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 : ةمقدم

 أة،ن النهوض �المر أالمدني في العدید من البلدان �ش  راء منظمات المجتمعآ  25"الموازي" لبیجین+ المنطقة العر�یة  تقر�ر  �جمع  
 ة قلیمیا من األدبیات الدولیة واإل�ثیرً   وقد استفاد  ة.خیر بین الجنسین في السنوات الخمس األوالتحد�ات التي تواجه المساواة  

و�ناقش اإلنجازات والتحد�ات التي   ،2015عام  لالموازي  العر�ي  التقر�ر    �ني هذا التقر�ر علي  و   أة.المر   التي تتناولوالوطنیة  
االقتصاد�ة   األمم المتحدةالدول العر�یة/لجنة    ةجامعالصادر عن    2020للمرأة لعام  كمل التقر�ر اإلقلیمي  �ُ �ما  ،  مواجهتها  تتم

  ة مشار� �و   ةقلیمیالتقار�ر الوطنیة والمشاورات اإل  أساس  ىعل  دّ عِ ، الذي أُ مم المتحدةهیئة األ/)سكوا اإلواالجتماعیة لغرب آسیا (
 ةد نجاألدراجها في  �لیها و إالتي تم التوصل    ةولو�ا القضا�ا ذات األ أ�ًض غیر الحكومیة. �ما �شمل    عدد قلیل من المنظمات

 ة. اإلقلیمی ةالنسو�

من أجل   اتالعر�ی  نساء، وشبكه الالعر�یة  أةالمر را�طة  ، و مصر  ءساوعي لناالتحاد الن�ل من  عداد هذا التقر�ر  إوقد تعاون في  
 . البرلمانیات العر�یاتائتالف  ، و في جنوب البحر المتوسطتماعي  جاالنوع  ، وفر�ق الخبراء المعني �الوالتضامن "ثائرة"  تناصفال

أاإلجدر  ت إلى  متجانسةشارة  لیست  العر�یة  المنطقة  المستو   ؛ن  اختالف  االقتصاد�ة�سبب  من   ،فیاراجوالد�مو   ،�ات  وغیرها 
  العدید من القواسم المشتر�ة التي تتطلب معالجة مماثلة. ومع ذلك، هناك    خاصة.االجتماعیة والثقافیة ال  ظروفالسمات وال

الذي حدث في �عض    تقدمالالرغم من    ىفي المنطقة، عل  نساءال   ىالقضا�ا التي ال تزال تؤثر علفي  التقر�ر الموازي  یبحث  
ثارها  أا إلى  استنادً   ،نه من أولو�ات العملأ�حدد ما �عتقد  . �ما  2015عام  ل  التقر�ر األخیر، أو القضا�ا التي برزت منذ  االمور  

 تقصي. ا من التتطلب مز�دً  اعینه� ا إلى مجاالت�شیر أ�ًض و ، محفزةال

ن �سهم  أأمل    ىللتفكیر االبتكاري، عل  الً بُ سُ تفتح    ،التي اقترحتها األمم المتحدة  ،2015التنمیة المستدامة لما �عد    أجندة  إن
  25قبل    هدااعتمجرى  الذي    ،ن �خضع منهاج عمل بیجینمن المأمول أ،  هذا الصددو�التقر�ر في تحقیق هذا الغرض.  هذا  
ات العالمیة التحد�  ةمواجهل  �ي �ظل مناسًبا  ةمماثلنظر    ةداعإلى إ ،  أهداف التنمیة المستدامة  ةدنجأا في  ج ضمنً درَ مُ ا، و عامً 

 اره یثتأفي  ملی�ا  یتطلب التقدم الكاسح في التكنولوجیا العالیة التفكیر  . �ما  المنطقة  ىالجدیدة الهائلة، ال سیما تلك التي تؤثر عل
ن الفجوة  إ، ف الرقمیة ةمی سبیل المثال، �ما في ذلك محو األ ىالتعلیم، عللم تستفد النساء �شكل منصف من إذا ف أة. المر  ىعل

