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ّةـمقدم

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

    ا  محوري 2020العام  سيكون. وبين الجنسين الدول للنهوض بأوضاع النساء والفتيات وتحقيق المساواةسترشد بها ت
المراجعة الخامسة لمنهاج عمل بيجين مع الذكرى الخامسة ففيه تتزامن . األهداف هذه باتجاه        التقد متسريع  في

 ،(1)1995 عام في المعني بالمرأة واعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين لمؤتمر العالمي الرابعا نعقادوالعشرين ال
والخامسة العتماد خطة  ،(2)واألمن والسالم المرأة حول 1325 رقم األمن مجلس قرار لصدورالعشرين  والذكرى

 .(3)2030                         الت نمية الم ستدامة لعام

 ة الدوريةيميأهداف المراجعة اإلقل

الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين التقرير العربي يتناول  -2
التحديات      حل ل يو. إعالن ومنهاج عمل بيجينبموجب بالتزاماتها       فاء  ولدول العربية ا             التي حق قتها اإلنجازات        عاما  

قات السياسية واألمنية واالقتصادية سيالل ةد اإلقليمياعبأل                   مسل طا  الضوء على ا ،على هذا المسار التي تواجه المنطقة
فصلة التي أعدتها عشرون دولة ملتقارير الوطنية الإلى ا قليميالتقرير اإلهذا ستند وي. القائمة واالجتماعية والثقافية

األمم المتحدة مأخوذة من على معلومات وبيانات منه في جوانب عديدة رتكز يو. 2019-2014لفترة عن اعربية 
اجتماعات بما في ذلك  ،المشاورات الموازية للمراجعة نتائجمن التقرير رشد في إعداد      است   وقد. (4)مصادر أخرىو

( والقاهرة )آب/أغسطس 2019بريل أتونس )نيسان/و( 2019بريل أالمجتمع المدني والشباب في بيروت )نيسان/
 .األطراف المعنية غير الحكومية نظر ات( بهدف مناقشة التقدم المحرز واألولويات المستقبلية من وجه2019

خمسة أقسام. القسم األول ، ويقع في ه هيكلية التقارير الوطنيةمقليمي الرئيسي في تقسيويتبع التقرير اإل -3
 ،لتقدم المحرز في تمكين المرأةايستعرض القسم الثاني و، اإلطار العام لوضع المرأة في المنطقة العربيةتناول ي
األبعاد الستة  تبويبأي  ،(5)الوطني المستوى على الشاملةللمراجعات في المذكرة التوجيهية       مت بع التبويب ال    ا  عتمدم

 هيئاتلجهود دول المنطقة في إنشاء وتطوير ال      ليا  تحلي       عرضا  وعناوينها الفرعية. ويتضمن القسم الثالث 
توفير البيانات لالدول من  المبذولةهود جاللقسم الرابع ا تناولإعالن ومنهاج بيجين. ويتنفيذ والمؤسسات المعنية ب

 قصورعلى الرغم من ال ضعفال أوجه تحديدفي قياس التقدم ولما لذلك من دور الجنس، نوع  حسبالمصنفة 
الجنس في غالبية دول المنطقة. أما القسم  نوع                                                      لعام في منظومة إحصاءات الجنسين والبيانات الم صنفة حسب ا

 ةساعدلمويقدم التوصيات  ،ويبرز األولويات الوطنية واإلقليمية ،فيركز على تحليل الدروس المستفادة ،الخامس
لتقرير لما يلي ملخص  تحقيق المساواة بين الجنسين خالل السنوات المقبلة. وفي علىدول المنطقة في عملها 

 .(6)                      بعد خمسة وعشرين عاما  العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين 

                                      
 .1995، إعالن ومنهاج عمل بيجين (1)

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

(3) A/RES/70/1. 

 في الجنسين بين المساواة على         المؤث رة للقوانين تقييم: والقانون االجتماعي النوع عدالة ،وآخرونبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (4)

 .(2018)نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  العربية الدول منطقة

 .(2018) الوطني المستوى على الشاملة للمراجعات التوجيهية المذكرة ،للمرأة المتحدة األمم هيئة (5)

لتقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل افي تقسيمه هيكلية  ص       الملخ   هذا يتبع يجاز،إلل        توخيا   (6)

 .العربية المنطقة في المرأة لوضع العام باإلطار الخاص األول القسم باستثناء ،                            بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  
 

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.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/Arabic/Regional%20Overview%20-%20Arabic.pdf
https://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Gender%20Justice/Arabic/Regional%20Overview%20-%20Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/18-359nve_annex_1_-_guidance_note_arabic_annex.pdf
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ّ ّأولّّ ّ ّزّفيّتمكينّالمرأةرالتقدمّالمحّ-ّ

ّالتنميةّالشاملةّوالرخاءّالمشتركّوالعملّالالئقّ-ألف

الفجوة  ، ال تزالعلى الرغم من التقدم المحرز في عدد من المجاالت المتصلة بتمكين النساء والفتيات -4
بلغ ، عامهذ الفي ف. (7)2018عام  في المائةفي  40حيث بلغت نحو  ،شاسعةبين الجنسين في المنطقة العربية 
المائة، في  48متوسط عالمي قدره بل في المائة، مقا 18.4المنطقة العاملة في  ىمتوسط مشاركة المرأة في القو
مشاركة الما يخص  فاوت واضح بين الدول فيكما برز ت. (8)المائةفي  77.2ومتوسط إقليمي للرجال قدره 

في المائة  6وقطر وفي كل من البحرين في المائة  58مشاركة المرأة بين ، حيث تراوح معدل للمرأة االقتصادية
 في ثماني في المائة  30و 20 ويتراوح بينفي المائة،  20ي اليمن. ويقل المعدل في سبع دول عربية عن ف

 .أخرى دول

 استحداثإلى ، بادرت دول أخرى بالعملّبأجر الخاصةفي حين استمر بعض الدول في تنفيذ تشريعاته و -5
مراجعة أنظمتها الداخلية بهدف أو إلى ، ر وتمنع التمييز على أساس الجنسواألجفي تشريعات تعزز المساواة 

 ؛قانونية تمنع التمييز على أساس الجنسآليات من الجهود المبذولة في هذا اإلطار وضع و .التطوير واإلصالح
وإقرار قوانين تمنع التحرش في مكان العمل. وشملت هذه  ؛روالمساواة في األجرمي إلى تحقيق ت            سن  تشريعات و

تحقيق المساواة سياسات لاعتماد  يشملبما  ،تعزيز السياسات واآلليات لضمان تنفيذ تلك التشريعات              الجهود أيضا  
 ومساعدتها على                  المرأة اقتصاديا  وتمكين  ،بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

 .ن الرجليبينها وب وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ،التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل

رعاية األطفال في لدعم المرأة في خدمات القديم مزيد من تمنها  ،إجراءات متعددة دولبعض الواتخذ  -6
حياتها مساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين المساهمة في من شأنه وهو أمر  ،مراحل الطفولة المبكرة

زت كذلك، . تهاأسرفي ودورها  ةالمهني لكبار السن من المصابين          المقد مة مؤسسية الدة عمساالعديدة دول       عز 
لملقاة ف من المسؤولية ايخفأمر من شأنه التوهو  ،إلى رعاية صحية ونفسية مكثفةين تاجالمحأو  ،بأمراض مزمنة

 األبوة.وإجازة  ألمومةا المرتبطة بإجازة المنافعمن حزمة عدة توفر دول و المرأة العاملة.عاتق على 

ّوالخدماتّالجتماعيةّ،والحمايةّالجتماعيةّ،القضاءّعلىّالفقرّ-باء

بيانات محدثة جميع الدول العربية في وال تتوافر  ،عاني المجتمعات العربية من الفقر بدرجات متفاوتةت -7
 باستخدام خط          الم ع د ة، خط الفقردون نسبة السكان بشأن لى بيانات البنك الدولي          ستنادا  إوا. هعنوقابلة للمقارنة 

 يتضح ،خط الفقر الدولي أو نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد األبعاددون الفقر الوطني أو نسبة السكان 
 بيانات توافروال ت. في السودان واليمن وموريتانيا والصومال وجزر القمرخاص  بشكلن ظاهرة الفقر متفاقمة أ

إال أن تأنيث . قاس على مستوى األسر المعيشية   ي  ن الفقر أ إلى    ا  نظر ،فجوة بين الجنسين في معدالت الفقرحول ال
سيما المطلقات أو  ال ،ت()المعيال عند مقارنة معدالت الفقر بين النساء المسؤوالت عن األسر                  الفقر يبدو جليا  

، األرامل  .(9)بباقي أفراد المجتمع       منهن 

                                      
(7) World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2018: Insight Report (Geneva, 2018), p. 15. 

