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 شكر وتقدیر 

العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل                                َ مركز المرأة في اإلسكوا التقریر    ّ  أعد  
  ّ                       وقد مت رئیسة قسم العدالة  مھریناز العوضي. د.  تحت إشراف مدیرة المركز،                           ً بیجین بعد خمسة وعشرین عاما  

أة، السیدة ھالة عطیة، والسیدة منار زعیتر، المستشارة  بین الجنسین، السیدة ندى دروزة، والباحثة في مركز المر
َ                                                               في قضایا حقوق المرأة مساھمات قی مة أث ر ت التحلیالت التي یتضمنھا التقریر. وقام الخبیر اإلقلیمي، الرئیس    ْ     ّ                              

بتحلیل التقاریر الوطنیة وصیاغة  عثمان،  ماجد    )، الدكتوربصیرةالمصري لبحوث الرأي العام ( مركز  التنفیذي لل
 . في شكلھ النھائي اإلقلیمي التقریر 

ّ      تفض لت بو األمینة العامة المساعدة ورئیسة قطاع الشؤون االجتماعیة    ، د. ھیفاء أبو غزالةمراجعة التقریر    
ھیئة األمم  كوكلر، القائمة بأعمال المدیر اإلقلیمي في  -والسیدة یانیكا فان دیرجراف  في جامعة الدول العربیة؛ 

؛ ود. فادیا كیوان، المدیرة العامة  المكتب اإلقلیمي للدول العربیة – المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة 
الدنماركي للبحث والمعلومات عن الجندر      ّ                                        وقد م المعھد الدنماركي لحقوق اإلنسان والمركز .  لمنظمة المرأة العربیة 

ّ                                          والمساواة والتنوع (كفینفو) الدعم لعملیة المراجعة اإلقلیمیة، كما یس را مشاركة المنظمات الوطنیة لحقوق اإلنسان                                                                   
 .                                                                 ّ              ومنظمات المجتمع المدني في االستشارات اإلقلیمیة التي استرشد بھا معد و ھذا التقریر

ّ  وج ھوتت                        ّ     لى الدول العربیة التي قد مت  الجزیل إعداد ھذا التقریر بالشكر  إفي  ركت  شاتي  الاألربع  الجھات     
 ،      ّ   ھم القی مة ئ مالحظاتھم وآراأسھموا، من خالل لخبراء والخبیرات الذین . وتعرب عن امتنانھا لتقاریرھا الوطنیة

بعد خمسة    ،بیجین  إعالن ومنھاج عمل على مسار  التقدم المحرز   ّ                  قد م صورة وافیة عن  ی عمل الذي  الإثراء ھذا  في  
 .             ً وعشرین عاما  
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 تمھید 

ّ                                              شك ل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام      ً                                ّ     محطة  تاریخیة على مسار حقوق المرأة تكل لت   1995 
باعتماد إعالن ومنھاج عمل بیجین. وإعالن بیجین ھو خارطة طریق عالمیة للنھوض بأوضاع النساء والفتیات 

ّ                              ّ     وتمكینھن  من خالل تحقیق اثني عشر ھدف ا متعل قا  بقضایا تمس حیاتھن  بمختلف مراحلھا وجوانبھا. ویقد م اإل                   ً   ّ      ً                          ّ عالن         
لنھوض بجمیع  المبذولة من أجل االجھود الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة  ورصد  س  اقی      ً   مرجعیا  ل  ً  ا  طارإمل  عالومنھاج  

 . في جمیع دول العالم النساء والفتیات 

وكما في السابق، قدمت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) وجامعة الدول العربیة  
                                                                           َ   الجنسین وتمكین المرأة (ھیئة األمم المتحدة للمرأة) ومنظمة المرأة العربیة الدعم   وھیئة األمم المتحدة للمساواة بین  

للدول العربیة في إجراء المراجعات الوطنیة الدوریة. وترمي ھذه المراجعات إلى قیاس التقدم المحرز في تنفیذ  
ّ                                                إعالن ومنھاج عمل بیجین، وتصب  في إطار المراجعة الدولیة للتقدم المحرز في تنف یذھما بعد خمسة وعشرین                            

     ً                 عاما  على اعتمادھما.  

ّ                      وبناء  على تلك المراجعات الوطنیة، أعد ت عشرون دولة  عربیة  تقاریر وطنیة یجم ع ھذا التقریر الشامل                  ً      ً             ّ                               ً     
    ُ                                  ً         ُ                                      ّ           ما خل صت إلیھ من نتائج وتوصیات. واستنادا  إلیھا، أ جریت مراجعة إقلیمیة بمقاربة فریدة تمث لت في قیاس 

لى عدة مسارات، ولیس على مسار إعالن ومنھاج عمل بیجین فقط. وھذه المسارات ھي التقدم المحرز ع
)؛ وسائر 2030(خطة عام  2030اإلعالن ومنھاج العمل؛ والھدف الخامس من خطة التنمیة المستدامة لعام 

 أھداف التنمیة المستدامة.

فبعض الدول العربیة یعاني من    وجرت ھذه المراجعة في ظل ظروف شدیدة التعقید تسود المنطقة العربیة. 
نزاعات داخلیة وظروف اقتصادیة خانقة ما برحت تؤثر على التنمیة االقتصادیة والحمایة االجتماعیة. وعلى الرغم  
من تلك السیاقات والتحدیات المرتبطة بھا، استطاعت دول عربیة عدیدة، في إطار مراجعاتھا الوطنیة، عقد  

                     ّ                                            أصحاب المصلحة. وقد أعد ت ھذه الدول تقاریر وطنیة عن تلك االستشارات  استشارات وطنیة مع مجموعة من 
 .  لسنوات الخمس المقبلة  ّ                                                                        حد دت فیھا األولویات الرئیسیة للعمل على النھوض بحقوق المرأة وتمكینھا خالل ا 

ل  التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمویقدم ھذا التقریر، وعنوانھ "
        ً        ً      ً                                                  "، تحلیال  إقلیمیا  معمقا  للتقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین في                            ً بیجین بعد خمسة وعشرین عاما  

                        ً                                                                             ً  المنطقة العربیة، استنادا  إلى بیانات مستقاة من المراجعات الوطنیة بشكل رئیسي.  ویؤكد التقریر على أن دوال   
ّ                     راعاة المساواة بین الجنسین، لعل  من أبرزھا سحب بعض          ّ                                    عدة قد نف ذت إجراءات وإصالحات تشریعیة لتعمیم م                               

تحفظاتھا عن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة؛ أو إقرار تشریعات جدیدة لمناھضة العنف  
                                         ّ                                   ّ                  ضد المرأة؛ أو إدخال تعدیالت على تشریعات تمی ز ضدھا. ویشیر التقریر إلى إحراز تقد م في مجاالت منھا  

ٌ                       ً  لرعایة الصحیة ومشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة، وھو تقد م  متفاوت  في ما بین الدول نتیجة   التعلیم وا        ٌ  ّ                                                               
              ّ                 لعدد من المتغی رات الوطنیة.    

ّ                                       غیر أن  تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین ال یزال،        ً         ّ         قاصرا . فكما یبی نھ ھذا  ، المحرز على الرغم من التقدم      
ّ    التي تسج ل  المنطقة  ً        ا  في ھذه وعالمی  ً ا  وطنی      َّ  المتوق ع ون المستوى د لمرأة سیاسیة لشاركة الالتقریر، ما برحت الم        

ّ                                 كما أن  النزاعات تعود بآثار مدم رة على واقع النساء والفتیات في   في العالم. لنساء في البرلمانلنسبة دنى ثاني أ                         ّ      
وتأتي ھذه التطورات اإلقلیمیة  الدول المتضررة من نزاعات داخلیة أو من نزاعات دائرة في الدول المجاورة لھا.  

ّ   عز ز تفي ظل ثقافة مجتمعیة  ماج الكامل للمرأة د اإلد    ّ  وتقی   ،لنساء والفتیات ضد االمعاملة غیر العادلة والتمییزیة  
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ّ                  ً                                                . وال شك  في أن  ذلك ال ینعكس سلبا  على النساء والفتیات فقط، بل على عملیة التنمیة  في عملیة التنمیة المستدامة       ّ       
 االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة برمتھا. 

مراجعة  ویندرج إعداد ھذا التقریر، الذي یتناول شتى الجوانب الخاصة بواقع المرأة العربیة، في إطار ال
اإلقلیمیة الدوریة الخامسة للتقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین. وھو یقدم مجموعة من التوصیات  

 عمل. العالن ومنھاج اإل في تسریع وتیرة تنفیذ                 ً طریق للمضي قدما  خارطة لرسم المستمدة من التقاریر الوطنیة، 
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 موجز تنفیذي 

ٌ                                   ُ بین الجنسین وتمكین المرأة ركن  من أركان منظومة حقوق اإلنسان، وحجر   المساواة زاویة في التنمیة                               
                                                 َّ                                       َ            المستدامة والعادلة. وعلى مدى ربع القرن الماضي، شك ل إعالن ومنھاج عمل بیجین أحد المسارات الد ولیة التي  

  2020عام تحقیق المساواة بین الجنسین. وسیكون اللو ،تسترشد بھا الدول للنھوض بأوضاع النساء والفتیات 
في تنفیذ إعالن ومنھاج     ّ           لتقد م المحرز  الخامسة ل  المراجعةففیھ تتزامن  .  على ھذا المسار      ً              ّ    محوریا  في تسریع التقد م  

  ) 2000( 1325قرار مجلس األمن رقم عشرین لصدور الذكرى ال مع  )1(                 ً خمسة وعشرین عاما   ذ منعمل بیجین 
 .   )3( 2030                      َّ       ُ             الخامسة العتماد خطة الت نمیة الم ستدامة لعام الذكرى مع و ،)2( حول المرأة والسالم واألمن

إعالن ومنھاج عمل  المحرز في تنفیذ  التقدم حول الشاملالتقریر العربي ھذا التقریر، المعنون " ویرمي 
التي واجھتھا   والتحدیات  ّ                     حق قتھا الدول العربیة   التي إلى استعراض اإلنجازات  "،                          ً بیجین بعد خمسة وعشرین عاما  

ّ  ككل ،   العربیةالتحدیات التي تواجھ المنطقة      ّ  یحل ل   ھوومسار إعالن ومنھاج عمل بیجین.    على   على الضوء     ّ   ً سل طا  م    
 .  الدول ھذه سیاقات السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للل ةاإلقلیمی األبعاد 

لفترة الممتدة  ا عن  عربیةالتي أعدتھا عشرون دولة  فصلة م لتقاریر الوطنیة الا على ھذا التقریر  رتكزوی
  من من األمم المتحدة و مأخوذة لى معلومات وبیانات إ منھفي جوانب عدیدة  ستند یو. 2019و 2014 األعوام بین 

      ّ  للتقد م الدوریة الخامسة  للمراجعة المشاورات الموازیة نتائج ب في إعداد التقریر  رشد          ُ . وقد است  )4( مصادر أخرى
ّ ِ ن ظ  م   قد و.      ً عاما    وعشرین   خمسة   منذ   بیجین   عمل   ومنھاج   إعالن  تنفیذ   في المحرز   في عام    المشاورات   ھذهعدد من    ُ 

بریل  أ تونس (نیسان/و ) 2019بریل أالمجتمع المدني والشباب في بیروت (نیسان/عقدھا اجتماعات  في ،2019
من   ،التقدم المحرز واألولویات المستقبلیةھذه االجتماعات  استعرضت و. )2019) والقاھرة (آب/أغسطس 2019

 نظر األطراف المعنیة غیر الحكومیة.   ات جھ ُ و  

التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین    حول  الشامل التقریر العربي  ویتبع  
القسم األول اإلطار العام لوضع    یتناولویقع في خمسة أقسام.    ،لة  ّ فص  ملتقاریر الوطنیة الاھیكلیة    ،ھمفي تقسی  ،    ً عاما  

في     ّ  مت بعالتبویب ال ً  ا  عتمد م ،لتقدم المحرز في تمكین المرأةاالقسم الثاني  یستعرض و ؛المرأة في المنطقة العربیة
األبعاد الستة وعناوینھا الفرعیة.   تبویب أي  ،)5( يالوطن  المستوى  على الشاملة  للمراجعات المذكرة التوجیھیة 

والمؤسسات المعنیة    ھیئات إنشاء وتطویر الإلى    الرامیة   العربیةدول  اللجھود          ً وتحلیال        ً عرضا  ویتضمن القسم الثالث  
 حسب بیانات مصنفة  لتوفیرالدول تبذلھا ھذه  التي جھود ال لقسم الرابع ا تناولبمسار إعالن ومنھاج بیجین. وی

ّ   ظل     في   وذلك  ،على ھذا المسار  الضعف   أوجھ   تحدید قیاس التقدم و  تتیح الجنس   عام في منظومة إحصاءات    قصور  
  عرض فی  ،دول المنطقة. أما القسم الخامس  معظمفة حسب الجنس في             ُ  ّ  البیانات الم صن  ندرة  و المساواة بین الجنسین  

  فيدول المنطقة  ؤازرةلمویقدم توصیات  ،یمیةاألولویات الوطنیة واإلقلإلى  شیروی ،ل الدروس المستفادة ّ  حل  وی
 . تحقیق المساواة بین الجنسین خالل السنوات المقبلة ل  مساعیھا

 
 . 1995 ،بیجین عمل ومنھاج إعالن )1(
)2( S/RES/1325(2000) . 
)3( A/RES/70/1 . 
 . 2018 وآخرون، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج )4(
 ب. 2018 للمرأة، المتحدة األمم ھیئة )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
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  األعوام لفترة الممتدة بین ا عنعربیة  ة دول عشرونالتي أعدتھا  لة     ّ المفص  یشیر تحلیل التقاریر الوطنیة و
في   والفتاة مرأةفي وضع ال م تقد ال بعض  إحرازمن مصادر أخرى، إلى  المأخوذةالبیانات  وتحلیل ،2019و 2014

جذریة  ال ات صالحاإل مالمحھ أبرز من م   ُّ تقد   .     ٍ                             نواح  كانت مغفلة في العقود الماضیة فيال سیما  ،العربیة المنطقة
 . االقتصاد و  ةفي السیاس تھا مشارك ةوزیاد  ،البلدان بعض  يف مرأةال تشریعات ل

ّ           أن  اإلنجازات  غیر  تواجھ   فالمنطقة . بطیئة تزالال التنمویة  المسارات و     ّ     التطل عات،  دونزال ت ال     ّ   المحق قة 
ّ  تفش ي      ً وطأة    أكثرھا  لیساألوجھ،    دة    ّ متعد  تحدیات    معدالت   وارتفاع  ؛ال سیما في صفوف الشباب والشابات   ،بطالةال    

 تعددین، إشراك أصحاب المصلحة الم  عدم التنسیق بین القطاعات المختلفة؛ و   قصور و  ؛الفقر والجوع والالمساواة
وضعف النمو   ؛في المسارات التنمویة المختلفة ،المجتمع المدني والشباب والشابات والقطاع الخاص  ذلك في ابم

 ؛النزاعات والحروب و اإلرھاب انتشار  یفاقمھاتحدیات  تلك  . المستدام والشامل والعادل واالجتماعياالقتصادي 
دور  الص   ّ  تقل  عن فلسطین و دولة فيأمده  طال احتاللعن  الناجمة  واالجتماعیة االقتصادیة نعكاسات اال  جسامةو

  عن دول    عدة  عزوفبعد    ) ونرواألا(   الفلسطینیین  الالجئین  وتشغیل  إلغاثةاألمم المتحدة    وكالة ل  والتنموي  اإلنساني
ّ  كل  . ھاتمویل . وتراجع جودة الحیاة  ، المناخ   ّ  تغی ر وتفاقم ،بیئةالتدھور و ،الموارد الطبیعیة في        ّ وطأة شح   تحت  ذلك 
برامج   منو ،والبیئیة واالقتصادیة االجتماعیةو السیاسیة التحدیات  تلك من        ً  كثر تضررا  األوالفتاة  مرأةال وتبقى

نفاق  اإل  خفض على  قومت ما      ً غالبا  البرامج  فھذه. التحدیات  ھذه بعض  معالجةتھدف إلى  التياإلصالح االقتصادي 
 .  الحكومي والعام ینفي القطاع العمل  فرص تقلیص  علىو  ، االجتماعي

مسار إعالن ومنھاج عمل   على العربیة   الدول  ّ      حق قتھا إنجازات التحدیات، وما واكبھا من  تلك ضوء   في و
ّ    أھم ھا  من    ّ لعل   ،لمستفادةا الدروسمن        ً مجموعة  التقریر  ھذا ستخلص یالسنوات الخمس الماضیة،  خاللبیجین      

 : یلي ما

    ٍ ھج  َ ن   ؛للقضاء على التمییز ضد المرأة كاملشامل ومت   ٍ ھج       َ تباع ن  ا التشریعات وحدھا ال تكفي. یجب  (أ)
 ؛والفتاة  مرأةاحل دورة حیاة المر من   حلةكل مرب عنى        ُ برامج ت    بموجبھق   َّ طب  ت و  ،نسانعلى مبادئ حقوق اإل یقوم 

وتوفیر بیئة تمكینیة لمنظمات   ،تشاركي   ٍ ھج            َ یجب اتباع ن  . الحكومیة وحدھا ال تكفي التدخالت  )ب ( 
 مرأة تمكین الوذلك من أجل  ،البتكارات النابعة من البیئة المحلیة اللمبادرات والعنان  طالقإو ،المجتمع المدني

 ؛ وتحقیق المساواة بین الجنسینوالفتاة  

      ّ ز ضد                                ّ ِ یجب إزالة كافة العوائق التي تمی   . والفتاة  المرأةلتمكین  انال یكفی ماالتعلیم والتدریب وحدھ ) ج( 
د مناصب رئیسیة في المجال السیاسي   ُّ ل  َ  ق              َ  وفي الترقي وت    ،على عمل بأجر  الرجل،  مع  بالمساواة  ،في الحصول  المرأة

 ألعمال التجاریة؛ا والقضاء و

جب تطبیق حزمة متكاملة من السیاسات  ی.  ال تكفي  وحدھا برامج الحمایة االجتماعیة الموجھة للنساء   )د ( 
 ؛ھابل تتعامل مع مسببات ،المشاكل  عوارض   معالجة على تقتصر اللمساندة النساء والفتیات  

ال یمكن توثیق النجاحات وتحدید    ،منظومة متكاملة من إحصاءات المساواة بین الجنسینغیاب    في ) ھ( 
 ؛اإلخفاقات ورسم السیاسات ووضع األولویات 

                                 ُ     یتم قیاسھا على المستوى الوطني ال ت غني    التيحادیة البعد األ متوسطات الاإلنجازات التي تعكسھا  (و) 
 ؛ عدم إھمال النساء والفتیات   إلى بالضرورة  ؤدي وال ت ،التنمیة  في عدالة العن تحقیق 
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برامج  ب       ً  تأثرا    األكثرو  ، المخاطر البیئیةوالنزاعات والحروب    من          ً  كثر تضررا   األ  ھنالفتیات  النساء و (ز)
 الحكومي والعام.  ین نفاق االجتماعي وتقلیص التشغیل في القطاع إلى خفض اإل  تمیلاإلصالح االقتصادي التي 

المنطقة   ات أولوی ضمن مسارات  عدة بإدراجالتقریر  ھذا وصيی  ،المستفادة الدروس ھذهإلى        ً  استنادا  
  ، 2030عام  وخطة منھاج عمل بیجین و عالنتحقیق األھداف االستراتیجیة إل أجلمن  ،مقبلةلسنوات الخمس الل

  : األولویات  ھذه یلي وفیما. بالمساواة بین الجنسین   منھاال سیما ما یتعلق 

ل  ك  شمول (1)یلي:  ماالجنسین للتأكد ماستكمال التشریعات والسیاسات ذات الصلة بالمساواة بین  (أ)
عدم تخلف أي شریحة   (3) ؛أنواع العنف جمیعحمایة النساء والفتیات من  (2) ؛جوانب المساواة بین الجنسین

 ؛اجتماعیة أو مكانیة من النساء والفتیات عن ركب التنمیة المستدامة

التقدم المحرز في مجال التمكین    تحویل و   ،          ً                                        المضي قدما  في جھود التمكین االقتصادي للمرأة العربیة  )ب ( 
 ؛ المعرفي خالل السنوات الماضیة إلى قوة دفع القتصادات الدول العربیة

لى بالرعایة من خالل مسارات متوازیة تتضمن برامج الحمایة   ْ و                           َ حمایة الشرائح المھمشة واأل   ) ج( 
 ؛ وبرامج التمكین االقتصادي الذي یشمل إتاحة تعلیم جید للفتیات وخلق فرص عمل للشابات   ،االجتماعیة

من خالل توفیر مزید من الموارد لآللیات الوطنیة المعنیة بتحقیق   ،اإلطار المؤسسي عزیز ت )د ( 
ادي والسیاسي  وللمؤسسات والجمعیات العاملة في مجاالت حقوق المرأة والتمكین االقتص  ،المساواة بین الجنسین

 ؛ مع تعمیق العمل على المستوى المحلي ،للنساء والفتیات 

حساب مؤشرات   تتیحل اھا،محتو (1)حصاءات المساواة بین الجنسین من حیث إاستكمال بیانات و (ھ) 
  تغطیة  (2) ؛ منھاج عمل بیجین ومؤشرات التنمیة المستدامة المتصلة بالمساواة بین الجنسینو إعالن  أھداف

انتظام دوریة جمع   (3) ؛نون والمھجر والفئات المھمشة والالجئ  ال سیما ،الشرائح االجتماعیة والمكانیة المختلفة
 الشفافیة في إتاحتھا.  نا ضمو  ،البیانات 

تنفیذ إعالن ومنھاج    نحو التقدم    تعزیز الرامیة إلى    التوصیات التالیة ھذا التقریر      ّ  یقد م لھذه األولویات،         ً تلبیة  
 . بالمرأة المتعلقة  ھدافاأل  نحو         ً وخصوصا   ،2030ن وخطة عام عمل بیجی 

 السیاسات والبرامج المراعیة للمساواة بین الجنسین  

عن طریق دمجھا في خطط    ، لمساواة بین الجنسینبا  المتعلقةعمل على توطین االلتزامات العالمیة  ال (أ)
البرامج والتدخالت  نفیذ ق اآللیات المناسبة لتیتطب و  ؛التنمیة الوطنیة والسیاسات والتشریعات واألطر ذات الصلة

  صلب ھدف المساواة بین الجنسین في  وضع و ؛                  ً كلما كان ذلك ممكنا   ، على المستوى الالمركزي أو المحلي
   ؛لمحلياالوطني و ییننمویة على المستو عند تصمیم وتنفیذ البرامج الت   ات االھتمام

والتعاون في ذلك مع الباحثین    ،                                                            ً وضع استراتیجیات فعالة للوصول إلى النساء والفتیات األشد تھمیشا   (ب)
ّ                                                         لتحدید الفئات المھم شة من النساء والفتیات ولتصمیم التدخالت المناسبة لكل فئة   ،ومنظمات حقوق المرأة                   

 ؛التدخالت وتخصیص الموارد لتنفیذ ھذه 
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  ،رص الترقيف و ،لعمل الالئقا إلى المرأة وصول ضمان  خالل من ، تحقیق العدالة بین الجنسین (ج) 
مع وضع التشریعات والحوافز التي تضمن تحقیق ذلك  ، د المناصب التنفیذیة العلیا في المؤسسات الحكومیة ُّ ل  َ  ق   َ  وت  

 ؛مجالس إدارات المؤسسات والشركات  في، بما في ذلك العام الخاص و ین في القطاع

أعمال الرعایة  ب  القیاممتصل ب ال  ياألسر   بدورھافي مكان العمل، و   ھامساندة المرأة في القیام بدور  (د)
  ، دة تحفیز الرجال والفتیان على زیادة مساھمتھم في ھذه األعمالالمسان ھذهشمل  تمدفوع األجر. و الوالعمل غیر 

 ؛ دور الحضانة) وتطویر أنظمة العمل (العمل المرن والعمل من المنزل)  اءش إنوتھیئة البیئة المساندة لعمل النساء (

  ، سیاسات الحمایة االجتماعیة على نحو یحقق التحول من الحمایة إلى التمكین  بین تكامل ال  تحقیق (ھ) 
 ؛ لنساء والفتیات ا لصالحویأخذ في االعتبار منظور التمییز اإلیجابي 

    ٍ ھج         َ واتباع ن     ً ا ،وموسمی   ً ا  تناول قضایا المساواة بین الجنسین جزئی  عنو  ،ھج المنعزل     َ عن الن    االبتعاد  (و) 
 والتكامل ویركز على شمول حقوق االنسان وعدم قابلیتھا للتجزئة.   یتسم بالترابط واالتساق 

 أحد  إھمال  عدم 

لى بالرعایة،                                                                      ْ تصمیم برامج تنمویة تعطي األولویة الستھداف الشرائح االجتماعیة األضعف واألو   (أ)
ال سیما المرأة ذات اإلعاقة، والمرأة الفقیرة، والمرأة المعیلة، والمرأة المسنة، والمرأة العاملة في القطاع غیر  

                                                        ً                                      ، وعاملة المنزل، والعاملة بدون مظلة حمایة اجتماعیة، علما  أن ھذه الشرائح تختلف بین الدول. وفي  الرسمي
َ                    قتر ح أن تعتمد الحكوما           ُ  ھذا الصدد، ی          ً                                                               ت معیارا  لتحدید أولویات المشاریع یتمثل في مدى تلبیة البرامج التنمویة    

 الحتیاجات ھذه الفئات؛ 

لى بالرعایة، باتباع أسلوب تشاركي وعلى نحو یشمل                                    ْ تحدید الشرائح االجتماعیة األضعف واألو   (ب)
ت تشخیصیة لألوضاع                   ً                                                        ھذه الشرائح، بدیال  عن التحلیل التصنیفي األحادي البعد، وذلك عند إجراء دراسا

 االجتماعیة واالقتصادیة، وعند تقییم آثار التمییز المتعدد األوجھ ضد النساء والفتیات؛

یحقق  و إعادة توزیع الموارد المتاحة على نحو یضمن حصول ھذه الشرائح على نصیب عادل منھا   (ج) 
 تنمیة مستدامة شاملة للجمیع تضمن عدم إھمال أحد؛ 

ألدنى من الحمایة والرعایة األساسیة للنساء والفتیات الالجئات والنازحات،  ضمان توفیر الحد ا (د)
 واتخاذ اإلجراءات والتدابیر التي تضمن لھن حیاة كریمة آمنة. 

 حمایة النساء والفتیات من العنف بكافة أنواعھ  

في الدول التي لم تصدر   ، بما في ذلك العنف األسري  ،سن قوانین للحمایة من العنف بكافة أنواعھ (أ)
 ؛ علیھا في القوانین األخرى  المنصوص وتعدیل أو إزالة جمیع األحكام المخالفة   ،مثل ھذه القوانین

من خالل اتخاذ تدابیر وقائیة لمنع العنف بكافة    ،تفعیل التشریعات الخاصة بحمایة النساء والفتیات  (ب)
العنف    ضحایاحصول كل النساء والفتیات    ضمانو  ؛المتخصص للعاملین في ھذا المجال  وتوفیر التدریب   ؛أنواعھ

نفیذ التشریعات تو  ؛ األمد البعید، لضمان تعافیھن ودمجھن في المجتمع على ى الحمایة من العنف والرعایة عل
 ؛ ت الجاني من العقاب المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والفتیات وإنفاذھا والفصل فیھا بشكل مستقل یضمن عدم إفال
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وتقدیم المعلومات   ،وتوفیر آلیات الرصد  ، الترویج للقیم المناھضة للعنف ضد النساء والفتیات  (ج) 
 الداعمة. 

 منظومة المساواة بین الجنسین  إدارة 

تقوم   كي لھا  الالزمة وتوفیر الموارد  ، لمساواة بین الجنسینا بتحقیق  المعنیة دعم اآللیات الوطنیة  (أ)
وتحقیق التواصل بینھا وبین الحكومات والمجالس النیابیة ومنظمات   ،الوطني والجھوي یین على المستو بدورھا 

 ؛حقوق المرأة ووسائل االعالم ومراكز الدراسات 

إلجراء تقییماتھا الخاصة   ،توفیر بیئة تمكینیة لمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني (ب)
 ؛ ویشمل ذلك دعمھا بالموارد والمعلومات  ،الوطني والجھوي ینعلى الصعید  المحرز لتقدم ا بشأن 

المساواة بین الجنسین وتمكین    تحقیق إنتاج كافة المؤشرات اإلحصائیة التي تقیس التقدم المحرز في   (ج) 
الشركاء في   جمیعوإتاحة ھذه المؤشرات ل ،المرأة بشكل دوري وبالتفصیل الكافي لتمثیل الشرائح األضعف

 التنمیة؛

لمساواة  ا تحقیق المواطنون لتطبیق أسالیب غیر تقلیدیة لوقودھا المواطنات ت دعم المبادرات التي  (د)
وتشجیع قصص النجاح والنماذج المضیئة في مجال تمكین   ،ورصد التمییز ضد النساء والفتیات  ،بین الجنسین

 النساء والفتیات. 

 لجنسین بیانات واحصاءات المساواة بین ا 

الوطني والمحلي   یینالفجوات القائمة على المستو حدید تقییم إحصاءات المساواة بین الجنسین لت (أ)
 ؛وعلى مستوى الشرائح االجتماعیة

منھاج  و إعالن في تنفیذ  المحرز تقییم اإلنجاز  تیح استكمال منظومة البیانات واإلحصاءات التي ت (ب)
 ؛ 2030عام  خطة عمل بیجین وفي تحقیق أھداف 

 ؛ بناء القدرات الوطنیة في مجال إحصاءات المساواة بین الجنسین ) (ج

توظیف التقنیات الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلنتاج وإتاحة إحصاءات   )(د 
 المساواة بین الجنسین بتكلفة أقل. 



 

 

 دمة مق

وحجر زاویة في التنمیة   ،من أركان منظومة حقوق اإلنسان    ٌ ركن  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة  -1
           َ            المسارات الد ولیة التي      َّ                             ، شك ل إعالن ومنھاج عمل بیجین أحد  يضا مالقرن  الالمستدامة والعادلة. وعلى مدى ربع  

  2020وسیكون العام تحقیق المساواة بین الجنسین. لو ،بھا الدول للنھوض بأوضاع النساء والفتیات  سترشد ت
            ّ                         الخامسة للتقد م المحرز في تنفیذ إعالن    الدوریة       ً              ّ                                         محوریا  في تسریع التقد م على ھذا المسار. ففیھ تتزامن المراجعة  

  1325 رقم  األمن  مجلس قرارمع الذكرى العشرین لصدور  ،)6(          ً شرین عاما  ومنھاج عمل بیجین، منذ خمسة وع
ّ  تشك ل و.   )8( 2030                      َّ       ُ              الخامسة العتماد خطة الت نمیة الم ستدامة لعام    الذكرىو  ،)7( حول المرأة والسالم واألمن  )2000(     

لمسیرتھا التنمویة    ّ   بن اءنقدي  استعراض       َ إجراء   لھا  تتیح فھي  ؛لدولل ھامة     ً فرصة   الخامسة الدوریةالمراجعة  ھذه
التدابیر الالزمة لتحقیق جمیع          َ واتخاذ    ؛ إنجازاتھا وإخفاقاتھا واستقاء الدروس منھا       َ تحدید  لھا    تتیح و  ؛ المتعلقة بالمرأة

 المتعلق بالمساواة بین الجنسین.   5الھدف  ال سیما أھداف التنمیة المستدامة، و 

 الدولیة  المراجعة  -ألف

في تنفیذ إعالن  ذي أحرزتھ دول العالم التقدم التقییم وضع المرأة األمم المتحدة المعنیة ب ستتولى لجنة  -2
في دورتھا الرابعة والستین التي ستعقد في نیویورك                                   ّ    وإجراء المراجعة الدولیة لھذا التقد م، ، ومنھاج عمل بیجین

                                                                             ً  وستستند ھذه المراجعة الدولیة إلى المراجعات الوطنیة التي اضطلعت بھا الدول وفقا    .)9( 2020 مارس في آذار/
لى المراجعات اإلقلیمیة التي تضطلع بھا اللجان  إللمذكرة التوجیھیة للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، و

 اإلقلیمیة لألمم المتحدة وھیئات إقلیمیة أخرى.   

 اإلقلیمیة  المراجعة   -باء

من اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي      ٌّ كل    للدول العربیة     ّ           َ         یتول ى المراجعة  اإلقلیمیةي المنطقة العربیة،  ف -3
، والمكتب اإلقلیمي لھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (ھیئة األمم المتحدة  )10( )اإلسكوا(آسیا  

"التقریر العربي الشامل حول  ھذا التقریر، المعنون و للمرأة)، وجامعة الدول العربیة، ومنظمة المرأة العربیة. 
، المراجعة الدوریة   ّ         یبی ن نتائج        ً   ین عاما "، التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشر 

ّ                 التقاریر الوطنیة المفص لة التي أعدتھا        ً                     مرتكزا  في المقام األول على   دولة عربیة عن الفترة الممتدة بین األعوام    20                     
 . 2019و 2014

البیانات المأخوذة من مصادر أخرى، إلى إحراز بعض التقدم في وضع  ھذه التقاریر، و ت تحلیالتشیر و -4
                                              ٍ                                                       رأة والفتاة في المنطقة العربیة، ال سیما في نواح  كانت مغفلة في العقود الماضیة. ففي بعض الدول العربیة،  الم

العنف ضد جھود مناھضة  على    ةر إیجابی اثمرأة كانت لھا آالخاصة بالتشریعات  في ال  ةجوھری   ّ            تحق قت إصالحات  
ّ               ّ                   ّ       غیر أن  اإلنجازات المحق قة ال تزال دون التطل عات،   قتصاد.المجتمع والسیاسة واالفي تھا مشاركعلى المرأة، و      

ظروف  السیاقات و. وال یمكن مقاربة تلك النتائج السلبیة بمعزل عن البعیدة المنالال تزال التنمویة ھداف واأل
   مرت بھا الدول العربیة، وال تزال، منذ خمس سنوات.    التي وطنیة  القلیمیة واإلعالمیة وال

 
 . 1995 ،بیجین عمل ومنھاج إعالن )6(
)7( S/RES/1325(2000) . 
)8( A/RES/70/1 . 
 . ) E/RES/2018/8( 2018/8 واالجتماعي االقتصادي  المجلس  قرار )9(
 . )E/RES/2018/8( 2018/8 واالجتماعي االقتصادي  المجلس قرارب     ً عمال   )10(

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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 السیاق  

سیاسیة  الوضاع اضطراب في األ ربیة، شأنھا شأن سائر مناطق العالم، تواجھ تحدیات جمة. المنطقة الع -5
ّ   تقو ض وتحدیات  ؛عالمیةال إشراك قصور في و ؛ التنسیق بین القطاعات في وضعف  ؛ مشتركلعمل العربي الا   

المسارات  في ،المجتمع المدني والشباب والشابات والقطاع الخاص ا في ذلك بم ،أصحاب المصلحة المختلفین
قتصادي  االنمو آفاق الیشوب ضعف و ؛الفقر والجوع والالمساواةفي . تحدیات یواكبھا تفاقم التنمویة المختلفة 

 .  في صفوف الشباب والشابات  ال سیما، معدالت البطالة المرتفعة   ّ    وتبی نھ  المستدام والشامل والعادل

على  العربیة قدرة المنطقة وتكبیل  العملیات التنمویة إبطاء إلى تحدیات الصعوبات ووال تؤدي ھذه ال -6
، بما  المكتسبات التنمویة األساسیة                 ً                   فقط، بل تؤدي أیضا  إلى نسف الكثیر من  النھوض بمشروع تنموي تحویلي 

بین  صارخة  فوارق تنمویة  في ھذا السیاق  . وتبرز  )11(تلك المتعلقة بالصحة والتعلیم وتمكین النساء والفتیات فیھا  
وغیاب ؛ بین الجنسین مستویات المساواةفي تباینات شاسعة و ؛ المجتمع الواحد داخل ووالمجتمعات، طق المنا

ال یمكن مقاربة ھذه التحدیات  الحتیاجات جمیع الفئات والمناطق. والمنیعة القادرة على االستجابة مؤسسات ال
              ً       ّ        واقع یزداد سوءا  مع تقل ص دور   ، وھو دولة فلسطینالجوالن المحتل، وال في واقع االحتالل في بمعزل عن 

وموجات اإلرھاب التي تعاني   النزاعات والحروب عن بمعزل یمكن مقاربة ھذه التحدیات كذلك ال و األونروا. 
ة  سوریداعش اإلرھابي على الجمھوریة العربیة التنظیم                                          ّ    منھا المنطقة العربیة، ووحشیة العنف الذي سل طھ 

 .  ، ما برحن أكبر ضحایاه دیةزیالدیانة األی، ال سیما من الفتیات والنساء          ّ . عنف لعل  والعراق

  ً  ما     ِ  فاق  م ،في زعزعة النمو االقتصادي واالجتماعيوالتحدیات المحفوف بالمخاطر ھذا المناخ  أسھموقد  -7
كل ذلك في ظل  . اھا األساسیةن ُ  وب   ، ومواردھا الطبیعیة ،ومؤسساتھا ، شعوب المنطقة                  ً     األعباء الملقاة أصال  على 

ُ      ی خشى  الموارد الطبیعیة في النمط االستھالكي، وشح في ، وارتفاع األرض  كوكب  ةستدام   ّ     یھد د ا لمناخ في ا  ٍ ر     ُّ تغی  
 ودة الحیاة.  ج        ّ  إلى ترد يوأكثر فأكثر،  لى تدھور بیئة األرض أن یؤدي إ

 والمسار  المنھجیة  

بالمذكرة   ھذا التقریر، استرشدت الدول العربیة في إعداد المراجعات الوطنیة الشاملة التي یرتكز علیھا  -8
         ً                      ، وتحدیدا  بردود الدول العربیة  لجنة وضع المرأة   ھا أعدت التوجیھیة للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، التي  

.  ) 12( " 25+ ، وعنوانھ "استبیان بشأن محتوى التقاریر الوطنیة حول بیجین المذكرةعلى االستبیان الذي تتضمنھ ھذه 
بعض  وعلى الرغم من ذلك، أبدى    . إلعداد المراجعات الوطنیة عدد من الدول العربیة  ل    ً ا  فنی     ً  دعما   سكوا   ّ      قد مت اإل قد  و 

 المحرز.     ّ    للتقد م  الدول  استعراض  ثرت على       ّ  ربما أ  و المذكرة التوجیھیة  شابت  قصور  أوجھ  حول                ٍ الدول مالحظات  

إجراء مراجعات وطنیة؛ وعقد اجتماعات ومشاورات       ٌ                       عملیة  متعددة المراحل تضمنت    المراجعة اإلقلیمیة و -9
اجتماع رفیع  في  ھا اعتماد وف الدول العربیة موقحول ختامیة       ٍ وثیقة  تقدیم وشامل؛ عربي قریر ت إعداد إقلیمیة؛ و
   المراحل.وفیما یلي بعض ھذه   .2019تشرین الثاني/نوفمبر  28في  ان      َّ في عم  ُ    ع قد المستوى  

بفلسفة ومنھجیة   ھالتعریف ،2019في كانون الثاني/ینایر العربیة  للدولورشة تدریبیة  ُ    ع قدت  •
  إعدادھا؛ع                                                  َّ المراجعات الوطنیة الشاملة وھیكلیة التقاریر المتوق  

 
)11( E/HLPF/2019/3/Add.3 . 
 ب. 2018 للمرأة، المتحدة األمم ھیئة )12(

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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تقاریرھا  إعداد مساعدتھا في على طلبھا، ل                 ً لبعض الدول، بناء   ً  ا  مباشر   ً یا  فن  ً ا  عمد اإلسكوا   ّ   قد مت  •
   ؛الوطنیة

  وھي  ، دولة عربیة تقاریرھا الوطنیة 20قدمت ، 2019ان/یونیو حزیرو  مایو /خالل الفترة بین أیار  •
الجمھوریة  والقمر، زر جو، الجزائروتونس، والبحرین، واإلمارات العربیة المتحدة، ، واألردن

الكویت،  وقطر، ودولة فلسطین، ومان،  ُ ع  والعراق، و السودان،وجیبوتي، والعربیة السوریة، 
حال النزاع في   قد و . اموریتانیوالمملكة العربیة السعودیة، والمغرب، ومصر، ولیبیا، ولبنان، و

 ؛ اممن تقدیم مراجعاتھ الدولتین  ھاتین  ن    ُّ تمك   دون الصومال والیمن 

للوقوف    ، والمؤسسات الوطنیة لحقوق االنسانقدت مشاورات إقلیمیة مع منظمات المجتمع المدني   ُ ع   •
منظمات المجتمع   اختیرت والتقدم المحرز والتحدیات واألولویات المستقبلیة.  بشأن ھاعلى رؤیت

  ؛ لة على المستوى الوطني                   ّ أن تكون المنظمة مسج   منھا ، على مجموعة من المعاییر     ً بناء   المدني
لدیھا خبرة في إعداد  و ؛لدیھا خبرة على المستوى اإلقلیمي في مجال المساواة بین الجنسینو

لدیھا شبكة عالقات مع منظمات المجتمع المدني العاملة على  و ؛واإلقلیمیة التقاریر الوطنیة 
  أسفرت المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. و  لدىدة              َ أن تكون معتم  و  ؛ المستوى الوطني

منظمات والخبراء المشاركین في منتدى تونس  ال ممثليإلى  ُ ّ   ق د مت توصیات  عنالمشاورات تلك 
بوصفھا   ،للمنتدىالتوصیات النھائیة  في لدمجھا  ،2019 مایو /یارأ  في ،جنسینحول العدالة بین ال

   ؛تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین ُ  ب ل  ُ س   إزاءالمجتمع المدني  ىحوار دولي حول رؤ في         ً مساھمة  

الفعالیات.   لتلكعلى إعداد التقریر اإلقلیمي خالل الفترة الالحقة  ؤھا عملت اإلسكوا وشركا •
  ، 2019بتمبر  سأیلول/   26و  25  یومي خبراء عقد  للفي اجتماع  المسودة األولى لھذا التقریر    ت رض  ُ وع  

مؤسسات حقوق االنسان  و، المدنيمنظمات المجتمع والدول العربیة، عن  ممثلین بمشاركة 
مسودة  إلى  والتوصل التقریر، ناقشة نتائج مھذا التقریر إلى  وھدف . وشباب وشابات  ، الوطنیة

في االجتماع   ا العتمادھ      ً  تمھیدا   ، المنطقة العربیة في وثیقة ختامیة تعبر عن وضع النساء والفتیات 
   . 2020المقرر عقده في عام  رفیع المستوى ال

 التقریر   -جیم

 الھدف 

یرمي التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین   -10
    ً                                                              ً                                عاما ، بشكل رئیسي، إلى استعراض التقدم الذي أحرزتھ الدول العربیة وفاء  بالتزاماتھا بإعالن ومنھاج عمل  

اإلقلیمیة للسیاقات    األبعاد     ّ   ً            ، مسل طا  الضوء على                   ً                                          ّ  بیجین. ویرمي أیضا  إلى تحلیل التحدیات التي تحول دون ھذا التقد م
                                                                    ً                                       السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لھذه الدول. واستنادا  إلى التقاریر الوطنیة للدول العربیة،  
    ّ                                                                                               یحد د ھذا التقریر أولویات العمل على مسار المساواة بین الجنسین خالل السنوات الخمس المقبلة في المنطقة
            ّ                                                                                     العربیة؛ ویقد م مقترحات وتوصیات بشأن االستراتیجیات الالزمة لمعالجة أوجھ القصور على ھذا المسار، على  

 المستویین الوطني واإلقلیمي. 

 المنھجیة  

یندرج إعداد ھذا التقریر في إطار الدور المنوط باللجان اإلقلیمیة لألمم المتحدة في إجراء مراجعات   -11
تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین. ویرتكز التقریر، بشكل رئیسي، على استعراض تحلیلي                ّ            إقلیمیة للتقد م المحرز في
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للمراجعات الوطنیة الشاملة للدول العربیة، وعلى تحلیل كمي للبیانات الوطنیة، وتحلیل نوعي لإلنجازات  
ّ         والتحدیات. وھو یعتمد مقاربة تحلیلیة، ال سردیة وال استعراضیة. فالھدف المرجو  منھ لی  س تلخیص التقاریر                                                                         

. وفي اإلشارة إلى اإلنجازات  )13(الوطنیة أو تجمیعھا، إذ إنھا متاحة على المواقع اإللكترونیة للشركاء في إعداده
َ         المحق قة على المستوى الوطني تبیان  لالتجاھات السائدة على المستوى اإلقلیمي، تحدیدا  على مسار ي إعالن            ً                                             ٌ                           َّ     

المستدامة المتعلقة بالمرأة. ومراجعة أداء الدول العربیة على أحد ھذین  ومنھاج عمل بیجین وأھداف التنمیة 
َ                                                     ً                                        المسار ین ال تكتمل من دون مراجعة أدائھا على المسار اآلخر، نظرا  إلى أوجھ التقاطع الرئیسیة بین األھداف        

 .  2030االستراتیجیة لإلعالن ومنھاج العمل، وأھداف خطة عام 

    ً                     مجاال ، ھي المرأة والفقر؛    12یتمحور حولھا منھاج عمل بیجین، وعددھا    فمجاالت االھتمام الحاسمة التي  -12
وتعلیم المرأة وتدریبھا؛ والمرأة والصحة؛ والعنف ضد المرأة؛ والمرأة والنزاع المسلح؛ والمرأة واالقتصاد؛  

ة؛ والمرأة  والحقوق اإلنسانیة للمرأ والمرأة في السلطة وصنع القرار؛ واآللیات المؤسسیة للنھوض بالمرأة؛
 ووسائل اإلعالم؛ والمرأة والبیئة؛ والطفلة األنثى.  

ً       ً                تجد صدى  واضحا  لھا في خطة عام  12 ـوھذه المجاالت ال -13 وأھداف التنمیة المستدامة، لیس فقط   2030      
                                                              ً                             تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات"، بل أیضا  في أھداف عدیدة أخرى اقترنت  "   5في الھدف  

            ُ                                                                                    غایات تراعي ب عد المساواة بین الجنسین. وھذه األھداف ھي القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان؛  ب
ع الجمیع                                                                                            ُّ والقضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحسنة وتحسین الزراعة المستدامة؛ وضمان تمت  

الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص   ضمان التعلیمبأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار؛ و
للجمیع؛ وتعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة،    م مدى الحیاة      ُّ التعل  

ْ                     وتوفیر العمل الالئق للجمیع؛ والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھا؛ وجع ل المدن والمستوطنات                                                                                  
ر المناخ                                            ُّ ومستدامة؛ واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغی   بشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ال

ّ                                                            وآثاره؛ والتشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ی ھم ش فیھا أحد من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة     ُ                                            
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات؛  وصول الجمیع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

 وتعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشراكة العالمیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة. 

