرأة (3)

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة  •
بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل  ،للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية

 .حياة العامة أو الخاصةأو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في ال

 (.1993ديسمبر /ولألكانون ا 20) بشأن القضاء على العنف ضد المرأةالعالمي عالن اإل: المصدر

 االتجار باألشخاص (4)

أو  ،أو استعمالها ،تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة •
غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل 
حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 
شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر 

، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق،                                           االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا   أشكال
 .أو االستعباد أو نزع األعضاء

ار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتج: المصدر
 .2000عبر الوطنية، 

 اإلنجاز (5)

ر               . وهذا التغي  خالل السنوات الخمس الماضيةحدث ر إيجابي      تغي  هذا المصطلح لإلشارة إلى خدم      است   •
وصفهما ب ،منهاج عمل بيجينعالن واالستراتيجية إلاألهداف م الناتج منه نحو        التقد  بمدى       ي قاس 

 تمكين المرأة.جهودها الرامية إلى خط األساس الذي تنطلق منه الدول في 

 مصادرال 

التقارير الوطنية التفصيلية التي                      الطوعية، وتحديدا  من الوطنية المراجعات قي التقرير بياناته من يست -14
الدول استعرضت  ،تقارير. وفي هذه ال2019-2014عوام بين األلفترة الممتدة عن اعربية دولة  20أعدتها 

 .منهاج عمل بيجينل 12ـ المجاالت ال                                       التي حق قتها والتحديات التي واجهتها في اإلنجازات 

 ةواالجتماعي ةاالقتصادي اتتوضيح السياقلويستند التقرير كذلك إلى بيانات األمم المتحدة، ال سيما  -15
             أعد تها شعبةبيانات إحصائية وتتضمن هذه المصادر  .              والمنطقة ككل   العربيةلدول لواألمنية  ةوالثقافي ةوالسياسي

ها، تفضيل استخدام     أن  غير  .قيمة البيانات الوطنيةحاالت عن في بعض الواختلفت قيمتها  ،اإلسكوااإلحصاء في 

https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_25755.html
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
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إلى الحرص على تقديم مؤشرات تم عزى    ي   ،اإلقليمية المتخصصة لألمم المتحدةهيئات الائر واستخدام بيانات س
قد و يمكن مقارنتها بين الدول العربية.بالتالي ريف واسقة من حيث التع    مت  تقديم بيانات و ،د                   حسابها بأسلوب موح  
 .                       ية المتفق عليها دوليا  سريف القياااعتمد التقرير على التع

. (15)"في المنطقة العربيةنون العدالة بين الجنسين والقا"دراسة نتائج للتقرير من المصادر األخرى و -16
دولة،  18في لى العدالة المرأة والرجل إالنجاحات التي تحققت على المستوى الوطني في وصول وهي تتناول 

 تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية. معالجتها من أجل لدول ينبغي لوالثغرات التي 

اجتماعات ال سيما ، الدورية الموازية للمراجعةالمشاورات بنتائج       أيضا  التقرير هذا                  است رشد في إعداد و -17
( والقاهرة )آب/أغسطس 2019( وتونس )نيسان/أبريل 2019المجتمع المدني والشباب في بيروت )نيسان/أبريل 

األولويات على مسار إعالن ومنهاج عمل بيجين ومناقشة التقدم المحرز إلى هذه المشاورات ت هدف. و(2019
 ظر األطراف المعنية غير الحكومية.                      المستقبلية من وج هات ن

 والمضمون الهيكلية 

يتبع التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين  -18
العام لوضع  اإلطار                                                                                          عاما ، في تقسيمه، هيكلية التقارير الوطنية المفص لة، ويقع في خمسة أقسام. يتناول القسم األول 

                                                                                                       رأة في المنطقة العربية؛ ويستعرض القسم الثاني التقدم المحرز في تمكين المرأة، معتمدا  التبويب المت بع في الم
وعناوينها الفرعية.  6ـ ، أي تبويب األبعاد ال(16)يالمذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطن

                                                                                                         ويتضمن القسم الثالث عرضا  وتحليال  لجهود الدول العربية الرامية إلى إنشاء وتطوير الهيئات والمؤسسات المعنية 
بمسار إعالن ومنهاج بيجين. ويتناول القسم الرابع الجهود التي تبذلها هذه الدول لتوفير بيانات مصنفة حسب 

                                                                  أوجه الضعف على هذا المسار، وذلك في ظل  قصور عام في منظومة إحصاءات الجنس تتيح قياس التقدم وتحديد 
                                                                                  والبيانات الم صن فة حسب الجنس في معظم دول المنطقة. أما القسم الخامس، فيعرض ويحل ل المساواة بين الجنسين 

طقة في مساعيها الدروس المستفادة، ويشير إلى األولويات الوطنية واإلقليمية، ويقدم توصيات لمؤازرة دول المن
 لتحقيق المساواة بين الجنسين خالل السنوات المقبلة.

 

  

                                                
 .2018 وآخرون، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  )15(

 ب.2018 للمرأة، المتحدة األمم هيئة )16(
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 وضع المرأة في المنطقة العربية  -     أول  

خالل السنوات  الدول العربية في مجال تمكين المرأةحققتها يستعرض هذا القسم اإلنجازات الرئيسية التي  -19
إلى االنضمام         يتعل ق ب فيما          ، ال سي ما التشريعيتوى على المسالتقدم المحرز يتناول بالتحليل و. الخمس الماضية

وهو . الدساتير والقوانين الوطنيةفي ساواة بين الجنسين بتعميم مراعاة قضايا الموالصكوك الدولية المعنية بالمرأة 
 المساواة في المنطقة العربية. هذه تحقيق حول دون تما برحت لتحديات التي ل        تحليال  تضمن ي

 اإلنجازات الرئيسية  -لفأ

 السياق 

 السياسي واالجتماعي سياقال (1)

على        مدم رة                كانت لها تب عات اجتماعية والعقد األخير تحوالت سياسية على مدى شهدت المنطقة العربية  -20
عدم استقرار أمني أو وبة بصحمتقلبات سياسية  شكل      تارة  هذه التحوالت اتخذت و .مسارات التنمية المستدامة

 هجمات إرهابية وأ نزاعات مسلحة شكل      طورا  ؛ و                              دم استقرار يكتسي كل  هذه األوجهعسي، أو مؤس وأسياسي 
خدمت النساء والفتيات في تنفيذ بعضها. ولم تؤثر هذه التحوالت على االقتصادات العربية      است  أو موجات عنف 

في التحوالت تلك        تجس دت دة،            وفي حاالت  ع.                                                             الناشئة فقط، بل ألقت بظاللها أيضا  على اقتصادات الدول النفطية
 . نزاعاتالالبلدان المتضررة من ال سيما في ، هذه األشكال جميعها

      دوال   تطالبل ، داخليةدور فيها نزاعات على الدول التي تتقتصر م لالتحوالت تلك  انعكاسات        غير أن   -21
موجات النزوح والتهجير ترتبت عن و .أو أمنية أو غيرها اقتصاديةألسباب  ،     سرا  قنازحون ر إليها ال      ه ج            مجاورة  
حادة في  ،توترات سياسية واجتماعيةذلك شعل أو            المستقب لة.  على الخدمات األساسية في الدولسلبية  تبعات
ضت فعالية  ،األصل إلى تحقيق رامية وتلك ال ،بصفة عامة ،السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة             قو 

  بصفة خاصة. ،النساء والفتياتالمساواة بين الجنسين وتمكين 

بمعزل عن واقع دولة فلسطين. ففي وال تكتمل مقاربة السياق السياسي واالجتماعي للمنطقة العربية  -22
في  صارخالقضية الفلسطينية دون حل، وأوضاع الفلسطينيين في تفاقم، في ظل تراجع ال تزال لتحوالت، اخضم 

اخل ما برحوا يرزحون تحت القمع والحصار، وفلسطينيو الشتات االهتمام بحقوقهم المشروعة. ففلسطينيو الد
يعانون من إحجام بعض الدول عن تقديم المساعدات لهم، غير عابئة بأحوالهم اإلنسانية المتردية أو احتياجاتهم 

 التنموية الملحة. وفي هذا السياق الفلسطيني المتدهور، تبقى النساء والفتيات من أكثر المتضررين.

 التنموي السياق (2)

 2012العامين خالل الفترة بين  (17)دليل التنمية البشريةالتحسن الذي شهدته المنطقة العربية حسب     إن   -23
 0.709بين العالم صعيد مستوى التنمية البشرية على رتفاع في ففي حين تراوح اال                   كان األضعف عالميا .  2017و
في مقابل تحسن ، فقطنقطة مئوية  1.3                            الدول العربية ارتفاعا  قدره       سج لت نقطة مئوية في تلك الفترة،  0.728و

                                                
 المتوقع بالعمر )تقاس والصحية المديدة الحياة هي البشرية، للتنمية أساسية أبعاد ثالثة في اإلنجازات متوسط يقيس مركب دليل )17(

 الدخل من الفرد بنصيب )تقاس الالئق المعيشي والمستوى الدراسة(؛ لسنوات المتوقع والعدد الدراسة بسنوات )تقاس والمعرفة الوالدة(؛ عند
 القومي(. اإلجمالي
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 وليبيا واليمنة سوريوشكلت الجمهورية العربية النقطة مئوية.  3.6نقطة مئوية و 1.8بين تراوح المناطق األخرى 
 3.5نقطة مئوية و 9.5ة خالل الخمس سنوات الماضية بـ ريدليل التنمية البشقيمة فيها  تانخفضاستثناءات، إذ 
خالل هذه الفترة من     د     ق                                               ويعني هذا االنخفاض أن دليل التنمية البشرية ف  . الترتيببنقطة مئوية  5.3نقطة مئوية و

في المائة  10و، في المائة في ليبيا 5والجمهورية العربية السورية، في في المائة  15نحو ب 2012عام في قيمته 
شرق آسيا ؛ والدول العربية وهي، 6ـ الة دليل التنمية البشرية للعالم وللمناطق ( قيم1جدول ال)ويعرض ي اليمن. ف

جنوب ؛ وجنوب آسيا؛ والكاريبيمنطقة البحر أمريكا الالتينية و؛ والوسطى أوروبا وآسيا؛ وئوالمحيط الهاد
  .الكبرىاألفريقية  الصحراء

 مؤشر التنمية البشرية في مناطق العالم وفي الدول العربية   -1الجدول 
 2017و 2012داخلية،  نزاعاتالتي شهدت 

 ر       التغي  قيمة  2017 2012 
  ر       التغي  نسبة 

 )نسبة مئوية(

 2.67 0.019 0.728 0.709 العالم

 1.89 0.013 0.699 0.686 العربية الدول

 3.67 0.027 0.733 0.707 ئشرق آسيا والمحيط الهاد

 2.93 0.022 0.771 0.749 أوروبا وآسيا الوسطى

 2.43 0.018 0.758 0.740 الكاريبيمنطقة البحر أمريكا الالتينية و

 5.98 0.036 0.638 0.602 جنوب آسيا

 4.47 0.023 0.537 0.514 جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

 15.05- -0.095 0.536 0.631 الجمهورية العربية السورية

 4.72- -0.035 0.706 0.741 ليبيا

 10.49- -0.053 0.452 0.505 اليمن

 .)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 2018لعام  التنمية البشرية ومؤشراتها: التحديث اإلحصائي أدلة: المصدر

 ،السياسيةرات        التغي                                         يبقى هذا الدليل قاصرا . فمعظم انعكاسات  ،على الرغم من أهمية دليل التنمية البشرية -24
على والمرتكزة  ،والمقاييس المقدرة على المستوى الوطني ؛اقياسهيصعب أو يستحيل  ،إيجابية كانت أم سلبية

في عملية  اإلى إدماجه 2030عام التي ترمي خطة لفئات المهمشة لالوضع التنموي              ال تعكس بدق ة ،المتوسطات
 أحد. ، من أجل عدم إهمال التنمية

 السياق االقتصادي (3)

ومن ، هيكل االقتصاد أو وتيرة نموهمن حيث  وذلكأخرى، و عربية ةدولبين الواقع االقتصادي ختلف ي -25
من الدول العربية رئيسية المجموعات                         في المقابل، تت سم بعض المؤشرات الناتج المحلي والنمو والتشغيل. حيث 

عاني الدول التي ت؛ ودرة للنفطبأنها دول مص ةف    صن  ، المدول مجلس التعاون الخليجي، وهي خصائص متشابهةب
 التباين بين الدولهذا . وبالرغم من العربي المشرق والمغرببلدان في  ة الدخلوالدول المتوسط ؛زاعاتمن الن

الواقع االقتصادي في المنطقة يتشابه ، مختلفة    د     ع         على ص                ا  في التقد متفاوتم       يترج  وهو تباين  ،وبين المجموعات
    ة  ؤثرنفسها في وجه اقتصادات فرادى الدول، مالتحديات والصعوبات تقف            فغالبا  ما        نواح . في عدة      ككل  العربية 
                                  حققت المنطقة العربية نموا  بسيطا  ماضية، خالل السنوات القليلة الو  على الواقع االقتصادي للمنطقة ككل.بذلك 

                انخفاضا  ضئيال  سجلت معدالت التضخم و. 2018في عام في المائة  2.3في الناتج المحلي اإلجمالي لم يتجاوز 
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نصيب الفرد من الدخل      أن  غير . (18)2017في عام في المائة  6.9 في المائة في نفس السنة، مقابل 6.7حتى بلغت 
تقليص الفرص االقتصادية في شاملة القتصادية االتنمية للعدم وجود سياسات وأسهم . نفسهابالنسبة     ا  نمو     سج ل لم ي

 شرائح المجتمع العربي. غالبيةلالمتاحة 

 بين الدولباينت بنسب تالعامة ارتفعت المديونية منطقة العربية، الفي إضافة الى ضآلة النمو االقتصادي  -26
في الدول التي التحديات االقتصادية فاقم ما  ،معظم الدولفي . وارتفع العجز هامعظمفي المائة في  50ت تجاوزو

نمو فرص يتناسب لم شغيل، تعلى صعيد الو .ومواجهة هذه التحديات الماليةآليات لزيادة الموارد بعد ر         لم تطو  
في ظل  ،أعلى معدل إجمالي للبطالة في العالم شهدت المنطقة العربيةو. ةملالقوى العلالعمل مع العرض المتزايد 

هي و ،الشبابعند في المائة  26وترتفع معدالت البطالة لتبلغ . جودة                وظائف مترد ية الو        متقل صة فرص عمل 
 ،تعتمد على المؤسسات العامةاقتصادية الدول العربية نماذج ستخدم بين الشابات على وجه الخصوص. وتمرتفعة 

 .           يه محدودا  ال يزال انفتاح الدول العربية علالذي ما يضعف فرص العمل الالئق في قطاع األعمال 

   ا  ؤالتحسن في عملية توزيع الدخل تباط     سج ل د على رفاه اإلنسان. فقكبيرة  آثاربتباطؤ عملية النمو ويعود  -27
خالل فترة النمو كبير                                   يفس ر عدم انخفاض معدالت الفقر بشكل األمر الذي                                       مشابها  لتباطؤ معدل النمو في المنطقة، 

النمو في الفترة األخيرة للنزاعات في المنطقة، واإلجراءات التنظيمية الحكومية  البطيء. وتعود أسباب تباطؤ
ر، وبالتالي إلى إضعاف قدرة الدول ستثماباهظة لالكلفة ويؤدي ذلك إلى  .حماية وتنظيم بيئة العملإلى  الرامية

 على المنافسة.  

ت االجتماعية والسياسية تطورات ساهمت الو -28 في خفض النشاط في اآلونة األخيرة المنطقة           التي هز 
القوى حجم تنامي وتتضمن العوامل التي تسهم في زيادة معدالت البطالة بين الشباب االقتصادي وزيادة البطالة. 

سوق ضعف قدرة ومن جهة ثانية؛  المهارات المتوفرةو من جهة وفرص العملمتطلبات والفجوة بين ؛ العاملة
المنطقة ل سجت. وفي هذا الصدد، وتضخم القطاع العام ؛القطاع الخاص االستثمارينفتاح على العمل على اال

لرجال، نسبتها بين اأدنى بكثير من  القوى العاملةمشاركة المرأة في ، إذ إن نسبة بين الجنسينواسعة تفاوتات 
 في العالم.بطالة على معدالت الأ                          في المنطقة العربية يسج لن الشابات المتعلمات          علما  أن 

 وضع المرأة (4)

الداهمة، يقع الوزر األكبر على عاتق النساء في هذا السياق المشحون بالتحديات الجسيمة والمخاطر  -29
وإما بشكل غير مباشر، بفعل                                                                           والفتيات. فهن  يتأذ ين من التحوالت، إما بشكل مباشر، ال لسبب سوى أنهن  إناث؛ 

ضة ألخطار جماعية تطال كل  أفرادها، نساء  ورجاال . وما برحت النساء والفتيات                                                                                                        انتمائهن  لمجتمعات محلية معر 
الت وليبيا، والعراق، والصومال، ورية العربية السورية، في الجمه                                           واليمن، من أشد  المتضررين من تلك التحو 

. فحرمان نسبة كبيرة من الفتيات من التعليم               التي ي خشى أن  ، بعد أن دم رت حاضرهن                                                                                       تطال آثارها مستقبلهن 
الحد األدنى من الخدمات الصحية                                                                  تهديد محت م لرأس المال البشري لجيل أو أكثر من اإلناث. وحرمانهن من

. وتعريضهن آلفات  اجتماعية متجذرة،                                                                                                      األساسية، مثل التلقيح والتغذية وخدمات الصحة النفسية، تهديد لبقائهن 
ضهن  لالغتصاب واالختفاء القسري إنهاء   . وتعر  . أم ا استهدافهن                                                                              كزواج الطفالت، جريمة سافرة بحقهن                            لحياتهن 

ف واإلرهاب، بممارسات المباشر من قوى التط سبي النساء                    لعل أكثرها وحشية   ،مقيتة لفظتها القرون الوسطى                      ر 
 ية جسيمة على المرأة والفتاة يصعب التخفيف منها، انونفس جسدية                                          والفتيات، فمأساة  إنسانية. مأساة لها آثار 

                   بل يستحيل أحيانا .

                                                
)18( E/ESCWA/EDID/2019/1. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018-2019
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 اإلنجازات 

المجاالت ع مجاالت تتناغم م 6العربية في قتها المنطقة التي حقإلنجازات االتقرير الجزء من يتناول هذا  -30
التنمية الشاملة والرخاء المشترك ، وهي للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني في المذكرة التوجيهية      حد دة الم

التحرر من العنف والوصم ؛ ووالخدمات االجتماعية ،والحماية االجتماعية ،القضاء على الفقر؛ ووالعمل الالئق
والمجتمعات  ؛المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسينو؛ والقوالب االجتماعية

  والحفاظ على البيئة وحمايتها وإصالحها.؛                                المسالمة التي ال ي هم ش فيها أحد

 تحقيق التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق المجال األول:   -باء

 التشغيل 

في  المساواة بين الجنسينتعميم مراعاة قضايا بعض التقدم في دت السنوات الخمس الماضية شه -31
 وفيما. في االقتصاد والمجتمع بدور إنتاجيعلى االضطالع المرأة قدرة لتعزيز  التشريعات والسياسات والبرامج

  :                                                 يلي بعض التدابير المت خذة من أجل تحقيق هذا التقدم

 ،لتعيينات الحكوميةفي احصص للمرأة خصيص وت ،األجرفي المساواة لتحقيق سن تشريعات  •
ور                 وتشجيع إنشاء د   ،وتجريم العنف ضد المرأة في مكان العمل ،ترقيةالتناصف في الوتطبيق 
  ؛وإقرار نظام العمل المرنفي مكان العمل، الحضانة 

ولوية لرائدات األإعطاء مع  ،الناشئةاريع وتوفير التمويل للمش ،برامج لريادة األعمالتصميم  •
  ؛اإلناثلصالح نسب الشمول المالي وزيادة  األعمال

حد من التنميط ي، ما التنفيذية والتشريعيةتين في السلطفي أوساط صنع القرار د النساء مناصب      تقل   •
 .للفتيات لالقتداء بها نماذج ناجحةوفر يواالجتماعي المبني على الجنس 

من دون اعتماد  في المنطقة العربية                           تحس ن فعلي في تشغيل المرأةلى إ           لن ت ترج م هذه الخطوات         غير أن   -32
 لبطالةامعدالت منخفضة، و القوى العاملةمعدالت مشاركة المرأة في وإال فستبقى حزمة متكاملة من السياسات. 

السنوات لم تشهد خرى، دولة عربية وأبين لتباين اعلى الرغم من بعض و. ، مرتفعةالشابات ال سيماو ،اإلناثلدى 
من تحسن على الرغم ف.      ككل   في أوضاع تشغيل النساء على مستوى المنطقةر حقيقي          أي  تغي  الخمس الماضية 

            ، لم تتحس ن النساء والفتياتلدى في مؤشرات التعليم كبير التحسن                  ، كما دل  عليه الائيرأس المال البشري النس
نسبة مساهمة قارنة عند مو. (19)2017في عام في المائة  21بنحو ر إال      تقد  لم ، والقوى العاملةمساهمة اإلناث في 

 74بوضوح. فهذه النسبة )فجوة المساواة بين الجنسين برز ت، الذكورهذه النسبة لدى ب القوى العاملةاإلناث في 
بين                  هذه الفجوة أيضا  تبرز و. أضعاف ةثالثب( في المائة 21نها لدى اإلناث )مفي المائة( لدى الذكور، أعلى 

وعند مقارنة هذه . الذكورلدى في المائة  6 اإلناث مقابلفي المائة لدى  19التي تصل إلى نحو  ،معدالت البطالة
 ةالمتقدمجميع مناطق العالم عن المنطقة العربية ضح تأخر يتم، العالاألخرى في مناطق الالمؤشرات بمثيالتها في 

متوسط في الدول العربية، مقابل في المائة  21يبلغ  القوى العاملةمساهمة النساء في  معدل. ف            واألقل نموا   ةوالنامي
 (. 2 جدولفي المائة )ال 49قدره  عالمي

                                                
 .2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )19(
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 2017في مناطق العالم، الجنس حسب  القوى العاملةمعدل المساهمة في   -2الجدول 

 )نسبة مئوية( معدلال 

 إناث ذكور 

 48.7 75.3 العالم

   مستوى التنمية البشريةحسب  ةالدول، مصنف

 52.9 68.9             مرتفعة جدا  البشرية التنمية الدول ذات ال

 55.0 75.5 مرتفعةالبشرية التنمية الدول ذات ال

 36.8 78.9 متوسطةالبشرية التنمية الدول ذات ال

 59.3 74.7 منخفضةالبشرية التنمية الدول ذات ال

   المناطق

 20.7 74.2 الدول العربية

 60.1 77.3 شرق آسيا والمحيط الهادئ

 45.5 70.3 أوروبا وآسيا الوسطى

 51.6 77.5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 27.9 79.1 جنوب آسيا

 65.2 74.0 جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي() 2018-1990للفترة  البشريةالتنمية  بيانات: المصدر

معدل نقص استخدام "مؤشر والمتعلقة بمنظمة العمل الدولية صادرة عن هذه النتائج مع البيانات النسجم ت -33
لذكور دى الفي المائة  7.1ويتفاوت بين  ،على مستوى العالمفي المائة  8.6هذا المؤشر بلغ ي. و"(20)القوى العاملة

 بين الجنسين شاسعة فجوة ، فالفي المائة 14.1أما في المنطقة العربية، حيث يبلغ . إلناثفي المائة لدى ا 11و
 . (اإلناثلدى في المائة  34الذكور مقابل لدى في المائة  9.4)

صندوق النقد فحسب .              اقتصادية جم ةمكاسب على  القوى العاملةمشاركة المرأة في زيادة نطوي تو -34
. في الناتج المحلي اإلجماليكبيرة زيادة  القوى إلىهذه إزالة الحواجز أمام مشاركة المرأة في ، تؤدي (21)يالدول
المنطقة                                  توق ع أن تسج ل أعلى مستوى لها في    ي  بين مناطق العالم،           المتوق عة الرغم من تفاوت هذه الزيادة على و

من حق مجرد  تليس القوى العاملةالمشاركة في أن ذلك يعني في المائة. و 58نحو وأن تبلغ ما ال يقل عن  ،العربية
في الدول  يتباطؤ االقتصادالفي ضوء  ال سيماحتمية، ضرورة اقتصادية بل للنساء والفتيات، الحقوق اإلنسانية 

ليس على النساء فقط، بل على  ةإيجابينجاح سياسات وبرامج تشغيل المرأة أن تعود بآثار ومن شأن . العربية
سياسات وبرامج مواءمة ؤدي تأن      رج ح من المكذلك، . ، بذكورها وإناثهابأسرها جتمعات العربيةوالمالقتصادات ا

 ،إلى تسارع النمو االقتصادي في الدول العربيةجديدة الالعالمية االتجاهات في الدول العربية مع تشغيل اإلناث 
 لها.  " المصاحباالبتكار المربك" نتاج مناالستفادة و ،االلتحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة             وتمكين ها من 

                                                
 لةالعام القوى + العاملة )القوى على المحتملة( العاملة القوى + العمل عن )العاطلين قسمة حاصل هي المؤشر هذا قيمة )20(
 .Organization, Labour International 2019 المحتملة(،

)21( 2018 others, and Ostry. 
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 مدفوعة األجر والعمل المنزليالالرعاية غير  

في المائة من خدمات  82المرأة تقديم نحو عاتق حيث يقع على  ،العربية                                  نظرا  إلى التركيبة السكانية للدول -35
السكان المحتاجين إلى عدد  بلغ. وقد األطفالال سيما بين  ،السكان الذين يحتاجون لرعاية نسبالرعاية، ترتفع 

         شخصا  من  44قدره متوسط عالمي في المنطقة، مقابل  2015كل مائة شخص عام              شخصا  من أصل  56رعاية 
مليون  60ليتجاوز األشخاص في المنطقة العربية هؤالء عدد                      من المتوق ع أن يرتفع و. ل مائة شخصأصل ك
االقتصادية تين المنطقة من الناحيهذه لرعاية في وعلى الرغم من أهمية أعمال ا . (22)2030عام في  شخص

مدفوعة األجر التي يقع معظمها الالرعاية غير بسيط على صعيد سوى تقدم لم تحقق  الدول العربيةف ،واالجتماعية
مدفوعة األجر الاتجاه نحو إعادة توزيع الرعاية غير أي على مؤشرات دل أية ال ت. كذلك، على كاهل المرأة

مدفوعة الاالعتراف بالرعاية غير                المضي قدما  في الحاجة ماسة إلى باتت قد و. المنزلي بين الزوجينوالعمل 
ية، سراأل هاولياتؤوتقديم المساندة الكافية للمرأة لتستطيع التوفيق بين متطلبات العمل خارج المنزل ومس ،األجر

 .على أن ينعكس ذلك في سياسات التشغيل

 والخدمات الجتماعية ،والحماية الجتماعية ،قضاء على الفقرالالمجال الثاني:   -جيم

 لحد من الفقرا 

                                             ضا  نسبيا  في مستويات الفقر منذ بداية األلفية اخفانعنها بيانات  ةالمتوفر حققت معظم الدول العربية -36
هذا وعلى الرغم من . مؤشر نسبة من يعيشون تحت خط الفقر كما يدل عليهبدرجات متفاوتة، وذلك الثالثة، 

 همثلثالسكان و وتتراوح بين ربع ،دول عربية 6لسكان في انسبة من يعيشون تحت خط الفقر ثلث التقدم، تتجاوز 
الصحة وهي  ،الذي يتضمن ثالثة أبعاد لدرجة الحرمان الفردي ،متعدد األبعادالدليل الفقر وبحسب  .دول 4في 

متعدد األبعاد، المن سكان الدول العربية تحت خط الفقر                المائة تقريبا   في 41قع نسبة والتعليم ومستوى المعيشة، ت
  .(23)من السكان في فقر مدقعفي المائة  13بينما يعيش 

 الحماية االجتماعية 

أهمية الجهود المبذولة، الرغم من الحماية االجتماعية. وعلى من ونماذج مختلفة                   ل العربية أشكاال           قد م الدوت -37
تدابير لمعالجـة اتخاذ ركز النموذج االقتصـادي فـي العديـد من الدول على فقد للغاية. أة      مجز   هذه النماذجتبقى 

ذهب إلى الفئات الفقيرة. تافتراض بأن مكاسـب النمو االقتصادي سفي ظل تداعيـات برامج التكييف الهيكلي، 
عـن حقوق المواطنة وعدالة توزيع الموارد،              ت عتمد بمعزلـج الحمايـة االجتماعية في المنطقة    ه     ن       أن  يشير ذلك إلى و
تشير بين دولة عربية وأخرى،  اتمع وجود بعض التفاوت. و(24)إلى مفهوم المسـاعدة أكثر منه إلى التنمية نحازتو

متوسط إنفاق الدول العربية من الناتج المحلي اإلجمالي على الحماية إلى أن  بيانات منظمة العمل الدولية
 .(25)في المائة 2.5ال يتجاوز  ،باستثناء الصحة، االجتماعية

                                                
(22) 2018 ILO,. 

 .2018 العربي، النقد صندوق (23)

(24) Paper.3 E/ESCWA/SDD/2015/Technical. 

 تاريخ. دون الدولية، العمل منظمة (25)

 

https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/08/E_ESCWA_SDD_15_TP-3_A.pdf
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 الصحة والصحة اإلنجابية 

متوسط العمر ارتفع على سبيل المثال،  .                                                       حققت الدول العربية إنجازا  في العديد من المؤشرات الصحية -38
. وانخفض معدل وفيات (26)2017سنة عام  73.4إلى  2013سنة عام  72.2بين اإلناث من المتوقع عند الوالدة 

. إال أن 2015ألف مولود عام  100وفاة لكل  149إلى  ،2010ألف مولود عام  100وفاة لكل  164من ألمهات ا
ضاهي ما تحقق في ات تمجتمعات حققت إنجاز                 دل على أن  بعض البين الدول العربية يفي هذه النسب التفاوت 

في أما التفاوت داخل الدول ، في حين أخفقت مجتمعات أخرى. أفضل األنظمة الصحية في الدول المتقدمة
غير أن  .(27)يالعالمى مع المستو       ناغما  مت 2018تقرير التنمية البشرية لعام بحسب فيبدو  ،لمؤشرات الصحيةا

في المنطقة                                      التي تعكس قدرا  أكبر من عدم المساواة  ،المؤشرات التعليمية ومؤشرات الدخلذلك التناغم يغيب عن 
  العالمية.بالمستويات العربية مقارنة 

 التعليم وبناء القدرات 

خالل السنوات  العربية وتطورهامنطقة أوضاع التعليم في اللفرد على لتعليم اليدل مؤشر متوسط سنوات  -39
مقابل ، 2017عام بين اإلناث وات سن 6.2إلى  2013عام وات سن 4.9من          ارتفاعا  هذا المؤشر       وسج ل . الماضية

وعلى الرغم من هذا التحسن، . في نفس الفترة واتسن 7.7إلى وات سن 6.7من وذلك  ،بين الذكور            ارتفاع أقل  
 الفتياتات إلى أن ثلث ريقدتتشير الو. بين اإلناث ال سيما ،كثير من المجتمعات العربيةالفي مستشرية األمية تظل 

     وأن  ، في الدول العربية يعانين من األمية                 مليونا  تقريبا ،  41           ، وعددهن  سنة فأكثر 15في الفئة العمرية والنساء 
أما معدالت األمية في (. في المائة 17)في الفئة العمرية نفسها األميين نسبة الذكور بأضعاف  تتجاوز     تهن  نسب

بين الشباب في المائة  11)نقاط مئوية  5قدره الفجوة بين الجنسين في            عكس تقلصا  فتسنة،  24-14الفئة العمرية 
 شابة، مليون 5.3عددهن اللواتي يعانين من األمية، والشابات العربيات        تعتب ر و(. الشاباتبين في المائة  16مقابل 
 .ةالعربيالمنطقة التنمية في على مسار  ةضائع    ا  فرص

أسيرة منظومة ثقافية ال تتيح لها ، المعرفي هاتكوينالناتجة من الكامنة للفتاة العربية، وات لطاقوال تزال ا -40
ال تتاح لها فرص ف ،وإذا شاركت في قوة العمل .في عدد من البلدان العربية القوى العاملةلمناسبة في االمساهمة 
ال تجد المساندة الكافية للتوفيق بين عملها فهي  ،لها فرص عمل توإذا أتيح .في القطاع الخاص ال سيماعمل، 
يجعل قرار ما  ،مجال العامسواء في مكان العمل أو في ال ،للعنفهذه الفتاة قد تتعرض . وسريةها األئوأعبا

ضدها في الترقي الوظيفي  تمييز                ، يصاحب كل  ذلكوفي أحيان كثيرة.                 محفوفا  بالمخاطرانخراطها في سوق العمل 
  .لرجلجر األ                          وفي الحصول على أجر مساو  

 التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية: المجال الثالث  -دال

التمييز لقضاء على قواعد لالترسي أنظمة قانونية     سن  في تعديل أو     ا  ملحوظ    ا  أحرزت الدول العربية تقدم -41
      وفاء   ، وذلكالتمييز بين الجنسينوتتصدى للتنميط االجتماعي المبني على  ،تحمي النساء والفتياتو ،ضد المرأة
لدول األطراف ت من اطلبشكال التمييز ضد المرأة أاتفاقية القضاء على جميع . ف        الد وليةبعدد من الصكوك  هابالتزامات

وسن تـشريعات تحظر ضدها، وإلغاء أو تعديل القوانين واألنظمة التمييزية للمرأة والفتاة، توفير الحماية القانونية 
لمساواة تحقيق امنهاج عمل بيجين خطة شاملة لإعالن وأرسى كذلك، . تهاالتمييز في جميع المجاالت المتصلة بحيا

                                                
  متفرقة. سنوات عن اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن الصادرة البشرية التنمية تقارير )26(

 .2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج (27)
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، 2030الالزمة. وكذلك األمر بالنسبة إلى خطة عام التشريعات                بس ب ل منها سن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، 
                                               في مسار تنفيذ الخطة، وحد دت المسارات التشريعية     ا  ساسيأ    ا  سـيادة القــانون بوصفه ركنعلى ديباجتها أكدت في التي 

 .(28)غاياتهاو 17ـ أهداف التنمية المستدامة الالالزم اتخاذها لضمان تحقيق العديد من 

هذه أبرزتها التي و ،لدول العربية خالل الخمس سنوات المنصرمةل (29)التشريعيةاإلنجازات وقد تنوعت  -42
.                                                                   لتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  في مراجعتها األخيرة لالدول 

دعم لبيئة التشريعية لتعزيز اوعليها؛ أو سحب التحفظات  ،اتفاقيات دولية المصادقة علىتضمنت هذه اإلنجازات و
وإصدار تشريعات متصلة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة؛  الحقوق المدنية والمشاركة السياسية

قانونية النصوص الوإلغاء  ؛الفتياتوتوفير الحماية للنساء و ؛                            مساندة الفئات األكثر تهميشا  ؛ وللنساء والفتيات
  .     ضد هن تمييزيةال

ال تزال الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة،  التشريعيةنجازات اإلهذه أهمية من رغم وعلى ال -43
تزويج و ؛الزوججانب من          المرت كب العنف منها و ،يعانين من عدد من مظاهر العنفكثيرات نساء وفتيات 

المؤشرات التي تدعو و .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ ويالتحرش الجنسقسري؛ وال أو الزواج ،القاصرات
نساء في  10من كل  نساء 4إلى أن تشير األمم المتحدة للمرأة هيئة بيانات . ف(30)للقلق تقيس العنف ضد المرأة

رحلة ما من حياتهن، وأن ظاهرة في م أزواجهنالمنطقة العربية عانين من العنف الجسدي أو الجنسي على يد 
 ،وفي الدول التي تعاني من النزاعات. زال تمارس في بعض الدول العربيةت ال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

وتسلب األوضاع غير . واالتجار بالبشر ،الستغالل الجنسياو ،يزداد تعرض النساء والفتيات للعنف األسري
 حتى بلوغ سن الرشد. هنزواج في تأجيلحقهن الفتيات من اآلمنة 

قيم رسيخ ت                 . وي عزى ذلك إلى في ظاهرة تزويج القاصرات                                 الدول العربية، بمعظمها، انحسارا  شهدت و -44
حقها لفتاة اناهض سلب تتشريعات إلى سن و ؛سوة بالفتيان، أإيجابية تتعلق بحق الفتيات في التعليم بكل مراحله

التعليم والرعاية التي ومن طفولة من الالفتاة حرمان وتحول دون  ،في االختيار وفي الزواج في السن المناسب
جننثى أمليون  40يعيش في الدول العربية ذلك، وعلى الرغم من  .العامفي المجال فعال تؤهلها للقيام بدور  و         ز 

  .(31)وهن في سن الطفولة

تتسم بالترابط التي والوصم والقوالب النمطية حزمة متكاملة من التدخالت التحرر من العنف يتطلب و -45
سياق اجتماعي ظل في         أهمية  ذلك  ادزدي. وةوتتجنب االنتقائي ،الموسميهتمام تتجاوز االو ،واالتساق والتكامل

هذه . والعام المجالوبيئة تمييزية في منحازة، أساليب تنشئة أسرية ديمها ثقافي تسيطر عليه ثقافة ذكورية ت
قبول اإلناث بمبدأ تعرض الزوجات                على ذلك، مثال ، ويدل .             اإلناث أيضا  عقلية في مترسخة المنظومة القيمية 

 العراقووالجزائر والصومال  األردنهي دول عربية  5أكثر من نصف اإلناث في فقد قبلته  .(32)للضرب
 جزر القمرو تونس هي ،دول عربية 6في      هن  ونصفاإلناث بين ربع  هتراوحت نسبة قبولبينما ؛ المغربو
  . اليمنوموريتانيا و مصرو السودانو

                                                
 والتشريعات السياسات وتعزيز لإلنفاذ قابلة وتشريعات سليمة سياسات اعتماد المثال، سبيل على ،5 الهدف غايات ضمن من )28(

 القوانين إنفاذ تعزيز إلى دعوة 16 الهدف ويتضمن المستويات. جميع على تاوالفتي النساء وتمكين الجنسين بين بالمساواة للنهوض ةالقائم
 مستدامة.ال التنمية لتحقيق التمييزية غير والسياسات

 التشريعي. المستوى على المحرز        التقد م بالتفصيل يتناول       قسما   التقرير يتضمن )29(

 عنف. من له تعرضن عما اإلفصاح عدم إلى الناجيات بعض ميل إلى       نظرا   للظاهرة، الحقيقي الحجم يعكس ال المؤشرات بعض )30(

)31( 2018b Fund, Children's Nations United.  