 (.2019                                      )تم االط الع عليها في كانون األول/ديسمبر  الدولية العمل منظمة تقديرات (8)

(9) Rense Nieuwenhuis and others, Gender Equality and Poverty are Intrinsically Linked, UN Women Discussion 

Paper Series (New York, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2018).                     

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://ilostat.ilo.org/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/discussion-paper-gender-equality-and-poverty-are-intrinsically-linked
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ر                                                         تدابير لتكييف أنظمة الحماية االجتماعية مع الواقع المتغي  قامت بتنفيذ  عدة            لى أن دوال  إيشير التقرير و -8
تشمل وتوسيع نطاق التغطية ل البطالة،التأمين ضد استحقاقات األمومة و منح التدابير هذه تتضمن. وفي عالم العمل

يكفي  امتوفير ضمان التغطية الشاملة وفي هذه التدابير لم تنجح فئات من العاملين لحسابهم الخاص. ومع ذلك، 
تشمل من ال . وهي على توفير المعاشات التقاعدية               بشكل عام ترك ز خطط الضمان االجتماعي ف. من المنافع
 همتشمل      أن ها                    ل لفترة معي نة، أو مالعتغيب عن لتي ا ألمابطالة ، بما في ذلك مخاطر أخرى مثل البطالةيواجهون 

هو                                       الرعاية الصحية للمواطنين األكثر ضعفا  قديم تلتوفير الميزانية الالزمة آليات لما يكفي من غياب و.    ا  جزئي
فقط من كبار في المائة  27لى أن إبيانات منظمة العمل الدولية ، إذ تشير في معظم الدول العربية مصدر قلق كبير

 .المنطقةتقاعد الشيخوخة في رواتب يتلقون السن 

على ، تتضمنهي . وللنساء والفتياتالمتاحة االجتماعية  حمايةالرامج تعزيز بقامت عدة دول بتنفيذ أو و -9
فرص      وف ر التي ت األشغال العامةمشاريع و ؛أطفاللديهن واتي ء اللالنقدية للنسالتحويالت اسبيل المثال، برامج 

مشروطة رامج في تنفيذ ب شرعت دول أخرى. ولمسناتالتقاعدي لمعاش برامج الو ؛لنساء في سن العملعمل ل
تحسين و؛ األسرةفي صنع القرار المشاركة في في المرأة حق  عمالبرامج إلو ؛زيادة رأس المال البشريل

اتخذت تدابير . كما ومناهضة العنف ضد المرأة ؛للمرأةالمالي دماج زيادة اإلو ؛اإلدماج االقتصاديواإلنتاجية 
توظيف تكنولوجيا المعلومات لخلق ل، والريفيةتنمية الفي برامج ومشاريع  المساواة بين الجنسينقضايا دماج إل

معظم الدول العربية سياسات  ونفذلحصول على عمل الئق. لشابات متاحة للفرص الالزيادة وفرص عمل للمرأة 
استفادت الشابات العربيات قد و .جحة لدعم أنشطة تطوير ريادة المرأة في مجال األعمال والمشاريعوبرامج نا

 مارس ضدهن في المللنساء التغلب على التمييز تيح باعتبارها مسارات ت ،من هذه البرامج بشكل خاص
 سوق العمل.

حة إلتا االجتماعية القائمة على المساهمات                                                      حقق عدد من الدول العربية تقدما  في إصالح برامج الحماية و -10
 منحقديم تو، تعزيز الحماية االجتماعية للنساءفي     ا  تقدمأحرزت هذه البلدان كذلك وفوائد هذه البرامج للنساء. 

 زيادةتقديم أو البرامج الرامية إلى تنفيذ في       أيضا   تقدم       وس ج ل . ة في البلد أو في الخارج للطالب والطالباتدراسلل
في الحد تساهم سباالستدامة، فالبرامج                      . وفي حال ات سمت هذه تحويالت النقدية المشروطة والمعاشات االجتماعيةال

 والنساء والفتيات بصفة خاصة. ،ألسر العربية بصفة عامةعاني منه امن الفقر الذي ت

تلك المتعلقة تحظى و ،الصحة العامةقضايا بللتوعية حمالت  بتنظيم ، بمعظمها،قوم الدول العربيةتو -11
رت . باهتمام خاص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحمعن بالكشف المبكر  خدمات صحية عديدة دول           وقد طو 

فترة  الطبيب خاللعدد زيارات زيادة نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف طبي وزيادة مرتبطة باألمومة مثل 
من خالل توسيع نطاق التغطية  ،الخدمات الصحية تحسن في حصول النساء علىبنت هذه الجهود اقترو الحمل.

ض ملحوظ في معدالت اإلصابة باألمراض السارية اخفانمما أدى إلى الصحية الشاملة أو خدمات الصحة العامة، 
 .هاتاألمض في معدالت وفيات اخفانو ،والمعدية

التحصيل يفوق ، هاأعالناث اإل     سج ل تالتي ، األميةمعدالت فجوة بين الجنسين في العلى الرغم من و -12
شهدت الدول العربية خالل األعوام  فقدتحصيل أقرانهن من الفتيان. يلتحقن بالمدرسة اتي والدراسي للفتيات الل

ما عدا التعليم االبتدائي والثانوي، ب( ةوالصافي ةالفتيات )اإلجمالي التحاق ت                         المنصرمة ارتفاعا  في معدال ةالخمس
 (ةاإلجماليفي المائة ) 75إلى  في المائة 117من  تمعدالال ههذفيها  تية التي تراجعسورفي الجمهورية العربية ال

التعليم الثانوي خالل نفس لتحاق باالتراجعت معدالت (. كذلك، ةالصافيفي المائة ) 62إلى في المائة  93ومن 
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. ونتيجة (10)(في المائة )الصافية 45 إلىفي المائة  67ومن  ة(اإلجمالي) في المائة 49إلى في المائة  72الفترة من 
 االلتحاقبين اإلناث إلى معدل االلتحاق هو معدل ، ودليل المساواة بين الجنسين اقتربلالهتمام بتعليم الفتيات، 

 جيبوتي والصومال والعراق واليمن.ما عدا في  ،في معظم الدول العربية ي المائةف 100 من بين الذكور،

 العالي في مراحل التعليم  ةاإلجمالي االلتحاقمعدالت في ارتفاع      مث ل ت ويضاف إلى ما سبق إنجاز هام -13
السعودية المملكة العربية في سبع دول عربية ) في المائة 50نسبة هذه المعدالت  تحيث تجاوز ،بعد الثانوي(ما )
 2010ثالث دول فقط عام بل ليبيا( مقاوفلسطين دولة العربية المتحدة و ماراتاإلوالجزائر ومان    ع  والبحرين و