 المصطلحات والتعریفات  

 الالجئ )1(

لھ ما یبرره من التعرض لالضطھاد بسبب عرقھ       ٍ خوف  فعل  ، بخارج بلد جنسیتھ  كل شخص یوجد  •
أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة أو آرائھ السیاسیة، وال یستطیع، أو ال یرید  

ویوجد خارج بلد    ،یملك جنسیةال أو كل شخص . بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد 
أو ال یرید ذلك   أن یعود إلى ذلك البلد  األحداث وال یستطیع  نتیجة مثل تلك   ،إقامتھ المعتادة السابق

 .  بسبب ذلك الخوف

ّ  بتصر ف  ، فقرة ألفال، 1، المادة  1951االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین لعام  : المصدر     . 

 

 
 ب. 2019 آسیا، لغربي واالجتماعیة االقتصادیة  اللجنة المتحدة، األمم )13(

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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 األطفال تزویج  )2(

وھو حقیقة واقعة بالنسبة للفتیان  .     ً عاما   18 الـ زواج رسمي أو اقتران غیر رسمي قبل بلوغ سن  •
 . على الفتیات ،  بشكل غیر متناسب           ً    ھ أكثر ضررا ، ووالفتیات، على الرغم من أن 

ّ    بتصر ف.  ،یونیسف : المصدر       

 العنف ضد المرأة  )3(

أي فعل عنیف تدفع إلیھ عصبیة الجنس ویترتب علیھ، أو یرجح أن یترتب علیھ، أذى أو معاناة   •
ك التھدید بأفعال من ھذا القبیل  بما في ذل  ،للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة 

 .أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة

 ). 1993دیسمبر  /ول ألكانون ا 20(  بشأن القضاء على العنف ضد المرأةالعالمي عالن اإل: المصدر

 االتجار باألشخاص  )4(

أو    ،أو استعمالھا  ، إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوةتجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو   •
غیر ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل  
حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على  

مل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغیر أو سائر  شخص آخر لغرض االستغالل. ویش
، أو االسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق،                                               ً  أشكال االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا  

 .أو االستعباد أو نزع األعضاء

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  :  المصدر
 . 2000عبر الوطنیة،  

 اإلنجاز  )5(

ر              ُّ . وھذا التغی  الماضیةخالل السنوات الخمس  حدث  ر إیجابي     ُّ تغی  ھذا المصطلح لإلشارة إلى  خدم     ُ است   •
وصفھما  ب ،منھاج عمل بیجینعالن واألھداف االستراتیجیة إل م الناتج منھ نحو      ُّ التقد  بمدى  ُ    ی قاس 

 تمكین المرأة. جھودھا الرامیة إلى  خط األساس الذي تنطلق منھ الدول في 

 مصادرال 

ریر الوطنیة التفصیلیة التي  التقا               ً     الطوعیة، وتحدیدا  من الوطنیة المراجعات قي التقریر بیاناتھ من یست -14
الدول  استعرضت  ،تقاریر. وفي ھذه ال2019-2014عوام لفترة الممتدة بین األعن اعربیة دولة  20أعدتھا 

 . منھاج عمل بیجینل 12ـ المجاالت ال      ّ                                التي حق قتھا والتحدیات التي واجھتھا في اإلنجازات 

  ة واالجتماعی ة االقتصادی ات توضیح السیاقل ویستند التقریر كذلك إلى بیانات األمم المتحدة، ال سیما  -15
    ّ         أعد تھا شعبة بیانات إحصائیة وتتضمن ھذه المصادر  .            ّ والمنطقة ككل   العربیة لدول لواألمنیة  ة والثقافی ةوالسیاسی

ھا، تفضیل استخدام    ّ أن  غیر    .قیمة البیانات الوطنیة حاالت عن  في بعض الواختلفت قیمتھا    ،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
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إلى الحرص على تقدیم مؤشرات تم  عزى ُ  ی   ،اإلقلیمیة المتخصصة لألمم المتحدةھیئات الائر واستخدام بیانات س
قد  و یمكن مقارنتھا بین الدول العربیة. بالتالي ریف واسقة من حیث التع  ّ مت  تقدیم بیانات و ،د                  ّ حسابھا بأسلوب موح  

 .                      ً یة المتفق علیھا دولیا  س ریف القیاااعتمد التقریر على التع 

.  )14( "في المنطقة العربیةالعدالة بین الجنسین والقانون "دراسة نتائج للتقریر من المصادر األخرى و -16
دولة،  18في لى العدالة المرأة والرجل إالنجاحات التي تحققت على المستوى الوطني في وصول وھي تتناول 

 تنفیذ التزاماتھا وتعھداتھا الدولیة.  معالجتھا من أجل  لدول  ینبغي لوالثغرات التي  

اعات  اجتمال سیما ، الدوریة المشاورات الموازیة للمراجعة بنتائج     ً أیضا  التقریر ھذا    ُ             است رشد في إعداد و -17
) والقاھرة (آب/أغسطس  2019) وتونس (نیسان/أبریل 2019المجتمع المدني والشباب في بیروت (نیسان/أبریل 

األولویات  على مسار إعالن ومنھاج عمل بیجین ومناقشة التقدم المحرز إلى ھذه المشاورات ت ھدف. و )2019
ُ                                      المستقبلیة من وج ھات نظر األطراف المعنیة غیر الحكومیة.                  

 والمضمون   یةالھیكل 

یتبع التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین   -18
ّ                                                             عاما ، في تقسیمھ، ھیكلیة التقاریر الوطنیة المفص لة، ویقع في خمسة أقسام. یتناول القسم األول اإلطار العام لوضع                                            ً    

                                          ً              ّ       لثاني التقدم المحرز في تمكین المرأة، معتمدا  التبویب المت بع في  المرأة في المنطقة العربیة؛ ویستعرض القسم ا
وعناوینھا الفرعیة.   6ـ ، أي تبویب األبعاد ال)15( يالمذكرة التوجیھیة للمراجعات الشاملة على المستوى الوطن 

                        ً       ً                                                                         ویتضمن القسم الثالث عرضا  وتحلیال  لجھود الدول العربیة الرامیة إلى إنشاء وتطویر الھیئات والمؤسسات المعنیة  
بمسار إعالن ومنھاج بیجین. ویتناول القسم الرابع الجھود التي تبذلھا ھذه الدول لتوفیر بیانات مصنفة حسب 

ّ                              أوجھ الضعف على ھذا المسار، وذلك في ظل  قصور عام في منظومة إحصاءات  الجنس تتیح قیاس التقدم وتحدید                                       
            ُ   ّ                                                             ّ    والبیانات الم صن فة حسب الجنس في معظم دول المنطقة. أما القسم الخامس، فیعرض ویحل ل  المساواة بین الجنسین  

طقة في مساعیھا  الدروس المستفادة، ویشیر إلى األولویات الوطنیة واإلقلیمیة، ویقدم توصیات لمؤازرة دول المن
 لتحقیق المساواة بین الجنسین خالل السنوات المقبلة. 

  

 
 . 2018 وآخرون، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  )14(
 ب. 2018 للمرأة، المتحدة األمم ھیئة )15(
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 وضع المرأة في المنطقة العربیة  -   ً أوال  

خالل السنوات    الدول العربیة في مجال تمكین المرأةحققتھا  یستعرض ھذا القسم اإلنجازات الرئیسیة التي   -19
إلى  االنضمام    ّ     یتعل ق ب فیما      ّ    ، ال سی ما التشریعيوى على المست التقدم المحرز یتناول بالتحلیل و . الخمس الماضیة 

وھو  .  الدساتیر والقوانین الوطنیة في  ساواة بین الجنسین  بتعمیم مراعاة قضایا المو الصكوك الدولیة المعنیة بالمرأة  
 المساواة في المنطقة العربیة.  ھذه تحقیق  حول دون  تما برحت لتحدیات التي ل      ً تحلیال  تضمن ی

 اإلنجازات الرئیسیة   -لفأ

 السیاق  

 السیاسي واالجتماعي سیاقال )1(

ّ    مدم رة           ِ     كانت لھا تب عات اجتماعیة والعقد األخیر تحوالت سیاسیة على مدى شھدت المنطقة العربیة  -20 على     
عدم استقرار أمني أو  وبة بصح م تقلبات سیاسیة  شكل    ً تارة  ھذه التحوالت اتخذت و .مسارات التنمیة المستدامة 

ّ           دم استقرار یكتسي كل  ھذه األوجھعسي، أو مؤس و أسیاسي    ھجمات إرھابیة  وأ  نزاعات مسلحة شكل   ً  طورا  ؛ و                  
خدمت النساء والفتیات في تنفیذ بعضھا. ولم تؤثر ھذه التحوالت على االقتصادات العربیة     ُ است  أو موجات عنف 

ٍ       وفي حاالت  عدة، .            ً                           بظاللھا أیضا  على اقتصادات الدول النفطیة الناشئة فقط، بل ألقت  ّ    تجس دت         في  التحوالت تلك   
 .  نزاعات الالبلدان المتضررة من ال سیما في ،  ھذه األشكال جمیعھا

ّ  غیر أن   -21      ً دوال   ت طالبل ، داخلیةدور فیھا نزاعات على الدول التي تتقتصر م ل التحوالت تلك  انعكاسات      
موجات النزوح والتھجیر  ترتبت عن  و  .أو أمنیة أو غیرھا   اقتصادیة ألسباب    ،  ً  سرا  قنازحون  إلیھا ال ر  ُ  ِّ ھ ج           ً مجاورة  
حادة في   ،توترات سیاسیة واجتماعیةذلك شعل أو      ِ     المستقب لة.  على الخدمات األساسیة في الدولسلبیة  تبعات 
ّ           قو ضت فعالیة  ،األصل إلى تحقیق  رامیة وتلك ال ،بصفة عامة ، المستدامةالسیاسات الھادفة إلى تحقیق التنمیة  

   بصفة خاصة.   ،المساواة بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات 

بمعزل عن واقع دولة فلسطین. ففي  وال تكتمل مقاربة السیاق السیاسي واالجتماعي للمنطقة العربیة  -22
في    صارخین في تفاقم، في ظل تراجع  القضیة الفلسطینیة دون حل، وأوضاع الفلسطینی ال تزال  لتحوالت،  اخضم  

االھتمام بحقوقھم المشروعة. ففلسطینیو الداخل ما برحوا یرزحون تحت القمع والحصار، وفلسطینیو الشتات  
یعانون من إحجام بعض الدول عن تقدیم المساعدات لھم، غیر عابئة بأحوالھم اإلنسانیة المتردیة أو احتیاجاتھم  

 السیاق الفلسطیني المتدھور، تبقى النساء والفتیات من أكثر المتضررین. التنمویة الملحة. وفي ھذا 

 التنموي  السیاق )2(

ّ  إن   -23   2012العامین خالل الفترة بین  )16( دلیل التنمیة البشریةالتحسن الذي شھدتھ المنطقة العربیة حسب  
  0.709بین  العالم  صعید  مستوى التنمیة البشریة على  رتفاع في  ففي حین تراوح اال                ً   كان األضعف عالمیا .    2017و
ّ    سج لت نقطة مئویة في تلك الفترة،  0.728و في  مقابل تحسن ، فقطنقطة مئویة  1.3                     ً      الدول العربیة ارتفاعا  قدره  

 
  المتوقع   بالعمر  (تقاس والصحیة   المدیدة   الحیاة  ھي  البشریة،  للتنمیة  أساسیة   أبعاد  ثالثة  في   اإلنجازات   متوسط   یقیس   مركب   دلیل )16(

  الدخل  من الفرد بنصیب (تقاس  الالئق المعیشي والمستوى  الدراسة)؛ لسنوات  المتوقع والعدد الدراسة  بسنوات (تقاس والمعرفة الوالدة)؛ عند
 القومي).  اإلجمالي
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  ولیبیا والیمن ة  سوریوشكلت الجمھوریة العربیة النقطة مئویة.    3.6نقطة مئویة و  1.8بین  تراوح  المناطق األخرى  
  3.5نقطة مئویة و 9.5ة خالل الخمس سنوات الماضیة بـ ریدلیل التنمیة البشقیمة فیھا  ت انخفضناءات، إذ استث

خالل ھذه الفترة من    َ د  َ  ق                                            َ  ویعني ھذا االنخفاض أن دلیل التنمیة البشریة ف  . الترتیب بنقطة مئویة  5.3نقطة مئویة و
في المائة   10و، في المائة في لیبیا 5والجمھوریة العربیة السوریة، في في المائة  15نحو ب  2012عام في قیمتھ 

شرق آسیا  ؛ والدول العربیة  وھي،  6ـ  ال) قیمة دلیل التنمیة البشریة للعالم وللمناطق  1جدول  ال(ویعرض  ي الیمن.  ف
جنوب ؛ و جنوب آسیا؛ والكاریبيمنطقة البحر أمریكا الالتینیة و؛ والوسطى أوروبا وآسیا ؛ وئوالمحیط الھاد 

   . الكبرى األفریقیة  الصحراء

 مؤشر التنمیة البشریة في مناطق العالم وفي الدول العربیة    -1الجدول 
 2017و 2012داخلیة،  نزاعاتالتي شھدت 

 ر     ُّ التغی  قیمة  2017 2012 
  ر     ُّ التغی  نسبة 

 (نسبة مئویة) 
 2.67 0.019 0.728 0.709 العالم 

 1.89 0.013 0.699 0.686 العربیة  الدول

 3.67 0.027 0.733 0.707 ئشرق آسیا والمحیط الھاد

 2.93 0.022 0.771 0.749 أوروبا وآسیا الوسطى

 2.43 0.018 0.758 0.740 الكاریبيمنطقة البحر أمریكا الالتینیة و

 5.98 0.036 0.638 0.602 جنوب آسیا

 4.47 0.023 0.537 0.514 األفریقیة الكبرىجنوب الصحراء 

 15.05- -0.095 0.536 0.631 الجمھوریة العربیة السوریة 

 4.72- -0.035 0.706 0.741 لیبیا

 10.49- -0.053 0.452 0.505 الیمن

 . (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) 2018لعام   التنمیة البشریة ومؤشراتھا: التحدیث اإلحصائي أدلة : المصدر

  ، رات السیاسیة     ُّ التغی                       ً                  یبقى ھذا الدلیل قاصرا . فمعظم انعكاسات    ، على الرغم من أھمیة دلیل التنمیة البشریة -24
على  والمرتكزة  ، والمقاییس المقدرة على المستوى الوطني ؛اقیاسھیصعب أو یستحیل  ، إیجابیة كانت أم سلبیة

في عملیة   ا إلى إدماجھ 2030عام التي ترمي خطة لفئات المھمشة لالوضع التنموي           ّ  ال تعكس بدق ة  ،المتوسطات 
 أحد.  ، من أجل عدم إھمال التنمیة

 السیاق االقتصادي  )3(

ومن  ، ھیكل االقتصاد أو وتیرة نموهمن حیث  وذلكأخرى، و عربیة  ةدولبین الواقع االقتصادي ختلف ی -25
من الدول العربیة  رئیسیة المجموعات               ّ          في المقابل، تت سم بعض المؤشرات الناتج المحلي والنمو والتشغیل. حیث 

عاني  الدول التي ت؛ وبأنھا دول مصدرة للنفط ة ف  ّ  صن  ، المدول مجلس التعاون الخلیجي ، وھي خصائص متشابھةب
  التباین بین الدول ھذا . وبالرغم من العربي  المشرق والمغرب بلدان في  ة الدخلالمتوسطوالدول  ؛زاعات من الن

الواقع االقتصادي في المنطقة  یتشابھ ، مختلفة  ٍ د   ُ ع       ُ على ص    ً        ّ  ا  في التقد متفاوتم     َ یترج  وھو تباین  ،وبین المجموعات 
ّ  ككل  العربیة     ً ة  ؤثر نفسھا في وجھ اقتصادات فرادى الدول، مالتحدیات والصعوبات تقف       ً    فغالبا  ما     ٍ  نواح . في عدة   

                         ً      ً  حققت المنطقة العربیة نموا  بسیطا   ماضیة، خالل السنوات القلیلة الو  على الواقع االقتصادي للمنطقة ككل.بذلك 
       ً  ضئیال         ً انخفاضا  سجلت معدالت التضخم و. 2018في عام في المائة  2.3في الناتج المحلي اإلجمالي لم یتجاوز 
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نصیب الفرد من الدخل      ّ أن  غیر  .  )17( 2017في عام  في المائة    6.9  في المائة في نفس السنة، مقابل  6.7حتى بلغت  
ّ    سج ل  لم ی تقلیص الفرص االقتصادیة  في  شاملة  القتصادیة  االتنمیة  للعدم وجود سیاسات  وأسھم  .  نفسھا بالنسبة    ً  ا  نمو 

 العربي. شرائح المجتمع غالبیة لالمتاحة 

  بین الدول باینت  بنسب تالعامة  ارتفعت المدیونیة  منطقة العربیة،  الفي  إضافة الى ضآلة النمو االقتصادي   -26
في الدول التي  التحدیات االقتصادیة  فاقم  ما    ،معظم الدولفي  . وارتفع العجز  ھامعظمفي المائة في    50ت  تجاوزو

نمو فرص یتناسب لم شغیل، ت على صعید الو  . ومواجھة ھذه التحدیات  آلیات لزیادة الموارد المالیةبعد ر       ّ لم تطو  
في ظل    ،أعلى معدل إجمالي للبطالة في العالم  شھدت المنطقة العربیةو.  ةملالقوى العلالعمل مع العرض المتزاید  

ھي  و ،عند الشباب في المائة  26وترتفع معدالت البطالة لتبلغ . جودة         ّ       وظائف مترد یة الو    ّ    متقل صة فرص عمل 
  ، تعتمد على المؤسسات العامةاقتصادیة  الدول العربیة نماذج  ستخدم  بین الشابات على وجھ الخصوص. وت مرتفعة  

 .         ً  یھ محدودا  ال یزال انفتاح الدول العربیة عل الذي  ما یضعف فرص العمل الالئق في قطاع األعمال 

ّ    سج ل  على رفاه اإلنسان. فقد  كبیرة    آثاربعملیة النمو    تباطؤویعود   -27  ً  ا   ؤالتحسن في عملیة توزیع الدخل تباط 
ّ                                یفس ر عدم انخفاض معدالت الفقر بشكل  األمر الذي        ً                                مشابھا  لتباطؤ معدل النمو في المنطقة،   خالل فترة النمو  كبیر    

لمنطقة، واإلجراءات التنظیمیة الحكومیة  النمو في الفترة األخیرة للنزاعات في ا البطيء. وتعود أسباب تباطؤ
ر، وبالتالي إلى إضعاف قدرة الدول  ستثماباھظة لالكلفة ویؤدي ذلك إلى  . حمایة وتنظیم بیئة العملالرامیة إلى 

 على المنافسة.   

ّ   التي ھز ت االجتماعیة والسیاسیة تطورات ساھمت الو -28 في خفض النشاط  في اآلونة األخیرة المنطقة       
القوى  حجم تنامي  وتتضمن العوامل التي تسھم في زیادة معدالت البطالة بین الشباب االقتصادي وزیادة البطالة.  

سوق  ضعف قدرة و من جھة ثانیة؛  المھارات المتوفرةو من جھة وفرص العملمتطلبات والفجوة بین ؛ العاملة
المنطقة  سجل ت. وفي ھذا الصدد، وتضخم القطاع العام  ؛القطاع الخاص االستثمارينفتاح على العمل على اال 

لرجال،  نسبتھا بین اأدنى بكثیر من  القوى العاملةمشاركة المرأة في ، إذ إن نسبة بین الجنسین واسعة تفاوتات 
ّ    في المنطقة العربیة یسج لن الشابات المتعلمات      ً    علما  أن   في العالم. بطالة على معدالت الأ                      

 وضع المرأة  )4(

سیاق المشحون بالتحدیات الجسیمة والمخاطر الداھمة، یقع الوزر األكبر على عاتق النساء في ھذا ال -29
ّ         والفتیات. فھن  یتأذ ین من التحوالت، إما بشكل مباشر، ال لسبب سوى أنھن  إناث؛                                                ّ      ّ وإما بشكل غیر مباشر، بفعل             

ً    انتمائھن  لمجتمعات محلیة معر ضة ألخطار جماعیة تطال كل  أفرادھا، نساء  ور               ّ                        ّ                    ّ    ً                           جاال . وما برحت النساء والفتیات        
ّ    والیمن، من أشد  المتضررین من تلك التحو الت ولیبیا،  والعراق،  والصومال، في الجمھوریة العربیة السوریة،                          ّ             

ّ                                           تطال آثارھا مستقبلھن ، بعد أن دم رت حاضرھن . فحرمان نسبة كبیرة من الفتیات من التعلیم      ُ        التي ی خشى أن           ّ            ّ                    
المال البشري لجیل أو أكثر من اإلناث. وحرمانھن من الحد األدنى من الخدمات الصحیة          ّ       تھدید محت م لرأس 

ٍ                   األساسیة، مثل التلقیح والتغذیة وخدمات الصحة النفسیة، تھدید لبقائھن . وتعریضھن آلفات  اجتماعیة متجذرة،                 ّ                                                                 
ّ                               كزواج الطفالت، جریمة سافرة بحقھن . وتعر ضھن  لالغتصاب واالختفاء القسري إنھا    ّ       ّ ّ  لحیاتھن . أم ا استھدافھن     ٌ ء                                            ّ    ّ       

ّ                      المباشر من قوى التطر ف واإلرھاب، بممارسات   سبي النساء                   ً لعل أكثرھا وحشیة    ،مقیتة لفظتھا القرون الوسطى                   
 یة جسیمة على المرأة والفتاة یصعب التخفیف منھا، انونفس جسدیة                ٌ                         والفتیات، فمأساة  إنسانیة. مأساة لھا آثار 

                 ً بل یستحیل أحیانا .

 
)17( WA/EDID/2019/1E/ESC . 

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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 ات اإلنجاز 

المجاالت  ع  مجاالت تتناغم م   6العربیة في  التي حققتھا المنطقة  إلنجازات  االتقریر  الجزء من  یتناول ھذا   -30
التنمیة الشاملة والرخاء المشترك  ، وھي  للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني  في المذكرة التوجیھیة ّ     حد دة  الم

التحرر من العنف والوصم  ؛ ووالخدمات االجتماعیة ،ةوالحمایة االجتماعی ، القضاء على الفقر؛ ووالعمل الالئق
والمجتمعات  ؛المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعیة لمنظور المساواة بین الجنسینو؛ والقوالب االجتماعیة

ّ           المسالمة التي ال ی ھم ش فیھا أحد     والحفاظ على البیئة وحمایتھا وإصالحھا.؛                 ُ  

 التنمیة الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق  تحقیق  المجال األول:    -باء

 التشغیل  

في   المساواة بین الجنسین تعمیم مراعاة قضایا بعض التقدم في شھدت السنوات الخمس الماضیة  -31
  وفیما .  في االقتصاد والمجتمع   بدور إنتاجي على االضطالع  المرأة  قدرة  لتعزیز    التشریعات والسیاسات والبرامج

   :     ّ                           المت خذة من أجل تحقیق ھذا التقدم  یلي بعض التدابیر 

  ، لتعیینات الحكومیةفي احصص للمرأة خصیص وت ،األجرفي المساواة لتحقیق سن تشریعات  •
ور                ُ وتشجیع إنشاء د   ، وتجریم العنف ضد المرأة في مكان العمل ،ترقیةالتناصف في الوتطبیق 
   ؛وإقرار نظام العمل المرنفي مكان العمل،  الحضانة 

ولویة لرائدات  األ مع إعطاء  ،الناشئةاریع وتوفیر التمویل للمش ،برامج لریادة األعمالتصمیم  •
   ؛اإلناث لصالح نسب الشمول المالي وزیادة   األعمال 

حد من التنمیط  ی، ما التنفیذیة والتشریعیةتین في السلطفي أوساط صنع القرار د النساء مناصب    ُّ تقل   •
 . للفتیات لالقتداء بھا  نماذج ناجحة وفر یو االجتماعي المبني على الجنس 

ّ  غیر أن   -32 َ   لن ت ترج م ھذه الخطوات       ّ                       تحس ن فعلي في تشغیل المرأةلى إ    ُ   من دون اعتماد   في المنطقة العربیة    
  لبطالة امعدالت ضة، ومنخف القوى العاملة معدالت مشاركة المرأة في وإال فستبقى حزمة متكاملة من السیاسات. 

السنوات لم تشھد  دولة عربیة وأخرى،  بین  لتباین  اعلى الرغم من بعض  و .  ، مرتفعة الشابات   ال سیما و  ،اإلناث لدى  
ّ     ُّ أي  تغی  الخمس الماضیة  من تحسن  على الرغم ف.    ّ ككل   في أوضاع تشغیل النساء على مستوى المنطقة ر حقیقي  

ّ  ، كما دل  ائي رأس المال البشري النس  ّ    ، لم تتحس ن  النساء والفتیات لدى في مؤشرات التعلیم كبیر التحسن علیھ ال                
نسبة مساھمة  قارنة  عند مو.  )18( 2017في عام  في المائة    21بنحو  ر إال        َّ لم تقد  ، والقوى العاملةمساھمة اإلناث في  

  74ح. فھذه النسبة (بوضوفجوة المساواة بین الجنسین برز ت ، الذكورھذه النسبة لدى ب القوى العاملةاإلناث في 
بین                 ً ھذه الفجوة أیضا  تبرز و. أضعاف  ة ثالثب ) في المائة 21نھا لدى اإلناث (مفي المائة) لدى الذكور، أعلى 

وعند مقارنة ھذه  . الذكور لدى في المائة  6 اإلناث مقابل في المائة لدى  19التي تصل إلى نحو  ،معدالت البطالة
  ة المتقدمجمیع مناطق العالم  عن  المنطقة العربیة  ضح تأخر  یتم،  العال األخرى في  مناطق  الالمؤشرات بمثیالتھا في  

متوسط  في الدول العربیة، مقابل  في المائة    21یبلغ    القوى العاملةمعدل مساھمة النساء في  . ف         ً  واألقل نموا    ةوالنامی
 ).  2 دولجفي المائة (ال 49قدره  عالمي 

 
 . 2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )18(
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 2017في مناطق العالم، الجنس حسب  القوى العاملةمعدل المساھمة في   -2الجدول 
 (نسبة مئویة)  معدلال 
 إناث ذكور 

 48.7 75.3 العالم

   مستوى التنمیة البشریة حسب  ةالدول، مصنف

 52.9 68.9          ً  مرتفعة جدا  البشریة التنمیة الدول ذات ال

 55.0 75.5 مرتفعةالبشریة التنمیة الدول ذات ال

 36.8 78.9 متوسطةالبشریة التنمیة الدول ذات ال

 59.3 74.7 منخفضة البشریة التنمیة الدول ذات ال

   المناطق

 20.7 74.2 الدول العربیة

 60.1 77.3 شرق آسیا والمحیط الھادئ

 45.5 70.3 أوروبا وآسیا الوسطى

 51.6 77.5 الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبيأمریكا 

 27.9 79.1 جنوب آسیا

 65.2 74.0 جنوب الصحراء األفریقیة الكبرى

 . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)(  2018-1990للفترة  البشریةالتنمیة  بیانات: المصدر

معدل نقص استخدام  " مؤشر  والمتعلقة بمنظمة العمل الدولیة  صادرة عن  ھذه النتائج مع البیانات النسجم  ت -33
لذكور  دى الفي المائة    7.1ویتفاوت بین    ، على مستوى العالمفي المائة    8.6ھذا المؤشر  بلغ  ی . و")19( القوى العاملة

 بین الجنسین  شاسعة فجوة ، فالفي المائة 14.1أما في المنطقة العربیة، حیث یبلغ . إلناث في المائة لدى ا 11و
 .  )اإلناث لدى في المائة  34الذكور مقابل لدى في المائة  9.4(

ّ  اقتصادیة جم ة مكاسب على  القوى العاملة مشاركة المرأة في زیادة نطوي ت و  -34 صندوق النقد  فحسب .           
.  المحلي اإلجمالي في الناتج كبیرة زیادة  القوى إلى ھذه إزالة الحواجز أمام مشاركة المرأة في ، تؤدي ) 20( ي الدول 

ّ                     توق ع أن تسج ل أعلى مستوى لھا في ُ  ی  بین مناطق العالم،       َّ   المتوق عة الرغم من تفاوت ھذه الزیادة على و  المنطقة     َّ       
من  حق  مجرد    ت لیس   القوى العاملة المشاركة في  أن  ذلك  یعني  في المائة. و   58نحو  وأن تبلغ ما ال یقل عن    ، العربیة 

في الدول   ي تباطؤ االقتصاد ال في ضوء  ال سیما حتمیة، ضرورة اقتصادیة بل للنساء والفتیات، الحقوق اإلنسانیة 
لیس على النساء فقط، بل على   ة إیجابی نجاح سیاسات وبرامج تشغیل المرأة أن تعود بآثار ومن شأن . العربیة 

سیاسات وبرامج  مواءمة ؤدي ت أن   َّ  رج ح من الم كذلك،  . ، بذكورھا وإناثھا بأسرھا  والمجتمعات العربیة القتصادات ا 
  ، إلى تسارع النمو االقتصادي في الدول العربیة جدیدة ال العالمیة االتجاھات في الدول العربیة مع تشغیل اإلناث 
 لھا.    " المصاحب االبتكار المربك "   من نتاج االستفادة  و   ، االلتحاق بركب الثورة الصناعیة الرابعة      ِ        وتمكین ھا من  

 
  العاملة  القوى + العاملة (القوى على  المحتملة) العاملة القوى +  العمل عن (العاطلین قسمة  حاصل ھي  المؤشر ھذا قیمة )19(
 . Organization, Labour International 2019 المحتملة)،

)20( 2018 others, and Ostry . 
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 مدفوعة األجر والعمل المنزلي الالرعایة غیر  

في المائة من خدمات    82المرأة تقدیم نحو  عاتق  حیث یقع على    ،العربیة      ً                            نظرا  إلى التركیبة السكانیة للدول -35
السكان المحتاجین إلى  عدد  بلغ. وقد األطفالال سیما بین  ،السكان الذین یحتاجون لرعایة نسب الرعایة، ترتفع 

    ً     شخصا  من   44قدره متوسط عالمي في المنطقة، مقابل  2015كل مائة شخص عام     ً        شخصا  من أصل  56رعایة 
ملیون   60لیتجاوز األشخاص في المنطقة العربیة ھؤالء عدد         ّ            من المتوق ع أن یرتفع و. ل مائة شخص أصل ك
االقتصادیة  تین المنطقة من الناحی ھذه یة في وعلى الرغم من أھمیة أعمال الرعا  . )21( 2030عام في  شخص 

مدفوعة األجر التي یقع معظمھا  الالرعایة غیر  بسیط على صعید  سوى تقدم  لم تحقق    الدول العربیة ف  ، واالجتماعیة
مدفوعة األجر  الاتجاه نحو إعادة توزیع الرعایة غیر أي على مؤشرات دل أیة ال ت. كذلك، على كاھل المرأة

مدفوعة  الاالعتراف بالرعایة غیر           ً    المضي قدما  في الحاجة ماسة إلى باتت قد و. والعمل المنزلي بین الزوجین
یة،  سراأل ھاولیاتؤ وتقدیم المساندة الكافیة للمرأة لتستطیع التوفیق بین متطلبات العمل خارج المنزل ومس  ،األجر
 . أن ینعكس ذلك في سیاسات التشغیل  على

 والخدمات االجتماعیة  ، والحمایة االجتماعیة ،القضاء على الفقرالمجال الثاني:   -جیم

 لحد من الفقر ا 

  ً      ً                                    ضا  نسبیا  في مستویات الفقر منذ بدایة األلفیة  اخف انعنھا بیانات  ةالمتوفر حققت معظم الدول العربیة  -36
ھذا وعلى الرغم من . مؤشر نسبة من یعیشون تحت خط الفقر كما یدل علیھ بدرجات متفاوتة، وذلك الثالثة، 

  ھم ثلثالسكان و   وتتراوح بین ربع  ،دول عربیة  6لسكان في  انسبة من یعیشون تحت خط الفقر ثلث  التقدم، تتجاوز  
الصحة  وھي  ،الذي یتضمن ثالثة أبعاد لدرجة الحرمان الفردي ،متعدد األبعاد الدلیل الفقر  وبحسب  .دول  4في 

متعدد األبعاد،  المن سكان الدول العربیة تحت خط الفقر                  ً  في المائة تقریبا     41قع نسبة  والتعلیم ومستوى المعیشة، ت 
   .)22( من السكان في فقر مدقعفي المائة  13بینما یعیش 

 االجتماعیة الحمایة  

أھمیة الجھود المبذولة،  الرغم من  الحمایة االجتماعیة. وعلى  من  ونماذج مختلفة                   ً ل العربیة أشكاال   ّ       قد م الدوت -37
تدابیر لمعالجـة  اتخاذ ركز النموذج االقتصـادي فـي العدیـد من الدول على فقد للغایة. أة                ّ ھذه النماذج مجز  تبقى 

ذھب إلى الفئات الفقیرة.  تافتراض بأن مكاسـب النمو االقتصادي س في ظلتداعیـات برامج التكییف الھیكلي، 
عـن حقوق المواطنة وعدالة توزیع الموارد،   ُ            ت عتمد بمعزل  ـج الحمایـة االجتماعیة في المنطقة   ُ ھ  ُ  ن      ّ أن  یشیر ذلك إلى  و
تشیر  بیة وأخرى،  بین دولة عر  ات مع وجود بعض التفاوت. و)23( إلى مفھوم المسـاعدة أكثر منھ إلى التنمیة  نحازت و

متوسط إنفاق الدول العربیة من الناتج المحلي اإلجمالي على الحمایة  إلى أن  بیانات منظمة العمل الدولیة
 . )24( في المائة 2.5ال یتجاوز  ،باستثناء الصحة ،  االجتماعیة

 
)21( 2018 ILO, . 
 . 2018 العربي، النقد صندوق  )22(
)23( Paper.3 E/ESCWA/SDD/2015/Technical . 
 تاریخ.  دون الدولیة، العمل منظمة )24(

 

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

متوسط العمر  ارتفع على سبیل المثال،  .                        ً                              حققت الدول العربیة إنجازا  في العدید من المؤشرات الصحیة  -38
. وانخفض معدل وفیات  )25(2017سنة عام  73.4إلى  2013سنة عام  72.2بین اإلناث من المتوقع عند الوالدة 

. إال أن  2015ألف مولود عام  100وفاة لكل  149إلى  ، 2010ألف مولود عام  100وفاة لكل  164من األمھات 
ّ         دل على أن  بعض الل العربیة یبین الدوفي ھذه النسب التفاوت  ضاھي ما تحقق في  ات ت مجتمعات حققت إنجاز        

في  أما التفاوت داخل الدول ، في حین أخفقت مجتمعات أخرى. أفضل األنظمة الصحیة في الدول المتقدمة
غیر أن   .)26( يالعالمى مع المستو      ً ناغما  مت  2018تقریر التنمیة البشریة لعام بحسب فیبدو  ، لمؤشرات الصحیةا

في المنطقة                ً                       التي تعكس قدرا  أكبر من عدم المساواة    ،المؤشرات التعلیمیة ومؤشرات الدخلذلك التناغم یغیب عن  
   بالمستویات العالمیة. العربیة مقارنة  

 التعلیم وبناء القدرات  

نوات  خالل الس  العربیة وتطورھا منطقة  أوضاع التعلیم في اللفرد على  لتعلیم  ال یدل مؤشر متوسط سنوات   -39
ّ   وسج ل . الماضیة  مقابل  ، 2017عام بین اإلناث وات سن 6.2إلى  2013عام وات سن  4.9من        ً ارتفاعا  ھذا المؤشر   

ّ  ارتفاع أقل   وعلى الرغم من ھذا التحسن، . في نفس الفترة وات سن 7.7إلى وات سن  6.7من وذلك  ،بین الذكور         
  الفتیات ات إلى أن ثلث  ریقد تتشیر ال و.  بین اإلناث   سیما ال    ،كثیر من المجتمعات العربیةالفي  مستشریة  األمیة  تظل  

ّ   وأن   ، في الدول العربیة یعانین من األمیة       ً       ً  ملیونا  تقریبا ،  41         ّ ، وعددھن  سنة فأكثر 15في الفئة العمریة والنساء    
ّ  تھن  نسب  أما معدالت األمیة في  ). في المائة 17(في الفئة العمریة نفسھا األمیین نسبة الذكور بأضعاف  تتجاوز  

بین الشباب  في المائة  11(نقاط مئویة  5قدره الفجوة بین الجنسین في          ً عكس تقلصا  فتسنة،  24-14الفئة العمریة 
  شابة،   ملیون  5.3عددھن  اللواتي یعانین من األمیة، والشابات العربیات     َ    تعتب ر  و ).  بین الشابات في المائة    16مقابل  
 . ة العربیالمنطقة التنمیة في على مسار  ة ضائع  ً ا  فرص

أسیرة منظومة ثقافیة ال تتیح لھا  ، المعرفي ھاتكوینالناتجة من الكامنة للفتاة العربیة، وات لطاقوال تزال ا -40
ال تتاح لھا فرص  ف ،وإذا شاركت في قوة العمل  .في عدد من البلدان العربیة  القوى العاملةلمناسبة في االمساھمة 

ال تجد المساندة الكافیة للتوفیق بین عملھا  فھي  ،لھا فرص عمل ت وإذا أتیح .في القطاع الخاص  ال سیماعمل، 
یجعل قرار  ما  ،سواء في مكان العمل أو في المجال العام ،للعنفھذه الفتاة قد تتعرض . وسریة ھا األئوأعبا

ّ     ، یصاحب كل  ذلكي أحیان كثیرةوف.        ً         محفوفا  بالمخاطرانخراطھا في سوق العمل   ضدھا في الترقي الوظیفي    تمییز           
   . لرجلجر األ                         ٍ وفي الحصول على أجر مساو  

 التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطیة : المجال الثالث  -دال

ّ  سن  في تعدیل أو   ً ا  ملحوظ   ً ا  أحرزت الدول العربیة تقدم  -41 التمییز  لقضاء على قواعد ل ال ترسي أنظمة قانونیة  
   ً   وفاء    ، وذلك التمییز بین الجنسین وتتصدى للتنمیط االجتماعي المبني على  ، تحمي النساء والفتیات و  ، ضد المرأة 

لدول األطراف  طلبت من ا شكال التمییز ضد المرأة  أ اتفاقیة القضاء على جمیع  . ف   َ     الد ولیة بعدد من الصكوك    ھا بالتزامات 
وسن تـشریعات تحظر  ضدھا، وإلغاء أو تعدیل القوانین واألنظمة التمییزیة ، للمرأة والفتاة توفیر الحمایة القانونیة 

لمساواة  تحقیق ا منھاج عمل بیجین خطة شاملة ل إعالن و أرسى  كذلك،  .  تھا التمییز في جمیع المجاالت المتصلة بحیا 

 
   متفرقة.  ت سنوا عن اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن  الصادرة البشریة التنمیة تقاریر )25(
 . 2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )26(
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ُ ُ            بس ب ل منھا سن  بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات،   ،  2030الالزمة. وكذلك األمر بالنسبة إلى خطة عام  التشریعات   
                        َّ                       في مسار تنفیذ الخطة، وحد دت المسارات التشریعیة     ً ا  ساسی أ    ً ا  سـیادة القــانون بوصفھ ركن على  دیباجتھا  أكدت في  التي  

 . ) 27( غایاتھا و   17ـ  الالزم اتخاذھا لضمان تحقیق العدید من أھداف التنمیة المستدامة ال 

ھذه  أبرزتھا  التي  و  ،لدول العربیة خالل الخمس سنوات المنصرمةل  )28( التشریعیةات  اإلنجازوقد تنوعت   -42
.                                                                  ً لتقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین عاما  في مراجعتھا األخیرة لالدول 

دعم  لبیئة التشریعیة لتعزیز او علیھا؛  أو سحب التحفظات    ، اتفاقیات دولیة  المصادقة على تضمنت ھذه اإلنجازات  و
وإصدار تشریعات متصلة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  للمرأة؛    الحقوق المدنیة والمشاركة السیاسیة

قانونیة  النصوص الوإلغاء  ؛وتوفیر الحمایة للنساء والفتیات  ؛                           ً مساندة الفئات األكثر تھمیشا  ؛ وللنساء والفتیات 
   .  ّ   ضد ھن تمییزیة ال

ال تزال  الرامیة إلى مناھضة العنف ضد المرأة والفتاة،    التشریعیة نجازات  اإلھذه  أھمیة  من  م  رغ وعلى ال -43
تزویج  و  ؛الزوججانب من     َ    المرت كب العنف منھا و ،یعانین من عدد من مظاھر العنفكثیرات نساء وفتیات 

المؤشرات التي  تدعو و . لإلناث تشویھ األعضاء التناسلیة ؛ ويالتحرش الجنسقسري؛ وال أو الزواج  ،القاصرات 
نساء في   10من كل  نساء 4إلى أن تشیر األمم المتحدة للمرأة ھیئة بیانات . ف)29(للقلق تقیس العنف ضد المرأة

في مرحلة ما من حیاتھن، وأن ظاھرة   أزواجھن المنطقة العربیة عانین من العنف الجسدي أو الجنسي على ید 
 ،وفي الدول التي تعاني من النزاعات .  زال تمارس في بعض الدول العربیة ت ال  تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث 

وتسلب األوضاع غیر  . واالتجار بالبشر ،الستغالل الجنسياو ،یزداد تعرض النساء والفتیات للعنف األسري
 حتى بلوغ سن الرشد.  ھن في تأجیل زواجحقھن الفتیات من اآلمنة 

قیم  رسیخ ت   ُ             . وی عزى ذلك إلى في ظاھرة تزویج القاصرات                               ً  الدول العربیة، بمعظمھا، انحسارا  شھدت و -44
حقھا  لفتاة اناھض سلب تتشریعات إلى سن و ؛ سوة بالفتیان، أإیجابیة تتعلق بحق الفتیات في التعلیم بكل مراحلھ

التعلیم والرعایة التي  ومن لة طفومن الالفتاة حرمان وتحول دون  ، في االختیار وفي الزواج في السن المناسب 
ّ   ز و جن نثى أملیون  40یعیش في الدول العربیة ذلك، وعلى الرغم من  . العامفي المجال فعال تؤھلھا للقیام بدور   ُ  

   .)30( وھن في سن الطفولة

تتسم بالترابط  التي والوصم والقوالب النمطیة حزمة متكاملة من التدخالت التحرر من العنف یتطلب و -45
سیاق اجتماعي  ظل في       ً أھمیة  ذلك  اد زد ی. وةوتتجنب االنتقائی ،الموسميھتمام تتجاوز اال و ،واالتساق والتكامل

ھذه  . والمجال العام وبیئة تمییزیة في منحازة، أسالیب تنشئة أسریة دیمھا ثقافي تسیطر علیھ ثقافة ذكوریة ت
قبول اإلناث بمبدأ تعرض الزوجات             ً  على ذلك، مثال ، ویدل .           ً اإلناث أیضا  عقلیة في مترسخة المنظومة القیمیة 

  العراق ووالجزائر والصومال  األردن ھي دول عربیة  5أكثر من نصف اإلناث في فقد قبلتھ  . )31(للضرب 
  جزر القمرو تونس  ھي  ،دول عربیة 6في    ّ ھن  ونصفاإلناث بین ربع  ھ تراوحت نسبة قبولبینما ؛ المغرب و
   .  الیمن وموریتانیا و  مصرو السودان و

 
  والتشریعات   السیاسات  وتعزیز  لإلنفاذ  قابلة   وتشریعات  سلیمة   سیاسات  اعتماد  المثال،  سبیل  على  ،5  الھدف  غایات  ضمن  من )27(

 القوانین إنفاذ تعزیز إلى  دعوة 16 الھدف ویتضمن المستویات. جمیع على تاوالفتی  النساء وتمكین الجنسین بین بالمساواة للنھوض ةالقائم
 المستدامة.  التنمیة  لتحقیق التمییزیة غیر والسیاسات 
 التشریعي. المستوى على المحرز      ّ  التقد م بالتفصیل یتناول     ً قسما   التقریر یتضمن )28(
 عنف.   من   لھ   تعرضن   عما   اإلفصاح   عدم   إلى   الناجیات   بعض   میل   إلى      ً  نظرا    للظاھرة،   الحقیقي   الحجم   یعكس   ال   مؤشرات ال   بعض  )29(
)30( 2018b Fund, Children's Nations United.  
 العربیة.  الدول جمیع عن بیانات تتوافر  ال  .12 الجدول  ،2016 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )31(
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 المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعیة  المجال الرابع:   -ھاء
 لمنظور المساواة بین الجنسین  

ویتمثل ذلك في زیادة   . قیادیةد مزید من النساء لمناصب       ُّ في تقل  ات كبیرة حققت الدول العربیة إنجاز -46
لسفیرات اوالقاضیات و ؛في البرلمانات العربیة والنائبات ملحوظة شھدتھا السنوات األخیرة في نسب الوزیرات 

جامعات   رئیسات من  ،األكادیمیةیة في األوساط القیاد ذوات المناصب و ؛ السلك الدبلوماسيفي عضوات الو
 ،بعض الدول العربیة في و. ات التنفیذی ھاورئیساتمجالس إدارات الشركات في عضوات الو ؛لیات كوعمیدات 

ّ     بو أت  ت .  رئیس الدولة لألمن القومي ل  ة مستشار كلمجلس النیابي وكرئیسة ل  ، وظائف قیادیة ذات أھمیة خاصةالمرأة   
سن وتعدیل   إلى و ؛إلى مشاركة أوسع للمرأة العربیة في اتخاذ القرار ةغیر المسبوقت ھذه اإلنجازات وقد أفض

أعمال أكثر  ھیئة بیئة وتمرأة الحمایة للوفیر وت  ؛المساواة بین الجنسینتعمیم مراعاة و  ؛ الداعمة لھا التشریعات 
 .  سواء في المؤسسات العامة أو الشركات الخاصةھا، لمة ءمال

إلى أن نسبة  ، 2018دول عربیة في عام  7بیاناتھ من  ت مع      ُ الذي ج   ،وتشیر نتائج البارومتر العربي -47
تختلف  ھذه النتیجة في المائة. و 62الوزراء بلغت  ة ساالدولة أو رئ ة ساالموافقة على أن تشغل المرأة منصب رئ

      ً  مقارنة     ً را          ُّ تعكس تغی  وفي المجال العام،   رفیع                                  ٍ حول عدم الثقة في قیام المرأة بدور  راسخة لصورة الذھنیة العن ا
وأظھرت نتائج الجولة األخیرة من البارومتر العربي أن نسبة  في المائة.  57النسبة ھذه ن بلغت حی ، 2011 بعام

األردن  ھي  ،دول عربیة 6في في المائة  60تجاوزت                                           ً على أن تشغل المرأة تلك المناصب الرفیعة جدا  الموافقة 
  36(وأدناھا في الجزائر  في المائة)    77(بلغت أقصاھا في لبنان  ، فوالمغرب ومصر  لبنان  وتونس ودولة فلسطین و

بین  الفجوة وتتراوح ، بشكل عام الذكور أكثر من اإلناث لدى نسبة ھذه الترتفع  ،وكما ھو متوقع ). في المائة
  في المائة  80(نقاط مئویة في لبنان  7ھذه الفجوة تجاوز ت لم ففي حین آخر. إلى بلد عربي  بشأنھا من الجنسین 

إلناث في المائة بین ا  47(نقطة مئویة في الجزائر  22لیبلغ اتسع الفارق  ،)للذكورفي المائة  73لإلناث مقابل 
بلد إلى آخر.  من قیم المساواة بین الجنسین اعتناق ویختلف تأثیر التعلیم على ). بین الذكورفي المائة  25مقابل 

  ، الحاصلین على تعلیم أساسيلدى  نسبة  ھذه البالحاصلین على تعلیم ثانوي أو أعلى  لدى  موافقة  القارنة نسبة  عند مف
 . نقطة مئویة في المغرب ونقطة مئویة واحدة في الجزائر 13الفارق بین راوح ھذا تی

ّ           المجتمعات المسالمة التي ال ی ھم ش فیھا أحد المجال الخامس:   -واو  ُ                            

َ   من أكثر الم ح ن عتبر  ُ ت   وأزمات من نزاعات دول العربیة البعض  ى عان  -48      ً                        تدمیرا  للمجتمعات في التاریخ            ِ 
م   ُ ظ                          ً                                                       ُ  ألحقت ھذه النزاعات أضررا  جسیمة بصحة المواطنین ورفاھھم، وقوضت النمو االقتصادي والن  و  المعاصر.