 العربية. الدول جميع عن بيانات تتوافر ال .12 الجدول ،2016 اإلنمائي، المتحدة مماأل برنامج )32(
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 المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية المجال الرابع:   -هاء
 لمنظور المساواة بين الجنسين 

ويتمثل ذلك في زيادة  .د مزيد من النساء لمناصب قيادية        في تقل  ات كبيرة حققت الدول العربية إنجاز -46
لسفيرات اوالقاضيات و ؛في البرلمانات العربية والنائباتملحوظة شهدتها السنوات األخيرة في نسب الوزيرات 

جامعات  رئيساتمن  ،األكاديميةية في األوساط القيادذوات المناصب و ؛السلك الدبلوماسيفي عضوات الو
 ،بعض الدول العربيةفي و. اتالتنفيذي هاورئيساتمجالس إدارات الشركات في عضوات الو ؛لياتكوعميدات 

أت ت . رئيس الدولة لألمن القوميل ةمستشاركلمجلس النيابي وكرئيسة ل ،وظائف قيادية ذات أهمية خاصةالمرأة       بو 
سن وتعديل  إلىو ؛إلى مشاركة أوسع للمرأة العربية في اتخاذ القرار ةغير المسبوقت هذه اإلنجازات وقد أفض

أعمال أكثر هيئة بيئة وتمرأة الحماية للوفير وت ؛المساواة بين الجنسينتعميم مراعاة و ؛الداعمة لها التشريعات
 . سواء في المؤسسات العامة أو الشركات الخاصةها، لمة ءمال

نسبة إلى أن ، 2018دول عربية في عام  7بياناته من  تمع        الذي ج   ،وتشير نتائج البارومتر العربي -47
تختلف هذه النتيجة في المائة. و 62الوزراء بلغت  ةساالدولة أو رئ ةساالموافقة على أن تشغل المرأة منصب رئ

        مقارنة      را            تعكس تغي  وفي المجال العام،   رفيع                                   حول عدم الثقة في قيام المرأة بدور  راسخة لصورة الذهنية العن ا
وأظهرت نتائج الجولة األخيرة من البارومتر العربي أن نسبة في المائة.  57النسبة هذه ن بلغت حي، 2011 بعام

األردن هي  ،دول عربية 6في في المائة  60تجاوزت                                             على أن تشغل المرأة تلك المناصب الرفيعة جدا  الموافقة 
 36)وأدناها في الجزائر في المائة(  77)بلغت أقصاها في لبنان ، فوالمغربومصر لبنان وتونس ودولة فلسطين و

بين الفجوة وتتراوح ، بشكل عام الذكورأكثر من اإلناث لدى نسبة هذه الترتفع  ،وكما هو متوقع(. في المائة
 في المائة 80)نقاط مئوية في لبنان  7هذه الفجوة تجاوز تلم ففي حين آخر. إلى بلد عربي  بشأنها منالجنسين 

إلناث في المائة بين ا 47)نقطة مئوية في الجزائر  22ليبلغ اتسع الفارق  ،(للذكورفي المائة  73لإلناث مقابل 
بلد إلى آخر. من قيم المساواة بين الجنسين اعتناق ويختلف تأثير التعليم على (. بين الذكورفي المائة  25مقابل 

 ،حاصلين على تعليم أساسياللدى نسبة هذه الالحاصلين على تعليم ثانوي أو أعلى بلدى موافقة القارنة نسبة عند مف
 .نقطة مئوية في المغرب ونقطة مئوية واحدة في الجزائر 13الفارق بين راوح هذا تي

                                          المجتمعات المسالمة التي ل ي هم ش فيها أحدالمجال الخامس:   -واو

                                             من أكثر الم ح ن تدميرا  للمجتمعات في التاريخ عتبر    ت   وأزماتمن نزاعات دول العربية البعض  ىعان -48
م    ظ                                                                                     ألحقت هذه النزاعات أضررا  جسيمة بصحة المواطنين ورفاههم، وقوضت النمو االقتصادي والن  و المعاصر.

بآثار مدمرة  حتالل والنزاععاد االو. مسار التنميةر فادحة على ئالسياسية وحقوق اإلنسان، كما أدت الى خسا
والسلم األهلي، وعلى مسار التنمية المستدامة  التحتيةى على شعوب المنطقة ومؤسساتها ومواردها الطبيعية والبن

إلى تراجع كبير أدت بل فقط،  قدرة المنطقة على النهوض بمشروع تنموي تحويليهذه اآلثار ل     كب  تم ول    ا . عموم
 .(33)الصحة والتعليم وتمكين النساء والفتياتد    ع         على ص  منها ، في المكتسبات التنموية األساسية

ض فلسطين، دولة في و -49 لقانون الدولي الحقوق االنسان ومستمرة الوضع األمني انتهاكات إسرائيلية       تقو 
ضهن      تعر  و األمن والحماية، إذ تحرمهن من على النساء الفلسطينياتجسيمة        آثارا  هذه االنتهاكات  تتركو .اإلنساني

                                                
(33) E/HLPF/2019/3/Add.3. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22673E_HLPF_2019_3_Add_3_Note_by_the_Secretariat_on_reports_of_the_regional_forums_ESCWA.pdf
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الف الى الدول لى نزوح ولجوء مئات اآلإالقتال ت أعمال أد ،في اليمنو. (34)من العنف        عديدة          ألشكال  
الجمهورية في وإلى تفاقم االحتياجات الناجمة عن أعوام طويلة من الفقر وانعدام األمن. أدى القتال و، (35)المجاورة
معدالت  ارتفاعو ،نزوحاللجوء وتعاظم موجات الو ،النزاع إلى تدهور في كافة القطاعاتفضى أة، سوريالعربية ال
 شخصماليين  6.6حوالي بينما اضطر  ،ألمن          التماسا  للفرار إلى اشخص ماليين  5.6اضطر أكثر من والفقر. 
في ليبيا، و .(37)واألطفالوريين هم من النساء سنازحين  وأجئين ال 4أصل من  3         علما  أن ، (36)   ا  لنزوح داخليإلى ا

آخرين، ف عن قتل المئات وجرح اآلالف ونزوح آال        مسفرا   ،في الفترة األخيرةيتدهور الوضع األمني ما برح 
قدرتهن بتتعلق  في مجال العمل    ا  وقيودجمة  كلاتواجه الالجئات والنازحات مشو. (38)معظمهم من النساء واألطفال

إضافة ؛ لمدفوعة األجر والعمل المنزليامسؤولية غير متناسبة عن الرعاية غير      هن  تحملو؛ التنقلالمحدودة على 
 .(39)البلدانفي بعض  الزواج القسريالطفالت أو  زواجإلى 

من ال سيما  ،السالم والحفاظ عليهبناء المرأة والفتاة في سياق لنهوض ب        جهودا  لالمنطقة العربية تبذل و -50
هداف أستة  والتي تتضمن ،منهاج عمل بيجينإعالن ومع  ةتقاطعالمواألمن، جندة المرأة والسالم أتنفيذ خالل 

 تضعو، اإلطارهذا            واستجابة  ل. المرأة في النزاعات المسلحةاستراتيجية لمعالجة المشاكل التي تواجه وإجراءات 
ووضعت  ،لمرأة والسالم واألمنتعلق بات    ا  أهداففيها للنهوض بالمرأة، وأدرجت  خطط عمل وطنيةالدول العربية 

على المستوى اإلقليمي، اعتمدت جامعة . والمساواة بين الجنسينوتشريعات لتعميم مراعاة استراتيجيات قطاعية 
التي  ،قليمية وخطة العمل التنفيذية حول حماية المرأة العربية: األمن والسالم"االستراتيجية اإل"الدول العربية 

ها           توجيهيا         طارا  إشكلت ، و2015سبتمبر أيلول/في  144 الـمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته        أقر 
فلسطين خطط دولة العراق واألردن وتونس والسودان و وضعمن بين الدول العربية، ولوضع الخطط الوطنية. 

        شواطا  عربية أخرى أ وقطعت دول حول المرأة والسالم واألمن. 1325 مجلس األمنلقرار استجابة عمل وطنية 
 لضمان تنفيذها.        ضروريا   الحكومةاعتمادها من جانب ال يزال حيث  ،لبنانمن بينها ، الوطنية خططالوضع في 
عن البدء في  ،مثل مصر ،أعلنت بعض الدولوقد إعداد خططهما. على        حاليا  ، فيعمالن جيبوتيالجزائر ووأما 

 إعداد الخطة الوطنية األولى حول تعزيز دور المرأة في صنع وحفظ وبناء السالم.

دماج إلحقوق االنسان واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة على تعمل المؤسسات الوطنية  ،وفي بعض الدول -51
 أوالمرأة في الحياة السياسية مشاركة تعزيز من أجل  ،من والسالم في السياسات والخطط الوطنيةجندة المرأة واألأ

. بين الجنسينالتمييز القائم على لقضايا العنف ة ستجاباللتطوير قدرات القطاع األمني و ،مكافحة العنف ضد المرأة
في مكافحة مرأة لى دور الإ         التفات  فيها برز  ،بعض الدول في صياغة استراتيجيات لمكافحة التطرفشرع وقد 

        عدادا  ألجوء في الدول التي استقبلت اللموجات استجابة وطنية عداد إلصياغة خطط العمل على بدأ كذلك، التطرف. 
خطط تكييف دول المنطقة ، ال يزال على جهودتلك الالرغم من على و                  ، إناثا  وذكورا . والنازحين كبيرة من الالجئين

وتعزيز دور المرأة في أوقات السلم المحلية؛  وإمكانياتها قدراتهاحسب  ،منالعمل المتعلقة بالمرأة والسالم واأل
 .ميع مستويات الدولةعلى ج منالتعاون في قضايا المرأة والسالم واألتعزيز تكثيف الجهود لو؛ والحرب

                                                
)34( Paper.3 E/ESCWA/ECW/2016/Technical. 

 ب. اريخت دون الالجئين، لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية )35(

 أ. تاريخ دون الالجئين، لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية )36(

)37( https://data2.unhcr.org/en/news/13033 ,refugees Syrian for data Progress UNHCR. 

 .2019 المتحدة، األمم أخبار )38(

)39( 2018 SA, Group IPSOS. 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/situation-of-palestinian-women-2014-2016-arabic.pdf
https://data2.unhcr.org/en/news/13033
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وحلها، شهدت السنوات الماضية أشكاال جديدة من نزاعات في منع نشوب المرأة مشاركة اليتعلق ب وفيما -52
فرصة  2011-2010الفترة السياسية في تطورات الشكلت وقد نها غير تقليدية. أمشاركة النساء يمكن وصفها ب

مشاركة المرأة لم تقتصر و. ، على نحو غير مسبوقفئاتالمن مختلف نساء سانحة لزيادة المشاركة السياسية لل
نسوية الخطابات النسان، وتصاعد بالغ عن انتهاكات حقوق اإلواإل ،لى جمع البياناتإعلى التظاهر، بل امتدت 

للنساء في                                                                                  ركزت على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. كذلك، شهدت السنوات الماضية مشاركة  التي 
المجلس االستشاري النسائي السوري، مشاركة المرأة في من األمثلة عليها ، السالم وحل النزاع عمليات بناء

الرغم من أن دعم مشاركة على في المقابل، و. (40)يالنساء الليبيات واليمنيات في عملية الحوار الوطنمشاركة و
 اتجميع أطراف النزاعيميل أولوية حاسمة، يشكل المرأة في السياسة ومفاوضات السالم وهيئات صنع القرار 

القاهرة التي تنطوي عليها الظروف ظل في ليست لقضايا المرأة وحقوقها وتمكينها األولوية  إلى االعتقاد بأن
 .(41)النزاعات

 الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصالحهاالمجال السادس:   -زاي

األول يتعلق المحور . خالل التركيز على محورينمن  ،قضايا البيئةبمنهاج عمل بيجين إعالن و       اهتم   -53
. وتأثيرها عليها قضايا المرأةلصلة السياسات والبرامج ذات الاستجابة مدى بو ،تأثير قضايا البيئة على النساءب

في صنع القرارات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة على مختلف مرأة بمشاركة ال، فيتعلق المحور الثانيأما 
من أهداف التنمية  15و 14و 13األهداف ، ال سيما مع 2030عام خطة يتناغم هذا االهتمام مع والمستويات. 
ى قضايا علتركز هذه األهداف . فر المناخ والحياة الطبيعية في المحيطات وعلى اليابسة               المتعلقة بتغي  المستدامة و

 ر المناخ على السكان والكوكب.             من آثار تغي  خفيف التعلى وتحفز العمل على التعاطي معها و ،البيئة

، االحتباس الحراري وندرة المياه. ففي العالم ر المناخ      بتغي      ا  من أكثر المناطق تأثرهي المنطقة العربية و -54
. وهما إنتاجية القطاع الزراعي واألمن الغذائيعلى و ،                                    سلبا  على توافر المياه العذبة للسكان انؤثربشكل خاص، ي
تدهور كبير في الحياة الطبيعية. ومن عواقب هذه يؤديان إلى و ،معات الحضريةتعلى المج    ا  طوغيضعان ض

 الضارةاآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية عاظم تو ،رات ارتفاع كلفة الغذاء والمياه العذبة والطاقة       التغي  
الكوارث ة     حد  زيادة وتيرة ويتفاقم ذلك بفعل بأشكال ودرجات متفاوتة. و، وإن تؤثر على النساء والرجالالتي 

 .(42)مثل الفيضانات وموجات الجفاف المتعاقبة والتصحر والتلوث بأنواعه ،الطبيعية وآثارها

ر المناخ، منها      تغي   مع آثارف     كي  تحسين قدرة المجتمعات على التلمتنوعة  الدول العربية إجراءاتتخذ تو -55
تعزيز شبكات الحماية االجتماعية لو ،مكافحة التلوث وتخفيف انبعاث الغازات الدفيئةلوبرامج سياسات وضع 
السياسات  ههذال تنطوي           غالبا  ما  ،. ولكن       تضررا  للمخاطر واألكثر الشرائح السكانية األكثر عرضة لصالح 

              في ظل  نقص في           . كل  ذلك وتنفيذها ولوياتاأل وضععند  الجنسينالمساواة بين على تعميم مراعاة والبرامج 
ل    ب       الس  حول و ،ر المناخ     تغي  لمخاطر النساء والرجال  تعرضالتفاوت في حول مبنية على المعرفة الدراسات ال

و تلك أسواء اآلثار المباشرة المتعلقة باإلغاثة الفورية، ، المختلفة هلتعايش مع آثاركل منهم لؤازرة المثلى لم
  .مستدامةالعمل العيش والعمار وتوفير فرص إعادة اإل         ل، مثال ،    ب                    . وتتضمن هذه الس  المتوسطة األمد

                                                
(40) E/ESCWA/ECW/2017/3. 

(41) 2018 Women, UN. 

(42) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report. 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/riccar_main_report_2017.pdf
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تدهور حالة في و ،إلنتاج الزراعي في المغربلكبير التراجع الفي  ،إلى حد بعيد ،ر المناخ           يساهم تغي  و -56
وتفضي التقلبات المناخية المتالحقة ة. المائ يف 12لمياه بنسبة تصل إلى من االمزروعات متطلبات ارتفاع و ،التربة

 ،على النساء في المغرب   ا  مباشر        تأثيرا  ذلك . ويؤثر (43)القطاع الزراعيوارتفاع درجات الحرارة إلى إجهاد 
. (44)من النساء العامالتفي المائة  60 نحو ضمالذي ي في القطاع الزراعيالعاملة يد غالبية اليشكلن كونهن 
. (45)درجة مئوية 54 وهوالعالم الرتفاع الحرارة، في الرقم القياسي  2016في صيف عام الكويت  تسجلكذلك، 

يمثلن غالبية السكان فوق اتي واللالسن لكبيرات خاصة بالنسبة  ،ويؤثر ارتفاع درجة الحرارة على جودة الحياة
 .، ما يتطلب تدخالت خاصة تساعدهن على الشيخوخة بكرامة      عاما   70

بهدف التخفيف من االنبعاثات  ،ى األساسيةمن الدول العربية مشاريع لتحسين البن      عدد  نفذ في نفس الوقت، و -57
؛ من الطاقة الشمسية والرياحاالستفادة ، من خالل االستثمار في إنتاج الطاقة المتجددةهذه المشاريع  ومن. الحرارية
 استفادة أفضل من الموارد الطبيعية والمائية المتاحة. مكافحة التصحر وإعادة التدوير وتحقيقلمبادرات وتنفيذ 

 والقوانين التشريعات  -حاء

في إحداث تعديالت أو استحداث أنظمة قانونية  تتمثلكبرى تشريعية ات نجازإحققت الدول العربية  -58
طريق الوفاء على         أشواطا  هذه الدول قطعت تحمي النساء والفتيات. وو ،قواعد إللغاء التمييز ضد المرأةالترسي 

 ؛منهاج عمل بيجينإعالن وو ؛شكال التمييز ضد المرأةأها اتفاقية القضاء على جميع بما في ،                   بااللتزامات الد ولية
في مسار تنفيذ الخطة.     ا  ساسيأ    ا  فعاليـة سـيادة القــانون بوصفه ركنعلى ديباجتها التي أكدت في  2030 خطة عامو

ي فتها     بي نالتي و ،المنصرمة الخمسسنوات الالدول العربية خالل أدخلتها وقد تنوعت التعديالت التشريعية التي 
 .                       بعد خمسة وعشرين عاما  بيجين لتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل مراجعتها األخيرة ل

 االنضمام الى االتفاقيات الدولية 

عنها. أو سحب التحفظات  ،على االتفاقيات الدوليةتصديق بالالمندرجة تحت هذ العنوان التعديالت تعلق ت -59
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الخاصين بالحقوق انضمت قطر إلى العهدين الدوليين  ،على سبيل المثال

كول االختياري الخاص باتفاقية مناهضة وكالبروت ،الدولية عدد من االتفاقياتانضمت دولة فلسطين الى و .والثقافية
توكول االختياري الخاص ببيع األطفال وكول االختياري الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام، والبروتووالبر ،التعذيب

كاتفاقية جنسية  ،عدد من االتفاقيات اإلقليمية       ا  إلى . وانضمت أيضواستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية
لى اتفاقية منظمة العمل إالسعودية انضمت المملكة العربية سن الزواج. ووواتفاقية الرضا بالزواج  ،رأة المتزوجةالم

انضمت تونس إلى و. عن العمل ذي القيمة المتساويةفي األجر الخاصة بمساواة العمال والعامالت  622الدولية رقم 
لسنة  183رقم  ومةوانضم العراق إلى اتفاقية حماية األم ،حقوق الطفل باتفاقيةالثالث الملحق  االختياري البروتوكول

مع التطورات الدولية.                                                                          وانضمت عدة دول الى اتفاقيات دولية تسهم في توفير إطار وطني أكثر انسجاما   .2000
لحقوق فريقي وصادقت الجزائر على بروتوكول الميثاق األ ،                                      صادقت ع مان على اتفاق باريس حول المناخ      مثال ، 

لبحرين مرسوم قانون لتعديل صياغة بعض التحفظات ات أصدرو. فريقياأاإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في 
خالل بأحكام إنص على تنفيذ أحكام مواد االتفاقية دون  ،أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء على جميع لى اتفاقية ع

 من االتفاقية. 15من المادة  4لفقرة                             قامت ع مان بسحب التحفظ على اوالشريعة اإلسالمية. 

                                                
(43) E/ESCWA/SDPD/2019/CP.6. 

(44) https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?locations=MA. 

(45) 2016 Organization, Meteorological World. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/national-assessment-report-morocco-arabic.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?locations=MA
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إلى  9قلل من أهمية التحفظات التي أبدتها الدول العربية على بنود المواد من تال هذه التطورات أن غير  -60
أمام تعديل     ا  كبير    ا  ال تشكل فقط عائقهذه التحفظات ف. أةشكال التمييز ضد المرأمن اتفاقية القضاء على جميع  16

قوانين األسرة واألحوال الشخصية، بل يمتد أثرها على مجمل قضايا النساء. وال يمكن إغفال و أقانون الجنسية 
إدماج المساواة بين الرجل والمرأة التي تدعو الى  ،أثر تحفظ بعض الدول العربية على المادة الثانية من االتفاقية

 .(46)شريعية لحظر كل تمييز ضد المرأةفي دساتيرها الوطنية واتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير الت

 بالدساتير والتشريعات الوطنية متعلقة التغييرات ال 

. في الحقوق والواجبات ،مام القانونأالمرأة والرجل غالبية دساتير دول المنطقة على تساوي       تنص   ،   ا  نظري -61
             تضمن أي بند  يأو ال  ،الجنسينلى المساواة بين إشير صراحة يدساتير ال الهذه بعض على أرض الواقع،  ،لكن

دساتير دول المنطقة          دخ ل على       لم ت   ،الماضيةالخمس سنوات ال                                       خاص  يحظر التمييز على أساس الجنس. وخالل 
جزر والجزائر و تونسباستثناء دساتير بعض الدول مثل  ،تتماشى مع المعايير الدوليةبحيث كبيرة تعديالت أي 

الدستور للتأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على  قامت الجزائر بتعديلوالقمر ومصر. 
على ترقية التناصف ينص الجزائري وبات الدستور . الجنسالتمييز المبني على على وبالتحديد  ،أي أساس كان

ة ماارات العشجع المرأة على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات واإلديوعمل، بين الرجال والنساء في سوق ال
ضمان ترمي إلى مادة دستورية  20أكثر من  2014 لعام الدستور المعدلتضمن يو .وعلى مستوى المؤسسات

هو ينص على و ؛2018تمت مراجعة الدستور في عام وفي جزر القمر، حقوق المرأة في شتى مجاالت الحياة. 
 ،في مراكز صنع القرار. وفي مصرلرجل تها باومساوا ،وحمايتها من االستغالل والعنف ،ضمان حقوق المرأة

نص الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية ي
وتكفل للمرأة حقها  ؛                                                    تضمن تمثيل المرأة تمثيال  مناسبا  في المجالس النيابيةو ؛واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

في المرأة تعيين                                 . وينص أيضا  على أن تكفل الدولة العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة في تولي الوظائف
كذلك نص الدستور ي. وأن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنفضدها؛ وعلى  دون تمييز الهيئات القضائية

 . ةستقاللي         يت سم باال مجلس قومي للمرأةإنشاء على 

 في نشوءو، (47)الشخصيةقوانين األسرة واألحوال  د تعديليدساتير في تقيسهم بعض اليفي المقابل،  -62
كل مرتبطة بالطعون الدستورية أمام الجهات القضائية المعنية بمبدأ دستورية القوانين. وبشكل عام، تخلو امش

 ،الدوليةالتشريعات في غالبية دول المنطقة من تعريف "التمييز" وأشكاله كما وردت في النصوص والصكوك 
 تطورالتي لحقوق االنسان صكوك الدولية األخرى الفي أو  ،شكال التمييز ضد المرأةأكاتفاقية القضاء على جميع 

 ،والعرق ،ساس اللونأتنص على حظر التمييز على فهذه الصكوك  األخيرة.العقود         يرا  في ثكمفهوم التمييز فيها 
 ،والوضع الصحي ،والنسب ،والتمييز المبني على الجنس، االقتصادي واالجتماعيوضع وال ،واألصل الوطني

حرمان شخص . وهذه الصكوك تحظر واللغة ،والدين ،والثروة ،والسن ،والجنسية ،والحالة االجتماعية واألسرية
        اعت مدت دساتير وتشريعات               كل  ذلك في ظل من األسباب. ذلك  غيرلمن األهلية القانونية بسبب وجوده في السجن و

 .              واالت ساق بينها قدر كاف من التكاملمن دون تحقيق في الدول العربية 

                                                
 التالي: الرابط على االتفاقية على االطالع المعلومات، من لمزيد )46(

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 

 للتشريع؛        وحيدا          مصدرا   والشريعة للدولة       دينا   اإلسالم اتخاذ في       يتمث ل األول االتجاه العربية. الدساتير في اتجاهات عدة       ت سج ل )47(
 مصدر حول ملزمة قاعدة وضع عدم في يتمثل والثالث للتشريع؛         رئيسيا          مصدرا   الشريعة ومن للدولة       دينا   اإلسالم اتخاذ في يتمثل والثاني

 التشريعات.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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 ةاتيويئة مهيئة بلتتشريعات وطنية قوانين وفي األعوام الماضية، سنت مجموعة من الدول العربية و -63
الذي يقضي بتعديل قانون ، 2018لسنة  27القانون  أصدرت البحرينلنهوض بأوضاع المرأة. على سبيل المثال، ل

تم إقرار قوانين  ،ويفتح باب الطعن باألحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية. وفي لبنان والكويت ،كمة التمييزمح
حول شروط شغل وتشغيل العامالت والعمال    ا  أصدر المغرب قانونذلك، إلنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان. ك
واإلمارات            أقر  األردن  ،اإلعاقة ووال سيما االشخاص ذو ،   ا  كثر تهميش                                        المنزليين. والتفاتا  الى قضايا الفئات األ

قوانين خاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. والعراق ومصر والمغرب البحرين وجزر القمر والعربية المتحدة 
واالمارات العربية قرت قوانين وآليات لحماية األطفال واألحداث خالل السنوات الخمس الماضية في األردن،    أ  و

 .الكويتو، مان    وع  الجزائر، و، ة، والبحرينالمتحد

 .مساريينعلى ، وذلك بالمرأةمباشرة  ةتعلقالمالقوانين التطورات التي طرأت على وتناولت تقارير الدول  -64
المسار الثاني بينما يرتبط مسار حماية النساء، تهدد األول بإلغاء بعض القوانين التمييزية التي يرتبط المسار 

مع مبادئ                     تكون أكثر انسجاما  كي متعلقة بها إجراء تعديالت على التشريعات البإقرار قوانين خاصة بالمرأة أو ب
يسمى جرائم مواد المتصلة بما ال             لغاء عدد  من بإ، ضمن المسار األول، الدولامت المساواة بين الجنسين. وق

 والعراق،ضحية االعتداء الجنسي في األردن، الزواج من بلمواد التي تتيح اإلفالت من العقاب او أالشرف، 
 .والمغرب ومصر،ولبنان، ، ودولة فلسطين

 المرأة في العمل مشاركة حماية خطوات تشريعية من أجل  
 مجتمعوالسياسة واالقتصاد وال

على . تعزيز الحماية االجتماعية للنساءتخذة لأبرزت التقارير الوطنية بعض المبادرات التشريعية الم -65
وأقرت قطر . في التقاعدوالذكور الذي يساوي بين اإلناث  ،قرت الكويت قانون التقاعد المبكرأ ،المثالسبيل 

                                                              ن أحكاما  تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات واألجور.         المتضم    ،قانون إدارة الموارد البشرية المدنية

                                      ير منظمة العمل الدولية الخاص ة بإجازة مراعاة معاي              ما زال يتعي ن  ،التقدم المحرزعلى الرغم من و -66
النساء من بعض ستثني تعديل النصوص التي ت             يتعي ن أيضا  و.    ا  أسبوع 14 ةلغابالو ،مومة المدفوعة األجراأل

التي تواجه العامالت المنزليات اكل معالجة المشيجب و. على عمل النساء ةقانوني     ودا  قيتفرض األعمال و
إيالء في االستمرار مع  ؛                              وتوفير الحماية القانونية لهن   ،الدول من أحكام قوانين العمليات في عدد من          المستثن  

 ،( بشأن المساواة في األجر100)رقم  1951وال سيما اتفاقية عام  ،تفاقيات منظمة العمل الدوليةالالزم الاالهتمام 
         وصا  حولتضمين قوانين العمل نصي . ومن الضرور(2011) 189واتفاقية العمل الالئق للعمال المنـزليين رقم 

على أساس االعتبارات المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة  ، وذلكالتمييز المباشر وغير المباشر
التي  2019واتفاقية مكافحة العنف والتحرش في العمل لعام  ،(111)رقم  1958بالتمييز )في العمالة والمهن( لعام 

 يف. في جن             أقرت مؤخرا  

 ،      وع مان في بلدان مثل البحرين وتونس ،ةمحدودوإن  ،ةتشريعيات شهدت السنوات الخمس السابقة تطورو -67
الرجل، على قدم المساواة مع  ،ضمان تمتع النساء بالحقوق نفسها. وترمي هذه التطورات إلى قوانين الجنسية في

مع  تساوي، بالحصول المرأة              يحد د بعد أثر لم  ،ولحداثة التجربة. ألطفالهامنح الجنسية في  حقتمتعها بالمثل 
       س ج لت وعلى حياة األطفال واألسرة والمجتمع بشكل عام.  ،حقها في إعطاء أوالدها وزوجها جنسيتهاالرجل، على 

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية                            محاوالت  متفاوتة في دول مثل 
إلصالح الخلل في لسعودية، والمملكة العربية االمغرب، ومصر، وليبيا، و ولبنان،قطر، ، والعراق، والسورية

مرأة من خالل تعزيز مشاركة ال ،تحقيق بعض التوازن. وهدفت هذه المحاوالت إلى ة للمرأةيالمشاركة السياس
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 تخذ    ات  هذا الهدف، . ولتحقيق لهذه الدولأولوية بوصف ذلك  ،نحو المناصب القيادية ومراكز القرار العلياا دفعهو
على سبيل  المناصب العليا. فيوتعيين المرأة التشريعات المتصلة بالمشاركة السياسية           منها سن   ،تدابير متنوعة

بعد أن كانت في السابق ملزمة  ،عدل لبنان قانون البلديات ليسمح للمرأة بالترشح في مكان قيدها األصلي ،المثال
 مكان قيد زوجها. بالترشح في 

مع مراعاة عدم استخدام هذه المنابر بشكل  ،قرت عدة دول قوانين تتعلق بحرية التعبير واإلعالم   أ  كذلك،  -68
    ا                                    على منع كل نشر يتضمن إساءة  وتحقير           الذي ينص   ،أقر المغرب القانون المتعلق بالصحافة والنشرويسيء للمرأة. 

