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 موجز تنفيذي

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل تطلعي للُنهج أو الممارسات الجيدة التي يمكن أن تعتمدها البلدان 
لتقدم المحرز في اوجرى استعراض العربية في سبيل دمج قضايا الجنسين في السياسة العامة وصنع القرار. 

األعوام العشرة الماضية باستخدام إطار أهداف التنمية المستدامة وغاياتها. وأشار هذا االستعراض إلى أن تقدمًا 
هامًا قد ُأحرز في مجاَلي التعليم والصحة على الرغم من الفوارق بين البلدان وداخلها. ومع أن البلدان بمعظمها 

إلى التعليم، ما زالت تقلق بشأن نوعية التعليم ومساراته ومدى تماشيه مع  شهدت تحسنًا في إمكانية الوصول
إلى عدم تطابق التحصيل العلمي الذي  2016متطلبات سوق العمل. ويشير تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

ت ملحوظة نحو يتلقاه الشباب، وفي طليعتهم النساء، مع متطلبات سوق العمل. كما خطت المنطقة العربية خطوا
تحسين الصحة العامة وتمديد العمر المتوقع لدى السكان والحد من وفيات األمومة، إال أن هذا التقدم جاء متباينًا 

و/أو البلدان المنكوبة بالنزاعات، من منها بين البلدان. وتعاني البلدان العربية بمعظمها، وال سيما األكثر فقرًا 
 ات الصحية.أوجه قصور في مجال تقديم الخدم

 هو التمثيل االقتصادي والسياسي للمرأة، الذي ما زال العربية والتحدي األكبر الذي تواجهه البلدان 
االقتصادية والسياسية ُتعتَبر حكرًا على الرجال. المجاالت دون المستوى في المنطقة. وتظهر نتائج الدراسات أن 

 . 8و 5تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدفين  فيالمنطقة  ستتعثرالبلدان هذه الثغرة،  وما لم تسّد
وقد بادر عدد من البلدان إلى معالجة هذا الوضع من خالل سن تشريعات واتخاذ إجراءات إيجابية لتحسين مشاركة 

ة للتغلب اإلرادة السياسيب المدعومةال بد من بذل مزيد من الجهود  ، ولكنالمرأة في الحياة االقتصادية والسياسية
ال تزال ز الثقافي ضد التمثيل المتساوي للمرأة في المواقع الهامة لصنع القرار. وعلى العقبات الهيكلية والتحّي

مدفوعة األجر مسألة عالقة في المنطقة، ولكن استقصاءات استخدام الوقت، التي ُأجريت في تونس الالرعاية غير 
و تقييم هذه الرعاية. وال بد من زيادة الضغط على الحكومات والجزائر ومصر والمغرب، تمثل خطوة حاسمة نح

 في المنطقة لالستثمار في الخدمات العامة، وصياغة سياسات الحماية االجتماعية للمرأة التي تزاول عماًل 
 العمل.غير مدفوع األجر، والتوعية بشأن القيمة االقتصادية واالجتماعية لهذا 

تفاقمت منذ عام وقد والعنف ضد المرأة والفتاة آفة اجتماعية تترتب عنها تكاليف اقتصادية وسياسية، 
والركود االقتصادي في بعض ، والظروف األمنية الهشة، طال أمدها تيالبسبب الصراعات والحروب  2011

ف، وزواج األطفال، والبغاء البلدان العربية. ويشمل العنف ضد المرأة والفتاة العنف األسري، وجرائم الشر
القسري، واالتجار )االستعباد الجنسي(، والتحرش الجنسي، واالغتصاب، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
وبترها )ختان اإلناث(. وال يزال ختان اإلناث مشكلة خطيرة في بعض البلدان العربية، وال سيما السودان، 

في جميع البلدان العربية، ولكنها أكثر انتشارًا  منتشرةاج األطفال والصومال، ومصر، وموريتانيا. وظاهرة زو
ضن في البلدان األشد فقرًا وفي المناطق المنكوبة بالصراع. وتشير التقديرات إلى أن نسبة النساء اللواتي يتعّر

لعنف ضد المرأة في المائة في المنطقة. وُيستعَمل ا 30للعنف األسري على يد األزواج أو األقارب الذكور تناهز 
 واليمن.الحال في الجمهورية العربية السورية، والعراق، وليبيا، هي والفتاة كسالح حرب، كما 