بآثار مدمرة   حتالل والنزاععاد اال و . مسار التنمیةر فادحة على ئالسیاسیة وحقوق اإلنسان، كما أدت الى خسا
التحتیة والسلم األھلي، وعلى مسار التنمیة المستدامة  ى  ومؤسساتھا ومواردھا الطبیعیة والبنعلى شعوب المنطقة  

إلى تراجع كبیر  أدت بل فقط،  قدرة المنطقة على النھوض بمشروع تنموي تحویليھذه اآلثار ل  ّ  كب  تم ول ً  ا . عموم
 . )32(لنساء والفتیات الصحة والتعلیم وتمكین اد  ُ ع       ُ على ص  منھا ، في المكتسبات التنمویة األساسیة

ّ   تقو ض فلسطین، دولة في و -49 لقانون الدولي  الحقوق االنسان ومستمرة الوضع األمني انتھاكات إسرائیلیة   
ضھن     ّ تعر  و  األمن والحمایة، إذ تحرمھن من  على النساء الفلسطینیات جسیمة       ً  آثارا   ھذه االنتھاكات    تترك و  .اإلنساني 
الف الى الدول  لى نزوح ولجوء مئات اآلإالقتال ت أعمال أد  ، الیمنفي و. )33( من العنف      ٍ عدیدة        ٍ ألشكال  

 
)32( E/HLPF/2019/3/Add.3 . 
)33( Paper.3 E/ESCWA/ECW/2016/Technical . 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22673E_HLPF_2019_3_Add_3_Note_by_the_Secretariat_on_reports_of_the_regional_forums_ESCWA.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/situation-of-palestinian-women-2014-2016-arabic.pdf
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الجمھوریة  في  وإلى تفاقم االحتیاجات الناجمة عن أعوام طویلة من الفقر وانعدام األمن.  أدى القتال  و،  )34( المجاورة
معدالت    ارتفاعو  ،نزوحاللجوء وتعاظم موجات الو   ،النزاع إلى تدھور في كافة القطاعات فضى  أة،  سوریالعربیة ال

 شخص مالیین  6.6حوالي بینما اضطر  ، ألمن       ً   التماسا  للفرار إلى اشخص مالیین  5.6اضطر أكثر من والفقر. 
في لیبیا،  و  .)36( واألطفالوریین ھم من النساء  سنازحین    وأ جئین  ال  4أصل  من    3    ً     علما  أن  ،  )35(  ً ا  لنزوح داخلیإلى ا

آخرین، ف عن قتل المئات وجرح اآلالف ونزوح آال     ً  مسفرا   ،الفترة األخیرةفي یتدھور الوضع األمني ما برح 
قدرتھن  بتتعلق    في مجال العمل  ً  ا  وقیود جمة    كلاتواجھ الالجئات والنازحات مشو .  )37(معظمھم من النساء واألطفال 

إضافة  ؛  لمدفوعة األجر والعمل المنزليامسؤولیة غیر متناسبة عن الرعایة غیر      ّ ھن  تحمل و؛  التنقلالمحدودة على  
 .)38( في بعض البلدان الزواج القسريالطفالت أو  زواج إلى 

من  ال سیما  ،السالم والحفاظ علیھبناء المرأة والفتاة في سیاق لنھوض ب    ً    جھودا  لالمنطقة العربیة تبذل و -50
ھداف  أ ستة  والتي تتضمن ،منھاج عمل بیجین إعالن ومع  ة تقاطعالمواألمن، جندة المرأة والسالم أتنفیذ خالل 

 ت ضع و ،  ھذا اإلطار        ً   واستجابة  ل.  استراتیجیة لمعالجة المشاكل التي تواجھ المرأة في النزاعات المسلحة وإجراءات  
ووضعت    ،لمرأة والسالم واألمنعلق باتت   ً ا  أھداففیھا  للنھوض بالمرأة، وأدرجت    خطط عمل وطنیة الدول العربیة  

على المستوى اإلقلیمي، اعتمدت جامعة  . و المساواة بین الجنسین وتشریعات لتعمیم مراعاة استراتیجیات قطاعیة  
التي   ، قلیمیة وخطة العمل التنفیذیة حول حمایة المرأة العربیة: األمن والسالم"االستراتیجیة اإل"الدول العربیة 

ّ    أقر ھا          ً توجیھیا       ً  طارا  إشكلت  ، و2015سبتمبر  أیلول/في    144  الـمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتھ      
فلسطین خطط  دولة العراق واألردن وتونس والسودان و  وضع من بین الدول العربیة، ولوضع الخطط الوطنیة. 

       ً شواطا  عربیة أخرى أ وقطعت دول  حول المرأة والسالم واألمن. 1325 مجلس األمنلقرار  استجابة عمل وطنیة 
  لضمان تنفیذھا.       ً ضروریا   الحكومةاعتمادھا من جانب ال یزال حیث  ، لبنانمن بینھا ، الوطنیة خططالوضع في 

عن البدء في   ،مثل مصر ،الدولأعلنت بعض وقد إعداد خططھما. على      ً حالیا  ، فیعمالن جیبوتيالجزائر ووأما 
 إعداد الخطة الوطنیة األولى حول تعزیز دور المرأة في صنع وحفظ وبناء السالم. 

دماج  إ تعمل المؤسسات الوطنیة لحقوق االنسان واآللیات الوطنیة المعنیة بالمرأة على  ، وفي بعض الدول  -51
  أو المرأة في الحیاة السیاسیة  مشاركة  تعزیز  من أجل    ، الوطنیة من والسالم في السیاسات والخطط  جندة المرأة واأل أ 

.  التمییز بین الجنسین القائم على  لقضایا العنف  ة  ستجاب ال ل تطویر قدرات القطاع األمني  و  ، مكافحة العنف ضد المرأة 
افحة  في مك مرأة لى دور ال إ        ٌ التفات  فیھا برز  ، بعض الدول في صیاغة استراتیجیات لمكافحة التطرف شرع وقد 

      ً  عدادا  أ لجوء في الدول التي استقبلت  ال لموجات  استجابة وطنیة  عداد  إل صیاغة خطط  العمل على  بدأ  كذلك،  التطرف.  
خطط  تكییف  دول المنطقة  ، ال یزال على  جھود تلك ال الرغم من  على  و        ً       ً   ، إناثا  وذكورا .  والنازحین   كبیرة من الالجئین 

وتعزیز دور المرأة في أوقات السلم  المحلیة؛  وإمكانیاتھا  قدراتھا حسب  ، من العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واأل 
 . على جمیع مستویات الدولة   من التعاون في قضایا المرأة والسالم واأل تعزیز  تكثیف الجھود ل و ؛  والحرب 

وحلھا، شھدت السنوات الماضیة أشكاال جدیدة من  نزاعات  في منع نشوب المرأة  مشاركة الیتعلق ب  وفیما -52
فرصة   2011-2010الفترة السیاسیة في تطورات الشكلت وقد نھا غیر تقلیدیة. أمشاركة النساء یمكن وصفھا ب 

مشاركة المرأة  لم تقتصر و. ، على نحو غیر مسبوق فئات من مختلف النساء سانحة لزیادة المشاركة السیاسیة لل
 

 ب.  تاریخ دون الالجئین، لشؤون المتحدة  لألمم  السامیة المفوضیة )34(
 أ.  تاریخ دون الالجئین، لشؤون المتحدة  لألمم  السامیة المفوضیة )35(
)36( https://data2.unhcr.org/en/news/13033 ,refugees Syrian for data Progress UNHCR . 
 . 2019 المتحدة، األمم أخبار )37(
)38( 2018 SA, Group IPSOS . 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://data2.unhcr.org/en/news/13033
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نسویة  الخطابات النسان، وتصاعد قوق اإل بالغ عن انتھاكات حواإل  ،لى جمع البیانات إعلى التظاھر، بل امتدت 
للنساء في                                                                                 ً ركزت على تمكین المرأة والمساواة بین الجنسین. كذلك، شھدت السنوات الماضیة مشاركة  التي 

المجلس االستشاري النسائي السوري،  مشاركة المرأة في من األمثلة علیھا ، عملیات بناء السالم وحل النزاع
الرغم من أن دعم مشاركة  على في المقابل، و . )39( يلیمنیات في عملیة الحوار الوطنالنساء اللیبیات وامشاركة و

 ات جمیع أطراف النزاع یمیل أولویة حاسمة، یشكل المرأة في السیاسة ومفاوضات السالم وھیئات صنع القرار 
القاھرة التي تنطوي علیھا  الظروف ظل في لیست لقضایا المرأة وحقوقھا وتمكینھا األولویة  إلى االعتقاد بأن

 . )40( النزاعات 

 الحفاظ على البیئة وحمایتھا وإصالحھاالمجال السادس:   -زاي

األول  یتعلق المحور . من خالل التركیز على محورین  ، قضایا البیئةب منھاج عمل بیجین إعالن و     ّ اھتم   -53
.  وتأثیرھا علیھا  قضایا المرأة لصلة السیاسات والبرامج ذات الاستجابة مدى بو  ،لى النساءتأثیر قضایا البیئة عب

في صنع القرارات المتعلقة بالبیئة والتنمیة المستدامة على مختلف  مرأة بمشاركة ال، فیتعلق المحور الثانيأما 
من أھداف التنمیة   15و 14و 13األھداف ، ال سیما مع 2030عام خطة یتناغم ھذا االھتمام مع و المستویات. 
ى قضایا  علتركز ھذه األھداف . فر المناخ والحیاة الطبیعیة في المحیطات وعلى الیابسة              ُّ المتعلقة بتغی  المستدامة و

 ر المناخ على السكان والكوكب.            ُّ من آثار تغی  خفیف  الت على وتحفز العمل على التعاطي معھا و ، البیئة

،  االحتباس الحراري وندرة المیاه. ففي العالم  ر المناخ    ُّ بتغی   ً  ا  من أكثر المناطق تأثرھي المنطقة العربیة و -54
. وھما  إنتاجیة القطاع الزراعي واألمن الغذائي على  و   ،    ً                               سلبا  على توافر المیاه العذبة للسكان  ان ؤثربشكل خاص، ی

تدھور كبیر في الحیاة الطبیعیة. ومن عواقب ھذه  یؤدیان إلى و ،معات الحضریةت على المج   ً ا  طو غیضعان ض
  الضارة اآلثار الصحیة واالقتصادیة واالجتماعیة عاظم ت و ،رات ارتفاع كلفة الغذاء والمیاه العذبة والطاقة     ُّ التغی  

الكوارث  ة   ّ حد  زیادة وتیرة ویتفاقم ذلك بفعل بأشكال ودرجات متفاوتة. و، وإن تؤثر على النساء والرجالالتي 
 .)41( مثل الفیضانات وموجات الجفاف المتعاقبة والتصحر والتلوث بأنواعھ ،الطبیعیة وآثارھا

ر المناخ، منھا             ُّ مع آثار تغی  ف   ُّ كی  تحسین قدرة المجتمعات على التلمتنوعة  الدول العربیة إجراءات تخذ ت و -55
تعزیز شبكات الحمایة االجتماعیة  ل و ، مكافحة التلوث وتخفیف انبعاث الغازات الدفیئةلوبرامج سیاسات وضع 

السیاسات   هھذ ال تنطوي      ً    غالبا  ما  ،. ولكن    ً  تضررا  للمخاطر واألكثر الشرائح السكانیة األكثر عرضة لصالح 
ّ      . كل  ذلك وتنفیذھا  ولویات األ  وضع عند  المساواة بین الجنسین على تعمیم مراعاة والبرامج  ّ          في ظل  نقص في          

ل  ُ  ب     ُ الس  حول و ،ر المناخ   ُّ تغی  لمخاطر النساء والرجال  تعرض التفاوت في حول مبنیة على المعرفة الدراسات ال
و تلك  أ سواء اآلثار المباشرة المتعلقة باإلغاثة الفوریة، ، المختلفة هلتعایش مع آثاركل منھم لؤازرة المثلى لم

  .مستدامةالعمل ال عیش والعمار وتوفیر فرص إعادة اإل       ً  ل، مثال ، ُ  ب                  ُ . وتتضمن ھذه الس  المتوسطة األمد 

تدھور حالة  في و ،إلنتاج الزراعي في المغرب ل كبیر التراجع ال في  ،إلى حد بعید  ، ر المناخ         ُّ یساھم تغی  و -56
وتفضي التقلبات المناخیة المتالحقة  ة.  المائ  ي ف  12لمیاه بنسبة تصل إلى  من االمزروعات  متطلبات  ارتفاع  و  ،لتربةا

  ،على النساء في المغرب ً  ا  مباشر     ً  تأثیرا  ذلك . ویؤثر )42( القطاع الزراعيوارتفاع درجات الحرارة إلى إجھاد 
 

)39( E/ESCWA/ECW/2017/3 . 
)40( 2018 Women, UN . 
)41( E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report . 
)42( E/ESCWA/SDPD/2019/CP.6 . 

 

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
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/national-assessment-report-morocco-arabic.pdf
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.  )43( من النساء العامالت في المائة  60 نحو ضم الذي ی الزراعي في القطاع العاملة ید غالبیة ال یشكلن كونھن 
.  )44( درجة مئویة 54 وھوالعالم الرتفاع الحرارة، في الرقم القیاسي  2016في صیف عام الكویت  ت سجلكذلك، 

یمثلن غالبیة السكان فوق  اتي واللالسن لكبیرات خاصة بالنسبة  ،ویؤثر ارتفاع درجة الحرارة على جودة الحیاة
 .، ما یتطلب تدخالت خاصة تساعدھن على الشیخوخة بكرامة     ً عاما   70

بھدف التخفیف من االنبعاثات    ، ى األساسیة من الدول العربیة مشاریع لتحسین البن      ٌ عدد  نفذ  في نفس الوقت،  و  -57
؛  من الطاقة الشمسیة والریاح ستفادة  اال ، من خالل  االستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة ھذه المشاریع    ومن .  الحراریة 

 مكافحة التصحر وإعادة التدویر وتحقیق استفادة أفضل من الموارد الطبیعیة والمائیة المتاحة. ل مبادرات  وتنفیذ  

 والقوانین  التشریعات  -حاء

في إحداث تعدیالت أو استحداث أنظمة قانونیة   ت تمثلكبرى تشریعیة ات نجازإحققت الدول العربیة  -58
على طریق الوفاء        ً  أشواطا   ھذه الدول قطعت  تحمي النساء والفتیات. وو  ، قواعد إللغاء التمییز ضد المرأةالترسي 

  ؛ منھاج عمل بیجینإعالن و و  ؛شكال التمییز ضد المرأةأ ھا اتفاقیة القضاء على جمیع بما فی ،             َ     بااللتزامات الد ولیة
في مسار تنفیذ الخطة.     ً ا  ساسیأ    ً ا  فعالیـة سـیادة القــانون بوصفھ ركنعلى  دیباجتھا  التي أكدت في    2030  ام خطة عو

ي  فتھا   َّ  بی ن التي و ،المنصرمة الخمس سنوات الالدول العربیة خالل أدخلتھا وقد تنوعت التعدیالت التشریعیة التي 
 .                      ً بعد خمسة وعشرین عاما  بیجین  لتقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل  مراجعتھا األخیرة ل

 االنضمام الى االتفاقیات الدولیة  

عنھا.  أو سحب التحفظات  ، على االتفاقیات الدولیة تصدیق بال المندرجة تحت ھذ العنوان التعدیالت تعلق ت  -59
المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  الخاصین بالحقوق  انضمت قطر إلى العھدین الدولیین    ، على سبیل المثال 

كول االختیاري الخاص باتفاقیة مناھضة  و كالبروت   ، الدولیة   عدد من االتفاقیات انضمت دولة فلسطین الى  و   . والثقافیة 
توكول االختیاري الخاص ببیع األطفال  و اإلعدام، والبر كول االختیاري الخاص بإلغاء عقوبة و ت و والبر  ، التعذیب 

كاتفاقیة جنسیة   ، عدد من االتفاقیات اإلقلیمیة  ً      ا  إلى  . وانضمت أیض واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة 
نظمة العمل  لى اتفاقیة م إ السعودیة  انضمت المملكة العربیة  سن الزواج. و و واتفاقیة الرضا بالزواج    ، المرأة المتزوجة 

انضمت تونس إلى  و .  عن العمل ذي القیمة المتساویة في األجر  الخاصة بمساواة العمال والعامالت    622الدولیة رقم  
لسنة    183رقم    ومة وانضم العراق إلى اتفاقیة حمایة األم   ، حقوق الطفل   باتفاقیة الثالث الملحق    االختیاري   البروتوكول 

مع التطورات الدولیة.                                                      ً اتفاقیات دولیة تسھم في توفیر إطار وطني أكثر انسجاما  وانضمت عدة دول الى  . 2000
ُ                               صادقت ع مان على اتفاق باریس حول المناخ    ً  مثال ،  فریقي لحقوق  وصادقت الجزائر على بروتوكول المیثاق األ  ،       

بعض التحفظات    لبحرین مرسوم قانون لتعدیل صیاغة ا ت  أصدر و .  فریقیا أ اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في  
خالل بأحكام  إ نص على تنفیذ أحكام مواد االتفاقیة دون  ، أشكال التمییز ضد المرأة القضاء على جمیع لى اتفاقیة ع 

ُ                             قامت ع مان بسحب التحفظ على الفقرة  و الشریعة اإلسالمیة.    من االتفاقیة.   15من المادة    4     

إلى    9قلل من أھمیة التحفظات التي أبدتھا الدول العربیة على بنود المواد من  ت ال  ھذه التطورات  أن  غیر   -60
أمام تعدیل   ً  ا  كبیر  ً ا  ال تشكل فقط عائقھذه التحفظات ف. أةشكال التمییز ضد المرأمن اتفاقیة القضاء على جمیع  16

النساء. وال یمكن إغفال   و قوانین األسرة واألحوال الشخصیة، بل یمتد أثرھا على مجمل قضایا أقانون الجنسیة 

 
)43( https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?locations=MA . 
)44( 2016 Organization, Meteorological World . 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?locations=MA
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إدماج المساواة بین الرجل والمرأة  التي تدعو الى  ،أثر تحفظ بعض الدول العربیة على المادة الثانیة من االتفاقیة
 .)45( في دساتیرھا الوطنیة واتخاذ المناسب من التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة لحظر كل تمییز ضد المرأة

 بالدساتیر والتشریعات الوطنیة  متعلقة التغییرات ال 

.  في الحقوق والواجبات   ،مام القانونأالمرأة والرجل  غالبیة دساتیر دول المنطقة على تساوي       ُّ تنص    ،  ً ا  نظری -61
          ٍ  تضمن أي بند  ی أو ال  ، لى المساواة بین الجنسینإشیر صراحة یدساتیر ال الھذه بعض على أرض الواقع،  ،لكن

َ       دخ ل على     ُ لم ت   ،الماضیةالخمس سنوات الأساس الجنس. وخالل    ٍ                  خاص  یحظر التمییز على  دساتیر دول المنطقة   
جزر  والجزائر و تونسباستثناء دساتیر بعض الدول مثل  ،تتماشى مع المعاییر الدولیةبحیث كبیرة تعدیالت أي 

المواطنین وعدم التمییز بینھم على  قامت الجزائر بتعدیل الدستور للتأكید على مبدأ المساواة بین والقمر ومصر. 
على ترقیة التناصف  ینص الجزائري وبات الدستور . الجنسالتمییز المبني على على وبالتحدید  ،أي أساس كان

ة  م اشجع المرأة على تولي مناصب المسؤولیة في الھیئات واإلدارات العیو عمل، بین الرجال والنساء في سوق ال
ضمان  ترمي إلى مادة دستوریة  20أكثر من  2014 لعام الدستور المعدل تضمنی و . وعلى مستوى المؤسسات 

ھو ینص على  و ؛ 2018تمت مراجعة الدستور في عام وفي جزر القمر، حقوق المرأة في شتى مجاالت الحیاة. 
  ، في مراكز صنع القرار. وفي مصرتھا بالرجل ومساوا  ،وحمایتھا من االستغالل والعنف ،ضمان حقوق المرأة

الدستور على أن تكفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأة والرجل في جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة   نص ی
وتكفل للمرأة حقھا   ؛                        ً       ً                    تضمن تمثیل المرأة تمثیال  مناسبا  في المجالس النیابیةو ؛ واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

في  المرأة تعیین            ً                    . وینص أیضا  على أن تكفل الدولة ةفي تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العلیا في الدول
كذلك نص الدستور ی. و أن تلتزم بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنفضدھا؛ وعلى  دون تمییز  الھیئات القضائیة 

 .  ة ستقاللی  ّ      یت سم باال مجلس قومي للمرأةإنشاء على 

  في نشوء و، )46( الشخصیةألحوال قوانین األسرة وا د تعدیل یسھم بعض الدساتیر في تقییفي المقابل،  -62
كل مرتبطة بالطعون الدستوریة أمام الجھات القضائیة المعنیة بمبدأ دستوریة القوانین. وبشكل عام، تخلو  امش

  ، التشریعات في غالبیة دول المنطقة من تعریف "التمییز" وأشكالھ كما وردت في النصوص والصكوك الدولیة
  تطورالتي  لحقوق االنسان  صكوك الدولیة األخرى  الفي  أو    ،شكال التمییز ضد المرأةأكاتفاقیة القضاء على جمیع  

  ،والعرق  ،ساس اللونأتنص على حظر التمییز على فھذه الصكوك   األخیرة. العقود    ً    یرا  في ثك مفھوم التمییز فیھا 
  ، والوضع الصحي ،والنسب  ، المبني على الجنس والتمییز ، االقتصادي واالجتماعيوضع وال ، واألصل الوطني

حرمان شخص . وھذه الصكوك تحظر  واللغة  ،والدین  ،والثروة  ، والسن  ،والجنسیة  ،والحالة االجتماعیة واألسریة
ّ             كل  ذلك في ظل  من األسباب.  ذلك    غیر لمن األھلیة القانونیة بسبب وجوده في السجن و    ُ    اعت مدت دساتیر وتشریعات   

 .     ّ          واالت ساق بینھا   قدر كاف من التكامل من دون تحقیق في الدول العربیة 

  ة اتیویئة مھیئة ب لتتشریعات وطنیة قوانین وفي األعوام الماضیة، سنت مجموعة من الدول العربیة و -63
الذي یقضي بتعدیل قانون  ،  2018لسنة    27القانون    أصدرت البحرین لنھوض بأوضاع المرأة. على سبیل المثال،  ل

تم إقرار قوانین    ،ویفتح باب الطعن باألحكام الصادرة عن المحاكم الشرعیة. وفي لبنان والكویت   ،كمة التمییزمح

 
  التالي:  الرابط  على  االتفاقیة على  االطالع  المعلومات، من لمزید )45(

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx . 
  للتشریع؛       ً  وحیدا        ً  مصدرا    والشریعة  للدولة       ً دینا    اإلسالم  اتخاذ  في     ّ  یتمث ل  األول   االتجاه  العربیة.  الدساتیر  في  اتجاھات  عدة   ُ  َّ ت سج ل )46(

  مصدر  حول ملزمة  قاعدة وضع عدم في یتمثل والثالث للتشریع؛       ً رئیسیا       ً  مصدرا   الشریعة ومن للدولة      ً دینا   اإلسالم اتخاذ في یتمثل والثاني
 التشریعات. 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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حول شروط شغل وتشغیل العامالت والعمال   ً  ا   أصدر المغرب قانون ذلك،  إلنشاء مؤسسات وطنیة لحقوق اإلنسان. ك
ّ        أقر  األردن  ،اإلعاقة ووال سیما االشخاص ذو  ،  ً ا  كثر تھمیش                   ً                    المنزلیین. والتفاتا  الى قضایا الفئات األ واإلمارات    

قوانین خاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  والعراق ومصر والمغرب  البحرین وجزر القمر  والعربیة المتحدة  
واالمارات العربیة  قرت قوانین وآلیات لحمایة األطفال واألحداث خالل السنوات الخمس الماضیة في األردن،  ُ  أ  و

 . الكویت و، مان  ُ وع  الجزائر، و،  ة، والبحرینالمتحد 

  . مساریین على  ، وذلك  بالمرأةمباشرة    ةتعلقالمالقوانین  التطورات التي طرأت على  وتناولت تقاریر الدول   -64
المسار الثاني  بینما یرتبط مسار حمایة النساء، تھدد األول بإلغاء بعض القوانین التمییزیة التي یرتبط المسار 

مع مبادئ                    ً تكون أكثر انسجاما  كي متعلقة بھا إجراء تعدیالت على التشریعات الب إقرار قوانین خاصة بالمرأة أو ب
یسمى جرائم  مواد المتصلة بما ال       ٍ     لغاء عدد  من بإ، ضمن المسار األول، الدولامت المساواة بین الجنسین. وق

  والعراق،ضحیة االعتداء الجنسي في األردن، الزواج من بلمواد التي تتیح اإلفالت من العقاب او أالشرف، 
 . والمغرب  ومصر،ولبنان، ، ودولة فلسطین

 المرأة في العمل  مشاركة حمایة خطوات تشریعیة من أجل   
 مجتمعوالسیاسة واالقتصاد وال

على  . تعزیز الحمایة االجتماعیة للنساءتخذة ل أبرزت التقاریر الوطنیة بعض المبادرات التشریعیة الم -65
وأقرت قطر  . في التقاعد والذكور الذي یساوي بین اإلناث  ،قرت الكویت قانون التقاعد المبكرأ ، سبیل المثال

         ً                                                     ن أحكاما  تساوي بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات واألجور.       ِّ المتضم     ،قانون إدارة الموارد البشریة المدنیة

                                َّ          معاییر منظمة العمل الدولیة الخاص ة بإجازة   مراعاة          ّ   ما زال یتعی ن  ،التقدم المحرزعلى الرغم من و -66
النساء من بعض ستثني تعدیل النصوص التي ت   ّ       ً یتعی ن أیضا  و.  ً ا  أسبوع  14 ة لغابالو ، مومة المدفوعة األجراأل

التي تواجھ العامالت المنزلیات اكل معالجة المشیجب و. على عمل النساء ةقانونی  ً  ودا  قی تفرض األعمال و 
إیالء في االستمرار مع  ؛                             � وتوفیر الحمایة القانونیة لھن   ،عدد من الدول من أحكام قوانین العمل یات في       َ  المستثن  

 ،) بشأن المساواة في األجر 100(رقم    1951وال سیما اتفاقیة عام    ، تفاقیات منظمة العمل الدولیةالالزم الاالھتمام  
     ً    وصا  حول تضمین قوانین العمل نص الضروري  . ومن)2011( 189واتفاقیة العمل الالئق للعمال المنـزلیین رقم 

على أساس االعتبارات المحددة في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المتعلقة   ، وذلكالتمییز المباشر وغیر المباشر
التي    2019واتفاقیة مكافحة العنف والتحرش في العمل لعام    ،)111(رقم    1958بالتمییز (في العمالة والمھن) لعام  

 في جنیف.            ً  أقرت مؤخرا  

ُ    وع مان  في بلدان مثل البحرین وتونس   ،ةمحدود وإن    ، ةتشریعیات  شھدت السنوات الخمس السابقة تطورو -67   ،  
الرجل، على قدم المساواة مع    ، ضمان تمتع النساء بالحقوق نفسھا. وترمي ھذه التطورات إلى  قوانین الجنسیة   في

مع   تساوي ، بالحصول المرأة   َّ          یحد د بعد أثر لم  ، ولحداثة التجربة. ألطفالھامنح الجنسیة في  حق تمتعھا بالمثل 
ّ     س ج لت  وعلى حیاة األطفال واألسرة والمجتمع بشكل عام.    ،حقھا في إعطاء أوالدھا وزوجھا جنسیتھاالرجل، على    ُ

ٌ                      محاوالت  متفاوتة في دول مثل   العربیة    األردن، واإلمارات العربیة المتحدة، والجزائر، وجزر القمر، والجمھوریة      
إلصالح الخلل في  لسعودیة، والمملكة العربیة االمغرب، ومصر، ولیبیا، و ولبنان، قطر، السوریة، والعراق، و

مرأة  من خالل تعزیز مشاركة ال ،تحقیق بعض التوازن. وھدفت ھذه المحاوالت إلى ة للمرأةیالمشاركة السیاس
 ت خذ   ُ ات  ھذا الھدف،  . ولتحقیق  أولویة لھذه الدول بوصف ذلك    ،العلیانحو المناصب القیادیة ومراكز القرار  ا  دفعھو

على سبیل   المناصب العلیا.  فيوتعیین المرأة التشریعات المتصلة بالمشاركة السیاسیة         ّ منھا سن   ، تدابیر متنوعة
السابق ملزمة  بعد أن كانت في    ،عدل لبنان قانون البلدیات لیسمح للمرأة بالترشح في مكان قیدھا األصلي  ،المثال

 بالترشح في مكان قید زوجھا.  
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مع مراعاة عدم استخدام ھذه المنابر بشكل   ، قرت عدة دول قوانین تتعلق بحریة التعبیر واإلعالم ُ  أ  كذلك،  -68
  ً  ا                            ً       على منع كل نشر یتضمن إساءة  وتحقیر           ُّ الذي ینص    ، أقر المغرب القانون المتعلق بالصحافة والنشر و یسيء للمرأة.  

. وأقر  الجنس على أساس أو یروج للتمییز ضدھا  ، أو ینطوي على رسالة من طبیعتھا تكریس دونیة المرأة ، للمرأة
بقى  ت و        َّ                                                       الذي نص  على كوتا نسائیة في مجلس األمناء بنسبة ال تقل عن الثلث.    ، العراق قانون شبكة اإلعالم العراقي

حمایة مستخدمي االنترنت من  حدین. ففي حین تنجح ھذه القوانین بشكل ما في  ا ذ   ً ا  فة والنشر سیف قوانین الصحا 
 .            ً المرأة أیضا  طال  ق في حریة التعبیر ی ی ن ھذه القوانین تضی م قد ینتج  ف من العنف،  مرأة  حمایة ال و   ، اإلساءة 

 حمایة المرأة من العنف  

   َّ  أقر   لصالح المرأة. و    َّ               أقر ت قوانین حمائیةف ،         َّ أھمیة خاص ةأولت الدول العربیة قضیة الحمایة من العنف  -69
  األردن والبحرین للحمایة من العنف بكل أنواعھ وأشكالھ، في حین أقر كل من  ً ا  والمغرب قانونكل من تونس 

              ً      دول أخرى حالیا  على  وتعمل األسري أو المنزلي.  سعودیة قوانین للحمایة من العنفمملكة العربیة اللبنان والو
و اإلقرار في البرلمانات الوطنیة.  أز الصیاغة     ّ  في حی  ت زال  ما، وھي صیاغة مشاریع قوانین للحمایة من العنف

دول تدابیر للحمایة من العنف  عدة اتخذت بینما ، قانون العقوبات بموجب تجریم العنف بمان  ُ ع  الجزائر و  ت قامو
 عدم إقرار قوانین الحمایة منھ. من رغم على السري األ

،  الجزائرووتونس، البحرین،  ھي. وھذه الدول قوانین لتجریم التحرش الجنسي    َّ           وأقر  بعض الدول  -70
ّ   یجر م . والسعودیة والمملكة العربیة المغرب، ومصر، و والعراق، وقطر، ولیبیا،  من الدول األفعال أو      ٌ عدد    

    ٍ                           واضح  لفعل التحرش الجنسي نفسھ.  ریم  دون تجمن    ،من جانب المرأة أو الفتاة  الممارسات الجنسیة غیر المرغوبة
قلیم كردستان العراق  إحظره في         ّ  ، الذي تم  تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث ببعض الدول تشریعات خاصة    ّ سن  و

ضمن التعدیالت على  حكمت، و   ھذه الممارسة،ت  م  ّ جر  ، إذ من ذلكاتخذت مصر خطوات أبعد . و2011عام   منذ 
 .  على من یرتكبھا  سنوات  7و 5بین تتراوح  لفترة  سجن بال ، 2016قانون العقوبات للعام 

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة   على عربیة  الدول  صادق معظم ال باالتجار بالبشر،  متعلقة  ال  قوانین البشأن  و -71
  ،لحمایة منھلو أ االتجار على عقاب للقوانین الاعتماد في  ت وباشر ؛وبخاصة النساء واألطفال ،االتجار بالبشر

الكویت والمغرب ھذا المسار  تونس وواستكملت . ھذا التقریر المشمولة بالسنوات  ت فترات زمنیة سبق في وذلك 
أو من    ،المغرب ما في  ك  ،صلةالتشریعات ذات  القوانین والسواء من خالل اعتماد    ،السنوات الخمس الماضیةفي  

 كما جاء في تقریر الكویت.   ،لمكافحة االتجار بالبشرالالزمة خالل تفعیل اآللیات 

على  ولكن، حمایة المرأة من العنف. لمما ال شك فیھ أن جمیع الدول العربیة اتخذت إجراءات ھامة و -72
وإیجاد حلول لما یسمى   ؛العملفي أماكن جھودھا لمناھضة التحرش الجنسي في المجال العام والدول مواصلة 

عن طریق  في بعض الدول ي بعض الجرائم بتبرئة مرتك ن بما یحول دو ، رائم الشرف واإلفالت من العقاب ج
  ، و المنزليأ سري لى اعتماد تشریعات خاصة بالعنف األإن تبادر جمیع الدول أویجب من الضحیة.  ھم زواج

تشریعات   ةترجم لالعمل على توفیر آلیات الحمایة الضروریة ، بموازاة والتحرش الجنسي ،االتجار بالبشرو
 . إلى واقعالحمایة 

 قضایا األحوال الشخصیة  

تشھد  سرة، و قوانین األأقوانین األحوال الشخصیة ناولھا في سیاق متصل بقضایا الحقوق المدنیة التي تت -73
     ُ     قد ات خذت، قضایا األحوال الشخصیة. فتطویر العمل، ولو بشكل جزئي، على یتمثل في   ً ا  اتجاھ المنطقة العربیة 
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  ،والبحرین، وتونس، والجزائر، والجمھوریة العربیة السوریة، والكویت األردن،  في    مبادرات   ،على سبیل المثال
بتعدیل   ة سوریالجمھوریة العربیة القامت وبرفع سن الزواج أو الحضانة.  المغرب في قضایا متصلة ولبنان، و

قانون األحوال   ت علىاألردن تعدیالبینما أدخل  ،     ً عاما   18قانون األحوال الشخصیة لرفع سن الزواج الى 
 الشخصیة لرفع سن حضانة األم غیر المسلمة ألطفالھا. 

دول المنطقة خالل السنوات الخمس الماضیة،  اتخذتھا أھمیة الخطوات التشریعیة التي من رغم وعلى ال -74
تتضمن  و، بطرق عدة.  السنوات الخمس القادمةمعالجتھا في  جب  ھناك العدید من الفجوات التشریعیة التي ی  زالیال  

وكفالة   ؛ ز في مجال الوالیة                     ّ ِ وإلغاء المواد التي تمی    ؛حمایة الطفالت من التزویج المبكرنطاق توسیع ھذه الطرق 
  ؛ المیراث   الحصول على   اء من ممارسة حقھن فيتمكین الفتیات والنسو   ؛ التساوي في الحقوق في الزواج والطالق

بشأن  بالحقوق نفسھا التي یتمتع بھا الرجل  ،بعد فسخ الزواج ،القانونیة التي تضمن تمتع المرأة وتوفیر األحكام
بما یتوافق مع مبدأ  ،معالجة اإلشكالیات المرتبطة بالحضانة والوصایةو ؛            ُ                        لممتلكات الم كتسبة أثناء فترة الزواجا

 الطفل الفضلى التي شددت علیھا اتفاقیة حقوق الطفل.  مصلحة 

. غیر أن ھذا  إلصالح التشریعيا باتجاه اتخذت الدول العربیة خطوات إیجابیة  ، أعاله ّ   بی ن وكما ھو م  -75
مراجعة التعدیالت  فبین المسارات المختلفة.    دمج التكامل والواالتساق  وضعف على مستویات الترابط  التقدم یشوبھ  

حقوق المرأة على المستوى  تعلق بالم أن العمل تشیر إلى التي أقرتھا الدول العربیة في السنوات الخمس الماضیة 
خرى یعني عدم تناول مسألة المساواة  القضایا األ إیالء األولویة لبعض القضایا وإغفال  ف  .      ً ناقصا  ال یزال    التشریعي 

شامل     ٍ ھج       َ تباع ن  ا القضاء على التمییز ضد المرأة في القانون    ّ   یتطل ب تسقة. و وم شاملة كلیة و بین الجنسین بطریقة 
منظور یعتمد العنف ضد المرأة من التشریعات المتعلقة بتتم مقاربة  ،    ً مثال   على حقوق االنسان. سق یرتكز ومت

االتفاقیات الدولیة    ما تنص علیھ   ال تتناولالتشریعات    ھذهو   . عنف ضد المرأةأشكال الجمیع  ال یشمل     ً ا  ضیق   ً ا  تعریف 
، وال تلتفت إلى قوانین األسرة أو األحوال  لضحیةلتعویض الالعقاب ووالمحاكمة والحمایة والوقایة أوجھ من 

   .  حمایة المرأةأمام  التي تشكل عقبة الشخصیة 

فصحیح  .  ضعف االتساق ل قصور ناجم عن                      َّ الجھود المبذولة، یسج    القصور الناجم عن تشرذم لى جانب  وإ -76
سري واالتجار بالبشر بشكل  وبجرائم العنف األ ،             َّ                                  من الدول أقر  قوانین خاصة بجرائم العنف بشكل عام ً  ا    َّ    أن  عدد 
في  وتأخذ    النصوص،   ن تجانس                             ّ وضع منظومة تشریعیة متسقة تؤم  إلى  حاجة  بزال  . غیر أن ھذه الدول ال تخاص 

اللتباس القائم بین  اإلى تساق أحد أشكال عدم اال عزى ُ  ی  . على سبیل المثال، ھاتداخل والتقاطعات بیناالعتبار ال 
بین القوانین الخاصة باألطفال      ً أیضا  التباس   َّ  سج ل یوالتشریع الخاص بالبغاء والتشریع الخاص باالتجار بالبشر. 

  تزویج الطفالت  سرة التي تجیز وبین قوانین األحوال الشخصیة أو قوانین األ ،حداث المعرضین للخطرأو األ
الجنائیة  أو  لقوانین الجزائیة ا قوانین العمل والبحث في  ویكشف تعارض مع مصلحة الطفل الفضلى. وبالتالي ت 

،  وبین موجبات التشریع وعدم حیاد التشریع   ،في التكامل بین موجبات التشریع وفاعلیة التشریع، من جھة  ً ا  ضعف
تؤدي إلى  لتھیئة بیئة مالئمة       ً أساسیا   ً  ا  اعتبار العملیة التشریعیة أمرعلى الدول العربیة ذلك م    ّ یحت  ثانیة. ومن جھة 
ّ             كل  من المرأة  من فھم حقیقي ألدوار                                               ً والقضاء على الفقر والتمییز، والتشریع انطالقا    ،ل العیش المستدامة        ُُ  توفیر س ب    

 .  والرجل وإمكاناتھ وظروفھ 

القوانین الجزائیة المعتمدة  ومواد محددة في القوانین الجزائیة.  على  تعمل دول عربیة على إقرار تعدیالت  و -77
التي طرأت على مفھوم الجریمة  العالمیة كي تواكب التعدیالت  ،في غالبیة الدول العربیة تحتاج الى تحدیث 

في   عدیدةالنجازات اإلبالرغم من . فھي، مر نفسھ على قوانین العملاألینطبق ووالعقاب وجوھر الغایة منھا. 
قراءة  إعادة قوانین العمل تتطلب ف. إلصالح مزید من احتاج إلى ت، جر بین النساء والرجالإقرار المساواة في األ 

نسانیة وحقوقیة جدیدة تأخذ بالحسبان مفھوم العدالة االجتماعیة والحمایة  إوفق رؤى عالمیة و، مفھوم "العمل"
یسلط  وفي ظل عالقات عمل غیر متساویة وغیر متكافئة.  وذلك  ،   ً ا  للفئات األكثر تھمیشتقدیمھا    االجتماعیة الواجب 
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تعدیل كامل لقوانین العمل في  الحاجة إلى على و  ،رؤیة تشریعیة واضحة ھادفةأھمیة توافر ذلك الضوء على 
  ، ال یمكن معالجتھ على المستوى التشریعي فحسب     ً قا  زات على المستوى االجتماعي عائ            ُّ وتبقى التحی    الدول العربیة. 

تأكد من عدم  والضمان حكم القانون من أجل  ،وإنما من خالل برامج تعلیمیة وتوعویة تطال كافة أفراد المجتمع
الرغم من  على قانون. على سبیل المثال،  بموجب التعارض العصبیات االجتماعیة مع الحقوق المنصوص علیھا 

تحول  والمالیة،  مصرفیة لى الخدمات العصول حز بین المرأة والرجل في قضایا ال         ّ ِ یعیة ال تمی   أن األطر التشر 
وغیر  راسخة زات ال     ُّ التحی  ّ  د  كذلك، تح  . ر المرأة في الحصول على ھذه الخدمات یزات المجتمعیة دون تفك     ُّ التحی  

 فرص المرأة بالوصول إلیھا.  من مقدمي الخدمات لدى المعلنة 

البنك  صادر عن ال )47( األعمال والقانونأنشطة اإلشارة إلى نتائج مؤشر المرأة وفي ھذا الشأن، تجدر و -78
من  ألف ویت؛ مراحل حیاتھامختلف القوانین على المرأة خالل أثیر ت یةیعكس كیفو ؛ب         ّ مؤشر مرك  . وھذا الالدولي
إدارة  ، ونجاب اإل ، والزواج، والحصول على دخل، وبدء العمل، و حریة االنتقالر عن                 ّ  مؤشرات فرعیة تعب  ثمانیة  
دولة   20منھا ، دولة 187حساب قیمة المؤشر لـ عند الحصول على تعویض التقاعد. و ، وإدارة األصول، والعمل
متوسط قیمة  . وبلغ  نقطة  75وبلغت قیمة المتوسط العالمي    ،نقطة  26نقطة و  100بین    ت ھذه القیمةتراوح  ،عربیة

الدول  أن وتشیر ھذه النتائج إلى  . نقطة عن المتوسط العالمي 30بفارق  ، أي نقطة 45المؤشر للدول العربیة ھذا 
ّ                       وأن  علیھا مواصلة الجھود ال ،                 ً                           العربیة قطعت شوطا  ال بأس بھ في اإلصالح التشریعي ھذه التشریعات  ستكمال  

 صبح أكثر مساندة للمرأة.  كي ت 

  في  ،بباقي دول العالم       ً مقارنة   ،الخلل و أمواطن النجاح لتحدید  االسترشاد بقیم المؤشرات الفرعیةویمكن  -79
تحدید  ل                       ً یمكن االستعانة بھا أیضا  و . الثمانیة الفرعیة على كل مجال من المجاالت معمول بھا أثیر القوانین الت

الفرعي  مؤشر القیمة إلى أن متوسط  )48( تحلیل بیانات الدول العربیةیشیر و .لسنوات القادمةلأولویات العمل 
یلیھ مؤشر الحصول على تعویض التقاعد   ،نقطة)  78یأتي في الصدارة (في الدول العربیة  عمال  إدارة األ المتعلق ب

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

مة                   ِّ في القوانین المنظ   األوسع تكمن فجوة الإلى أن العالمي  ھ مقارنة متوسط المؤشر في الدول العربیة بمتوسط 
  82نقطة مقابل  41مة إلدارة األصول (              ِّ القوانین المنظ   في ذلك وبعد  ،) ً ا  نقطة عالمی  79نقطة مقابل  23للزواج (

 ).  ً ا  نقطة عالمی

 تحقیق المساواةحول دون التحدیات الرئیسیة التي ت  -طاء

 سي المشھد السیا 

في العدید من  واضحة  اآثارھ كبرى ال تزال رات سیاسیة    ُّ تغی   21الـ العقد الثاني من القرن مطلع  شھد  -80
  ریة والنزوح الجماعي سالھجرة القموجات من و ،وأزمات  ، نزاعات اكتست ھذه اآلثار شكل و. العربیة الدول 

المتضررة  على الدول       ِ      ه التب عات  ھذ قتصر  تولم  ت.  النساء والفتیاألقت وزرھا األكبر على  إنسانیة       ٍ مآس  و  ، واللجوء
موجات من                      ِ    ى ھذه البلدان المستقب لة دفقت إلت. فقد المجاورة لدول ت إلى ابل امتد  ،األحداث السیاسیةمباشرة بتلك 

أثار   ، وفي بعض األحیان. وتوفیر الخدمات األساسیة لھم  ھم ستیعاب      ً   أحیانا  الم تستطع الذین والالجئین النازحین 
  الصراع التي كانت بعیدة عن بؤر  الدول  حتى  و .  ةد احتوترات سیاسیة  والالجئین  وجود أعداد كبیرة من النازحین  

 
)47( 2019 Bank, World .   
 الدولي.  البنك بیانات  قاعدة  إلى        ً  استنادا     ّ   مؤل ف، ال حسابات )48(



-24- 

 

ھود  ج ً ة  ض   ِّ مقو    ، الحوادث االرھابیة التي طالت دول المنطقةمن التطرف والناتجة من من موجات العنف  م َ  ل   ْ س     َ  لم ت  
 التنمیة واالستقرار السیاسي واالقتصادي.  