 (. السعوديةوالمملكة العربية  ؛فلسطيندولة و؛ في المائة 50إلى  61المعدل من هذا انخفض ، حيث )ليبيا
تجاوز ، حيث (11)لمرحلة العليا من التعليمما يتعلق با ، فيوقد انعكس هذا اإلنجاز على دليل المساواة بين الجنسين

 تاتخذ. وقد (12)باستثناء جيبوتي والعراق وجزر القمر وموريتانيا واليمن ،بيةفي معظم الدول العر في المائة 100
لى التعليم والتدريب التقني والمهني وبرامج تنمية إتدابير لزيادة وصول الفتيات  ، بمعظمها،الدول العربية

من هذه تستفيد الفتيات و .خالل تنفيذ برامج إلدماج التعليم المهني، من واستكمالهاولمواصلة دراستهن  ،المهارات
 بنسب متفاوتة بين الدول العربية.البرامج 

نطاق ع يالمهارات وتوستحسين الدول العربية في السنوات الخمس الماضية جهود ل معظمفي       ب ذلت         وأخيرا ،  -14
    ا  ساريشكل ذلك مو .التدريب في المجاالت الجديدة والناشئة، وال سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

                                                           حققن إنجازا  معرفيا  لم يترجم بالشكل الكافي إلى قيمة مضافة  واتيلالستفادة من طاقات وقدرات الفتيات الل    ا  مناسب
 مرأة على المنافسة في سوق العمل.نتيجة لمنظومة ثقافية تحد من قدرة ال ، وذلكفي الناتج المحلي اإلجمالي

 النمطيةالتحررّمنّالعنفّوالوصمّوالقوالبّّ-جيم

قدرات النساء والفتيات في التعليم والعمل  تحريردون  الجنسالقائم على أساس نوع يحول العنف  -15
 جهودعت ال         وقد تنو  . نساناإل                                                   يشكل امتهانا  لكرامة المرأة وانتهاكا  جسيما  لحقوق و ،والمشاركة في الحياة العامة

ياسات واالستراتيجيات واتخاذ التدابير المؤسسية ووضع الس ؛سن القوانينمنها و ،الدول العربيةبذلتها التي 
وتشجيع الضحايا على  ؛العقوبات وتنفيذهاشديد وت ؛إلبالغ عن حدوثهلوإنشاء آليات  ؛للحيلولة دون وقوع العنف
؛ اإلبالغ عن التجاوزات   .    هن  وتقديم الدعم الطبي والنفسي ل        ضد هن 

، من دولة الفتاةأشكال العنف ضد                     الذي ي عتبر شكال  من تفاوتت درجة التراجع في تزويج القاصرات، و -16
  ،في نسبة زواج القاصرات    ا  ارتفاعتسجل الدول التي  يالجهود فتكثيف لزال الحاجة قائمة ت وال. ألخرى
 وموريتانيا. العراق واليمن والصومال وجزر القمر والصومال والسودان مثل

التصدي  وضعاإلحساس العام بتفاقم المشكلة ف ،العنفر حول مدى انتشابيانات العلى الرغم من ندرة و -17
ولويات الدول العربية. ويمكن القول بصفة أ ضمنللعنف ضد النساء والفتيات خالل السنوات الخمس الماضية 

ن البيانات الخاصة بقياس العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع ال تغطي سوى عدد قليل من الدول إعامة 
موحدة تعريفات                   . كذلك، ال ت ستخدم الظاهرة ات هذهاتجاهتحديد مة تسمح ب                      يتم جمعها بدورية منظ   الو ،العربية

 عنف في األنظمة اإلحصائية للدول.اصة بالخ

                                      
 (.2018، ي)أبو ظب 2018التقرير االقتصادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي (10)

 .للدولةؤسسات تعليمية غير تابعة الملتحقين بالمرحلة العليا من التعليم في ماألشخاص البيانات  تشملقد ال  (11)

 بيانات خاصة بالصومال.ال تتوفر  (12)

https://www.amf.org.ae/ar/content/التقرير-الاقتصادي-العربي-الموحد-2018-0
https://www.amf.org.ae/ar/content/التقرير-الاقتصادي-العربي-الموحد-2018-0
https://www.amf.org.ae/ar/content/التقرير-الاقتصادي-العربي-الموحد-2018-0
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أو تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة وصول المرأة إلى العدالة )مثل إنشاء اعتماد ي فتقدم           وقد أ حرز  -18
 سبل تقديمأوامر الحماية، وإصدار القضاء والشرطة، واللجوء إلى المحاكم المتخصصة، والتدريب على 

على بعض المجتمعات تحول دون هيمن إال أن القيم السائدة والقوالب النمطية التي ت .والتعويضات( االنتصاف
 ة.الالتي ينتمين إلى شرائح محافظسيما النساء المهمشات والنساء  ال ،جزء كبير من النساء إلى العدالة وصول

على سواء على المستوى القانوني أو  ،للعنف التصديمجال في متعددة دول إنجازات بعض الوحقق  -19
لقضاء لمجاالت عدة، هي ا أعطت الدول العربية أولويةفقد . السياسات خالل السنوات الخمس الماضيةمستوى 

األماكن العامة، وفي األماكن التحرش الجنسي والعنف في ة كافحمو؛ على تزويج القاصرات والزواج القسري
مكافحة ممارسة  تحظيذلك، ، بما في ذلك العنف الجنسي. كالمنزلي عنفالتصدي للو؛ العملمكان وفي  ،التعليمية

 .تلك الظاهرةمارس فيها تتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث( بأولوية في الدول التي 

صراحة على حماية النساء والفتيات محدود من الدول العربية عدد ، تنص دساتير الصعيدّالقانونيعلى ف -20
من  ،للتصدي للعنف ضد المرأةالالزمة إرساء البيئة التشريعية على الدول العربية غالبية عملت من العنف. و

 قوانين بشأن العنف  عربية دول سبع أصدرتفي حين العنف، هذا خالل إصدار أو تعزيز قوانين لمناهضة 
دول بتطوير  سبع، فقامت أما على مستوى السياسات .ةانالعقوبات على الجشديد بعض الدول بتوقام ضد المرأة. 

كما تم اتخاذ تدابير لتطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة  استراتيجيات متخصصة لمناقشة العنف ضد المرأة.
وإنشاء شرطة  ،لمكافحة العنف ضد المرأة وشمل ذلك إنشاء إدارات متخصصة في وزارات الداخلية ،وتنفيذها

                                  حققت الدول العربية تقدما  في مجال بموازاة ذلك، نسائية تختص بالحد من العنف الممارس في المجال العام. و
إنشاء خطوط المساعدة الهاتفية وتشغيل مثل  ،لوقاية من التعرض للعنفالرامية إلى اتقديم أو تعزيز الخدمات 

، والخدمات المقدمة للناجيات من العنف مثل المالجئ، والخدمات الصحية ةلمحمولاألجهزة اعلى تطبيقات 
 والنفسية، والخدمات القانونية، والمشورة، واإليواء.