. وأقر الجنسعلى أساس أو يروج للتمييز ضدها  ،أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة ،للمرأة
بقى تو                                                              الذي نص  على كوتا نسائية في مجلس األمناء بنسبة ال تقل عن الثلث.  ،العراق قانون شبكة اإلعالم العراقي

حماية مستخدمي االنترنت من وانين بشكل ما في حدين. ففي حين تنجح هذه الق اذ    ا  قوانين الصحافة والنشر سيف
 .             المرأة أيضا  طال ق في حرية التعبير يين هذه القوانين تضيمقد ينتج فمن العنف، مرأة حماية الو ،اإلساءة

 حماية المرأة من العنف 

ت قوانين حمائيةف ،                                                    أولت الدول العربية قضية الحماية من العنف أهمية خاص ة -69      أقر  لصالح المرأة. و                    أقر 
 األردن والبحرينللحماية من العنف بكل أنواعه وأشكاله، في حين أقر كل من    ا  والمغرب قانونكل من تونس 

                    دول أخرى حاليا  على وتعمل األسري أو المنزلي.  سعودية قوانين للحماية من العنفمملكة العربية اللبنان والو
و اإلقرار في البرلمانات الوطنية. أز الصياغة       ي حي  فت زال ما، وهي صياغة مشاريع قوانين للحماية من العنف

دول تدابير للحماية من العنف عدة اتخذت بينما ، قانون العقوباتبموجب تجريم العنف بمان    ع  الجزائر و تقامو
 عدم إقرار قوانين الحماية منه.من رغم على السري األ

، الجزائرووتونس، البحرين،  هي. وهذه الدول قوانين لتجريم التحرش الجنسي                وأقر  بعض الدول  -70
م . والسعوديةوالمملكة العربية المغرب، ومصر، ووالعراق، وقطر، وليبيا،  من الدول األفعال أو       عدد        يجر 

                               واضح  لفعل التحرش الجنسي نفسه. ريم دون تجمن  ،من جانب المرأة أو الفتاة الممارسات الجنسية غير المرغوبة
قليم كردستان العراق إحظره في            ، الذي تم  تشويه األعضاء التناسلية لإلناثببعض الدول تشريعات خاصة      سن  و
ضمن التعديالت على حكمت، و هذه الممارسة،ت م    جر  ، إذ من ذلكاتخذت مصر خطوات أبعد . و2011عام  منذ

 . على من يرتكبها سنوات 7و 5بين تتراوح لفترة بالسجن  ،2016قانون العقوبات للعام 

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة علىعربية الدول صادق معظم الباالتجار بالبشر، متعلقة ال قوانينالبشأن و -71

 ،لحماية منهلو أاالتجار على عقاب للقوانين الاعتماد في  توباشر ؛وبخاصة النساء واألطفال ،االتجار بالبشر
الكويت والمغرب هذا المسار تونس وواستكملت . هذا التقريرالمشمولة بالسنوات  تفي فترات زمنية سبقوذلك 
أو من  ،المغربما في ك ،صلةالتشريعات ذات القوانين والسواء من خالل اعتماد  ،السنوات الخمس الماضيةفي 

 كما جاء في تقرير الكويت.  ،لمكافحة االتجار بالبشرالالزمة خالل تفعيل اآلليات 

على ولكن، حماية المرأة من العنف. ل مما ال شك فيه أن جميع الدول العربية اتخذت إجراءات هامةو -72
وإيجاد حلول لما يسمى  ؛العملفي أماكن جهودها لمناهضة التحرش الجنسي في المجال العام والدول مواصلة 

عن طريق في بعض الدول ي بعض الجرائم بتبرئة مرتكبما يحول دون  ،رائم الشرف واإلفالت من العقابج
 ،و المنزليأسري لى اعتماد تشريعات خاصة بالعنف األإن تبادر جميع الدول أويجب من الضحية.  همزواج

تشريعات  ةترجملالعمل على توفير آليات الحماية الضرورية ، بموازاة والتحرش الجنسي ،االتجار بالبشرو
 .إلى واقعالحماية 
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 قضايا األحوال الشخصية 

تشهد سرة، و قوانين األأقوانين األحوال الشخصية ناولها في سياق متصل بقضايا الحقوق المدنية التي تت -73
           قد ات خذت، قضايا األحوال الشخصية. فتطوير العمل، ولو بشكل جزئي، على يتمثل في     ا  اتجاهالمنطقة العربية 
 ،والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والكويتاألردن، في  مبادرات ،على سبيل المثال

بتعديل  ةسوريالجمهورية العربية القامت وبرفع سن الزواج أو الحضانة.  المغرب في قضايا متصلةولبنان، و
قانون األحوال  ت علىاألردن تعديالبينما أدخل  ،      عاما   18قانون األحوال الشخصية لرفع سن الزواج الى 

 الشخصية لرفع سن حضانة األم غير المسلمة ألطفالها.

دول المنطقة خالل السنوات الخمس الماضية، اتخذتها وات التشريعية التي أهمية الخطمن رغم وعلى ال -74
تتضمن و، بطرق عدة. السنوات الخمس القادمةمعالجتها في جب زال هناك العديد من الفجوات التشريعية التي ييال 

وكفالة  ؛الوالية ز في مجال                         وإلغاء المواد التي تمي    ؛حماية الطفالت من التزويج المبكرنطاق توسيع هذه الطرق 
 ؛الميراث الحصول على تمكين الفتيات والنساء من ممارسة حقهن فيو ؛التساوي في الحقوق في الزواج والطالق

بشأن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل  ،بعد فسخ الزواج ،القانونية التي تضمن تمتع المرأة وتوفير األحكام
بما يتوافق مع مبدأ  ،معالجة اإلشكاليات المرتبطة بالحضانة والوصايةو ؛                                    لممتلكات الم كتسبة أثناء فترة الزواجا

 مصلحة الطفل الفضلى التي شددت عليها اتفاقية حقوق الطفل. 

. غير أن هذا إلصالح التشريعياباتجاه اتخذت الدول العربية خطوات إيجابية  ،أعاله     بي ن وكما هو م -75
مراجعة التعديالت فبين المسارات المختلفة.  دمجالتكامل والواالتساق وضعف على مستويات الترابط التقدم يشوبه 

حقوق المرأة على المستوى تعلق بالمأن العمل تشير إلى التي أقرتها الدول العربية في السنوات الخمس الماضية 
ل مسألة المساواة خرى يعني عدم تناوالقضايا األإيالء األولوية لبعض القضايا وإغفال ف .       ناقصا  ال يزال  التشريعي

شامل      هج         تباع ن االقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون        يتطل ب تسقة. وشاملة ومكلية وبين الجنسين بطريقة 
منظور يعتمد العنف ضد المرأة من التشريعات المتعلقة بتتم مقاربة  ،     مثال   على حقوق االنسان.سق يرتكز ومت
االتفاقيات الدولية  ما تنص عليه ال تتناولالتشريعات  هذهو .عنف ضد المرأةأشكال الجميع ال يشمل     ا  ضيق    ا  تعريف
، وال تلتفت إلى قوانين األسرة أو األحوال لضحيةلتعويض الالعقاب ووالمحاكمة والحماية والوقاية أوجه من 

  . حماية المرأةأمام التي تشكل عقبة الشخصية 

فصحيح ضعف االتساق. ل قصور ناجم عن              مبذولة، يسج  الجهود ال القصور الناجم عن تشرذملى جانب وإ -76
سري واالتجار بالبشر بشكل وبجرائم العنف األ ،                                               من الدول أقر  قوانين خاصة بجرائم العنف بشكل عام    ا         أن  عدد
في وتأخذ  النصوص، ن تجانس                              وضع منظومة تشريعية متسقة تؤم  إلى حاجة بزال . غير أن هذه الدول ال تخاص

اللتباس القائم بين اإلى تساق أحد أشكال عدم االعزى    ي  . على سبيل المثال، هاتداخل والتقاطعات بيناالعتبار ال
بين القوانين الخاصة باألطفال       أيضا  التباس      سج ل يوالتشريع الخاص بالبغاء والتشريع الخاص باالتجار بالبشر. 

 سرة التي تجيز تزويج الطفالتوانين األوبين قوانين األحوال الشخصية أو ق ،حداث المعرضين للخطرأو األ
الجنائية أو  لقوانين الجزائيةاقوانين العمل والبحث في  ويكشفتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى. وبالتالي ت

، وبين موجبات التشريع وعدم حياد التشريع ،في التكامل بين موجبات التشريع وفاعلية التشريع، من جهة    ا  ضعف
تؤدي إلى لتهيئة بيئة مالئمة         أساسيا      ا  اعتبار العملية التشريعية أمرعلى الدول العربية ذلك م      يحت  ثانية. ومن جهة 
              كل  من المرأة من فهم حقيقي ألدوار                                               والقضاء على الفقر والتمييز، والتشريع انطالقا   ،ل العيش المستدامة           توفير س ب  

 . والرجل وإمكاناته وظروفه

القوانين الجزائية المعتمدة ومواد محددة في القوانين الجزائية. على تعمل دول عربية على إقرار تعديالت و -77
التي طرأت على مفهوم الجريمة العالمية كي تواكب التعديالت  ،في غالبية الدول العربية تحتاج الى تحديث
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في  عديدةالنجازات اإلبالرغم من . فهي، مر نفسه على قوانين العملاألينطبق ووالعقاب وجوهر الغاية منها. 
قراءة إعادة قوانين العمل تتطلب ف. إلصالحمزيد من احتاج إلى ت، جر بين النساء والرجالإقرار المساواة في األ

نسانية وحقوقية جديدة تأخذ بالحسبان مفهوم العدالة االجتماعية والحماية إوفق رؤى عالمية و، مفهوم "العمل"
يسلط وفي ظل عالقات عمل غير متساوية وغير متكافئة. وذلك ،    ا  للفئات األكثر تهميشتقديمها  الواجباالجتماعية 

تعديل كامل لقوانين العمل في الحاجة إلى على و ،رؤية تشريعية واضحة هادفةأهمية توافر ذلك الضوء على 
 ،معالجته على المستوى التشريعي فحسب ال يمكن                                 زات على المستوى االجتماعي عائقا               وتبقى التحي   الدول العربية.

تأكد من عدم والضمان حكم القانون من أجل  ،وإنما من خالل برامج تعليمية وتوعوية تطال كافة أفراد المجتمع
الرغم من على قانون. على سبيل المثال، بموجب التعارض العصبيات االجتماعية مع الحقوق المنصوص عليها 

تحول والمالية،  مصرفيةلى الخدمات العصول حز بين المرأة والرجل في قضايا ال                          أن األطر التشريعية ال تمي   
وغير راسخة زات ال       التحي     د  كذلك، تح .ر المرأة في الحصول على هذه الخدماتيزات المجتمعية دون تفك       التحي  

 فرص المرأة بالوصول إليها. من مقدمي الخدمات لدى المعلنة 

البنك صادر عن ال (48)األعمال والقانونأنشطة اإلشارة إلى نتائج مؤشر المرأة وفي هذا الشأن، تجدر و -78
من ألف ويت؛ مراحل حياتهامختلف القوانين على المرأة خالل أثير ت يةيعكس كيفو ؛ب          مؤشر مرك  . وهذا الالدولي
إدارة ، ونجاباإل، والزواج، والحصول على دخل، وبدء العمل، ور عن حرية االنتقال                  مؤشرات فرعية تعب  ثمانية 
دولة  20منها ، دولة 187حساب قيمة المؤشر لـ عند الحصول على تعويض التقاعد. و، وإدارة األصول، والعمل
. وبلغ متوسط قيمة نقطة 75وبلغت قيمة المتوسط العالمي  ،نقطة 26نقطة و 100بين  ت هذه القيمةتراوح ،عربية
الدول أن وتشير هذه النتائج إلى  .نقطة عن المتوسط العالمي 30بفارق  ، أينقطة 45المؤشر للدول العربية هذا 

هذه التشريعات  ستكمال                          وأن  عليها مواصلة الجهود ال ،                                             العربية قطعت شوطا  ال بأس به في اإلصالح التشريعي
 صبح أكثر مساندة للمرأة. كي ت

 في ،بباقي دول العالم         مقارنة   ،الخلل وأمواطن النجاح لتحديد  ويمكن االسترشاد بقيم المؤشرات الفرعية -79
تحديد ل                        يمكن االستعانة بها أيضا  و. الثمانيةالفرعية على كل مجال من المجاالت معمول بها أثير القوانين الت

الفرعي مؤشر القيمة إلى أن متوسط  (49)تحليل بيانات الدول العربيةيشير و .لسنوات القادمةلأولويات العمل 
يليه مؤشر الحصول على تعويض التقاعد  ،نقطة( 78يأتي في الصدارة )الدول العربية  فيعمال إدارة األالمتعلق ب

نقطة( وإدارة األصول  44بدء العمل )تحل مؤشرات . بعد ذلك، نقطة( 54حرية االنتقال )مؤشر ثم  ،نقطة( 60)
وتشير نقطة(.  23) نقطة( والزواج 30نجاب )               أخيرا  مؤشرا اإلنقطة(، و 34نقطة( والحصول على دخل ) 41)

مة                     في القوانين المنظ   األوسع تكمن فجوة الإلى أن العالمي  همقارنة متوسط المؤشر في الدول العربية بمتوسط
 82نقطة مقابل  41مة إلدارة األصول )                 القوانين المنظ   في ذلك وبعد  ،(   ا  نقطة عالمي 79نقطة مقابل  23للزواج )
 (.   ا  نقطة عالمي

 تحقيق المساواةحول دون التي ت التحديات الرئيسية  -طاء

 سيالمشهد السيا 

في العديد من واضحة  اآثارهكبرى ال تزال رات سياسية      تغي   21الـ العقد الثاني من القرن مطلع  شهد -80
 رية والنزوح الجماعيسالهجرة القموجات من و ،وأزمات ،نزاعاتاكتست هذه اآلثار شكل و. الدول العربية

                                                
)48( 2019 Bank, World.  

 الدولي. البنك بيانات قاعدة إلى          استنادا           المؤل ف، حسابات )49(
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المتضررة على الدول            ه التب عات هذقتصر تولم ت. النساء والفتياألقت وزرها األكبر على إنسانية       مآس  و ،واللجوء
موجات من                          ى هذه البلدان المستقب لة دفقت إلت. فقد لدول المجاورةت إلى ابل امتد ،األحداث السياسيةمباشرة بتلك 
أثار  ،وفي بعض األحيان. ساسية لهموتوفير الخدمات األ همستيعاب         أحيانا  الم تستطع الذين والالجئين النازحين 

 التي كانت بعيدة عن بؤر الصراعالدول حتى و. ةداحتوترات سياسية والالجئين وجود أعداد كبيرة من النازحين 
هود ج   ة  ض      مقو    ،الحوادث االرهابية التي طالت دول المنطقةمن التطرف والناتجة من من موجات العنف  م   ل     س        لم ت  

 التنمية واالستقرار السياسي واالقتصادي. 

أمست و. في بناء مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحدتقدم لم تنجح المنطقة العربية ككل في تحقيق كذلك،  -81
نتيجة                    وازداد الوضع سوءا  .                    أكثر تعرضا  للتهميش نزاعاتالمن متضررة في الدول المن السكان فئات معينة 

من الديانة األيزيدية، إلى  ال سيماضربت المنطقة ورفعت معاناة النساء والفتيات، ولموجات اإلرهاب التي 
                                                                                كل  ذلك في ظل قناعة بأن المنطقة العربية لن تحقق أي تنمية مستدامة ما دامت الحروب  مستويات غير مسبوقة.

 تمزق مجتمعاتها وتستنزف قدراتها وتدمر مؤسساتها وتهدر طاقاتها. 

تظل معاناة  ،المنطقة في العقد الماضيفي عن التحوالت السياسية ناجمة المعاناة اإلنسانية الوإضافة إلى  -82
ون القاطن ال سيما ،الشتات والداخل، وفلسطيني يوفلسطينقاسي هذه المعاناة وي .الشعب الفلسطيني مستمرة

، ذه المعاناة بين النساء والفتياته. وتتفاقم حدة هاالذين قطعت عنهم بعض الدول مساعدات ،في المخيماتات نوالقاط
 امتناع بعض الدول عن تمويل أنشطتها اإلنسانية.فعل نروا بوأنشطة األقلص في ضوء تتفاقم مرشحة للوهي 

قلق وخوف على المصير، وغضب من الصمت الدولي إزاء معاناة شعوب يسوده     ا  عربي    ا  واقع                    وتول د هذه المعاناة 
 .                                                 ة التدخالت المساع دة وضعف اإلرادة الالزمة لصنع السالمومن محدودي، بعض الدول العربية

العالمية صكوك ه يدعو إلى االلتزام بال         بين توج  ، وذلك                  برز استقطاب حاد   ،داخل المجتمعات العربيةو -83
س                      للحقوق والحريات يكر       هج                        ه آخر يدعو إلى تبني ن       وتوج   ،المساواة بين الجنسينوتحقيق نسان لحقوق اإل
السياسية التي تصاحب ة نافسمال             سمة  من سمات هذا االستقطاب أصبح و. الثقافية للمجتمعات التقليديةالمحددات 

ومن هذه السمات تقديم . وتفرض نفسها بقوة في األزمات السياسية ،االنتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومات
اإلنجازات المتعلقة بتمكين مراوحة ي إلى ، ما يؤدأو تعطيلها تمكين المرأةجهود إلى إبطاء        غالبا  تنازالت تؤدي 
  ، أو حتى إلى تقهقرها.المرأة مكانها

 الثقافيمشهد ال 

نظر إلى قضايا العنف ضد النساء والفتيات على أنها "مسائل خاصة" يالمجتمعات العربية بعض زال يال  -84
. فالمعايير االجتماعية إلى حد بعيد العنفيسهم في تطبيع األمر الذي  ،   ا  أو قضائي       منيا  أ وأ    ا  عام                ال تستوجب تدخال  

سواء في العالقات الزوجية  ،متجذرةال تزال دوار االجتماعية المترتبة عليها المرتبطة بالمساواة بين الجنسين واأل
 ،لى حقوقهنعصول النساء ح         يا  أمام رئيس    ا  عائقتفرض هذه المعتقدات التمييزية وأو في المجال العام.  ،أو األسرية

 للجوء إلى العدالة.           جهوزيتهن  ض    و  تقو

باإلجراءات التي من شأنها ال و ،كفلها لها القانونيبالحقوق التي غير ملمة  ،بوجه عام ،المرأة العربيةو -85
  ،تحمل كلفة الخدمات القانونية والتقاضيالالزمة لالقدرات المالية                   وهي ال تملك عموما  من العنف.  اتهحماي

لة جراءاتإلاال سيما في حالة  عن استكمال ، بدافع اليأسالعزوف، من النساء إلى     ا  كثيرهذا الواقع يدفع و .        المطو 
  إلى التفريط في حقوقهن بسبب ضعف موقفهن التفاوضي.يضطرهن و ،مسار الدعاوى القضائية
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مكين المرأة ويسهم في تقييد ت ،                                          دورا  هاما  في العديد من المجتمعات العربيةؤدي النظام األبوي يال يزال و -86
ر           كثيرا  ما من خالل عادات وتقاليد تمييزية د ال يؤثر ذلك على النخب من النساء والفتيات . وقدينية بذرائع      تبر 

من الطبقة الوسطى والطبقات األدنى لدى المرأة في الحقوق والفرص وحرية االختيار يحد من  هإال أن ،المتعلمات
 على نحو يحرم المجتمعات العربية من القدرات الكامنة للنساء والفتيات. مجتمع، ال

 واالجتماعية األساسية االقتصادية ىالبن 

اإلقليمية  تحت وطأة الظروفو .النساء والشباب في صفوفتعاني الدول العربية من ارتفاع نسب البطالة  -87
في ظل  ال سيما، خلق فرص عمل كافيةفي أو ي ن في الوضع االقتصاد     تحس  أي لوح في األفق يال  ،غير المواتية
الجدد إلى سوق العمل. وفي هذه أعداد الوافدين زيادة في ونتجت منها السنوات السابقة شهدتها زيادة سكانية 

تحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول ظل سي ،خلق فرص عمل جديدةالتي تحول دون الظروف الضاغطة 
  بعيد المنال. على عمل 

تحقيق المساواة أمام عقبة  ،ين المناطق الحضرية والمناطق الريفيةبال سيما  ،وتشكل التفاوتات الجغرافية -88
تحد منظومة القيم المحافظة من قدرة النساء والفتيات . كذلك، في المناطق الريفيةتقل الفرص إن ، إذ بين الجنسين

تيح بيئة تإلى بعض المناطق الحضرية  رفتقوي. صلياأل    ن  كان إقامته                                    على االنتقال للبحث عن عمل بعيدا  عن م
رفض بعض الوظائف ن إلى إلى اإلقالع عن العمل أو يضطرهالنساء يدفع قد ما  ،للمرأة التحرك واالنتقال بأمان

 للخطر.    ن  التي تعرضه

 المؤسسي إلطارا 

أهمية خاصة في يكتسب . غير أنه جميع المؤسسات العامةعود بالمنفعة على التنوع يال شك في أن  -89
 ،بعدت المرأة من السلك القضائي     است            تاريخيا ، الجهاز القضائي، بوصفه آلية ناشئة للمساءلة وإرساء العدالة. و

. ومع مرور الزمن، أفسح معظم الدول العربية المجال لعمل المرأة في إزاءها بفعل التصورات النمطية السلبية
زال التشكيك غير المنصف في يوال  .شغل جميع الوظائف القضائية لم تتمكن بعد من هاالسلك القضائي، إال أن

تصف ي. وون تمييز ضدهائية دقدرة المرأة على إصدار أحكام موضوعية يلقي بظالله على تقلدها لمناصب قضا
قيادية د المرأة لمناصب      تقل   همضد قبول    ا  نفسي   ا  شكل حاجزما ي ،ظة      محاف  عقليات مؤسسة القضاء عادة بالقيمون على 

  في السلك القضائي.

عاني عدد من الدول العربية من ضعف بنية مؤسسات المجتمع المدني ومحدودية قدرتها على التحرك وي -90
التشريعات التي يتم سنها لحماية النساء والفتيات، تأثير يؤدي ذلك إلى ضعف . وفي المجاالت الحقوقية والتنموية

  لقدرة على تقديم المساندة القانونية للنساء المهمشات.حد من االو ،لةءإلى تعطيل أدوات المساو

 األطر القانونية 

وجود التباس بين بغياب التكامل واالتساق وبتبقى طبيعة النظام القضائي الذي يتسم في الدول العربية،  -91
حقيقي  تحدن التشريعية، يكموصول المرأة الى العدالة. وعلى الرغم من اإلنجازات أمام          أساسيا          عائقا   ،األحكام

عدم االتساق  هذا القصورفاقم وي ي تطبيق العدالة الناجزة وإعمال آليات تطبيق األحكام القضائية دون تأخير.ف
. ويزداد األمر من جهة ثانية والدساتير والقوانين السائدة ، من جهة،بين المعاهدات الدولية التي التزمت الدول بها

 الفعلي على أرض الواقع. هاالحقوق التي تحددها القوانين الوطنية للمرأة وتنفيذبين الواسعة فجوة              سوءا  بفعل ال
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 المجتمع المدني والشباب لوضع المرأة في المنطقة العربية ىرؤ  -ياء

في قضايا  أهمية محوريةباعتباره ذا  ،منهاج عمل بيجينبإعالن واهتمام منظمات المجتمع المدني انعكس  -92
يرى المجتمع المدني و. التنميةفي شركاء الاألجهزة الحكومية وهذه المنظمات و تعاون بينطر الأل    ا  عزيزتالمرأة، 

معالجة عمل لالإشراك جميع أصحاب المصلحة في وضع خطط           تتمث ل في  ا التعاونهذالرئيسية لسس األ    أن  
أو سواء على المستويات التشريعية االلتزامات الوطنية واالستجابة ألولويات العمل المشتركة،  تنفيذالقصور في 

        خصوصا ، إلى وجود تمييز ضد الفتياتالموازية  هممشاوراتأشار الشباب في . وأو على مستوى السياساتالتنفيذية 
تمكين الفتيات في المجاالت لى رامية إدودية البرامج الوهذا التمييز تعكسه قلة ومحبحسب الفئات العمرية، 
إلى أهمية العمل مع األجيال المختلفة                     وأشار الشباب أيضا   الجتماعية واألمنية وغيرها.االقتصادية والسياسية وا

ية . وأكدوا على أهمإلى اآلن 2015نهاج بيجين في عام وملضمان استمرارية النتائج التي تم تحقيقها منذ إعالن 
والتنوع ضمن مختلف الشرائح بالتقاطع من أجل االعتراف الرائدات ضمن الحركة النسائية الشابات دعم جهود 

اهتمام خاص باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات رشحت المشاورات عن المجتمعية في المنطقة العربية. و
 لتواصل مع الشباب بشكل خاص.  لو ،لردم الفجوة بين األجيالواالتصاالت 

  



-27- 

 

 التقدم المحرز في تمكين المرأة  -       ثانيا  

     ككل  العربية على مستوى المنطقة في تمكين النساء والفتيات  المحرز تقدمللعام التجاه االهذا القسم تناول ي -93
 12ـ كل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمة الفي                          م تحليال  تفصيليا  للتقدم                                  خالل السنوات الخمس الماضية. ويقد  

بين إعالن ومنهاج عمل بيجين واطن االلتقاء        ي ن م  تب بعاد شاملةأ 6التي تم تجميعها في  ،منهاج بيجينعالن وإل
لتقارير الوطنية وحصر اتجميع من هذا القسم ليس هدف الو. (50)وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام و

 ةالضوء على التطورات اإلقليميتسليط       أيضا  بل ، فقط على مسار المساواة بين الجنسين إنجازات الدول
  .(51)على هذا المسار عامة للمنطقةالتجاهات االو

، المؤسسات الدولية واإلقليمية الداعمة للمساواة بين الجنسين في المنطقة العربيةفي هذا الشأن، بذلت و -94
مكين المرأة العربية تمن أجل مبادرات التنفيذ في مساندة الدول و         ا  كبيرة هودخالل السنوات الخمس الماضية، ج

مع ، الجهودتلك ليس حصر  كذلك، ،التقريرسم أو هذا القهذا الهدف من إال أن  .المساواة بين الجنسينتحقيق و
في العربية دول لالتي أعدتها ا ،الوطنيةتقارير الكشفت و تقرير منفصل.             ا  مفص ال  في تستحق بال شك توثيقأنها 
عن إنجازات جوهرية في بعض  ،                                                         مراجعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  إطار 

كشفت التقارير و. من االهتمام في السنوات القادمة    ا  زيدإيالؤها م بيجمجاالت أخرى في        قصور  مقابل  ،المجاالت
تؤثر وعات متضررة من النزاالدول الات تواجهها تحديعن تفاوتات بين الدول في درجة التقدم المحرز، وعن 

  .                      من تأثيرها على غيرهن   على النساء والفتيات بشكل أكثر حدة

 التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق: ولالمجال األ  -ألف

                                                                                            على الرغم من التقدم المحرز في عدد  من المجاالت المتصلة بتمكين النساء والفتيات، ال تزال الفجوة  -95
العام، بلغ ذلك ففي  . (52)2018عام في المائة  40بين الجنسين في المنطقة العربية شاسعة، حيث بلغت نحو 

في المائة،  48متوسط عالمي قدره قابل في المائة، م 20في المنطقة  القوى العاملةمتوسط مشاركة المرأة في 
المشاركة االقتصادية للمرأة،                           تفاوت  واضح  بين الدول فيكما برز  .(53)في المائة 74متوسط إقليمي للرجال قدره و

المعدل هذا في المائة في اليمن. ويقل  6في البحرين وقطر و في المائة 58مشاركة بين هذه الحيث تراوح معدل 
 (. 1شكل ال) أخرىل دو 8في المائة في  30و 20في المائة، ويتراوح بين  20دول عربية عن  7في 

 

  

                                                
 وخطة بيجين عمل ومنهاج إعالن بين االلتقاء واطن   م        تبي ن شاملة أبعاد 6 في 12 الـ الحاسمة االهتمام مجاالت تجميع يرمي )50(

ين هذين على المحرز        التقد م في البحث تيسير إلى 2030 عام ز المسارين هذين أحد على رزالمح التقدم     أن   إلى       نظرا   واحد، آن في          المسار        يعز 
  اآلخر. على        المحق ق         التقدم  

 الوطنية. تقاريرها على       االط الع يرجى دولة، كل إنجازات تفاصيل حول المعلومات من لمزيد )51(

)52( 15 p. 2018, Forum, Economic World. 

)53(  today: beyond averages, beyond income, Beyond 2019 Report Development Human (2019) UNDP
          .http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf 5. Table century. 21st the in development human in Inequalities 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
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 2018أكثر في القوى العاملة، فسنة  15مشاركة المرأة في عمر   -1الشكل 

 
 Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities “Human Development Report 2019 UNDP (2019) :المصدر

in human development in the 21st century”. Table 5.                                                                                                              

، إلى تفاوت بين الدول العربية القوى العاملةبين الجنسين في معدل المشاركة في وتشير بيانات الفجوة  -96
دول عربية.  تسع نقطة مئوية في 50 مقابل أكثر من ،جيبوتيجزر القمر ونقطة مئوية في  20ال تتجاوز  أنها إذ
لدى يصل هذا المعدل  أنعلى  ،معدل مشاركة النساءبمقارنة معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة      تدل  و

وجود تفاوت بين وعلى لدول العربية، في ا ،في المتوسط ه لدى اإلناث،أضعافالذكور يصل إلى أكثر من أربعة 
الجمهورية العربية أضعاف في  ستة صل إلىفهي ت ،دول عربية خمستقل عن الضعف في فالفجوة  . الدول

  في اليمن.    ا  ضعف 12وإلى  ،والعراق ةسوريال

                                                                                           ويرتبط انخفاض معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة ارتباطا  مباشرا  بأشكال أخرى من عدم المساواة  -97
يؤثر الذي  ،مجال القانونيفي الضد المرأة التمييز بين هذه األشكال من . وبين الجنسين في المجتمعات العربية

لها  بمدى مساندة المجتمع وتتأثر مشاركة المرأة في القوى العاملةفي االقتصاد المنظم. تها                سلبا  على مشارك
تعارف في رعاية أسرتها. ومن المالمتمثل ودورها االجتماعي في االقتصاد بين دورها اإلنتاجي لتحقيق توازن 

 مسؤوليةال، بشكل أساسي، المرأةتلقي على                              بين الجنسين توزيعا  جامدا ، ودوار األوزع أن القوالب النمطية تعليه 
وتتوافر بيانات حول نسبة الوقت حتى وإن كانت امرأة عاملة.  ،القيام بأدوار الرعاية االجتماعية ألسرتهاعن 

وتشير هذه البيانات إلى . دول عربية فقط 7في مدفوع األجر الالذي تنفقه المرأة العربية في العمل المنزلي غير 
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في المائة  24في قطر وفي المائة  8 تراوح بينتأن نسبة الوقت الذي تمضيه المرأة في أعمال غير مدفوعة األجر 
فعند مقارنة . كبيرتشير نفس مصادر البيانات إلى تدني مشاركة الرجل في هذه األعمال بشكل . وفي العراق

يتبين أن المرأة تمضي  ،بالوقت الذي ينفقه الذكورمدفوع األجر المنزلي غير في العمل الالوقت الذي تنفقه اإلناث 
الجزائر في  أضعافه 6و، في المغربأضعافه  7وأضعاف الوقت الذي يمضيه الرجل في مصر،  9 في المتوسط

  .(54)ودولة فلسطين والعراق

 باألمومة ورعاية األطفال ورعاية األبوينالمتعلقة المواتية البيئة التشريعية واإلدارية والتنظيمية بإمكان و -98
على االستمرار في ساعدها وأن ت في زيادة قدرة المرأة العاملة على تحقيق توازن بين أدوارها المتعددة،أن تسهم 

مدفوعة األجر عند الالمتوسط العالمي لعدد أيام اإلجازة يبلغ ق بأطفال. و   ز     ر            بعد أن ت  نظامي، حتى سوق العمل ال
مقارنة ، ما يضع مجموعة الدول العربية في ذيل القائمة في المنطقة العربية    ا  يوم 75مقابل  ،مايأ 107الوضع 

في دول أوروبا     ا  يوم 165هو  متوسط عدد أيام إجازة الوضع المدفوعةف .المناطق الجغرافية األخرى في العالمب
    ا  يوم 89و ،الكاريبيمنطقة البحر ا الالتينية وفي دول أمريك    ا  يوم 96و ،في جنوب آسياأيام  110و ،الوسطىوآسيا 

 .(55)والمحيط الهادئ في دول شرق آسيا    ا  يوم 86و، الكبرىاألفريقية  في دول جنوب الصحراء

دور المرأة في ترتبة عن والم ،األعباء المادية والتنظيمية التي يتحملها صاحب العمل تفاقميفضي كذلك،  -99
حتى عندما تتساوى  ،ز أصحاب األعمال في القطاع الخاص ضد تشغيل النساء     تحي  إلى  ،رعاية أبنائها وأسرتها

  المرأة والرجل في القدرات والمهارات المرتبطة بالعمل.