أمست  و.  في بناء مجتمعات مسالمة ال یھمش فیھا أحد تقدم  لم تنجح المنطقة العربیة ككل في تحقیق  كذلك،   -81
نتیجة                  ً  وازداد الوضع سوءا  .           ً        أكثر تعرضا  للتھمیش نزاعات المن متضررة في الدول المن السكان فئات معینة 

من الدیانة األیزیدیة، إلى   ال سیمالموجات اإلرھاب التي ضربت المنطقة ورفعت معاناة النساء والفتیات، و 
ّ                                                                               كل  ذلك في ظل قناعة بأن المنطقة العربیة لن تحقق أي تنمیة مستدامة ما دامت الحروب    مستویات غیر مسبوقة.  

 تمزق مجتمعاتھا وتستنزف قدراتھا وتدمر مؤسساتھا وتھدر طاقاتھا.  

تظل معاناة    ، المنطقة في العقد الماضيفي  عن التحوالت السیاسیة  ناجمة  وإضافة إلى المعاناة اإلنسانیة ال -82
ون  القاطن ال سیما  ،الشتات  والداخل، وفلسطینی  یو فلسطین قاسي ھذه المعاناة وی . مستمرةالشعب الفلسطیني 

،  ھذه المعاناة بین النساء والفتیات . وتتفاقم حدة  ھا الذین قطعت عنھم بعض الدول مساعدات  ،في المخیمات ات  نوالقاط 
  تمویل أنشطتھا اإلنسانیة. امتناع بعض الدول عن فعل نروا ب و أنشطة األ قلص في ضوء تتفاقم مرشحة للوھي 

قلق وخوف على المصیر، وغضب من الصمت الدولي إزاء معاناة شعوب یسوده     ً ا  عربی   ً ا  واقع   ّ                 وتول د ھذه المعاناة  
ِ                                 ومن محدودیة التدخالت المساع دة وضعف اإلرادة الالزمة لصنع السالم، بعض الدول العربیة                          . 

العالمیة  صكوك ھ یدعو إلى االلتزام بال       ّ بین توج  ، وذلك                ّ برز استقطاب حاد   ، داخل المجتمعات العربیةو -83
س                     ّ للحقوق والحریات یكر     ٍ ھج                      َ ھ آخر یدعو إلى تبني ن      ّ وتوج   ، المساواة بین الجنسینوتحقیق نسان لحقوق اإل 

لتي تصاحب السیاسیة اة نافسمال   ً         سمة  من سمات ھذا االستقطاب أصبح و. المحددات الثقافیة للمجتمعات التقلیدیة
ومن ھذه السمات تقدیم  . وتفرض نفسھا بقوة في األزمات السیاسیة ،االنتخابات البرلمانیة وتشكیل الحكومات 

اإلنجازات المتعلقة بتمكین  مراوحة ، ما یؤدي إلى أو تعطیلھا تمكین المرأةجھود إلى إبطاء      ً غالبا  تنازالت تؤدي 
   ، أو حتى إلى تقھقرھا. المرأة مكانھا

 الثقافي مشھد ال 

نظر إلى قضایا العنف ضد النساء والفتیات على أنھا "مسائل خاصة"  یالمجتمعات العربیة  بعض  زال  یال   -84
. فالمعاییر االجتماعیة  إلى حد بعید   یسھم في تطبیع العنف األمر الذي    ، ً ا  أو قضائی      ً منیا  أ   وأ   ً ا  عام               ً ال تستوجب تدخال  

سواء في العالقات الزوجیة    ،متجذرةال تزال  دوار االجتماعیة المترتبة علیھا  المرتبطة بالمساواة بین الجنسین واأل
 ،لى حقوقھن عصول النساء  ح  ً       یا  أمام  رئیس   ً ا  عائقتفرض  ھذه المعتقدات التمییزیة  و أو في المجال العام.    ،أو األسریة

ّ  جھوزیتھن  ض     ّ تقو  و  للجوء إلى العدالة.         

باإلجراءات التي من شأنھا  ال و  ،كفلھا لھا القانونیبالحقوق التي غیر ملمة  ، بوجھ عام ،المرأة العربیةو -85
  ،تحمل كلفة الخدمات القانونیة والتقاضي الالزمة ل القدرات المالیة                 ً وھي ال تملك عموما  من العنف.  اتھ حمای

ّ   المطو لة   جراءات إلا ال سیما في حالة   عن استكمال  ،  افع الیأسبد العزوف،  من النساء إلى    ً  ا  كثیرھذا الواقع  یدفع  و   .     
   إلى التفریط في حقوقھن بسبب ضعف موقفھن التفاوضي. یضطرھن و  ،مسار الدعاوى القضائیة

ویسھم في تقیید تمكین المرأة    ،     ً     ً                               دورا  ھاما  في العدید من المجتمعات العربیةؤدي  النظام األبوي یال یزال  و -86
د ال یؤثر ذلك على النخب من النساء والفتیات  . وقدینیة  بذرائع   َّ  تبر ر      ً     كثیرا  ما من خالل عادات وتقالید تمییزیة 

من  الطبقة الوسطى والطبقات األدنى  لدى المرأة في  الحقوق والفرص وحریة االختیار  یحد من    ھإال أن   ،المتعلمات 
 على نحو یحرم المجتمعات العربیة من القدرات الكامنة للنساء والفتیات.  مجتمع،  ال
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 واالجتماعیة  ة األساسیة االقتصادی ى البن 

اإلقلیمیة    تحت وطأة الظروف و   . النساء والشباب   في صفوفتعاني الدول العربیة من ارتفاع نسب البطالة   -87
في ظل    ال سیما،  خلق فرص عمل كافیةفي  أو  ن في الوضع االقتصادي     ّ تحس  أي  لوح في األفق  یال    ،غیر المواتیة

الجدد إلى سوق العمل. وفي ھذه  أعداد الوافدین زیادة في ونتجت منھا السنوات السابقة شھدتھا زیادة سكانیة 
تحقیق المساواة بین الجنسین في الحصول  ظل سی ،خلق فرص عمل جدیدةالتي تحول دون الظروف الضاغطة 

   بعید المنال.  على عمل 

تحقیق المساواة  أمام  عقبة    ، الریفیة  ین المناطق الحضریة والمناطقب ال سیما    ، وتشكل التفاوتات الجغرافیة -88
تحد منظومة القیم المحافظة من قدرة النساء والفتیات  . كذلك،  في المناطق الریفیةتقل  الفرص  إن  ، إذ  بین الجنسین

تیح  بیئة ت إلى بعض المناطق الحضریة  ر فتقوی. األصلي   ّ ن  كان إقامتھ                             ً      على االنتقال للبحث عن عمل بعیدا  عن م
رفض بعض الوظائف  ن إلى  إلى اإلقالع عن العمل أو یضطرھ النساء  یدفع  قد  ما    ،نتقال بأمانللمرأة التحرك واال 

 للخطر.   ّ ن  التي تعرضھ 

 إلطار المؤسسي ا 

یكتسب أھمیة خاصة في  . غیر أنھ جمیع المؤسسات العامةعود بالمنفعة على التنوع یال شك في أن  -89
  ، بعدت المرأة من السلك القضائي   ُ است         ً  تاریخیا ، وإرساء العدالة. والجھاز القضائي، بوصفھ آلیة ناشئة للمساءلة 

. ومع مرور الزمن، أفسح معظم الدول العربیة المجال لعمل المرأة في  إزاءھا بفعل التصورات النمطیة السلبیة
في  زال التشكیك غیر المنصف یوال  . لم تتمكن بعد من شغل جمیع الوظائف القضائیة  ھا السلك القضائي، إال أن

تصف  ی . وون تمییز ضدھا ئیة د قدرة المرأة على إصدار أحكام موضوعیة یلقي بظاللھ على تقلدھا لمناصب قضا 
د المرأة لمناصب قیادیة     ُّ تقل    ھمضد قبول   ً ا  نفسی ً  ا   شكل حاجزما ی  ،ظة   ِ  محاف  عقلیات  مؤسسة القضاء عادة بالقیمون على  

   في السلك القضائي.

العربیة من ضعف بنیة مؤسسات المجتمع المدني ومحدودیة قدرتھا على التحرك  عاني عدد من الدول  وی -90
التشریعات التي یتم سنھا لحمایة النساء والفتیات،  تأثیر  یؤدي ذلك إلى ضعف  . و في المجاالت الحقوقیة والتنمویة 

   مشات.حد من القدرة على تقدیم المساندة القانونیة للنساء المھالو ،لة ءإلى تعطیل أدوات المساو

 األطر القانونیة  

وجود التباس بین  بغیاب التكامل واالتساق و بتبقى طبیعة النظام القضائي الذي یتسم في الدول العربیة،  -91
حقیقي   تحد التشریعیة، یكمن وصول المرأة الى العدالة. وعلى الرغم من اإلنجازات أمام        ً أساسیا        ً عائقا   ،األحكام

عدم االتساق   ھذا القصورفاقم وی وإعمال آلیات تطبیق األحكام القضائیة دون تأخیر.ي تطبیق العدالة الناجزة ف
. ویزداد األمر  من جھة ثانیة   والدساتیر والقوانین السائدة   ، من جھة، بین المعاھدات الدولیة التي التزمت الدول بھا

 الفعلي على أرض الواقع.  ھا ة وتنفیذ بین الحقوق التي تحددھا القوانین الوطنیة للمرأالواسعة فجوة     ً         سوءا  بفعل ال

 المجتمع المدني والشباب لوضع المرأة في المنطقة العربیة  ى رؤ   -یاء

في قضایا    أھمیة محوریةباعتباره ذا    ،منھاج عمل بیجینبإعالن واھتمام منظمات المجتمع المدني  انعكس   -92
یرى المجتمع المدني  و.  التنمیةفي  شركاء  الالحكومیة واألجھزة  ھذه المنظمات و  طر التعاون بین أل  ً  ا  عزیزتالمرأة،  
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ّ  أن   معالجة  عمل لالإشراك جمیع أصحاب المصلحة في وضع خطط     ّ     تتمث ل في  ا التعاون ھذ الرئیسیة لسس األ 
أو  سواء على المستویات التشریعیة االلتزامات الوطنیة واالستجابة ألولویات العمل المشتركة،  تنفیذ القصور في 

       ً خصوصا ،   إلى وجود تمییز ضد الفتیات الموازیة    ھممشاوراتأشار الشباب في  . وو على مستوى السیاسات أ التنفیذیة  
تمكین الفتیات في المجاالت  لى رامیة إدودیة البرامج الوھذا التمییز تعكسھ قلة ومحبحسب الفئات العمریة، 

إلى أھمیة العمل مع األجیال المختلفة    ً ا  وأشار الشباب أیض االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة واألمنیة وغیرھا. 
یة  . وأكدوا على أھمإلى اآلن 2015نھاج بیجین في عام وم لضمان استمراریة النتائج التي تم تحقیقھا منذ إعالن 

بالتقاطع والتنوع ضمن مختلف الشرائح  من أجل االعتراف الرائدات ضمن الحركة النسائیة الشابات دعم جھود 
اھتمام خاص باستخدام أدوات تكنولوجیا المعلومات  رشحت المشاورات عن المنطقة العربیة. والمجتمعیة في 
 لتواصل مع الشباب بشكل خاص.   لو ،لردم الفجوة بین األجیالواالتصاالت 
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 التقدم المحرز في تمكین المرأة  -     ً ثانیا  

ّ   ككل   العربیة  على مستوى المنطقة  یات  في تمكین النساء والفت   المحرز  تقدم للالعام  تجاه  اال ھذا القسم  تناول  ی -93   
  12ـ كل مجال من مجاالت االھتمام الحاسمة الفي        ً        ً        م تحلیال  تفصیلیا  للتقدم                                ّ خالل السنوات الخمس الماضیة. ویقد  

واطن االلتقاء بین إعالن ومنھاج عمل بیجین  ّ    َ ی ن م  تب  بعاد شاملةأ 6التي تم تجمیعھا في  ، منھاج بیجینعالن وإل
لتقاریر الوطنیة وحصر  اتجمیع من ھذا القسم لیس ھدف الو. )49(وأھداف التنمیة المستدامة 2030خطة عام و

  ة الضوء على التطورات اإلقلیمیتسلیط     ً أیضا  بل ، فقط على مسار المساواة بین الجنسین  إنجازات الدول
   .)50( على ھذا المسار  عامة للمنطقةالتجاھات االو

،  المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة الداعمة للمساواة بین الجنسین في المنطقة العربیةفي ھذا الشأن، بذلت و -94
مكین المرأة العربیة  تمن أجل مبادرات التنفیذ في مساندة الدول و  ً       ا  كبیرة ھود خالل السنوات الخمس الماضیة، ج

مع  ، الجھود تلك لیس حصر  كذلك،  ،التقریرھذا القسم أو ھذا الھدف من إال أن  . المساواة بین الجنسینتحقیق و
ّ  ً    ا  مفص ال  في تستحق بال شك توثیق أنھا  في  العربیة دول لالتي أعدتھا ا ، الوطنیةتقاریر الكشفت و تقریر منفصل. ً   

عن إنجازات جوھریة في بعض   ،                                                        ً مراجعة تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین عاما  إطار 
كشفت التقاریر  و.  من االھتمام في السنوات القادمة  ً  ا  زید إیالؤھا م  ب یجمجاالت أخرى  في        ٍ قصور  مقابل    ،المجاالت 

تؤثر  وعات متضررة من النزاالدول الات تواجھھا تحدیعن تفاوتات بین الدول في درجة التقدم المحرز، وعن 
  .                     ّ من تأثیرھا على غیرھن   على النساء والفتیات بشكل أكثر حدة 

 التنمیة الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق : ول المجال األ  -ألف

                                ٍ                                                            على الرغم من التقدم المحرز في عدد  من المجاالت المتصلة بتمكین النساء والفتیات، ال تزال الفجوة   -95
العام، بلغ  ذلك ففي  . )51(2018عام في المائة  40بین الجنسین في المنطقة العربیة شاسعة، حیث بلغت نحو 

في المائة،   48متوسط عالمي قدره قابل في المائة، م  20في المنطقة  القوى العاملةمتوسط مشاركة المرأة في 
ٌ              تفاوت  واضح  بین الدول فيكما برز  .)52( في المائة 74متوسط إقلیمي للرجال قدره و      ٌ المشاركة االقتصادیة       

ھذا في المائة في الیمن. ویقل  6في البحرین وقطر و في المائة  58مشاركة بین ھذه الللمرأة، حیث تراوح معدل 
 ).  1شكل ال( أخرىل دو 8في المائة في  30و 20في المائة، ویتراوح بین  20دول عربیة عن  7المعدل في 

  

 
  وخطة  بیجین عمل ومنھاج إعالن بین االلتقاء واطن َ م     ّ  تبی ن شاملة أبعاد 6 في  12 الـ  الحاسمة االھتمام مجاالت تجمیع یرمي )49(

َ   المسار ین ھذین  على المحرز      ّ  التقد م في  البحث  تیسیر إلى  2030 عام ّ  یعز ز  المسارین ھذین أحد  على  المحرز دمالتق   ّ أن   إلى     ً  نظرا   واحد، آن  في            
   اآلخر.  على      َّ المحق ق        َ التقدم  

ّ   االط الع یرجى  دولة،  كل إنجازات  تفاصیل حول  المعلومات  من لمزید )50(  الوطنیة.  تقاریرھا على    
)51( 15 p. 2018, Forum, Economic World . 
)52(  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 

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

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

،  إلى تفاوت بین الدول العربیة القوى العاملةبین الجنسین في معدل المشاركة في وتشیر بیانات الفجوة  -96
دول عربیة.   تسع  نقطة مئویة في  50 مقابل أكثر من  ،جیبوتير وجزر القمنقطة مئویة في  20ال تتجاوز  أنھا  إذ 
ّ  تدل  و لدى  یصل ھذا المعدل  أنعلى  ،معدل مشاركة النساءب مقارنة معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة   

وجود تفاوت بین  وعلى لدول العربیة، في ا ،في المتوسط ھ لدى اإلناث،أضعافالذكور یصل إلى أكثر من أربعة 
الجمھوریة العربیة  أضعاف في  ستة صل إلىفھي ت ،دول عربیة خمستقل عن الضعف في فالفجوة  . الدول

   في الیمن.  ً ا  ضعف  12وإلى   ،والعراق ة سوریال

                                                     ً      ً                               ویرتبط انخفاض معدالت المشاركة االقتصادیة للمرأة ارتباطا  مباشرا  بأشكال أخرى من عدم المساواة   -97
یؤثر  الذي  ،في المجال القانونيضد المرأة التمییز بین ھذه األشكال من . وة بین الجنسین في المجتمعات العربی

لھا   بمدى مساندة المجتمع وتتأثر مشاركة المرأة في القوى العاملةفي االقتصاد المنظم. تھا     ً          سلبا  على مشارك 
تعارف  أسرتھا. ومن المفي رعایة المتمثل ودورھا االجتماعي في االقتصاد بین دورھا اإلنتاجي لتحقیق توازن 

  مسؤولیة ال،  بشكل أساسي،  المرأةتلقي على                    ً     ً    بین الجنسین توزیعا  جامدا ، و األدوار  وزع  أن القوالب النمطیة تعلیھ  
وتتوافر بیانات حول نسبة الوقت حتى وإن كانت امرأة عاملة.  ، القیام بأدوار الرعایة االجتماعیة ألسرتھاعن 

وتشیر ھذه البیانات إلى  . دول عربیة فقط 7في مدفوع األجر الالعمل المنزلي غیر الذي تنفقھ المرأة العربیة في 
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في المائة    24في قطر وفي المائة    8  تراوح بین ت أن نسبة الوقت الذي تمضیھ المرأة في أعمال غیر مدفوعة األجر  
فعند مقارنة  . كبیر تشیر نفس مصادر البیانات إلى تدني مشاركة الرجل في ھذه األعمال بشكل . و في العراق

یتبین أن المرأة تمضي    ،بالوقت الذي ینفقھ الذكورمدفوع األجر  الفي العمل المنزلي غیر  الوقت الذي تنفقھ اإلناث  
الجزائر  في  أضعافھ 6و، في المغرب أضعافھ  7وأضعاف الوقت الذي یمضیھ الرجل في مصر،  9 في المتوسط

   .)53( ودولة فلسطین والعراق

  المتعلقة باألمومة ورعایة األطفال ورعایة األبوین المواتیة  التشریعیة واإلداریة والتنظیمیة    البیئةبإمكان  و -98
على االستمرار في  ساعدھا  وأن ت  في زیادة قدرة المرأة العاملة على تحقیق توازن بین أدوارھا المتعددة،أن تسھم  

مدفوعة األجر عند  الالمتوسط العالمي لعدد أیام اإلجازة یبلغ ق بأطفال. و َ ز   ْ ر          ُ بعد أن ت  نظامي، حتى سوق العمل ال 
مقارنة  ، ما یضع مجموعة الدول العربیة في ذیل القائمة في المنطقة العربیة  ً ا  یوم 75مقابل  ، ما یأ 107الوضع 

في دول أوروبا    ً ا  یوم 165ھو  متوسط عدد أیام إجازة الوضع المدفوعة ف . المناطق الجغرافیة األخرى في العالمب
   ً ا  یوم  89و  ،الكاریبيمنطقة البحر  في دول أمریكا الالتینیة و   ً ا  یوم  96و  ،في جنوب آسیاأیام    110و  ،الوسطىآسیا  و

 . )54( والمحیط الھادئ  في دول شرق آسیا   ً ا  یوم 86و، الكبرىاألفریقیة  في دول جنوب الصحراء

دور المرأة في  ترتبة عن  والم  ،األعباء المادیة والتنظیمیة التي یتحملھا صاحب العمل  تفاقم یفضي  كذلك،   -99
حتى عندما تتساوى   ،ز أصحاب األعمال في القطاع الخاص ضد تشغیل النساء   ُّ تحی  إلى  ، رعایة أبنائھا وأسرتھا

   المرأة والرجل في القدرات والمھارات المرتبطة بالعمل.

     ً        مسلطا  الضوء  األمومة في الدول العربیة، الوضع وحكام الوطنیة المتصلة بإجازات األ  3 الجدول  ّ   بی ن وی  -100
مدة  در تمویل األجر. ویشیر إلى أن اومص  ، واألجر المستحق عنھا  ،جازةاإلھذه بین الدول في مدة تفاوت العلى 
ى إعطاء المرأة مستحقاتھا     ّ  تتول  التي    الجھة من حیث  وتتفاوت الدول   ً   ا .  یوم  120و   ً ا  یوم  30اإلجازة تتراوح بین  ھذه  

منح ھذه اإلجازة بأجر كامل   ُ ت   ،كما یشیر الجدولتقدیم ھذه المستحقات. فمدة  من حیث وعن فترة إجازة الوضع، 
في معظم الدول العربیة. ویختلف مصدر تمویل األجر المدفوع من دولة ألخرى. وتمیل حكومات بعض الدول  

یقع العبء المالي بالكامل  و.         ُ                               حتى ال ی قلع أصحاب العمل عن تشغیل النساء  ، بالكاملإلى تحمل ھذا العبء المالي 
والمغرب وموریتانیا.  والعراق ھي األردن وتونس والجزائر  ، دول عربیة 6على ھیئات الضمان االجتماعي في 

  25في تحمل  یشارك صاحب العملف ،تشاركي في تحمل ھذا العبء المالي   ٍ ھج  َ ن   اعتماد وتتجھ بعض الدول إلى 
فیتحمل   ،باقي الدول العربیةفي  من التكلفة في جیبوتي. أما في المائة  50من التكلفة المالیة في مصر وفي المائة 

ھذه التشریعات في القطاع العام  وعادة ما تنطبق صاحب العمل العبء المالي المرتبط بإجازة الوضع بالكامل. 
في القطاع غیر   الموسمیة أو المؤقتة العاملةالید على ال تطبق الب، ، في الغھاولكن. وفي القطاع الخاص المنظم 

   تجد فیھا معظم النساء الفقیرات المالذ الوحید للعمل. التي  القطاعات ال في و،  المنظم

  

 
 . 2018 اإلنمائي، المتحدة ماألم برنامج )53(
 . 95  ص ،2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )54(
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 2017األحكام الوطنیة المتعلقة بإجازة الوضع،   -3الجدول 
 مصدر التمویل األجر المدة الدولة
 الضمان االجتماعي أجر كامل أسابیع 10 األردن 

 صاحب العمل أجر كاملنصف أجر أو   أسابیع  6,4 اإلمارات العربیة المتحدة
 صاحب العمل     ً یوما   60أجر كامل ألول  أسابیع 10.8 البحرین

 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 ة سوریالجمھوریة العربیة ال

 من الضمان االجتماعي في المائة  50 أجر كامل       ً أسبوعا   14 جیبوتي
 من صاحب العملفي المائة  50

 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 8 السودان 
 صاحب العمل نصف أجر        ً أسبوعا   14 الصومال 

 6وأشھر براتب تام  6 شھر 12 العراق
 الضمان االجتماعي راتب أشھر بنصف

 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 7 ُ    ع مان
 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 10 دولة فلسطین

 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 8 قطر

 یوم 70 الكویت
    ً              یوما  مدفوعة األجر   70

أشھر غیر   4باإلضافة الى 
 مدفوعة األجر 

 صاحب العمل

 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 10 لبنان
 صاحب العمل أجر كامل       ً أسبوعا   14 لیبیا

 االجتماعي من الضمان في المائة  75 أجر كامل     ً بوعا  أس 17.2 مصر
 من صاحب العملفي المائة  25

 الضمان االجتماعي أجر كامل       ً أسبوعا   14 المغرب
 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 10 المملكة العربیة السعودیة 

 الضمان االجتماعي أجر كامل       ً أسبوعا   14 موریتانیا
 صاحب العمل أجر كامل أسابیع 10 الیمن
 . مواقع الوزارات والمؤسسات المعنیة في الدول العربیةالتقاریر الوطنیة وبناء على  ، اإلسكوا: المصدر

یجب مراعاة السیاق  وفي دراسة ھذه النسب،    .ترتفع نسب البطالة في معظم الدول العربیة ،بصفة عامة -101
سیاسیة  رات     ُّ وتغی  ھذه المنطقة اضطرابات  ضربت خالل السنوات الخمس الماضیة، العربیة. ف  الخاص بالمنطقة

التي تأثرت بتلك العربیة دول وكذلك إلى ال ، عدم الیقین امتدت آثارھا إلى ما بعد انتھاء النزاعات من وحالة 
 الذكور واإلناث على حد سواء.  لدى إلى ارتفاع البطالة . وقد أدت ھذه الظروف رات بشكل غیر مباشر      ُّ التغی  

نسبة  فالمتوسط العالمي ل. بمناطق أخرى في العالمشاسع مقارنة الجنسین في معدالت البطالة  إال أن التفاوت بین 
ن مستواھا  في المائة ع   24ناث تزید بنحو  أي أن البطالة بین اإلفي المائة،    124یصل إلى    )55( البطالة بین الجنسین

 
  وإذا  . 100 بـ مضروبا الذكور  بین البطالة نسبة  على اإلناث  بین البطالة نسبة قسمة حاصل  ھي الجنسین بین البطالة نسبة )55(

   الذكور.  لصالح مساواة عدم ھناك  أن یعني 100 عن النسبة  زادت  اوكلم تامة  الجنسین بین المساواة أن یعني فھذا  100  لـ مساویة  النسبة كانت
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أي أن مستوى البطالة بین اإلناث  في المائة،    237في الدول العربیة إلى  ه النسبة  ھذ صل  ت  ،في المقابل.  بین الذكور
في باقي مناطق  في المائة  153وفي المائة  115تراوح بین ه النسبة تھذ . ویزید عن ضعف مستواھا بین الذكور

خفاض مشاركة  وإضافة إلى ان . )56( في المائة 85إلى ه النسبة ھذ فع فیھا تر تباستثناء دول شرق آسیا التي  ،العالم
ٌ     ھو مبین  في ، كما ترتفع نسبة البطالة بین اإلناث  ، القوى العاملةالمرأة في  نسب البطالة في  المتعلق ب  4الجدول       

 .  الجنس حسب  ، 2018الدول العربیة لعام 

 2018    ً        عاما  وأكثر،  15نسبة البطالة في الفئة العمریة   -4الجدول 
 معدل البطالة اإلجمالي الذكور إلناثا الدولة
 15.0 13.3 23.0 األردن 

 2.6 1.7 7.5 العربیة المتحدة اإلمارات
 1.0 0.3 3.5 البحرین

 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 ة سوریالجمھوریة العربیة ال

 11.1 10.4 12.0 جیبوتي
 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 )57(ُ    ع مان
 30.2 24.7 50.8 فلسطیندولة 
 0.1 0.1 0.6 قطر

 2.1 9. 4.6 الكویت
 6.2 5.0 9.9 لبنان
 17.3 14.9 24.6 لیبیا

 11.4 7.8 23.1 مصر
 9.0 8.6 10.4 المغرب
 5.9 3.0 20.3 العربیة السعودیة المملكة 

 10.3 9.1 12.9 موریتانیا
 12.9 12.1 23.5 الیمن

 ILO modelled estimates, November 2018”, ILOSTAT database. Available at  –ILO, “Unemployment rate: المصدر
https://ilostat.ilo.org (accessed on 24 June 2019).                                                                                                                   

 
 . 2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )56(
  المائة   في   7.1و  للذكور  المائة  في   0.8  بلغ  البطالة  لنسبة        ً مختلفا         ً  تقدیرا    ُ    ع مان  في   والمعلومات  لإلحصاء   الوطني  المركز  أصدر )57(

  البطالة:   نسبة  التالي:   التعریف  على  التقدیر  ھذا  ویعتمد  .2018  األول/دیسمبر  وكانون  الثاني/نوفمبر  تشرین  شھري  بیانات  على      ً بناء    وذلك  لإلناث،
  محددة  خطوات  وا واتخذ للعمل،  ویسعون عمل، أي یزاولون  ال  ممن  فأكثر) سنة  15 السكان (من عمل عن الباحثین األفراد  لعدد  المئویة  النسبة
  الجدیة   رغبتھم  على  داللة   في  شھریة  بصفة  بیاناتھم  بتحدیث  ویقومون   العاملة،  القوى  لسجل  العامة  الھیئة  لدى  التسجیل   خالل   من  عمل  عن  للبحث

  سن  في  السكان  إجمالي  ھم  النشطون  والسكان  السلطنة.  في  النشطین"  "السكان إجمالي  من للعمل،  واستعدادھم للعمل  فرصة  على  الحصول  في
   الرسمیة).  اإلداریة السجالت في  المسجلون  عمل عن والباحثون  العاملون فأكثر  سنة 15 العمریة الفئة  في  السكان (مجموع  العمل

https://ilostat.ilo.org/


-32- 

 

إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة  تنفیذ رصدت الدول العربیة في استعراضھا إلنجازاتھا نحو  -102
تعزیز المساواة  ) أ: (ي ھ ،ثالثة محاور رئیسیة ضمن التي تحققت            ً                            وعشرین عاما  العدید من الجھود واإلنجازات 

وتعزیز   ،مدفوعة األجر والعمل المنزليالالرعایة غیر أعمال ) إعادة توزیع ب (؛ العمل بأجر بین الجنسین في
القطاع العام.  معدالت التشغیل في  نفاق العام أو تخفیض  ) تأثیر تدابیر تخفیض اإل ج(؛  سرة والعملالتوفیق بین األ 

 لك المحاور. تضمن    اإلقلیميرصد لالتجاه  یلي  وفیما 

 یتعلق بدور المرأة في العمل بأجر  فیما تعزیز المساواة بین الجنسین  -1

إلى  أخرى بادرت دول ، بالعمل بأجرالمعنیة القائمة في حین استمر بعض الدول في تنفیذ تشریعاتھ  -103
دول أخرى  قامت كذلك وأساس الجنس،  تعزز المساواة باألجر وتمنع التمییز على جدیدة تطویر تشریعات 

بمراجعة أنظمتھا الداخلیة بھدف التطویر واإلصالح. ویعتبر اإلصالح التشریعي المنجز من أھم الخطوات  
   أھم العوائق الھیكلیة التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل.أحد الالزمة لمعالجة 

ّ   سن     ، على سبیل المثال -104 . وتعاقب  منع التمییز على أساس الجنس، وھي تمدونة الشغل من    9المغرب المادة   
السعودیة  المملكة العربیة وقامت .    ِ  مخال ف على ال عن طریق فرض غرامة مالیة  ، 9ة المادة مخالف على  12المادة 

مقابل  ي األجر ت فتمییز بین العاملین والعامالالمنع  علىھ تنص من 34المادة فأصبحت  ،بتعدیل قانون العمل
مبدأ المساواة باألجر    على   )58( منھ  4.2لتؤكد الفقرة    ،وقام األردن بتعدیل قانون العملالعمل ذي القیمة المتساویة.  

بل صاحب العمل. كما                 ِ  ھذا التمییز من ق  ارتكاب ألعمال المتساویة القیمة، وتشدید العقوبة في حال إثبات مقابل ا
قانون العقوبات المعدل لعام  مكرر من    306ضمن المادة    ، وذلكة من التحرشدخلت مادة لضمان بیئة عمل خالیُ  أ  

العمل.    ارتكب ھذا الفعل صاحب ضاعف العقوبة إذا  تعلى التحرش في مكان العمل، و ذه المادة  ب ھعاقتو .  2017
أصدرت  و ،العملمكان في بما في ذلك  ، ضد التحرش الجنسي  ً ا  قانون  المملكة العربیة السعودیة سنت  ،كذلك

على  ھذا المرسوم  وینص  .للموافقة على نظام مكافحة جریمة التحرش  2018في عام  96م/ المرسوم الملكي رقم 
الجھات المعنیة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوضع تدابیر للوقایة من التحرش  "ضرورة أن تقوم 

تم تعدیل قانون العقوبات في    ،مصر  ي. وف "الشكاوى   ي ت تلقازمة لتنفیذ القانون كآلی ومكافحتھ وتحدید اآللیات الال
 رش الجنسي في مكان العمل.  التحیشمل بما    ،لتجریم التحرش الجنسيمنھ  ب  – أ  306المادة 

على تعزیز السیاسات واآللیات لضمان تنفیذ تلك التشریعات. فقامت مصر  عدیدة عربیة عملت دول و -105
  . )59( 2019لسنة    (1)قرار رقم  موجب الب  العاملة  ى وزارة القوفي    بإنشاء وحدة للمساواة بین الجنسین وتكافؤ الفرص 

 ؛والقضاء على كافة أشكال العنف والتمییز ضد المرأة ؛ تحقیق المساواة بین الجنسینھذه الوحدة  والھدف من
  شرعت ووتعزیز مبدأ تكافؤ الفرص.  ؛التوفیق بین واجبات األسرة ومتطلبات العملو؛                       ً وتمكین المرأة اقتصادیا  

  ، على االئتمان  ھابرامج لتحسین حصول المرأة على الخدمات المالیة وتسھیل حصولجمیع الدول العربیة في تنفیذ  
في مجال  نساء سواء من خالل برامج زراعیة أو صناعیة. كما صممت مشاریع ومبادرات لضمان مشاركة ال

 االستثمار ووصولھن إلى التقنیات الحدیثة والذكیة.  

  

 
  األردنیة  المملكة      ً عاما ، وعشرین خمسة  بعد  بیجین عمل ومنھاج إعالن تنفیذ نحو  المحرز  للتقدم الشاملة  الوطنیة  المراجعة  )58(

  .2019 أبریل/نیسان الھاشمیة،
  حتى  2014 آذار/مارس من الفترة عن بیجین عمل منھاج تنفیذ في المحرز التقدم عن العربیة مصر جمھوریة تقریر )59(
   . 2019 نیسان/أبریل

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/


-33- 

 

من ضمنھا تجریم    ،في الدول العربیة   جیدة الممارسات  ن الالكثیر مالمراجعات الدوریة أمثلة على  ظھر  وت -106
وقوانین   ؛)2017لسنة  219القانون رقم ( في مصر كما ھو الحال  ،عدم حصول المرأة على حقھا في المیراث 

ملكیة األراضي  المرأة في  وبشكل عام، لم یحظ تعزیز حقوق    ،المساواة بین الجنسین في المیراث في تونس. إال أنھ
ساسیة  األى إلى التقنیات الحدیثة (بما في ذلك التقنیات الذكیة للمناخ) والبن ھاوضمان حیازتھا، وتحسین وصول

ات  آلیلم یضع معظم الدول العربیة ففي الدول العربیة.                                                  ٍ والخدمات (بما في ذلك اإلرشاد الزراعي) باھتمام كاف  
في ھیئات صنع القرار االقتصادي (في وزارات التجارة والمالیة والمصارف  للمرأة  لمشاركة المتساویة  من أجل ا

من العمل  المرأة  انتقال            ٍ بشكل كاف  ھذه الدول  ولم تدعم  .  )، على سبیل المثال المركزیة واللجان االقتصادیة الوطنیة
ابیر قانونیة وسیاسیة تفید المرأة العاملة في القطاع غیر  تد نظامي من خالل اتخاذ إلى العمل النظامي غیر ال

 . والعمل غیر المنظم الرسمي 

 الذكور واإلناث،   نبی   مدفوعة األجر والعمل المنزليالالرعایة غیر أعمال إعادة توزیع   -2
 سرة والعمل األ المرأة بین وتعزیز توفیق 

إجراءات للتوسع في خدمات رعایة األطفال في مراحل  اتخذ  ھا  من  ً  ا  تشیر تقاریر الدول العربیة إلى أن عدد  -107
ّ   عز ز . كما مساعدة المرأة العاملة على تحقیق التوازن بین دورھا المھني ودورھا العائليل ، الطفولة المبكرة عدد  

لذین یعانون من الشیخوخة أو  ا، أو مؤسسیة لكبار السن من المصابین بأمراض مزمنةتھ المن الدول مساند 
المرأة  عاتق من المسؤولیة الملقاة على بال شك خفف تلك المساندة تو، رعایة صحیة ونفسیة مكثفة یحتاجون إلى 

غیر  القطاع یغطي الضمان االجتماعي للنساء العامالت في  2015عام في   ً ا  الجزائر قانونأصدرت فقد  . العاملة
   . مقابل مبلغ شھري  ،مومةأللو الطبي  للتأمین األداءات العینیةمن یستفدن ل ،والعمل غیر المنظم  الرسمي

تكافؤ  تحقیق ل   ً ا  البحرین لجان ت فقد أنشأ . األبوةأو  دول حزمة مزایا مرتبطة بإجازة األمومةة وتوفر عد  -108
تكفل منح المرأة إجازة وضع لمدة  بحیث  الفرص في مؤسسات القطاع الخاص نجحت في تعدیل اللوائح الداخلیة 

،  وتوفیر أوقات عمل مرنة ومخففة للنساء الحوامل  ؛أیام مدفوعة األجر  10  لمدة  ة          ّ إجازة أبو  الرجل  ومنح    ؛  ً ا  یوم  140
 .   ً ا  رضیع                            ً رعایة للمرأة التي تتبنى طفال   جازة إومنح  ؛من الشھر الثامن من الحمل                  ً ساعات عمل ابتداء   6وھي 

ا  م إلدراجھ ،مدفوعة األجر والعمل المنزليالجادة لقیاس الرعایة غیر عدیدة مساع دول عربیة بذلت و -109
مان ودولة    ُ وع  الجزائر والعراق كل من  قام  ،على سبیل المثال .في اإلحصاءات وفي منظومة المحاسبة الوطنیة 

تقییم مساھمة كل من    ،ذا المسحھ  من خالل  ،ُ    ی مكنو   .بتنفیذ مسح استخدام الوقت والمغرب  ومصر  وقطر    فلسطین
ومن ثم تقدیر قیمھ العمل غیر   ، سرةعمال المنزلیة وفي الرعایة االجتماعیة ألفراد األناث في األ الذكور واإل

 . النساءؤدیھ مدفوع األجر الذي ت 

في مجال الرعایة المدفوعة األجر،  ت عزیز العمل الالئق للعامالتقدم في تأي ولم تعكس تقاریر الدول  -110
تشجیع مشاركة الرجال  من أجل  حمالت أو أنشطة لزیادة الوعي  في تنفیذ    ال و  ،)60(ات المھاجر  ت مالاالع  ن بمن فیھ 

قانونیة  عدیالت ت اعتماد في ز أي تقدم كذلك       ُ   َ . ولم ی حر  مدفوعة األجر والعمل المنزليالوالفتیان في الرعایة غیر 
مدفوعة  المساھمة غیر التعترف ب  و أ تعلق بتقسیم األصول الزوجیة أو استحقاقات المعاش التقاعدي بعد الطالق ت

 . في األسرة أثناء الزواجللمرأة األجر 

 
 العربیة.  الدول  بعض في "المقیم"  أو "الوافد" مصطلح ستخدمُ  ی   )60(

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 االجتماعیة  ، والحمایة االجتماعیة ،القضاء على الفقر :المجال الثاني   -باء

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

الذین یعانون من الفقر المتعدد األبعاد،  خط الفقر الوطني أو نسبة السكان دون خط الفقر الدولي أو نسبة السكان 
. وال تتوافر  وموریتانیا والیمن  السودان والصومالجزر القمر ویتضح أن ظاھرة الفقر متفاقمة بشكل خاص في 

                                                  ً               ُ                                    بیانات حول الفجوة بین الجنسین في معدالت الفقر، نظرا  إلى أن الفقر ی قاس على مستوى األسر المعیشیة. إال أن  
ِ                        عند مقارنة معدالت الفقر بین النساء المسؤوالت عن األسر (الم ع یالت)، ال سیما المطلقات           ً دو جلیا  تأنیث الفقر یب  ُ                                                      

ّ                      أو األرامل منھن ، بباقي أفراد المجتمع               )61( . 

تنفیذ حزمة من السیاسات الكلیة التي  من دون    تحقیقھاالقتصاد، وال یمكن  یة  یرتبط القضاء على الفقر ببن  -112
ال تعكس بالضرورة أثر  وقد  ، محدثةقد ال تكون البیانات المتاحة تلك أن غیر المرأة. سیاسات تمكین  تتكامل مع 

تجلت  ففي ھذه السنوات، . في السنوات الخمس الماضیة ات متضررة من النزاعالدول الشھدتھا رات التي      ُّ التغی  
  . والالجئین  المھاجرین والنازحین في صفوف    ، دقةب  ة غیر مقاس  ت وإن كان  ، ةصارخبصورة  مظاھر الفقر وتبعاتھ  

ّ   أضر ت و المادیة المرتبطة بتوفیر   آثارھا األوضاعت تجاوزو     ً  خصوصا ، النساء والفتیات الفقر ھذه بمظاھر   
ّ  ضتھن  عرسالمة وكرامة النساء والفتیات و      ّ    حتى ھد دت  الحاجات األساسیة  ، جنسي الستغالل في حاالت كثیرة لال   

 .  لقاصرات اتزویج  و  ،ريسالقتزویج الو

.  رص العمل بأجر وفرص العمل الالئقف    ُ              ما ی تاح للنساء من ة  ّ  قل  الفقر                ُ           من األسباب التي ی عزى إلیھا و -113
تتمثل إحدى األدوات الفعالة  و .  ة كل االقتصادیاتنوع الھیدرجة  ھذه الفرص ببنیة االقتصادات الوطنیة وترتبط قلة  و
  ، تعزیز وصول النساء الفقیرات إلى العمل الالئقا امرأة في لحد من الفقر لدى النساء وأفراد األسر التي تعیلھل

إعانات  تقدیم و  ،المھارات تعزیز و  ،التدریب على العمل، وتوفیر سوق العملفعالة لسیاسات اعتماد من خالل 
القطاع  نسبة كبیرة من النساء العربیات في  تعمل  ،  القوى العاملةتدني نسبة مشاركة المرأة في  . وفي ظل  التشغیل

حمي حقوقھن. وال تتجاوز نسبة اإلناث  تقوانین حیث ال منخفض العائد الالعمل الموسمي ال سیما في  ،الزراعي
وھي نسبة متدنیة إذا ما قورنت    ،من إجمالي اإلناث العامالت   في المائة  17زراعیة  القطاعات غیر  الالعامالت في  

 .  )62( في المائة 39ره قد بالمتوسط العالمي و

من     ً مثال  ر في عالم العمل،                                                                ّ  عدة بلدان تدابیر لتكییف أنظمة الحمایة االجتماعیة مع الواقع المتغی  نفذت و -114
   ّ ن  لحسابھ  ت ئات معینة من العامالتطال ف تأمین األمومة والبطالة، وتوسیع نطاق التغطیة ل  استحقاقات تقدیم خالل 

ِ      لم تكف  تلك الخاص. ومع ذلك،  خطط الضمان  ف. عالیة مستویات فوائد ن تأمی تغطیة شاملة و توفیر التدابیر ل      
األخرى، مثل  أو الحاالت  تغطیة المخاطر  من دون    ،إلى التركیز على توفیر المعاشات التقاعدیةتمیل  االجتماعي  

ّ    ویشك ل  تغطیتھا بشكل جزئي.  مع  البطالة أو األمومة، أو   الرعایة الصحیة للمواطنین  توفیر  عدم وجود آلیات كافیة ل    
  ) 63( في المائة  27الى أن  تشیر  كبیر في معظم الدول العربیة. فبیانات منظمة العمل الدولیة       ٍ قلق        َ مصدر              ً األكثر ضعفا  

أن أنظمة الحمایة االجتماعیة  في  تقاعد الشیخوخة في الوطن العربي. وال شك  استحقاقات  فقط من كبار السن یتلقون  
 االنخفاض في عدد المشتركین والمشتركات في   منھا على سبیل المثال  ،من التحدیات  ً  ا  في المنطقة تواجھ عدد 

 وتضاف إلى تلك التحدیات  . في التغطیة االجتماعیة المساھمة  القوى العاملةلى أقل من ثلث إھذه األنظمة 
 

)61( 2018 others, and Nieuwenhuis . 
 . 2018 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج )62(
 نفسھ.  المرجع )63(
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على أنظمة المساعدة االجتماعیة   ً  ا  كبیر  ً ا  تشكل ضغط  ، وھيواللجوءوآثار النزوح  ة المستمر رات السیاسیة      ُّ التغی  
   والتأمین االجتماعي.

قدم معظم الدول العربیة إعانات  ی أنظمة الحمایة االجتماعیة الشاملة،  إنشاء     ً     بدال  من    ،وفي بعض الحاالت  -115
تبقى محدودة النطاق والتغطیة  ذه اإلعانات ھ أن غیر ؛ وخاصة الوقود والغذاء ، سلعحصول على المالیة لل
أمام العدالة االجتماعیة في المنطقة                                                           ً ویشكل عدم المساواة في الحصول على الحمایة االجتماعیة عقبة  .  )64( والمزایا
ذوي العقود  من  العام والخاص    ین القطاع   ین في ملاعالفي معظم البلدان، تغطي الخطط والبرامج المتوفرة  ف.  العربیة 

الزراعي،  املون في القطاع العون، و العمال المؤقت  من تلك البرامج ستبعد ُ  ی                     ً    . في المقابل، غالبا  ما النظامیة فقط
ن لحسابھم الخاص.  والعاملبعید            ٍ ن، وإلى حد  والعمال المھاجروالعمال غیر النظامیین، والمنازل،  ون فيملاعوال

 ، وانخفاض مشاركة  لعمل غیر المنظمواالرسمي قطاع غیر عمل في ال                      ً    المعدالت المرتفعة نسبیا  للوتساھم 
معدالت تغطیة التأمین االجتماعي، ال سیما  انخفاض في  ،وارتفاع مستویات البطالة ،اإلناث في سوق العمل

 بالنسبة للنساء. 