وقد أقر عدد من البلدان في المنطقة تشريعات واستراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة. وأظهرت 
 كاليف اقتصادية هائلة على نحو مباشر في مصر أن البالد تتكبد ت هذه الظاهرةدراسة رائدة حول تكاليف 

 ًاكمي تحلياًلأنها تقدم وغير مباشر نتيجة حوادث العنف التي يتم اإلبالغ عنها. وتكمن أهمية هذه الدراسة في 
آلثار السلبية للعنف ضد المرأة والفتاة على االقتصاد، ما يبرز ضرورة أن تصيغ الحكومات والمجتمع الدولي ل

 هذا العنف بهدف حماية ضحاياه من النساء وإعادة تأهيلهن. حصول باقسياسات حاسمة الست
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ثالثة  فيويصنف هذا التقرير التحديات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في العالم العربي 
والتطرف، وهو السياق الذي ُيتَخذ فيه األمن القومي ذريعة لتبرير السياسي مواضيع رئيسية: عدم االستقرار 

التحيز ضد المرأة في التعليم  يؤديتهميش قضايا المرأة؛ والتحيز الجنساني في هيكليات االقتصاد والعمل، حيث 
إلى تحيز ضدها في هيكليات العمل، ما يدفعها نحو تخصصات ووظائف ُتَعد أكثر مالءمة لدورها كزوجة وأم، 

ين الجنسين، التي باتت راسخة في المشهد وتتلقى في مقابلها أجورًا متدنية؛ وعقيدة االستقطاب والفصل ب
سياسات التي تبقي المرأة في "موقعها التشريعات وصياغة الاالجتماعي والمعايير المؤسسية في المنطقة، ما يبرر 

 ز العام.ز الخاص، فيما تتيح للرجل الوصول من دون أي قيود إلى الحّيالطبيعي" أي الحّي

 ،رسات الجيدة والواعدة التي ُطبَقت أو يجري اختبارها في المنطقةويقدم التقرير لمحة موجزة عن المما
هو من الممارسات المعتادة لإلسراع في إحراز التقدم وسد الفجوات بين البلدان الذي تبادل المعلومات منها و

من أهداف  5والمناطق دون اإلقليمية. وتؤكد األدلة المستمدة من مختلف التدخالت الرامية إلى تنفيذ غايات الهدف 
 التنمية المستدامة أن تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين يتطلبان إرادة سياسية وتدابير مؤقتة 

 لتحقيق اإلنصاف.

وأبرز ما يخلص إليه هذا التقرير هو أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يتطلبان تضافر 
 أول خطوة نحو تمكينولعل مرأة اقتصاديًا وسياسيًا وتحريرها من العنف. ال مشاركةالجهود، وإيالء األولوية إلى 

حقوقًا متساوية من خالل التشريعات، بيد أن العدالة بين الجنسين ال يمكن أن تتحقق تمامًا  هامنحب المرأة تقضي
اعتماد ب ، وذلكعيًامن دون تمكين جميع النساء من الحصول على حقوقهّن. وهذا يتطلب إرادة سياسية وتوافقاً مجتم

التفسيرات  إعادة النظر في. كما أن إلى األعلى : من األعلى إلى القاعدة، ومن القاعدةالتشاور في االتجاهين نهج
 لتحقيق المساواة شكل محركًا هامًاتاستبدالها بتفسيرات أكثر توازنًا ومساواًة بين الرجل والمرأة والدينية الذكورية 

لمطلب الرئيسي للجماعات النسائية في جميع أنحاء المنطقة. وأحرز عدد من البلدان العربية هذا هو ابين الجنسين. 
 زال تجهد لتحقيقه.ت الندونيسيا وماليزيا( تقدمًا بالغًا في هذا المجال، في حين أن بلدانًا أخرى إوغيرها )مثل 

إلى المجتمع الدولي، والجماعات  ويخلص التقرير إلى التوصيات العامة والمواضيعية التالية التي سُترَفع
 النسائية، وصانعي السياسات.