             مسلطا  الضوء األمومة في الدول العربية، الوضع وحكام الوطنية المتصلة بإجازات األ 3 الجدول     بي ن وي -100
مدة در تمويل األجر. ويشير إلى أن اومص ،واألجر المستحق عنها ،جازةاإلهذه بين الدول في مدة تفاوت العلى 
ى إعطاء المرأة مستحقاتها       تتول  التي  الجهةمن حيث وتتفاوت الدول     ا . يوم 120و    ا  يوم 30اإلجازة تتراوح بين هذه 

أجر كامل منح هذه اإلجازة ب   ت   ،كما يشير الجدولتقديم هذه المستحقات. فمدة  من حيثوعن فترة إجازة الوضع، 
في معظم الدول العربية. ويختلف مصدر تمويل األجر المدفوع من دولة ألخرى. وتميل حكومات بعض الدول 

يقع العبء المالي بالكامل و.                                        حتى ال ي قلع أصحاب العمل عن تشغيل النساء ،إلى تحمل هذا العبء المالي بالكامل
والمغرب وموريتانيا. والعراق هي األردن وتونس والجزائر  ،دول عربية 6على هيئات الضمان االجتماعي في 

 25يشارك صاحب العمل في تحمل ف ،تشاركي في تحمل هذا العبء المالي     هج    ن  اعتمادوتتجه بعض الدول إلى 
فيتحمل  ،باقي الدول العربيةفي من التكلفة في جيبوتي. أما في المائة  50من التكلفة المالية في مصر وفي المائة 

هذه التشريعات في القطاع العام وعادة ما تنطبق احب العمل العبء المالي المرتبط بإجازة الوضع بالكامل. ص
في القطاع غير  الموسمية أو المؤقتة العاملةاليد على ال تطبق ، في الغالب، هاولكن. وفي القطاع الخاص المنظم

  الفقيرات المالذ الوحيد للعمل.تجد فيها معظم النساء التي القطاعات ال في و، المنظم

  

                                                
 .2018 اإلنمائي، المتحدة ماألم برنامج )54(

 .95 ص ،2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )55(
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 2017األحكام الوطنية المتعلقة بإجازة الوضع،   -3الجدول 

 مصدر التمويل األجر المدة الدولة

 الضمان االجتماعي أجر كامل أسابيع 10 األردن

 صاحب العمل أجر كاملنصف أجر أو  أسابيع 6,4 اإلمارات العربية المتحدة

 صاحب العمل       يوما   60أجر كامل ألول  أسابيع 10.8 البحرين

 الضمان االجتماعي ثلثا أجر     ا  أسبوع 14 تونس

 الضمان االجتماعي أجر كامل         أسبوعا   14 الجزائر

 صاحب العمل أجر كامل         أسبوعا   14 جزر القمر

 صاحب العمل أجر كامل        سبوعا  أ 17.2 ةسوريالجمهورية العربية ال

 أجر كامل         أسبوعا   14 جيبوتي
 من الضمان االجتماعيفي المائة  50

 من صاحب العملفي المائة  50

 صاحب العمل أجر كامل أسابيع 8 السودان

 صاحب العمل نصف أجر         أسبوعا   14 الصومال

 شهر 12 العراق
 6وأشهر براتب تام  6

 راتب أشهر بنصف
 الضمان االجتماعي

 العملصاحب  أجر كامل أسابيع 7      ع مان

 صاحب العمل أجر كامل أسابيع 10 دولة فلسطين

 صاحب العمل أجر كامل أسابيع 8 قطر

 يوم 70 الكويت
                  يوما  مدفوعة األجر  70

أشهر غير  4باإلضافة الى 
 مدفوعة األجر

 صاحب العمل

 صاحب العمل أجر كامل أسابيع 10 لبنان

 صاحب العمل أجر كامل         أسبوعا   14 ليبيا

 أجر كامل       بوعا  أس 17.2 مصر
 من الضمان االجتماعيفي المائة  75

 من صاحب العملفي المائة  25

 الضمان االجتماعي أجر كامل         أسبوعا   14 المغرب

 صاحب العمل أجر كامل أسابيع 10 المملكة العربية السعودية

 الضمان االجتماعي أجر كامل         أسبوعا   14 موريتانيا

 العملصاحب  أجر كامل أسابيع 10 اليمن

 .مواقع الوزارات والمؤسسات المعنية في الدول العربيةالتقارير الوطنية وبناء على  ،اإلسكوا: المصدر

يجب مراعاة السياق وفي دراسة هذه النسب،  .ترتفع نسب البطالة في معظم الدول العربية ،بصفة عامة -101
سياسية رات       وتغي  هذه المنطقة اضطرابات  ضربتخالل السنوات الخمس الماضية، العربية. ف الخاص بالمنطقة

التي تأثرت بتلك العربية دول وكذلك إلى ال ،عدم اليقين امتدت آثارها إلى ما بعد انتهاء النزاعاتمن وحالة 
 الذكور واإلناث على حد سواء. لدى إلى ارتفاع البطالة . وقد أدت هذه الظروف رات بشكل غير مباشر       التغي  

نسبة فالمتوسط العالمي ل. بمناطق أخرى في العالمشاسع مقارنة إال أن التفاوت بين الجنسين في معدالت البطالة 
ن مستواها في المائة ع 24ناث تزيد بنحو أي أن البطالة بين اإلفي المائة،  124يصل إلى  (56)البطالة بين الجنسين

                                                
 وإذا .100 بـ مضروبا الذكور بين البطالة نسبة على اإلناث بين البطالة نسبة قسمة حاصل هي الجنسين بين البطالة نسبة )56(

  الذكور. لصالح مساواة عدم هناك أن يعني 100 عن النسبة زادت اوكلم تامة الجنسين بين المساواة أن يعني فهذا 100 لـ مساوية النسبة كانت
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أي أن مستوى البطالة بين اإلناث في المائة،  237العربية إلى في الدول ه النسبة هذصل ت ،في المقابل. بين الذكور
في باقي مناطق في المائة  153وفي المائة  115تراوح بين ه النسبة تهذ. ويزيد عن ضعف مستواها بين الذكور

وإضافة إلى انخفاض مشاركة . (57)في المائة 85إلى ه النسبة هذفع فيها ترتباستثناء دول شرق آسيا التي  ،العالم
نسب البطالة في المتعلق ب 4الجدول             هو مبين  في ، كما ترتفع نسبة البطالة بين اإلناث ،القوى العاملةالمرأة في 

 . الجنسحسب  ،2018الدول العربية لعام 

 2018             عاما  وأكثر،  15نسبة البطالة في الفئة العمرية   -4الجدول 

 معدل البطالة اإلجمالي الذكور إلناثا الدولة

 15.0 13.3 23.0 األردن

 2.6 1.7 7.5 العربية المتحدة اإلمارات

 1.0 0.3 3.5 البحرين

 15.5 12.9 22.6 تونس

 12.2 10.1 21.3 الجزائر

 3.7 3.5 4.1 جزر القمر

 8.1 6.0 20.6 ةسوريالجمهورية العربية ال

 11.1 10.4 12.0 جيبوتي

 12.9 9.2 23.2 السودان

 14.0 13.6 15.4 الصومال

 7.9 7.2 12.3 العراق

 3.1 1.7 12.9 (58)     ع مان

 30.2 24.7 50.8 فلسطيندولة 

 0.1 0.1 0.6 قطر

 2.1 9. 4.6 الكويت

 6.2 5.0 9.9 لبنان

 17.3 14.9 24.6 ليبيا

 11.4 7.8 23.1 مصر

 9.0 8.6 10.4 المغرب

 5.9 3.0 20.3 السعوديةالمملكة العربية 

 10.3 9.1 12.9 موريتانيا

 12.9 12.1 23.5 اليمن

 ,ILOSTAT database. Available at 2018”, ILO modelled estimates, November  –Unemployment rate “ILO: المصدر

https://ilostat.ilo.org (accessed on 24 June 2019).                                                                                                                   

                                                
 .2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )57(

 المائة في 7.1و للذكور المائة في 0.8 بلغ البطالة لنسبة         مختلفا           تقديرا        ع مان في والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز أصدر )58(
 البطالة: نسبة التالي: التعريف على التقدير هذا ويعتمد .2018 األول/ديسمبر وكانون الثاني/نوفمبر تشرين شهري بيانات على       بناء   وذلك لإلناث،
 محددة خطوات واتخذوا للعمل، ويسعون عمل، أي يزاولون ال ممن فأكثر( سنة 15 السكان )من عمل عن الباحثين األفراد لعدد المئوية النسبة
 الجدية رغبتهم على داللة في شهرية بصفة بياناتهم بتحديث ويقومون العاملة، القوى لسجل العامة الهيئة لدى التسجيل خالل نم عمل عن للبحث
 سن في السكان إجمالي هم النشطون والسكان السلطنة. في النشطين" "السكان إجمالي من للعمل، واستعدادهم للعمل فرصة على الحصول في

  الرسمية(. اإلدارية السجالت في المسجلون عمل عن والباحثون العاملون فأكثر سنة 15 العمرية الفئة في السكان )مجموع العمل

 

https://ilostat.ilo.org/
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إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة تنفيذ رصدت الدول العربية في استعراضها إلنجازاتها نحو  -102
تعزيز المساواة ( أ: )يه ،ضمن ثالثة محاور رئيسيةالتي تحققت د واإلنجازات                             وعشرين عاما  العديد من الجهو

وتعزيز  ،مدفوعة األجر والعمل المنزليالالرعاية غير أعمال ( إعادة توزيع ب)؛ العمل بأجر بين الجنسين في
القطاع العام. ل في معدالت التشغينفاق العام أو تخفيض ( تأثير تدابير تخفيض اإلج)؛ سرة والعملالتوفيق بين األ

 لك المحاور.تضمن  اإلقليميرصد لالتجاه  يلي وفيما

 يتعلق بدور المرأة في العمل بأجر فيماتعزيز المساواة بين الجنسين  -1

إلى أخرى بادرت دول ، بالعمل بأجرالمعنية القائمة في حين استمر بعض الدول في تنفيذ تشريعاته  -103
دول أخرى قامت كذلك وتعزز المساواة باألجر وتمنع التمييز على أساس الجنس، جديدة تطوير تشريعات 

بمراجعة أنظمتها الداخلية بهدف التطوير واإلصالح. ويعتبر اإلصالح التشريعي المنجز من أهم الخطوات 
  أهم العوائق الهيكلية التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل.أحد الالزمة لمعالجة 

. وتعاقب منع التمييز على أساس الجنس، وهي تمدونة الشغلمن  9المغرب المادة     سن   ،المثالعلى سبيل  -104
السعودية المملكة العربية وقامت .             على المخال ف ماليةعن طريق فرض غرامة  ،9ة المادة مخالفعلى  12المادة 

مقابل ي األجر ف تتمييز بين العاملين والعامالالمنع  علىه تنص من 34المادة فأصبحت  ،بتعديل قانون العمل
مبدأ المساواة باألجر  على (59)منه 4.2لتؤكد الفقرة  ،وقام األردن بتعديل قانون العملالعمل ذي القيمة المتساوية. 

بل صاحب العمل. كما                   هذا التمييز من ق  ارتكاب ألعمال المتساوية القيمة، وتشديد العقوبة في حال إثبات مقابل ا
قانون العقوبات المعدل لعام مكرر من  306ضمن المادة  ، وذلكخالية من التحرشدخلت مادة لضمان بيئة عمل    أ  

العمل.  ا الفعل صاحبارتكب هذضاعف العقوبة إذا تعلى التحرش في مكان العمل، وذه المادة ب هعاقتو. 2017
أصدرت و ،العملمكان في بما في ذلك  ،ضد التحرش الجنسي    ا  قانون المملكة العربية السعوديةسنت  ،كذلك

على هذا المرسوم  وينص .للموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش 2018في عام  96م/ المرسوم الملكي رقم
الحكومي والقطاع الخاص بوضع تدابير للوقاية من التحرش "ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في القطاع 

تم تعديل قانون العقوبات في  ،مصر ي. وف"الشكاوى يت تلقازمة لتنفيذ القانون كآليومكافحته وتحديد اآلليات الال
 رش الجنسي في مكان العمل. التحيشمل بما  ،لتجريم التحرش الجنسيمنه  ب –أ  306المادة 

على تعزيز السياسات واآلليات لضمان تنفيذ تلك التشريعات. فقامت مصر عديدة عربية عملت دول و -105
 .(60)2019لسنة  (1)قرار رقم موجب الب العاملة ىوزارة القوفي  بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

 ؛والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ؛تحقيق المساواة بين الجنسينهذه الوحدة  والهدف من
 شرعتووتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.  ؛التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العملو؛                         وتمكين المرأة اقتصاديا  

 ،على االئتمان هالخدمات المالية وتسهيل حصولجميع الدول العربية في تنفيذ برامج لتحسين حصول المرأة على ا
في مجال نساء سواء من خالل برامج زراعية أو صناعية. كما صممت مشاريع ومبادرات لضمان مشاركة ال

 االستثمار ووصولهن إلى التقنيات الحديثة والذكية. 

  

                                                
 األردنية المملكة       عاما ، وعشرين خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ نحو المحرز للتقدم الشاملة الوطنية المراجعة )59(
  .2019 أبريل/نيسان الهاشمية،

 حتى 2014 آذار/مارس من الفترة عن بيجين عمل منهاج تنفيذ في المحرز التقدم عن العربية مصر جمهورية تقرير )60(
   .2019 نيسان/أبريل

 

http://www.equipement.gov.ma/Reglementation/portuaireetmaritime/Marine-Marchande/Documents/CodeTravail.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_250182.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_250182.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_250182.pdf
https://www.jba.org.jo/CMS/UploadedFiles/Document/2f2aa013-f5c6-45df-b478-6427fe39ceea.pdf
https://www.jba.org.jo/CMS/UploadedFiles/Document/2f2aa013-f5c6-45df-b478-6427fe39ceea.pdf
https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3/
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من ضمنها تجريم  ،في الدول العربية جيدةالممارسات الكثير من الالمراجعات الدورية أمثلة على ظهر وت -106
وقوانين  ؛(2017لسنة  219القانون رقم ) في مصركما هو الحال  ،عدم حصول المرأة على حقها في الميراث

ملكية األراضي المرأة في وبشكل عام، لم يحظ تعزيز حقوق  ،المساواة بين الجنسين في الميراث في تونس. إال أنه
ساسية األى إلى التقنيات الحديثة )بما في ذلك التقنيات الذكية للمناخ( والبن هاوضمان حيازتها، وتحسين وصول

آليات لم يضع معظم الدول العربية ففي الدول العربية.                                               مات )بما في ذلك اإلرشاد الزراعي( باهتمام كاف  والخد
في هيئات صنع القرار االقتصادي )في وزارات التجارة والمالية والمصارف للمرأة لمشاركة المتساوية من أجل ا

من العمل المرأة انتقال            بشكل كاف  هذه الدول تدعم ولم . (، على سبيل المثالالمركزية واللجان االقتصادية الوطنية
تدابير قانونية وسياسية تفيد المرأة العاملة في القطاع غير نظامي من خالل اتخاذ إلى العمل النظامي غير ال

 .والعمل غير المنظمالرسمي 

 الذكور واإلناث،  نبي مدفوعة األجر والعمل المنزليالالرعاية غير أعمال إعادة توزيع   -2
 سرة والعملاألالمرأة بين وتعزيز توفيق 

اتخذ إجراءات للتوسع في خدمات رعاية األطفال في مراحل ها من    ا  تشير تقارير الدول العربية إلى أن عدد -107
ز . كما مساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين دورها المهني ودورها العائليل ،الطفولة المبكرة عدد      عز 
لذين يعانون من الشيخوخة أو ا، أو مؤسسية لكبار السن من المصابين بأمراض مزمنةته المن الدول مساند

المرأة عاتق من المسؤولية الملقاة على بال شك خفف تلك المساندة تو، يحتاجون إلى رعاية صحية ونفسية مكثفة
غير القطاع يغطي الضمان االجتماعي للنساء العامالت في  2015عام في     ا  الجزائر قانونأصدرت فقد  .العاملة
  .مقابل مبلغ شهري ،مومةأللو الطبي للتأمين األداءات العينيةمن يستفدن ل ،والعمل غير المنظم الرسمي

تكافؤ تحقيق ل    ا  البحرين لجان تفقد أنشأ .األبوةأو  دول حزمة مزايا مرتبطة بإجازة األمومةة وتوفر عد -108
تكفل منح المرأة إجازة وضع لمدة بحيث الفرص في مؤسسات القطاع الخاص نجحت في تعديل اللوائح الداخلية 

، وتوفير أوقات عمل مرنة ومخففة للنساء الحوامل ؛أيام مدفوعة األجر 10 لمدة ة           إجازة أبو  الرجل ومنح  ؛   ا  يوم 140
 .    ا  رضيع                              رعاية للمرأة التي تتبنى طفال   جازةإومنح  ؛من الشهر الثامن من الحمل                   ساعات عمل ابتداء   6وهي 

ا مإلدراجه ،مدفوعة األجر والعمل المنزليالجادة لقياس الرعاية غير عديدة مساع دول عربية بذلت و -109
مان ودولة     وع  الجزائر والعراق كل من  قام ،على سبيل المثال .في اإلحصاءات وفي منظومة المحاسبة الوطنية

تقييم مساهمة كل من  ،ذا المسحه من خالل ،     ي مكنو .بتنفيذ مسح استخدام الوقتوالمغرب ومصر وقطر  فلسطين
ومن ثم تقدير قيمه العمل غير  ،سرةعمال المنزلية وفي الرعاية االجتماعية ألفراد األناث في األالذكور واإل

 .النساءؤديه مدفوع األجر الذي ت

في مجال الرعاية المدفوعة األجر، ت العمل الالئق للعامالتقدم في تعزيز أي ولم تعكس تقارير الدول  -110
تشجيع مشاركة الرجال من أجل حمالت أو أنشطة لزيادة الوعي في تنفيذ  الو ،(61)اتالمهاجر تمالاالع نبمن فيه

ية قانونعديالت ت اعتمادفي ز أي تقدم كذلك             . ولم ي حر  مدفوعة األجر والعمل المنزليالوالفتيان في الرعاية غير 
مدفوعة المساهمة غير التعترف ب وأتعلق بتقسيم األصول الزوجية أو استحقاقات المعاش التقاعدي بعد الطالق ت

 .في األسرة أثناء الزواجللمرأة األجر 

                                                
 العربية. الدول بعض في "المقيم" أو "الوافد" مصطلح ستخدم   ي   )61(

http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&ItemID=110734&%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-219-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2017-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-77-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1943-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB
http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&ItemID=110734&%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-219-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2017-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-77-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1943-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB
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 والخدمات الجتماعية ،والحماية الجتماعية ،القضاء على الفقر :المجال الثاني  -باء

 الفقر وال تتوافر بيانات محدثة وقابلة للمقارنة عن بدرجات متفاوتة،تعاني المجتمعات العربية من الفقر  -111
                                                                                                           في جميع الدول العربية. واستنادا  إلى بيانات البنك الدولي بشأن نسبة السكان دون خط الفقر، الم ع د ة باستخدام 

لفقر المتعدد األبعاد، خط الفقر الوطني أو نسبة السكان دون خط الفقر الدولي أو نسبة السكان الذين يعانون من ا
. وال تتوافر وموريتانيا واليمن السودان والصومالجزر القمر ويتضح أن ظاهرة الفقر متفاقمة بشكل خاص في 

                                                                                                      بيانات حول الفجوة بين الجنسين في معدالت الفقر، نظرا  إلى أن الفقر ي قاس على مستوى األسر المعيشية. إال أن 
                                                                        نة معدالت الفقر بين النساء المسؤوالت عن األسر )الم ع يالت(، ال سيما المطلقات عند مقار                        تأنيث الفقر يبدو جليا  

، بباقي أفراد المجتمع  .(62)                                    أو األرامل منهن 

تنفيذ حزمة من السياسات الكلية التي من دون  تحقيقهاالقتصاد، وال يمكن ية يرتبط القضاء على الفقر ببن -112
ال تعكس بالضرورة أثر وقد  ،محدثةقد ال تكون البيانات المتاحة تلك أن غير سياسات تمكين المرأة.  تتكامل مع

تجلت ففي هذه السنوات، . في السنوات الخمس الماضية اتمتضررة من النزاعالدول الشهدتها رات التي        التغي  
 .نوالالجئي المهاجرين والنازحينفي صفوف  ،دقةب ةغير مقاس توإن كان ،ةصارخبصورة مظاهر الفقر وتبعاته 

ت و المادية المرتبطة بتوفير  آثارها األوضاعت تجاوزو        خصوصا ، النساء والفتيات الفقر هذه بمظاهر       أضر 
 ،جنسيالستغالل في حاالت كثيرة لال      ضتهن  عرسالمة وكرامة النساء والفتيات و          حتى هد دت  الحاجات األساسية

 . لقاصراتاتزويج و ،ريسالقتزويج الو

. رص العمل بأجر وفرص العمل الالئقف                   ما ي تاح للنساء من ة     قل  الفقر                            من األسباب التي ي عزى إليها و -113
تتمثل إحدى األدوات الفعالة و. ةكل االقتصادياتنوع الهيدرجة هذه الفرص ببنية االقتصادات الوطنية وترتبط قلة و
 ،تعزيز وصول النساء الفقيرات إلى العمل الالئقلحد من الفقر لدى النساء وأفراد األسر التي تعيلها امرأة في ل

إعانات تقديم و ،المهاراتتعزيز و ،التدريب على العمل، وتوفير سوق العملفعالة لسياسات اعتماد من خالل 
نسبة كبيرة من النساء العربيات في القطاع تعمل ، القوى العاملةتدني نسبة مشاركة المرأة في . وفي ظل التشغيل
حمي حقوقهن. وال تتجاوز نسبة اإلناث تقوانين حيث ال منخفض العائد الالعمل الموسمي سيما في  ال ،الزراعي

وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت  ،من إجمالي اإلناث العامالت في المائة 17زراعية القطاعات غير الالعامالت في 
 . (63)في المائة 39ره قدبالمتوسط العالمي و

من      مثال  ر في عالم العمل،                                                  لتكييف أنظمة الحماية االجتماعية مع الواقع المتغي  نفذت عدة بلدان تدابير و -114
    ن  لحسابه تئات معينة من العامالتطال فتأمين األمومة والبطالة، وتوسيع نطاق التغطية ل استحقاقاتتقديم خالل 

خطط الضمان ف. اليةعمستويات فوائد تأمين تغطية شاملة وتوفير التدابير ل            لم تكف  تلك الخاص. ومع ذلك، 
األخرى، مثل أو الحاالت تغطية المخاطر من دون  ،إلى التركيز على توفير المعاشات التقاعديةتميل االجتماعي 

الرعاية الصحية للمواطنين توفير عدم وجود آليات كافية ل       ويشك ل تغطيتها بشكل جزئي. مع البطالة أو األمومة، أو 
 (64)في المائة 27الى أن تشير معظم الدول العربية. فبيانات منظمة العمل الدولية كبير في       قلق         مصدر               األكثر ضعفا  

أن أنظمة الحماية االجتماعية في تقاعد الشيخوخة في الوطن العربي. وال شك استحقاقات فقط من كبار السن يتلقون 
 منها على سبيل المثال االنخفاض في عدد المشتركين والمشتركات في  ،من التحديات    ا  في المنطقة تواجه عدد

 وتضاف إلى تلك التحديات . في التغطية االجتماعية المساهمة القوى العاملةلى أقل من ثلث إهذه األنظمة 

                                                
)62( 2018 others, and Nieuwenhuis. 

 .2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )63(

 نفسه. المرجع )64(
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تماعية على أنظمة المساعدة االج    ا  كبير    ا  تشكل ضغط ، وهيواللجوءوآثار النزوح  ةالمستمر رات السياسية       التغي  
  والتأمين االجتماعي.

قدم معظم الدول العربية إعانات يأنظمة الحماية االجتماعية الشاملة، إنشاء         بدال  من  ،وفي بعض الحاالت -115
تبقى محدودة النطاق والتغطية ذه اإلعانات ه أنغير ؛ وخاصة الوقود والغذاء ،سلعحصول على المالية لل
أمام العدالة االجتماعية في المنطقة                                     الحصول على الحماية االجتماعية عقبة  . ويشكل عدم المساواة في (65)والمزايا
ذوي العقود من العام والخاص  ينالقطاع ين فيملاعالفي معظم البلدان، تغطي الخطط والبرامج المتوفرة ف. العربية

الزراعي، ملون في القطاع االعون، والعمال المؤقت من تلك البرامج ستبعد   ي                          . في المقابل، غالبا  ما النظامية فقط
ن لحسابهم الخاص. والعاملبعيد              ن، وإلى حد  والعمال المهاجروالعمال غير النظاميين، والمنازل،  ون فيملاعوال

 ، وانخفاض مشاركة والعمل غير المنظمالرسمي قطاع غير عمل في ال                          المعدالت المرتفعة نسبيا  للوتساهم 
معدالت تغطية التأمين االجتماعي، ال سيما انخفاض في  ،وارتفاع مستويات البطالة ،اإلناث في سوق العمل

 بالنسبة للنساء.

للحماية  استراتيجية متكاملةوضع وتنفيذ لى اإلصالح من أجل إالحاجة شتد في ظل هذه المعطيات، تو -116
ة وأهميية االجتماعية، مفهوم الحد األدنى من الحما حولنقاش جدي إجراء ول المنطقة وعلى د. االجتماعية

صياغة                . وعليها أيضا  حل المشاكل االجتماعية الرئيسية في المنطقة العربيةعلى في المساعدة ة يالحماية االجتماع
الجهود لضمان استمرار الحماية وتكثيف ؛ لحماية االجتماعيةحد أدنى مالئم من اسياسات جديدة من شأنها وضع 

عن طريق يتحقق ذلك و. غطية جميع الشرائح المستحقةتن االجتماعي تقوم على للتضامأساسية االجتماعية كآلية 
زيادة تغطية و ،تكريس حق الجميع في الحصول على الحماية االجتماعية في الدساتير والسياسات والتشريعات

سر. فراد واأللى جميع األإوصولها كفالة وتها واستدام هانصافإوتها وفعاليتها وتحسين كفاء، الحماية االجتماعية
في تحديد التوازن الصحيح بين حماية       هاما        دورا  ؤدي الذي ي ،تشجيع الحوار االجتماعي التشاركي      أيضا         يتعي ن و
يساهم استقرار و. ، من ناحية ثانيةدنى لألجور                                         والمستويات المقبولة اجتماعيا  من الحد  األ ، من ناحية،م التشغيل   ظ     ن  

العدالة تحقيق سهام في اإلوتشجيع االستثمار في وبالتالي  رجوة،ق النتائج المنظام العالقات العمالية في تحقي
فعالة تشغيل تصميم سياسات ويتعين من خالل ضمان تقاسم منافع النمو االقتصادية بعدالة أكبر.  ،االجتماعية
 . (66)ال سيما بالنسبة للنساء ،تنشيط سوق العملقادرة على وبرامج 

فهذه النسبة  .وفيات األمهاتنسب في خفض        كبيرا                            بعض الدول العربية إنجازا   حققوفي سياق متصل،  -117
     أما   60و 20ولبنان وليبيا، وتتراوح بين الخليجي ألف مولود في دول مجلس التعاون  100لكل     ا  أم 20عن تقل 
تظل نسبة وفيات األمهات مرتفعة  ،في المقابل. ومصرفلسطين دولة واألردن والعراق ألف مولود في  100لكل 

تصل إلى  . وهيواليمن وموريتانياجزر القمر والسودان في                      رتفع ارتفاعا  كبيرا  في دول المغرب العربي، وت
 (.2شكل الألف مولود ) 100ألمهات لكل لحالة وفاة  700ل أكثر من      سج   حيث  ،في الصومالعلى مستوياتها أ

 90تجاوز تهي و ،(3شكل ال)م خدمات صحية             على يد مقد  ة الوالدات التي تتم                                ويرتبط هذا المؤشر عكسيا  مع نسب
 في المائة(. 9في الصومال )كبير بشكل نخفض وت ،دولة عربية 14في  في المائة

  

                                                
 تاريخ. دون الدولية، العمل منظمة )65(

 .2014 قعوار، )66(
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 2018-2015نسبة وفيات األمهات في الدول العربية،  -2الشكل 

 
 Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities  .Report 2019 DevelopmentUNDP (2019) Human: المصدر

in human development in the 21st century. Table 5. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf.                               

 2018-2015في الدول العربية  ةطبيال اتخدمللمقدم  على يدنسبة الولدات التي تتم   -3الشكل 

 
Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities  .Report 2019 UNDP (2019) Human Development: المصدر

in human development in the 21st century. Table 5. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf.                               
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 1.7(، إذ إنها تتراوح بين 5                                                                   ويسج ل تفاوت واسع في معدالت اإلنجاب الكلية بين الدول العربية )الجدول  -118
أطفال لكل امرأة. وبصفة عامة، ينخفض المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب  5.4طفل و

                                                                                            العربي، ويرتفع في الدول األقل دخال  وفي العراق ودولة فلسطين. وتضم الدول التي تسجل معدالت إنجاب 
في المائة في  20تقل عن                                                                               مرتفعة نسبة  منخفضة من السيدات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة، وهذه النسبة

والسودان والصومال وموريتانيا. غير أن انخفاض استخدام هذه الوسائل ال يعني بالضرورة  جزر القمر وجيبوتي
في المائة،  25كثيرات، تفوق نسبتهن                                       كبير من األطفال. ففي هذه الدول، نساء                                    تبني قيم إنجابية تحبذ إنجاب عدد  
توقف عنه، ولكن لم تتوافر لهن وسائل تنظيم األسرة الالزمة لتحقيق رغباتهن يرغبن في تأجيل اإلنجاب أو ال

 (. 4                                                          اإلنجابية فبقيت احتياجاتهن  في هذا الصدد غير ملب اة )الشكل 

 2017-2013ونسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة، الدول العربية إلنجاب لمعدل الكلي ال  -5الجدول 

 نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة نجاب الكليمعدل اإل الدولة

 61.2 3.5 األردن

 62.5 1.7 اإلمارات العربية المتحدة

 61.8 2.1 البحرين

 27.5 2.4 تونس

 57.1 3.0 الجزائر

 19.4 4.3           جزر الق مر

 53.9 2.9 الجمهورية العربية السورية

 19.0 2.8 جيبوتي

 12.2 5.2 السودان

 14.6 5.4 الصومال

 52.5 4.1 العراق

 29.7 2.9      ع مان

 57.2 4.1 دولة فلسطين

 37.5 1.9 قطر

 52.0 1.9 الكويت

 54.5 1.7 لبنان

 41.9 3.4 ليبيا

 58.5 3.5 مصر

 67.4 2.2 المغرب

 24.6 2.4 المملكة العربية السعودية

 17.8 4.3 موريتانيا

 33.5 4.4 اليمن

 .E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر
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 2017-2014 تنظيم األسرة في الدول العربيةحيث الحاجة غير الملباة من   -4الشكل 

 
 .E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر

خدمات التواجه المنطقة العربية نقص خدمات الصحة اإلنجابية وال تزال التحديات الصحية التي من و -119
          تطلب سد ه معرفة يالنقص في بفعل  ،المطلوبدون هذه الخدمات ما عدا في لبنان، ال تزال ف. اإليدزللمصابين ب

لتعزيز الوعي في هذا  برامج مجتمعيةتنفيذ أو  ،ل التثقيف الجنسي الشامل في المدارس     تقب  لل ثقافي      تحو  تحقيق 
 .رفض االعتراف بوجوده     فض ل ي مجتمع               نظرا  إلى أن ال مرض اإليدزإحصاءات عن مدى انتشار ال تتوافر و .الشأن

في تزويد النساء والفتيات بالخدمات     ا  كبير    ا  تحدي والالجئين وتواجه الدول العربية المستقبلة للمهاجرين والنازحين
 لتقديم الخدمات الصحية للنازحات ،ومنها األردن ولبنان ،على الرغم من الجهود المبذولة في بعض الدولف .المناسبة

 . الموارد حجر عثرة أمام تلبية االحتياجات الصحية األساسية بشكل مناسبتقف قلة السوريات،  والالجئات

                                                                                بالتعليم، شهدت السنوات الخمس الماضية تحسنا  في مؤشرات تعليم اإلناث في كافة الدول يتعلق  وفيما -120
بين الجنسين في نسبة على الرغم من استمرار الفجوة و. التي تشهد صراعات سياسيةتلك باستثناء  ،العربية
المساواة بين ر فجوة    س                    دالئل عديدة على ج  تتوافر و. الشبابفي صفوف  قلصلتنحو اهذه الفجوة تتجه  ،األمية

قارنة في مأحد هذه المؤشرات يتمثل في معظم مؤشرات االلتحاق بالتعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي. و الجنسين
اللواتي حصلن وتشير البيانات إلى أن عدد اإلناث . حصلوا على تعليم ثانوي، الذين من الجنسينأعداد األشخاص، 
دولة و مان،                                       اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وع  هي دول عربية  8يتجاوز عدد الذكور في على تعليم ثانوي 
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دول  5في مائة في ال 10وتقل اإلناث عن الذكور بما ال يزيد عن  .المغرب، وليبياو وقطر، والكويت، ،فلسطين
الذكور صل عدد حيث ي ،في عدد قليل من الدول ،لصالح الذكورتسع، إال أن الفجوة بين الجنسين ت. عربية أخرى

وتشير المؤشرات الصحية  .(67)واليمن نحو ضعف عدد اإلناث في موريتانياإلى الذين حصلوا على تعليم ثانوي 
منها وفيات األطفال ووفيات األمومة، إال أن بعض مؤشرات  ،في بعض المؤشرات                            في الدول العربية إلى تحسن  

   راوح مكانه.يزال يالصحة اإلنجابية ال

في الفئة نسبة السكان و مساهمة النساء والفتيات في التنمية المستدامة، وهلقياس هام  على مؤشر          اعتمادا  و -121
ألردن والسودان عن اانات المتاحة غير المنخرطين في التعليم أو العمل، وفي ضوء البي سنة 24-15العمرية 

إدراج نقطة مئوية عند  20نحو بلغ تها إال أن ،نقاط مئوية 10 ومصر، يتبين أن هذه النسبة تزيد بين اإلناث بنحو
عدة مجاالت، إنجازات في إلى تقارير المقدمة من الدول العربية الشير . وت(68)ضمن المقارنة السكان ذوي اإلعاقة

 ؛ إلى الحماية االجتماعية لنساء والفتياتاتحسين وصول ؛ )ب( بين النساء والفتيات الفقرالحد من هي: )أ( 
 تحسين نتائج تعليم النساء والفتيات وتعزيز مهاراتهن. )د( ؛للنساء والفتيات تحسين الخدمات الصحية)ج( 

 الحد من الفقر بين النساء والفتيات 

التحويالت النقدية برامج مثل  ،جتماعية للنساء والفتياتاالحماية البرامج طوير أو توضع في مجال  -122
لنساء في سن العمل، ومعاشات فائدة اوخطط ضمان األشغال العامة/التوظيف ل ،تي لديهن أطفالواللنساء الل
قرية  563هذا البرنامج ويغطي  ."تكافل وكرامةطلقت مصر برنامج التحويالت النقدية المشروطة "، أالمسنات

زيادة رأس المال البشري المشروطة، وتحسين االستهالك األسري، إلى هدف ، ويمحافظة 27في     ا  مركز 345و
المالي زيادة الشمول وتحسين اإلدماج اإلنتاجي االقتصادي، واألسرة، في في صنع القرار المرأة تعظيم حق و

 يحوالي مليونت منه استفادقد والنساء في المقام األول، ويستهدف البرنامج ها. ومناهضة العنف ضد ،للمرأة
في برامج ساواة بين الجنسين قضايا الموقام المغرب بتخصيص ميزانية لتمويل األنشطة المتعلقة بإدماج  امرأة.

مع برنامج متابعة النساء القرويات هذا التدبير ويتكامل . 2015عام  ومشاريع تنمية سالسل اإلنتاج الفالحي منذ
ألف امرأة إضافة إلى  30ما عاد بالمنفعة على  ،والمشاريع الفالحية المدرة للدخل ،في مجاالت التثمين والتنظيم

 .ألف امرأة 200متابعة أكثر من 

أو  ،(على سبيل المثال ألردنلمرأة )الفائدة اول عربية برامج للشمول المالي ة دعد تبموازاة ذلك، نفذو -123
منصة رائدات األعمال اإللكترونية مثل إنشاء  ،بتوظيف تكنولوجيا المعلومات لخلق فرص عمل للمرأة تقام
معظم الدول اعتمد زيادة فرص الشابات في الحصول على عمل الئق. ومن أجل  ،(العربية المتحدة اإلمارات)

واستفادت  .أنشطة تطوير ريادة المرأة في مجال األعمال والمشاريعالعربية سياسات ونفذ برامج ناجحة لدعم 
                               التغلب على التمييز الذي كثيرا  بهن باعتبارها مسارات تسمح ل ،الشابات العربيات من هذه البرامج بشكل خاص

  ما يمارس ضدهن في سوق العمل.