للحمایة   استراتیجیة متكاملةوضع وتنفیذ لى اإلصالح من أجل إالحاجة شتد في ظل ھذه المعطیات، ت و -116
ة  وأھمی مفھوم الحد األدنى من الحمایة االجتماعیة،  حولنقاش جدي إجراء ول المنطقة وعلى د . االجتماعیة

صیاغة               ً  . وعلیھا أیضا   حل المشاكل االجتماعیة الرئیسیة في المنطقة العربیة على  في المساعدة  ة  ی الحمایة االجتماع
الجھود لضمان استمرار الحمایة  وتكثیف  ؛  مایة االجتماعیةلححد أدنى مالئم من اسیاسات جدیدة من شأنھا وضع  

عن طریق  یتحقق ذلك  و.  غطیة جمیع الشرائح المستحقةتللتضامن االجتماعي تقوم على  أساسیة  االجتماعیة كآلیة  
زیادة تغطیة  و ،تكریس حق الجمیع في الحصول على الحمایة االجتماعیة في الدساتیر والسیاسات والتشریعات 

سر.  فراد واأللى جمیع األإوصولھا كفالة وتھا واستدام ھانصافإوتھا وفعالیتھا وتحسین كفاء، االجتماعیةالحمایة 
في تحدید التوازن الصحیح بین حمایة      ً ھاما      ً دورا  ؤدي الذي ی  ، تشجیع الحوار االجتماعي التشاركي    ً أیضا     ّ   یتعی ن و
یساھم استقرار  و .  ، من ناحیة ثانیةدنى لألجور                            ً       ّ    والمستویات المقبولة اجتماعیا  من الحد  األ  ، من ناحیة، م التشغیل ُ ظ  ُ  ن  

العدالة  تحقیق سھام في اإلوتشجیع االستثمار في وبالتالي  رجوة،نظام العالقات العمالیة في تحقیق النتائج الم
فعالة  تشغیل تصمیم سیاسات ویتعین من خالل ضمان تقاسم منافع النمو االقتصادیة بعدالة أكبر.  ،االجتماعیة

 .  )65( ال سیما بالنسبة للنساء  ،تنشیط سوق العملقادرة على وبرامج 

فھذه النسبة   . وفیات األمھات نسب في خفض      ً كبیرا                          ً بعض الدول العربیة إنجازا   حقق وفي سیاق متصل،  -117
   ً  أما    60و 20ولبنان ولیبیا، وتتراوح بین الخلیجي ألف مولود في دول مجلس التعاون  100لكل   ً ا  أم 20عن تقل 
تظل نسبة وفیات األمھات مرتفعة    ،في المقابل. ومصر فلسطین  دولة واألردن والعراق  ألف مولود في  100لكل 

تصل إلى   . وھيمن والی وموریتانیا جزر القمر والسودان في             ً     ً  رتفع ارتفاعا  كبیرا  في دول المغرب العربي، وت
  ). 2شكل الألف مولود ( 100ألمھات لكل لحالة وفاة  700ل أكثر من   ِّ سج   حیث  ،في الصومالعلى مستویاتھا أ

  90تجاوز  ت ھي  و   ، )3شكل  ال(م خدمات صحیة            ّ على ید مقد                         ً                           ویرتبط ھذا المؤشر عكسیا  مع نسبة الوالدات التي تتم  
 في المائة).  9في الصومال (كبیر بشكل نخفض  وت ،دولة عربیة 14في  في المائة 

  

 
 تاریخ.  دون الدولیة، العمل منظمة )64(
 . 2014  قعوار، )65(
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  1.7)، إذ إنھا تتراوح بین  5    َّ                                                               ویسج ل تفاوت واسع في معدالت اإلنجاب الكلیة بین الدول العربیة (الجدول   -118
أطفال لكل امرأة. وبصفة عامة، ینخفض المعدل في دول مجلس التعاون الخلیجي ودول المغرب   5.4طفل و

                                ً                                                            العربي، ویرتفع في الدول األقل دخال  وفي العراق ودولة فلسطین. وتضم الدول التي تسجل معدالت إنجاب  
في المائة في    20تقل عن               ً                                                                 مرتفعة نسبة  منخفضة من السیدات اللواتي یستخدمن وسائل تنظیم األسرة، وھذه النسبة 

والسودان والصومال وموریتانیا. غیر أن انخفاض استخدام ھذه الوسائل ال یعني بالضرورة    جزر القمر وجیبوتي 
في المائة،   25كثیرات، تفوق نسبتھن                                     ٌ كبیر من األطفال. ففي ھذه الدول، نساء                                  ٍ تبني قیم إنجابیة تحبذ إنجاب عدد  
توقف عنھ، ولكن لم تتوافر لھن وسائل تنظیم األسرة الالزمة لتحقیق رغباتھن  یرغبن في تأجیل اإلنجاب أو ال

ّ                     ّ           اإلنجابیة فبقیت احتیاجاتھن  في ھذا الصدد غیر ملب اة (الشكل                          4  .( 

 2017-2013 ،ونسبة استخدام وسائل تنظیم األسرة، الدول العربیةإلنجاب ل معدل الكلي ال  -5الجدول 
 نسبة استخدام وسائل تنظیم األسرة نجاب الكليمعدل اإل الدولة
 61.2 3.5 األردن 

 62.5 1.7 اإلمارات العربیة المتحدة
 61.8 2.1 البحرین

 27.5 2.4 تونس
 57.1 3.0 الجزائر 

 19.4 4.3       ُ   جزر الق مر 
 53.9 2.9 الجمھوریة العربیة السوریة 

 19.0 2.8 جیبوتي
 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 فلسطین
 37.5 1.9 قطر

 52.0 1.9 الكویت
 54.5 1.7 لبنان
 41.9 3.4 لیبیا

 58.5 3.5 مصر
 67.4 2.2 المغرب

 24.6 2.4 المملكة العربیة السعودیة 
 17.8 4.3 موریتانیا

 33.5 4.4 الیمن

 . E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر
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 2017-2014 ،تنظیم األسرة في الدول العربیةحیث الحاجة غیر الملباة من   -4الشكل 

 
 . E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر

خدمات  ال تواجھ المنطقة العربیة نقص خدمات الصحة اإلنجابیة و ال تزال التحدیات الصحیة التي من و  -119
      ّ    تطلب سد ه  معرفة ی ال نقص في بفعل  ، المطلوب دون ھذه الخدمات ما عدا في لبنان، ال تزال ف . اإلیدز للمصابین ب 

لتعزیز الوعي في ھذا   برامج مجتمعیة تنفیذ أو  ، ل التثقیف الجنسي الشامل في المدارس  ّ  تقب  ل ل ثقافي    ّ تحو  تحقیق 
ّ    یفض ل    مجتمع     ً           نظرا  إلى أن ال   اإلیدز مرض  إحصاءات عن مدى انتشار  ال تتوافر  و   . الشأن    . رفض االعتراف بوجوده   

في تزوید النساء والفتیات بالخدمات  ً  ا  كبیر   ً ا  تحدی  والالجئین  وتواجھ الدول العربیة المستقبلة للمھاجرین والنازحین 
 صحیة للنازحات لتقدیم الخدمات ال   ، ومنھا األردن ولبنان   ، على الرغم من الجھود المبذولة في بعض الدولف   . المناسبة 

 .  الموارد حجر عثرة أمام تلبیة االحتیاجات الصحیة األساسیة بشكل مناسب تقف قلة  السوریات،    والالجئات 

                                          ً                                      بالتعلیم، شھدت السنوات الخمس الماضیة تحسنا  في مؤشرات تعلیم اإلناث في كافة الدول  یتعلق  وفیما  -120
على الرغم من استمرار الفجوة بین الجنسین في نسبة  و . التي تشھد صراعات سیاسیةتلك باستثناء  ،العربیة
المساواة بین  ر فجوة  ْ س                  َ دالئل عدیدة على ج  تتوافر و. الشباب في صفوف  قلص لتنحو اھذه الفجوة تتجھ  ، األمیة

قارنة  في مأحد ھذه المؤشرات  یتمثل  في معظم مؤشرات االلتحاق بالتعلیم، بما في ذلك التعلیم الجامعي. و   الجنسین
اللواتي حصلن  وتشیر البیانات إلى أن عدد اإلناث  .  ، الذین حصلوا على تعلیم ثانويمن الجنسیناألشخاص،    أعداد 

دولة  و  مان،                                     ُ اإلمارات العربیة المتحدة، والبحرین، وع  ھي  دول عربیة    8یتجاوز عدد الذكور في  على تعلیم ثانوي  

010203040
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دول   5في في المائة  10وتقل اإلناث عن الذكور بما ال یزید عن  . المغرب ، ولیبیاو وقطر، والكویت، ، فلسطین
الذكور  صل عدد  حیث ی  ،في عدد قلیل من الدول  ،لصالح الذكورتسع،  إال أن الفجوة بین الجنسین ت .  عربیة أخرى

وتشیر المؤشرات الصحیة    .)66( والیمن نحو ضعف عدد اإلناث في موریتانیا إلى الذین حصلوا على تعلیم ثانوي 
منھا وفیات األطفال ووفیات األمومة، إال أن بعض مؤشرات    ،في بعض المؤشرات                            ٍ في الدول العربیة إلى تحسن  

    راوح مكانھ. یزال یالصحة اإلنجابیة ال

في الفئة  نسبة السكان  و  مساھمة النساء والفتیات في التنمیة المستدامة، وھلقیاس  ھام    على مؤشر         ً  اعتمادا  و -121
ألردن والسودان  عن اغیر المنخرطین في التعلیم أو العمل، وفي ضوء البیانات المتاحة  سنة  24-15العمریة 

إدراج  نقطة مئویة عند  20نحو بلغ تھا إال أن ،نقاط مئویة 10 ومصر، یتبین أن ھذه النسبة تزید بین اإلناث بنحو
عدة مجاالت،  إنجازات في  إلى  اریر المقدمة من الدول العربیة  تقالشیر  . وت)67( ضمن المقارنة  السكان ذوي اإلعاقة

 ؛ إلى الحمایة االجتماعیة  لنساء والفتیات اتحسین وصول ؛ (ب) بین النساء والفتیات  الحد من الفقرھي: (أ) 
 مھاراتھن. تحسین نتائج تعلیم النساء والفتیات وتعزیز  (د)  ؛للنساء والفتیات  تحسین الخدمات الصحیة(ج)  

 الحد من الفقر بین النساء والفتیات  

التحویالت النقدیة  برامج مثل  ،جتماعیة للنساء والفتیات اال حمایة البرامج طویر أو توضع في مجال  -122
لنساء في سن العمل، ومعاشات  فائدة اوخطط ضمان األشغال العامة/التوظیف ل ،تي لدیھن أطفال واللنساء الل
قریة   563ھذا البرنامج ویغطي  . "تكافل وكرامة التحویالت النقدیة المشروطة " طلقت مصر برنامج، أالمسنات 

زیادة رأس المال البشري المشروطة،  وتحسین االستھالك األسري، إلى ھدف ، ویمحافظة 27في  ً  ا  مركز 345و
زیادة الشمول المالي  وتحسین اإلدماج اإلنتاجي االقتصادي، و األسرة، في في صنع القرار المرأة تعظیم حق و

  ي حوالي ملیون ت منھ استفاد قد والنساء في المقام األول، ویستھدف البرنامج ھا. ومناھضة العنف ضد  ،للمرأة
في برامج  ساواة بین الجنسین قضایا المیزانیة لتمویل األنشطة المتعلقة بإدماج وقام المغرب بتخصیص م امرأة.

مع برنامج متابعة النساء القرویات  ھذا التدبیر ویتكامل . 2015عام  ومشاریع تنمیة سالسل اإلنتاج الفالحي منذ 
ألف امرأة إضافة إلى   30ى ما عاد بالمنفعة عل  ،والمشاریع الفالحیة المدرة للدخل ،في مجاالت التثمین والتنظیم 

 .ألف امرأة 200متابعة أكثر من 

أو   ، )على سبیل المثال لمرأة (األردن لفائدة اول عربیة برامج للشمول المالي ة د عد  ت بموازاة ذلك، نفذ و -123
منصة رائدات األعمال اإللكترونیة  مثل إنشاء  ،بتوظیف تكنولوجیا المعلومات لخلق فرص عمل للمرأة ت قام

معظم الدول  اعتمد زیادة فرص الشابات في الحصول على عمل الئق. ومن أجل  ،) العربیة المتحدة اإلمارات (
واستفادت  . العربیة سیاسات ونفذ برامج ناجحة لدعم أنشطة تطویر ریادة المرأة في مجال األعمال والمشاریع

                             ً التغلب على التمییز الذي كثیرا  بھن باعتبارھا مسارات تسمح ل ،بشكل خاص  الشابات العربیات من ھذه البرامج 
   ما یمارس ضدھن في سوق العمل.

   تحسین وصول النساء والفتیات إلى الحمایة االجتماعیة  

،                                ً                                                           حقق عدد من الدول العربیة تقدما  في مجال إصالح برامج الحمایة االجتماعیة القائمة على المساھمات  -124
التي تخصص    ،مان ُ ع  من ھذه الدول  و  . ھامنواستفادتھا  إلى تلك البرنامج  تعزیز مستویات وصول المرأة    من أجل 

 
 والصومال.  جیبوتيو  القمر جزر  عن  بیانات تتوفر ال )66(
 أ. 2018 للمرأة، المتحدة األمم ھیئة )67(

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
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في برامج المقاعد الحكومیة       ً        ومنحا  دراسیة ألبناء أسر الضمان االجتماعي داخلیة وخارجیة     ً        منحا  دراسیة 
حصلت اإلناث على نحو ثلثي المقاعد  إذ  ،تمكین الفتیات نحو   ً ا  ویعكس توزیع ھذه المقاعد توجھ . والبعثات 

 .  المخصصة خالل السنوات الثالث األخیرة

.           ً                                                                     دول تقدما  في مجال تقدیم أو تعزیز التحویالت النقدیة المشروطة والمعاشات االجتماعیةة  وأحرزت عد  -125
ة بصفة عامة  األسر العربیلدى في الحد من الفقر  ،باالستدامة ھذه البرامج  ّ    ات سمت إذا ما  ،أن یسھملذلك  یمكن و

التي توفر مساعدة  ، "المنحة الجزافیة للتضامن "على سبیل المثال، تقدم الجزائر . والنساء والفتیات بصفة خاصة
 . تلك المنح ثلثي المستفیدین من النساء  شكلت قد و  ،مباشرة مدفوعة من الدولة للفئات السكانیة المحرومة

الشرائح االجتماعیة  وتحتاج الدول العربیة بصفة عامة إلى توجیھ مزید من االھتمام لتحسین وصول  -126
،  نظامیة اتي یعملن في وظائف غیر  و النساء الل ومن بین ھذه الشرائح    ، إلى حد أدنى من الحمایة االجتماعیة المھمشة  

 . تي یعشن في أوضاع إنسانیة صعبة وا لل العامالت في المنازل؛ والمھاجرات والالجئات؛ والنساء ا     ّ ھن  فی   ن بم 

 تحسین النتائج الصحیة للنساء والفتیات  

وتحظى الحمالت ذات   . الصحة العامةلتوعیة بقضایا لمنھا  ، قوم معظم الدول العربیة بحمالت للتوعیةی -127
.  ق الرحم سرطان الثدي وسرطان عنعن  بالكشف المبكر  منھا  ما یتعلق    ال سیما كبیر،  الصلة بصحة المرأة باھتمام  

من تطویر العدید من الخدمات الصحیة  الخلیجي،  على وجھ الخصوص دول مجلس التعاون    ، تمكنت دول عربیةو
نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف طبي وعدد الزیارات التي تتم خالل فترة  نھا لزیادة م  ،المرتبطة باألمومة

من خالل توسیع نطاق التغطیة الصحیة   ، الخدمات الصحیةوصاحب ذلك تحسن في حصول النساء على .  الحمل
ن ذلك خفض ملحوظ في معدالت اإلصابة باألمراض الساریة والمعدیة  م ونتج  .  الشاملة أو خدمات الصحة العامة

 .  وخفض في معدالت وفیات األمومة 

 ھن مھاراتتعزیز و  تحسین نتائج تعلیم النساء والفتیات  

التحصیل الدراسي للفتیات  یفوق  ، صالح الذكورل لجنسین في األمیة على الرغم من وجود فجوة بین ا -128
المنصرمة    ةقد شھدت الدول العربیة خالل األعوام الخمسف األمیة تحصیل أقرانھن من الفتیان.  عانین من  اتي ال یوالل

باستثناء الجمھوریة  ، االبتدائي والثانويالتعلیم في  )68( )ي       ً                                      ارتفاعا  في معدالت قید الفتیات (اإلجمالي والصاف
المائة  في    75لى  إ  في المائة   117  منفي المرحلة االبتدائیة  وریة التي تراجعت فیھا معدالت قید الفتیات  العربیة الس 

في  تراجعت معدالت القید . وبالنسبة للقید الصافي المائة  في  62إلى المائة  في 93ومن  ،بالنسبة للقید اإلجمالي
  المائة في  67ومن  ،بالنسبة للقید اإلجمالي المائةفي  49إلى المائة في  72من  ،نفس الفترةالتعلیم الثانوي خالل 

  )70( . وكنتیجة لالھتمام بتعلیم الفتیات، اقترب دلیل المساواة بین الجنسین)69( بالنسبة للقید الصافيالمائة  في    45إلى  
 صومال والعراق والیمن. جیبوتي والالمائة، ما عدا في  في  100في معظم الدول العربیة من  

 
  في  السكان من كنسبة أعمارھم، عن النظر بغض ،معینة تعلیمیة مرحلة في الطلبة عدد بأنھا اإلجمالي القید معدالت ف  َّ عر   ُ ت   )68(

  فیھا،      ً فعال    والمقیدین  معینة  تعلیمیة  مرحلة   في   القید   سن  في   الطلبة   عدد  بأنھا  الصافي  القید  معدالت   ف  َّ عر    ُ وت    المرحلة.  تلك  في   الرسمي   التعلیم  سن
 . المرحلة تلك في  الرسمي التعلیم سن  في السكان من مئویة كنسبة

 . ) 298 (صفحة 2/13  ملحقال ،2018 العربي، النقد صندوق  )69(
 الذكور.  لدى القید معدل  إلى  اإلناث لدى القید معدل ھو  الجنسین بین المساواة دلیل )70(
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حیث تجاوز   ، نجاز ھام في ارتفاع معدالت القید اإلجمالي في مراحل التعلیم العلیا (بعد الثانوي)ل إ     َّ وتمث   -129
ودولة   مان ُ ع  و اإلمارات العربیة المتحدة والبحرین والجزائر ھي دول عربیة  7في المائة في  50المعدل ھذا 

والمملكة   )71( ولیبیافلسطین دولة ( 2010ثالث دول فقط عام بل مقا  ، )السعودیةوالمملكة العربیة  لیبیا وفلسطین 
ارتفع معدل القید اإلجمالي لإلناث في المرحلة العلیا من التعلیم  ، إذ مان أسرع نمو ُ ع  ت  سجلالسعودیة). والعربیة 

  )72( دلیل المساواة بین الجنسین في المرحلة العلیا في  . وقد انعكس ھذا اإلنجاز  في المائة  60إلى    في المائة   29من  
جیبوتي والعراق وموریتانیا  جزر القمر وفي معظم الدول العربیة باستثناء  في المائة    100تجاوز  إنھ  ، إذ  من التعلیم

العالي،  مرحلة التعلیم دلیل المساواة بین الجنسین في حسب . وتصدرت قطر قائمة الدول العربیة )73( والیمن
   . 7.4الدلیل نحو  ھذا قیمة  وبلغت 

والمھني وبرامج  فني لى التعلیم والتدریب الإواتخذ معظم الدول العربیة تدابیر لزیادة وصول الفتیات  -130
الجزائر برنامج اإلدماج المھني  نفذت    ،على سبیل المثال.  مواصلة دراستھن واستكمالھازیادة  ول  ،تنمیة المھارات 

اإلناث حتى شكلت    ،ألف من النساء  164نحو  منھ    ، وقد استفاد 2018-2014للشباب حاملي الشھادات خالل الفترة  
   .من مجموع المستفیدین   في المائة 80نحو 

)  والكویت ومصر فلسطین دولة مان و                  ُ البحرین وجیبوتي وع  األردن و(وعكست تقاریر الدول العربیة  -131
التدریب في المجاالت  تعزیز مستوى المھارات ورفع                                               ً   ل التقدم المحرز في السنوات الخمس الماضیة جھودا  لحو

لالستفادة من    ً ا  مناسب ً  ا  مساریشكل ذلك و .الجدیدة والناشئة، وال سیما العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات 
رجم بالشكل الكافي إلى قیمة مضافة في الناتج المحلي               ً       ً       ي حققن إنجازا  معرفیا  لم یتلواتطاقات وقدرات الفتیات ال

 .  نتیجة لمنظومة ثقافیة تحد من قدرة المرأة على المنافسة في سوق العمل  ،اإلجمالي

  ز                                                                                   ُّ تعزیز المناھج التعلیمیة لزیادة مراعاة منظور المساواة بین الجنسین والقضاء على التحی  یتعلق ب وفیما  -132
في سیاسات وزارة التربیة والتعلیم  قضایا المساواة بین الجنسین األردن استراتیجیة لدمج أعد ، ضد المرأة

ِ                               وأدر جت قضایا المساواة بین الجنسین تعمیمھا. جرى وذه االستراتیجیة ھ ت قر   ُ  قد أ  و ،وخططھا وبرامجھا في     
  2022-2018لفترة التعلیم ل ، وأعدت استراتیجیة للمساواة بین الجنسین في 2022-2018للفترة استراتیجیة التعلیم 

   مع استراتیجیة التعلیم وأھداف التنمیة المستدامة.        ً تماشیا  

 ر من العنف والوصم والقوالب النمطیة      ُّ التحر   :المجال الثالث  -جیم

قدرات النساء والفتیات في التعلیم والعمل  العنان لدون إطالق    التمییز بین الجنسینول العنف القائم على   ُ ح  َ  ی   -133
وخالل السنوات  .             ً                       ً      ً             یشكل امتھانا  لكرامة المرأة وانتھاكا  جسیما  لحقوق االنسانوھو  .ة في الحیاة العامة والمشارك

جسامة  في ھناك قناعة  ت وأصبح . ھتمام في الدول العربیةاالالعنف بھذا النوع من حظي  ،الخمس الماضیة
بذلتھا  وتنوعت الجھود التي  .  لمنع حدوثھ معھ  ضرورة االعتراف بوجوده والتعامل الجدي  في  و  ، عاتھ        ِ  وخطورة تب  

  ، واتخاذ التدابیر المؤسسیة  ،ووضع السیاسات واالستراتیجیات   ،شملت سن القوانین. ففي ھذا الشأن   الدول العربیة 
العقوبات  شدید  وت  ،بالغ عن حدوثھإلللیات  اآلوإنشاء  ،  التمییز بین الجنسینالعنف القائم على  حدوث  للحیلولة دون  
 .  وتقدیم الدعم الطبي والنفسي للضحایا  ،وتشجیع الضحایا على اإلبالغ عن التجاوزات   ،وتنفیذھاعلى مرتكبیھ 

 
 المائة.  في  50  إلى المائة  في  61 من لیبیا في  المعدل  انخفض )71(
   الدولة.  خارج  تعلیمیة مؤسسات  في  التعلیم من العلیا بالمرحلة  الملتحقین البیانات تشمل  ال  قد )72(
 بالصومال.  خاصة  بیانات تتوفر ال )73(



-42- 

 

عربیة  دولة  بین  أحد أشكال العنف ضد المرأة،  باعتباره  وقد تفاوتت درجة التراجع في تزویج القاصرات،   -134
.  العراق والیمنجزر القمر والسودان والصومال ومزید من الجھود في بذل قائمة لزال الحاجة ت وال . أخرى و
وجن قبل بلوغ      ُ تي ز  وانسبة اإلناث الل  تصل حیث    ، بصفة خاصة في موریتانیاتزویج القاصرات  رتفع مستویات  وت
ات المحسوبة  المتوسطو. في المائة 37إلى  سنة  18تي زوجن قبل بلوغ واونسبة اللفي المائة،  18سنة إلى  15

  ال سیما  ، في الدول العربیة تعبر عن تفاوتات جھویة ال یجب إغفالھالتزویج القاصرات على المستوى الوطني 
 ). 6و 5 ن شكالالبین المناطق الحضریة والمناطق الریفیة (

 سنة   15عمر تزوجن قبل اللواتي  سنة 24-20  یةعمرال الفئة  في  النساء  نسبة  -5 الشكل
 2017-2013 ، في الدول العربیة

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

 
 . E/ESCWA/SD/2019/4: المصدر

التصدي للعنف ضد  إلى وضع اإلحساس العام بتفاقم المشكلة أدى ، ندرة بیانات العنفعلى الرغم من  -135
البیانات ، ال تغطي بصفة عامةالنساء والفتیات خالل السنوات الخمس الماضیة ضمن أولویات الدول العربیة. و

ھذه   یتم جمع . وال ةالمرأة في المجتمع سوى عدد قلیل من الدول العربی ضد قیاس العنف لمستخدمة الالمتوافرة 
لعنف في                   ّ      وال توجد تعاریف مت سقة لالظاھرة، ھذه منظمة تسمح بالتعرف على اتجاه ودوریة ریقة طبالبیانات 

جدول  الل الزوج (َ  ب                        ِ  تعرض السیدات للعنف من ق  مستویات  األنظمة اإلحصائیة للدول. وتشیر البیانات المتاحة عن  
ثالثة أنواع من العنف: العنف المعنوي والعنف الجنسي والعنف الجسدي.  دول عربیة فقط، إلى    6والتي تغطي    ،)6

في كل من  في المائة  20ل الزوج عن َ  ب                    ِ  اتي تعرضن لعنف من ق  وتزید نسبة السیدات الل ، وبالنسبة للعنف الجسدي
إلى   لعنف الجنسيتصل نسبة اوفي المائة).  20) وتونس (في المائة 25) ومصر (في المائة  31فلسطین (دولة 

نسبة  التصل    ،     َِ        من ق ب ل الزوج  وبالنسبة للعنف المعنوي   . فلسطیندولة  في  في المائة    15في موریتانیا و   في المائة  17
      ً  ، نظرا  وموریتانیا. ومع التسلیم بأن المقارنة بین الدول قد ال تكون مفیدة  دولة فلسطینفي في المائة  60إلى نحو 

ذه البیانات إلى أھمیة توفیر مزید من البیانات عن  تشیر ھالختالف السیاق االجتماعي واألسري عبر المجتمعات،  
 لقیاس جوانبھ المختلفة على نحو متكرر لكل الدول العربیة.   ، وذلكيالجنس العنف 
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 ل الزوج، آخر سنة متاحة َ  ب                     ِ اتي تعرضن لعنف من ق  ونسبة السیدات 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 فلسطین

 18.8 4.1 25.2 مصر
 59.9 17.3 1.2 موریتانیا

ھذا  ل    َّ تمث  . و زیادة وصول المرأة إلى العدالةأو تعزیز التدابیر الرامیة إلى اعتماد تقدم في مجال ُ     أ حرز  -136
القضاء والشرطة، وأوامر الحمایة، واإلنصاف  اللجوء إلى إنشاء محاكم متخصصة، والتدریب على في التقدم 

ول دون    ُ تح  ال تزال إال أن القیم السائدة والقوالب النمطیة التي تسیطر على بعض المجتمعات . والتعویضات 
.  اتي ینتمین إلى شرائح محافظة وسیما النساء المھمشات والنساء الل ال  ،من النساء إلى العدالة ةكبیر وصول نسبة
أكبر لرصد وتقییم تأثیر العنف    د وموارد وجھ خصیص  تإلى  ھناك حاجة ماسة في المنطقة العربیة    ،وبصفة عامة

األدلة وجمع البیانات المتعلقة بالعنف، بما في ذلك ما یتعلق بمجموعات معینة من  نتاج ضد النساء والفتیات، وإل
أو تعزیز التدابیر الرامیة إلى تحسین فھم أسباب العنف ضد المرأة  تنفیذ ناك حاجة إلى . وھ النساء والفتیات 

 . لمسؤولین عن تنفیذ تدابیر إنھاء العنف ضد النساء والفتیات بین ا          ً ، وخصوصا  وعواقبھ

سواء على المستوى   ، إنجازات في مجال التحرر من العنفأحراز وتبین التقاریر التي أعدتھا الدول  -137
قصوى   السیاسات. وخالل السنوات الخمس الماضیة، أعطت الدول العربیة أولویةعلى مستوى القانوني أو 

التحرش الجنسي والعنف في  ناھضة مو؛ لقضاء على تزویج القاصرات والزواج القسرياللمجاالت التالیة: 
.  ، بما في ذلك العنف الجنسيسريلعنف األالقضاء على او ؛العملأماكن األماكن العامة وفي األماكن التعلیمیة و

(إقلیم   والعراقوالسودان ولویة في جیبوتي األ مكافحة ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث ب  ت حظیو
 ومصر.  كردستان) 

ومصر  )  46المادة  ،  2014عام  ر  دستو(، تنص الدساتیر في دولتین فقط ھما تونس  على الصعید القانونيو -138
 ، معظم الدول العربیة مل وع. صراحة على حمایة النساء والفتیات من العنف ) 11المادة  ،2014عام دستور (
للتصدي للعنف  الالزمة إرساء البیئة التشریعیة على   ،العربیة السعودیةالمملكة البحرین وتونس ولبنان وسیما  ال

واستكمل بعض الدول إطار العمل  . من خالل إصدار أو تعزیز قوانین لمناھضة العنف ضد المرأة  ،ضد المرأة
.  لعنف األسريفقط تصدت لإال أن قلة من الدول . لعقوبات على الجاني شدید ابت ،للقضاء على العنف ضد المرأة

لعقوبات على الزوج أو الطلیق او الخاطب أو أي شخص ینتھك الحیاة الشخصیة  إلى تشدید االمغرب فقد عمد 
 .  درھم  50000و  5000تتراوح بین غرامة دفع سنوات وخمس لتصل إلى السجن لمدة  ،للمرأة

العنف ضد المرأة،  راتیجیات قائمة بحد ذاتھا تتناول دول است ثمان أصدرت وعلى مستوى السیاسات،  -139
تانیا، إضافة إلى لبنان ومصر  وھي األردن والبحرین وتونس والسودان والعراق ودولة فلسطین والمغرب وموری

  ت خذ   ُ ات    ذلك،ك  . العنف ضد المرأة  )74(   حیث تم تناول العنف ضد المرأة ضمن االستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة 
وشمل ذلك إنشاء إدارات متخصصة في وزارات الداخلیة    .تدابیر لتطبیق القوانین والسیاسات ذات الصلة وتنفیذھا

بموازاة و . وإنشاء شرطة نسائیة تختص بالحد من العنف الممارس في المجال العام  ،لمكافحة العنف ضد المرأة
خطوط              ً  ، فأتاحت مثال   لوقایة من التعرض للعنفامات                          ً                          حققت الدول العربیة تقدما  في مجال تقدیم أو تعزیز خد ذلك،  

 
)74( 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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 ،ناجیات من العنفلخدمات لمت     ّ وقد    للناجیات من العنف أو المعرضات لھ؛  المساعدة الھاتفیة وتطبیقات المحمول
 . لھن  الخدمات الصحیة والنفسیة والخدمات القانونیة والمشورة واإلیواءتقدیم و  المالجئ توفیر منھا  

  ، الذي تیسره التكنولوجیاالعنف وخاصة  ،القضاء على العنف الممارس ضد النساء والفتیات في سبیل و -140
زیادة الوعي العام وتغییر النظرة النمطیة والسلوكیات السلبیة المتصلة بالعنف  لى عمل معظم الدول العربیة ع

ھي حملة    ،           ً والقت نجاحا    ،ل العربیةوأحد األنشطة التي تم تنفیذھا في معظم الدو    . التمییز بین الجنسین القائم على  
وقامت .  في إطار االحتفال بالیوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،لمكافحة العنف ضد المرأة  ً ا  یوم   16الـ 

  2018بإطالق فعالیات الحملة لعام    ،بالتعاون مع المكتب اإلقلیمي لھیئة األمم المتحدة للمرأة  ، جامعة الدول العربیة
ل الدول العربیة  َ  ب                                             ِ  بإعداد تقریر إقلیمي حول الجھود المبذولة من ق      ً أیضا  جامعة التقوم . ومانة العامة من مقر األ

 ُ             ن فذت مبادرات   ،وعلى المستوى الوطني  .     ً                               ً یوما  لمناھضة العنف ضد المرأة" سنویا   16لحملة الدولیة "       ً   استجابة  ل
اكسري حاجز الھوان، من حقك تعیشي في  "، و )األردن" (ما تسكتوش، التحرش جریمة " منھا ، وطنیة عدیدة

الحقیبة التوعویة  "، و )دولة فلسطین " (ال شرف في الجریمة " و ،"ال للتحرش" في العراق، و)مصر" (أمان
تمثیل النساء والفتیات في وسائل  حسین ویضاف إلى ذلك ما قام بھ العراق في مجال ت  ). البحرین" (المدرسیة

 ".  ألني رجل "حملة  في  مصر للعمل مع الرجال والفتیان بذلتھا التي  جھود وال ،اإلعالم

إطالق القاعدة الوطنیة  ب ت فقام ،سانید والقرائنالبحرین قضیة العنف من منطلق مبني على األ ت وتناول -141
  2018في " أمان"الجزائر قاعدة البیانات اإلداریة أنشأت ذلك، ك. " تكاتف " ات العنف األسري ءحصاإلبیانات و
 . البیانات الخاصة بالعنف ضد المرأة ومعالجتھا لجمع كل 

متكامل  بشكل لتعامل لمترابط    ٍ ھج         َ باتباع ن    ً ا  نجاح ھذه الجھود رھن، یبقى وعلى الرغم من التقدم المحرز -142
المسؤول  الشخص ع    ّ تنو  المرتبطة ب في االعتبار المداخل المختلفة ھذا النھج یأخذ  و  .العنف ضد المرأة مع ظاھرة

مكان  أو مكان العمل، أو ومكان ممارسة العنف (المنزل،   ،)ءاب الغرأو المحارم، أو ، الزوجالعنف (عن ممارسة 
لمرأة ضد االعنف الموجھ                        ً أن یعالج ھذا النھج أیضا  یجب و . المجال العام) أو وسائل المواصالت، أو الدراسة، 

     ٌ میل  حیث یسود  السیاق الثقافي    مراعاة   ،ةعند تطبیق القوانین المتصلة بالعنف ضد المرأ  ،ومن المھمعاقة.  اإلذات  
 . ذلك إلى إفالت الجاني من العقاب  حتى لو أدى  ،إلى إلقاء اللوم على الضحیة وتفضیل السكوت عن الواقعة

 المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعیة   : المجال الرابع  -دال
 لمنظور المساواة بین الجنسین

على سبیل المثال، أقرت تونس  .  العامةالمرأة في الحیاة  من اإلجراءات لزیادة مشاركة    ً  ا  اتخذت الدول عدد  -143
زداد حضور المرأة في المجال السیاسي في المنطقة خالل  وا  شكال التمییز العنصري.أقانون القضاء على جمیع  

ظھر ذلك  وی. لفاعلة المعنیة جمیع الجھات ا ھا نتیجة اإلجراءات والتدابیر المتنوعة التي اتخذت ، السنوات الماضیة
خمس  والتي تجاوزت الربع في  ،في نسبة المقاعد التي تشغلھا المرأة في المجالس النیابیة التحسن الملحوظفي 

في   25وأقل من في المائة  15وتراوحت بین  ،العراق)، و السودانووالجزائر، وجیبوتي، ، دول عربیة (تونس
  ، المغرب و،  ولیبیا، ومصر،  الصومال األردن، واإلمارات العربیة المتحدة، والبحرین، ودول عربیة (  9في  المائة  

وشھدت  .  ) 7جدول  ال(  في باقي الدول العربیة في المائة    15قل من  مقابل أ)  وموریتانیا،  المملكة العربیة السعودیةو
    ً                  عضوا  كامل العضویة في   بأن تصبح المرأةقضى                               ً                       المملكة العربیة السعودیة تطورا  تمثل في صدور أمر ملكي 

 ، وللمرة األولى،ضمن حزمة من اإلصالحات التيوذلك  ،من مقاعده في المائة  20وأن تشغل  ،مجلس الشورى
وتأتي ھذه الخطوات اإلصالحیة  . أكبر في الحیاة العامة    ٍ دور  أداء لھا تیح العدید من الحقوق التي ت  كفلت للمرأة

انتخب أعضاء المجلس    ،اإلمارات العربیة المتحدةوفي    .2030      ً                                           تنفیذا  لبرنامج التحول الوطني لرؤیة المملكة لعام  
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لتكون بذلك أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانیة عربیة.    ،رئاسة المجلس   ي ولتل   امرأة  2015الوطني االتحادي عام  
على جمیع مستویات الحكم في المنطقة  بعید  الى حد                                    ً م ھذه، ال یزال تمثیل المرأة ناقصا  وعلى الرغم من أوجھ التقد 

أدنى بكثیر من  ، أي  في المائة  19یبلغ  فمتوسط نسبة النساء العضوات في البرلمان على الصعید اإلقلیمي  .  العربیة 
 .  المتوسط العالمي

 مع استثناءات قلیلة   ،ما تتشكل من رجال      ً غالبا  . فالحكومات على مستوى الحكومات نفسھ ھو الحال و -144
والتي تقتصر عادة على  ینھا تول ی و لناحیة الحقائب التي أ ،سواء لناحیة نسبة الوزیرات ، رقى إلى الطموحات ال ت

ومن  . ةالشؤون االجتماعی  وأ  و التعلیم أمثل الصحة  ،حقائب وزاریة ترتبط باألدوار التقلیدیة للمرأة في المجتمع
.  ومنصب وزیرة الداخلیة في لبنان ، االستثناءات تولي المرأة منصب وزیرة الخارجیة في السودانتلك أحدث 
لنساء،  لن تكون فضاءات رحبة  أ في  لغایة اآلن  التي لم تنجح    ،الصورة نفسھا على مستوى السلطات المحلیةوتسود  

الى دورھن في مسارات  ً  ا  نظر ،طر التنمیة المحلیةأھن ضمن د على الرغم من أھمیة مشاركة النساء وتواج
تؤسس لھذه  التي عوائق وكثیرة ھي ال. تأثیر قرارات الحوكمة المحلیة على حیاتھن على الرغم من و ،التنمیة

ّ    كر س  وت  ،الصورة ّ    قو ض  ت ، وضآلة أدوار النساء السیاسیة في المنطقة العربیة    وائق تلك العو .  التمثیل السیاسي للمرأة 
منظومة رافضة للنساء . ویؤدي ذلك إلى تشكیل  یتقاطع فیھا السیاسي باالجتماعي باالقتصادي بالثقافي و   ،متشابكة

ّ    الضطالعھن  بو على النساء  فرض بویة ت عراف المجتمعات األ أفالمعتقدات الثقافیة واالجتماعیة و . قیادیة أدوار      
عوائق مؤسسیة            ً وتوجد أیضا  . منطق الحقوق المتساویة       ً     عائقا  أمام في الكثیر من السیاقات قف تو  ، نمطیة      ً  أدوارا  

ّ                ً  لعل  من أشدھا تأثیرا  ، المشاركة السیاسیة للمرأةحول دون تكبیرة وبنیویة  تمییزیة ضد  التشریعات المنظومة   
الھیاكل والبنى الرسمیة  . وفي مجال الحمایة من العنفو  ،حوال الشخصیة والعملسرة واألالنساء في مجاالت األ

ھا القتحام المجاالت السیاسیة  إلی   المرأة باألدوات التي تحتاج         ّ وال تزود    ،الجنسین  المساواة بین والحزبیة ال تراعي  
 . التي یھیمن علیھا الذكور بشكل كبیر

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

 الدولة
 المجلس التشریعي في عضواتالنسبة 

 نسبة الوزیرات )البرلمان(
 7.1 15.4 األردن 

 28.1 22.5 اإلمارات العربیة المتحدة

 5 15 البحرین

 23.1 31.3 تونس

 13.3 25.8 الجزائر 

 0 6.1 جزر القمر 

 6.1 13.2 العربیة السوریة الجمھوریة 

 5.6 26.2 جیبوتي

 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 فلسطین

 6.3 9.8 قطر
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 (تابع)  7الجدول 

 الدولة
 المجلس التشریعي نسبة العضوات في

 نسبة الوزیرات )البرلمان(
 6.7 3.1 الكویت

 3.4 4.7 لبنان

 - 16.0 لیبیا

 11.8 14.9 مصر

 13.0 20.5 المغرب

 0 20.0 المملكة العربیة السعودیة 

 30.8 20.3 موریتانیا

 5.4 0 الیمن

  .  ، قاعدة البیانات"نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة"،  : البنك الدوليالمصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS  2019 دیسمبر/ نون األولاك (تم االطالع علیھ في( . 

سبة ھذا  فن. وجد تفاوتات واضحة بین الدول العربیة ت، القضائي كالسلتمثیل المرأة في یتعلق ب  وفیما  -145
في   39و في المائة في األردن،  22 وتصل إلى  ، لبنانتونس والجزائر وفي كل من في المائة  40تتجاوز التمثیل 
ھي  دول  7في في المائة  7و في المائة  18وتتراوح بین  ،في المغرب في المائة  24وإلى  ،في جیبوتيالمائة 

في باقي  دون ذلك  و  ،لیبیاو  دولة فلسطین ووالسودان والعراق    الجمھوریة العربیة السوریة البحرین وجزر القمر و
السلطة  مستوى انعكست اإلصالحات الدستوریة على خالل السنوات الخمس الماضیة، و  . )75( الدول العربیة
وتجاوزت نسبة الوزیرات في الحكومات العربیة  .  حیث تقلدت نسبة أكبر من النساء حقائب وزاریة   ،               ً التنفیذیة أیضا  

في   في المائة  20و في المائة  10بین  ت وتراوح ، موریتانیااإلمارات العربیة المتحدة وتونس وفي  في المائة  20
تقلدت المرأة في عدد من الدول العربیة  و ). 5جدول الوالمغرب (والسودان والعراق ومصر كل من الجزائر 

اإلمارات في قطاع األعمال. وبادرت  كبرى  وأحرزت نجاحات    ،قل األكادیمي والدبلوماسيمراكز مرموقة في الح
  ، إصدار مرسوم یلزم الشركات والمؤسسات الوطنیة بتمثیل المرأة في مجالس إدارتھاإلى  العربیة المتحدة

 ثاني دولة في العالم تصدر مثل ھذا المرسوم.  فأصبحت  

لمرأة في  امشاركة توسیع لواتیة زال بنیتھا المؤسسیة غیر متالتي ال الدول تشھده إال أن ھذا التقدم لم  -146
                     ً      ً                 المنطقة العربیة تقدما  محدودا  في مجال توفیر  . وشھدت في صنع القرار  ً ا  قیادی ً  ا  دوردائھا ألال و ، المجال العام

غیر  . وال تزال تلك البنى  للمرأة  إلرشاد والتدریب على القیادة وصنع القرار والخطابة العامة وتأكید الذات افرص  
كذلك،  .  و لتشجیع مشاركتھن في الحیاة السیاسیةأ  لشابات ا  و أ قلیات  نساء األصالح  الحمالت السیاسیة لمواتیة لتنفیذ  
دالئل  غیاب في ظل في جمع وتحلیل البیانات المتعلقة بالمشاركة السیاسیة للمرأة،  ةبسیط  ات إنجازلم تتحقق إال 

 .  مرتكبیھ ومعاقبتھم ومالحقة   ،والتحقیق بشأنھ ، اتخاذ تدابیر لمنع العنف ضد المرأة في المجال السیاسيعلى 

كیفیة  بین  ی. وھو  ؤشر المرأة واألعمال والقانون م البنك الدولي  ة عن  دراصالالمؤشرات االسترشادیة  من  و -147
المؤشر  ھذا  ویتكون    . النساء خالل المراحل المختلفة من حیاتھن العملیةلدى  تأثیر التشریعات على تكافؤ الفرص  

مؤشرات فرعیة ترتبط باإلطار القانوني الدولي لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص علیھ في   8المركب من 
وقام البنك الدولي بحساب قیمة المؤشر المركب والمؤشرات  .  لمرأةاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد ا

 
)75( 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  100قیمة المؤشر بین  ت تراوحف ، دولة 187لـ الفرعیة 
ّ  حل  یو في المائة.  26وفي المائة  73المؤشر المركب بین بحسب ھذا درجاتھا ، فتراوحت عربیة المغرب في   

  69درجة و 50دول بین  7راوح قیم تتو  .نقطة (أقل من المتوسط العالمي) 73، إذ أحرز صدارة الدول العربیة
ّ  حل  ت. ومصر) ولیبیا ولبنان ووالجزائر وجزر القمر وجیبوتي درجة (تونس  حیث   ،دول في المرتبة التالیة 9 

بقیم تقل   ، دول عربیة في الشریحة األخیرة 3حل ت، بینما  نقطة 49نقطة و 30بین  ،المؤشربحسب  ، قیمھا راوحتت
من خالل   ،یات العمل في كل دولةو لتحدید أول) 8جدول ال (المؤشرات الفرعیة االستعانة بویمكن نقطة.  30عن 

 .  مقارنة الوضع في كل دولة بالوضع العالمي

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

 ل     ُّ التنق   الدولة
بدء 
 االنجاب الزواج األجر العمل

إدارة 
 األعمال 

إدارة 
 التقاعد صولاأل

المؤشر 
 المركب

 35 75 40 75 20 20 25 0 25 األردن 

اإلمارات 
 29.38 75 60 75 0 0 0 0 25 العربیة المتحدة

 37.5 50 40 75 40 20 25 25 25 البحرین

 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 

الجمھوریة 
العربیة 
 السوریة

25 25 0 40 20 75 40 50 34.38 

 59.38 50 40 100 60 0 75 50 100 جیبوتي

 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 فلسطین

 32.50 50 40 75 0 20 50 0 25 قطر

 35 75 40 75 0 40 0 0 50 الكویت

 58.75 75 40 75 20 60 50 50 100 لبنان

 56.25 25 40 75 40 20 100 50 100 لیبیا

 50.63 75 40 75 20 20 25 100 50 مصر

 73.13 75 40 100 80 40 50 100 100 المغرب

المملكة العربیة  
 25.63 25 40 75 20 20 0 25 0 السعودیة

 41.88 50 20 75 40 0 25 25 100 موریتانیا

  .World Bank, 2019: المصدر
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 وھو   ،الكویت على سبیل المثال)في مراكز مؤثرة في المجال اإلعالمي (عربیة تتقلد قیادات نسائیة و -148
زیادة مشاركة المرأة في المجال  ل  ُ  ب      ُ من س  وما یسمح بإدماج منظور المساواة بین الجنسین في الخطاب اإلعالمي.  

من خالل  في صنع القرار في وسائل اإلعالم،    من التعبیر والمشاركة   ھا العام اتخاذ إجراءات من شأنھا زیادة تمكین
شواھد على اتخاذ بعض الدول تدابیر لتعزیز وصول  توافر تو . تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت رق منھا  ُ ط  

من   لنساء والفتیات اوتمكین  ،تكلفة میسورةلھا ب ولتوفیرھا  ، إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ة أالمر
مراكز التكنولوجیا  إنشاء و ،نترنت المجانیة ویشمل ذلك إتاحة مراكز خدمة الواي فاي لتقدیم اإلاستخدامھا. 