 غالبيةعمدت  ،الذيّتيسرهّالتكنولوجياالعنفّوخاصةّاة، والفتمرأة في سبيل القضاء على العنف ضد الو -21
على أساس القائم لعام وتغيير النظرة النمطية والسلوكيات السلبية المتصلة بالعنف زيادة الوعي اإلى الدول العربية 

 لمكافحة     ا  يوم 16                                                                  األنشطة التي تم تنفيذها في معظم الدول العربية والقت نجاحا  حملة الـ من . والجنسنوع 
 وقامت عدة دول  .في إطار االحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،العنف ضد المرأة

ءات حصاإوطنية تشمل بيانات  قواعدطالق إاالعتماد على و ،سانيد والقرائناألطوير هذه البرامج باستخدام بت
 .العنف األسريحول 

ّالمشاركةّوالمساءلةّوالمؤسساتّالمراعيةّلمنظورّالمساواةّبينّالجنسينّّ-لاد

حضور  إلى زيادةذلك أدى والعامة. المرأة في الحياة شاركة ممن اإلجراءات لزيادة     ا  اتخذت الدول عدد -22
 هاإلجراءات والتدابير المتنوعة التي اتخذتلنتيجة  ،المرأة في المجال السياسي في المنطقة خالل السنوات الماضية

 نيابيةنسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس الزيادة  مناألمر هذا ويتبين جميع الجهات الفاعلة والمعنية. 
خمس  الربع في. وقد تجاوزت هذه النسبة (لألنظمة السياسية المعتمدة في كل دولة                                 )سواء المنتخبة أو المعينة وفقا  

في تسع في المائة  25وفي المائة  15تراوحت بين ، والعراق(و الجزائروجيبوتي و السودانو دول عربية )تونس
 البحرينو األردنوليبيا والسعودية والمملكة العربية يا موريتانوالمغرب و ماراتاإلو دول عربية )الصومال

 في باقي الدول العربية.في المائة  15أقل من ، مقابل مصر(و
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على جميع مستويات الحكم بعيد لى حد إ                                                           وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه، ال يزال تمثيل المرأة ناقصا   -23
 في المائة،  19و فمتوسط نسبة النساء العضوات في البرلمان على الصعيد اإلقليمي ه في المنطقة العربية.

 أدنى بكثير من المتوسط العالمي.أي 

في في المائة  40تجاوز . فهي تتمثيل المرأة في القضاءنسبة في بين الدول العربية واسعة فاوتات توال -24
في  في المائة 22و ،في المغربفي المائة  24و ،جيبوتي في المائة في 39وتصل إلى ، لبنان وتونس والجزائر

 ليبياو فلسطيندولة ة وسوريالجمهورية العربية الفي سبع دول )في المائة  7وفي المائة  18وتتراوح بين  ،األردن
وانعكست . (13)النسبة في باقي الدول العربية عن ذلكهذه وتقل . العراق(و جزر القمرو لبحرينوا لسودانوا

حيث تقلدت نسبة أكبر من النساء حقائب وزارية خالل السنوات                                           حات الدستورية على السلطة التنفيذية أيضا  اإلصال
العربية  ماراتموريتانيا واإل يف في المائة 20الخمس الماضية، وتجاوزت نسبة الوزيرات في الحكومات العربية 

كل من الجزائر والمغرب ومصر  يف في المائة 20و في المائة 10وتونس وتتراوح نسبتهن ما بين  المتحدة
 والسودان والعراق.

باستثناء  ،تشهد السنوات الخمس الماضية تعديالت كثيرة على مستوى الدساتير في المنطقة العربيةلم و -25
سواء على المستوى  ،وتا خاصة بمشاركة النساء في السياسةالمتعلقة بتخصيص ك التعديالت الدستوريةبعض 
من المقاعد لتمثيل المرأة في االنتخابات النيابية في المائة  30نسبة ال تقل عن تخصيص ، أو لمحليا وأالنيابي 
الوصول إلى الهيئات السياسية ذات التمثيل النساء في حق في تكريس  لتعديالت الدستوريةوتمثل بعض ا والبلدية.

تضمن بعض و .والنساء في تكوين الحكومةالتوزيع العادل والمنصف للرجال وفي تعزيز  ،المحلي والوطني
القوائم االنتخابية، أو تحديد آليات عمل في النظام بشأن تعديالت قانونية إجراء إلصالحات، على سبيل المثال، ا

مستوى بناء القدرات، لم توفر دول . وعلى الداخلي للمجالس النيابية لضمان تمثيل النساء في الهيئات الرئاسية
طويلة تم تطوير برامج متخصصة فقد  في بناء قدرات النساء للمشاركة بفعالية في الشأن العام.               المنطقة جهدا  

عملت الحكومات على وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية. األجل من أجل 
سم السياسات المشاركة في رو، إدارة الحمالت االنتخابيةوقضايا متنوعة لتمكين النساء من استقطاب الناخبين، 

مهارات زويدهن بتومشاركتهن السياسية، تعزيز من خالل  ها،وتطويرالعامة، ومراجعة التشريعات الوطنية 
 االتصال والتواصل والتشبيك وكسب التأييد.

 ،هذا الصددفي قدرات النساء لدعم مختلفة ساليب ألدول اعتمدت ا ،استخدام التكنولوجياما يتعلق بوفي  -26
وخفض  ،إلنترنتإلى ا هنفرص وصولعزيز تودعمهن للحصول على تمويل مالي لشراء أجهزة كمبيوتر، و

عبر التزام شركات االتصاالت بتطبيق  ،التحتية لتكنولوجيا المعلوماتى ، وكذلك تحسين البنذلكالضرائب لتسهيل 
 عملوأو التدريب أو الترقي بالمناصب.  التعيين أو األجورفي سواء  ،مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

لى دعم أصحاب العمل في مجال إ إضافة ،سرةتصميم برامج السالمة المعلوماتية للمرأة واألبعض الدول على 
 .الهتمام بالتكنولوجيالو تحفيز النساء أ ،عالم والتكنولوجيااإل

األهداف التنموية االقتصادية االجتماعية لتحقيق  االستراتيجيات وخطط العملوضع ل جهودالالدول بذلت و -27
إدماج القضايا بعدد من الدول بدأ . ووالمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام ،على المستوى الوطني

كالتعليم أو الفقر أو التنمية  ،الخاصة بالمرأة في هذه االستراتيجيات الوطنية أو تلك المتخصصة بقضايا معينة
بأوضاع المرأة أو لنهوض لمتخصصة  استراتيجياتازداد عدد الدول التي طورت نفسه، إلطار وفي ا الريفية.
 برزت قضية العنف ضد المرأة و دولة. 12بحيث وصل إلى  ،المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأةلتحقيق 

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

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-gender-justice-arab-countries-arabic.pdf
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 .استراتيجيات خاصة بذلكعدد من الدول اعتمد و ،جرائيالتشريعي واإليين من ضمن أولويات الدول على المستو
نما برزت قضية االتجار بالبشر إعام،  عنف بشكلال وأسري العنف األمكافحة لم تقتصر جهود الدول على و

 ،أخرى ولم تحز قضايا .لهذا الشأن قرت استراتيجيات متخصصةأضمن قضايا العمل لدى بعض الدول التي 
 لها استراتيجية مستقلة. ا    خص صالمغرب العراق ووحدهما و ،ذكر           باهتمام ي  على سبيل المثال،  ،المرأة الريفيةك

في جهود بعض دول المنطقة،           متواضعا                                                  في سياق متصل، شغل موضوع الممارسات الضارة حيزا  و -28
لى إإضافة ، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية إقرار استراتيجيات متنوعة خاصة بقضية تزويج الطفالت

تخصيص نجابية عبر ومنها قضايا الصحة اإل ،مومةقضايا األبدول  تاهتمو .ناثاستراتيجيات خاصة بختان اإل
 ها.ل استراتيجيات وخطط

تعمل ييز ضد المرأة، القضاء على التمالمعنية بلجنة التوصيات خطة عمل لتنفيذ وفي ما يتعلق بوضع  -29
الوطنية للنهوض بأوضاع االستراتيجيات والخطط وضع من خالل  ،غالبية دول المنطقة على تنفيذ هذه التوصيات

. تعميم المالحظات الختامية على جميع المؤسسات الوطنية والحكومية المعنيةكذلك على الدول وتعمل . المرأة
عدد محدود وبادر . لى صياغة خطة عمل وجدول زمني لالمتثال لتوصيات اللجنةإبالمقابل، عمدت دول قليلة 