  تحسين وصول النساء والفتيات إلى الحماية االجتماعية 

،                                                                                الدول العربية تقدما  في مجال إصالح برامج الحماية االجتماعية القائمة على المساهماتحقق عدد من  -124
التي تخصص  ،مان   ع  من هذه الدول و .هامنواستفادتها إلى تلك البرنامج تعزيز مستويات وصول المرأة  من أجل

                                                
 والصومال. جيبوتيو القمر جزر عن بيانات تتوفر ال )67(

 أ.2018 للمرأة، المتحدة األمم هيئة )68(

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
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امج المقاعد الحكومية في بر              ومنحا  دراسية ألبناء أسر الضمان االجتماعي داخلية وخارجية              منحا  دراسية 
حصلت اإلناث على نحو ثلثي المقاعد إذ  ،تمكين الفتياتنحو     ا  ويعكس توزيع هذه المقاعد توجه .والبعثات

 . المخصصة خالل السنوات الثالث األخيرة

.                                                                                دول تقدما  في مجال تقديم أو تعزيز التحويالت النقدية المشروطة والمعاشات االجتماعيةة وأحرزت عد -125
األسر العربية بصفة عامة لدى في الحد من الفقر  ،باالستدامة هذه البرامج       ات سمت إذا ما  ،أن يسهملذلك  يمكنو

التي توفر مساعدة  ،"المنحة الجزافية للتضامن"على سبيل المثال، تقدم الجزائر . والنساء والفتيات بصفة خاصة
 .تلك المنحثلثي المستفيدين من النساء لت شكقد و ،مباشرة مدفوعة من الدولة للفئات السكانية المحرومة

الشرائح االجتماعية وتحتاج الدول العربية بصفة عامة إلى توجيه مزيد من االهتمام لتحسين وصول  -126
، نظاميةاتي يعملن في وظائف غير والنساء اللومن بين هذه الشرائح  ،إلى حد أدنى من الحماية االجتماعيةالمهمشة 

 .تي يعشن في أوضاع إنسانية صعبةواالعامالت في المنازل؛ والمهاجرات والالجئات؛ والنساء الل     هن  في نبم

 تحسين النتائج الصحية للنساء والفتيات 

وتحظى الحمالت ذات  .الصحة العامةلتوعية بقضايا لمنها  ،قوم معظم الدول العربية بحمالت للتوعيةي -127
. سرطان الثدي وسرطان عنق الرحمعن بالكشف المبكر منها ما يتعلق  ال سيماكبير، الصلة بصحة المرأة باهتمام 

من تطوير العديد من الخدمات الصحية الخليجي، على وجه الخصوص دول مجلس التعاون  ،تمكنت دول عربيةو
نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف طبي وعدد الزيارات التي تتم خالل فترة نها لزيادة م ،المرتبطة باألمومة

من خالل توسيع نطاق التغطية الصحية  ،وصاحب ذلك تحسن في حصول النساء على الخدمات الصحية. الحمل
ن ذلك خفض ملحوظ في معدالت اإلصابة باألمراض السارية والمعدية مونتج . الشاملة أو خدمات الصحة العامة

 . وخفض في معدالت وفيات األمومة

 هنمهاراتتعزيز و تحسين نتائج تعليم النساء والفتيات 

التحصيل الدراسي للفتيات يفوق  ،صالح الذكورلعلى الرغم من وجود فجوة بين الجنسين في األمية  -128
المنصرمة  ةقد شهدت الدول العربية خالل األعوام الخمسفاألمية تحصيل أقرانهن من الفتيان. عانين من اتي ال يوالل

، باستثناء الجمهورية االبتدائي والثانويالتعليم في  (69)(ي                                             ارتفاعا  في معدالت قيد الفتيات )اإلجمالي والصاف
المائة في  75لى إ في المائة 117 منفي المرحلة االبتدائية ورية التي تراجعت فيها معدالت قيد الفتيات العربية الس

في تراجعت معدالت القيد . وبالنسبة للقيد الصافيالمائة  في 62إلى المائة  في 93ومن  ،بالنسبة للقيد اإلجمالي
 المائةفي  67ومن  ،بالنسبة للقيد اإلجمالي المائةفي  49إلى المائة في  72من  ،التعليم الثانوي خالل نفس الفترة

 (71). وكنتيجة لالهتمام بتعليم الفتيات، اقترب دليل المساواة بين الجنسين(70)بالنسبة للقيد الصافيالمائة في  45إلى 
 جيبوتي والصومال والعراق واليمن.المائة، ما عدا في في  100في معظم الدول العربية من 

                                                
 في السكان من كنسبة أعمارهم، عن النظر بغض ،معينة تعليمية مرحلة في الطلبة عدد بأنها اإلجمالي القيد معدالت ف    عر     ت   )69(

 فيها،      فعال   والمقيدين معينة تعليمية مرحلة في القيد سن في الطلبة عدد بأنها الصافي القيد معدالت ف    عر      وت   المرحلة. تلك في الرسمي التعليم سن
 المرحلة. تلك في الرسمي التعليم سن في السكان من مئوية كنسبة

 .(298 )صفحة 2/13 ملحقال ،2018 عربي،ال النقد صندوق )70(

 الذكور. لدى القيد معدل إلى اإلناث لدى القيد معدل هو الجنسين بين المساواة دليل )71(

 



-41- 

 

حيث تجاوز  ،نجاز هام في ارتفاع معدالت القيد اإلجمالي في مراحل التعليم العليا )بعد الثانوي(ل إ      وتمث   -129
ودولة  مان   ع  واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر هي دول عربية  7في المائة في  50المعدل هذا 

والمملكة  (72)وليبيافلسطين دولة ) 2010ثالث دول فقط عام بل مقا ،(والمملكة العربية السعودية ليبياوفلسطين 
التعليم ارتفع معدل القيد اإلجمالي لإلناث في المرحلة العليا من ، إذ مان أسرع نمو   ع  ت سجلالسعودية(. والعربية 

 (73)دليل المساواة بين الجنسين في المرحلة العليافي . وقد انعكس هذا اإلنجاز في المائة 60إلى  في المائة 29من 
جيبوتي والعراق وموريتانيا جزر القمر وفي معظم الدول العربية باستثناء في المائة  100تجاوز إنه ، إذ من التعليم
العالي، دليل المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم حسب . وتصدرت قطر قائمة الدول العربية (74)واليمن
  .7.4الدليل نحو هذا قيمة وبلغت 

والمهني وبرامج فني لى التعليم والتدريب الإواتخذ معظم الدول العربية تدابير لزيادة وصول الفتيات  -130
الجزائر برنامج اإلدماج المهني نفذت  ،على سبيل المثال. تكمالهامواصلة دراستهن واسزيادة ول ،تنمية المهارات

اإلناث حتى شكلت  ،ألف من النساء 164نحو منه  ، وقد استفاد2018-2014للشباب حاملي الشهادات خالل الفترة 
  .من مجموع المستفيدين في المائة 80نحو 

( والكويت ومصر فلسطيندولة مان و                    البحرين وجيبوتي وع  األردن و)وعكست تقارير الدول العربية  -131
التدريب في المجاالت تعزيز مستوى المهارات ورفع                                                    حول التقدم المحرز في السنوات الخمس الماضية جهودا  ل

لالستفادة من     ا  مناسب    ا  مساريشكل ذلك و .الجديدة والناشئة، وال سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
                                                                              ي حققن إنجازا  معرفيا  لم يترجم بالشكل الكافي إلى قيمة مضافة في الناتج المحلي لواتلطاقات وقدرات الفتيات ا

 . نتيجة لمنظومة ثقافية تحد من قدرة المرأة على المنافسة في سوق العمل ،اإلجمالي

 ز                                                                                    تعزيز المناهج التعليمية لزيادة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين والقضاء على التحي  يتعلق ب وفيما -132
في سياسات وزارة التربية والتعليم قضايا المساواة بين الجنسين األردن استراتيجية لدمج أعد ، ضد المرأة

جت قضايا المساواة بين الجنسين تعميمها. جرى وذه االستراتيجية ه تقر      قد أ  و ،وخططها وبرامجها في                                    وأدر 
 2022-2018لفترة للمساواة بين الجنسين في التعليم ل، وأعدت استراتيجية 2022-2018للفترة استراتيجية التعليم 

  مع استراتيجية التعليم وأهداف التنمية المستدامة.         تماشيا  

 ر من العنف والوصم والقوالب النمطية       التحر   :المجال الثالث  -جيم

التعليم والعمل قدرات النساء والفتيات في العنان لدون إطالق  التمييز بين الجنسينول العنف القائم على    ح     ي   -133
وخالل السنوات .                                                          يشكل امتهانا  لكرامة المرأة وانتهاكا  جسيما  لحقوق االنسانوهو  .والمشاركة في الحياة العامة

جسامة في هناك قناعة  توأصبح .هتمام في الدول العربيةاالالعنف بهذا النوع من حظي  ،الخمس الماضية
بذلتها وتنوعت الجهود التي . لمنع حدوثهمعه ضرورة االعتراف بوجوده والتعامل الجدي في و ،عاته           وخطورة تب  

 ،واتخاذ التدابير المؤسسية ،ووضع السياسات واالستراتيجيات ،شملت سن القوانين. ففي هذا الشأن الدول العربية
العقوبات شديد وت ،بالغ عن حدوثهإللليات اآلوإنشاء ، التمييز بين الجنسينالعنف القائم على حدوث للحيلولة دون 
 . وتقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا ،وتشجيع الضحايا على اإلبالغ عن التجاوزات ،وتنفيذهاعلى مرتكبيه 

                                                
 المائة. في 50 إلى المائة في 61 من ليبيا في المعدل انخفض )72(

  الدولة. خارج تعليمية مؤسسات في التعليم من العليا بالمرحلة الملتحقين البيانات تشمل ال قد )73(

 بالصومال. خاصة بيانات تتوفر ال )74(
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عربية دولة بين أحد أشكال العنف ضد المرأة، باعتباره وقد تفاوتت درجة التراجع في تزويج القاصرات،  -134
. العراق واليمنجزر القمر والسودان والصومال ومزيد من الجهود في بذل زال الحاجة قائمة لت وال. أخرىو
وجن قبل بلوغ       تي ز  وانسبة اإلناث الل تصلحيث  ،بصفة خاصة في موريتانياتزويج القاصرات رتفع مستويات وت
سوبة المتوسطات المحو. في المائة 37إلى  سنة 18تي زوجن قبل بلوغ واونسبة اللفي المائة،  18سنة إلى  15

 ال سيما ،في الدول العربية تعبر عن تفاوتات جهوية ال يجب إغفالهالتزويج القاصرات على المستوى الوطني 
 (.6و 5 نشكالالبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية )

  سنة 15 عمر قبل تزوجن اللواتي سنة 24-20 يةعمرال الفئة في النساء نسبة  -5 الشكل
 2017-2013 العربية الدول في

 
 .E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر
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  سنة 18 عمر قبل تزوجن اللواتي سنة 24-20 العمرية الفئة في النساء نسبة  -6 الشكل
 2017-2013 العربية الدول في

 
 .E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر

التصدي للعنف ضد إلى وضع اإلحساس العام بتفاقم المشكلة أدى ، على الرغم من ندرة بيانات العنف -135
البيانات ، ال تغطي بصفة عامةالنساء والفتيات خالل السنوات الخمس الماضية ضمن أولويات الدول العربية. و

هذه  يتم جمع. وال المرأة في المجتمع سوى عدد قليل من الدول العربيةضد قياس العنف لمستخدمة الالمتوافرة 
لعنف في                        وال توجد تعاريف مت سقة لالظاهرة، هذه منظمة تسمح بالتعرف على اتجاه ودورية ريقة طبالبيانات 

جدول الل الزوج )   ب                           تعرض السيدات للعنف من ق  مستويات األنظمة اإلحصائية للدول. وتشير البيانات المتاحة عن 
العنف المعنوي والعنف الجنسي والعنف الجسدي. دول عربية فقط، إلى ثالثة أنواع من العنف:  6والتي تغطي  ،(6

في كل من في المائة  20ل الزوج عن    ب                       اتي تعرضن لعنف من ق  وتزيد نسبة السيدات الل ،وبالنسبة للعنف الجسدي
لعنف الجنسي إلى تصل نسبة اوفي المائة(.  20( وتونس )في المائة 25( ومصر )في المائة 31فلسطين )دولة 

نسبة التصل  ،              من ق ب ل الزوج وبالنسبة للعنف المعنوي .فلسطيندولة في في المائة  15وريتانيا وفي م في المائة 17
         ، نظرا  وموريتانيا. ومع التسليم بأن المقارنة بين الدول قد ال تكون مفيدة دولة فلسطينفي في المائة  60إلى نحو 

ذه البيانات إلى أهمية توفير مزيد من البيانات عن تشير هالختالف السياق االجتماعي واألسري عبر المجتمعات، 
 لقياس جوانبه المختلفة على نحو متكرر لكل الدول العربية.  ، وذلكيالجنسالعنف 
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 ل الزوج، آخر سنة متاحة   ب                       اتي تعرضن لعنف من ق  ونسبة السيدات الل  -6الجدول 

 عنف معنوي عنف جنسي عنف جسدي 

 20.6 5.1 17.5 األردن

 24.8 5.2 20.3 تونس

 8.1 1.8 5.6           جزر الق مر

 58.8 14.6 30.6 دولة فلسطين

 18.8 4.1 25.2 مصر

 59.9 17.3 1.2 موريتانيا

هذا ل      تمث  . وأو تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة وصول المرأة إلى العدالةاعتماد تقدم في مجال       أ حرز  -136
القضاء والشرطة، وأوامر الحماية، واإلنصاف اللجوء إلى إنشاء محاكم متخصصة، والتدريب على في التقدم 

ول دون     تح  ال تزال إال أن القيم السائدة والقوالب النمطية التي تسيطر على بعض المجتمعات . والتعويضات
. اتي ينتمين إلى شرائح محافظةوسيما النساء المهمشات والنساء الل ال ،من النساء إلى العدالة ةكبير وصول نسبة
د وموارد أكبر لرصد وتقييم تأثير العنف وجهخصيص تإلى هناك حاجة ماسة في المنطقة العربية  ،وبصفة عامة

األدلة وجمع البيانات المتعلقة بالعنف، بما في ذلك ما يتعلق بمجموعات معينة من نتاج ضد النساء والفتيات، وإل
أو تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين فهم أسباب العنف ضد المرأة تنفيذ جة إلى ناك حا. وهالنساء والفتيات

 .بين المسؤولين عن تنفيذ تدابير إنهاء العنف ضد النساء والفتيات           ، وخصوصا  وعواقبه

سواء على المستوى  ،إنجازات في مجال التحرر من العنفأحراز وتبين التقارير التي أعدتها الدول  -137
قصوى  السياسات. وخالل السنوات الخمس الماضية، أعطت الدول العربية أولويةلى مستوى عالقانوني أو 

التحرش الجنسي والعنف في ناهضة مو؛ لقضاء على تزويج القاصرات والزواج القسرياللمجاالت التالية: 
. ذلك العنف الجنسي، بما في سريلعنف األالقضاء على او ؛العملأماكن األماكن العامة وفي األماكن التعليمية و

)إقليم  والعراقوالسودان ولوية في جيبوتي األمكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ب تحظيو
 ومصر. كردستان(

ومصر ( 46المادة ، 2014عام دستور )، تنص الدساتير في دولتين فقط هما تونس على الصعيد القانونيو -138
 ،معظم الدول العربيةمل وع. صراحة على حماية النساء والفتيات من العنف( 11المادة  ،2014عام دستور )
للتصدي للعنف الالزمة إرساء البيئة التشريعية على  ،المملكة العربية السعوديةولبنان والبحرين وتونس سيما  ال

واستكمل بعض الدول إطار العمل . من خالل إصدار أو تعزيز قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة ،ضد المرأة
. لعنف األسريتصدت ل فقطإال أن قلة من الدول . لعقوبات على الجانيشديد ابت ،للقضاء على العنف ضد المرأة

لعقوبات على الزوج أو الطليق او الخاطب أو أي شخص ينتهك الحياة الشخصية إلى تشديد االمغرب فقد عمد 
 . درهم 50000و 5000تتراوح بين غرامة دفع سنوات وخمس لتصل إلى السجن لمدة  ،للمرأة

العنف ضد المرأة، ا تتناول دول استراتيجيات قائمة بحد ذاته ثمانأصدرت وعلى مستوى السياسات،  -139
تانيا، إضافة إلى لبنان ومصر وهي األردن والبحرين وتونس والسودان والعراق ودولة فلسطين والمغرب وموري

 تخذ    ات   ذلك،ك .العنف ضد المرأة (75) حيث تم تناول العنف ضد المرأة ضمن االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
وشمل ذلك إنشاء إدارات متخصصة في وزارات الداخلية  .تدابير لتطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة وتنفيذها

بموازاة و. وإنشاء شرطة نسائية تختص بالحد من العنف الممارس في المجال العام ،لمكافحة العنف ضد المرأة
خطوط               ، فأتاحت مثال  لوقاية من التعرض للعنفامات                                                    حققت الدول العربية تقدما  في مجال تقديم أو تعزيز خدذلك، 

                                                
(75) E/ESCWA/ECW/2017/2. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-women-report-violence-against-women-arabic_0.pdf
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 ،ناجيات من العنفلخدمات لمت      وقد   للناجيات من العنف أو المعرضات له؛ المساعدة الهاتفية وتطبيقات المحمول
 .لهن الخدمات الصحية والنفسية والخدمات القانونية والمشورة واإليواءتقديم و المالجئتوفير منها 

 ،الذي تيسره التكنولوجياالعنف وخاصة  ،على العنف الممارس ضد النساء والفتياتفي سبيل القضاء و -140
زيادة الوعي العام وتغيير النظرة النمطية والسلوكيات السلبية المتصلة بالعنف لى عمل معظم الدول العربية ع

هي حملة  ،            والقت نجاحا   ،يةوأحد األنشطة التي تم تنفيذها في معظم الدول العرب  .التمييز بين الجنسينالقائم على 
وقامت . في إطار االحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،لمكافحة العنف ضد المرأة    ا  يوم 16الـ 

 2018بإطالق فعاليات الحملة لعام  ،بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،جامعة الدول العربية
ل الدول العربية    ب                                                بإعداد تقرير إقليمي حول الجهود المبذولة من ق        أيضا  جامعة التقوم . وعامةمن مقر األمانة ال

              ن فذت مبادرات  ،وعلى المستوى الوطني  .                                      يوما  لمناهضة العنف ضد المرأة" سنويا   16لحملة الدولية "          استجابة  ل
حاجز الهوان، من حقك تعيشي في اكسري "، و(األردن" )ما تسكتوش، التحرش جريمة" منها، وطنية عديدة

الحقيبة التوعوية "، و(دولة فلسطين" )ال شرف في الجريمة"و ،"ال للتحرش" في العراق، و(مصر" )أمان
تمثيل النساء والفتيات في وسائل حسين ويضاف إلى ذلك ما قام به العراق في مجال ت (.البحرين" )المدرسية
 ". ألني رجل"حملة في مصر للعمل مع الرجال والفتيان بذلتها التي جهود وال ،اإلعالم

إطالق القاعدة الوطنية ب تفقام ،سانيد والقرائنالبحرين قضية العنف من منطلق مبني على األ توتناول -141
 2018في " أمان"الجزائر قاعدة البيانات اإلدارية أنشأت ذلك، ك. "تكاتف"ات العنف األسري ءحصاإلبيانات و

 .ت الخاصة بالعنف ضد المرأة ومعالجتهالجمع كل البيانا

متكامل بشكل لتعامل لمترابط      هج           باتباع ن     ا  نجاح هذه الجهود رهن، يبقى وعلى الرغم من التقدم المحرز -142
المسؤول الشخص ع      تنو  المرتبطة بفي االعتبار المداخل المختلفة هذا النهج يأخذ و .العنف ضد المرأة مع ظاهرة

مكان أو مكان العمل، أو ومكان ممارسة العنف )المنزل،  ،(ءابالغرأو المحارم، أو ، الزوجعن ممارسة العنف )
لمرأة ضد االعنف الموجه                          أن يعالج هذا النهج أيضا  يجب و. المجال العام(أو وسائل المواصالت، أو الدراسة، 

      ميل  حيث يسود سياق الثقافي ال مراعاة ،عند تطبيق القوانين المتصلة بالعنف ضد المرأة ،ومن المهمعاقة. اإلذات 
 .ذلك إلى إفالت الجاني من العقاب حتى لو أدى ،إلى إلقاء اللوم على الضحية وتفضيل السكوت عن الواقعة

 المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية  :المجال الرابع  -دال
 لمنظور المساواة بين الجنسين

على سبيل المثال، أقرت تونس . العامةالمرأة في الحياة من اإلجراءات لزيادة مشاركة     ا  اتخذت الدول عدد -143
زداد حضور المرأة في المجال السياسي في المنطقة خالل وا شكال التمييز العنصري.أقانون القضاء على جميع 

ظهر ذلك وي. جميع الجهات الفاعلة المعنية هانتيجة اإلجراءات والتدابير المتنوعة التي اتخذت ،السنوات الماضية
خمس والتي تجاوزت الربع في  ،في نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس النيابية التحسن الملحوظ في

في  25وأقل من في المائة  15وتراوحت بين  ،العراق(، والسودانووالجزائر، وجيبوتي، ، دول عربية )تونس
 ،المغربو، وليبيا، ومصر، الصومالوالبحرين، واألردن، واإلمارات العربية المتحدة، دول عربية ) 9في المائة 

وشهدت . (7جدول ال) في باقي الدول العربيةفي المائة  15قل من مقابل أ( وموريتانيا، المملكة العربية السعوديةو
                                      بأن تصبح المرأة عضوا  كامل العضوية في قضى                                                       المملكة العربية السعودية تطورا  تمثل في صدور أمر ملكي 

 ، وللمرة األولى،ضمن حزمة من اإلصالحات التيوذلك  ،من مقاعده في المائة 20وأن تشغل  ،مجلس الشورى
وتأتي هذه الخطوات اإلصالحية . أكبر في الحياة العامة      دور  أداء لها تيح العديد من الحقوق التي ت كفلت للمرأة

انتخب أعضاء المجلس  ،العربية المتحدةاإلمارات وفي  .2030                                                 تنفيذا  لبرنامج التحول الوطني لرؤية المملكة لعام 
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لتكون بذلك أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية عربية.  ،رئاسة المجلس يولتل امرأة 2015الوطني االتحادي عام 
على جميع مستويات الحكم في المنطقة بعيد الى حد                                                            وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه، ال يزال تمثيل المرأة ناقصا  

أدنى بكثير من ، أي في المائة 19يبلغ نسبة النساء العضوات في البرلمان على الصعيد اإلقليمي  فمتوسط. العربية
 . المتوسط العالمي

 مع استثناءات قليلة  ،ما تتشكل من رجال        غالبا  . فالحكومات على مستوى الحكوماتنفسه هو الحال و -144
والتي تقتصر عادة على ينها توليو لناحية الحقائب التي أ ،سواء لناحية نسبة الوزيرات، رقى إلى الطموحاتال ت

ومن . الشؤون االجتماعية وأ و التعليمأمثل الصحة  ،حقائب وزارية ترتبط باألدوار التقليدية للمرأة في المجتمع
. ومنصب وزيرة الداخلية في لبنان ،االستثناءات تولي المرأة منصب وزيرة الخارجية في السودانتلك أحدث 
لنساء، لن تكون فضاءات رحبة أفي لغاية اآلن التي لم تنجح  ،الصورة نفسها على مستوى السلطات المحليةد وتسو

الى دورهن في مسارات     ا  نظر ،طر التنمية المحليةأهن ضمن دعلى الرغم من أهمية مشاركة النساء وتواج
تؤسس لهذه التي عوائق وكثيرة هي ال. تأثير قرارات الحوكمة المحلية على حياتهنعلى الرغم من و ،التنمية
س وت ،الصورة ض ت، وضآلة أدوار النساء السياسية في المنطقة العربية     كر  وائق تلك العو. التمثيل السياسي للمرأة     قو 
منظومة رافضة للنساء . ويؤدي ذلك إلى تشكيل يتقاطع فيها السياسي باالجتماعي باالقتصادي بالثقافيو ،متشابكة

على النساء فرض بوية تعراف المجتمعات األأفالمعتقدات الثقافية واالجتماعية و .قيادية وارأد          الضطالعهن  بو
عوائق مؤسسية             وتوجد أيضا  . منطق الحقوق المتساوية            عائقا  أمام في الكثير من السياقات قف تو ،نمطية         أدوارا  

تمييزية ضد التشريعات المنظومة                       لعل  من أشدها تأثيرا  ، المشاركة السياسية للمرأةحول دون تكبيرة وبنيوية 
الهياكل والبنى الرسمية . وفي مجال الحماية من العنفو ،حوال الشخصية والعملسرة واألالنساء في مجاالت األ
اسية ها القتحام المجاالت السيإلي المرأة باألدوات التي تحتاج          وال تزود   ،الجنسين المساواة بينوالحزبية ال تراعي 

 .التي يهيمن عليها الذكور بشكل كبير

 2018مشاركة المرأة في صنع القرار في الدول العربية،   -7الجدول 

 الدولة
 المجلس التشريعي في عضواتالنسبة 

 نسبة الوزيرات (البرلمان)

 7.1 15.4 األردن

 28.1 22.5 اإلمارات العربية المتحدة

 5 15 البحرين

 23.1 31.3 تونس

 13.3 25.8 الجزائر

 0 6.1 جزر القمر

 6.1 13.2 الجمهورية العربية السورية

 5.6 26.2 جيبوتي

 25 30.5 السودان

 6.7 24.4 الصومال

 10.5 25.5 العراق

 6.3 1.2      ع مان

 13.5 12.7 دولة فلسطين

 6.3 9.8 قطر
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 )تابع( 7الجدول 

 الدولة
 المجلس التشريعي نسبة العضوات في

 نسبة الوزيرات (البرلمان)

 6.7 3.1 الكويت

 3.4 4.7 لبنان

 - 16.0 ليبيا

 11.8 14.9 مصر

 13.0 20.5 المغرب

 0 20.0 المملكة العربية السعودية

 30.8 20.3 موريتانيا

 5.4 0 اليمن

 . ، قاعدة البياناتالوطنية" "نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات، : البنك الدوليالمصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS (2019 ديسمبر/نون األولاك )تم االطالع عليه في. 

فنسبة هذا . تفاوتات واضحة بين الدول العربيةوجد ت، القضائي كالسلتمثيل المرأة في يتعلق ب وفيما -145
في  39و في المائة في األردن، 22 وتصل إلى ،لبنانتونس والجزائر وفي كل من في المائة  40تتجاوز التمثيل 
هي دول  7في في المائة  7وفي المائة  18وتتراوح بين  ،في المغربفي المائة  24وإلى  ،في جيبوتيالمائة 

في باقي دون ذلك و ،ليبياو دولة فلسطينووالسودان والعراق  الجمهورية العربية السوريةالقمر والبحرين وجزر 
السلطة مستوى انعكست اإلصالحات الدستورية على خالل السنوات الخمس الماضية، و .(76)الدول العربية
وتجاوزت نسبة الوزيرات في الحكومات العربية . حيث تقلدت نسبة أكبر من النساء حقائب وزارية ،                التنفيذية أيضا  

في  في المائة 20و في المائة 10بين  توتراوح ،موريتانيااإلمارات العربية المتحدة وتونس وفي  في المائة 20
تقلدت المرأة في عدد من الدول العربية و(. 5جدول الوالمغرب )والسودان والعراق ومصر كل من الجزائر 

اإلمارات في قطاع األعمال. وبادرت كبرى وأحرزت نجاحات  ،قل األكاديمي والدبلوماسيمراكز مرموقة في الح
 ،إصدار مرسوم يلزم الشركات والمؤسسات الوطنية بتمثيل المرأة في مجالس إدارتهاإلى  العربية المتحدة

 ثاني دولة في العالم تصدر مثل هذا المرسوم. فأصبحت 

لمرأة في امشاركة توسيع لواتية زال بنيتها المؤسسية غير متالتي الالدول تشهده إال أن هذا التقدم لم  -146
                                             المنطقة العربية تقدما  محدودا  في مجال توفير . وشهدت في صنع القرار    ا  قيادي    ا  دوردائها ألال و ،المجال العام

غير . وال تزال تلك البنى للمرأة إلرشاد والتدريب على القيادة وصنع القرار والخطابة العامة وتأكيد الذاتافرص 
كذلك، . و لتشجيع مشاركتهن في الحياة السياسيةأ لشاباتا وأقليات نساء األصالح الحمالت السياسية لمواتية لتنفيذ 
دالئل غياب في ظل في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة،  ةبسيط اتإنجازلم تتحقق إال 

 . مرتكبيه ومعاقبتهمومالحقة  ،والتحقيق بشأنه ،العنف ضد المرأة في المجال السياسي اتخاذ تدابير لمنععلى 

كيفية بين ي. وهو ؤشر المرأة واألعمال والقانونمالبنك الدولي ة عن دراصالالمؤشرات االسترشادية من و -147
المؤشر هذا ويتكون  .ةالنساء خالل المراحل المختلفة من حياتهن العمليلدى تأثير التشريعات على تكافؤ الفرص 

القانوني الدولي لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص عليه في  اإلطارمؤشرات فرعية ترتبط ب 8المركب من 
وقام البنك الدولي بحساب قيمة المؤشر المركب والمؤشرات . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

                                                
(76) E/ESCWA/ECW/2018/Brief.1. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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دولة  20وتم حساب المؤشر لـ في المائة.  26وفي المائة  100قيمة المؤشر بين  تتراوحف ،دولة 187لـ الفرعية 
المغرب في     حل  يوفي المائة.  26وفي المائة  73المؤشر المركب بين بحسب هذا درجاتها ، فتراوحت عربية

 69رجة ود 50دول بين  7راوح قيم تتو .نقطة )أقل من المتوسط العالمي( 73، إذ أحرز صدارة الدول العربية
حيث  ،دول في المرتبة التالية 9    حل  ت. ومصر(وليبيا ولبنان ووالجزائر وجزر القمر وجيبوتي درجة )تونس 

بقيم تقل  ،دول عربية في الشريحة األخيرة 3حل ت، بينما نقطة 49نقطة و 30بين  ،المؤشربحسب  ،قيمها راوحتت
من خالل  ،يات العمل في كل دولةولتحديد أول( 8جدول ال)المؤشرات الفرعية االستعانة بويمكن نقطة.  30عن 

 . مقارنة الوضع في كل دولة بالوضع العالمي

 2019والمؤشرات الفرعية،  ،عمال والقانونالمؤشر المركب للمرأة واأل  -8الجدول 

 ل       التنق   الدولة
بدء 
 النجاب الزواج األجر العمل

إدارة 
 األعمال

 إدارة
 التقاعد صولاأل

المؤشر 
 المركب

 35 75 40 75 20 20 25 0 25 األردن

اإلمارات 
 العربية المتحدة

25 0 0 0 0 75 60 75 29.38 

 37.5 50 40 75 40 20 25 25 25 البحرين

 58.75 100 40 75 60 20 25 50 100 تونس

 57.5 25 40 75 60 60 50 75 75 الجزائر

 58.75 25 40 75 40 40 100 75 75 جزر القمر

الجمهورية 
العربية 
 السورية

25 25 0 40 20 75 40 50 34.38 

 59.38 50 40 100 60 0 75 50 100 جيبوتي

 29.38 100 40 75 20 0 0 0 0 السودان

 41.88 50 40 75 20 0 25 100 25 العراق

 44.38 50 40 75 20 20 25 100 25      ع مان

 46.88 100 60 75 20 20 25 25 50 دولة فلسطين

 32.50 50 40 75 0 20 50 0 25 قطر

 35 75 40 75 0 40 0 0 50 الكويت

 58.75 75 40 75 20 60 50 50 100 لبنان

 56.25 25 40 75 40 20 100 50 100 ليبيا

 50.63 75 40 75 20 20 25 100 50 مصر

 73.13 75 40 100 80 40 50 100 100 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

0 25 0 20 20 75 40 25 25.63 

 41.88 50 20 75 40 0 25 25 100 موريتانيا

  .World Bank, 2019: المصدر
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 وهو  ،الكويت على سبيل المثال(في مراكز مؤثرة في المجال اإلعالمي )عربية تتقلد قيادات نسائية و -148
زيادة مشاركة المرأة في المجال ل    ب     س  من وما يسمح بإدماج منظور المساواة بين الجنسين في الخطاب اإلعالمي. 

من خالل من التعبير والمشاركة في صنع القرار في وسائل اإلعالم،  هاالعام اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة تمكين
شواهد على اتخاذ بعض الدول تدابير لتعزيز وصول توافر تو. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالترق منها    ط  

من  لنساء والفتياتاوتمكين  ،تكلفة ميسورةلها بولتوفيرها  ،المعلومات واالتصاالتإلى تكنولوجيا ة أالمر
مراكز التكنولوجيا إنشاء و ،نترنت المجانيةويشمل ذلك إتاحة مراكز خدمة الواي فاي لتقديم اإلاستخدامها. 
بهدف توفير  ،مان                                                        إنشاء مراكز المجتمع المعرفية للمرأة في مختلف محافظات ع   ، تمعلى سبيل المثال. المجتمعية

 المعرفة الرقمية وفرص التدريب والتأهيل للمرأة في مجال تقنية المعلومات. 