بھدف توفیر    ،مان                                                      ُ إنشاء مراكز المجتمع المعرفیة للمرأة في مختلف محافظات ع    ، تمعلى سبیل المثال .  المجتمعیة 
 ل تقنیة المعلومات.  المعرفة الرقمیة وفرص التدریب والتأھیل للمرأة في مجا

خالل الخمس سنوات السابقة،   25+مراجعة التقاریر التي قدمتھا الدول العربیة في إطار بیجینوعند  -149
تلك  ف. تنفیذ التدابیر الالزمة لتعزیز مشاركة المرأة في الحیاة العامة وصنع القرار في الدول بین  تفاوت یظھر 
مصر  التي أدخلتھا باستثناء التعدیالت  ، اتیر في المنطقة العربیةتعدیالت كثیرة على مستوى الدسلم تشھد الفترة 

وفي إقلیم  . النیابي والمحلي یین على المستو مشاركة النساء في السیاسةلونصت على كوتا خاصة  2019عام في 
أن تؤدي االنتخابات النیابیة  ل برلمان اإلقلیم على ضمان َ  ب                                  ِ  نص مشروع الدستور المصدق علیھ من ق   ، كردستان

الذي تم  ھا دستور في جزر القمر، أدرجت و .من المقاعد في المائة  30نسبة ال تقل عن والبلدیة إلى شغل المرأة 
ومنھا حق الوصول إلى الھیئات السیاسیة ذات التمثیل   ،بعض القضایا الخاصة بحقوق النساء  ،2018تنقیحھ عام 

بالنسبة  كذلك األمر  و.  توزیع العادل والمنصف للرجال والنساء في تكوین الحكومةإضافة الى ال  ،المحلي والوطني
ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق  تطبیق على  2016عام في لتعدیل الدستوري للجزائر، حیث نص ا

   . مستوى المؤسسات وعلى  ة  ماتشجیع المرأة على تولي مناصب المسؤولیة في الھیئات واإلدارات الععلى  و  ،عملال

بقضیة   ً ا  مباشر     ً اتصاال  برزت التقاریر بعض اإلصالحات القانونیة المتصلة أ على مستوى التشریعات، و -150
قانون تنظیم مباشرة الحقوق  بموجب و  ،ففي مصر. مشاركة النساء في السیاسة في األعوام الخمس الماضیة

لضمان تمثیلھن بصورة    ،للسیدات انتخابیة  مة  تم تخصیص نصف المقاعد في كل قائ  ،2014السیاسیة الصادر في  
یقضي بأن تتضمن الھیئة الرئاسیة للبرلمان امرأة          ً داخلیا                                               ً وفي إقلیم كردستان، أصدر برلمان اإلقلیم نظاما  .  مناسبة

  انتخاب ب  2019  فبریر /شباط  18في  أعضاء البرلمان  قیام  ذلك عن  سفر  وقد أ  بین أعضائھا الثالثة؛  األقل واحدة على  
المملكة العربیة  ، اعطى نظام المجالس البلدیة في                          ً على المستوى التشریعي أیضا  و . أول رئیسة برلمان في اإلقلیم

المرأة الحق في االنتخاب والترشح في المجالس البلدیة على قدم المساواة مع  ، 2014الصادر عام  ،السعودیة
نسبة مشاركة   في         ً ارتفاعا   ت انعكس التي إصالح النظام االنتخابي في قطر بعض التعدیالت كما شمل . الرجل

بأن یكون تمثیل المرأة    2014وصى المرسوم الملكي لسنة  أ وفي البحرین،  في المائة.    47إلى    المرأة في االنتخابات 
مقاعد  المن  في المائة  16 في لیبیا نسبة 2014لسنة  10 خصص القانون رقم  ،كذلك.       ً               مناسبا  في مجلس الشورى

في   25نسبة تخصیص على  2018وفي جیبوتي، نص القانون الصادر عام  .انتخابات مجلس الشعب في للنساء 
اعتمد القانون التنظیمي الصادر عام  ، حیث  المغرب في  سیان  مر  األو.  من النساء لعضویة الجمعیة الوطنیة  المائة 
القوانین التنظیمیة المتعلقة  كدت وأ . تخصیص ثلث المقاعد للنساء وصل إلى لت على منھجیة جدیدة ل 2015

في التخطیط القائم على النتائج، وصیاغة  تعمیم مراعاة المساواة بین الجنسین على ضرورة بالجماعات الترابیة 
   . ات المراعیة لقضایا المساواة بین الجنسین میزانیوضع الخطط العمل وتحدید األولویات، وتفعیل 

من خالل أطر  للمرأة، مشاركة السیاسیة ال على مستوى االستراتیجیات، عملت دول المنطقة على تفعیل و  -151
تلك  سواء  ، لنساء في الخطط واالستراتیجیات المختلفة السیاسي ل تمكین ال درجت قضیة ُ  أ  . فقد استراتیجیة مختلفة 

مثل الجزائر والكویت  الدول درج بعض أ  ولى، وللمرة األ . المرأة  و بتمكین بین الجنسین أ المساواة تحقیق ب المتعلقة 
 .أھداف خطة التنمیة المستدامة من    5تنفیذ الھدف  الرامي إلى  ضمن عملھ  للمرأة  التمكین السیاسي  ولیبیا قضایا  
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بناء قدرات النساء للمشاركة بفعالیة في الشأن  ل                 ً  دول المنطقة جھدا  دخر على مستوى بناء القدرات، لم ت و  -152
تعزیز مشاركة المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب  ل متخصصة  طویلة األجل  تم تطویر برامج  و .  العام 

إدارة الحمالت االنتخابیة،  و عملت الحكومات على قضایا متنوعة لتمكین النساء من استقطاب الناخبین،  كما  .  القیادیة 
السیاسة،  في  مشاركتھن  لزیادة  مراجعة وتطویر التشریعات الوطنیة  قامت ب و .  السیاسات العامة المشاركة في وضع  و 
مثل  ، بعض الدول خطوات تحفیزیة واتخذ . مھارات االتصال والتواصل والتشبیك وكسب التأیید زویدھن ب ت ب و 

ج موضوع التمكین ضمن  ا ر وإد ؛ ) البحرین (  لتحفیز المرأة وتمكینھا على المستوى الوطني عالن عن جوائز اإل 
مجال  في و  . ) مصر ( منح درجة الماجستیر للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة ، من خالل ة ی الجامع  الدراسات 

القضاء  واتفاقیة    1325القرار  مثل  لحقوق المرأة،  منظومة الدولیة  ال تعزیز المعرفة ب على  ركز بعض الدول    ، التوعیة 
على تأمین الدعم المالي للنساء للترشح  بینما عملت دول أخرى  ،  ) دولة فلسطین (  على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

  ، مجموعات متنوعة   استھدفت حكومات المنطقة ،  وبناء القدرات التوعیة  جھود  في إطار  و   ). المغرب ( في االنتخابات  
وعضوات المجالس   ، وموظفات القطاع العام  ، عضوات النقابات و مثل المرشحات لالنتخابات البرلمانیة والمحلیة، 

موظفات في الخدمة  وال  ؛ ) فلسطین  دولة ( النساء المھمشات و  ؛ ) لبنان ( األحزاب والعضوات في  ؛ ) األردن ( المحلیة 
 . ) المملكة العربیة السعودیة (   عامالت في القطاع الخاص ال نساء  وال ،  ) مان  ُ ع  (   ات عالمی اال المدنیة و 

تعزیز مشاركة المرأة في  جھود التوعیة الھادفة إلى ن الدول استھدفت مجموعات متنوعة في ومع أ -153
أعده  أشار تقریر وقد . الجھود بھذه استھداف الشابات والنساء من األقلیات ال تتوفر أدلة كثیرة على السیاسة، 

       ً ضمانا    2015قانون حقوق المكونات في كردستان العراق في عام  بإصدار  برلمان إقلیم كردستان  قیام  الى    العراق
، 2017 عام   فيي صدر الذ  ،نص النظام الداخلي الجدید للبرلمان ما ك . لحقوق األقلیات الدینیة والقومیة في اإلقلیم 

.  من األقلیات القومیة أو الدینیة ھما  أن یكون أحد و،  ھیئة رئاسیة تتألف من رئیس ونائبینالبرلمان  أن یتضمن  على  
بمشاركة شریحة الشباب   2016عام في سمح القرار الصادر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین  ،في األردنو

تستھدف    یة برامج تثقیف تنفیذ  لى  إمان              ُ أشار تقریر ع  و.  ناخبین ألعضاء مجلس النواب بوصفھم    ،     ً عاما    17  وا أتمالذین  
  .ال سیما في الجامعات  ،الشابات 

، أصدر بعض الدول قرارات بتعیین  في الحیاة العامة  مشاركة النساءل   ً ا  ناء الوعي، وتشجیعضافة إلى بإو -154
  4القاضي بتعیین  ، 2014الصادر عام  ، ي في قطرمیر القرار األ. ومن األمثلة على ذلك نساء في مواقع القرار

 ،المملكة العربیة السعودیة في  2016عام الصادر مر السامي الملكي ألاو ؛سیدات في عضویة مجلس الشورى
برفع نسبة تمثیل        ً  قرارا    اإلمارات العربیة المتحدةرئیس  اتخذ    ،كذلك  .سیدة في مجلس الشورى   30القاضي بتعیین  

ملك  واتخذ . 2019ي انتخابات العام ففي المائة  50المرأة اإلماراتیة في مقاعد المجلس الوطني االتحادي الى 
مماثل في    قرارصدر  و ،  ھدف الى تعزیز دور المرأة في المھن القضائیة والقانونیةی     ً  قرارا     2018المغرب في عام  

على مستوى  في الحصول على وظائف فرص المرأة تدابیر لتعزیز بموجبھ خذت     ُ ، ات  2017عام في جزر القمر 
 .  نتخاب اال ترشح وال

استراتیجیات            ً      تضمنت أیضا  وضع  نما  إالوعي وبناء القدرات، ورفع مستوى  ولم تقتصر تدابیر الدول على   -155
ھو  و   ،فلسطینلة  دوالحكم المحلي في  وزارة  تشكیل منتدى النوع االجتماعي في  جرى     ً   مثال ،    .المناصرة والرصد 

 ،كذلك. في قطاع الحكم المحليمرأة ، وكآلیة لتمثیل أولویات ومصالح الةرقابیو ةضاغط  ةتنسیقیھیئة یعمل ك
المساواة  تعمیم مراعاة قضایا بھدف  ،تونس مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجلأنشأت 

 . بین الجنسین في المؤسسات العامة

تمكین المرأة من التعبیر والمشاركة في صنع القرار  ل عدد من الدول المبذولة في  جھود النت التقاریر  ّ  بی  و -156
في   في وسائل االعالم، من خالل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وقد تنوعت تكتیكات واستراتیجیات الدول 

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  ،عالمتمثیل النساء في مواقع علیا في وسائل اإل . فبعضھا عمل على ھذا الشأن
  قضایا حقوق المرأة ومكافحة العنف في دي البرامج واإلعالمیین في الصحافة واإلذاعة والتلفزیون  ِ ع         ُ قدرات م  

نشر عن                          ُ  من خالل رصد وتحلیل كل ما ی   ، النساءسائدة عن دول بمكافحة الصورة النمطیة الة عد  ت . وقامضدھا
 نساء والرجال في اإلعالم. رصد التمثیل الحالي للوالمرأة 

على المستوى  و   . عالم بھدف تمكینھن من التواصل مع اإل   ، للنساء یة  التدریب الدورات  البحرین بعض  وقدمت   -157
  ال تقل عن الثلث نسائیة  كوتا على تخصیص قانون شبكة اإلعالم العراقي أن ینص عمل العراق على  ، التشریعي 

ّ   نص ت بموازاة ذلك،  . میة ال في المؤسسات اإلع  دة      َ معتم  ال ، في األردن مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي المجتمعي  
ز              ُّ تمییز أو تحی  من دون الصحافة في ممارسة على حق المرأة  ، اإلذاعات المجتمعیة األردنیة جانب عة من    َّ موق  ال و 

على مستوى النصوص      ً عمال  المغرب كذلك شھد و . االجتماعي  وضع الجنس أو ال على أساس  ھا أو استغالل ضدھا 
،  الشبكة اإلعالمیة أنشئت    ، فلسطین وفي دولة  المرأة.  لقضایا  مراعاتھا  ن  ا ضم ل الداخلیة الخاصة بالقنوات التلفزیونیة  

حدثت    ُ است    ، الجمھوریة العربیة السوریة وفي  مساواة بین الجنسین.  لدعم قضایا ال   ، مكونة من مؤسسات إعالمیة وھي  
 ومنھا قضایا الصحة اإلنجابیة وتنظیم األسرة. ،  قضایا المرأة مختلف  التي اھتمت ب   ، مدیریة اإلعالم التنموي 

ّ     تضم نت    مختلفة من خالل تدابیر    ،تمكین النساء من استخدام التكنولوجیا عملت الدول على  و -158 قدرات تعزیز    
  ھن توسیع فرص وصول، وللحصول على تمویل لشراء أجھزة كمبیوتر       ّ دعمھن  و  ،النساء على استعمال التكنولوجیا

. كذلك،  ردن) التحتیة لتكنولوجیا المعلومات (األى  تحسین البنھن، و وخفض الضرائب لتیسیر وصول  ، إلنترنت إلى ا
سواء بالتعیین أو   ،طبیق مبادئ المساواة بین الجنسین وتمكین المرأةتعمل على شركات االتصاالت بالزمت تال

تصمیم برامج السالمة المعلوماتیة  لى إدول عدة سعت و(الكویت).  المناصب في األجور أو التدریب أو الترقي 
تحفیز النساء  أو  ؛عالم والتكنولوجیافي مجال اإل  لتمكین المرأة عم أصحاب العمل أو د  ؛ مان)      ُ سرة (ع  للمرأة واأل

في  كما  ،العمل مع النساء الریفیات على ھودھا مثل موریتانیا. وركزت بعض الدول ج ،الھتمام بالتكنولوجیال
 ھاتف خلیوي.  امتالك  لتمكین كل النساء في الریف من  2014الحملة التي نظمتھا جیبوتي في عام 

 في المقابل، وبصفة عامة، ال تعكس تقاریر الدول اتخاذ إجراءات محددة لتعزیز وتوفیر التعلیم والتدریب  -159
اإلدارة  ي    َ  مجال   وفي، االتصاالت و والمھني في وسائل اإلعالم وتكنولوجیا المعلومات نظامي على الصعیدین ال

أو  لوائح لتحقیق المساواة في األجور بین الجنسین، الصدار وتفعیل     ً   جھودا  إل ھذه التقاریر . وال تعكس والقیادة 
كما ال توجد  . واالتصاالت  تعزیز تقدم المرأة في المسارات الوظیفیة في مجال اإلعالم وتكنولوجیا المعلومات ل

اإلعالم وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتحسین   ي            َ  العمل في مجال  أصحاب شواھد على وجود تعاون مع 
           ُ         . كذلك، لم ی حرز أي  السیاسات الداخلیة وتشجیع ممارسات التوظیف المتوازن بین الجنسین على أساس طوعي

وضعف اإلنجاز في ھذا المجال ال یحد من قدرة  . المیة للمرأةإنجاز في تقدیم الدعم للشبكات والمنظمات اإلع
ّ       ً بل یكر س أیضا   فقط، المجتمعات العربیة على زیادة مشاركة المرأة العربیة في المجال العام  الوصم والقوالب       

 . م المجتمعات             ّ التنمیة وتقد  جھود النمطیة لدور المرأة في 

 ین لقضایا المساواة بین الجنسراعیة المالمیزانیات  

لقضایا  المراعیة یزانیات جھود لجھة إقرار المما یبذلھ من معظم الدول في مراجعاتھ الدوریة تناول ی لم  -160
ّ     تطو رت  و  ،    ً  مبكرا  بدأت  في ھذا الصدد    المغرب غیر أن تجربة   .المساواة بین الجنسین    مراعیة میزانیة  وضع  لغایة    

   ً ا  المؤسسات بإعداد برامجھا وفق (2015)القانون التنظیمي لقانون المالیة ألزم و. لقضایا المساواة بین الجنسین
دماج  إلاستراتیجیة اعتماد دول أخرى على أكدت المقابل،  في .تتعلق بھذه القضایا ألھداف ومؤشرات واضحة 

  ، العامة المیزانیة في إدماج ھذه القضایا وعلى  ،في السیاسات والبرامج االقتصادیةبین الجنسین قضایا المساواة 
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َ    المعتم دة  و باقي االستراتیجیات أ ھداف استراتیجیة التنمیة المستدامة ألتحقیق ھیئة بیئة مواتیة تعمل على الو   ى عل     
أحد بین الجنسین لمساواة لالمراعیة المیزانیات اعتماد  ، مثل البحرین، . وجعل بعض الدولالمیزانیات مستوى 

ّ  غیر أن  المساواة. تحقیق تیجیاتھ الوطنیة الخاصة ب ھداف استراأ .  واضح  المحرزة في ھذا الشأننتائج الضعف      
بع في إعداد         ّ ھج المت    َ الن      ً        نظرا  إلى أن  ،د من التقاریر، یصعب تحدید الموارد المنفقة على قضایا المرأةیعد لل      ً ووفقا  

مراجعة أوجھ  دور الجھات الحكومیة على  یقتصر و. نود عامة تشمل جمیع الفئات بالدولة یعتمد على میزانیات 
زیادة  نبغي ی تحدید الجوانب التي على ومنھا قطاع المرأة، و  ،نفاق المالي على القطاعات التي تشرف علیھااإل
 السنویة. المیزانیة ومراجعة ذلك مع وزارة المالیة عند مناقشة علیھا، نفاق  اإل

 یق المساواة بین الجنسین تحق الرامیة إلى  االستراتیجیات وخطط العمل  

كما وردت في تقاریر  لالستراتیجیات الرامیة إلى تحقیق المساواة بین الجنسین،     ً ا  ملخص  9الجدول  تضمن  ی -161
االستراتیجیات وضع  التقاریر جھود دول المنطقة في  ھذه  المراجعة الدوریة. وقد أظھرت  اضطلعت بالدول التي  

تنوعت مقاربات الدول العربیة في اعتماد ھذا النوع من التدابیر  و. الرامیة إلى تحقیق ذلك الھدف وخطط العمل
وأھداف التنمیة    2030خطة عام ل تنفیذ ُ  ب        ُ إزاء س  مقارباتھا تنوعت . و واإلجراءات على المستوى التنموي الوطني

وضعت   النھوض بوضع المرأة. فقد ب   ً صا  خا    ً  عدا                                      ُ  اعتماد استراتیجیات عامة وطنیة تتضمن ب  إزاء أو  ،المستدامة
خطة التنمیة  الكویت  و؛  2030رؤیة قطر  وقطر    ؛2040-2020مان رؤیة    ُ وع    ؛ 2030رؤیة    المملكة العربیة السعودیة 

ُ   وو ضع.  2020-2015الوطنیة للكویت   .  ضایا المرأة ق خاصة بمحاور    ت تضمنعدیدة  ستراتیجیات قطاعیة عامة  ت ا 
أو   ، مكافحة الفقر، أو التشغیل، أو التعلیم، أو االستراتیجیات تلك المتعلقة بالتنمیة الریفیةومن األمثلة على ھذه 

 أو مكافحة التطرف العنیف.  ،االتجار بالبشر

 للنھوض بالمرأة  استراتیجیات وطنیة   -9 الجدول

 الدولة 

وطنیة  یجیاتاسترات
تتضمن أبعاد خاصة 

 بالمرأة

النھوض بأوضاع 
المرأة أو 

المساواة بین 
الجنسین أو تمكین 

 المرأة
العنف ضد 

 المرأة
البیئة/المرأة 

 الریفیة

الممارسات 
 الضارة 

(تزویج القاصرات 
والزواج القسري، 
تشویھ األعضاء 
 التناسلیة، ...)

مكافحة 
االتجار 

 باألشخاص

األسرة، الصحة 
اإلنجابیة 
(األمومة 
 والطفولة)

 الجزائر 
 

ستراتیجیة ا  
وطنیة 

لمناھضة 
العنف سنة 

2007 

استراتیجیة 
وطنیة للتنوع 

 البیئي 
)2016-2030( 

ھناك إفراد  –
 لقضایا المرأة

خطة وطنیة     
للتعجیل بالحد 

وفیات  من
األمھات للفترة 

2015-2019 

سیاسة خاصة  البحرین
بالتوازن بین الجنسین 
في المحور التشریعي 

في برنامج عمل 
 الحكومة 

)2019-2022( 

الخطة الوطنیة 
لنھوض المرأة 

 البحرینیة 
2013-2022  

االستراتیجیة 
الوطنیة 

لحمایة المرأة 
من العنف 

األسري 
)2015-2018( 

استراتیجیة     
وخطة عمل 

لمكافحة 
االتجار 

 باألشخاص 

  

   جزر القمر 
 

االستراتیجیة 
الوطنیة 
لمكافحة 

العنف ضد 
النساء 

واألطفال 
2015-2019  
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 (تابع)  9الجدول 

 الدولة 

وطنیة  یجیاتاسترات
تتضمن أبعاد خاصة 

 بالمرأة

النھوض بأوضاع 
المرأة أو 

المساواة بین 
تمكین الجنسین أو 
 المرأة

العنف ضد 
 المرأة

البیئة/المرأة 
 الریفیة

الممارسات 
 الضارة 

(تزویج القاصرات 
والزواج القسري، 
تشویھ األعضاء 
 التناسلیة، ...)

مكافحة 
االتجار 

 باألشخاص

األسرة، الصحة 
اإلنجابیة 
(األمومة 
 والطفولة)

خطة عمل وطنیة    جیبوتي
للمساواة بین 

 الجنسین 
 )2011 -2021 (/ 

خطة العمل الثالثیة 
لوزارة شؤون 
 المرأة واألسرة 

 )2019 -2021( 

ستراتیجیة اال    
الوطنیة لإلسراع 
بالتخلي التام عن 

ختان اإلناث 
)2018-2022( 

ستراتیجیة اال  
الوطنیة لتنظیم 

 األسرة 
)2016-2018( 

االستراتیجیة    مصر
الوطنیة لتمكین 
المرأة المصریة 

2030 

االستراتیجیة 
الوطنیة 
لمكافحة 

العنف ضد 
 2015المرأة 

االستراتیجیة   
للحد من القومیة 

الزواج المبكر 
2015-2020 

االستراتیجیة 
الوطنیة لمكافحة 

ألعضاء تشویھ ا
التناسلیة لإلناث 

 )2016() (الختان

االستراتیجیة   
الوطنیة للسكان 

2015-2030 
االستراتیجیة 

الوطنیة للصحة 
اإلنجابیة 

)2015( 

 خطة التنمیة الوطنیة  العراق 
)2018-2022(  

ستراتیجیة اال
الوطنیة للنھوض 

المرأة بواقع 
 العراقیة 

)2013-2018( 
ستراتیجیة اال

الوطنیة لتطویر 
ة في وضع المرأ

إقلیم كوردستان 
)2016-2026( 

ستراتیجیة اال
الوطنیة 

لمناھضة 
العنف ضد 

 المرأة 
)2012-2017(  

ستراتیجیة ا
 المرأة الریفیة.

خطة التغییر 
السلوكي التي 
تسمى بخطة 

كومبى لزواج 
 األطفال 

)2017-2020( 

ستراتیجیة  اال   
الوطنیة للصحة  

اإلنجابیة وصحة  
االمھات  
الوالدة  وحدیثي  

واالطفال  
والیافعین  

 عوام  لأل 
2016 -2020 

ستراتیجیة  ا 
لصحة األم  

والطفل والصحة  
 اإلنجابیة  

 )2013 -2017 ( 
استراتیجیة  
صحة األم  

 والطفل  
في    2022- 2018

 كردستان 
االستراتیجیة الوطنیة  األردن

للشمول المالي 
والتي  2018-2020

تشمل على أھداف 
مخصصة لدعم 
النساء رائدات 

األعمال وإدماجھن 
 في الشمول المالي
استراتیجیة وزارة 

التربیة والتعلیم 
2018-2022 

االستراتیجیة 
الوطنیة للمرأة 

2020-2025  
خطة المشرق 

للتمكین 
 االقتصادي للمرأة 

2019-2024 

اإلطار الوطني  
لحمایة األسرة  

من العنف  
2016   

ة عمل  خط 
تنفیذیة لتعزیز  

استجابة  
المؤسسات  

لحاالت العنف  
االسري  

 عوام  لأل 
2016 -2018 

الخطة الوطنیة   
للحد من زواج من 

     ً عاما   18ھم دون 
2018 

االستراتیجیة   
الوطنیة للصحة 
اإلنجابیة/تنظیم 

 االسرة 
)2013-2018( 
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 (تابع)  9الجدول 

 الدولة 

وطنیة  یجیاتاسترات
تتضمن أبعاد خاصة 

 بالمرأة

النھوض بأوضاع 
المرأة أو 

المساواة بین 
الجنسین أو تمكین 

 المرأة
العنف ضد 

 المرأة
البیئة/المرأة 

 الریفیة

الممارسات 
 الضارة 

(تزویج القاصرات 
والزواج القسري، 
تشویھ األعضاء 
 التناسلیة، ...)

مكافحة 
االتجار 

 باألشخاص

األسرة، الصحة 
یة اإلنجاب

(األمومة 
 والطفولة)

خطة التنمیة الوطنیة  الكویت 
 لدولة الكویت 

2015-2020  

االستراتیجیة         
الوطنیة لمنع 

اإلتجار 
باألشخاص 

وتھریب 
 المھاجرین

  

ة یستراتیجاال   لبنان
الوطنیة للمرأة 

2011-2020 
االستراتیجیة 

الوطنیة للمساواة 
 الجندریة 

)2017-2030( 

االستراتیجیة 
الوطنیة 

لمناھضة 
العنف ضد 

المرأة والفتاة 
)2019-2029( 

االستراتیجیة       
الوطنیة للرعایة 
الصحیة األولیة 
بما فیھا الصحة 

اإلنجابیة 
 وتنظیم األسرة 

الخطة    لیبیا
االستراتیجیة 

التنفیذیة لعمل 
وحدة دعم وتمكین 

مرأة بالمجلس ال
الرئاسي للعام 

إطالق /2019
 ستراتیجیةاال

الوطنیة لدعم 
تمكین المرأة في و

 دولة لیبیا 
2019-2023 

          

ستراتیجیة وطنیة ا موریتانیا
للوصول إلى العدالة 
تسھل وصول النساء 

الفقیرات إلى 
الخدمات القانونیة 

والقضائیة/استراتیجیة 
 لمرأة/للنھوض با

استراتیجیة وطنیة 
لتعمیم مراعاة 

المنظور الجنساني 
تھدف إلى تحقیق 
اإلنصاف لتمكین 

المرأة والتمتع بجمیع 
حقوقھا/االستراتیجیة 

الوطنیة لمكافحة 
التمییز والعنصریة 

 وكره األجانب/
استراتیجیة وخطة 

عمل صالحة 
 للمساواة بین الجنسین

 
استراتیجیات 

مكافحة العنف 
الزوجي 

2017-2020 

خطة العمل       
الوطنیة 

الموریتانیة 
لتنظیم األسرة 

 2013في عام 
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 (تابع)  9الجدول 

 الدولة 

وطنیة  یجیاتاسترات
تتضمن أبعاد خاصة 

 بالمرأة

النھوض بأوضاع 
المرأة أو 

المساواة بین 
الجنسین أو تمكین 

 المرأة
العنف ضد 

 المرأة
البیئة/المرأة 

 الریفیة

الممارسات 
 الضارة 

(تزویج القاصرات 
والزواج القسري، 
تشویھ األعضاء 
 التناسلیة، ...)

مكافحة 
االتجار 

 باألشخاص

األسرة، الصحة 
اإلنجابیة 
(األمومة 
 والطفولة)

 المغرب 
 

الخطة الحكومیة 
للمساواة 

2017/2021 

استراتیجیة مأسسة 
المساواة بین 
الجنسین في 

 الوظیفة العمومیة

 
استراتیجیة 

مأسسة إدماج 
مقاربة النوع 

في قطاع الماء 
2015  

   

الخطة الخمسیة  مان ُ ع  
التاسعة للسلطنة 

2016-2020 

االستراتیجیة الوطنیة 
للتنمیة الزراعیة 

)2015-2040( 
(ومنھا المرأة 

 الریفیة)
استراتیجیة العمل 

 االجتماعي 
)2016-2025(  

الخطة إعداد         
الوطنیة 
المعنیة 

باإلتجار 
 بالبشر

االستراتیجیة 
الوطنیة للطفولة 

)2016-2025( 

دولة 
 فلسطین

خطة التنمیة 
 الفلسطینیة 

2014-2016 
استراتیجیة القطاع 

 الزراعي 
2017-2022 

استراتیجیة تعزیز 
المساواة والعدالة 

بین الجنسین 
 وتمكین المرأة 

2017-2022 

االستراتیجیة 
الوطنیة لتعزیز 

ریادیة المرأة 
 2018الفلسطینیة 

استراتیجیة         
وطنیة للصحة 

االنجابیة 
 والجنسیة

 عوام لأل
2022-2018 

میة استراتیجیة التن قطر 
الوطنیة الثانیة 

)2018-2022( 

استراتیجیة الحمایة 
 االجتماعیة 

2017-2022 

استراتیجیة قطاع 
ألسري التماسك ا

وتمكین المرأة 
)2011-2016( 

االستراتیجیة         
الوطنیة للصحة 

)2018-2022( 

السیاسة السكانیة 
 لدولة قطر 

2017-2021 

االستراتیجیة 
الوطنیة للرعایة 
الصحیة األولیة 

2013-2018 

المملكة  
العربیة 

 السعودیة

ة المملكة رؤی  
العربیة السعودیة 

2030 

الخطة       
الوطنیة 
لمكافحة 

جرائم االتجار 
باألشخاص 

لألعوام 
)2017-2020( 

االستراتیجیة 
الوطنیة للصحة 

اإلنجابیة 
 واألمومة
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 (تابع)  9الجدول 

 الدولة 

وطنیة  یجیاتاسترات
تتضمن أبعاد خاصة 

 بالمرأة

النھوض بأوضاع 
المرأة أو 

المساواة بین 
الجنسین أو تمكین 

 المرأة
العنف ضد 

 المرأة
البیئة/المرأة 

 الریفیة

الممارسات 
 الضارة 

(تزویج القاصرات 
والزواج القسري، 
تشویھ األعضاء 
 التناسلیة، ...)

مكافحة 
االتجار 

 باألشخاص

األسرة، الصحة 
اإلنجابیة 
(األمومة 
 والطفولة)

الجمھوریة  
العربیة 
 السوریة 

طار الوطني اإل  
 لدعم المرأة

          

خطة العمل    تونس
الوطنیة إلدماج 

سسة مقاربة ومأ
النوع االجتماعي 

2018 

االستراتیجیة   
الوطنیة 
للتمكین 

االقتصادي 
واالجتماعي 

للنساء في 
المناطق 
 الریفیة 

)2017-2020( 

االستراتیجیة   
الوطنیة 
لمكافحة 
اإلتجار 

باألشخاص 
)2018-2023( 

االستراتیجیة 
الوطنیة لألسرة 

)2018-2022( 

االستراتیجیة 
الوطنیة متعددة 

 القطاعات
 للطفولة المبكرة 

)2017-2025( 

اإلمارات  
العربیة 
 المتحدة 

االستراتیجیة   
الوطنیة لتمكین 

وریادة المرأة في 
دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة 

)2015-2022( 

استراتیجیة         
لتعزیز حقوق 
األطفال ذوي 

 (اإلعاقة 
2017-2021( 

االستراتیجیة 
الوطنیة 
لألمومة 

 والطفولة 
)2017-2021( 

 .      ً ن عاما  ی من التقاریر الوطنیة حول التقدم المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشر مستقاة : المصدر

منھا ركز على إقرار استراتیجیات وطنیة متخصصة كأداة تھدف الى   ً  ا  تبین تقاریر الدول أن عدد و -162
ھا  افي تنفیذ استراتیجیات اعتمد        ً ، مثال ،البحرین ولبنان  ت استمر فقد  االرتقاء بوضع المرأة والنھوض بأوضاعھا.  

لخطة  ا. ومن ھذه االستراتیجیات النھوض بأوضاع المرأة مشمولة بھذا التقریر من أجل في وقت سابق للفترة ال
سلسلة من االستراتیجیات المرحلیة  ضمن  التي ال تزال قید التنفیذ    ، )2023-2013(یة لنھوض المرأة البحرینیة  الوطن

على تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة  ذي یعمل  لبنان السیان في  األمر  . و2023-2019فترة  لل  ة خرھا االستراتیجیة الحالیآ
في العراق،  وتنفیذھا بشكل دوري. رصد وطنیة سنویة یتم   ً ا  ن خططالتي تتضم ،)2022-2012( للمرأة اللبنانیة 

اإلمارات العربیة  وتتابع . )2026-2016(ستراتیجیة وطنیة لتطویر وضع المرأة في إقلیم كردستان العراق وجد ات
المراجعة الحالیة  قرت خالل فترة      ُ  التي أ   ) 2021-2015(طنیة لتمكین وریادة المرأة تنفیذ االستراتیجیة الو المتحدة

حقیق المساواة بین الجنسین  تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لت على متابعة فلسطین . وتعمل دولة لمنھاج عمل بیجین 
ّ                في حین یرك ز المغرب على ت ، )2017-2022(  الحكومیة للمساواة "إكرام"  لخطة من اذ النسخة الثانیة ینف         
قام السودان بتحدیث  بینما و. 2030لتمكین المرأة المصریة  الستراتیجیة الوطنیةامصر تنفذ ، و)2017-2021(

تقییم استراتیجیاتھ  على                             ً كل من األردن وجزر القمر حالیا  یعمل و ، 2017السیاسة القومیة لتمكین المرأة في عام 
میة  ثة تنسجم مع أھداف التن                     ّ إلعداد استراتیجیات محد                ٍ في ظل استعداد   ،السابقة الخاصة بالنھوض بأوضاع المرأة

استراتیجیتھا األولى حول النھوض  إعداد االنتھاء من في صدد ھي ، فالمملكة العربیة السعودیة. أما المستدامة
 .  2030بما یتالءم ورؤیة المملكة  ـبأوضاع المرأة
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 قضایا المساواة بین الجنسین  مقاربة لاستراتیجیات وضع عدد من الدول لجھة في وبرز توجھ جدید  -163
تونس خطة  قد أعدت  ف.  ) الستخدامات ھذا المصطلح على المستوى الوطني                                ً النوع االجتماعي أو الجندر، وفقا  (أو  

االستراتیجیة عبر   دولة فلسطینوأقرت  ؛)2020-2018(سة مقاربة النوع االجتماعي العمل الوطنیة إلدماج ومأس 
واعتمدت موریتانیا استراتیجیة وطنیة   ؛)2022-2017(ن الجنسین وتمكین المرأة القطاعیة للمساواة والعدالة بی 

؛ واعتمد  )2021-2011(وطنیة  الجنسانیة  السیاسة  البتنفیذ  جیبوتي  بدأت  و ؛  لتعمیم مراعاة منظور النوع االجتماعي
لمغرب  ؛ وأقر ا)2030-2017(الوطنیة للمساواة الجندریة ، االستراتیجیة إضافة الى استراتیجیة المرأة ،لبنان

 إضافة الى الخطة الحكومیة "إكرام".  ،2016الوظیفة العمومیة سنة  باستراتیجیة مأسسة مقاربة النوع  

أولویات تستدعي  بوصفھا قضایا معینة تخص النساء والفتیات الدول على تركیز وبینت التقاریر  -164
استراتیجیات منفصلة. وبرزت قضیة العنف ضد المرأة من ضمن أولویات بعض الدول التي اعتمدت  

لسودان  ا ووضع . ) 2015() والبحرین 2007كالجزائر (منذ عام  ، استراتیجیات خاصة بمناھضة العنف
طریق  ال جزر القمر خارطةوضعت و ،)2032-2015(االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل 

مصر على تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد  . وتعمل )2019-2017(لمكافحة العنف ضد المرأة 
حكومة  وقت ال تزال في ، 2030-2018فترة ث العراق استراتیجیة مناھضة العنف لل   ّ وحد  . ) 2020- 2015(المرأة 

تم   ،. وفي لبنان) 2027-2017( نف ضد المرأة ستراتیجیة متخصصة لمكافحة العاتنفیذ ب إقلیم كردستان ملتزمة 
. ولم تقتصر جھود الدول على مناھضة العنف  ) 2029-2019(تطویر استراتیجیة مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة  

ّ   . فقد أقر   ولویة ذات األبرزت قضیة االتجار بالبشر ضمن القضایا ، إذ و العنف ضد المرأة بشكل ضیقأسري األ         
في حین اكتفت   ،استراتیجیات متخصصة، المملكة العربیة السعودیةكاألردن والبحرین وتونس و ،بعض الدول
 القوانین والتشریعات ذات الصلة. تنفیذ بمان،            ُ كالمغرب وع   ، دول أخرى

. فقد  في جھود بعض دول المنطقة         ً متواضعا     ً  زا                                             ّ  وفي سیاق متصل، شغل موضوع الممارسات الضارة حی   -165
)  ومصر  اضیة إقرار استراتیجیات متنوعة خاصة بقضیة تزویج الطفالت (األردنشھدت السنوات الخمس الم

الحقوق   قضایاونالت . مصر)والسودان و(جیبوتي  تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث استراتیجیات خاصة بو
الصحة  ك  ،مومةقضایا األب   ً ا  إذ أولى عدد من الدول اھتمام                ً   بعض االھتمام أیضا ،    االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

الجزائر،  و، األردن، واالمارات العربیة المتحدةاعتماد استراتیجیات وخطط خاصة (، من خالل نجابیةاإل
وعلى الرغم من ذلك، ). المملكة العربیة السعودیةومصر، ومان، ودولة فلسطین، وقطر، ولبنان،            ُ والعراق، وع  
،  تونسما عدا في  ،متصلة بقضایا المرأة في الریف عتماد استراتیجیات المبذولة الجھود الضعف            ً یبدو واضحا  

جھود المبذولة على مستوى  على ال . ومن األمثلة بین الجنسین البیئة من منظور المساواةقضایا عمل على ولل
ت دولة  واعتمد  ،2015استراتیجیة مأسسة إدماج مقاربة النوع في قطاع الماء لمغرب ، وضع ااالستراتیجیات 

 . 2017-2015لسطین استراتیجیة إعالمیة نسویة لألعوام ف

ة والسالم حول أجندة المرأ 1325قرار مجلس األمن الرامیة إلى تنفیذ خطط الوطنیة یتعلق بال وفیما -166
 ؛الوقایة والحمایةوھي  ،تتجھ عدة دول نحو إعداد خطط وطنیة لضمان تنفیذ المحاور األربعة للقرار ،واألمن

  ً ا  خطط   ا   ّ أعد  ذان  الل  دولة فلسطینبرز في ھذا المجال كل من العراق ویعمار. ووإعادة اإل  ؛واإلغاثة  ؛والمشاركة
إلى       ً  استنادا  على دراسة وتقییم الخطط السابقة وإعداد خطط جدیدة            ً عمالن حالیا  یو ،وطنیة في فترة سابقة

  التجارب السابقة.

القضاء على التمییز ضد المرأة، أظھرت  المعنیة بلجنة المل لتنفیذ توصیات ط ع خطیتعلق بوضع  وفیما  -167
والخطط الوطنیة    یات ن غالبیة دول المنطقة تعمل على تنفیذ ھذه التوصیات من خالل االستراتیجأ التقاریر الوطنیة  

َ    عتم دة الم دول بتعمیم المالحظات الختامیة على جمیع المؤسسات الوطنیة  عدة تقوم وللنھوض بأوضاع المرأة.   

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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جدول زمني لالمتثال لتوصیات تحدید صیاغة خطة عمل وفقط ب دول قلیلة قامت والحكومیة المعنیة. بالمقابل، 
شارتا الى وجود خطة عامة شاملة لتنفیذ توصیات  أفلسطین اللتین  دولة  السوریة والجمھوریة العربیة  مثل    ،اللجنة

نشاء آلیة وطنیة  إل عدد من الدول في مبادرات     ُّ    قد ن ف ذت . و لقضاء على أشكال التمییز ضد المرأة االلجنة المعنیة ب
ختلف اآللیات الدولیة لحمایة  متابعة التوصیات الصادرة عن مباتفاقیات حقوق االنسان وحول  إعداد التقاریر   ُ      ت عنى ب

 حقوق االنسان. 

بمبادئ باریس        ً وفاء  ،  1993حقوق اإلنسان منذ عام  معنیة بنشاء مؤسسات وطنیة  إلالدول العربیة  جھدت  و -168
 .  المؤسسات تلك نشاء إبشأن  1993خالل المؤتمر العالمي لحقوق االنسان عام دة       َ المعتم  و 1991الصادرة عام 

 .  األعوام السابقة للفترة التي یغطیھا ھذا التقریرفي لعدد األكبر من دول المنطقة ھذه المؤسسات قد أنشأ او
ّ       من المرج ح أن  و وقطر ومصر    دولة فلسطینومثل األردن   ،على التصنیف "ألف"ھذه المؤسسات   حصل بعض ی       

ُ    وع مانوالعراق وتونس والجزائر  البحرین ، مثل صنیف "باء"وبعضھا على ت  ؛والمغرب   ُ     أ قرت  ووموریتانیا.   
خالل فترة الخمس سنوات التي سبقت   (2016)ولبنان    (2015)تشریعات إلنشاء مؤسسة وطنیة في كل من الكویت  

 إعداد ھذه المراجعة الدوریة. 

رصد انتھاكات حقوق اإلنسان وتقدیم  تولى ی ھالكن معظم ، وبشكل عام، تتنوع مھام ھذه المؤسسات  -169
دراستھا والبحث  بحقوق اإلنسان و حول انتھاكات بتلقي الشكاوى اآلخر ویختص بعضھا ھا. لحد منلالمقترحات 

المساواة بین  تلك المتعلقة بقتراحات ومشاریع القوانین، بما فیھا  االتقدیم بو  ؛ حالتھا إلى جھات االختصاص إفیھا و
أشكال  جمیع كاتفاقیة إلغاء  ،نلدول في إطار االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسا ابما یتالءم والتزامات  ،الجنسین

والیة محددة في مجال  لھذه المؤسسات  ت كانما إذا عدد كبیر من التقاریر الوطنیة  ّ   بی ن لم ی والتمییز ضد المرأة. 
بمتابعة قضایا حقوق المرأة.  معنیة   ً ا  قسامأفرة تتضمن امعظم المؤسسات المتو غیر أن . المساواة بین الجنسین 

لى  ؛ وإرصد وتحلیل االنتھاكات التي تطال حقوق المرأةوالمتعلقة ب ھذه المؤسسات  لى والیة ت تقاریر إشارأو
عملھا في  لى إو ؛حقوق المرأةإعمال  منیة فيتقییم أداء الحكومة والسلطة التشریعیة والقضائیة واألدورھا في 

مع اآللیات الوطنیة  ذه المؤسسات ھ لى تعاون           ً   تقاریر أیضا  إال. وأشارت حقوق المرأةبشأن التوعیة والتثقیف 
ودعم مقترحات تشریعیة تھدف الى مواءمة التشریعات الوطنیة مع االتفاقیات الدولیة  تقدیم المعنیة بالمرأة في 

عداد التقاریر  إل ا اإلطار الرسمي  بعضھیشكل  ، و ھذه المؤسسات على المستوى الوطنيتتعاون  والخاصة بالمرأة.  
 التمییز ضد المرأة.   كال شأالقضاء على جمیع الوطنیة الخاصة باتفاقیة 

ّ           المجتمعات المسالمة التي ال ی ھم ش فیھا أحد  المجال الخامس:  -ھاء  ُ                            

حول   وأ  ،أو تنفیذ خطة عمل وطنیة معنیة بالمرأة والسالم واألمن/اعتماد و حول شواھد متفرقة تتوافر  -170
والتخطیط  الرئیسیة لوضع السیاسات طر األج االلتزامات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن في ادمإلخطط وضع 

خطط العمل الوطنیة    حولمتفرقة كذلك  دلة  واأل.  الوزارات واألجھزة التنفیذیة   والرصد على المستوى الوطني وفي
لزیادة الوعي بجدول أعمال   ،عيبما في ذلك وسائل التواصل االجتما  ،ستراتیجیات االتصالااستخدام المتعلقة ب 

  الجھود تبقى  . و زیادة مخصصات المیزانیة لتنفیذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن ل ، أو  المرأة والسالم واألمن
فعل  مع المخاطر التي تتعرض لھا النساء والفتیات في الدول العربیة ب  ةتناسب غیر مھذا اإلطار المبذولة في 

.  الناجمة عن تلك النزاعات  لدول المجاورة إلى اریة سقالھجرة  البفعل موجات و  ،دولالنزاعات المسلحة في عدة 
الجھود والموارد المطلوبة إلقامة سالم عادل ومستدام وتنفیذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن تتجاوز  أن  بدو  ی و

 .  ات بالتوتر سم   ّ ت  المقلیمي اإلوضع ھذا الفي ظل   ال سیما   ،قدرات كثیر من الدول العربیة
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تصاعد موجات العنف الجنسي  على و ،قولبة مفاھیم العدالة بین الجنسینعلى للنزاعات تأثیر كبیر و -171
. ویزداد األمر صعوبة مع استمرار المعوقات التي تحول  األسري العنف  و  التمییز بین الجنسینالعنف القائم على  و

 ، مرتبطة بالمواقف االجتماعیة والسیاسیة معوقات . وھذه الدون وصول النساء الى العدالة في سیاق النزاعات 
النساء على  ة قدرفي تراجع    َّ  یسج ل و  . الفرص االقتصادیة واالجتماعیة، والممارسات التشریعیة والسیاسیةندرة و

یزید من  ما   ، معنیة بمساعدة المرأة على الوصولال لیات الحكومیة اآللى السلطات القضائیة والتشریعیة وإاللجوء 
 .)76( الرسمیةم العدالة غیر  ُ ظ                            ُ  لجوء العدید من النساء الى ن  فرص 

الدول  الجھود المبذولة من لى اتفاقیة حقوق الطفل، وإعلى الرغم من انضمام غالبیة الدول العربیة و -172
فضي إلى   ُ ت  النزاعات المسلحة في المنطقة العربیة ف. جسیمة حدیات تبقى توال سیما الطفالت،  ،حمایة األطفالل

الخدمات . وتتمثل ھذه األشكال في قصور أشكال الخطر تتعدد فیھ و آالف األطفالیعاني منھ وضع مأساوي 
التعلیم للجمیع  . فتوفیر                         ً  درسة أو الخروج منھا مبكرا  معدم االلتحاق بالوسوء التغذیة، انتشار و المتوفرة، الصحیة 
،  یین طفل في سن الدراسة خارج المدرسة في المنطقةمال  5  مع بقاء حوالي   ،في الدول العربیة  بعید المنال ال یزال  

طفال  لى حد قتل األإیصل     ٍ عنف  شكل یكتسي الخطر الناجم عن النزاعات و . )77(منھم من الفتیات في المائة  60
مقیتة  ظواھر  شكل  كذلك یكتسي  و؛  )78( والیمن   دولة فلسطینوالعراق  ووالسودان  الجمھوریة العربیة السوریة  في  

المعاییر واألعراف  انتشار  و  ، والنقص في فرص التعلیم  ،ھشاشة االقتصاد   بسبب التي تفاقمت    األطفال مثل عمالة  
معالجة النتائج الصحیة  والطفالت  التي تبذلھا الدول لحمایة األطفال  لتحدیات  من او.   )79( اتیةوالم غیر  االجتماعیة  

والتعرض لإلصابة باإلیدز وغیره من األمراض ) الدممثل فقر (سوء التغذیة والحمل المبكر السلبیة الناتجة من 
ومن ھذه التحدیات .  من منظور المساواة بین الجنسین ومراعاة احتیاجات النساء المصابات   ، وذلك ً ا  المنقولة جنسی

العمل المنزلي وأعمال  والمستویات المفرطة من    ، األطفالتشغیل  تنفیذ سیاسات وبرامج للقضاء على  صعوبة  كذلك  
 . الطفالت  ا ضطلع بھتي تمدفوعة األجر الالة غیر الرعای

سیما    ال  ،ج القاصرات والزواج القسريی زوتاستمرار  ناتجة من  ول عربیة تواجھ تحدیات  وال تزال عدة د  -173
تشیر   ، إذ تزویج الطفالت التقلیل من جسامة وال یمكن .  ً ا  قسری ً  ا  ریھج ترین           ّ وبین المھج  نزاعات في مناطق ال

قبل عید میالدھن  وجن  ُ ز  نساء شابات في الشرق األوسط وشمال أفریقیا   5واحدة من كل امرأة ن أ لى إلتقدیرات ا
من خالل  في السنوات القادمة،                                               ً             وفي ظل منظومة القیم السائدة، یتطلب األمر مزیدا  من االھتمام  .  )80( الثامن عشر

وقدراتھن؛   وزیادة الوعي باحتیاجات الطفالت  ؛اتخاذ التدابیر لمكافحة األعراف والممارسات االجتماعیة السلبیة
 .  فیھا   ّ ن  إشراكھوتعزیز وعي الفتیات بالحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة و

لى الجھود التي بذلتھا في سبیل توفیر الحمایة من االنتھاكات التي تطال النساء  إوتشیر تقاریر دول عربیة   -174
تعزیز وصول  لو ،مكافحة العنف ضد المرأةلتشریعیة     ً  جھودا  منطقة شھدت الفقد والفتیات في سیاق النزاعات. 