 العامة التوصيات

نسبة كبيرة من التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة تعود إلى ضغط المجتمع 
تقدم الوبطء  النكسات والتحفظات على بعض مواد هذه الصكوك،ورغم دولية. الصكوك الالدولي والمصادقة على 

 يشهد معظم البلدان في المنطقة تغييرًا في االتجاه الصحيح. في تحقيق بعض األهداف،

 التوصيات إلى المجتمع الدولي

إقناع الحكومات بأهمية التقيد بالتزاماتها الدولية وتقديم تقارير وطنية بانتظام وفي الوقت المناسب  •
 بشأن التقدم المحرز في تحقيق الغايات المتفق عليها؛

تقديم المساعدة التقنية إلى المنظمات النسائية في صياغة التقارير الموازية، وتشجيعها على التنسيق  •
 في ما بينها إلعداد تقرير موحد يمكن أن تستخدمه لمساءلة حكوماتها؛
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تقديم الدعم التقني والمالي لمعالجة قضايا المرأة عمومًا، وتحديد أولويات األنشطة والتدابير التي  •
 تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا؛ تعزز

، وسن التشريعات اةوالفت المرأةوالمجتمع المدني لمكافحة العنف ضد  اتدعم الجهود التي تبذلها الحكوم •
 وصياغة السياسات الرامية إلى حماية المرأة، ومنع العنف الجنساني، وإعادة تأهيل ضحاياه؛

 إلحصائية الوطنية في تنفيذ الدراسات االستقصائية تقديم الدعم التقني والمالي لتعزيز القدرات ا •
وإنتاج اإلحصاءات المفصلة، لضمان المتابعة الفعالة لوضع المرأة ضمن اإلطار الشامل ألهداف 

 التنمية المستدامة.

الجماعات  دأبتومع أن الحركة النسائية مجزأة في المنطقة وداخل البلدان العربية، أثمرت األنشطة التي 
نحو النهوض بقضايا المرأة، حتى في الظروف األكثر تقليدية. ولكن هذه المكاسب  ًاتقدمعلى إنجازها ة النسائي
، ويمكن أن ُتقوَّض نهائيًا ما لم تظل الجماعات 2011عام انتفاضات بسهولة، كما حصل في أعقاب  الشىقد تت

 النسائية يقظة.

 التوصيات إلى الجماعات النسائية

وطنية حول النهوض بالمرأة، ودفع قضايا المرأة قدمًا للتغلب على الحواجز  اعتماد استراتيجيات •
 ؛ةقتصادياالو ةسياسيفي المجاالت اللمرأة ل المشاركة الكاملةالتي تحول دون 

 تأييد تدابير اإلنصاف الالزمة في المجالين السياسي واالقتصادي لتهيئة فرص متكافئة للمرأة؛ •

 بشأن قضايا الجنسين، وإشراكهم في النضال للنهوض بقضايا المرأة.العمل مع الرجال، وتوعيتهم  •

المنطقة في تحقيق التنمية إمكانات الالمساواة بين الجنسين مكلفة اجتماعيًا وماليًا وسياسيًا. فهي تكّبل 
مائة من في ال 50المستدامة. ويعتبر البنك الدولي أن المرأة مورد غير مستثمر في المنطقة، مع أنها تشكل نسبة 

إمكاناتها في المجال السياسي سيثمر سالمًا وعدالًة اجتماعية؛ واألمر سيان بالنسبة إلى  االستفادة منالسكان. و
 . في معظم البلدان المجال االقتصادي الذي سيشهد ارتفاعًا في عائدات االستثمار في خدمات التعليم والصحة

، بما في ذلك دمج هذا ينالجنسلقضايا صياغة سياسات مراعية  معالجة الالمساواة بين الجنسين من خاللإذًا، ف
 السبيل الوحيد لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. يتحقق اإلنصاف، هاتخاذ التدابير التي المنظور و

 التوصيات إلى صانعي السياسات

 ة، ومراقبة تنفيذها؛دمج قضايا الجنسين في االستراتيجيات والميزانيات الوطنية والقطاعي •

إنشاء آليات وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والبرلمانات،  •
 وتفعيلها وتعزيز دورها؛

وضع أهداف وخطط عمل محددة زمنيًا من أجل زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في  •
 طاع العام؛التعيينات الوزارية والقضائية وفي هيئات الق
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تعزيز وصول المرأة إلى العدالة عن طريق استعراض التشريعات وتعديل األحكام القانونية التي  •
 تميز ضد المرأة؛

 إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية في محاكم األسرة وتعزيز ارتباطها بالجهات التي تقدم خدمات  •
 ، وغيرها(؛غير قانونية للمرأة )مثل القروض الصغرى، والمشورة النفسية

 تأييد الحمالت الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مثل حملة "تاء مربوطة" في مصر؛ •

 دمج التعليم المتعلق بحقوق اإلنسان وبالمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية؛ •

ذلك النساء والفتيات، إنشاء مراصد وطنية للعدالة االجتماعية لتعزيز حقوق الفئات المهمشة، بما في  •
وال سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية. وتتولى هذه المراصد مهام الرصد وتقديم التقارير عن 
جهود الحكومة والبرلمان ومجموعات حقوق اإلنسان في تحسين التشريعات والسياسات وأنظمة تقديم 

أن تتحول هذه المراصد إلى منصة الخدمات العامة من أجل تعزيز العدالة االجتماعية. كما يمكن 
 لتوثيق الممارسات الجيدة المبتكرة وتبادلها في المنطقة والعالم.