متابعة التوصيات بنسان وإلبإعداد التقارير المتصلة باتفاقيات حقوق اعنى نشاء آلية وطنية تإلى إالدول  من
 .نسانالصادرة عن مختلف اآلليات الدولية لحماية حقوق اإل

ّّالمجتمعاتّالمسالمةّالتيّلّّيهّمشّفيهاّأحدّ-ءها ّّ ّّ ّّّّ  ّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ 

عنف تصاعد موجات العلى و ،قولبة مفاهيم العدالة بين الجنسين علىنزاعات لى تأثير الإيشير التقرير  -30
ويزداد األمر صعوبة مع استمرار المعوقات . سريالعنف األو ،على أساس نوع الجنسالقائم والعنف الجنسي 

عمل وطنية معنية بالمرأة ط خط تأو نفذ/و تعتمدا      دوال          غير أن   .(14)لى العدالةإالتي تحول دون وصول النساء 
دمج االلتزامات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن في أطر السياسات والتخطيط والرصد الرئيسية بوالسالم واألمن و

في                                     . وب ذلت جهود لوضع خطط واستراتيجيات ما بين الوزارات واألجهزة التنفيذية على المستوى الوطني وفي
المرأة  بأجندة لزيادة الوعي ،وسائل التواصل االجتماعيبما في ذلك  ،االتصال استراتيجياتمجال استخدام 
. وعلى الرغم من كل هذه اإلنجازات، تلك األجندةوفي مجال زيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ  ،والسالم واألمن

مع المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات في الدول العربية بسبب النزاعات المسلحة هذه الجهود  تتناسب ال
فعدد الدول العربية التي المجاورة. لدول إلى ارية سنتج عنها من تيارات للهجرة القوما ي ،المنتشرة في عدة دول

تشير  ،خمس دول. ولكنتجاوز ي المرأة والسالم واألمن في المنطقة ال جدول أعمالخطة وطنية لتنفيذ ت وضع
 الدولية.اللتزامات ية تنسجم مع اخطط وطنوضع   على       حاليا  عمل من الدول ي    ا  لى أن عددإالمعلومات 

مبذولة جهود الاللى اتفاقية حقوق الطفل، وعلى الرغم من إعلى الرغم من انضمام غالبية الدول العربية و -31
تسببت النزاعات المسلحة في المنطقة العربية ف .جسيمة قائمة تحدياتال تزال حماية األطفال وال سيما الطفالت، ل

وسوء التغذية،  ،ضعف الخدمات الصحيةوتتضمن وأشكال الخطر متعددة، . بوضع مأساوي آلالف األطفال
 ،في الدول العربيةيزال بعيد المنال ال التعليم للجميع . فتوفير                       أو الخروج منها مبكرا   ،االلتحاق بالدراسة وعدم

، (15)من الفتياتمنهم في المائة  60، ماليين طفل في سن الدراسة خارج المدرسة في المنطقةخمسة  مع بقاء حوالي

                                      
(14) E/ESCWA/ECW/2017/4. 

(15) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Arab Regional Education 

Support Strategy (Beirut, 2016).                                                                                                                                      
 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/state-gender-justice-arab-region-arabic.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/UNARESS.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/UNARESS.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/UNARESS.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/UNARESS.pdf
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فلسطين والعراق دولة و ةسوريالجمهورية العربية الطفال في اليمن وقتل وموت األؤدي إلى عنف يوذلك في ظل 
هشاشة االقتصاد والنقص في فرص  بسببالتي تفاقمت  عمالة األطفالنها مجسيمة، ظواهر و، (16)والسودان
النتائج الصحية                          من التحديات الكبرى أيضا  و. (17)اتيةؤالمغير المعايير واألعراف االجتماعية تفشي التعليم و
صابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز إلإلى سوء التغذية والحمل المبكر )مثل فقر الدم( واعزى التي تالسلبية 

للقضاء على عمالة  تنفيذ سياسات وبرامج. وهذه التحديات وغيرها تتطلب    ا  وغيره من األمراض المنقولة جنسي
المنزلي لعمل واالتي تضطلع بها الطفالت مدفوعة األجر الالمستويات المفرطة من الرعاية غير على و ،طفالاأل

 .ؤدينهالذي ت

في سبيل توفير الحماية من االنتهاكات التي تطال النساء والفتيات في سياق كبيرة     ا  جهود بذلت الدولو -32
لى مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز وصول الالجئات والنازحات ترمي إتشريعية واتخذت تدابير النزاعات. 

عبر تطوير قدرات األجهزة األمنية. كما عملت على توثيق استخدام االغتصاب كسالح حرب في  ،لى العدالةإ
لى إفي مسار انضمام دول المنطقة  عام ال يزال هناك ضعف، لحد اآلن، بعض الدول التي تشهد نزاعات. إال أنه

بعض الدول العربية في قوات ساهم  . كماالخاصة بوضع الالجئين 1951لى اتفاقية عام إو ،روما األساسينظام 
السالم والعمل اإلنساني  رساءوإحلها في منع نشوب الصراعات وواضطلع بدور هام في  ،حفظ السالم الدولية
 حتى تصبح هذه القوات أكثر  ،                  ت حفظ السالم نساء  اقو بأن تتضمن فرق ت دولالتزم. وواالستجابة لألزمات

 النساء والفتيات في حاالت  ضدلمنع انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان       ميال  
 .النزاعات المسلحة

 الحفاظّعلىّالبيئةّوحمايتهاّوإصالحهاّ-واو

بعض الجهود في مجال دعم مشاركة المرأة وقيادتها في إدارة البيئة والموارد الطبيعية بذل مع التسليم ب -33
زيادة وصول المرأة إلى األراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية والتحكم الجهود لو ،وحوكمتها

في السياسات  اواة بين الجنسينبالمسهذه الجهود قاصرة عن إدماج المنظورات واالهتمامات المتعلقة ، ال تزال فيها
                                                                 ويتطلب األمر مزيدا  من االهتمام برصد وتقييم تأثير السياسات البيئية  البيئية بشكل يتسم بالمؤسسية واالستدامة.

تعزيز األدلة والبراهين المتصلة بأثر                    . ويتطلب ذلك أيضا  التحتية المستدامة على النساء والفتياتى ومشاريع البن
ومع التسليم بأن الجهود التي تتم في بعض الدول لرفع مستوى الوعي بشأن المخاطر البيئية هذه السياسات. 

والصحية الخاصة بنوع الجنس )مثل المنتجات االستهالكية، والتكنولوجيات، والتلوث الصناعي( تسير في االتجاه 
الرامية إلى مام البرامج العاجلة في معظم الدول العربية أتختفي أولوية الحفاظ على البيئة وحمايتها ف ،الصحيح
 اجات األساسية للمواطنين.تيحتوفير اال

ّالمؤسساتّالوطنيةّواإلجراءاتّ-ّّّّّ ّثانياّّ

، دوار المنوطة بهاواأل المرأةأوضاع هوض بنالوطنية المعنية بال نشاء المؤسساتإ      ن ه جتنوعت  -34
عت ن   كما التنمية المستدامة خطة عالن ومنهاج عمل بيجين وإل                                         ا والتدابير الوطنية التي اتخذتها تنفيذا  عملهج    ه            تنو 
. النساء والفتيات لكالمساواة بين الجنسين وتمكين تحقيق مع التركيز على الهدف الخامس المعني ب ،2030لعام 

النهوض بالمرأة وتعزيز رامية إلى غالبية الدول العربية جهودها الوطنية ال      كث فتعلى المستوى المؤسسي، ف
مؤسسية تعديالت  إجراءفي  اتاالتجاههذه  تتمثلو. اتجاهات عريضة عدةضمن ، بين الجنسينالمساواة 