  قدم ت لل  ةفرص جید  أةتاح للمر ن تُ أولكن مع التدخالت المناسبة، �مكن    ؛الكثیر من االنقساماتفي  تسبب  وف تبین الجنسین س
 ى مع ذلك، وعل  ومنتد�اته.  25التحضیر لمؤتمر بیجین+  ةإلى قیاد   دة دعوه المجتمع المدني. ومن الممارسات الجیالسر�ع

  ا ن هذأد �قوة  قَ عتَ ومن المُ   ة.فئاكمت  ةمعامللق  یال  و ثانو��ا  ا  نه �ظل شر�كً إ، ف ناسن المجتمع المدني �حمل صوت الأالرغم من  
هم  عاملأن ت  بج��ما  ،  ممثلو الحكوماتنالها  �ستحق ممثلو المجتمع المدني نفس المعاملة التي ی.  حتاج إلى تصحیحوضع �ال

 . بنفس االعتبارجمیع المنظمات الدولیة 

�العب رئیسي في    ثرهتزاید أالرغم من    ىعل  ،ا عن المناقشات الدولیةب تمامً غاقد  عمال  ن قطاع األأا  أ�ًض شارة  اإلجدر  وت
  ة شار تجدر اإلة. �ما  ما یتعلق �العمال  وخاصه في  نساء،ال  ةحیا   في  ة�بیر إلى درجة  ر  ؤثن یأ   ه، �مكنونتیجة لذلك  ؛االقتصاد
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الخاصأإلى   القطاع  لبیجین+  ن  التحضیر  رئیسي، عند  بدور  المساواة،  25سیقوم  مع  مجال  في    ومنتد�ات جیل  التعاون 
 . المساواة بین الجنسینمن أجل النسو�ة العالمیة  ةجندتحقیق األلالمشار�ة ؤولیة مسفي تولي الحكومات والمجتمع المدني 

 ): 25+ ا �عد بیجین (بیجینخمسه وعشرون عامً 

  حول اجتماعات    ةعد�عقد    ،العر�یةدول  للللمرأة    تب األمم المتحدة اإلقلیميمع مك  ،الدول العر�یة  ةسكوا وجامعاإلمنظمة    قامت
ا �عض ممثلي منظمات عي أ�ًض ودُ   .القاهرةا للشباب في  اجتماعً   أةوقد دعم المكتب اإلقلیمي لألمم المتحدة للمر .  25+بیجین

ر المنظمات ااختی. و�ان  لبنان  ،الدول العر�یة في بیروت  ةسكوا/جامعالتي عقدتها اإل  ةالمدني إلى االجتماعات االقلیمی  المجتمع
المدعوة   الحكومیة  تقیید��قوم ع غیر  معاییر  اقتصرلى  ال  ة؛ حیث  منظمات غیر الو   ةقلیمیاإل  ةحكومی المنظمات غیر  على 

المتحدة�استشاري  الوضع اال ذات    ةحكومیال الحكوماتقبلالتي    ةحكومیالمنظمات غیر  الو   ،ألمم  المجتمع ، نظّ ولذلكت.  ها  م 
والتوصل إلى توصیات   اإلنجازات والتحد�ات  ةالوقت والمكان لمناقش  حتاأت  ، المدني في المنطقة العر�یة مشاورات أكثر شموالً 

 . ین معالجتهایتع ةولو�أوقضا�ا ذات 

ألمم  �رنامج ا و   أةاألمم المتحدة للمر و    (SIDA)"سیدا"�التعاون مع الو�الة السو�د�ة للتنمیة الدولیة    ،نظمت الحكومة التونسیةو 
ا مشار�ً   597أكثر من    ضمو   2019  نیسانأبر�ل/قد في  الذي عُ   ،المساواة بین الجنسینحول  منتدى تونس    ،إلنمائيالمتحدة ا

 ة. سن 35المشار�ین تقل أعمارهم عن  من %40 نحاء العالم. و�انأمن جمیع 

كم المحلي؛ ل الح�تحو ل؛ المساواة بین الجنسین  25بیجین إلى بیجین+من  :  وهيوتمحور المنتدى حول أر�عه مجاالت تر�یز  
 . والتمكین االقتصادي ،والتكنولوجیا ،االبتكارواألمن؛  ،والسالم أة،المر 