 التوصيات المواضيعية

 المشاركة االقتصادية للمرأة

دعم ممارسات العمل المراعية لألسرة، بما في ذلك اعتماد دوام عمل مرن، ومراعاة المساواة بين  •
 ة األبوة؛الجنسين في التوظيف، ومنح إجاز

 دعم عمليات الشراء المراعية للمساواة بين الجنسين؛ •

دعم تطبيق الكوتا النسائية في شركات القطاع الخاص من خالل الحوافز الضريبية و/أو االعتراف  •
، 2011قبل عام  "ختم المساواة بين الجنسين"العلني. وال بد من إعادة النظر في تجربة مصر مع 

 اعتراف علني بجهودها في تحقيق اإلنصاف بين الجنسين؛ككة اِرلمؤسسات المشل ُمنح ذيال

 دعم إنشاء برنامج لتنمية المهارات في القطاعات العالية النمو، يستفيد منه عدد متساٍو من  •
 الرجال والنساء؛

مدفوع األجر )مثل قانون ضمان العمالة التنقيح قوانين العمل لالعتراف بعبء عمل المرأة غير  •
الهند(، وإعادة توزيع تكلفة الرعاية األسرية بحيث ال تكون كلفة عمل المرأة باهظة جدًا الريفية في 

 )مثل صندوق األمومة في األردن(؛

 دعم التدابير الرامية إلى زيادة الوصول إلى الخدمات العامة ومطابقتها مع الحاجات المتباينة للنساء. •

 المشاركة السياسية للمرأة

السياسية، واعتماد بطاقات  الكوتادعم مشاركة المرأة في االنتخابات المحلية والوطنية من خالل تطبيق  •
 لتدريب وتنمية القدرات، وإنشاء صناديق دعم لتشجيع النساء على الترشح لالنتخابات؛واالهوية، 
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اك المجتمع وضع أدوات لرصد مراعاة المساواة بين الجنسين في الترشيحات واالنتخابات، وإشر •
 المدني والجماعات النسائية في الرصد وتقديم التقارير عن االنتخابات؛

زيادة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية الرفيعة المستوى لكي يرى الرأي العام مدى جدية  •
 الحكومات في تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين؛

نسائية في اللوائح الحزبية، ووضع قواعد  إصدار قوانين انتخابية تنص على ضرورة تحديد كوتا •
 صريحة بشأن التراتبية، وفرض جزاءات قانونية على المخالفين.

 العنف ضد المرأة والفتاة

 سن وتنقيح تشريعات تجّرم العنف ضد المرأة والفتاة لضمان تعريفات واضحة ووضع آليات  •
 فعالة إلنفاذها؛

 اء الكافية لضحايا العنف األسري؛توفير خدمات الدعم االجتماعي ومرافق اإليو •

 إنشاء وحدات من الشرطة للتصدي لحاالت التحرش الجنسي، وتطوير قدرتها على االستجابة؛ •

برنامج المدن "دعم المبادرات التي تتخذها الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة العنف ضد المرأة، مثل  •
 في لبنان؛ "شخارطة قاومي التحر"في مصر، و "خريطة التحرش"و "اآلمنة

دعم إطالق حمالت وطنية وتنفيذها لتثقيف الرأي العام بشأن اآلثار السلبية والتكاليف التي يتكبدها  •
المجتمع واالقتصاد جّراء العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك ختان اإلناث، والعنف األسري، 

 وزواج األطفال؛

ل منافع تنظيم األسرة. وُعمان خير مثال على حشد المؤسسات الدينية وإشراكها في نشر الرسائل حو •
المشاركة الفعالة للسلطات الدينية في تثقيف الرأي العام وإقناعه بأن المباعدة بين الوالدات ال تتنافى 

 مع الدين.