                                      
 .2018كانون األول/ديسمبر  28، 2018اليونيسف: العالم فشل في حماية األطفال خالل النزاعات في عام  ،أخبار األمم المتحدة (16)

 (.2019القاهرة، ) ونوعية كمية دراسة: العربية الدول في األطفال عمل جامعة الدول العربية وآخرون، (17)

https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024451
https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024451
https://news.un.org/ar/story/2018/12/1024451
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_675263/lang--ar/index.htm
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من أجل و تموضع المؤسسات القائمة أعادة هيكلة في إأو ، لة للمؤسسات القائمة                          الستحداث مؤسسات جديدة مكم  
طرق عمل مراجعة كذلك في هذه االتجاهات  تتمثلو. صلة                                              تعزيز دورها استرشادا  باألولويات الوطنية ذات ال

 .ألولويات الوطنيةل       لبية  ت ،اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

البلدان تجمع  حين تتوفر وزارات في عدد مني فف .بين الدول األطر المؤسسية القائمةل اشكتختلف أو -35
بقضايا هي من في عدد من الدول الوطنية المعنية بالمرأة ات اآلليعنى ، توكبار السن طفالواألالمرأة قضايا بين 

أخرى خاصة باألسرة و تتشكيل مجاالفي مهام وزارة التنمية أو الشؤون االجتماعية. ونشطت دول أخرى 
لضمان إيالء قضايا المرأة االهتمام الكافي. ويشمل عمل اآلليات الوطنية في المنطقة إبداء الرأي  المرأةخاصة ب

 المساواة بينبقضايا ية عنممتابعة وتقييم السياسات العامة الو ،معنية بالمرأةاللحكومية في القوانين والبرامج ا
تمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الدولية ، وإبداء الرأي في االتفاقيات واألطر الدولية ذات الصلة، والجنسين

، المتصلة بهارصد المعلومات والبيانات الخاصة بالمرأة واجراء الدراسات والبحوث ، وون المرأةؤالمعنية بش
والية اآلليات وترتبط هذه المهام ب .على سبيل المثال ال الحصر ، وذلكالوعي العام بقضايا النساءمستوى رفع و

ات متعددة، وذلك قطاع       شامال  ل    ا  استشاري      دورا  ؤدي                 التي غالبا  ما تو ،المرأة بأوضاعلنهوض الرامية إلى االوطنية 
 .القرارصانعي السياسات ولفائدة واضعي 

تطوير أدوات تنفيذية وإجرائية على اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة والمؤسسات المكملة لها تعمل و -36
الناشئة، الجديدة ولواليات ستجابة لواالبها دور المنوط اللتمكينها من القيام ب، وكفاءته في زيادة فعالية عملهاتساعدها 

ما يتعلق بالموارد، فإن تحقيق تقدم على صعيدي  وفي أجهزة ولجان تخصصية.إنشاء أو ومنها تعيين جهات تنسيق 
الجهود من أجل ترجمة تكثيف يتطلب ضخ المزيد من الموارد و 2030خطة عام منهاج عمل بيجين وإعالن و

 .ل األطر المؤسسية لتحسين واقع المرأة والمجتمعوتفعيعلى أرض الواقع، االلتزامات والخطط الوطنية 

ّّّّ ّثالثاّّ ّحصاءاتالبياناتّواإلّ-ّ

ة نشطاألأهمية كبيرة في  الجنسمصنفة حسب جمع وتحليل البيانات وتصنيفها إلنتاج إحصاءات  بيكتس -37
ويعتبر توفير هذه اإلحصاءات بشكل دوري . المتعلقة بالسياسات التنموية عامة وبسياسات تمكين المرأة خاصة

الهدف  دلةحجر الزاوية إلجراء مراجعات مستندة إلى األوبقدر مناسب من التغطية لكافة شرائح المجتمع بمثابة 
 تدخالت وتقييم أثر هذه التدخالت.وترتيب األولويات وتخصيص الموارد لل كلاتحديد المشمنها 

اءات المساواة بين الجنسين في العقود األخيرة، هناك تحديات تقف وعلى الرغم من زيادة االهتمام بإحص -38
التحديات التغطية غير المتكافئة ومن هذه نهج والمراعي العتبارات المساواة بين الجنسين.    م                     في طريق الرصد الم  

المتفق عليها  غياب المعايير؛ وأهداف التنمية المستدامةمقاصد أهداف والمتعلقة بلمؤشرات المساواة بين الجنسين 
 .ن الجنسين بين الدول بشكل مستمرالمساواة بيءات وعدم التوازن في توفير إحصا؛ لجمع البيانات    ا  دولي

تاحة هذه البيانات على إلو ،طوير قاعدة بيانات إلحصاءات الجنسينلت    ا  كل الدول العربية جهودوتبذل  -39
لمؤسسات التي تقوم بدور اآللية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. الكترونية لألجهزة اإلحصائية أو المواقع اإل
المساواة يتضمن وحدات مسؤولة عن إحصاءات     ا  إحصائي    ا  مؤسسي    ا  الدول العربية إطارالعدد األكبر من  ووضع

للمرة  تنفيذ مسوح ميدانيةنتجت من شهدت السنوات الخمس الماضية إضافات معلوماتية متنوعة و. بين الجنسين
مثل مسوح العنف األسري والعنف ضد المرأة وتقدير تكلفته ومسح استخدام الوقت والمسوح الميدانية ى، ألولا

معظم الدول العربية نشرات دورية خاصة بإحصاءات وتصدر المتصلة بالشرائح االجتماعية األولى بالرعاية. 
السنوات خالل                                        مجاالت أحرزت الدول العربية فيها تقدما  لى ثالثة إويشير التقرير اإلقليمي  .المساواة بين الجنسين
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إجراء مسوح جديدة إلنتاج معلومات أساسية بشأن مواضيع متخصصة ذات صلة تتضمن . وهي الخمس الماضية
وإتاحة إلنتاج  ،ةتوفرالمعادة معالجة البيانات إوكالممارسات الضارة والعنف ضد المرأة؛  ،بإحصاءات الجنسين

خالل تطوير قواعد بيانات أو لوحات متابعة مركزية على شبكة  من؛ الجنسمفصلة حسب وبيانات  إحصاءات
عدد  صدارإو ،يضاف إلى ذلك قيام بعض الدول بإنتاج منتجات معرفية متعلقة بإحصاءات الجنسين .نترنتاإل

الستخدامها تقليدية الصدارات غير اإلمطويات والو والملصقات والرسوم البيانية كبير من ملخصات السياسات
 .عالم وفي الحوارات المجتمعية حول تمكين المرأةإلفي وسائل ا

ّّ ّرابعاّّ  30+نحوّبيجينّ-ّّّ

 قليميالدروسّالمستفادةّذاتّالبعدّاإلّ-ألف

والمشاورات التي قامت بها منظمات  ،العربية في السنوات الخمس الماضية إنجازات الدولفي ضوء  -40
مراجعة األدبيات ذات الصلة بأوضاع المرأة العربية، يمكن استخالص في ضوء و ،المجتمع المدني العربية

 الدروس التالية:

يقوم هج شامل ومتناسق للقضاء على التمييز ضد المرأة        تباع ن ايجب  .التشريعات وحدها ال تكفي )أ(
 ؛احل دورة حياة اإلناثحلة من مركل مرعنى ب                    نسان ويطبق برامج ت  على مبادئ حقوق اإل

هج تشاركي وتوفير بيئة تمكينية لمنظمات المجتمع             يجب اتباع ن . التدخالت الحكومية وحدها ال تكفي )ب(
فساح المجال للمبادرات ولالبتكارات النابعة من البيئة المحلية لتمكين النساء والفتيات ولتحقيق المساواة إالمدني و