توثیق استخدام االغتصاب وجرى تطویر قدرات األجھزة األمنیة. من خالل  ،لى العدالةإ الالجئات والنازحات 
مسار انضمام  یشوب  عام ال یزال ضعفولكن، لغایة اآلن، كسالح حرب في بعض الدول التي تشھد نزاعات. 

 .  الخاصة بوضع الالجئین 1951لى نظام روما األساسي واتفاقیة العام إطقة دول المن

 
)76 ( E/ESCWA/ECW/2017/4. 
)77( 2016 UNESCO, . 
   . 2018 المتحدة، األمم أخبار )78(
    .2019 ،وآخرون  العربیة الدول  جامعة )79(

)80( UNICEF, 2018a . 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/state-gender-justice-arab-region-arabic.pdf
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تشیر المؤشرات الدولیة إلى نجاح الدول  ،   ّ ن  حقوقھ  وانتھاك   الطفالت وفي مجال القضاء على التمییز ضد   -175
في  كثیرة ماذج ناجحة نتوجد . وعلى تعلیم جید    ّ ھن  وفي تعزیز حصول ،العربیة في زیادة التحاق الفتیات بالتعلیم

توجد أدلة على تنفیذ سیاسات وبرامج  وتنمیة االبتكار وریادة األعمال.    ال سیما ،مجال تنمیة المھارات والتدریب 
إال أن غیاب إحصاءات .  للقضاء على العنف ضد الفتیات، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والممارسات الضارة

 . ون تقییم ھذه الجھود بشكل موضوعي دقیقة عن تطور ظاھرة العنف یحول د 

منھا األردن ومصر   ،بعض الدول العربیة في قوات حفظ السالم الدولیةإلى مساھمة تقاریر شارت أو -176
العمل اإلنساني  في وحلھا وإقامة السالم ونزاعات منع نشوب ال   ً      ً    دورا  ھاما  في بالتالي إلى أدائھا و، والمغرب 

  10نسبة  كة في حفظ السالم          ِ ھا المشار  َ  ق   َ ر            ِ  بأن تتضمن ف  لى سبیل المثال، ، عمصرالتزمت و. واالستجابة لألزمات 
لمنع انتھاكات القانون اإلنساني الدولي  مراعاة حتى تصبح ھذه القوات أكثر  ،على األقل من اإلناث في المائة 

 لنساء والفتیات في حاالت النزاعات المسلحة.  لوانتھاكات حقوق اإلنسان 

 سادس: الحفاظ على البیئة وحمایتھا وإصالحھاالمجال ال  -واو

انعكاسات أي    تقییم و   منھاج عمل بیجین األولویة لتعمیم مراعاة منظور المساواة بین الجنسین إعالن و أعطى   -177
.  ، على النساء والرجال وعلى جمیع المستویات االت  كل المج التشریعات أو السیاسات أو البرامج في  یشمل  بما  ،  إجراء 

السیاسات    وتقییم صد  تصمیم وتنفیذ ور في  النساء والرجال  شواغل  تعمیم مراعاة  ل   ھو استراتیجیة منھاج عمل بیجین  و 
وبحیث   ،    ً معا   على النساء والرجال  ة نفع م بحیث تعود بال  ، والبرامج في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

 . ھو تحقیق المساواة بین الجنسین من منھاج العمل    والھدف النھائي .  انعدام المساواة بین الجنسین   یدوم   ال 

في إدارة البیئة والموارد  ي قیاد دورھا البعض الجھود في مجال دعم مشاركة المرأة وبذل مع التسلیم ب و -178
ھذه الجھود ف ، إلى األراضي والمیاه والطاقة وغیرھا من الموارد الطبیعیة والتحكم فیھا ھاوصولدعم و ،الطبیعیة

نھجیة  في السیاسات البیئیة بشكل یتسم بالم المساواة بین الجنسین  زال قاصرة عن إدماج منظورات واھتمامات  تال  
التحتیة  ى لبیئیة ومشاریع البن                 ً                                          ویتطلب األمر مزیدا  من االھتمام برصد وتقییم تأثیر السیاسات ا . واالستدامة

أن  على الرغم من و . المستدامة على النساء والفتیات، وبتعزیز األدلة والبراھین المتصلة بأثر ھذه السیاسات 
مثل مخاطر  ، على المرأةفي بعض الدول لرفع مستوى الوعي بشأن المخاطر البیئیة والصحیة المبذولة الجھود 

أولویة الحفاظ على البیئة  فتسیر في االتجاه الصحیح، جیات والتلوث الصناعي، المنتجات االستھالكیة والتكنولو
 .  اجات األساسیة للمواطنینتیح االلبیة لتالالزمة في معظم الدول العربیة أمام البرامج العاجلة راجع تت وحمایتھا 

البیئة من منظور إعالن  مقاربتھ لقضایا عن معلومات كافیة في تقاریره قدم بعض الدول ی لم بینما و -179
قضایا   ل إدماج  َّ شك   ،على سبیل المثال. إنجازاتھا في ھذا المجال دول أخرى أبرزت فقد  ،ومنھاج عمل بیجین

تنفیذ خطة العمل  الھادفة إلى ستراتیجیات الحكومة المغربیة ا ى حد إوالبرمجة  التخطیط  في جنسین المساواة بین ال
  مقاربة  إدماج مأسسة " أعدت الحكومة دراسة استراتیجیة حول ،لذلكو. لالحكومیة للمساواة بین المرأة والرج

في  مبدأ المساواة بین الجنسین في اآللیات اإلداریة تعمیم مراعاة لى إھدفت الدراسة و ". الماء قطاع  في  النوع 
انتھت الدراسة بصیاغة  و.  والبرامج والمشاریع، من خالل مسارات متعددة  وترسیخھ في الممارسات   ،قطاع المیاه
تطویر    ) 1(:  ھي  ،المساواة بین الجنسین في قطاع المیاه قامت على أربعة محاورلتعمیم مراعاة قضایا  استراتیجیة  

تعمیم مراعاة قضایا   )2( یاه؛الم قطاع  في  الجنسین  بین المساواة القدرات المؤسسیة المستدامة لضمان ترسیخ 
  في الوزارة  القرار  صنع  في ومشاركتھن  النساء وزیادة تمثیل  البشریة  وارد الم تدبیر  في المساواة بین الجنسین 

تعمیم مراعاة قضایا    ) 4(یاه؛  الم  بقطاع   الخاصة   المھن  في  الجنسین   بین   المساواة   إدماج  )3(  ؛یاهبالم  المكلفة  المنتدبة 
  المائیة  ووكاالت األحواض یاه بالم  المكلفة  المنتدبة الوزارة طرف من المنجزة البرامج فيالمساواة بین الجنسین 
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تبعت االستراتیجیة بخطة عمل      ُ واست  یاه.  الم   قطاع  في  الجھات الفاعلة    مع  تشاركي  إطار  في   المنجزة  البرامج  وفي
وحددت ھذه الخطة  . 2020الى عام  2017لفترة من عام خالل ا ،لمحاور األربعة على المدى المتوسطتنفیذ ال

 . المیزانیة الخاصة بكل نشاط و، ھاالمعنیة بتنفیذ الجھات واألنشطة، 

بشكل متكافئ   ،ھتمام في السنوات القادمة ضمان استفادة المرأةاال المجاالت التي یجب أن تحظى ب من و -180
.  تحسین التوازن بین الجنسین في التشغیل ذلك    شأن إذ من    ،من الوظائف الالئقة في االقتصاد األخضرمع الرجل،  

الناجمة عن  أن المنطقة العربیة لیست من مناطق العالم المعرضة للكوارث الطبیعیة، فإن المخاطر إلى     ً  ونظرا  
یجب أن  التي  و  ،تقاریر الدولتناولھا  وأحد المجاالت التي لم ت .  رات المناخیة المحتملة ال تلقى االھتمام الكافي     ُّ لتغی  ا

نفیذ القوانین والسیاسات المراعیة العتبارات المساواة  تعزیز وت  ،تحظى بقدر أكبر من االھتمام في السنوات القادمة
 . آثاره والتخفیف من  ، المناخر    ُّ تغی  التصدي لبالحد من مخاطر الكوارث، والمتعلقة بین الجنسین 
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 المتخذة على الصعید الوطني المؤسسات الوطنیة واإلجراءات  -     ً ثالثا  

ّ     طر قت  ت -181 منھاج عمل بیجین  إعالن والوطنیة المعنیة بقضایا المرأة وبتنفیذ            ِ المؤسسات  إلى  التقاریر الوطنیة   
قضایا  ات معنیة بمؤسسإلنشاء دول المنطقة             ِ    المبذولة من ق بل  جھود الالتقاریر ھذه تناولت و. 2030خطة عام و

نوعت  كما ت ،  دوار المنوطة بھا ومقاربات عملھانشاء ھذا المؤسسات واألإزاء طرق إ مقاربات  الوتنوعت    .المرأة
مع التركیز على   ،2030عام خطة  إعالن ومنھاج عمل بیجین و لكل من  ةوطنی الرامیة إلى تنفیذ استجابة  جھود ال

 . من أھداف التنمیة المستدامة 5الھدف 

 المؤسسات الوطنیة  أنماط  -ألف

لنھوض بأوضاع المرأة.  المعنیة باشكال التي تتخذھا اآللیات الوطنیة ، تتنوع األات على مستوى المؤسس -182
لمرأة في بیجین  المعني باللمؤتمر الرابع خالل التحضیرات اآللیات  ھذهفي إنشاء  ةفقد نشط معظم الدول العربی 

كما ورد   ،إلیھا  باألعمال الموكلة   لالضطالع الزمة  الوالیة السندت إلیھا  ، أء تلك اآللیات إنشابعد  و  .1995في عام  
لنھوض بالمرأة وتعزیز  لغالبیة الدول العربیة جھودھا الوطنیة   ّ   كث فت في وثیقة إعالن ومنھاج عمل بیجین. و

 .  عامةاتجاھات  ة وذلك ضمن ثالث  ،المساواة بین الجنسین

للمؤسسات  مراجعات مؤسسیة الستحداث مؤسسات جدیدة مكملة إجراء في أول ھذه االتجاھات تمثل ی و -183
        ً                     استرشادا  باألولویات الوطنیة.   ،موضع المؤسسات القائمة لتعزیز دورھاو تأأو العمل على إعادة ھیكلة  ،القائمة

       ً  استجابة    ، تم التركیز في االتجاه الثاني على مراجعة طرق عمل اآللیات الوطنیة المعنیة بالنھوض بالمرأةی و
التنمیة  من أھداف  5ـ لھدف الستجابة لتعزیز القدرة على االأجل  منرات،               ّ  الوالیات والمتغی  وألولویات الوطنیة ل

ّ       . كل  ذلك     ً مثال  المستدامة،   سواء على المستویات    ،عملھال  ة ھ  ِّ وج   الم ھذه المؤسسات ول   ة م  ِ نظ  المأطر السیاسات  ضمن     
ضخ المزید من الموارد والقدرات والمعارف في    ركز على ی، فاالتجاه الثالث أما  الجھویة.    وأ القطاعیة    وأ الوطنیة  

ضمن ھذه  ھ كثیرة  َ  شب  و  تقاطع  َّ       سج ل أوجھ وت . اإلجراءات مزید من اتخاذ ، من أجل األطر المؤسسیة القائمة
 .  في إطارھا متكاملة دول خطوات   ّ       نف ذ عدة تو  ، االتجاھات الثالثة

  214الدستور في المادة ضمن ی، في مصرووزارة خاصة بشؤون المرأة. إنشاء فلسطین ب دولة وتنفرد  -184
.  ھ صدر قانون ینظم عملو یتبع مباشرة لرئیس الجمھوریةالذي  ،منھ استقاللیة المجلس القومي لشؤون المرأة

  في مجال حمایة المرأة المصریة  ھالمجلس في القوانین واللوائح المتعلقة باختصاصات عملھذا رأي بویؤخذ 
ھذا  أنشئ قد و. الذي یتبع للملك مباشرة  ،المجلس األعلى للمرأة في البحرینلى                ً  وینطبق ذلك أیضا  ع. وتمكینھا 
رأیھا في أي قضیة  التماس مؤسسة مستقلة تلتزم كافة الجھات الرسمیة في بوصفھ  ، قانونالبموجب المجلس 

 . یتعلق بھا تتعلق بالمرأة وقبل اتخاذ أي إجراء 

اآللیات المعنیة بالنھوض    ،موریتانیاوالمغرب و  الجزائر وجزر القمر وجیبوتيكتونس و  ،في دول أخرىو -185
منھا األسرة والمرأة والطفولة والتضامن االجتماعي وكبار   ، بعدة قضایانى ع                  ُ ھي جزء من وزارات ت  بالمرأة 

ندرج ضمن أعمال وزارة  ی المعنیة بشؤون المرأة اآللیة الوطنیة عمل مان ولیبیا، ف ُ ع  السودان و السن. أما في 
. ففي    َ     كل یھماو  أوطنیة معنیة بقضایا المرأة     ً ا  و لجانأأنشأت دول أخرى مؤسسات وطنیة  وقد  الشؤون االجتماعیة.  
ھیئات كاللجنة العلیا للمرأة العراقیة والھیئة السوریة لشؤون األسرة  أنشئت    والعراق،  سوریة الجمھوریة العربیة ال

تعتبر  ، حیث  اإلطار، یبرز نموذج األردنھذا  استقاللیتھا. وفي  مع االحتفاظ بكومیة  تتبع لجھات ح، وھي  والسكان
اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة جھة شبھ حكومیة. أما في لبنان، فھناك وزارة للتمكین االقتصادي للشباب  

 الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة. ، إضافة إلى والمرأة
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أصبح    ،ففي الكویت .  مراجعة األطر المؤسسیة في عدد من الدول  ت تم  ،مسة األخیرةوخالل األعوام الخ -186
                                                                         ً  ھو الجھة المسؤولة عن إعداد وتقدیم التقریر الحالي إلى اآللیات الدولیة، خلفا    ون األسرةؤالمجلس األعلى لش 

 ،2016عام  ذا المجلس بھالئحة النظام األساسي الخاصة    ت صدروقد                                           ً  للجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء سابقا . 
، أنشئ مجلس شؤون      ً أیضا   المملكة العربیة السعودیة یعمل تحت مظلة وزارة الشؤون االجتماعیة. وفي ھو و

یعمل من خالل لجانھ األربع على قضایا المرأة، والطفولة،  وھو  ،2016األسرة بقرار من مجلس الوزراء عام 
مجلس الوزراء  أصدر ، 2019سبتمبر أیلول/إعداد ھذا التقریر في في وقت والحمایة األسریة. و ،وكبار السن

.  یقضي بإنشاء اللجنة الوطنیة المعنیة بشؤون المرأة والطفل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة     ً  قرارا   القطري  
رئاسة وزیر التنمیة  وھي ب ،ق المرأةلى حمایة وتعزیز حقورمي إوت ،لالتفاقیات الدولیة          ً تعمل وفقا  وھذه اللجنة 

، فال یزال االتحاد النسائي العام، وھو  اإلمارات العربیة المتحدةفي اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة. أما 
الرغم من استحداث آلیات وطنیة  على    ،یقوم بدور اآللیة الوطنیة للنھوض بأوضاع المرأة  ،مؤسسة غیر حكومیة

كمؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة التي تم تأسیسھا    ،أخرى حكومیة  ات لى مؤسسإضافة إ،  دناهأخرى كما ھو مذكور أ
 . 2015في عام 

متعددة   ات إنشاء مؤسسات ومجالس وآلی   ّ     تمث ل في لدى الدول العربیة   ٌ ھ                            ُّ وبرز في السنوات األخیرة توج   -187
نشأتھ اإلمارات  أ الذي  ، مجلس التوازن بین الجنسینمن ھذه الھیئات تعمل على ردم الفجوات بین الجنسین. و

حول التوازن بین                    ً وأصدر المجلس دلیال   . تقلیص الفجوة بین الجنسین في العملل 2015في عام العربیة المتحدة 
استحدثت تونس  وات التنمیة الوطنیة في مجاالت عدة. أولویالرامیة إلى تلبیة تعزیز جھود الدولة ، ل الجنسین

دور  ھ ول  ،یتبع لرئاسة الحكومة، وھو 2016مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجل في عام 
ویھدف إلى   ، في التخطیط والبرمجة والتقییم والمیزانیةقضایا المساواة بین الجنسین تعمیم مراعاة في استشاري 

  ، على جمیع أشكال التمییز بین المرأة والرجل وتحقیق المساواة بینھما في الحقوق والواجبات. وفي المغرب لقضاء  ا
والمجلس االستشاري لألسرة والطفولة.   2017تم تشكیل ھیئة المناصفة لمحاربة جمیع أشكال التمییز في عام 

فة    ّ  مكل  الو التابعة لمجلس الوزراء ،المرأة العراقیةعید تشكیل اللجنة الدائمة العلیا للنھوض بواقع أ  ،وفي العراق
 اقتراح السیاسات العامة ذات الصلة بقضایا المرأة.   

حتى  ،  مع إعالن ومنھاج عمل بیجین عمل اآللیات الوطنیة للنھوض بأوضاع المرأة ینسجم  بشكل عام،  و -188
    ً  دورا   تؤدي . وھي تھا واتجاھاتھا ووالیا  نطاقات عملھا ومجاالت تدخلھا  ت وتنوعإنشائھا مقاربات اختلفت ن إو

 ما یلي: یشمل ، القرارصانعي السیاسات و    ً                       شامال  لعدة قطاعات لدى واضعي         ً استشاریا  

 بصفة مباشرة أو غیر مباشرة؛ والبت فیھا،   األمور المرتبطة بقضایا المرأةبشأن سداء المشورة إ •

 ؛مرأةوتمكین البین الجنسین    رسم السیاسات والخطط الوطنیة الخاصة بالمساواة •

 وتمكین النساء؛ بین الجنسین بالمساواة  المتعلقة  صیاغة خطط العمل التنفیذیة  •

 ؛ فیھاي أبداء الرإ و مرأة أ بال  ةاقتراح مشاریع القوانین الخاص •

 ؛ المساواة بین الجنسینعنى بقضایا                                     ُ متابعة وتقییم السیاسات العامة التي ت   •

 ات واألطر الدولیة ذات الصلة؛االتفاقی المشورة بشأن  سداءإ •

 ون المرأة؛ؤ تمثیل الدولة في المحافل والمنظمات الدولیة المعنیة بش •
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 ؛في مجال قضایا المرأةجراء الدراسات والبحوث إرصد المعلومات والبیانات الخاصة بالمرأة و •

 ؛مرأةالوعي العام بقضایا المستوى رفع  •

الجنسین  تعمیم مراعاة المساواة بین  ُ    ب ل   ُ س  تعزیز  ومرأة  قضایا الفي  بناء قدرات المؤسسات المختلفة   •
 ضمن السیاسات والخطط؛ 

 شكال التمییز ضد المرأة؛أعداد التقاریر الوطنیة الخاصة باتفاقیة القضاء على جمیع إ •

 بقضایا المرأة؛ المعنیة  ھدات  لى لجان المعاإمة                                               ّ المشاركة في صیاغة وعرض التقاریر الوطنیة المقد   •

 لمساواة بین الجنسین؛ قضایا الراعیة م  میزانیات دعم جھود وضع  •

 تنسیق العمل مع األطر الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة المعنیة بقضایا المرأة؛ •

وتنفیذ السیاسات والخطط والبرامج وتخصیص الموارد  اعتماد لضمان ات حكوم مع الالتنسیق  •
 الالزمة لتنفیذھا؛  الحكومیة  المیزانیات و

 ؛ات المحلیةوالخاص والمجتمع عام  تنسیق التعاون بین القطاع ال  •

إعالن   ھارصد تنفیذ االلتزامات الدولیة للنھوض بالمرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین، بما فی •
وقرارات مجلس األمن    ،ومنھاج عمل بیجین، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 حول المرأة واألمن والسالم. 

  تعتمده ذي  التشاركي الھج  َ ن  وشددت الدول خالل عرضھا لآللیات المعنیة بالنھوض بأوضاع المرأة على ال  -189
الفاعلة  ھیئات  عن مختلف الوممثالت    ممثلینھذه اآللیات  تضم  ن  أعلى    ھاحرص، والمتنوعةاألطر  ذه  في إطار ھ
قضایا  ف . نشاء ھذه األطر إلم تقتصر جھود الدول على و. والباحثینكادیمیین واألمثل الجمعیات   ،المرأةفي مجال 

مثل اآللیات المعنیة   ،نسان في الدولحقوق اإل لضمن قضایا مختلف اآللیات والجھات الوطنیة تندرج المرأة 
و دوائر  أ ؛ و لجان المرأة في البرلمانأ ؛ و المرأة الریفیةأ سرة و األأو الطفل أاإلعاقة األشخاص ذوي بقضایا 

 وزارات التضامن والشؤون االجتماعیة.   ً  ا   تحدید و  ،المرأة في الوزارات ذات الصلة

تطویر أدوات  على لة لھا           ّ سسات المكم  لنھوض بالمرأة والمؤالمعنیة باوطنیة اللیات عدد من اآلعمل وی -190
على  من أجل مساعدتھا األجھزة واللجان المتخصصة، تشكیل نقاط االرتكاز أو تعیین مثل  ، تنفیذیة وإجرائیة

لوالیات الجدیدة  ستجابة لاالمن وبھا المنوط  دورالأداء تمكینھا من و  ، لیتھافعتعزیز تیرة العمل و و سریع ت
استحدث المجلس القومي للمرأة في مصر لجنة المرأة ذات اإلعاقة في   ،على سبیل المثال. مستجدةواألولویات ال

في  في تنسیق عدد من البرامج التنفیذیة الداعمة للمرأة ذات اإلعاقة، و دور بھذه اللجنة اضطلعت و. 2016عام 
قامت مؤسسة  و. ) 10/2018(إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر الرامیة إلى دعم الجھود 

ومؤسسة حمد   حمایة الطفل والمرأة في قطر بإنشاء مكاتب لھا في كل من إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلیة 
           ً  وأنشئت أیضا   . بمبنى المحاكم للتأھیل االجتماعي في النیابة العامة وآخر لالستشارات العائلیة  ً ا  ومكتب ، الطبیة

ة.  حقوق اإلنسان بوزارة الخارجی ومكتب  ،ق اإلنسان بوزارة الداخلیةللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان وإدارة حقوا
والبروتوكوالت الدولیة    االستراتیجیات   التي تنص علیھا نشطة  األ برامج والتنفیذ ومتابعة  الھیئات  ذه  ھ  من ھدف  الو

وفي  بشكل تكاملي وذلك  ،   ً وصا  والمرأة خص   ً وما  عم بحقوق اإلنسانمتعلقة والتشریعات الوطنیة الالصلة ذات 
 . 2030رؤیة قطر الوطنیة ضوء 
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َ          مسار ي إعالن ومتقدم على  یتطلب إحراز  یتعلق بالموارد،    وفیما  -191 ضخ    2030خطة عام  نھاج عمل بیجین و    
وتفعیل  إلى تدابیر ملموسة  الجھود من أجل ترجمة االلتزامات والخطط الوطنیة  بذل مزید من  المزید من الموارد و

میزانیة  واقع المرأة والمجتمع. على سبیل المثال، أشار التقریر الوطني للبنان إلى أن  األطر المؤسسیة لتحسین
إنشاء مكتب وزیر دولة  مرسوم  بعد صدور    ،كذلك.  ً  ا  مستمر   ً ا  انخفاضتسجل  الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة  

ضعف  یاألمر الذي ال یزال  ،میزانیة واضحةذات لى وزارة إالھیئة  قرار بتحویل أي ، لم یصدر لشؤون المرأة
المملكة العربیة  في  2019عام میزانیة ارتفعت  في المقابل،تنفیذ برامج تسھم في تمكین المرأة.  على ھا قدرت

مبادرة تھدف إلى تمكین    26یساھم في االستثمار في  س ما  ،  2018عن میزانیة عام  في المائة    7.3بحوالي    السعودیة
 للمملكة.  2030برامج لتحقیق رؤیة عام   ةضمن ثالث  المرأة واألسرة 

 وإعالن ومنھاج عمل بیجین:   2030التنمیة المستدامة لعام خطة   -باء
 تسلكھما اآللیات الوطنیة المعنیة  مساران متقاطعان 

 2030بتنفیذ خطة عام 

سند بعض  في حین أو . 2030خطة عام تنفیذ اآللیات الوطنیة المعنیة ب العربیة  الدول  استعرضت تقاریر -192
ألف  تت لتنفیذھا آلیات متخصصة كریس عمل بعضھا اآلخر على ت، إلى الوزارات المعنیة الخطة تنفیذ ھذه الدول 

والمجتمع المدني،   ،القطاع الخاص   ن عنممثلیھذه اآللیات من  ألف  ، تتوفي بعض الدولذات الصلة.    األجھزة من  
تعمل  و .  منظومة األمم المتحدة والبرلمانات واللجان النیابیة،  والمؤسسات الدینیة،  واألوساط االكادیمیة والبحثیة،  و

في خطة عام  كما ن المرأة    ِّ مكو       ُ      ھي ت عنى ب. و بالتنمیة متعلقة ھذه اآللیات على تطویر الخطط والرؤى الوطنیة ال
عمل  تو .المرأة في جمیع المجاالت بنھوض الوتعمیم مراعاة المساواة بین الجنسین  أولویاتھا تتضمن ذ إ ،2030

على تعزیز  اآللیات المعنیة بالمرأة ضمن اآللیات الوطنیة المعنیة بالتنمیة المستدامة، و إدراج دول على ة عد 
ة الطوعیة حول التقدم  االستعراضات الوطنیریر وتقدیم ا التق إعداد التنفیذ ولة في مختلف مراحل امشاركتھا الفع

 .المحرز

،  على سبیل المثال. كإطار داعم لخطط التنمیة الوطنیة  2030خطة عام  لى أھمیةعدیدة إوأشارت دول  -193
مة الخطط  ءالمستدامة كآلیة رسمیة لموا الحكومة األردنیة اللجنة الوطنیة العلیا للتنمیةأنشأت       ً             تنفیذا  لھذه الخطة، 

من ضمنھا الفریق القطاعي للنوع االجتماعي والمساواة   ،فرقة عمل قطاعیة 17ھذه اللجنة لتبع ت و  . الوطنیة معھا
عدد من األجھزة الحكومیة  یتألف من و  ،ألمینة العامة للجنة الوطنیة لشؤون المرأةا ترأسھ ت لذي الجنسین ا بین

 . ومنظمات المجتمع المدني

والقطاع    ،مختلفة  أجھزة حكومیةتجمع بین  م  وضع أطر تشاركیة واضحة المعال  2030خطة    تطلب تنفیذ وی  -194
وضع الخطط الوطنیة والبرامج وتنفیذھا  من أجل    ،التنمیةفي  شركاء  الو  ،ومنظمات المجتمع المدني  ، غیر الحكومي

واتساع   2030خطة عام الذي تتسم بھ  شمول طابع ال، یتطلب تجربة العراق ّ    بی نت وكما . بشأنھاریر االتقإعداد و
إدارة تنفیذھا  والواقع    رض أعلى  ة ھذه الخطة  رجمتلوذلك    ، وحیويال  اضطالع مختلف الشركاء بدور فعنطاقھا  

آلیات تنسیق وتعاون   ذلك، بدوره، ویتطلب . ن المساءلة والمحاسبة بشأن التقدم المحرز في تحقیقھا ابكفاءة وضم 
 . 2030خطة عام یستجیب لمتطلبات    ً ا  وتشاركی       ً وشامال    ً  ا  موحد   ً ا  نھجتعتمد  لة افع

تقاریر  أجمعت  فقد  في الدول العربیة،  عنیة بقضایا المرأة والتنمیة  مآلیات مؤسسیة  إنشاء  الرغم من  على  و -195
  بین  التنسیق  القصور فيھذه التحدیات  من أھم . وآللیات تلك ا عمل یق الدول على وجود تحدیات تعھذه غالبیة 

و الھیئات المعنیة بمراجعة  أفي اللجان مراعاة قضایا المساواة بین الجنسین تعمیم ضعف آلیات و، تلك اآللیات 
اریر  التقأشارت و. وتعزیزھا  التشریعات وإعداد الخطط واالستراتیجیات المتعلقة بحمایة حقوق النساء والفتیات 
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ھذه   ات تطویر استجابالالزمة لالموارد المالیة والبشریة كذلك و واإلحصاءات المعلومات والبیانات قلة إلى     ً أیضا  
استخدام تكنولوجیا  التي یتیحھا خیارات التعاون والعمل التشاركي  ، بشكل خاص ذكرت التقاریر، و. المؤسسات 
  . من القیود   تجاوز القیود الجغرافیة واالقتصادیة واألمنیة وغیرھا على  بدورھا  تساعد  ، التي  واالتصال  المعلومات 

 .نزح إلیھا النساء والفتیات التي ت  اوالدول المجاورة لھلنزاعات امتضررة من التحدیات في الدول التلك تعاظم  ت و

عن  ، و المھمشةفئات ضمان مشاركة النساء والفتیات من العن التزال آلیات العمل التشاركي قاصرة و -196
األسباب البنیویة المتعلقة بآلیات العمل  عدد من إلى ذلك ى یعزو  . إبراز مخاوفھن في غالبیة الدول العربیة

ومن ھذه األسباب االعتماد على  .  بھذه اآللیات لة                                                           َّ المؤسسي وآفاق العمل مع المجموعات النسویة والمجتمعیة الممث  
یصال  إل اآللیات والمراصد المعرفیة القائمة لتحدید أولویاتھن، وعلى منظمات المجتمع المدني والجمعیات الخیریة  

أصوات العامالت المنزلیات أو النساء والفتیات الالجئات والنازحات في   ال سیمابشكل غیر مباشر، أصواتھن 
لنساء اھمیش في ت  ُ ن   ِ ع   ْ م  ُ  ی  االحتالل اإلسرائیلي ال یزال و . والعراق ةالسوری ة للجمھوریة العربیة وراجمدول الال

األسیرات النساء والفتیات تھمیش في  و ، اإلسرائیليوالفتیات الفلسطینیات في المناطق المحتلة خلف جدار العزل 
 .  ماس         ّ مناطق الت  والمقیمات في 
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 حصاءاتالبیانات واإل  -     ً رابعا  

ّ  إن   -197 األنشطة  في  أساسي  ركن المساواة بین الجنسین وتصنیفھا إلنتاج إحصاءات وتحلیلھا جمع البیانات  
ة لجمیع  ملاش ة وتوفیر إحصاءات دوریو . وبسیاسات تمكین المرأة خاصة ،المتعلقة بالسیاسات التنمویة عامة

ترتیب و ،والتحدیات  اكلحدید المشت، وذلك لمراجعات مستندة إلى القرائن أساسي إلجراءشرائح المجتمع 
السیاسات  یحتاج المخططون وواضعو و . ھا لتدخالت وتقییم أثر تنفیذ ال الالزمة وتخصیص الموارد  ، األولویات 

مراعیة لقضایا  ستراتیجیات والبرامج الحسب الجنس لتقییم االتجاھات ووضع االنفة حصاءات مص إإلى بیانات و
السیاسات رصد  دوره في  أداء  من    تمكن یل اإلحصاءات  یحتاج المجتمع المدني إلى ھذه  كما    المساواة بین الجنسین. 

 والخطط الوطنیة للتنمیة المستدامة. التنمیة المستدامة ي ضوء أھداف ف، وتقییمھا والبرامج 

 المرجعیات   -ألف

المساواة بین  وضع إعالن ومنھاج عمل بیجین خارطة طریق تسترشد بھا الدول إلدماج إحصاءات  -198
المبذولة  جھود الوتقییم رصد والستخدام ھذه اإلحصاءات في  ، الوطنیةاإلحصائیة  ات ضمن المنظومالجنسین 
في منھاج عمل   3-على نحو یتسم بالموضوعیة. ویؤكد الھدف االستراتیجي حاء المساواة بین الجنسینلتحقیق 

بیجین على ضرورة "توفیر ونشر بیانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس ألغراض التخطیط والتقییم"، ویحدد 
ّ   یوج ھ و منھا. جراءات المطلوبة من كل واإلعن ذلك الجھات المسؤولة  حصائیة  جھزة اإلاألإلى منھاج العمل   

 : مفادھا ما یلي   ،توصیات مجموعة من ال  قلیمیة والدولیةالوطنیة واإل

 ، بصورة دوریة؛ وتبویبھا وتحلیلھا وعرضھا  ا مجمع البیانات المفصلة حسب العمر والجنس وغیرھ (أ)

إشراك مراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة في وضع واختبار المؤشرات الالزمة لتحلیل   (ب)
 ؛ إحصاءات المساواة بین الجنسین، ولرصد تحقیق أھداف منھاج العمل

 ؛تحسین مفاھیم وأسالیب جمع البیانات عن حالة المرأة والرجل ومشاركتھما في جمیع القطاعات  (ج) 

حصاءات الحیویة وإدراج تحلیل إحصاءات المساواة بین الجنسین في النشرات  م اإل      ُ  ُ تعزیز ن ظ   (د)
 واألبحاث. 

 : اتخاذ مجموعة من التدابیر، منھا إلى الحكومات منھاج العمل دعو وی -199

صدار نشرة إحصائیة تعرض البیانات الخاصة بالمرأة والرجل وتفسرھا  بإ  ،      ً دوریا   ،قیامضمان ال (أ)
 ؛في شكل یناسب فئة واسعة من المستخدمین غیر المتخصصین

لى استعراض مدى كفایة نظام  حصاءات ومستخدمیھا في كل بلد عضمان مواظبة منتجي اإل (ب)
 ؛ حصاءات الرسمي وتغطیتھ قضایا المساواة بین الجنسیناإل

العمل والقطاع  صحاب وتشجیع المنظمات البحثیة والنقابات وأ ،إجراء دراسات كمیة ونوعیة (ج) 
 ؛الخاص والمنظمات غیر الحكومیة على إجراء مثل ھذه الدراسات 

ین الجنسین عند وضع السیاسات العامة وتنفیذ البرامج  استخدام بیانات تراعي المساواة ب  (د)
 . والمشاریع
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، بإدماج مفھوم  1995أیلول/سبتمبر  15إلى  4من  مؤتمر بیجین في الفترة التزمت الحكومات، أثناء وقد  -200
والبرامج  عملیات تنفیذ ھذه السیاسات  وفي  المساواة بین الجنسین في كل عملیات إعداد السیاسات وبرامج التنمیة،  

 .)81( یمھایوتق 

المعنون   )25-(د  286القرار  ،وعلى الصعید اإلقلیمي، اعتمدت اإلسكوا في دورتھا الخامسة والعشرین -201
اتخاذ  عضاء إلى الدول األ الذي دعت فیھ "، المرأة وتمكین  المساواة  ألغراض  االجتماعي النوع  إحصاءات "

 : ، منھا تدابیرمجموعة من ال

نوع االجتماعي"،  اإلطار العربي لقضایا ومؤشرات ال"اعتماد مجموعة المؤشرات الواردة في  (أ)
ستخدم في رصد وتقییم السیاسات      ُ كي ت  ا باعتبارھا مجموعة موحدة من المؤشرات، وتوفیر إحصاءات متعلقة بھ

 ؛ ستراتیجیة المرتبطة بالمساواة بین الجنسینوخطط العمل اال

لمساواة بین الجنسین وتوفیر البیانات المصنفة  ل  ة راعیالمشر وتحلیل المؤشرات  تطویر آلیة لجمع ون  (ب)
في االعتبار عند صیاغة  ھذه المؤشرات والبیانات كي تؤخذ  ،الجنس والتجمع السكاني والفئات العمریة حسب 

 ا؛ھة لراعی مبالمساواة بین الجنسین و  ةتصل مسیاسات وبرامج 

م اإلحصائیة،   ُ ظ                                                 ُ  إلدراج قضایا وإحصاءات المساواة بین الجنسین في الن  وضع وتنفیذ برامج تدریب   (ج) 
 .)82(بغیة توعیة منتجي البیانات ومستخدمیھا بمسألة المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة 

حزمة من  تضمن ی  ً  ا  إطار  ّ   توف ر ھذه الخطة و . لتتكامل مع منھاج عمل بیجین 2030عام خطة وجاءت  -202
تحقیق المساواة بین  " من أھداف التنمیة المستدامة  5الھدف  غایات التقدم المحرز في تحقیق لقیاس المؤشرات 

تضمن  تو .  من منظور المساواة بین الجنسین األخرى  األھداف  قیق  تحفي  و،  الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات"
على أھداف التنمیة     ً ة  موزع   ً  ا  مؤشر  54لمساواة بین الجنسین  قائمة المؤشرات ذات الصلة بتمكین النساء والفتیات وا

تقیس االختالفات والتفاوتات    ومؤشرات المساواة بین الجنسین   .  5بالھدف      ً  خاصا     ً  ا  مؤشر  24، منھا  17ـ  المستدامة ال
زات    ُّ تحی  الختالفات عن  ما تنشأ ھذه اال   ً ا  غالب. و                                                         ٍ بین أوضاع النساء والرجال في جمیع مجاالت الحیاة على نحو واف  

 متجذرة في المجتمع بسبب الثقافة المجتمعیة. تكون      ً     غالبا  ما  و  ، التمییز بین الجنسینالناتجة من 

ع خصائص النساء والرجال، إضافة إلى خصوصیات فئات     ّ تنو  المساواة بین الجنسین إحصاءات وتبین  -203
  أھداف التنمیة المستدامة وتطبیق المساءلة تنفیذ رصد لھذه اإلحصاءات ضروریة ومختلفة من النساء والفتیات. 

قضایا  حول و  ،     ً عموما  التنمیة المستدامة حول  بشكل رئیسي في الحوارات المجتمعیة ةھما سلملو، بشأن تنفیذھا
   ً  فضال     ،. وتشمل إحصاءات المساواة بین الجنسین البیانات التي تم جمعھا ونشرھا بحسب الجنس     ً خصوصا  المرأة  

تعكس االحتیاجات والفرص والتحدیات والمساھمات الخاصة  التي    لكن وبحسب الجنس    ةف ّ  صن  غیر المت  عن البیانا
وعلى الرغم من زیادة االھتمام بإحصاءات المساواة بین الجنسین في العقود   بالنساء والفتیات في المجتمع. 

تتضمن  ومساواة بین الجنسین.  تحدیات تقف في طریق الرصد الممنھج والمراعي العتبارات الال تزال  األخیرة،  
غایات  أھداف و في إطار جمیع  بشكل متكافئ  مؤشرات المساواة بین الجنسین  عدم إدماج  )  أ(ما یلي:  تلك التحدیات  

) عدم التوازن  ج(  ؛لجمع البیانات    ً ا  ) غیاب معاییر متفق علیھا دولی ب (؛  وأھداف التنمیة المستدامة  2030خطة عام  
"تحویل الوعود   المعنون  المساواة بین الجنسین بشكل مستمر. ویوصي التقریرءات إحصافي توفیر بین الدول 

 
)81( Paper.4 E/ESCWA/SD/2016/Technical . 
 نفسھ.  المرجع ) 82(

 

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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  ) 83( الصادر عن ھیئة األمم المتحدة للمرأة" و2030إلى أفعال: المساواة بین الجنسین في خطة التنمیة المستدامة لعام  
   بما یلي:

 بحلول   ،17ـ التنمیة المستدامة الفي جمیع أھداف  ین الجنس المساواة بین ت مؤشراإدراج دعم  (أ)
 ؛ 2020عام 

وقابلیة  تھا بصفة منتظمة وضمان جود  ینالجنس المساواة بین مؤشرات جمع بیانات على العمل  (ب)
 تھا؛  مقارن 

َ                       المھم لة على مسار التنمیة؛  وضع استراتیجیات عالمیة وإقلیمیة ووطنیة لتحدید الفئات  (ج)       
 حقوق اإلنسان والمبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة   تعزیز معاییر الجودة ومعاییر  (د)
 ؛ وااللتزام بھا

 ؛معاییر عالمیة لمؤشرات الفئة الثالثة الخاصة بالمساواة بین الجنسین وضع اإلسراع ب ) ھ(

بعملیة رصد مفتوحة ألھداف التنمیة المستدامة   ، على أعلى المستویات السیاسیة ،تعزیز االلتزام (و) 
 .  منظور المساواة بین الجنسین ي راعتتسم بالشمول والشفافیة وت

بتقییم المؤشرات المستخدمة  المشترك بین الوكاالت المعني بأھداف التنمیة المستدامة    خبراء القام فریق  و -204
لمنھجي وتوافر البیانات المستخدمة في  ا ھاور تطحسب ) ً  ا  مؤشر 232وعددھا ( لقیاس أھداف التنمیة المستدامة 

،  ذه المؤشرات لمنھجیة توفیر البیانات الخاصة بھ      ً وفقا    )84( خبراءوضعھ ال، الذي  المؤشرات   تصنیفیقع  و.  حسابھا 
 : ثالث فئات في 

وتقوم الدول  . والمعاییر متوفرة محددة، ، والمنھجیة واضح : المفھوم من المؤشرات الفئة األولى  (أ)
 البیانات ذات الصلة بانتظام؛  بنشر 

المفھوم واضح، والمنھجیة محددة، والمعاییر متوفرة. وال تقوم الدول  : من المؤشرات الفئة الثانیة  (ب)
 بنشر البیانات ذات الصلة بانتظام؛  

 .        َّ                                             ً    لم تحد د بشأنھا أي منھجیة أو معاییر متفق علیھا دولیا  بعد : من المؤشرات الفئة الثالثة  (ج) 

على التصنیفات   وبناء  . ویواجھ إطار الرصد العالمي بأكملھ تحدیات تتعلق بتوافر البیانات الخاصة بھ -205
المساواة  من أھداف التنمیة المستدامة الخاص ب  5لرصد تنفیذ الھدف    ا ھؤتم انتقا   ً  ا  مؤشر  14أعاله، یتبین أنھ من بین  

البیانات  فر اشیر ذلك إلى تو. وی الفئة األولىین فقط ضمن سوى مؤشریندرج تمكین المرأة، ال بین الجنسین و 
.   ً ا  دولی ھا علیمتعارف المعاییر ال الحساب ومنھجیة إلى وضوح و ، على نطاق واسعالمؤشرین الخاصة بھذین 

الذین  شأن األفراد ب 1-ب -5 والمؤشر  ،في المناصب اإلداریة بشأن النساء 2-5-5 وھذان المؤشران ھما المؤشر
أن بیانات ھذه المؤشرات  أي مؤشرات ضمن الفئة الثانیة،  10حسب الجنس. وتندرج ، محمولالھاتف یملكون ال

 المؤشرات:  ھذه یلي   وفیمامن البلدان. فقط  ُ                        ت جمع وتتوفر في عدد محدود 

 
 . أ 2018 للمرأة، المتحدة األمم ھیئة )83(
 نفسھ.  المرجع )84(
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تعزیز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمییز على أساس  ل أطر قانونیة   ّ           توف ر أو غیاب  بشأن 1-1-5 (أ)
 ؛جنسال

 بشأن عنف الشریك؛   1-2-5 (ب)
 بشأن العنف الجنسي من أشخاص غیر الشریك؛   2-2-5 (ج) 
 ؛ تزویج القاصرات بشأن  1-3-5 (د)

 بشأن تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث؛  2-3-5 ) ھ(
 بشأن األعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر؛   1-4-5 (و) 
 بشأن النساء الالتي یتخذن بأنفسھن قراراتھن الجنسیة واإلنجابیة؛ 1-6-5 (ز)
 شأن حقوق المرأة المتساویة في األراضي؛ ب 1-أ-5 (ح) 
        ُ                                               بشأن األ طر القانونیة التي تكفل حقوق المرأة في األراضي؛   2-أ-5 (ط)
ع مخصصات المیزانیة والنفقات من أجل تحقیق المساواة        ُّ م لتتب   ُ ظ                          ُ  بشأن البلدان التي لدیھا ن   1-ج-5 (ي) 
 . بین الجنسین

،  صعب رصدھا على المستوى العالميأنھ من الالمؤشرات ضمن الفئة الثانیة  همن تصنیف ھذ تضح وی  -206
،  كذلك عدم قابلیتھا للمقارنة في بعض الحاالت.       ّ  ما یحت م ، وطنيعلى المستوى ال تھا بسبب عدم كفایة تغطی  وذلك

 تقوم غالبیة  والتي ال  د بع     ً دولیا  معاییر متفق علیھا م توضع لھا المؤشرات التي ل وھي فئة ئة الثالثة، یندرج في الف
بشأن القوانین واألنظمة التي تكفل حصول النساء   2-6-5 المؤشر ،البلدان بجمع البیانات عنھا بصورة منتظمة

بعض  حالة في                    ً  وتزداد األمور تعقیدا   على خدمات الرعایة والمعلومات والتثقیف في مجال الصحة اإلنجابیة. 
البرلمانات الوطنیة  النساء في المتعلق ب  1-5-5 المؤشر ومنھا ، في أكثر من فئةیمكن إدراجھا المؤشرات التي 

عنصر الحكومات  و عنصر البرلمانات الوطنیة ضمن الفئة األولى، إدراج من الممكن . فوالحكومات المحلیة 
قدم  رصد الت من أجل مؤشرات الفئة الثالثة خاصة بتطویر منھجیات یستدعي ذلك المحلیة ضمن الفئة الثانیة. و

 والمعني بتمكین المرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین.   ،دامةمن أھداف التنمیة المست 5الھدف تنفیذ المحرز في  

 تقییم حالة إحصاءات المساواة بین الجنسین في المنطقة العربیة   -باء

  ة واالجتماعی   ةالقضایا االقتصادیحول  الدول العربیة بیانات إحصائیة شاملة  جمیع  بشكل عام، ال تتوفر في   -207
الدول التي  عدد تشیر بیانات اإلسكوا إلى أن    ً  مثال ،  ً  ا . دوریث    َّ تحد  فھي ال   ّ                  توف رت ھذه البیانات،  نوإ . المختلفة

دولة   18ـ أصل المن  ،دول 7تجاوز ی ال الماضیة الخمس نوات س خالل الحول الفقر ثة                   ّ فر فیھا بیانات محد  اتتو
التقدم المحرز  ن الجنسین التي تقیس ) قائمة بمؤشرات المساواة بی 10الجدول (یتضمن واإلسكوا.  األعضاء في

ین  تفاوت ب ت قد بیانات توافر الدرجة             ّ ن الجدول أن       ّ  . ویبی   ً ا  رئیسی ً  ا  مؤشر 14وعددھا  ،5الھدف  غایات في تنفیذ 
كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة  وھي "  ،5مؤشرات الغایة  في حالة  مرتفعة  ھذه الدرجة  فمؤشر وآخر.  