، ةالتحو�لیالنسائیة  التمكین االقتصادي، ونهج القیادة  و    ،المتزایدة أوجه عدم المساواة  تضم:بتناولها    ىوصو�انت المواضیع المُ 
 .والرجال واألوالد ذ�ورة ال، وتعز�ز العمل مع  اء احتكار جمع البیانات وتحلیلها، والر�ط �حر�ات التضامن األخرى و�لغ

 : العر�یة أةالمر  وضع

وال تزال  ا  جمیع البلدان العر�یة تقر�بً . فقد عانت  2015عام   تزال المنطقة العر�یة تشهد العدید من التغییرات السیاسیة منذ ال
في الثورات واالنتفاضات    نشار�قد  ل  �كل هذه التغیرات.  ،نلز ی، وال  نساءال  �ما تأثرتاعات المسلحة،  نز وال   شتباكاتتعاني من اال

لقد   .الجدیدة  اتف مع السیاسا من التحد�ات في التكیُ ، تواجه الجماعات النسائیة عددً ومع ذلك.  ا إلى جنب مع الرجالجنبً 
�عض بلدان المنطقة دساتیر    ىلدأصبح  و ة.  السیاس  ى مستو   ىعل  أةة �عض التقدم في مجال حقوق المر أحرزت النظم القد�م

في �عض القوانین التمییز�ة    ریغی�ما قامت بت  على التكافؤ؛�عضها اآلخر  �نص  و   ،لمساواة بین الجنسینا  ىجدیده تنص عل
لعمیقة ا  ةبو�الطبیعة األ  ىهذه التغییرات لم تؤثر عل. بید أن  في البرلماننساء  ال  ةمشار�من  ، وزادت  مجال النوع االجتماعي

 العر�ي. للسیاسة العر�یة والمجتمع

هذا یتطلب على أن  أة.  لتغییر الد�مقراطي و�صالح غیر مسبوق للمر لأمل    ةورات العر�یة نافذن تفتح الثأكان من المتوقع  
مختلف تقدمی  ةسیاسات  أكثر  المر   ةوتشر�عات  عل  أةلتمكین  التغلب  عل  ىمن  القائمة  بین   ى العقبات  السائد  التمییز  أساس 

اواة لتعز�ز المس  ،والخطا�ات الثقافیة  ،واإلجراءات   ،والتشر�عات  ،حداث تغییر في السیاساتإإلى    ةوال تزال هناك حاج  الجنسین.
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من االستفادة   ن، وتمكینهنساء�ة واالجتماعیة والسیاسیة للضمان المشار�ة االقتصادعن    فضالً ،  و�نهاء التمییز بین الجنسین
 لقرار.من الوصول إلى مناصب صنع ا نوتمكینه ن،وضعهي فرص لتحسین أمن 

.  في المجالین الخاص والعام  ةنسانیاإل   نحقوقه  ةممارسل  نوتجمید فرصهنساء  تهمیش اللوالت  زال هناك العدید من المحاتوال  
  تها النساء كتسباتي  حقوق الال ما یتعلق �  رد الفعل العنیف والتراجع فيإزاء  قلق  �ال�عض الحر�ات النسائیة والنسو�ة  وتشعر  
 . السا�قة ننضاالتهنتیجة 

یر في بلدان الشرق األوسط وشمال �كث  ىعلأا  ، تواجه غالبیه النساء تمییزً فات بین الدول العر�یة المختلفةومع �عض االختال
من   ،المساواة بین الجنسین  قیق  لتحا  مؤخرً مرأة  المن ز�ادة جهود  رغم  في العالم. وعلى ال  أخرى   ة�أي منطق  ةفر�قیا مقارنأ

إلى دعم العدید من الحكومات والمنظمات الدولیة القتالع   ةاجح   هناكجهود المحلیة في البلدان القمعیة،  خالل االحتجاجات وال 
 .  المنطقةفي التقلید�ة النوع االجتماعي  أعراف جذور 