 ؛بين الجنسين

ز                                  يجب إزالة كافة العوائق التي تمي   .تمكين النساء والفتياتل انال يكفي ماالتعليم والتدريب وحده )ج(
وفي الترقي وتقلد مناصب رئيسية في المجال ، على عمل بأجر، رجل، بالمساواة بالضد المرأة في الحصول
 التجارية؛ ألعمالافي السياسي وفي القضاء و

بيق حزمة متكاملة من جب تط. يال تكفيوحدها برامج الحماية االجتماعية الموجهة للنساء  )د(
 ؛هاعامل مع مسبباتال تقتصر على معالجة عوارض المشاكل بل تتالسياسات لمساندة النساء والفتيات 

ال يمكن توثيق النجاحات وتحديد  ،بدون توافر منظومة متكاملة من إحصاءات المساواة بين الجنسين (ه)
 ؛اإلخفاقات ورسم السياسات ووضع األولويات

                                                                          التي تعكسها متوسطات أحادية البعد يتم قياسها على المستوى الوطني ال ت غني عن  اإلنجازات )و(
 ؛النساء والفتياتإلى عدم إهمال بالضرورة ؤدي وال ت ،تحقيق عدالة التنمية

برامج               األكثر تأثرا  بو ،المخاطر البيئيةووالحروب من النزاعات            كثر تضررا  هن األالنساء والفتيات  )ز(
 .الحكومي والعام يننفاق االجتماعي وتقليص التشغيل في القطاعاإلتميل إلى خفض التي  صادياإلصالح االقت
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ّاألولوياتّاإلقليميةّوالوطنيةّ-باء

 سيما  ال ،2030وأهداف خطة عام تحقيق األهداف االستراتيجية لمنهاج عمل بيجين               مضي قدما  نحو لل -41
خالل السنوات لمجاالت التالية لولوية األالدول العربية أن تولي قترح    ي  بالمساواة بين الجنسين، منها ما يتعلق 

 الخمس القادمة:

ل شمول ك (1)ما يلي: استكمال التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين للتأكد م )أ(
خلف أي شريحة عدم ت (3) ؛حماية النساء والفتيات من كافة أنواع العنف (2) ؛جوانب المساواة بين الجنسين

 ؛التنمية المستدامة مساراجتماعية أو مكانية من النساء والفتيات عن 

التقدم المحرز في مجال التمكين تحويل                                                      المضي قدما  في جهود التمكين االقتصادي للمرأة العربية و )ب(
 ؛المعرفي خالل السنوات الماضية إلى قوة دفع القتصادات الدول العربية

المهمشة واألولى بالرعاية من خالل مسارات متوازية تتضمن برامج الحماية حماية الشرائح  )ج(
 ؛وبرامج التمكين االقتصادي الذي يشمل إتاحة تعليم جيد للفتيات وخلق فرص عمل للشابات ،االجتماعية

من خالل توفير مزيد من الموارد لآلليات الوطنية المعنية بتحقيق  ،طار المؤسسياإلعزيز ت )د(
والجمعيات العاملة في مجاالت حقوق المرأة والتمكين االقتصادي والسياسي  ،وللمؤسسات ،بين الجنسين المساواة

 ؛مع تعميق العمل على المستوى المحلي ،للنساء والفتيات

حساب مؤشرات تتيح لاها، محتو (1)حيث من  حصاءات المساواة بين الجنسينإاستكمال بيانات و (ه)
تغطية  (2) ؛بيجين ومؤشرات التنمية المستدامة المتصلة بالمساواة بين الجنسينمنهاج عمل أهداف إعالن و

انتظام دورية جمع  (3) ؛نون والمهجروسيما الفئات المهمشة والالجئ ال ،الشرائح االجتماعية والمكانية المختلفة
 الشفافية في إتاحتها.ضمن و ،البيانات

 وخطة  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجينفي لتعزيز التقدم التالية  التوصيات     قد م ت ،ما سبقفي ضوء  -42
 .التاليةعامة العناوين الأهداف التنمية المستدامة. وتقع هذه التوصيات تحت ، بما في ذلك 2030عام 

 السياسات والبرامج المراعية للمساواة بين الجنسين 

عن طريق دمجها في خطط  ،الجنسينلمساواة بين با المتعلقةعمل على توطين االلتزامات العالمية ال )أ(
البرامج والتدخالت  نفيذاآلليات المناسبة لت وتفعيل ؛التنمية الوطنية والسياسات والتشريعات واألطر ذات الصلة

 صلبضع هدف المساواة بين الجنسين في وو ؛                    كلما كان ذلك ممكنا   ،المحليأو  على المستوى الالمركزي
 ؛لمحلياالوطني و يينرامج التنموية على المستوعند تصميم وتنفيذ الب اتاالهتمام

والتعاون في ذلك مع الباحثين  ،                                                              وضع استراتيجيات فعالة للوصول إلى النساء والفتيات األشد تهميشا   )ب(
                                                                           لتحديد الفئات المهم شة من النساء والفتيات ولتصميم التدخالت المناسبة لكل فئة  ،ومنظمات حقوق المرأة

 ؛هذه التدخالتيذ لتنفوتخصيص الموارد 

 ،الترقي رصفو ،لعمل الالئق، من خالل ضمان وصول المرأة إلى اتحقيق العدالة بين الجنسين )ج(
مع وضع التشريعات والحوافز التي تضمن تحقيق ذلك  ،وتقلد المناصب التنفيذية العليا في المؤسسات الحكومية

 ؛المؤسسات والشركاتمجالس إدارات في  ، بما في ذلكالعامالخاص وين في القطاع
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أعمال الرعاية القيام بمتصل بي الاألسربدورها وها في مكان العمل، مساندة المرأة في القيام بدور )د(
 ،تحفيز الرجال والفتيان على زيادة مساهمتهم في هذه األعمالهذه المساندة شمل تو .مدفوع األجرالوالعمل غير 

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

 ،ل من الحماية إلى التمكين                                             سياسات الحماية االجتماعية على نحو يحقق التحو  بين تكامل تحقيق ال (ه)
 ؛لنساء والفتياتالصالح ويأخذ في االعتبار منظور التمييز اإليجابي 

هج          واتباع ن     ا ، وموسمي    ا  جزئيتناول قضايا المساواة بين الجنسين عن هج المنعزل و     الن  االبتعاد عن  )و(
 .نسان وعدم قابليتها للتجزئةيتسم بالترابط واالتساق والتكامل ويركز على شمول حقوق اإل

 عدم إهمال أحد 

، الشرائح االجتماعية األضعف واألولى بالرعاية ستهدافالاألولوية عطي تتصميم برامج تنموية  )أ(
المرأة العاملة في القطاع ، والمرأة المسنة، والمرأة المعيلة، والمرأة الفقيرةذات اإلعاقة، ولمرأة سيما اال 
 .                                      ، علما  أن هذه الشرائح تختلف بين الدولبدون مظلة حماية اجتماعيةلة والعام ،لمنزلة اعامل، والرسمي غير

ح وفي هذا الصدد مدى تلبية البرامج التنموية تمثل في ع ييراأولويات المشلتحديد     ا  أن تعتمد الحكومات معيار         ، يقتر 
 ؛الحتياجات هذه الفئات

على نحو يشمل أسلوب تشاركي وباتباع  ،تحديد الشرائح االجتماعية األضعف واألولى بالرعاية )ب(
ألوضاع ل يةعند إجراء دراسات تشخيص ، وذلكحادي البعداأل                          بديال  عن التحليل التصنيفي  ،هذه الشرائح

 ؛ضد النساء والفتياتاألوجه وعند تقييم آثار التمييز المتعدد  ،االجتماعية واالقتصادية