المتاحة لھا للقیادة على قدم المساواة مع الرجل على جمیع مستویات صنع القرار في الحیاة  وتكافؤ الفرص 
  )85( مؤشر عضویة المرأة في المجالس النیابیةبیانات وافر ذلك إلى تزى عُ  ی  . و"السیاسیة واالقتصادیة والعامة

من الدول  في المائة  68.2مؤشر شغل المرأة للمناصب اإلداریة الرئیسیة لـ بیانات  وتوافر ،الدول العربیةجمیع ل
 ).  11جدول ال(العربیة 

 
 الجھویة.  أو  المحلیة  المجالس  مستوى  على تتوفر  وال  الوطنیة، النیابیة المجالس مستوى على البیانات تتوفر )85(
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ّ  وفي المرتبة التالیة، تحل   -208 القضاء على جمیع الممارسات الضارة،  "وھي  ، 3الغایة متعلقة بالمؤشرات ال                       
ذلك إلى  عود وی". األعضاء التناسلیة لإلناث من قبیل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشویھ 

  16ـ  ل)  سنة  18سنة وقبل بلوغ    15قبل بلوغ  (  تزویج القاصرات الزواج المبكر و   مدى انتشارحول  البیانات  توافر  
دول  ال  انتشار تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث في بیانات  و   ،)من الدول العربیةفي المائة    72.7بنسبة  ( دولة عربیة  

 . ھذه الممارسةفیھا التي تنتشر  8ـ ال عربیة ال

مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقدیرھا من  ال االعتراف بأعمال الرعایة غیر  " وھي    ، 4لغایة  یتعلق با   وفیما  -209
خالل توفیر الخدمات العامة والبنى التحتیة ووضع سیاسات الحمایة االجتماعیة وتعزیز تقاسم المسؤولیة داخل  

تتوافر بیانات تسمح بتقدیر نسبة الوقت   ، "                                ً                  والعائلة، حسبما یكون ذلك مناسبا  على الصعید الوطني األسرة المعیشیة 
مان ودولة            ُ والعراق وع  ھي الجزائر  ، دول  8في األجر المستغرق في العمل المنزلي والرعایة غیر المدفوعین 

 غیر أنھ   ، المؤشر على مسح استخدام الوقت ھذا توفر البیانات الالزمة ل ویعتمد  . ومصر والمغرب فلسطین وقطر 
 .  یانات محدثة عن كل الدول ب توافر  دون       ً  غالبا   ، ما یحول  تكلفتھ المرتفعة إلى                ً  بشكل دوري نظرا     َّ   نظ م  ال ی 

لغایة  ایتعلق ب   ما  ففي.  في تحقیق غایات أخرىتندر البیانات التي تسمح بتقییم التقدم المحرز في المقابل،   -210
القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالین العام والخاص، بما في ذلك "وھي  ،2

المؤشرات  تي تتطلبھا البیانات الال تتوافر  ،"االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغیر ذلك من أنواع االستغالل 
ال تتوافر بیانات حول المؤشرات  لك،  وجزر القمر ومصر. كذ ھي األردن    ،دول  3وى في  دم المحرز س لقیاس التق

ضمان حصول الجمیع على خدمات الصحة الجنسیة  "وھي  ، 6الغایة عنیة بقیاس التقدم المحرز في تنفیذ الم
لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة                                                             ً واإلنجابیة وعلى الحقوق اإلنجابیة، على النحو المتفق علیھ وفقا  

 .  جزر القمر األردن وھما  ، سوى في دولتین" ق الختامیة لمؤتمرات استعراضھماومنھاج عمل بیجین والوثائ 

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد جمیع النساء والفتیات في  "   1الغایة  ب البیانات المتعلقة  وتنعدم بالكامل   -211
السیاسات والتشریعات القائمة من  اعتماد سیاسات سلیمة وتشریعات قابلة لإلنفاذ وتعزیز "  9الغایة ب و  ، " كل مكان 

تقدم  یعتمد قیاس ال و   . " ھذا القبیل للنھوض بالمساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات على جمیع المستویات 
شیر  وی .  المقدمة التقاریر الوطنیة  ا مستمدة من  على أنھ دلیل  ال  نوعیة  ھاتین الغایتین على تحلیالت  تنفیذ    المحرز في 

اف التنمیة  من أھد  5نة في الھدف                                                     َ عدد المؤشرات المعبرة عن المساواة بین الجنسین والمتضم  إلى  11جدول ال 
مؤشرات    7و ویشیر التحلیل إلى أن عدد المؤشرات المتاحة یتراوح بین مؤشر واحد فقط (لیبیا)  .  المستدامة لكل دولة 

تقدیر  من أجل    ، لمؤشرات ا حساب  الالزمة ل بیانات  ال تخصیص مزید من الموارد إلنتاج    ة ضرور      ّ        . ویبی ن ذلك  (مصر) 
، والموثوقیة، والدقة،  اعتبارات الجودة . كذلك، یجب مراعاة الوضع الراھن وتقییم التقدم المحرز بشكل دوري 

  . عند إتاحة ھذه المؤشرات   وقابلیة القیاس، وحسن التوقیت، والشمول 

 المساواة بین الجنسینالتقدم المحرز في بیانات ومعلومات   -جیم

حصاءات  إحرز خالل السنوات الخمس الماضیة في مجال بیانات ومتقاریر الدول حول التقدم الشیر ت -212
ھذه  أتاحت الدول و. بیانات لھذه الاعد وتطویر ق عملت على الدول العربیة                                ّ المساواة بین الجنسین إلى أن كل  

الوطنیة   ات أو للمؤسسات التي تقوم بدور اآللیالوطنیة ة لكترونیة لألجھزة اإلحصائی البیانات على المواقع اإل
تضمن وحدات مسؤولة عن  ت   ة إحصائی  ةمؤسسی  أطرالدول  ھذه  في معظم    ئت أنشولتحقیق المساواة بین الجنسین.  

نتجت   إضافات معلوماتیة متنوعةكذلك شھدت السنوات الخمس الماضیة و. المصنفة حسب الجنس  حصاءات اإل
  ،العنف ضد المرأة وتقدیر تكلفتھمسوح و ، مثل مسوح العنف األسري ى،ألول للمرة اتنفیذ مسوح میدانیة من 
الدول  باتت والیوم، لى بالرعایة.                                                 ْ والمسوح المیدانیة المتصلة بالشرائح االجتماعیة األو   ،ح استخدام الوقت و ومس
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وتشیر تقاریر الدول العربیة إلى   .لجنسین المساواة بین اإحصاءات حول تصدر نشرات دوریة بمعظمھا العربیة 
المجاالت  تحققت في خالل السنوات الخمس الماضیة حصاءات ھذا النوع من اإلإنجازاتھا في مجال أكبر أن 

 : التالیةالثالثة 

 المساواة بین الجنسین  إحصاءات عن إجراء مسوح جدیدة إلنتاج معلومات أساسیة  
 مواضیع متخصصة في 

بالمرأة   الممارسات الضارة حول  ) 2017(الدراسة االستقصائیة الجیبوتیة لألسر المعیشیة یبوتي  ّ    عد ت ج أ -213
راء الشباب من  فیھ آجمعت ، الذي مسح الشباب الوطنيالكویت نفذت للمرة األولى، و .ھا ضد المرتكب والعنف 

أجرت المملكة العربیة  والرجل والمرأة.  مجتمع مبني على مشاركة  إقامة  وتخدم    ،ھمالتي تھمقضایا  الجنسین عن ال
في تقلیص  . وأسھم ذلك  الجنسین في مجال اإلعاقةعن  نھ إحصاءات  م   ت نتج  ، ذوي اإلعاقةل   ً ا  میدانی    ً ا  السعودیة مسح

والتي عادة ما ال تتوافر معلومات   ، لى بالرعایة                                  ْ ریحة ھامة من الشرائح االجتماعیة األو  المتعلقة بش   فجوة المعلومات 
ا سمح بإنتاج مؤشرات لم تكن  م ،تكلفة العنف ضد المرأةمصر مسح استخدام الوقت ومسح نفذت و ا. كافیة عنھ 

 . مدفوع األجر وعن العنف ضد المرأةالمتاحة من قبل عن العمل غیر 

   لجنس    َّ         مصن فة حسب اعادة معالجة البیانات الموجودة إلنتاج إحصاءات إ 
 جدیدةإحصاءات إلنتاج أو  /و،                ً كون أكثر تفصیال  ت

وأضیفت    .  المساواة بین الجنسین ثراء إحصاءات  إل مزید من البیانات  نتاج  إل   ً ا  سكانی   ً  ا  عداد تاألردن  أجرى   -214
،  ولسؤال عن العمر وقت الزواج األ  ) 1(منھا  ،استمارة العد الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكنعلى أسئلة 

  سئلة حول وفیات االمھات للفئة العمریة أ  ) 2(؛  تزویج القاصرات دراسة ظاھرة  على  توفیر بیانات تساعد  من أجل  
سؤال عن مدى ممارسة األسرة لنشاط اقتصادي   )3( األمھات؛للتعرف على مدى انتشار ظاھرة وفیات ، 13-54

حصر  لمن المنزل، وبالتالي والمرأة الرجل كل من التي یمارسھا للتعرف على االنشطة االقتصادیة  ، المنزلمن 
األردن بجمع  وقام . نسبة كبیرة من اإلناث فیھ وھو قطاع تشتغل  ،م                            ّ االقتصادي في القطاع غیر المنظ  نشاط ال

زراعیة  الحیازة الملكیة أو الحساب مؤشر خاص بحقوق ، ل                ً تكن متوفرة سابقا  لم  بیانات من التعداد الزراعي 
أسئلة إضافیة  أدرج األردن كذلك  و  .  ھداف التنمیة المستدامة من أ   5الھدف  أحد مؤشرات  بما ینسجم مع  للجنسین،  

ضایا العنف ضد قعدد من حول              ً متوفرة سابقا  لم تكن من أجل جمع بیانات  ،مسح السكان والصحة األسریةفي 
 . والزواج القسري وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث  القاصرات تزویج منھا   ،المرأة

 من خالل تطویر قواعد بیانات  المساواة بین الجنسین حصاءات إإتاحة بیانات و 
 نترنت أو لوحات متابعة مركزیة على شبكة اإل

یة بتطویر  قامت عدة دول عرب      ً                                                                توخیا  للشفافیة والمساءلة في تحقیق األھداف التنمویة العالمیة والوطنیة،  -215
خاصة  النوعیة المراصد الومن ھذه األدوات جمیع، ھذه البیانات واإلحصاءات للتیح إنتاج أدوات تكنولوجیة ت

البحرین المرصد الوطني للتوازن بین  كل من مثال، على سبیل ال الجنسین.المساواة بین حصاءات إببیانات و
الجمھوریة  و؛ ومصر مرصد المرأة المصریة ؛المرصد الوطني للمرأة المملكة العربیة السعودیة و ؛الجنسین

 . المرصد الوطني للعنف  العربیة السوریة

فقد   الجنسین.المساواة بین الدول بإنتاج منتجات معرفیة متعلقة بإحصاءات  بعض  قام ،إلى ذلك ةضافإ -216
والرسوم البیانیة،  اسات من ملخصات السی ً  ا  كبیر ً  ا  عدد  ،من خالل مرصد المرأة المصریة ،أصدرت مصر
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ملصقات  فلسطین دولة أصدرت . وعالم وفي الحوارات المجتمعیة حول تمكین المرأةالستخدامھا في وسائل اإل 
  اإلمارات العربیة المتحدة قطر و  منھا ،  وأحرز عدد من الدول.  مثل تذكرة الطالب   ،غیر تقلیدیةمنتجات  ومطویات و
أولویات السنوات  یتعلق ب  وفیما  الجنسین.المساواة بین      ً                                         قدما  في بناء القدرات لتعزیز استخدام إحصاءات  والعراق، ت
عن أولویات السنوات الخمس                                                          ً  تشیر تقاریر الدول إلى أن أولویات المستقبل لن تختلف كثیرا  مقبلة، الخمس ال
جدیدة إلنتاج معلومات أساسیة وطنیة   إجراء مسوح ولویاتھ تضمین أ إلى ینحو عدد كبیر من الدول . فالماضیة 

 ، وملكیة األصول  ، التمییز بین الجنسینالعنف القائم على و ،مثل استغالل الوقت (بشأن مواضیع متخصصة 
 المساواة  أو لوحة متابعة مركزیة على شبكة اإلنترنت عن إحصاءات  /، وتطویر قاعدة بیانات و)واإلعاقة  ،والفقر

 . بین الجنسین

ولویة لبناء القدرات اإلحصائیة  األفي السنوات القادمة نحو إعطاء   ٌ ل     ّ تحو  یحدث ومن المتوقع أن  -217
اواة  المساستخدام إحصاءات  على  و   ،قدرتھم على إنتاج تقدیرات إحصائیة للمؤشرات تعزیز    ، من أجلللمستخدمین

ستخدام  الفترة نفسھا الولویة في األإعطاء                 ً ومن المتوقع أیضا  وعلى نطاق أوسع. كثر فعالیة  بشكل أبین الجنسین 
یؤدي  قد  . وبیانات أكثر مراعاة العتبارات المساواة بین الجنسین في صیاغة السیاسات وتنفیذ البرامج والمشاریع 

 . بالمساواة بین الجنسین لتصبح مبنیة بدرجة أكبر على القرائن واألسانید السیاسات الخاصة في ل    ّ تحو  إلى ذلك 

 خالصة   -دال

الشرائح   ال سیما جمیع الشرائح االجتماعیة، المساواة بین الجنسین في بیانات وإحصاءات یتماشى توفیر   -218
. غیر  عدم إھمال أحد على مبدأ  القائمة  2030مع روح خطة التنمیة المستدامة لعام لى بالرعایة،           ْ األضعف واألو  

ّ                      أن  توفیر ھذه البیانات   الرغم من  على  و      ً      ً                                                 تحدیا  جسیما  تواجھھ جمیع الدول العربیة، وإن بدرجات متفاوتة.  ال یزال   
الدول  ھذه أخرى إلى أنھ یمكن تصنیف ومن مصادر العربیة الدول تقاریر المستقاة من  تشیر المعلومات ذلك، 
 ّ     صن فة  مالحصاءات اإلنتاج إنجازات في مجال تحقیق اإلالمجموعة األولى استمرت في . ثالث مجموعات في 

حصائي  والمجموعة الثانیة نجحت خالل السنوات الخمس الماضیة في الخروج من دائرة الفقر اإل؛  حسب الجنس
لمساواة بین  اتوفیر بیانات وإحصاءات ال یزال ف ،أما المجموعة الثالثة. اإلحصاءات ھذا النوع من في مجال 

لمساواة بین الجنسین  تحقیق اصیاغة سیاسات ل لھذا التحدي تذلیل من    ّ  ال بد  و. بالنسبة لھا    ً  كبیرا       ً تحدیا   الجنسین
 حتیاجات المرأة والفتاة.  أكثر استجابة التكون 
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 2018في الدول العربیة،   خاصة بھاالبیانات ال بین الجنسین ومدى توافر  مؤشرات المساواة   -10الجدول 
 

 المؤشر  الغایة
تصنیف  
 المؤشر

الدول العربیة 
التي تتوفر 
 لدیھا بیانات

 (نسبة مئویة)
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد النساء  1

 .والفتیات في كل مكان
طر العمل القانونیة موجودة لتعزیز أما إذا كانت  5-1-1

وفرض ورصد المساواة وعدم التمییز على أساس 
 الجنس 

3 0 

القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع  2
النساء والفتیات في المجالین العام والخاص، 

بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل 
 .الجنسي وغیر ذلك من أنواع االستغالل

، والمعرضات للعنف الجسدي أو الجنسي اإلناثنسبة  5-2-1
خالل حالي أو السابق ال الشریكأو النفسي على ید 

 لنوع العنف والعمر  ً ا  ، وفق              ً        االثني عشر شھرا  السابقة

2 13.6 

نسبة اإلناث، والمعرضات للعنف الجسدي أو الجنسي  5-2-2
(الحالي أو السابق)  الشریكأو النفسي على ید غیر 

لنوع العنف   ً ا  ، وفق                  ً        خالل االثني عشر شھرا  السابقة
 والعمر

2 0 

القضاء على جمیع الممارسات الضارة، من  3
والزواج القسري، تزویج القاصرات ل قبی

 التناسلیة لإلناث.وتشویھ األعضاء 

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 الفتیات والنساء  5-3-2           
 لعمرا بحسب

2 36.4 

االعتراف بأعمال الرعایة غیر مدفوعة  4
األجر والعمل المنزلي وتقدیرھا من خالل 

الخدمات العامة والبنى التحتیة ووضع توفیر 
سیاسات الحمایة االجتماعیة وتعزیز تقاسم 
المسؤولیة داخل األسرة المعیشیة والعائلة، 

                     ً            حسبما یكون ذلك مناسبا  على الصعید 
 .الوطني

َ                             نسبة الوقت المستغر ق في العمل المنزلي والرعایة  5-4-1                  
 لجنس والعمر والموقعبحسب اغیر المدفوعین 

2 36.4 

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة  5
وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقیادة على قدم 

المساواة مع الرجل على جمیع مستویات 
واالقتصادیة صنع القرار في الحیاة السیاسیة 

 .والعامة

نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في (أ) البرلمانات  5-5-1
 الوطنیة و(ب) الحكومات المحلیة

2/1 100 

 68.2 1 نسبة النساء في المناصب اإلداریة 5-5-2 

ضمان حصول الجمیع على خدمات الصحة  6
الجنسیة واإلنجابیة وعلى الحقوق اإلنجابیة، 

لبرنامج عمل                  ً المتفق علیھ وفقا  على النحو 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ومنھاج عمل 

بیجین والوثائق الختامیة لمؤتمرات 
 .استعراضھما

ّ  الالتي یتخذن  قراراتھن   )49-15(نسبة النساء  5-6-1          َ           
ّ             المستنیرة بأنفسھن  فیما یتعلق  استخدام موانع الحمل ب                

 والرعایة الصحیة اإلنجابیة

2 9.1 

عدد الدول التي تملك قوانین وأنظمة تضمن الوصول   5-6-2
للرعایة  (+15)الكامل والمتساوي للنساء والرجال 

 الصحیة اإلنجابیة ومعلوماتھا والتوعیة بھا

3 0 

القیام بإصالحات لتخویل المرأة حقوقا  7
متساویة في الموارد االقتصادیة، وكذلك 

ّ   والتصر ف إمكانیة حصولھا على حق الملكیة       
في األراضي وغیرھا من الممتلكات، وعلى 

الخدمات المالیة، والمیراث والموارد 
 .للقوانین الوطنیة  ً ا  الطبیعیة، وفق

نسبة إجمالي السكان المزارعین الذین یملكون حقوق  1-أ-5
بحسب             ٍ         آمنة في أراض  زراعیة،   ً ا  ملكیة أو حقوق

لجنس، و(ب) حصة النساء ضمن المالكین أو ا
لنوع   ً ا  أصحاب الحقوق في األراضي الزراعیة، وفق

 الحیازة

2 0 

نسبة الدول حیث یضمن إطار العمل القانوني (بما في  2-أ-5
ّ        ذلك القانون العرفي ) حقوق متساویة للنساء في امتالك   ً ا                   

 األراضي و/أو السیطرة علیھا

2 4.5 

تعزیز استخدام التكنولوجیا التمكینیة،  8
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وبخاصة 

 .من أجل تعزیز تمكین المرأة

حسب نسبة األفراد الذین یملكون ھواتف نقالة،  1-ب-5
  الجنس

1 22.7 

اعتماد سیاسات سلیمة وتشریعات قابلة لإلنفاذ  9
وتعزیز السیاسات والتشریعات القائمة من ھذا 

وتمكین القبیل للنھوض بالمساواة بین الجنسین 
 .كل النساء والفتیات على جمیع المستویات

ات خصصمتتبع التخصیص و م ُ ظ  ُ  ن  نسبة الدول ذات  1-ج-5
للمساواة بین الجنسین وتمكین  ة المرصودةالعام

 المرأة

2 0 

، 2018في عام " Gender Equality and Poverty are Intrinsically Linked"        ً                                               استنادا  إلى التقریر الصادر عن ھیئة األمم المتحدة للمرأة: المصدر
.البیانات في ضوء المعلومات الواردة في تقاریر الدول، مع تعدیل بعض 2و 1المرفقان 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/discussion-paper-gender-equality-and-poverty-are-intrinsically-linked


-75- 

 

 2018توافر مؤشرات المساواة بین الجنسین في الدول العربیة،  مدى   -11الجدول 

رقم 
دن مدلول المؤشر المؤشر

ألر
ا

یة  
عرب

 ال
ات

مار
اإل

حدة
لمت

ا
ین 

حر
الب

س 
ون

ت
ئر 

جزا
ال

 مر 
الق

زر 
ج

  
ُ    

   
 

 

یة 
ور

مھ
لج

ا
یة 

عرب
ال

ریة
سو

ال
تي 

بو
جی

ان  
ود

لس
ا

مال  
صو

ال
اق 

عر
ال

ان  
ع م

  
  ُ

ین  
سط

 فل
ولة

د
طر 

ق
یت 

كو
ال

ان  
لبن

بیا 
لی

صر 
م

رب 
مغ

ال
یة  

عرب
 ال

كة
ممل

ال
دیة

عو
لس

ا
نیا 

یتا
ور

م
من 

الی
ول  

الد
دد 

ع
 

     األطر القانونیة 5-1-1
  

 
 

      
   

 
  

 
 

0 
     عنف الزوج 5-2-1

  
 

 
      

   
 

  
 

 
3 

عنف خارج  5-2-2
 األسرة 

    
  

 
 

      
   

 
  

 
 

0 

تزویج  5-3-1
 القاصرات 

     
 

 
 

      
   

 
  

 
 

16 

تشویھ األعضاء  5.3.2
 التناسلیة لإلناث 

     
 

 
 

      
   

 
  

 
 

8 

      العمل المنزلي  5-4-1
 

 
 

      
   

 
  

 
 

8 
العضویة في  5-5-1

 البرلمان
     

 
 

 
      

   
 

  
 

 
22 

المناصب   5-5-2
 اإلداریة 

     
 

 
 

      
   

 
  

 
 

15 

قرار الصحة   5-6-1
 االنجابیة

    
  

 
 

      
   

 
  

 
 

2 

     الصحة اإلنجابیة 5-6-2
  

 
 

      
   

 
  

 
 

0 

     ملكیة األراضي 1-أ-5
  

 
 

      
   

 
  

 
 

0 

اإلطار القانوني  2-أ-5
 لملكیة األراضي

    
  

 
 

      
   

 
  

 
 

1 

ملكیة الھواتف  1-ب-5
 المحمولة 

    
  

 
 

      
   

 
  

 
 

5 

میزانیات   1-ج-5
مرصودة 

للمساواة بین 
 الجنسین

    
  

 
 

      
   

 
  

 
 

0 

  4 3 2 5 6 1 3 2 4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 2 5 عدد المؤشرات  

  .2030 لعام المستدامة التنمیة خطة في الجنسین بین المساواة :أفعال إلى الوعود تحویل ، (2018) للمرأة المتحدة األمم ھیئة :المصدر

.



-76- 

 

 30+نحو بیجین  -     ً خامسا  

          ً            للمضي قدما  نحو تحقیق    ، مقبلةھذا القسم خارطة الطریق المقترح اتباعھا في السنوات الخمس الضمن  یت -219
قترح                   ُ  بعد اإلقلیمي التي ی  لذات ا  الدروس المستفادةھو یعرض  و   .منھاج عمل بیجین عالن واألھداف االستراتیجیة إل 

  ألولویات الوطنیة ا كما یعرض  ؛  بتحقیق المساواة بین الجنسینالمتعلقة  السیاسات وتنفیذ البرامج  وضع  عند  تطبیقھا  
في المنطقة  السائدة    ة العامالبیئة  یتناول ھذا القسم  ومجال المساواة بین الجنسین في السنوات المقبلة.  في  واإلقلیمیة  

  ، والتي ھابعض دولالتي تشھدھا  رات السیاسیة                         ُّ بالنزاعات المسلحة والتغی                          ً      ً  . وتتأثر ھذه البیئة تأثرا  كبیرا  العربیة 
مناطق أخرى من  إلى  من الدول العربیة    إما و  ، بین الدول العربیة  فیما ، إما  ریةستیارات من الھجرة القھا  ت مننتج

المتضررة  دول  اللیس على  أعبائھ  لقي بُ  ی    ً  ا  كبیر   ً ا  رات تحدی                                    ّ أوضاع النساء والفتیات الالجئات والمھج  تشكل  و .  العالم
الجئات حمایة ال، تمسي ھذه األوضاعتحت وطأة و    ً  أیضا . على باقي دول المنطقة بل ، قط      ً             مباشرة  من النزاع ف

ّ  ورعایتھن  والمھاجرات  عدد من التوصیات إلى ھذا القسم خلص في المنطقة العربیة. ویقصوى أولویة إنسانیة        
ومن تحلیل التقدم المحرز في مجال المساواة بین    ،من قراءة المؤشرات المتعلقة بأوضاع المرأة العربیة    ّ    مستمد ة  ال

 بدرجات متفاوتة. إن  و ، الدول العربیةجمیع وتنطبق ھذه التوصیات على  . الجنسین

 وس المستفادة ذات البعد االقلیمي الدر   -ألف

  في و  ،في السنوات الخمس الماضیةذي أحرزتھ دولھا  تقاریر الحكومات العربیة حول التقدم ال       ً      استنادا  إلى   -220
والفتاة  بأوضاع المرأة  المتعلقة  واألدبیات    ، المشاورات التي قامت بھا منظمات المجتمع المدني العربیةنتائج  ضوء  

 ، یمكن استخالص الدروس التالیة: في الدول العربیة

ھج                                                َ ھج شامل ومتكامل للقضاء على التمییز ضد المرأة؛ ن                                    َ التشریعات وحدھا ال تكفي. یجب اتباع ن   (أ)
                       َّ                ُ                                                بادئ حقوق اإلنسان، وتطب ق بموجبھ برامج ت عنى بكل مرحلة من مراحل دورة حیاة المرأة والفتاة؛یقوم على م 

ھج تشاركي، وتوفیر بیئة تمكینیة لمنظمات                                           َ التدخالت الحكومیة وحدھا ال تكفي. یجب اتباع ن   (ب)
، وذلك من أجل تمكین المرأة المجتمع المدني، وإطالق العنان للمبادرات واالبتكارات النابعة من البیئة المحلیة 

 والفتاة وتحقیق المساواة بین الجنسین؛ 

   ّ   ز ضد                                                                                         ّ  التعلیم والتدریب وحدھما ال یكفیان لتمكین المرأة والفتاة. یجب إزالة كافة العوائق التي تمی   (ج) 
المجال السیاسي  المرأة في الحصول، بالمساواة مع الرجل، على عمل بأجر، وفي الترقي وتقلد مناصب رئیسیة في  

 والقضاء واألعمال التجاریة؛

برامج الحمایة االجتماعیة الموجھة للنساء وحدھا ال تكفي. یجب تطبیق حزمة متكاملة من   (د)
 السیاسات لمساندة النساء والفتیات ال تقتصر على معالجة عوارض المشاكل، بل تتعامل مع مسبباتھا؛ 

المساواة بین الجنسین، ال یمكن توثیق النجاحات وتحدید  في غیاب منظومة متكاملة من إحصاءات   (ھ) 
 اإلخفاقات ورسم السیاسات ووضع األولویات؛

                                                                                   ُ     اإلنجازات التي تعكسھا المتوسطات األحادیة البعد التي یتم قیاسھا على المستوى الوطني ال ت غني   (و) 
 الفتیات؛ عن تحقیق العدالة في التنمیة، وال تؤدي بالضرورة إلى عدم إھمال النساء و



-77- 

 

                              ً                                                   ً         النساء والفتیات ھن األكثر تضررا  من النزاعات والحروب والمخاطر البیئیة، واألكثر تأثرا  ببرامج   (ز)
 الحكومي والعام.  ین اإلصالح االقتصادي التي تمیل إلى خفض اإلنفاق االجتماعي وتقلیص التشغیل في القطاع 

 األولویات اإلقلیمیة والوطنیة   -باء

خالل السنوات  ر الحكومات العربیة ومنظمات المجتمع المدني حول التقدم المحرز تقاری      ً      استنادا  إلى  -221
ھا وغایاتھا المتعلقة  ھدافسیما أ  ، ال 2030م خطة عاو على مسار إعالن ومنھاج عمل بیجین  الخمس الماضیة 

 :  لةمقبخالل السنوات الخمس القصوى بالمساواة بین الجنسین، یقترح إعطاء المجاالت التالیة أولویة 

شمول كل   )1( استكمال التشریعات والسیاسات ذات الصلة بالمساواة بین الجنسین للتأكد مما یلي:  (أ)
عدم تخلف أي شریحة   )3(حمایة النساء والفتیات من جمیع أنواع العنف؛  )2(جوانب المساواة بین الجنسین؛ 

 اجتماعیة أو مكانیة من النساء والفتیات عن ركب التنمیة المستدامة؛

          ً                                                                                المضي قدما  في جھود التمكین االقتصادي للمرأة العربیة، وتحویل التقدم المحرز في مجال التمكین   (ب)
 المعرفي خالل السنوات الماضیة إلى قوة دفع القتصادات الدول العربیة؛ 

ْ                                                        شرائح المھمشة واأل و لى بالرعایة من خالل مسارات متوازیة تتضمن برامج الحمایة  حمایة ال (ج)  َ                 
 االجتماعیة، وبرامج التمكین االقتصادي الذي یشمل إتاحة تعلیم جید للفتیات وخلق فرص عمل للشابات؛ 

تعزیز اإلطار المؤسسي، من خالل توفیر مزید من الموارد لآللیات الوطنیة المعنیة بتحقیق   (د)
المساواة بین الجنسین، وللمؤسسات والجمعیات العاملة في مجاالت حقوق المرأة والتمكین االقتصادي والسیاسي  

 للنساء والفتیات، مع تعمیق العمل على المستوى المحلي؛ 

محتواھا، لتتیح حساب مؤشرات   )1(استكمال بیانات وإحصاءات المساواة بین الجنسین من حیث  (ھ) 
تغطیة   ) 2( ؛ ج عمل بیجین ومؤشرات التنمیة المستدامة المتصلة بالمساواة بین الجنسینأھداف إعالن ومنھا 

انتظام دوریة جمع   )3(الفئات المھمشة والالجئون والمھجرون؛  ال سیماالشرائح االجتماعیة والمكانیة المختلفة، 
 البیانات، وضمان الشفافیة في إتاحتھا. 

    ً                                                        آنفا ، یقدم ھذا التقریر مجموعة من التوصیات المندرجة تحت عدة        ً                           تلبیة  لألولویات اإلقلیمیة المذكورةو -222
 .  عناوین، كالتالي

 السیاسات والبرامج المراعیة للمساواة بین الجنسین  

، عن طریق دمجھا في خطط  المتعلقة بالمساواة بین الجنسینالعمل على توطین االلتزامات العالمیة   (أ)
والتشریعات واألطر ذات الصلة؛ وتطبیق اآللیات المناسبة لتنفیذ البرامج والتدخالت التنمیة الوطنیة والسیاسات 

                                                  ً                                        على المستوى الالمركزي أو المحلي، كلما كان ذلك ممكنا ؛ ووضع ھدف المساواة بین الجنسین في صلب  
 االھتمامات عند تصمیم وتنفیذ البرامج التنمویة على المستویین الوطني والمحلي؛ 

                                                    ً                               اتیجیات فعالة للوصول إلى النساء والفتیات األشد تھمیشا ، والتعاون في ذلك مع الباحثین  وضع استر (ب)
ّ                                                         ومنظمات حقوق المرأة، لتحدید الفئات المھم شة من النساء والفتیات ولتصمیم التدخالت المناسبة لكل فئة                                          

 وتخصیص الموارد لتنفیذ ھذه التدخالت؛
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ضمان وصول المرأة إلى العمل الالئق، وفرص الترقي،  تحقیق العدالة بین الجنسین، من خالل  (ج) 
وتقلد المناصب التنفیذیة العلیا في المؤسسات الحكومیة، مع وضع التشریعات والحوافز التي تضمن تحقیق ذلك 

 في القطاعین الخاص والعام، بما في ذلك في مجالس إدارات المؤسسات والشركات؛

مكان العمل، وبدورھا األسري المتصل بالقیام بأعمال الرعایة    مساندة المرأة في القیام بدورھا في  (د)
والعمل غیر المدفوع األجر. وتشمل ھذه المساندة تحفیز الرجال والفتیان على زیادة مساھمتھم في ھذه األعمال،  

 المنزل)؛   وتھیئة البیئة المساندة لعمل النساء (إنشاء دور الحضانة) وتطویر أنظمة العمل (العمل المرن والعمل من 

تحقیق التكامل بین سیاسات الحمایة االجتماعیة على نحو یحقق التحول من الحمایة إلى التمكین،   (ھ) 
 ویأخذ في االعتبار منظور التمییز اإلیجابي لصالح النساء والفتیات؛ 

ھج         ً         َ وموسمیا ، واتباع ن                                                        ً  ھج المنعزل، وعن تناول قضایا المساواة بین الجنسین جزئیا                َ االبتعاد عن الن   (و) 
 . یتسم بالترابط واالتساق والتكامل ویركز على شمول حقوق االنسان وعدم قابلیتھا للتجزئة 

 عدم إھمال أحد  

لى بالرعایة،                                                                      ْ تصمیم برامج تنمویة تعطي األولویة الستھداف الشرائح االجتماعیة األضعف واألو   (أ)
المرأة المعیلة، والمرأة المسنة، والمرأة العاملة في القطاع غیر  ال سیما المرأة ذات اإلعاقة، والمرأة الفقیرة، و

                                                        ً                                      ، وعاملة المنزل، والعاملة بدون مظلة حمایة اجتماعیة، علما  أن ھذه الشرائح تختلف بین الدول. وفي  الرسمي
َ                          ً                                                   قتر ح أن تعتمد الحكومات معیارا  لتحدید أولویات المشاریع یتمثل في مدى تلبیة البرام            ُ  ھذا الصدد، ی   ج التنمویة    

 الحتیاجات ھذه الفئات؛ 

لى بالرعایة، باتباع أسلوب تشاركي وعلى نحو یشمل                                    ْ تحدید الشرائح االجتماعیة األضعف واألو   (ب)
                 ً                                                                         ھذه الشرائح، بدیال  عن التحلیل التصنیفي األحادي البعد، وذلك عند إجراء دراسات تشخیصیة لألوضاع  

 لتمییز المتعدد األوجھ ضد النساء والفتیات؛االجتماعیة واالقتصادیة، وعند تقییم آثار ا

إعادة توزیع الموارد المتاحة على نحو یضمن حصول ھذه الشرائح على نصیب عادل منھا ویحقق   (ج) 
 تنمیة مستدامة شاملة للجمیع تضمن عدم إھمال أحد؛ 

والنازحات،   ضمان توفیر الحد األدنى من الحمایة والرعایة األساسیة للنساء والفتیات الالجئات  (د)
 واتخاذ اإلجراءات والتدابیر التي تضمن لھن حیاة كریمة آمنة. 

 حمایة النساء والفتیات من العنف بكافة أنواعھ  

سن قوانین للحمایة من العنف بكافة أنواعھ، بما في ذلك العنف األسري، في الدول التي لم تصدر   (أ)
 خالفة المنصوص علیھا في القوانین األخرى؛ مثل ھذه القوانین، وتعدیل أو إزالة جمیع األحكام الم

تفعیل التشریعات الخاصة بحمایة النساء والفتیات، من خالل اتخاذ تدابیر وقائیة لمنع العنف بكافة   (ب)
أنواعھ؛ وتوفیر التدریب المتخصص للعاملین في ھذا المجال؛ وضمان حصول كل النساء والفتیات ضحایا العنف  

لرعایة على األمد البعید، لضمان تعافیھن ودمجھن في المجتمع؛ وتنفیذ التشریعات على الحمایة من العنف وا
 المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والفتیات وإنفاذھا والفصل فیھا بشكل مستقل یضمن عدم إفالت الجاني من العقاب؛ 
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 یم المعلومات الداعمة. الترویج للقیم المناھضة للعنف ضد النساء والفتیات، وتوفیر آلیات الرصد، وتقد  (ج) 

 إدارة منظومة المساواة بین الجنسین  

دعم اآللیات الوطنیة المعنیة بتحقیق المساواة بین الجنسین، وتوفیر الموارد الالزمة لھا كي تقوم   (أ)
بدورھا على المستویین الوطني والجھوي، وتحقیق التواصل بینھا وبین الحكومات والمجالس النیابیة ومنظمات  

 لمرأة ووسائل االعالم ومراكز الدراسات؛حقوق ا

توفیر بیئة تمكینیة لمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني، إلجراء تقییماتھا الخاصة   (ب)
 بشأن التقدم المحرز على الصعیدین الوطني والجھوي، ویشمل ذلك دعمھا بالموارد والمعلومات؛ 

س التقدم المحرز في تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین  إنتاج كافة المؤشرات اإلحصائیة التي تقی (ج) 
المرأة بشكل دوري وبالتفصیل الكافي لتمثیل الشرائح األضعف، وإتاحة ھذه المؤشرات لجمیع الشركاء في  

 التنمیة؛

دعم المبادرات التي تقودھا المواطنات والمواطنون لتطبیق أسالیب غیر تقلیدیة لتحقیق المساواة   (د)
نسین، ورصد التمییز ضد النساء والفتیات، وتشجیع قصص النجاح والنماذج المضیئة في مجال تمكین  بین الج

 النساء والفتیات. 

 بیانات واحصاءات المساواة بین الجنسین  

تقییم إحصاءات المساواة بین الجنسین لتحدید الفجوات القائمة على المستویین الوطني والمحلي   (أ)
                                            ً                                             الشرائح االجتماعیة، ال سیما الفئات األشد تھمیشا ، وإدماج ھذا التقییم في االستراتیجیة الوطنیة  وعلى مستوى 

            َّ       ِ                                                                          لإلحصاء المنف ذة من ق بل النظام اإلحصائي الوطني الذي یضم كل الشركاء الحكومیین وغیر الحكومیین من  
یة واالحتیاجات من الموارد المادیة                                                 ً                   منتجي ومستخدمي البیانات. ویشمل ھذا التقییم أیضا  الفجوات المعلومات

 ؛              ّ                                            والبشریة، ویحد د األولویات من أجل تخصیص الموارد على أساسھا

استكمال منظومة البیانات واإلحصاءات التي تتیح تقییم اإلنجاز المحرز في تنفیذ إعالن ومنھاج   (ب)
 الیة:  من خالل المسارات المتوازیة الت، 2030عمل بیجین وفي تحقیق أھداف خطة عام 

 التالیة: یع ضالموحول ا         ً فرة حالیا  ا جمع ونشر بیانات غیر متو )1(

 ؛ وأعمال الرعایة  ،مدفوع األجرالوالعمل غیر  ،استخدام الوقت  •
 ؛بما في ذلك العنف األسري ، العنف ضد النساء والفتیات بكل أنواعھ •
 ؛والعمل غیر المنظم الرسمي عمل المرأة في القطاع غیر   •
ّ  بمن فیھن   ،اتي یعشن في أوضاع سیئةووالفتیات المھمشات واللأوضاع النساء  • المرأة         

 . والمرأة المسنة ذات اإلعاقة 

ھذه المسوح مختلف نواحي  شمل  وت  .     ً عموما    مسوح وطنیة عن أوضاع النساء والفتیات إجراء   )2(
ى  ینامیكیة العالقات االجتماعیة داخل األسرة وتأثیراتھا علد تتناول ؛ و المساواة بین الجنسین
 ؛ حیاة اإلناث في كل مرحلة من مراحل المساواة بین الجنسین 
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  ھن حتیاجاتا للتعرف على ،والمھجرات والالجئات مسوح خاصة بأوضاع النازحات إجراء  )3(
مؤشرات  لھن. والھدف من ھذه المسوح استحداث    ولتقییم الخدمات األساسیة المقدمة   ، اإلنسانیة

ّ       وج ھ وضع ت والھجرة   واللجوء قضایا النزوح جابة لستالسیاسات وتخصیص الموارد لال 
 ؛ الوطني واإلقلیميیین ریة على المستوسالق

لتعدادات والمسوح القائمة للحصول على تقدیرات لمؤشرات متصلة بالمساواة  االستفادة من ا )4(
عد                                                          ُ  مؤشرات العمل الالئق واألنواع الحدیثة من التشغیل (العمل عن ب  منھا  ،بین الجنسین
   ؛ مؤشرات تزویج القاصرات المنزل) ووالعمل من 

مصنفة  وإنتاج ونشر بیانات  بكفاءة أكبر؛  لسجالت اإلداریة الحكومیة وغیر الحكومیة  ااستخدام   )5(
ن على ترقیات إلى  ی الحاصل؛ وحسب المستوى الوظیفي ، نیالعاملتشمل فئات  س لجنحسب ا

مناء الھیئات العامة  أ أو دارات اإلأعضاء مجالس  و أن ی الرؤساء التنفیذی؛ ومناصب قیادیة
؛  والشركات الخاصة ومؤسسات النفع العام والجمعیات األھلیة والنقابات والنوادي الریاضیة

  َ    سلك ي  ن في ی العامل؛ ون على قروض من الصنادیق الحكومیة والبنوك الخاصةی الحاصلو
 ؛ أعضاء المجالس المحلیةو  ؛القضاء والشرطة

دور المرأة في المجال العام  المتعلقة بصد االتجاھات رل بیانات ال، بجمع بصفة دوریةالقیام،  )6(
ّ   عز ز ر منظومة القیم الثقافیة التي تی تفس لو ،وتطوره عبر الزمن .  التمییز ضد النساء والفتیات  

، من  جمع بیانات تعكس الخلفیة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة وحالة اإلعاقةوالعمل على 
 تحول دون إھمال أحد؛تدخالت تنفیذ سیاسات و أجل وضع  

ّ          نوعي معم ق ألوجھ اتحلیل تیح إجراء ت أنثروبولوجیة االستثمار في إجراء دراسات  )7( لمساواة         
 ؛ بین الجنسین

في صیاغة السیاسات  نوعیة نتائج الدراسات الكمیة والتتیح االستفادة من استحداث آلیات  )8(
    ً  عماال   والمواطنات، إ  للمواطنینذلك ك القرار وصنع دوائر لنتائج ھذه التاحة إ وتسمح ب ،العامة

   لة. ءلمبادئ الشفافیة والمشاركة والمسا

 ویشمل ذلك:    ،بناء القدرات الوطنیة في مجال إحصاءات المساواة بین الجنسین (ج) 

  ، تمكین المرأةالمعنیة بواآللیات الوطنیة  ،ألجھزة اإلحصائیةلبناء القدرات التحلیلیة  )1(
 ؛ كادیمیةوالمؤسسات األ

  ، بجمع بیانات المساواة بین الجنسین في األجھزة اإلحصائیة علقة  بناء المعارف والمھارات المت )2(
والقطاع  منظمات المجتمع المدني، و ،والوزارات  ،تمكین المرأةالمعنیة بواآللیات الوطنیة 

 ؛  الوطني والمحليیین مع مراعاة أن یتم ذلك على المستو  ،الخاص 

باستخدام التقنیات والوسائط  ونشرھا، ل تصمیم اإلحصاءات بناء القدرات البشریة في مجا )3(
   ؛الحدیثة

األجھزة  بما في ذلك تطبیقات    ،توظیف التقنیات الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (د)
ا،  مع الحفاظ على جودة البیانات وشمولھ ، إلنتاج وإتاحة إحصاءات المساواة بین الجنسین بتكلفة أقلة، المحمول

    .تطویرھا وإطالق العنان لالبتكارات الفردیة في ھذا المجال واالستثمار في 
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