خالل الخمس سنوات السابقة،  25+مراجعة التقارير التي قدمتها الدول العربية في إطار بيجينوعند  -149
تلك ف. تنفيذ التدابير الالزمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار فيالدول بين  تفاوتيظهر 
مصر التي أدخلتها باستثناء التعديالت  ،تعديالت كثيرة على مستوى الدساتير في المنطقة العربيةلم تشهد الفترة 
وفي إقليم . لنيابي والمحليايين على المستو مشاركة النساء في السياسةلونصت على كوتا خاصة  2019عام في 

أن تؤدي االنتخابات النيابية ل برلمان اإلقليم على ضمان    ب                                     نص مشروع الدستور المصدق عليه من ق   ،كردستان
الذي تم ها دستورفي جزر القمر، أدرجت و .من المقاعدفي المائة  30نسبة ال تقل عن والبلدية إلى شغل المرأة 

ومنها حق الوصول إلى الهيئات السياسية ذات التمثيل  ،الخاصة بحقوق النساءبعض القضايا  ،2018تنقيحه عام 
بالنسبة كذلك األمر و. إضافة الى التوزيع العادل والمنصف للرجال والنساء في تكوين الحكومة ،المحلي والوطني

ساء في سوق ترقية التناصف بين الرجال والنتطبيق على  2016عام في لتعديل الدستوري للجزائر، حيث نص ا
  .وعلى مستوى المؤسساتة ماتشجيع المرأة على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات واإلدارات الععلى و ،عملال

بقضية    ا  مباشر       اتصاال  برزت التقارير بعض اإلصالحات القانونية المتصلة أعلى مستوى التشريعات، و -150
قانون تنظيم مباشرة الحقوق بموجب و ،مصر ففي. مشاركة النساء في السياسة في األعوام الخمس الماضية

لضمان تمثيلهن بصورة  ،للسيداتانتخابية تم تخصيص نصف المقاعد في كل قائمة  ،2014السياسية الصادر في 
يقضي بأن تتضمن الهيئة الرئاسية للبرلمان امرأة          داخليا                                                وفي إقليم كردستان، أصدر برلمان اإلقليم نظاما  . مناسبة

 انتخابب 2019 فبرير/شباط 18في أعضاء البرلمان قيام ذلك عن سفر وقد أ بين أعضائها الثالثة؛ قلاألواحدة على 
المملكة العربية ، اعطى نظام المجالس البلدية في                            على المستوى التشريعي أيضا  و. أول رئيسة برلمان في اإلقليم

المجالس البلدية على قدم المساواة مع المرأة الحق في االنتخاب والترشح في ، 2014الصادر عام  ،السعودية
نسبة مشاركة  في          ارتفاعا   تانعكسالتي إصالح النظام االنتخابي في قطر بعض التعديالت كما شمل . الرجل

بأن يكون تمثيل المرأة  2014وصى المرسوم الملكي لسنة أوفي البحرين، في المائة.  47إلى  المرأة في االنتخابات
مقاعد المن  في المائة 16في ليبيا نسبة  2014لسنة  10 خصص القانون رقم ،كذلك. الشورى                مناسبا  في مجلس 

في  25نسبة تخصيص على  2018وفي جيبوتي، نص القانون الصادر عام  .انتخابات مجلس الشعبفي للنساء 
اعتمد القانون التنظيمي الصادر عام ، حيث المغربفي سيان مر األو. من النساء لعضوية الجمعية الوطنية المائة
القوانين التنظيمية المتعلقة كدت وأ .وصل إلى تخصيص ثلث المقاعد للنساءلتعلى منهجية جديدة ل 2015

في التخطيط القائم على النتائج، وصياغة تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين على ضرورة بالجماعات الترابية 
  . ات المراعية لقضايا المساواة بين الجنسينميزانيوضع الوتفعيل خطط العمل وتحديد األولويات، 

من خالل أطر للمرأة، مشاركة السياسية العلى مستوى االستراتيجيات، عملت دول المنطقة على تفعيل و -151
تلك سواء  ،لنساء في الخطط واالستراتيجيات المختلفةالسياسي لتمكين الدرجت قضية    أ  . فقد استراتيجية مختلفة

مثل الجزائر والكويت الدول درج بعض أ وللمرة األولى،. المرأة و بتمكينبين الجنسين أالمساواة تحقيق بالمتعلقة 
 .أهداف خطة التنمية المستدامةمن  5تنفيذ الهدف الرامي إلى ضمن عمله للمرأة التمكين السياسي وليبيا قضايا 
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بناء قدرات النساء للمشاركة بفعالية في الشأن ل                   دول المنطقة جهدا  دخر على مستوى بناء القدرات، لم تو -152
تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب لمتخصصة طويلة األجل تم تطوير برامج و. العام

إدارة الحمالت االنتخابية، وعملت الحكومات على قضايا متنوعة لتمكين النساء من استقطاب الناخبين، كما . القيادية
السياسة، في مشاركتهن لزيادة مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية قامت بو. السياسات العامةشاركة في وضع المو
مثل ، بعض الدول خطوات تحفيزيةواتخذ . مهارات االتصال والتواصل والتشبيك وكسب التأييدزويدهن بتبو
ج موضوع التمكين ضمن اروإد؛ (البحرين) لتحفيز المرأة وتمكينها على المستوى الوطنيعالن عن جوائز اإل

مجال في و .(مصر)منح درجة الماجستير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، من خالل ةيالجامعالدراسات 
القضاء واتفاقية  1325القرار مثل لحقوق المرأة، منظومة الدولية التعزيز المعرفة بعلى ركز بعض الدول  ،التوعية

على تأمين الدعم المالي للنساء للترشح بينما عملت دول أخرى ، (دولة فلسطين) على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 ،مجموعات متنوعة كومات المنطقة، استهدفت حوبناء القدراتالتوعية جهود في إطار و (.المغرب)في االنتخابات 

وعضوات المجالس  ،وموظفات القطاع العام ،عضوات النقاباتومثل المرشحات لالنتخابات البرلمانية والمحلية، 
موظفات في الخدمة وال ؛(فلسطين دولة)النساء المهمشات و ؛(لبنان)األحزاب والعضوات في  ؛(األردن)المحلية 
 .(المملكة العربية السعودية) عامالت في القطاع الخاصالنساء وال، (مان   ع  ) اتعالمياالالمدنية و

تعزيز مشاركة المرأة في جهود التوعية الهادفة إلى ن الدول استهدفت مجموعات متنوعة في ومع أ -153
أعده أشار تقرير وقد . الجهودبهذه استهداف الشابات والنساء من األقليات ال تتوفر أدلة كثيرة على السياسة، 
        ضمانا   2015قانون حقوق المكونات في كردستان العراق في عام بإصدار برلمان إقليم كردستان قيام الى  العراق

، 2017 عام فيالذي صدر  ،نص النظام الداخلي الجديد للبرلمانما ك .لحقوق األقليات الدينية والقومية في اإلقليم
. من األقليات القومية أو الدينيةهما أن يكون أحدو، ائبينهيئة رئاسية تتألف من رئيس ونالبرلمان أن يتضمن على 
بمشاركة شريحة الشباب  2016عام في سمح القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين  ،في األردنو

تستهدف  يةبرامج تثقيفتنفيذ لى إمان               أشار تقرير ع  و. ناخبين ألعضاء مجلس النواببوصفهم  ،      عاما   17 واأتمالذين 
  .ال سيما في الجامعات ،الشابات

، أصدر بعض الدول قرارات بتعيين في الحياة العامة مشاركة النساءل    ا  ناء الوعي، وتشجيعضافة إلى بإو -154
 4القاضي بتعيين  ،2014الصادر عام  ،ميري في قطرالقرار األ. ومن األمثلة على ذلك نساء في مواقع القرار

 ،المملكة العربية السعوديةفي  2016عام الصادر مر السامي الملكي ألاو ؛ىسيدات في عضوية مجلس الشور
برفع نسبة تمثيل         قرارا   اإلمارات العربية المتحدةرئيس اتخذ  ،كذلك .سيدة في مجلس الشورى 30القاضي بتعيين 

ملك واتخذ . 2019ي انتخابات العام ففي المائة  50المرأة اإلماراتية في مقاعد المجلس الوطني االتحادي الى 
مماثل في  قرارصدر و، هدف الى تعزيز دور المرأة في المهن القضائية والقانونيةي       قرارا   2018المغرب في عام 

على مستوى في الحصول على وظائف فرص المرأة تدابير لتعزيز بموجبه خذت       ، ات  2017عام في جزر القمر 
 . نتخاباالترشح وال

استراتيجيات                 تضمنت أيضا  وضع نما إالوعي وبناء القدرات، ورفع مستوى ولم تقتصر تدابير الدول على  -155
هو و ،فلسطيندولة الحكم المحلي في وزارة تشكيل منتدى النوع االجتماعي في جرى       مثال ،  .المناصرة والرصد

 ،ذلكك. في قطاع الحكم المحليمرأة ، وكآلية لتمثيل أولويات ومصالح الةرقابيو ةضاغط ةتنسيقيهيئة يعمل ك
المساواة تعميم مراعاة قضايا بهدف  ،تونس مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجلأنشأت 

 .بين الجنسين في المؤسسات العامة

تمكين المرأة من التعبير والمشاركة في صنع القرار لعدد من الدول المبذولة في جهود النت التقارير     بي  و -156
في  خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد تنوعت تكتيكات واستراتيجيات الدولفي وسائل االعالم، من 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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عمل على بناء والبعض اآلخر  ،عالمتمثيل النساء في مواقع عليا في وسائل اإل. فبعضها عمل على هذا الشأن
 أة ومكافحة العنفقضايا حقوق المرفي دي البرامج واإلعالميين في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون    ع           قدرات م  
نشر عن                            من خالل رصد وتحليل كل ما ي   ،النساءسائدة عن دول بمكافحة الصورة النمطية الة عد ت. وقامضدها
 رصد التمثيل الحالي للنساء والرجال في اإلعالم.والمرأة 

على و .عالمبهدف تمكينهن من التواصل مع اإل ،للنساءية التدريبالدورات البحرين بعض وقدمت  -157
ال تقل نسائية  كوتاعلى تخصيص قانون شبكة اإلعالم العراقي أن ينص عمل العراق على  ،توى التشريعيالمس

، في األردنمدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي المجتمعي      نص ت بموازاة ذلك،  .ميةالفي المؤسسات اإلع عن الثلث
تمييز من دون الصحافة في ممارسة على حق المرأة  ،اإلذاعات المجتمعية األردنيةجانب عة من      موق  الدة و      معتم  ال

على مستوى       عمال  المغرب كذلك شهد و. االجتماعي وضعالجنس أو العلى أساس  هاأو استغاللضدها ز         أو تحي  
أنشئت  ،فلسطينوفي دولة المرأة. لقضايا مراعاتها ن اضملالنصوص الداخلية الخاصة بالقنوات التلفزيونية 

الجمهورية العربية وفي مساواة بين الجنسين. لدعم قضايا ال ،مكونة من مؤسسات إعالميةوهي  ،الشبكة اإلعالمية
ومنها قضايا الصحة اإلنجابية ، قضايا المرأةمختلف التي اهتمت ب ،حدثت مديرية اإلعالم التنموي     است   ،السورية

 وتنظيم األسرة.

قدرات تعزيز        تضم نت  مختلفةمن خالل تدابير  ،تمكين النساء من استخدام التكنولوجياعملت الدول على و -158
 هنتوسيع فرص وصول، وللحصول على تمويل لشراء أجهزة كمبيوتر        دعمهن  و ،النساء على استعمال التكنولوجيا

. كذلك، ردن(التحتية لتكنولوجيا المعلومات )األى تحسين البنهن، ووخفض الضرائب لتيسير وصول ،إلنترنتإلى ا
سواء بالتعيين أو  ،طبيق مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعمل على الت بالشركات االتصازمت تال

تصميم برامج السالمة المعلوماتية لى إدول عدة سعت و)الكويت(.  المناصبفي األجور أو التدريب أو الترقي 
تحفيز النساء أو  ؛والتكنولوجياعالم في مجال اإل لتمكين المرأة عم أصحاب العملأو د ؛مان(        سرة )ع  للمرأة واأل

في كما  ،العمل مع النساء الريفياتعلى مثل موريتانيا. وركزت بعض الدول جهودها  ،الهتمام بالتكنولوجيال
 هاتف خليوي. امتالك لتمكين كل النساء في الريف من  2014الحملة التي نظمتها جيبوتي في عام 

 دول اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز وتوفير التعليم والتدريبفي المقابل، وبصفة عامة، ال تعكس تقارير ال -159

اإلدارة ي       مجال   وفي، االتصاالتو والمهني في وسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلوماتنظامي على الصعيدين ال
أو لوائح لتحقيق المساواة في األجور بين الجنسين، الصدار وتفعيل         جهودا  إلهذه التقارير . وال تعكس والقيادة

كما ال توجد . تعزيز تقدم المرأة في المسارات الوظيفية في مجال اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل
اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين  ي               العمل في مجال  أصحاب شواهد على وجود تعاون مع 

                    . كذلك، لم ي حرز أي على أساس طوعيالسياسات الداخلية وتشجيع ممارسات التوظيف المتوازن بين الجنسين 
وضعف اإلنجاز في هذا المجال ال يحد من قدرة . إنجاز في تقديم الدعم للشبكات والمنظمات اإلعالمية للمرأة

س أيضا   فقط، المجتمعات العربية على زيادة مشاركة المرأة العربية في المجال العام الوصم والقوالب                بل يكر 
 .م المجتمعات              التنمية وتقد  جهود النمطية لدور المرأة في 

 لقضايا المساواة بين الجنسينراعية المالميزانيات  

لقضايا المراعية يزانيات جهود لجهة إقرار المما يبذله من معظم الدول في مراجعاته الدورية تناول يلم  -160
رت و ،       مبكرا  بدأت في هذا الصدد  المغربغير أن تجربة  .المساواة بين الجنسين  مراعيةميزانية وضع  لغاية       تطو 

    ا  المؤسسات بإعداد برامجها وفق (2015)القانون التنظيمي لقانون المالية ألزم و. لقضايا المساواة بين الجنسين
دماج إلاستراتيجية اعتماد دول أخرى على أكدت المقابل،  في .تتعلق بهذه القضاياألهداف ومؤشرات واضحة 
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 ،العامةالميزانية في إدماج هذه القضايا وعلى  ،السياسات والبرامج االقتصاديةفي بين الجنسين قضايا المساواة 
 ىعل          المعتم دة  و باقي االستراتيجياتأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ألتحقيق هيئة بيئة مواتية تعمل على الو

أحد بين الجنسين لمساواة لالمراعية الميزانيات اعتماد  ، مثل البحرين،. وجعل بعض الدولالميزانياتمستوى 
. واضح المحرزة في هذا الشأننتائج الضعف         غير أن  المساواة. تحقيق هداف استراتيجياته الوطنية الخاصة بأ

بع في إعداد          هج المت      الن              نظرا  إلى أن  ،د من التقارير، يصعب تحديد الموارد المنفقة على قضايا المرأةيعدلل        ووفقا  
مراجعة أوجه دور الجهات الحكومية على  يقتصرو. نود عامة تشمل جميع الفئاتب الدولة يعتمد علىميزانيات 

زيادة نبغي يتحديد الجوانب التي على ومنها قطاع المرأة، و ،نفاق المالي على القطاعات التي تشرف عليهااإل
 السنوية.الميزانية ومراجعة ذلك مع وزارة المالية عند مناقشة عليها، نفاق اإل

 تحقيق المساواة بين الجنسينالرامية إلى االستراتيجيات وخطط العمل  

كما وردت في تقارير لالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين،     ا  ملخص 9الجدول تضمن ي -161
 االستراتيجياتوضع التقارير جهود دول المنطقة في هذه المراجعة الدورية. وقد أظهرت اضطلعت بالدول التي 

تنوعت مقاربات الدول العربية في اعتماد هذا النوع من التدابير و. الرامية إلى تحقيق ذلك الهدف وخطط العمل
وأهداف التنمية  2030خطة عام ل تنفيذ    ب          إزاء س  مقارباتها تنوعت . وواإلجراءات على المستوى التنموي الوطني

وضعت  النهوض بوضع المرأة. فقدب       خاصا        عدا       ن ب  اعتماد استراتيجيات عامة وطنية تتضمإزاء أو  ،المستدامة
خطة التنمية الكويت و؛ 2030رؤية قطر وقطر  ؛2040-2020مان رؤية     وع   ؛2030رؤية  المملكة العربية السعودية

ضع. 2020-2015الوطنية للكويت  . ضايا المرأةقخاصة بمحاور  تتضمنعديدة ستراتيجيات قطاعية عامة ت ا     وو 
أو  ،مكافحة الفقر، أو التشغيل، أو التعليم، أو هذه االستراتيجيات تلك المتعلقة بالتنمية الريفيةومن األمثلة على 
 أو مكافحة التطرف العنيف.   ،االتجار بالبشر

 للنهوض بالمرأة استراتيجيات وطنية  -9 الجدول
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ريادة المرأة 
 في األعمال

     

 .        ن عاما  يمن التقارير الوطنية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشر مستقاة :المصدر

منها ركز على إقرار استراتيجيات وطنية متخصصة كأداة تهدف الى     ا  تبين تقارير الدول أن عددو -162
ها افي تنفيذ استراتيجيات اعتمد        ، مثال ،البحرين ولبنان تاستمرفقد االرتقاء بوضع المرأة والنهوض بأوضاعها. 

الخطة . ومن هذه االستراتيجيات بأوضاع المرأةالنهوض مشمولة بهذا التقرير من أجل في وقت سابق للفترة ال
سلسلة من االستراتيجيات المرحلية ضمن التي ال تزال قيد التنفيذ  ،(2023-2013)ية لنهوض المرأة البحرينية الوطن

على تنفيذ االستراتيجية الوطنية ذي يعمل لبنان السيان في األمر . و2023-2019فترة لل ةخرها االستراتيجية الحاليآ
في العراق، وتنفيذها بشكل دوري. رصد وطنية سنوية يتم     ا  التي تتضمن خطط ،(2022-2012)للمرأة اللبنانية 

اإلمارات العربية وتتابع . (2026-2016)ستراتيجية وطنية لتطوير وضع المرأة في إقليم كردستان العراق وجد ات
قرت خالل فترة المراجعة الحالية         التي أ   (2021-2015)طنية لتمكين وريادة المرأة الو تنفيذ االستراتيجية المتحدة

حقيق المساواة بين الجنسين تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتعلى متابعة فلسطين . وتعمل دولة لمنهاج عمل بيجين
 ة للمساواة "إكرام" الحكوميلخطة من اذ النسخة الثانية ينف                         في حين يرك ز المغرب على ت، (2017-2022)



-54- 

 

قام السودان بتحديث بينما و. 2030الستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية امصر تنفذ ، و(2017-2021)
تقييم استراتيجياته على                               كل من األردن وجزر القمر حاليا  يعمل و، 2017السياسة القومية لتمكين المرأة في عام 
ثة تنسجم مع أهداف التنمية                        إلعداد استراتيجيات محد                  في ظل استعداد   ،المرأةالسابقة الخاصة بالنهوض بأوضاع 

استراتيجيتها األولى حول النهوض إعداد االنتهاء من في صدد هي ، فالمملكة العربية السعودية. أما المستدامة
 . 2030بما يتالءم ورؤية المملكة  ـبأوضاع المرأة

 قضايا المساواة بين الجنسين مقاربة لاستراتيجيات وضع عدد من الدول لجهة في وبرز توجه جديد  -163
تونس خطة قد أعدت ف. (الستخدامات هذا المصطلح على المستوى الوطني                                 النوع االجتماعي أو الجندر، وفقا  )أو 

االستراتيجية عبر  دولة فلسطينوأقرت  ؛(2020-2018)سة مقاربة النوع االجتماعي العمل الوطنية إلدماج ومأس
واعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية  ؛(2022-2017)ن الجنسين وتمكين المرأة القطاعية للمساواة والعدالة بي

؛ واعتمد (2021-2011)وطنية الجنسانية السياسة البتنفيذ جيبوتي بدأت و؛ لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
لمغرب ؛ وأقر ا(2030-2017)الوطنية للمساواة الجندرية ، االستراتيجية إضافة الى استراتيجية المرأة ،لبنان

 إضافة الى الخطة الحكومية "إكرام". ،2016الوظيفة العمومية سنة باستراتيجية مأسسة مقاربة النوع 

أولويات تستدعي بوصفها قضايا معينة تخص النساء والفتيات الدول على تركيز وبينت التقارير  -164
منفصلة. وبرزت قضية العنف ضد المرأة من ضمن أولويات بعض الدول التي اعتمدت استراتيجيات 

لسودان ا ووضع. (2015)( والبحرين 2007كالجزائر )منذ عام  ،استراتيجيات خاصة بمناهضة العنف
طريق الجزر القمر خارطة وضعت و ،(2032-2015)االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل 

مصر على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد . وتعمل (2019-2017)فحة العنف ضد المرأة لمكا
حكومة وقت ال تزال في ، 2030-2018فترة ث العراق استراتيجية مناهضة العنف لل     وحد  . (2020-2015)المرأة 

تم  ،. وفي لبنان(2027-2017)ستراتيجية متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة اتنفيذ بإقليم كردستان ملتزمة 
. ولم تقتصر جهود الدول على مناهضة العنف (2029-2019)تطوير استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة 

         فقد أقر   .ولويةذات األبرزت قضية االتجار بالبشر ضمن القضايا ، إذ و العنف ضد المرأة بشكل ضيقأسري األ
في حين اكتفت  ،استراتيجيات متخصصة، المملكة العربية السعوديةكاألردن والبحرين وتونس و ،بعض الدول
 القوانين والتشريعات ذات الصلة.تنفيذ بمان،             كالمغرب وع   ،دول أخرى

. فقد في جهود بعض دول المنطقة          متواضعا       زا                                                وفي سياق متصل، شغل موضوع الممارسات الضارة حي   -165
( ومصر شهدت السنوات الخمس الماضية إقرار استراتيجيات متنوعة خاصة بقضية تزويج الطفالت )األردن

الحقوق  قضاياونالت . مصر(والسودان و)جيبوتي  تشويه األعضاء التناسلية لإلناثاستراتيجيات خاصة بو
الصحة ك ،مومةقضايا األب    ا  ل اهتمامإذ أولى عدد من الدو                   بعض االهتمام أيضا ،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الجزائر، و، األردن، واالمارات العربية المتحدةاعتماد استراتيجيات وخطط خاصة )، من خالل نجابيةاإل
وعلى الرغم من ذلك، (. المملكة العربية السعوديةومصر، ومان، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان،              والعراق، وع  
، تونسما عدا في  ،عتماد استراتيجيات متصلة بقضايا المرأة في الريفالمبذولة الجهود الضعف              يبدو واضحا  

جهود المبذولة على مستوى على ال. ومن األمثلة بين الجنسين البيئة من منظور المساواةقضايا عمل على ولل
ت دولة عتمدوا ،2015استراتيجية مأسسة إدماج مقاربة النوع في قطاع الماء لمغرب ، وضع ااالستراتيجيات

 .2017-2015لسطين استراتيجية إعالمية نسوية لألعوام ف

حول أجندة المرأة والسالم  1325قرار مجلس األمن الرامية إلى تنفيذ خطط الوطنية يتعلق بال وفيما -166
 ؛الوقاية والحمايةوهي  ،تتجه عدة دول نحو إعداد خطط وطنية لضمان تنفيذ المحاور األربعة للقرار ،واألمن

    ا  خطط ا     أعد  ذان الل دولة فلسطينبرز في هذا المجال كل من العراق ويعمار. ووإعادة اإل ؛واإلغاثة ؛والمشاركة

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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إلى          استنادا  ابقة وإعداد خطط جديدة على دراسة وتقييم الخطط الس             عمالن حاليا  يو ،وطنية في فترة سابقة
  التجارب السابقة.

القضاء على التمييز ضد المرأة، أظهرت المعنية بلجنة المل لتنفيذ توصيات ط عخطيتعلق بوضع  وفيما -167
والخطط الوطنية  ن غالبية دول المنطقة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات من خالل االستراتيجياتأالتقارير الوطنية 

دول بتعميم المالحظات الختامية على جميع المؤسسات الوطنية عدة تقوم وللنهوض بأوضاع المرأة.        عتم دة الم
جدول زمني لالمتثال لتوصيات تحديد صياغة خطة عمل وفقط بدول قليلة قامت والحكومية المعنية. بالمقابل، 

الى وجود خطة عامة شاملة لتنفيذ توصيات  شارتاأفلسطين اللتين دولة الجمهورية العربية السورية ومثل  ،اللجنة
نشاء آلية وطنية إلعدد من الدول في مبادرات           قد ن ف ذت . ولقضاء على أشكال التمييز ضد المرأةااللجنة المعنية ب

متابعة التوصيات الصادرة عن مختلف اآلليات الدولية لحماية باتفاقيات حقوق االنسان وحول إعداد التقارير        ت عنى ب
 النسان.حقوق ا

بمبادئ باريس        وفاء  ، 1993حقوق اإلنسان منذ عام معنية بنشاء مؤسسات وطنية إلالدول العربية جهدت و -168
قد . والمؤسساتتلك نشاء إبشأن  1993خالل المؤتمر العالمي لحقوق االنسان عام دة         المعتم  و 1991الصادرة عام 

من و. األعوام السابقة للفترة التي يغطيها هذا التقريرفي لعدد األكبر من دول المنطقة هذه المؤسسات أنشأ ا
وقطر ومصر  دولة فلسطينومثل األردن  ،على التصنيف "ألف"هذه المؤسسات  حصل بعضي           المرج ح أن 
      أ قرت ووموريتانيا.        وع مانوالعراق وتونس والجزائر  البحرين، مثل صنيف "باء"وبعضها على ت ؛والمغرب

خالل فترة الخمس سنوات التي سبقت  (2016)ولبنان  (2015)ية في كل من الكويت تشريعات إلنشاء مؤسسة وطن
 إعداد هذه المراجعة الدورية.

رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم تولى ي هالكن معظم ،وبشكل عام، تتنوع مهام هذه المؤسسات -169
دراستها والبحث باإلنسان و حقوقحول انتهاكات بتلقي الشكاوى اآلخر ويختص بعضها ها. لحد منلالمقترحات 

المساواة بين تلك المتعلقة بقتراحات ومشاريع القوانين، بما فيها االتقديم بو ؛حالتها إلى جهات االختصاصإفيها و
أشكال جميع كاتفاقية إلغاء  ،لدول في إطار االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانابما يتالءم والتزامات  ،الجنسين

والية محددة في مجال لهذه المؤسسات  تكانما إذا عدد كبير من التقارير الوطنية      بي ن لم يوالتمييز ضد المرأة. 
بمتابعة قضايا حقوق المرأة. معنية     ا  قسامأفرة تتضمن امعظم المؤسسات المتوغير أن . المساواة بين الجنسين

لى ؛ وإالتي تطال حقوق المرأةرصد وتحليل االنتهاكات والمتعلقة بلى والية هذه المؤسسات ت تقارير إشارأو
عملها في لى إو ؛حقوق المرأةإعمال  منية فيتقييم أداء الحكومة والسلطة التشريعية والقضائية واألدورها في 

مع اآلليات الوطنية ذه المؤسسات ه لى تعاون              تقارير أيضا  إال. وأشارت حقوق المرأةبشأن التوعية والتثقيف 
م مقترحات تشريعية تهدف الى مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية ودعتقديم المعنية بالمرأة في 
عداد التقارير إلالرسمي  اإلطارا بعضهيشكل ، وهذه المؤسسات على المستوى الوطنيتتعاون والخاصة بالمرأة. 

 التمييز ضد المرأة.  كالشأالوطنية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع 

                                          المجتمعات المسالمة التي ل ي هم ش فيها أحد مس:المجال الخا  -هاء

حول  وأ ،أو تنفيذ خطة عمل وطنية معنية بالمرأة والسالم واألمن/اعتماد وحول شواهد متفرقة تتوافر  -170
والتخطيط الرئيسية لوضع السياسات طر األج االلتزامات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن في ادمإلخطط وضع 

خطط العمل الوطنية  حولمتفرقة كذلك دلة واأل. الوزارات واألجهزة التنفيذية الوطني وفيوالرصد على المستوى 
لزيادة الوعي بجدول أعمال  ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي ،ستراتيجيات االتصالااستخدام المتعلقة ب

 الجهودتبقى . ووالسالم واألمن زيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ جدول أعمال المرأةل، أو المرأة والسالم واألمن
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فعل مع المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات في الدول العربية ب ةتناسبغير م اإلطارهذا المبذولة في 
. الناجمة عن تلك النزاعات لدول المجاورةإلى ارية سقالهجرة البفعل موجات و ،النزاعات المسلحة في عدة دول

المطلوبة إلقامة سالم عادل ومستدام وتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن تتجاوز الجهود والموارد أن بدو يو
 . اتسم بالتوتر   ت  المقليمي اإلوضع هذا الفي ظل  ال سيما ،قدرات كثير من الدول العربية

تصاعد موجات العنف الجنسي على و ،قولبة مفاهيم العدالة بين الجنسينعلى للنزاعات تأثير كبير و -171
. ويزداد األمر صعوبة مع استمرار المعوقات التي تحول األسريالعنف و التمييز بين الجنسيننف القائم على العو

 ،مرتبطة بالمواقف االجتماعية والسياسية. وهذه المعوقات دون وصول النساء الى العدالة في سياق النزاعات
النساء على ة قدرفي تراجع       يسج ل و .والسياسيةالفرص االقتصادية واالجتماعية، والممارسات التشريعية ندرة و

يزيد من ما  ،معنية بمساعدة المرأة على الوصولال ليات الحكوميةاآللى السلطات القضائية والتشريعية وإاللجوء 
 .(77)الرسميةم العدالة غير    ظ                                   فرص لجوء العديد من النساء الى ن  

الدول الجهود المبذولة من اقية حقوق الطفل، ولى اتفإعلى الرغم من انضمام غالبية الدول العربية و -172
فضي إلى    ت  النزاعات المسلحة في المنطقة العربية ف. جسيمة حدياتتبقى توال سيما الطفالت،  ،حماية األطفالل

الخدمات . وتتمثل هذه األشكال في قصور أشكال الخطرتتعدد فيه و آالف األطفاليعاني منه وضع مأساوي 
التعليم للجميع . فتوفير                            درسة أو الخروج منها مبكرا  معدم االلتحاق بالوسوء التغذية، انتشار و المتوفرة، الصحية
، ماليين طفل في سن الدراسة خارج المدرسة في المنطقة 5 مع بقاء حوالي ،في الدول العربية بعيد المنالال يزال 

طفال لى حد قتل األإيصل       عنف  شكل يكتسي الخطر الناجم عن النزاعات و. (78)منهم من الفتياتفي المائة  60
مقيتة ظواهر شكل كذلك يكتسي و؛ (79)واليمن دولة فلسطينوالعراق ووالسودان الجمهورية العربية السورية في 

المعايير واألعراف انتشار و ،والنقص في فرص التعليم ،هشاشة االقتصاد بسببالتي تفاقمت  مثل عمالة األطفال
معالجة النتائج الصحية والطفالت التي تبذلها الدول لحماية األطفال لتحديات من او.  (80)اتيةوالمغير االجتماعية 

والتعرض لإلصابة باإليدز وغيره من األمراض ( مثل فقر الدم)سوء التغذية والحمل المبكر السلبية الناتجة من 
ومن هذه التحديات . من منظور المساواة بين الجنسين ومراعاة احتياجات النساء المصابات ، وذلك   ا  المنقولة جنسي

العمل المنزلي وأعمال والمستويات المفرطة من  ،األطفالتشغيل تنفيذ سياسات وبرامج للقضاء على صعوبة كذلك 
 .الطفالت اضطلع بهتي تمدفوعة األجر الالالرعاية غير 

سيما  ال ،ج القاصرات والزواج القسرييزوتاستمرار ناتجة من ول عربية تواجه تحديات وال تزال عدة د -173
تشير  ، إذتزويج الطفالتالتقليل من جسامة وال يمكن .    ا  قسري    ا  ريهجترين             وبين المهج  نزاعات في مناطق ال

قبل عيد ميالدهن وجن    ز  نساء شابات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  5واحدة من كل امرأة ن ألى إلتقديرات ا
من خالل في السنوات القادمة،                                                           وفي ظل منظومة القيم السائدة، يتطلب األمر مزيدا  من االهتمام . (81)الثامن عشر

وقدراتهن؛  وزيادة الوعي باحتياجات الطفالت ؛اتخاذ التدابير لمكافحة األعراف والممارسات االجتماعية السلبية
 . فيها    ن  إشراكهجتماعية واالقتصادية والسياسية ووتعزيز وعي الفتيات بالحياة اال

لى الجهود التي بذلتها في سبيل توفير الحماية من االنتهاكات التي تطال النساء إوتشير تقارير دول عربية  -174
تعزيز وصول لو ،مكافحة العنف ضد المرأةلتشريعية        جهودا  شهدت المنطقة فقد والفتيات في سياق النزاعات. 

                                                
(77) E/ESCWA/ECW/2017/4. 

(78) 2016 UNESCO,. 

  .2018 المتحدة، األمم أخبار (79)

   .2019 ،وآخرون العربية الدول جامعة (80)

(81) UNICEF, 2018a. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/state-gender-justice-arab-region-arabic.pdf
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توثيق استخدام االغتصاب وجرى تطوير قدرات األجهزة األمنية. من خالل  ،لى العدالةإ والنازحاتالالجئات 
مسار انضمام يشوب  عام ال يزال ضعفولكن، لغاية اآلن، كسالح حرب في بعض الدول التي تشهد نزاعات. 

 . الخاصة بوضع الالجئين 1951لى نظام روما األساسي واتفاقية العام إدول المنطقة 

تشير المؤشرات الدولية إلى نجاح الدول ،    ن  حقوقه وانتهاك الطفالتوفي مجال القضاء على التمييز ضد  -175
في كثيرة ماذج ناجحة نتوجد . وعلى تعليم جيد     هن  وفي تعزيز حصول ،العربية في زيادة التحاق الفتيات بالتعليم

توجد أدلة على تنفيذ سياسات وبرامج واألعمال. تنمية االبتكار وريادة  ال سيما ،مجال تنمية المهارات والتدريب
إال أن غياب إحصاءات . للقضاء على العنف ضد الفتيات، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والممارسات الضارة

 .دقيقة عن تطور ظاهرة العنف يحول دون تقييم هذه الجهود بشكل موضوعي

منها األردن ومصر  ،قوات حفظ السالم الدوليةبعض الدول العربية في إلى مساهمة تقارير شارت أو -176
العمل اإلنساني في وحلها وإقامة السالم ونزاعات منع نشوب ال               دورا  هاما  في بالتالي إلى أدائها و، والمغرب

 10نسبة  كة في حفظ السالم           ها المشار     ق     ر               بأن تتضمن ف  ، على سبيل المثال، مصرالتزمت و. واالستجابة لألزمات
لمنع انتهاكات القانون اإلنساني الدولي مراعاة حتى تصبح هذه القوات أكثر  ،ى األقل من اإلناثعلفي المائة 

 لنساء والفتيات في حاالت النزاعات المسلحة. لوانتهاكات حقوق اإلنسان 

 سادس: الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصالحهاالمجال ال  -واو

انعكاسات أي  تقييمو مراعاة منظور المساواة بين الجنسين منهاج عمل بيجين األولوية لتعميمإعالن وأعطى  -177
. ، على النساء والرجالوعلى جميع المستوياتكل المجاالت التشريعات أو السياسات أو البرامج في يشمل بما ، إجراء

ياسات الس وتقييمصد تصميم وتنفيذ ورفي النساء والرجال شواغل تعميم مراعاة ل هو استراتيجيةمنهاج عمل بيجين و
وبحيث  ،     معا   على النساء والرجال ةنفعمبحيث تعود بال ،والبرامج في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 .هو تحقيق المساواة بين الجنسينمن منهاج العمل  والهدف النهائي. انعدام المساواة بين الجنسين يدوم ال

في إدارة البيئة والموارد ي قياددورها الالمرأة وبعض الجهود في مجال دعم مشاركة بذل مع التسليم بو -178
هذه الجهود ف ،إلى األراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية والتحكم فيها هاوصولدعم و ،الطبيعية

نهجية في السياسات البيئية بشكل يتسم بالمالمساواة بين الجنسين زال قاصرة عن إدماج منظورات واهتمامات تال 
التحتية ى                                                                              ويتطلب األمر مزيدا  من االهتمام برصد وتقييم تأثير السياسات البيئية ومشاريع البن .ستدامةواال

أن على الرغم من و. المستدامة على النساء والفتيات، وبتعزيز األدلة والبراهين المتصلة بأثر هذه السياسات
مثل مخاطر ، على المرأةفي بعض الدول لرفع مستوى الوعي بشأن المخاطر البيئية والصحية المبذولة الجهود 

أولوية الحفاظ على البيئة فتسير في االتجاه الصحيح، المنتجات االستهالكية والتكنولوجيات والتلوث الصناعي، 
 . اجات األساسية للمواطنينتيحاال لبيةلتالالزمة في معظم الدول العربية أمام البرامج العاجلة راجع تتوحمايتها 

مقاربته لقضايا البيئة من منظور إعالن عن معلومات كافية في تقاريره قدم بعض الدول يلم بينما و -179
قضايا  ل إدماج    شك   ،على سبيل المثال. إنجازاتها في هذا المجالدول أخرى أبرزت فقد  ،ومنهاج عمل بيجين

تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى ستراتيجيات الحكومة المغربية ا ىحدإوالبرمجة  التخطيط فيجنسين المساواة بين ال
 مقاربة إدماج مأسسة" أعدت الحكومة دراسة استراتيجية حول ،لذلكو. الحكومية للمساواة بين المرأة والرجل

في ات اإلدارية مبدأ المساواة بين الجنسين في اآلليتعميم مراعاة لى إهدفت الدراسة و". الماء قطاع في النوع
انتهت الدراسة بصياغة و. والبرامج والمشاريع، من خالل مسارات متعددة وترسيخه في الممارسات ،قطاع المياه
تطوير  (1): هي ،المساواة بين الجنسين في قطاع المياه قامت على أربعة محاورلتعميم مراعاة قضايا استراتيجية 
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تعميم مراعاة قضايا  (2) ياه؛الم قطاع في الجنسين بين المساواة القدرات المؤسسية المستدامة لضمان ترسيخ
 في الوزارة القرار صنع في ومشاركتهن النساء وزيادة تمثيل البشرية الموارد تدبير فيالمساواة بين الجنسين 

تعميم مراعاة قضايا  (4)ياه؛ الم بقطاع الخاصة المهن في الجنسين بين المساواة إدماج (3) ؛ياهبالم المكلفة المنتدبة
 المائية ووكاالت األحواضياه بالم المكلفة المنتدبة الوزارة طرف من المنجزة البرامج فيالمساواة بين الجنسين 

تبعت االستراتيجية بخطة عمل       واست  ياه. الم قطاع في الجهات الفاعلة  مع تشاركي إطار في المنجزة البرامج وفي
وحددت هذه الخطة . 2020الى عام  2017لفترة من عام خالل ا ،ى المتوسطلمحاور األربعة على المدتنفيذ ال

 .الميزانية الخاصة بكل نشاطو، هاالجهات المعنية بتنفيذواألنشطة، 

بشكل متكافئ  ،هتمام في السنوات القادمة ضمان استفادة المرأةاالالمجاالت التي يجب أن تحظى بمن و -180
. تحسين التوازن بين الجنسين في التشغيلذلك  شأنإذ من  ،االقتصاد األخضرمن الوظائف الالئقة في مع الرجل، 