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

 ،والنازحاتالالجئات الرعاية األساسية للنساء والفتيات الحد األدنى من الحماية وتوفير ضمان  )د(
 التي تضمن لهن حياة كريمة آمنة. واتخاذ اإلجراءات والتدابير

 حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه 

في الدول التي لم تصدر  ،بما في ذلك العنف األسري ،سن قوانين للحماية من العنف بكافة أنواعه )أ(
 ؛في القوانين األخرىالمنصوص عليها وتعديل أو إزالة جميع األحكام المخالفة  ،لقوانينمثل هذه ا

من خالل اتخاذ تدابير وقائية لمنع العنف بكافة  ،تفعيل التشريعات الخاصة بحماية النساء والفتيات )ب(
العنف ضحايا حصول كل النساء والفتيات ضمان و ؛وتوفير التدريب المتخصص للعاملين في هذا المجال ؛أنواعه

نفيذ التشريعات تو ؛لضمان تعافيهن ودمجهن في المجتمععلى األمد البعيد، والرعاية  من العنف ى الحمايةعل
 ؛ضمن عدم إفالت الجاني من العقابالمتعلقة بمنع العنف ضد النساء والفتيات وإنفاذها والفصل فيها بشكل مستقل ي

 وتقديم المعلومات الداعمة. ،وتوفير آليات الرصد ،المناهضة للعنف ضد النساء والفتياتالترويج للقيم  )ج(
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 منظومة المساواة بين الجنسين إدارة 

كي تقوم لها الالزمة وتوفير الموارد  ،لمساواة بين الجنسينالمعنية بتحقيق ادعم اآلليات الوطنية  )أ(
وتحقيق التواصل بينها وبين الحكومات والمجالس النيابية ومنظمات  ،الوطني والجهوييين بدورها على المستو

 ؛عالم ومراكز الدراساتحقوق المرأة ووسائل اإل

إلجراء تقييماتها الخاصة  ،توفير بيئة تمكينية لمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني )ب(
 ؛عمها بالموارد والمعلوماتويشمل ذلك د ،الوطني والجهوي ينعلى الصعيدالمحرز لتقدم بشأن ا

المساواة بين الجنسين وتمكين تحقيق إنتاج كافة المؤشرات اإلحصائية التي تقيس التقدم المحرز في  )ج(
 في التنمية؛ الشركاءجميع وإتاحة هذه المؤشرات ل ،المرأة بشكل دوري وبالتفصيل الكافي لتمثيل الشرائح األضعف

لمساواة تحقيق االمواطنون لتطبيق أساليب غير تقليدية لومواطنات قودها التدعم المبادرات التي  )د(
وتشجيع قصص النجاح والنماذج المضيئة في مجال تمكين  ،ورصد التمييز ضد النساء والفتيات ،بين الجنسين

 النساء والفتيات.

 بين الجنسينبيانات واحصاءات المساواة  

الوطني والمحلي يين الفجوات القائمة على المستوحديد تقييم إحصاءات المساواة بين الجنسين لت )أ(
دماج هذا التقييم في االستراتيجية الوطنية إو ،             األشد تهميشا  الفئات سيما  ال ،وعلى مستوى الشرائح االجتماعية

ن وغير الحكوميين من ييضم كل الشركاء الحكوميالذي  حصائي الوطنيالنظام اإل                 المنف ذة من ق بل  لإلحصاء
الفجوات المعلوماتية واالحتياجات من الموارد المادية       أيضا  يشمل هذا التقييم . وخدمي البياناتمنتجي ومست

 ؛على أساسها تخصيص المواردمن أجل األولويات       يحد د و ،والبشرية

منهاج إعالن وفي تنفيذ  المحرزتقييم اإلنجاز تيح استكمال منظومة البيانات واإلحصاءات التي ت )ب(
 مسارات متوازية:عدة ، وذلك من خالل 2030عام خطة عمل بيجين وفي تحقيق أهداف 

 التالية:يع ضاالموحول                          بيانات غير متوفرة حاليا   جمع ونشر •

  ؛مدفوع األجر وأعمال الرعايةالاستخدام الوقت والعمل غير 

 ؛بما في ذلك العنف األسري ،بكل أنواعهاة والفتمرأة العنف ضد ال 

 نظامي؛لمرأة في القطاع غير العمل ا 

 ذات المرأة      هن  ، بمن فيسيئةفي ظروف اتي يعشن وأوضاع النساء والفتيات المهمشات الل
 .والمرأة المسنةعاقة اإل

مسح وطني عن أوضاع النساء والفتيات يتناول الجوانب المختلفة المتصلة بالمساواة إجراء  •
 رات االقتصادية واالجتماعية بخصائص النساء والفتيات،             ربط المتغي  يتيح و ،بين الجنسين

كما يسمح بالتعرف على ديناميكية العالقات االجتماعية داخل األسرة وتأثيراتها على المساواة 
 ؛دورة حياة اإلناث خاللبين الجنسين 
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 هنللتعرف على احتياجات ،والمهجراتوالالجئات مسوح خاصة بأوضاع النازحات  إجراء •
حساب مؤشرات تفيد في صنع تيح على نحو يلهن، ية ولتقييم الخدمات األساسية المقدمة اإلنسان

رية على سوالهجرة الق واللجوءالسياسات وفي تخصيص الموارد للتعامل مع قضايا النزوح 
 ي؛الوطني واإلقليميين المستو

المساواة توظيف أفضل للتعدادات والمسوح القائمة للحصول على تقديرات لمؤشرات متصلة ب •
ذلك مؤشرات العمل الالئق واألنواع الحديثة من التشغيل )العمل عن بعد بما في  ،بين الجنسين

 ؛والعمل من المنزل( والزواج المبكر

مصنفة وإنتاج ونشر بيانات  ،استخدام أفضل للسجالت اإلدارية الحكومية وغير الحكومية •
ن على ترقيات إلى يالحاصلون حسب المستوى الوظيفي، يالعاملعن لجنس حسب نوع ا

مناء الهيئات العامة والشركات أن وأعضاء مجالس إدارات/يالرؤساء التنفيذيومناصب قيادية، 
والجمعيات األهلية والنقابات والنوادي الرياضية،  ةالعام ةنفعمالخاصة ومؤسسات ال

قضاء ن في اليالعاملون على قروض من الصناديق الحكومية والبنوك الخاصة، يالحاصلو
 ؛أعضاء المجالس المحليةوإنتاجية العامل حسب القطاعات، ووالشرطة، 

 ،جمع بيانات بصفة دورية ترصد اتجاهات دور المرأة في المجال العام وتطوره عبر الزمن •
 التمييز ضد النساء والفتيات.عزز وتفسر منظومة القيم الثقافية التي ت

 يشمل:بما  ،لمساواة بين الجنسينالقدرات الوطنية في مجال إحصاءات ا بناء )ج(

 ؛كاديميةألجهزة اإلحصائية واآلليات الوطنية لتمكين المرأة والمؤسسات األلبناء القدرات التحليلية  •

بناء المعارف والمهارات المتصلة بجمع بيانات المساواة بين الجنسين في األجهزة اإلحصائية  •
أن يتم على  ،والجمعيات األهلية والقطاع الخاصواآلليات الوطنية لتمكين المرأة والوزارات 

 ؛الوطني والمحلييين ذلك على المستو

 .باستخدام التقنيات والوسائط الحديثة ،هاونشر بناء القدرات البشرية في مجال تصميم اإلحصاءات •

جهزة األتوظيف التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بما في ذلك تطبيقات  )د(
مع الحفاظ على جودة البيانات وشمولها،  ،أقل بتكلفة( إلنتاج وإتاحة إحصاءات المساواة بين الجنسين ةالمحمول

 .تطويرهاوإطالق العنان لالبتكارات الفردية في هذا المجال واالستثمار في 
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