الناجمة عن أن المنطقة العربية ليست من مناطق العالم المعرضة للكوارث الطبيعية، فإن المخاطر إلى        ونظرا  
يجب أن التي و ،ارير الدولتقتناولها وأحد المجاالت التي لم ت. رات المناخية المحتملة ال تلقى االهتمام الكافي      لتغي  ا

تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات المراعية العتبارات المساواة  ،تحظى بقدر أكبر من االهتمام في السنوات القادمة
 .آثارهوالتخفيف من  ،المناخر      تغي  التصدي لبالحد من مخاطر الكوارث، والمتعلقة بين الجنسين 
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 المتخذة على الصعيد الوطني المؤسسات الوطنية واإلجراءات  -       ثالثا  

قت ت -181 منهاج عمل بيجين إعالن والوطنية المعنية بقضايا المرأة وبتنفيذ            المؤسسات  إلى التقارير الوطنية       طر 
قضايا ات معنية بمؤسسإلنشاء دول المنطقة                  المبذولة من ق بل  جهودالالتقارير هذه تناولت و. 2030خطة عام و

كما تنوعت ، دوار المنوطة بها ومقاربات عملهانشاء هذا المؤسسات واألإزاء طرق إمقاربات الوتنوعت  .المرأة
مع التركيز على  ،2030عام خطة إعالن ومنهاج عمل بيجين ولكل من  ةوطنيالرامية إلى تنفيذ استجابة  جهودال

 .من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف 

 الوطنيةالمؤسسات  أنماط  -ألف

لنهوض بأوضاع المرأة. المعنية باشكال التي تتخذها اآلليات الوطنية ، تتنوع األاتعلى مستوى المؤسس -182
لمرأة في بيجين المعني باللمؤتمر الرابع خالل التحضيرات اآلليات  هذهفي إنشاء  ةفقد نشط معظم الدول العربي

كما ورد  ،باألعمال الموكلة إليها لالضطالعالزمة الوالية السندت إليها ، أء تلك اآللياتإنشابعد و .1995في عام 
لنهوض بالمرأة وتعزيز لغالبية الدول العربية جهودها الوطنية       كث فت في وثيقة إعالن ومنهاج عمل بيجين. و

 . عامةاتجاهات  ةوذلك ضمن ثالث ،المساواة بين الجنسين

الستحداث مؤسسات جديدة مكملة للمؤسسات مراجعات مؤسسية إجراء في أول هذه االتجاهات تمثل يو -183
                             استرشادا  باألولويات الوطنية.  ،موضع المؤسسات القائمة لتعزيز دورهاو تأأو العمل على إعادة هيكلة  ،القائمة

         استجابة   ،تم التركيز في االتجاه الثاني على مراجعة طرق عمل اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأةيو
التنمية من أهداف  5ـ لهدف الستجابة لتعزيز القدرة على االمن أجل رات،                  الواليات والمتغي  وألولويات الوطنية ل

سواء على المستويات  ،عملهال ةه     وج   المهذه المؤسسات ول ةم    نظ  المأطر السياسات ضمن           . كل  ذلك      مثال  المستدامة، 
ضخ المزيد من الموارد والقدرات والمعارف في  ركز علىي، فثاالتجاه الثالأما الجهوية.  وأالقطاعية  وأالوطنية 

ضمن هذه ه كثيرة     شب  و تقاطع          سج ل أوجه وت. اإلجراءاتمزيد من اتخاذ ، من أجل األطر المؤسسية القائمة
 . في إطارهامتكاملة دول خطوات          نف ذ عدة تو ،االتجاهات الثالثة

 214الدستور في المادة ضمن يفي مصر، ووزارة خاصة بشؤون المرأة. إنشاء فلسطين بدولة وتنفرد  -184
. هصدر قانون ينظم عملو يتبع مباشرة لرئيس الجمهوريةالذي  ،منه استقاللية المجلس القومي لشؤون المرأة

 في مجال حماية المرأة المصرية هالمجلس في القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات عملهذا رأي بويؤخذ 
هذا أنشئ قد و. الذي يتبع للملك مباشرة ،لى المجلس األعلى للمرأة في البحرين                  وينطبق ذلك أيضا  ع. مكينهاوت

رأيها في أي قضية التماس مؤسسة مستقلة تلتزم كافة الجهات الرسمية في بوصفه  ،قانونالبموجب المجلس 
 .يتعلق بهاتتعلق بالمرأة وقبل اتخاذ أي إجراء 

اآلليات المعنية بالنهوض  ،موريتانياوالمغرب والجزائر وجزر القمر وجيبوتي كتونس و ،في دول أخرىو -185
منها األسرة والمرأة والطفولة والتضامن االجتماعي وكبار  ،بعدة قضايانى ع                    هي جزء من وزارات ت  بالمرأة 

ج ضمن أعمال وزارة ندريالمعنية بشؤون المرأة اآللية الوطنية عمل مان وليبيا، ف   ع  السودان والسن. أما في 
. ففي        كل يهماو أوطنية معنية بقضايا المرأة     ا  و لجانأأنشأت دول أخرى مؤسسات وطنية وقد الشؤون االجتماعية. 
هيئات كاللجنة العليا للمرأة العراقية والهيئة السورية لشؤون األسرة أنشئت  والعراق، سوريةالجمهورية العربية ال

تعتبر ، حيث ، يبرز نموذج األردناإلطارهذا استقالليتها. وفي مع االحتفاظ بية تتبع لجهات حكوم، وهي والسكان
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة جهة شبه حكومية. أما في لبنان، فهناك وزارة للتمكين االقتصادي للشباب 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.، إضافة إلى والمرأة
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أصبح  ،ففي الكويت. مراجعة األطر المؤسسية في عدد من الدول تتم ،األخيرة وخالل األعوام الخمسة -186
                                                                           هو الجهة المسؤولة عن إعداد وتقديم التقرير الحالي إلى اآلليات الدولية، خلفا   ون األسرةؤالمجلس األعلى لش

 ،2016عام  ذا المجلسالئحة النظام األساسي الخاصة به تصدروقد                                            للجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء سابقا .
، أنشئ مجلس شؤون       أيضا   المملكة العربية السعوديةيعمل تحت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية. وفي هو و

يعمل من خالل لجانه األربع على قضايا المرأة، والطفولة، وهو  ،2016األسرة بقرار من مجلس الوزراء عام 
مجلس الوزراء أصدر ، 2019سبتمبر أيلول/ذا التقرير في إعداد هفي وقت والحماية األسرية. و ،وكبار السن
. يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة       قرارا  القطري 

رئاسة وزير التنمية وهي ب ،لى حماية وتعزيز حقوق المرأةرمي إوت ،لالتفاقيات الدولية            تعمل وفقا  وهذه اللجنة 
، فال يزال االتحاد النسائي العام، وهو اإلمارات العربية المتحدةفي اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. أما 

الرغم من استحداث آليات وطنية على  ،يقوم بدور اآللية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة ،مؤسسة غير حكومية
كمؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة التي تم تأسيسها  ،أخرى حكومية اتلى مؤسسإضافة إ، أخرى كما هو مذكور أدناه

 .2015في عام 

متعددة  اتإنشاء مؤسسات ومجالس وآلي         تمث ل في لدى الدول العربية     ه                              وبرز في السنوات األخيرة توج   -187
نشأته اإلمارات أالذي  ،مجلس التوازن بين الجنسينمن هذه الهيئات تعمل على ردم الفجوات بين الجنسين. و

حول التوازن بين                     وأصدر المجلس دليال   .تقليص الفجوة بين الجنسين في العملل 2015في عام ة المتحدة العربي
استحدثت تونس وأولويات التنمية الوطنية في مجاالت عدة. الرامية إلى تلبية تعزيز جهود الدولة ، لالجنسين

دور ه ول ،يتبع لرئاسة الحكومة، وهو 2016مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في عام 
ويهدف إلى  ،في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانيةقضايا المساواة بين الجنسين تعميم مراعاة في استشاري 

 ،لقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات. وفي المغربا
والمجلس االستشاري لألسرة والطفولة.  2017ئة المناصفة لمحاربة جميع أشكال التمييز في عام تم تشكيل هي
فة      مكل  الو التابعة لمجلس الوزراء ،عيد تشكيل اللجنة الدائمة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقيةأ ،وفي العراق

 اقتراح السياسات العامة ذات الصلة بقضايا المرأة.  

حتى ، مع إعالن ومنهاج عمل بيجين عمل اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأةسجم ينبشكل عام، و -188
      دورا  تؤدي . وهي ووالياتها واتجاهاتها نطاقات عملها ومجاالت تدخلها توتنوعإنشائها مقاربات اختلفت ن إو

 ما يلي:يشمل ، القرارصانعي السياسات و                            شامال  لعدة قطاعات لدى واضعي           استشاريا  

 بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ والبت فيها، األمور المرتبطة بقضايا المرأةبشأن سداء المشورة إ •

 ؛مرأةوتمكين البين الجنسين  رسم السياسات والخطط الوطنية الخاصة بالمساواة •

 وتمكين النساء؛بين الجنسين بالمساواة المتعلقة صياغة خطط العمل التنفيذية  •

 ؛فيهاي أبداء الرإو مرأة أبال ةالخاصاقتراح مشاريع القوانين  •

 ؛المساواة بين الجنسينعنى بقضايا                                       متابعة وتقييم السياسات العامة التي ت   •

 االتفاقيات واألطر الدولية ذات الصلة؛المشورة بشأن  سداءإ •

 ون المرأة؛ؤتمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بش •
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 ؛في مجال قضايا المرأةجراء الدراسات والبحوث إبالمرأة و رصد المعلومات والبيانات الخاصة •

 ؛مرأةالوعي العام بقضايا المستوى رفع  •

الجنسين تعميم مراعاة المساواة بين     ب ل    س  تعزيز ومرأة قضايا الفي بناء قدرات المؤسسات المختلفة  •
 ضمن السياسات والخطط؛

 شكال التمييز ضد المرأة؛أميع عداد التقارير الوطنية الخاصة باتفاقية القضاء على جإ •

 بقضايا المرأة؛المعنية لى لجان المعاهدات إمة                                                المشاركة في صياغة وعرض التقارير الوطنية المقد   •

 لمساواة بين الجنسين؛قضايا الراعية م ميزانياتدعم جهود وضع  •

 تنسيق العمل مع األطر الدولية واإلقليمية والوطنية المعنية بقضايا المرأة؛ •

وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتخصيص الموارد اعتماد لضمان ات حكوممع الالتنسيق  •
 الالزمة لتنفيذها؛ الحكومية الميزانياتو

 ؛ات المحليةوالخاص والمجتمععام تنسيق التعاون بين القطاع ال  •

إعالن  هايرصد تنفيذ االلتزامات الدولية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما ف •
وقرارات مجلس األمن  ،ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 حول المرأة واألمن والسالم.

 تعتمدهذي التشاركي الهج   ن وشددت الدول خالل عرضها لآلليات المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة على ال -189
الفاعلة هيئات عن مختلف الوممثالت  ممثلينهذه اآلليات ن تضم أعلى  هاحرص، والمتنوعةاألطر ذه في إطار ه
قضايا ف .نشاء هذه األطرإلم تقتصر جهود الدول على و. والباحثينكاديميين واألمثل الجمعيات  ،المرأةفي مجال 
ة مثل اآلليات المعني ،نسان في الدولحقوق اإللضمن قضايا مختلف اآلليات والجهات الوطنية تندرج المرأة 
و دوائر أ ؛و لجان المرأة في البرلمانأ ؛و المرأة الريفيةأسرة و األأو الطفل أاإلعاقة األشخاص ذوي بقضايا 

 وزارات التضامن والشؤون االجتماعية.    ا  تحديدو ،المرأة في الوزارات ذات الصلة

تطوير أدوات على لة لها                                لنهوض بالمرأة والمؤسسات المكم  المعنية باوطنية الليات عدد من اآلعمل وي -190
على من أجل مساعدتها األجهزة واللجان المتخصصة، تشكيل نقاط االرتكاز أو تعيين مثل  ،تنفيذية وإجرائية

لواليات الجديدة ستجابة لاالمن وبها المنوط  دورالأداء تمكينها من و ،ليتهافعتعزيز تيرة العمل ووسريع ت
استحدث المجلس القومي للمرأة في مصر لجنة المرأة ذات اإلعاقة في  ،على سبيل المثال. مستجدةواألولويات ال

في في تنسيق عدد من البرامج التنفيذية الداعمة للمرأة ذات اإلعاقة، و دوربهذه اللجنة اضطلعت و. 2016عام 
قامت مؤسسة و. (10/2018)إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر الرامية إلى دعم الجهود 

ومؤسسة حمد  ية الطفل والمرأة في قطر بإنشاء مكاتب لها في كل من إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخليةحما
             وأنشئت أيضا  . بمبنى المحاكم للتأهيل االجتماعي في النيابة العامة وآخر لالستشارات العائلية    ا  ومكتب ،الطبية

ة. حقوق اإلنسان بوزارة الخارجي ومكتب ،الداخليةللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وإدارة حقوق اإلنسان بوزارة ا
والبروتوكوالت الدولية  االستراتيجيات التي تنص عليهانشطة األبرامج والتنفيذ ومتابعة الهيئات ذه ه منهدف الو

وفي بشكل تكاملي وذلك  ،     وصا  والمرأة خص     وما  عم بحقوق اإلنسانمتعلقة والتشريعات الوطنية الالصلة ذات 
 .2030رؤية قطر الوطنية ضوء 
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ي إعالن ومتقدم على يتطلب إحراز يتعلق بالموارد،  وفيما -191 ضخ  2030خطة عام نهاج عمل بيجين و              مسار 
وتفعيل إلى تدابير ملموسة الجهود من أجل ترجمة االلتزامات والخطط الوطنية بذل مزيد من المزيد من الموارد و

ميزانية األطر المؤسسية لتحسين واقع المرأة والمجتمع. على سبيل المثال، أشار التقرير الوطني للبنان إلى أن 
إنشاء مكتب وزير دولة مرسوم بعد صدور  ،كذلك.    ا  مستمر    ا  انخفاضتسجل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

ضعف ياألمر الذي ال يزال  ،ميزانية واضحةذات لى وزارة إ الهيئة قرار بتحويلأي ، لم يصدر لشؤون المرأة
المملكة العربية في  2019عام ميزانية ارتفعت  في المقابل،تنفيذ برامج تسهم في تمكين المرأة.  على ها قدرت

مبادرة تهدف إلى تمكين  26يساهم في االستثمار في سما ، 2018عن ميزانية عام في المائة  7.3بحوالي  السعودية
 للمملكة. 2030برامج لتحقيق رؤية عام  ةالمرأة واألسرة ضمن ثالث

 وإعالن ومنهاج عمل بيجين:  2030التنمية المستدامة لعام خطة   -باء
 تسلكهما اآلليات الوطنية المعنية مساران متقاطعان 

 2030بتنفيذ خطة عام 

سند بعض في حين أو. 2030خطة عام تنفيذ وطنية المعنية باآلليات الالعربية  الدول استعرضت تقارير -192
ألف تتلتنفيذها آليات متخصصة كريس عمل بعضها اآلخر على ت، إلى الوزارات المعنية الخطةتنفيذ هذه الدول 

والمجتمع المدني،  ،القطاع الخاص ن عنممثليهذه اآلليات من ألف ، تتوفي بعض الدولذات الصلة.  األجهزةمن 
تعمل و. منظومة األمم المتحدةوالبرلمانات واللجان النيابية، والمؤسسات الدينية، واألوساط االكاديمية والبحثية، و

في خطة عام كما ن المرأة       مكو             هي ت عنى ب. وبالتنميةمتعلقة هذه اآلليات على تطوير الخطط والرؤى الوطنية ال
عمل تو .المرأة في جميع المجاالتبنهوض الوتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين  أولوياتهاتتضمن ذ إ ،2030
على تعزيز اآلليات المعنية بالمرأة ضمن اآلليات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، وإدراج دول على ة عد

ة الطوعية حول التقدم االستعراضات الوطنيرير وتقديم االتقإعداد التنفيذ ولة في مختلف مراحل امشاركتها الفع
 .المحرز

، على سبيل المثال. كإطار داعم لخطط التنمية الوطنية 2030خطة عام  لى أهميةعديدة إوأشارت دول  -193
مة الخطط ءالمستدامة كآلية رسمية لموا الحكومة األردنية اللجنة الوطنية العليا للتنميةأنشأت                     تنفيذا  لهذه الخطة، 

من ضمنها الفريق القطاعي للنوع االجتماعي والمساواة  ،فرقة عمل قطاعية 17هذه اللجنة لتبع تو .الوطنية معها
عدد من األجهزة الحكومية يتألف من و ،ألمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأةاترأسه تلذي الجنسين ا بين

 .ومنظمات المجتمع المدني

والقطاع  ،مختلفة أجهزة حكوميةتجمع بين وضع أطر تشاركية واضحة المعالم  2030خطة  تطلب تنفيذوي -194
وضع الخطط الوطنية والبرامج وتنفيذها من أجل  ،التنميةفي شركاء الو ،ومنظمات المجتمع المدني ،غير الحكومي

واتساع  2030 خطة عامالذي تتسم به  شمولطابع ال، يتطلب تجربة العراق      بي نت وكما . بشأنهارير االتقإعداد و
إدارة تنفيذها والواقع  رضأعلى ة هذه الخطة رجمتلوذلك  ،وحيويال نطاقها اضطالع مختلف الشركاء بدور فع

آليات تنسيق وتعاون  ذلك، بدوره، ويتطلب. ن المساءلة والمحاسبة بشأن التقدم المحرز في تحقيقهاابكفاءة وضم
 .2030خطة عام يستجيب لمتطلبات     ا  وتشاركي        وشامال      ا  موحد    ا  نهجتعتمد لة افع

تقارير أجمعت فقد في الدول العربية، عنية بقضايا المرأة والتنمية مآليات مؤسسية إنشاء الرغم من على و -195
 بين التنسيق القصور فيهذه التحديات  من أهم. وآللياتتلك اعمل يق الدول على وجود تحديات تعهذه غالبية 

و الهيئات المعنية بمراجعة أفي اللجان تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين ضعف آليات و، تلك اآلليات
ارير التقأشارت و. وتعزيزها التشريعات وإعداد الخطط واالستراتيجيات المتعلقة بحماية حقوق النساء والفتيات
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هذه  اتتطوير استجابالزمة لالالموارد المالية والبشرية كذلك و واإلحصاءاتالمعلومات والبيانات قلة إلى       أيضا  
استخدام تكنولوجيا التي يتيحها خيارات التعاون والعمل التشاركي  ،بشكل خاصذكرت التقارير، و. المؤسسات
 .من القيود تجاوز القيود الجغرافية واالقتصادية واألمنية وغيرهاعلى بدورها تساعد ، التي واالتصال المعلومات

 .نزح إليها النساء والفتياتالتي ت اوالدول المجاورة لهلنزاعات امتضررة من ال التحديات في الدولتلك تتعاظم و

عن ، والمهمشةفئات ضمان مشاركة النساء والفتيات من العن التزال آليات العمل التشاركي قاصرة و -196
العمل  عدد من األسباب البنيوية المتعلقة بآلياتإلى ذلك ى يعزو .إبراز مخاوفهن في غالبية الدول العربية

ومن هذه األسباب االعتماد على . بهذه اآللياتلة                                                            المؤسسي وآفاق العمل مع المجموعات النسوية والمجتمعية الممث  
يصال إلاآلليات والمراصد المعرفية القائمة لتحديد أولوياتهن، وعلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية 

أصوات العامالت المنزليات أو النساء والفتيات الالجئات والنازحات في  ال سيماأصواتهن بشكل غير مباشر، 
لنساء اهميش في ت    ن     ع     م     ي  االحتالل اإلسرائيلي ال يزال و. والعراق ةالسورية للجمهورية العربية وراجمدول الال

األسيرات لفتيات النساء واتهميش في و ،والفتيات الفلسطينيات في المناطق المحتلة خلف جدار العزل اإلسرائيلي
 . ماس           مناطق الت  والمقيمات في 
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 حصاءاتالبيانات واإل  -       رابعا  

األنشطة في  أساسي ركنالمساواة بين الجنسين وتصنيفها إلنتاج إحصاءات وتحليلها جمع البيانات     إن   -197
ة لجميع ملاشة وتوفير إحصاءات دوريو. وبسياسات تمكين المرأة خاصة ،المتعلقة بالسياسات التنموية عامة

ترتيب و ،والتحديات اكلحديد المشت، وذلك لمراجعات مستندة إلى القرائن أساسي إلجراءشرائح المجتمع 
يحتاج المخططون وواضعو السياسات و. هالتدخالت وتقييم أثرتنفيذ الالالزمة وتخصيص الموارد  ،األولويات

مراعية لقضايا ستراتيجيات والبرامج الع االحسب الجنس لتقييم االتجاهات ووضنفة حصاءات مصإإلى بيانات و
السياسات رصد دوره في أداء من  تمكنيلاإلحصاءات يحتاج المجتمع المدني إلى هذه كما  المساواة بين الجنسين.

 والخطط الوطنية للتنمية المستدامة.التنمية المستدامة ي ضوء أهداف ف، وتقييمها والبرامج

 المرجعيات  -ألف

المساواة بين اج عمل بيجين خارطة طريق تسترشد بها الدول إلدماج إحصاءات وضع إعالن ومنه -198
المبذولة جهود الوتقييم رصد والستخدام هذه اإلحصاءات في  ،الوطنيةاإلحصائية  اتضمن المنظومالجنسين 
في منهاج عمل  3-المساواة بين الجنسين على نحو يتسم بالموضوعية. ويؤكد الهدف االستراتيجي حاءلتحقيق 

بيجين على ضرورة "توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس ألغراض التخطيط والتقييم"، ويحدد 
حصائية جهزة اإلاألإلى منهاج العمل       يوج ه ومنها. جراءات المطلوبة من كل واإلعن ذلك الجهات المسؤولة 

 :ما يلي مفادها ،توصياتمجموعة من ال قليمية والدوليةالوطنية واإل

 ، بصورة دورية؛وتبويبها وتحليلها وعرضها امجمع البيانات المفصلة حسب العمر والجنس وغيره )أ(

إشراك مراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة في وضع واختبار المؤشرات الالزمة لتحليل  )ب(
 ؛إحصاءات المساواة بين الجنسين، ولرصد تحقيق أهداف منهاج العمل

 ؛تحسين مفاهيم وأساليب جمع البيانات عن حالة المرأة والرجل ومشاركتهما في جميع القطاعات )ج(

حصاءات الحيوية وإدراج تحليل إحصاءات المساواة بين الجنسين في النشرات م اإل           تعزيز ن ظ   )د(
 واألبحاث.

 :اتخاذ مجموعة من التدابير، منهاإلى الحكومات منهاج العمل دعو وي -199

صدار نشرة إحصائية تعرض البيانات الخاصة بالمرأة والرجل وتفسرها بإ ،       دوريا   ،قيامضمان ال )أ(
 ؛في شكل يناسب فئة واسعة من المستخدمين غير المتخصصين

حصاءات ومستخدميها في كل بلد على استعراض مدى كفاية نظام ضمان مواظبة منتجي اإل )ب(
 ؛الجنسينحصاءات الرسمي وتغطيته قضايا المساواة بين اإل

العمل والقطاع صحاب وتشجيع المنظمات البحثية والنقابات وأ ،إجراء دراسات كمية ونوعية )ج(
 ؛الخاص والمنظمات غير الحكومية على إجراء مثل هذه الدراسات

استخدام بيانات تراعي المساواة بين الجنسين عند وضع السياسات العامة وتنفيذ البرامج  )د(
 .والمشاريع
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، بإدماج مفهوم 1995أيلول/سبتمبر  15إلى  4من  مؤتمر بيجين في الفترةت الحكومات، أثناء التزموقد  -200
عمليات تنفيذ هذه السياسات والبرامج وفي المساواة بين الجنسين في كل عمليات إعداد السياسات وبرامج التنمية، 

 .(82)يمهايوتق

المعنون  (25-)د 286القرار  ،والعشرينوعلى الصعيد اإلقليمي، اعتمدت اإلسكوا في دورتها الخامسة  -201
اتخاذ عضاء إلى الدول األالذي دعت فيه "، المرأة وتمكين المساواة ألغراض االجتماعي النوع إحصاءات"

 :، منهاتدابيرمجموعة من ال

نوع االجتماعي"، العربي لقضايا ومؤشرات ال اإلطار"اعتماد مجموعة المؤشرات الواردة في  )أ(
ستخدم في رصد وتقييم السياسات       كي ت  ا باعتبارها مجموعة موحدة من المؤشرات، وتوفير إحصاءات متعلقة به

 ؛ستراتيجية المرتبطة بالمساواة بين الجنسينوخطط العمل اال

لمساواة بين الجنسين وتوفير البيانات المصنفة ل ةراعيالمشر وتحليل المؤشرات تطوير آلية لجمع ون )ب(
في االعتبار عند صياغة هذه المؤشرات والبيانات كي تؤخذ  ،الجنس والتجمع السكاني والفئات العمرية حسب

 ا؛هة لراعيمبالمساواة بين الجنسين و ةتصلمسياسات وبرامج 

م اإلحصائية،    ظ                                                ج قضايا وإحصاءات المساواة بين الجنسين في الن  وضع وتنفيذ برامج تدريب إلدرا )ج(
 .(83)بغية توعية منتجي البيانات ومستخدميها بمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

حزمة من تضمن ي    ا  إطار      توف ر هذه الخطة و. لتتكامل مع منهاج عمل بيجين 2030عام خطة وجاءت  -202
تحقيق المساواة بين "من أهداف التنمية المستدامة  5الهدف  غاياتالتقدم المحرز في تحقيق لقياس المؤشرات 

تضمن تو. من منظور المساواة بين الجنسيناألخرى األهداف قيق تحفي و، الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"
على أهداف التنمية     ة  موزع    ا  مؤشر 54قائمة المؤشرات ذات الصلة بتمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين 

تقيس االختالفات والتفاوتات  ومؤشرات المساواة بين الجنسين . 5بالهدف       خاصا      ا  مؤشر 24، منها 17ـ المستدامة ال
زات      تحي  الختالفات عن ما تنشأ هذه اال    ا  غالب. و                                                           بين أوضاع النساء والرجال في جميع مجاالت الحياة على نحو واف  

 متجذرة في المجتمع بسبب الثقافة المجتمعية.تكون           غالبا  ما و ،التمييز بين الجنسينالناتجة من 

ع خصائص النساء والرجال، إضافة إلى خصوصيات فئات      تنو  المساواة بين الجنسين إحصاءات وتبين  -203
 المساءلةأهداف التنمية المستدامة وتطبيق تنفيذ رصد لهذه اإلحصاءات ضرورية ومختلفة من النساء والفتيات. 

قضايا حول و ،       عموما  التنمية المستدامة حول  بشكل رئيسي في الحوارات المجتمعية ةهماسلملو، بشأن تنفيذها
     فضال   ،. وتشمل إحصاءات المساواة بين الجنسين البيانات التي تم جمعها ونشرها بحسب الجنس       خصوصا  المرأة 

االحتياجات والفرص والتحديات والمساهمات الخاصة تعكس التي  لكنوبحسب الجنس  ةف    صن  غير المعن البيانات 
وعلى الرغم من زيادة االهتمام بإحصاءات المساواة بين الجنسين في العقود  بالنساء والفتيات في المجتمع.

تتضمن وتحديات تقف في طريق الرصد الممنهج والمراعي العتبارات المساواة بين الجنسين. ال تزال األخيرة، 
غايات أهداف وفي إطار جميع بشكل متكافئ مؤشرات المساواة بين الجنسين عدم إدماج ( أ)ما يلي: تلك التحديات 
( عدم التوازن ج) ؛لجمع البيانات    ا  ( غياب معايير متفق عليها دوليب)؛ وأهداف التنمية المستدامة 2030خطة عام 
"تحويل الوعود  المعنون ي التقريرالمساواة بين الجنسين بشكل مستمر. ويوصءات في توفير إحصابين الدول 

                                                
)82( Paper.4 Technical/E/ESCWA/SD/2016. 

 نفسه. المرجع (83)

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/286.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/286.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/conceptual-framework-development-national-gender-statistics-programmes-arabic_0.pdf
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 (84)الصادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة" و2030إلى أفعال: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 
  بما يلي:

 بحلول  ،17ـ في جميع أهداف التنمية المستدامة ال ينالجنسالمساواة بين ت مؤشراإدراج دعم  )أ(
 ؛2020عام 

وقابلية تها بصفة منتظمة وضمان جود ينالجنسالمساواة بين مؤشرات جمع بيانات على العمل  )ب(
 تها؛ مقارن

                            المهم لة على مسار التنمية؛ وضع استراتيجيات عالمية وإقليمية ووطنية لتحديد الفئات  )ج(

 تعزيز معايير الجودة ومعايير حقوق اإلنسان والمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  )د(
 ؛وااللتزام بها

 ؛معايير عالمية لمؤشرات الفئة الثالثة الخاصة بالمساواة بين الجنسينوضع اإلسراع ب (ه)

ة المستدامة بعملية رصد مفتوحة ألهداف التنمي ،على أعلى المستويات السياسية ،تعزيز االلتزام )و(
 . منظور المساواة بين الجنسيني راعتتسم بالشمول والشفافية وت

بتقييم المؤشرات المستخدمة المشترك بين الوكاالت المعني بأهداف التنمية المستدامة  خبراءالقام فريق و -204
المستخدمة في لمنهجي وتوافر البيانات ا هاتطورحسب (    ا  مؤشر 232وعددها )لقياس أهداف التنمية المستدامة 

، ذه المؤشراتلمنهجية توفير البيانات الخاصة به       وفقا   (85)خبراءوضعه ال، الذي المؤشرات تصنيفيقع و. حسابها
 :ثالث فئاتفي 

وتقوم الدول . والمعايير متوفرةمحددة، ، والمنهجية واضح : المفهوممن المؤشراتالفئة األولى  )أ(
 البيانات ذات الصلة بانتظام؛ بنشر

المفهوم واضح، والمنهجية محددة، والمعايير متوفرة. وال تقوم الدول : من المؤشراتالفئة الثانية  )ب(
 بنشر البيانات ذات الصلة بانتظام؛ 

 .                                                          لم تحد د بشأنها أي منهجية أو معايير متفق عليها دوليا  بعد: من المؤشراتالفئة الثالثة  )ج(

على التصنيفات  وبناء  .تتعلق بتوافر البيانات الخاصة به ويواجه إطار الرصد العالمي بأكمله تحديات -205
المساواة من أهداف التنمية المستدامة الخاص ب 5لرصد تنفيذ الهدف  اهؤتم انتقا    ا  مؤشر 14أعاله، يتبين أنه من بين 

البيانات فر اشير ذلك إلى تو. ويالفئة األولىين فقط ضمن سوى مؤشريندرج تمكين المرأة، ال بين الجنسين و
.    ا  دولي هاعليمتعارف المعايير الالحساب ومنهجية إلى وضوح و ،على نطاق واسعالمؤشرين الخاصة بهذين 

الذين شأن األفراد ب 1-ب-5 والمؤشر ،في المناصب اإلدارية بشأن النساء 2-5-5 وهذان المؤشران هما المؤشر
أن بيانات هذه المؤشرات أي مؤشرات ضمن الفئة الثانية،  10حسب الجنس. وتندرج ، محمولالهاتف يملكون ال

 المؤشرات: هذه يلي  وفيمامن البلدان. فقط                           ت جمع وتتوفر في عدد محدود 

                                                
 .أ2018 للمرأة، المتحدة األمم هيئة )84(

 نفسه. المرجع )85(
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تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس لأطر قانونية               توف ر أو غياب  بشأن 1-1-5 )أ(
 ؛الجنس

 بشأن عنف الشريك؛  1-2-5 )ب(

 بشأن العنف الجنسي من أشخاص غير الشريك؛  2-2-5 )ج(

 ؛ تزويج القاصراتبشأن  1-3-5 )د(

 بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ 2-3-5 (ه)

 بشأن األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر؛  1-4-5 )و(

 بشأن النساء الالتي يتخذن بأنفسهن قراراتهن الجنسية واإلنجابية؛ 1-6-5 )ز(

 شأن حقوق المرأة المتساوية في األراضي؛ب 1-أ-5 )ح(

                                                       بشأن األ طر القانونية التي تكفل حقوق المرأة في األراضي؛  2-أ-5 )ط(

ع مخصصات الميزانية والنفقات من أجل تحقيق المساواة         م لتتب     ظ                             بشأن البلدان التي لديها ن   1-ج-5 )ي(
 .بين الجنسين

، صعب رصدها على المستوى العالميأنه من الالمؤشرات ضمن الفئة الثانية  همن تصنيف هذتضح وي -206
، كذلك عدم قابليتها للمقارنة في بعض الحاالت.         ما يحت م ، وطنيعلى المستوى التها بسبب عدم كفاية تغطي وذلك

 تقوم غالبية والتي ال دبع       دوليا  معايير متفق عليها م توضع لها المؤشرات التي لوهي فئة ئة الثالثة، يندرج في الف
بشأن القوانين واألنظمة التي تكفل حصول النساء  2-6-5 المؤشر ،البلدان بجمع البيانات عنها بصورة منتظمة

بعض حالة في                       وتزداد األمور تعقيدا   على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة اإلنجابية.
النساء في البرلمانات الوطنية المتعلق ب 1-5-5 المؤشرومنها ، فئةفي أكثر من يمكن إدراجها المؤشرات التي 

عنصر الحكومات وعنصر البرلمانات الوطنية ضمن الفئة األولى، إدراج من الممكن . فوالحكومات المحلية
قدم رصد التمن أجل مؤشرات الفئة الثالثة خاصة بتطوير منهجيات يستدعي ذلك المحلية ضمن الفئة الثانية. و

 والمعني بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ،من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف تنفيذ حرز في الم

 تقييم حالة إحصاءات المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية  -باء

 ةواالجتماعي ةالقضايا االقتصاديحول الدول العربية بيانات إحصائية شاملة جميع بشكل عام، ال تتوفر في  -207
الدول التي عدد تشير بيانات اإلسكوا إلى أن       مثال ،     ا . دوريث      تحد  فهي ال                      توف رت هذه البيانات،  نوإ. المختلفة

دولة  18ـ أصل المن  ،دول 7تجاوز يال الماضية الخمس نوات سخالل الحول الفقر ثة                     فر فيها بيانات محد  اتتو
التقدم المحرز ( قائمة بمؤشرات المساواة بين الجنسين التي تقيس 10الجدول )يتضمن واإلسكوا.  األعضاء في
ين تفاوت بتقد بيانات توافر الدرجة               ن الجدول أن          . ويبي     ا  رئيسي    ا  مؤشر 14وعددها  ،5الهدف  غاياتفي تنفيذ 

وفعالة كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وهي " ،5مؤشرات الغاية في حالة مرتفعة هذه الدرجة فمؤشر وآخر. 
وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة 

 (86)مؤشر عضوية المرأة في المجالس النيابيةبيانات وافر ذلك إلى تزى ع   ي  . و"السياسية واالقتصادية والعامة
من الدول في المائة  68.2مؤشر شغل المرأة للمناصب اإلدارية الرئيسية لـ بيانات  وتوافر ،الدول العربيةجميع ل

 (. 11جدول ال)العربية 

                                                
 الجهوية. أو المحلية المجالس مستوى على تتوفر وال الوطنية، النيابية المجالس مستوى على البيانات تتوفر )86(
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القضاء على جميع الممارسات الضارة، "وهي  ،3الغاية متعلقة بالمؤشرات ال                          وفي المرتبة التالية، تحل   -208
ذلك إلى عود وي". التناسلية لإلناثمن قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء 

 16ـ ل( سنة 18سنة وقبل بلوغ  15قبل بلوغ ) تزويج القاصراتالزواج المبكر و مدى انتشارحول البيانات توافر 
دول ال انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث فيبيانات و ،(من الدول العربيةفي المائة  72.7بنسبة )دولة عربية 

 .هذه الممارسةفيها التي تنتشر  8ـ ال عربيةال

مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها من الاالعتراف بأعمال الرعاية غير "وهي  ،4لغاية يتعلق با وفيما -209
خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل 

تتوافر بيانات تسمح بتقدير نسبة الوقت  ،"                                      بما يكون ذلك مناسبا  على الصعيد الوطنياألسرة المعيشية والعائلة، حس
مان ودولة             والعراق وع  هي الجزائر  ،دول 8في األجر المستغرق في العمل المنزلي والرعاية غير المدفوعين 

 غير أنه  ،استخدام الوقتهذا المؤشر على مسح توفر البيانات الالزمة لويعتمد  .ومصر والمغربفلسطين وقطر 
 . يانات محدثة عن كل الدولبتوافر دون        غالبا  ، ما يحول تكلفته المرتفعةإلى                 بشكل دوري نظرا       نظ م ال ي

لغاية ايتعلق ب ما ففي. في تحقيق غايات أخرىتندر البيانات التي تسمح بتقييم التقدم المحرز في المقابل،  -210
العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال "وهي  ،2

المؤشرات تي تتطلبها البيانات الال تتوافر  ،"االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل
ول المؤشرات ال تتوافر بيانات حوجزر القمر ومصر. كذلك، هي األردن  ،دول 3وى في دم المحرز سلقياس التق

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية "وهي  ،6الغاية عنية بقياس التقدم المحرز في تنفيذ الم
لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية                                                              واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا  

 . جزر القمراألردن وهما  ،سوى في دولتين" تعراضهماومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات اس

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في " 1الغاية بالبيانات المتعلقة وتنعدم بالكامل  -211
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من " 9الغاية بو ،"كل مكان

تقدم يعتمد قياس الو ."القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات هذا
شير وي. المقدمةالتقارير الوطنية ا مستمدة من على أنهدليل ال نوعية هاتين الغايتين على تحليالت تنفيذ  المحرز في

اف التنمية من أهد 5نة في الهدف                               المساواة بين الجنسين والمتضم  عدد المؤشرات المعبرة عن إلى  11جدول ال
مؤشرات  7وويشير التحليل إلى أن عدد المؤشرات المتاحة يتراوح بين مؤشر واحد فقط )ليبيا( . المستدامة لكل دولة

تقدير ل من أج ،لمؤشراتاحساب الالزمة لبيانات التخصيص مزيد من الموارد إلنتاج  ةضرور             . ويبي ن ذلك )مصر(
، والموثوقية، والدقة، اعتبارات الجودة. كذلك، يجب مراعاة الوضع الراهن وتقييم التقدم المحرز بشكل دوري

  .عند إتاحة هذه المؤشرات وقابلية القياس، وحسن التوقيت، والشمول

 التقدم المحرز في بيانات ومعلومات المساواة بين الجنسين  -جيم

حصاءات إحرز خالل السنوات الخمس الماضية في مجال بيانات ومالتقدم التقارير الدول حول شير ت -212
هذه أتاحت الدول و. بياناتلهذه الاعد وتطوير قعملت على الدول العربية                                  المساواة بين الجنسين إلى أن كل  

الوطنية  تاأو للمؤسسات التي تقوم بدور اآلليالوطنية لكترونية لألجهزة اإلحصائية البيانات على المواقع اإل
تضمن وحدات مسؤولة عن ت ةإحصائي ةمؤسسي أطرالدول هذه في معظم  ئتأنشولتحقيق المساواة بين الجنسين. 

نتجت  إضافات معلوماتية متنوعةكذلك شهدت السنوات الخمس الماضية و. المصنفة حسب الجنس حصاءاتاإل
 ،العنف ضد المرأة وتقدير تكلفتهمسوح و ،مثل مسوح العنف األسري ى،ألولللمرة اتنفيذ مسوح ميدانية من 
الدول باتت واليوم، لى بالرعاية.                                                   والمسوح الميدانية المتصلة بالشرائح االجتماعية األو   ،ح استخدام الوقتوومس
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وتشير تقارير الدول العربية إلى  .المساواة بين الجنسينإحصاءات حول تصدر نشرات دورية بمعظمها العربية 
المجاالت تحققت في خالل السنوات الخمس الماضية حصاءات هذا النوع من اإلإنجازاتها في مجال أكبر أن 

 :التاليةالثالثة 

 المساواة بين الجنسين إحصاءات عن إجراء مسوح جديدة إلنتاج معلومات أساسية  
 مواضيع متخصصةفي 

بالمرأة  الممارسات الضارةحول  (2017)الدراسة االستقصائية الجيبوتية لألسر المعيشية يبوتي       عد ت جأ -213
راء الشباب من فيه آجمعت ، الذي مسح الشباب الوطنيالكويت نفذت للمرة األولى، و .هاضدالمرتكب والعنف 

أجرت المملكة العربية والرجل والمرأة. مجتمع مبني على مشاركة إقامة وتخدم  ،همالتي تهمقضايا الجنسين عن ال
في تقليص . وأسهم ذلك الجنسين في مجال اإلعاقةعن نه إحصاءات م تنتج ،اإلعاقة ذويل    ا  ميداني    ا  السعودية مسح
والتي عادة ما ال تتوافر معلومات  ،لى بالرعاية                                    ريحة هامة من الشرائح االجتماعية األو  المتعلقة بش فجوة المعلومات

ا سمح بإنتاج مؤشرات لم تكن م ،تكلفة العنف ضد المرأةمصر مسح استخدام الوقت ومسح نفذت وا. كافية عنه
 .مدفوع األجر وعن العنف ضد المرأةالمتاحة من قبل عن العمل غير 

  لجنس            مصن فة حسب اعادة معالجة البيانات الموجودة إلنتاج إحصاءات إ 
 جديدةإحصاءات إلنتاج أو /و،                  تكون أكثر تفصيال  

وأضيفت  . المساواة بين الجنسينثراء إحصاءات إلمزيد من البيانات نتاج إل    ا  سكاني    ا  عدادتاألردن أجرى  -214
، ولسؤال عن العمر وقت الزواج األ (1)منها  ،استمارة العد الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكنعلى أسئلة 

 سئلة حول وفيات االمهات للفئة العمريةأ (2)؛ تزويج القاصراتدراسة ظاهرة على توفير بيانات تساعد من أجل 
سؤال عن مدى ممارسة األسرة لنشاط اقتصادي  (3) األمهات؛عرف على مدى انتشار ظاهرة وفيات للت، 13-54
حصر لمن المنزل، وبالتالي والمرأة الرجل كل من التي يمارسها للتعرف على االنشطة االقتصادية  ،المنزلمن 
األردن بجمع وقام . اإلناثنسبة كبيرة من فيه وهو قطاع تشتغل  ،م                              االقتصادي في القطاع غير المنظ  نشاط ال

زراعية الحيازة الملكية أو الحساب مؤشر خاص بحقوق ، ل                  تكن متوفرة سابقا  لم  بيانات من التعداد الزراعي
أسئلة إضافية أدرج األردن كذلك و . هداف التنمية المستدامةمن أ 5الهدف أحد مؤشرات بما ينسجم مع للجنسين، 

ضايا العنف ضد قعدد من حول                متوفرة سابقا  لم تكن من أجل جمع بيانات  ،مسح السكان والصحة األسريةفي 
 .والزواج القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث تزويج القاصراتمنها  ،المرأة

 من خالل تطوير قواعد بيانات المساواة بين الجنسين حصاءات إإتاحة بيانات و 
 نترنتأو لوحات متابعة مركزية على شبكة اإل

قامت عدة دول عربية بتطوير                                                                     خيا  للشفافية والمساءلة في تحقيق األهداف التنموية العالمية والوطنية، تو -215
خاصة النوعية المراصد الومن هذه األدوات جميع، هذه البيانات واإلحصاءات للتيح إنتاج أدوات تكنولوجية ت

البحرين المرصد الوطني للتوازن بين كل من مثال، على سبيل ال الجنسين.المساواة بين حصاءات إببيانات و
الجمهورية و؛ ومصر مرصد المرأة المصرية ؛المرصد الوطني للمرأة المملكة العربية السعوديةو ؛الجنسين

 .المرصد الوطني للعنف العربية السورية

 فقد الجنسين.المساواة بين الدول بإنتاج منتجات معرفية متعلقة بإحصاءات  بعض قام ،إلى ذلك ةضافإ -216
والرسوم البيانية، من ملخصات السياسات     ا  كبير    ا  عدد ،من خالل مرصد المرأة المصرية ،أصدرت مصر
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ملصقات فلسطين دولة أصدرت . وعالم وفي الحوارات المجتمعية حول تمكين المرأةالستخدامها في وسائل اإل
 اإلمارات العربية المتحدةقطر و منها، وأحرز عدد من الدول. مثل تذكرة الطالب ،غير تقليديةمنتجات ومطويات و
أولويات السنوات يتعلق ب وفيما الجنسين.المساواة بين                                              قدما  في بناء القدرات لتعزيز استخدام إحصاءات والعراق، ت
عن أولويات السنوات الخمس                                                            تشير تقارير الدول إلى أن أولويات المستقبل لن تختلف كثيرا  مقبلة، الخمس ال
إجراء مسوح جديدة إلنتاج معلومات أساسية وطنية ولوياته تضمين أإلى ينحو ر من الدول عدد كبي. فالماضية

 ،وملكية األصول ،التمييز بين الجنسينالعنف القائم على و ،مثل استغالل الوقت)بشأن مواضيع متخصصة 
 المساواة أو لوحة متابعة مركزية على شبكة اإلنترنت عن إحصاءات /، وتطوير قاعدة بيانات و(واإلعاقة ،والفقر

 .بين الجنسين

ولوية لبناء القدرات اإلحصائية األفي السنوات القادمة نحو إعطاء     ل       تحو  يحدث ومن المتوقع أن  -217
اواة المساستخدام إحصاءات على و ،قدرتهم على إنتاج تقديرات إحصائية للمؤشراتتعزيز  ، من أجلللمستخدمين
ستخدام الفترة نفسها الولوية في األإعطاء                   ومن المتوقع أيضا  وعلى نطاق أوسع. كثر فعالية بشكل أبين الجنسين 

يؤدي قد . وبيانات أكثر مراعاة العتبارات المساواة بين الجنسين في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج والمشاريع
 .بين الجنسين لتصبح مبنية بدرجة أكبر على القرائن واألسانيدالسياسات الخاصة بالمساواة في ل      تحو  إلى ذلك 

 خالصة  -دال

الشرائح  ال سيماجميع الشرائح االجتماعية، المساواة بين الجنسين في بيانات وإحصاءات يتماشى توفير  -218
. غير أحدعلى مبدأ عدم إهمال  القائمة 2030مع روح خطة التنمية المستدامة لعام لى بالرعاية،             األضعف واألو  

الرغم من على و                                                             تحديا  جسيما  تواجهه جميع الدول العربية، وإن بدرجات متفاوتة. ال يزال                        أن  توفير هذه البيانات 
الدول هذه أخرى إلى أنه يمكن تصنيف ومن مصادر العربية الدول تقارير المستقاة من  تشير المعلوماتذلك، 
      صن فة مالحصاءات اإلنتاج إنجازات في مجال تحقيق اإلالمجموعة األولى استمرت في . ثالث مجموعاتفي 

حصائي والمجموعة الثانية نجحت خالل السنوات الخمس الماضية في الخروج من دائرة الفقر اإل؛ حسب الجنس
المساواة بين توفير بيانات وإحصاءات ال يزال ف ،أما المجموعة الثالثة. اإلحصاءاتهذا النوع من في مجال 
لمساواة بين الجنسين تحقيق اصياغة سياسات للهذا التحدي تذليل من       ال بد  و. بالنسبة لها       كبيرا          تحديا   الجنسين
 حتياجات المرأة والفتاة. أكثر استجابة التكون 
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 2018في الدول العربية،  خاصة بهاالبيانات ال بين الجنسين ومدى توافر مؤشرات المساواة  -10الجدول 

 

 المؤشر  الغاية
تصنيف 
 المؤشر

الدول العربية 
التي تتوفر 
 لديها بيانات
 )نسبة مئوية(

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء  1
 .والفتيات في كل مكان

طر العمل القانونية موجودة لتعزيز أما إذا كانت  5-1-1
وفرض ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس 

 الجنس 

3 0 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع  2
النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، 

بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل 
 .الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

، والمعرضات للعنف الجسدي أو الجنسي اإلناثنسبة  5-2-1
خالل حالي أو السابق ال الشريكأو النفسي على يد 

 لنوع العنف والعمر    ا  ، وفق                 عشر شهرا  السابقةاالثني 

2 13.6 

نسبة اإلناث، والمعرضات للعنف الجسدي أو الجنسي  5-2-2
)الحالي أو السابق(  الشريكأو النفسي على يد غير 

لنوع العنف     ا  ، وفق                           خالل االثني عشر شهرا  السابقة
 والعمر

2 0 

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من  3
والزواج القسري، تزويج القاصرات ل قبي

 وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

الالتي كن متزوجات قبل سن  (24-20)نسبة النساء  5-3-1
 18أو قبل سن  15

2 72.7 

                     الالتي تعرضن  للختان،  (49-15)نسبة الفتيات والنساء  5-3-2
 لعمرا بحسب

2 36.4 

االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة  4
األجر والعمل المنزلي وتقديرها من خالل 

توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 
سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم 
المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، 

                                  حسبما يكون ذلك مناسبا  على الصعيد 
 .الوطني

ق في العمل المنزلي والرعاية  5-4-1                                                نسبة الوقت المستغر 
 لجنس والعمر والموقعبحسب ار المدفوعين غي

2 36.4 

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة  5
وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم 
المساواة مع الرجل على جميع مستويات 

صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية 
 .والعامة

)أ( البرلمانات نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في  5-5-1
 الوطنية و)ب( الحكومات المحلية

2/1 100 

 68.2 1 نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5-5-2 

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة  6
الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، 

لبرنامج عمل                              على النحو المتفق عليه وفقا  
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل 

بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات 
 .استعراضهما

                       الالتي يتخذن  قراراتهن   (49-15)نسبة النساء  5-6-1
استخدام موانع الحمل ب                              المستنيرة بأنفسهن  فيما يتعلق 
 والرعاية الصحية اإلنجابية

2 9.1 

عدد الدول التي تملك قوانين وأنظمة تضمن الوصول   5-6-2
للرعاية  (+15)الكامل والمتساوي للنساء والرجال 

 الصحية اإلنجابية ومعلوماتها والتوعية بها

3 0 

القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا  7
متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك 

ف                                         إمكانية حصولها على حق الملكية والتصر 
األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى في 

الخدمات المالية، والميراث والموارد 
 .للقوانين الوطنية    ا  الطبيعية، وفق

نسبة إجمالي السكان المزارعين الذين يملكون حقوق  1-أ-5
بحسب                       آمنة في أراض  زراعية،     ا  ملكية أو حقوق

لجنس، و)ب( حصة النساء ضمن المالكين أو ا
لنوع     ا  األراضي الزراعية، وفقأصحاب الحقوق في 

 الحيازة

2 0 

نسبة الدول حيث يضمن إطار العمل القانوني )بما في  2-أ-5
متساوية للنساء في امتالك     ا                           ذلك القانون العرفي ( حقوق

 األراضي و/أو السيطرة عليها

2 4.5 

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية،  8
واالتصاالت، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات 
 .من أجل تعزيز تمكين المرأة

حسب نسبة األفراد الذين يملكون هواتف نقالة،  1-ب-5
  الجنس

1 22.7 

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ  9
وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا 
القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين 

 .جميع المستوياتكل النساء والفتيات على 

ات خصصمتتبع التخصيص و م   ظ     ن  نسبة الدول ذات  1-ج-5
للمساواة بين الجنسين وتمكين  ة المرصودةالعام
 المرأة

2 0 

، 2018في عام " Gender Equality and Poverty are Intrinsically Linked"                                                        استنادا  إلى التقرير الصادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة: المصدر
.ضوء المعلومات الواردة في تقارير الدول، مع تعديل بعض البيانات في 2و 1المرفقان 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/discussion-paper-gender-equality-and-poverty-are-intrinsically-linked
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 2018توافر مؤشرات المساواة بين الجنسين في الدول العربية،  مدى  -11الجدول 
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 30نحو بيجين+  -       خامسا  

                      للمضي قدما  نحو تحقيق  ،مقبلةهذا القسم خارطة الطريق المقترح اتباعها في السنوات الخمس الضمن يت -219
قترح                     بعد اإلقليمي التي ي  لذات ا المستفادةالدروس هو يعرض و .منهاج عمل بيجينعالن واألهداف االستراتيجية إل

 ألولويات الوطنيةاكما يعرض ؛ بتحقيق المساواة بين الجنسينالمتعلقة السياسات وتنفيذ البرامج وضع عند تطبيقها 
 في المنطقةالسائدة  ةالعامالبيئة يتناول هذا القسم ومجال المساواة بين الجنسين في السنوات المقبلة. في واإلقليمية 
 ، والتيهابعض دولالتي تشهدها  رات السياسية                          بالنزاعات المسلحة والتغي                                    . وتتأثر هذه البيئة تأثرا  كبيرا  العربية
مناطق أخرى من إلى من الدول العربية  إماو ،بين الدول العربية فيما، إما ريةستيارات من الهجرة القها ت مننتج
المتضررة دول الليس على أعبائه لقي ب   ي      ا  كبير    ا  رات تحدي                الالجئات والمهج  أوضاع النساء والفتيات تشكل و. العالم

حماية الالجئات ، تمسي هذه األوضاعتحت وطأة و       أيضا . على باقي دول المنطقة بل ، قط                   مباشرة  من النزاع ف
التوصيات عدد من إلى هذا القسم خلص في المنطقة العربية. ويقصوى أولوية إنسانية           ورعايتهن  والمهاجرات 

ومن تحليل التقدم المحرز في مجال المساواة بين  ،من قراءة المؤشرات المتعلقة بأوضاع المرأة العربية        مستمد ة ال
 بدرجات متفاوتة.إن و ،الدول العربيةجميع وتنطبق هذه التوصيات على  .الجنسين

 وس المستفادة ذات البعد القليميالدر  -ألف

في و ،في السنوات الخمس الماضيةذي أحرزته دولها الحكومات العربية حول التقدم التقارير              استنادا  إلى  -220
والفتاة بأوضاع المرأة المتعلقة واألدبيات  ،المشاورات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني العربيةنتائج ضوء 

 ، يمكن استخالص الدروس التالية:في الدول العربية

هج                                                 هج شامل ومتكامل للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ ن               . يجب اتباع ن التشريعات وحدها ال تكفي )أ(
                                                                                                   يقوم على مبادئ حقوق اإلنسان، وتطب ق بموجبه برامج ت عنى بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المرأة والفتاة؛

هج تشاركي، وتوفير بيئة تمكينية لمنظمات                                            التدخالت الحكومية وحدها ال تكفي. يجب اتباع ن  )ب(
مجتمع المدني، وإطالق العنان للمبادرات واالبتكارات النابعة من البيئة المحلية، وذلك من أجل تمكين المرأة ال

 والفتاة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

      ز ضد                                                                                           التعليم والتدريب وحدهما ال يكفيان لتمكين المرأة والفتاة. يجب إزالة كافة العوائق التي تمي   )ج(
بالمساواة مع الرجل، على عمل بأجر، وفي الترقي وتقلد مناصب رئيسية في المجال السياسي المرأة في الحصول، 

 والقضاء واألعمال التجارية؛

برامج الحماية االجتماعية الموجهة للنساء وحدها ال تكفي. يجب تطبيق حزمة متكاملة من  )د(
 شاكل، بل تتعامل مع مسبباتها؛السياسات لمساندة النساء والفتيات ال تقتصر على معالجة عوارض الم

في غياب منظومة متكاملة من إحصاءات المساواة بين الجنسين، ال يمكن توثيق النجاحات وتحديد  )ه(
 اإلخفاقات ورسم السياسات ووضع األولويات؛

                                                                                        اإلنجازات التي تعكسها المتوسطات األحادية البعد التي يتم قياسها على المستوى الوطني ال ت غني  )و(
 تحقيق العدالة في التنمية، وال تؤدي بالضرورة إلى عدم إهمال النساء والفتيات؛ عن
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                                                                                           النساء والفتيات هن األكثر تضررا  من النزاعات والحروب والمخاطر البيئية، واألكثر تأثرا  ببرامج  )ز(
 حكومي والعام.ال يناإلصالح االقتصادي التي تميل إلى خفض اإلنفاق االجتماعي وتقليص التشغيل في القطاع

 األولويات اإلقليمية والوطنية  -باء

خالل السنوات تقارير الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني حول التقدم المحرز              استنادا  إلى  -221
ها وغاياتها المتعلقة هدافسيما أ ، ال2030م خطة عاو على مسار إعالن ومنهاج عمل بيجين الخمس الماضية

 : مقبلةخالل السنوات الخمس القصوى بالمساواة بين الجنسين، يقترح إعطاء المجاالت التالية أولوية 

شمول كل  (1)استكمال التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين للتأكد مما يلي:  )أ(
عدم تخلف أي شريحة  (3)نف؛ حماية النساء والفتيات من جميع أنواع الع (2)جوانب المساواة بين الجنسين؛ 

 اجتماعية أو مكانية من النساء والفتيات عن ركب التنمية المستدامة؛

                                                                                          المضي قدما  في جهود التمكين االقتصادي للمرأة العربية، وتحويل التقدم المحرز في مجال التمكين  )ب(
 المعرفي خالل السنوات الماضية إلى قوة دفع القتصادات الدول العربية؛

لى بالرعاية من خالل مسارات متوازية تتضمن برامج الحماية ح )ج(                                                                                  ماية الشرائح المهمشة واأل و 
 االجتماعية، وبرامج التمكين االقتصادي الذي يشمل إتاحة تعليم جيد للفتيات وخلق فرص عمل للشابات؛

بتحقيق المؤسسي، من خالل توفير مزيد من الموارد لآلليات الوطنية المعنية  اإلطارتعزيز  )د(
المساواة بين الجنسين، وللمؤسسات والجمعيات العاملة في مجاالت حقوق المرأة والتمكين االقتصادي والسياسي 

 للنساء والفتيات، مع تعميق العمل على المستوى المحلي؛

محتواها، لتتيح حساب مؤشرات  (1)استكمال بيانات وإحصاءات المساواة بين الجنسين من حيث  )ه(
تغطية  (2) ؛ن ومنهاج عمل بيجين ومؤشرات التنمية المستدامة المتصلة بالمساواة بين الجنسينأهداف إعال

انتظام دورية جمع  (3)الفئات المهمشة والالجئون والمهجرون؛  ال سيماالشرائح االجتماعية والمكانية المختلفة، 
 البيانات، وضمان الشفافية في إتاحتها.

                                                                     المذكورة آنفا ، يقدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات المندرجة تحت عدة                          تلبية  لألولويات اإلقليمية و -222
 . عناوين، كالتالي

 السياسات والبرامج المراعية للمساواة بين الجنسين 

، عن طريق دمجها في خطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسينالعمل على توطين االلتزامات العالمية  )أ(
والتشريعات واألطر ذات الصلة؛ وتطبيق اآلليات المناسبة لتنفيذ البرامج والتدخالت التنمية الوطنية والسياسات 

                                                                                          على المستوى الالمركزي أو المحلي، كلما كان ذلك ممكنا ؛ ووضع هدف المساواة بين الجنسين في صلب 
 االهتمامات عند تصميم وتنفيذ البرامج التنموية على المستويين الوطني والمحلي؛

                                                                                   اتيجيات فعالة للوصول إلى النساء والفتيات األشد تهميشا ، والتعاون في ذلك مع الباحثين وضع استر )ب(
                                                                                                ومنظمات حقوق المرأة، لتحديد الفئات المهم شة من النساء والفتيات ولتصميم التدخالت المناسبة لكل فئة 

 وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التدخالت؛
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ضمان وصول المرأة إلى العمل الالئق، وفرص الترقي، تحقيق العدالة بين الجنسين، من خالل  )ج(
وتقلد المناصب التنفيذية العليا في المؤسسات الحكومية، مع وضع التشريعات والحوافز التي تضمن تحقيق ذلك 

 في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك في مجالس إدارات المؤسسات والشركات؛

مكان العمل، وبدورها األسري المتصل بالقيام بأعمال الرعاية  مساندة المرأة في القيام بدورها في )د(
والعمل غير المدفوع األجر. وتشمل هذه المساندة تحفيز الرجال والفتيان على زيادة مساهمتهم في هذه األعمال، 

 المنزل(؛ وتهيئة البيئة المساندة لعمل النساء )إنشاء دور الحضانة( وتطوير أنظمة العمل )العمل المرن والعمل من

تحقيق التكامل بين سياسات الحماية االجتماعية على نحو يحقق التحول من الحماية إلى التمكين،  )ه(
 ويأخذ في االعتبار منظور التمييز اإليجابي لصالح النساء والفتيات؛

هج      اع ن                                                                       هج المنعزل، وعن تناول قضايا المساواة بين الجنسين جزئيا  وموسميا ، واتب               االبتعاد عن الن  )و(
 .يتسم بالترابط واالتساق والتكامل ويركز على شمول حقوق االنسان وعدم قابليتها للتجزئة

 عدم إهمال أحد 

لى بالرعاية،                                                                       تصميم برامج تنموية تعطي األولوية الستهداف الشرائح االجتماعية األضعف واألو   )أ(
، والمرأة المسنة، والمرأة العاملة في القطاع غير ال سيما المرأة ذات اإلعاقة، والمرأة الفقيرة، والمرأة المعيلة

                                                                                              ، وعاملة المنزل، والعاملة بدون مظلة حماية اجتماعية، علما  أن هذه الشرائح تختلف بين الدول. وفي الرسمي
ح أن تعتمد الحكومات معيارا  لتحديد أولويات المشاريع يتمثل في مدى تلبية البرامج التنموية               هذا الصدد، ي                                                                                               قتر 

 الحتياجات هذه الفئات؛

لى بالرعاية، باتباع أسلوب تشاركي وعلى نحو يشمل                                     تحديد الشرائح االجتماعية األضعف واألو   )ب(
                                                                                          هذه الشرائح، بديال  عن التحليل التصنيفي األحادي البعد، وذلك عند إجراء دراسات تشخيصية لألوضاع 

 عدد األوجه ضد النساء والفتيات؛االجتماعية واالقتصادية، وعند تقييم آثار التمييز المت

إعادة توزيع الموارد المتاحة على نحو يضمن حصول هذه الشرائح على نصيب عادل منها ويحقق  )ج(
 تنمية مستدامة شاملة للجميع تضمن عدم إهمال أحد؛

 ضمان توفير الحد األدنى من الحماية والرعاية األساسية للنساء والفتيات الالجئات والنازحات، )د(
 واتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن لهن حياة كريمة آمنة.

 حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه 

سن قوانين للحماية من العنف بكافة أنواعه، بما في ذلك العنف األسري، في الدول التي لم تصدر  )أ(
 وص عليها في القوانين األخرى؛مثل هذه القوانين، وتعديل أو إزالة جميع األحكام المخالفة المنص

تفعيل التشريعات الخاصة بحماية النساء والفتيات، من خالل اتخاذ تدابير وقائية لمنع العنف بكافة  )ب(
أنواعه؛ وتوفير التدريب المتخصص للعاملين في هذا المجال؛ وضمان حصول كل النساء والفتيات ضحايا العنف 

األمد البعيد، لضمان تعافيهن ودمجهن في المجتمع؛ وتنفيذ التشريعات على الحماية من العنف والرعاية على 
 المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والفتيات وإنفاذها والفصل فيها بشكل مستقل يضمن عدم إفالت الجاني من العقاب؛
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 ت الداعمة.الترويج للقيم المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات، وتوفير آليات الرصد، وتقديم المعلوما )ج(

 إدارة منظومة المساواة بين الجنسين 

دعم اآلليات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير الموارد الالزمة لها كي تقوم  )أ(
بدورها على المستويين الوطني والجهوي، وتحقيق التواصل بينها وبين الحكومات والمجالس النيابية ومنظمات 

 ل االعالم ومراكز الدراسات؛حقوق المرأة ووسائ

توفير بيئة تمكينية لمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني، إلجراء تقييماتها الخاصة  )ب(
 بشأن التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والجهوي، ويشمل ذلك دعمها بالموارد والمعلومات؛

محرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين إنتاج كافة المؤشرات اإلحصائية التي تقيس التقدم ال )ج(
المرأة بشكل دوري وبالتفصيل الكافي لتمثيل الشرائح األضعف، وإتاحة هذه المؤشرات لجميع الشركاء في 

 التنمية؛

دعم المبادرات التي تقودها المواطنات والمواطنون لتطبيق أساليب غير تقليدية لتحقيق المساواة  )د(
التمييز ضد النساء والفتيات، وتشجيع قصص النجاح والنماذج المضيئة في مجال تمكين بين الجنسين، ورصد 

 النساء والفتيات.

 بيانات واحصاءات المساواة بين الجنسين 

تقييم إحصاءات المساواة بين الجنسين لتحديد الفجوات القائمة على المستويين الوطني والمحلي  )أ(
                                                                    سيما الفئات األشد تهميشا ، وإدماج هذا التقييم في االستراتيجية الوطنية وعلى مستوى الشرائح االجتماعية، ال 

                                                                                              لإلحصاء المنف ذة من ق بل النظام اإلحصائي الوطني الذي يضم كل الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من 
رد المادية                                                                                         منتجي ومستخدمي البيانات. ويشمل هذا التقييم أيضا  الفجوات المعلوماتية واالحتياجات من الموا

 ؛                                                         والبشرية، ويحد د األولويات من أجل تخصيص الموارد على أساسها

استكمال منظومة البيانات واإلحصاءات التي تتيح تقييم اإلنجاز المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج  )ب(
 من خالل المسارات المتوازية التالية: ، 2030عمل بيجين وفي تحقيق أهداف خطة عام 

 التالية:يع ضالموحول ا           فرة حاليا  اغير متوجمع ونشر بيانات  (1)

 ؛وأعمال الرعاية ،مدفوع األجرالوالعمل غير  ،استخدام الوقت •

 ؛بما في ذلك العنف األسري ،العنف ضد النساء والفتيات بكل أنواعه •

 ؛والعمل غير المنظمالرسمي عمل المرأة في القطاع غير  •

المرأة           بمن فيهن   ،في أوضاع سيئةاتي يعشن وأوضاع النساء والفتيات المهمشات والل •
 .والمرأة المسنةذات اإلعاقة 

هذه المسوح مختلف نواحي شمل وت .       عموما   مسوح وطنية عن أوضاع النساء والفتياتإجراء  (2)
يناميكية العالقات االجتماعية داخل األسرة وتأثيراتها على دتتناول ؛ والمساواة بين الجنسين
 ؛حياة اإلناثفي كل مرحلة من مراحل المساواة بين الجنسين 
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 هنحتياجاتا للتعرف على ،والمهجراتوالالجئات مسوح خاصة بأوضاع النازحات إجراء  (3)
مؤشرات لهن. والهدف من هذه المسوح استحداث  ولتقييم الخدمات األساسية المقدمة ،اإلنسانية

والهجرة  جوءواللقضايا النزوح ستجابة لالسياسات وتخصيص الموارد لال         وج ه وضع ت
 ؛الوطني واإلقليمييين رية على المستوسالق

لتعدادات والمسوح القائمة للحصول على تقديرات لمؤشرات متصلة بالمساواة االستفادة من ا (4)
عد                                                            مؤشرات العمل الالئق واألنواع الحديثة من التشغيل )العمل عن ب  منها  ،بين الجنسين

   ؛مؤشرات تزويج القاصراتوالعمل من المنزل( و

مصنفة وإنتاج ونشر بيانات بكفاءة أكبر؛ لسجالت اإلدارية الحكومية وغير الحكومية ااستخدام  (5)
ن على ترقيات إلى يالحاصل؛ وحسب المستوى الوظيفي ،نيالعاملتشمل فئات  سلجنحسب ا

مناء الهيئات العامة أو أ داراتاإلأعضاء مجالس  وأن يالرؤساء التنفيذي؛ ومناصب قيادية
؛ الخاصة ومؤسسات النفع العام والجمعيات األهلية والنقابات والنوادي الرياضيةوالشركات 

      سلك ي ن في يالعامل؛ ون على قروض من الصناديق الحكومية والبنوك الخاصةيالحاصلو
 ؛أعضاء المجالس المحليةو ؛القضاء والشرطة

أة في المجال العام دور المرالمتعلقة برصد االتجاهات ل بياناتال، بجمع بصفة دوريةالقيام،  (6)
ز ر منظومة القيم الثقافية التي تيتفسلو ،وتطوره عبر الزمن . التمييز ضد النساء والفتيات     عز 

، من جمع بيانات تعكس الخلفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية وحالة اإلعاقةوالعمل على 
 تحول دون إهمال أحد؛تدخالت تنفيذ سياسات وأجل وضع 

لمساواة                  نوعي معم ق ألوجه اتحليل تيح إجراء ت أنثروبولوجيةراء دراسات االستثمار في إج (7)
 ؛بين الجنسين

في صياغة السياسات نوعية نتائج الدراسات الكمية والتتيح االستفادة من استحداث آليات  (8)
      عماال  والمواطنات، إ للمواطنينكذلك القرار وصنع دوائر لنتائج هذه التاحة إوتسمح ب ،العامة
  لة.ءالشفافية والمشاركة والمسالمبادئ 

 ويشمل ذلك:  ،بناء القدرات الوطنية في مجال إحصاءات المساواة بين الجنسين )ج(

 ،تمكين المرأةالمعنية بواآلليات الوطنية  ،ألجهزة اإلحصائيةلبناء القدرات التحليلية  (1)
 ؛كاديميةوالمؤسسات األ

 ،مساواة بين الجنسين في األجهزة اإلحصائيةبجمع بيانات العلقة بناء المعارف والمهارات المت (2)
والقطاع منظمات المجتمع المدني، و ،والوزارات ،تمكين المرأةالمعنية بواآلليات الوطنية 

 ؛ الوطني والمحلييين مع مراعاة أن يتم ذلك على المستو ،الخاص

والوسائط باستخدام التقنيات ونشرها، بناء القدرات البشرية في مجال تصميم اإلحصاءات  (3)
  ؛الحديثة

األجهزة بما في ذلك تطبيقات  ،توظيف التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )د(
مع الحفاظ على جودة البيانات وشمولها،  ،إلنتاج وإتاحة إحصاءات المساواة بين الجنسين بتكلفة أقلة، المحمول

   .تطويرهالمجال واالستثمار في وإطالق العنان لالبتكارات الفردية في هذا ا
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