  ة سر رعا�ة األ  یتمثل في  أةن أهم دور للمر إ  الفكرة القائلةأر�اع الرجال    ة إلى أكثر من ثالث  يثلث من  ، یؤ�د  سبیل المثال  ىعلو 
  �كمن في ن دورهم  أمن الرجال    ة �بیرةغلبیأوتعتقد    هذه اآلراء غیر المنصفة.نساء داخلهن  و�ثیرا ما تستوعب ال.  المعیشیة

. الطفولة ةمرحلمنذ ت أنها بدأیتذ�ر معظم الرجال  ةالمعیشیة، وهي ممارس  مات في أسرهیتحر�ات النساء والفت ةرصد ومراقب
، ى خر بلدان أفي  و ؛  اأ�ًض   هاقبلن�نهن  أ، بل یبدو  وصا�ة الذ�ور علیهنكید  أالنساء بت  ةغلبیأ تكتفي  وفي �عض البلدان، ال

 . ن لم �كن في الممارسةعلى األقل إا ، نظر�� الفكرة تتحدى النساء هذه

المساواة   �شأنسطین ومصر  في المغرب وفلال تختلف آراء الشاب  ،  )2018(  ذ�ورةحول الا لتقر�ر األمم المتحدة اإلقلیمي  ووفقً 
في الدراسة االستقصائیة �شأن الرجال والمساواة بین الجنسین في    .السن�بار  الرجال  آراء  ا عن  ا �بیرً اختالفً بین الجنسین  

  ةنحو دعم مساواتحرك  نفس الا  الرجال األصغر سنً )، لم ُ�ظِهر  IMAGES MENAبلدان الشرق األوسط وشمال أفر�قیا (
ن العدید أأسباب من بینها  ة  عد و�رجع ذلك إلى    .نحاء العالم األخرى أا في العدید من  صغر سنً األل  ارجأظهره المثل ما    أةالمر 

العدید من   في  الشبان  یواجهون صعو�ات  من  العر�یة  االبلدان  �، و وظیفة  ىلعثور علفي  أجل تحقیق    ون كافح�التالي  من 
عن رد فعل عنیف ضد  كفاح  وقد �سفر هذا ال.  المالسؤول عن التزو�د �م�اعتباره ال  لرجلتجاه اا  اجتماعی� قر  المُ   حساساإل

 .جیل الشباب ةنشئجري على أساسها تظة التي �محافِ النزعة الدینیة البین الجنسین. وهناك سبب آخر هو المساواة 

جمیع   ةلمعالجكبار  مع الواة  ساقدم الم  ىمشار�ه الشباب عل  ى" یر�زان عل 25"بیجین+ن "جیل المساواة" وأومن الجدیر �الثناء  
 . والمساواة بین الجنسین أةالمتعلقة بتمكین المر  قضا�اال
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 والعمل الالئق  ،المشترك زدهارواال  ،التنمیة الشاملة) 1(

العاملة هي   ى القو   من   أةن حصة المر إوتعلیمها، ف   أةا في مجال صحة المر ا �بیرً ن المنطقة العر�یة شهدت تقدمً أالرغم من  على  
سوق العمل  تباطؤ معدالت النمو االقتصادي، وضعف قدرة  ن بینها:  مو�رجع ذلك إلى عدة عوامل    ؛في العالماها  دنأمن بین  
 . والمعاییر االجتماعیة والثقافیة ،طر القانونیةواأل، ةاالستیعابی

وجود أعلى معدل لمشار�ة  مع    ،اناشطات اقتصاد��   وأكثرسنة    15  في سنلث النساء  ن أكثر من ثُ أفي بلدان الخلیج  نجد  و 
  .الكبیرالمهاجرات لعدد نظًرا مارات العر�یة المتحدة قطر واإلالنساء في القوى العاملة �المنطقة في 

مقابل  في    ،2017-2015خالل الفترة    %29-27ا  المئو�ة للنساء الناشطات اقتصاد��   النسب  توفي لبنان والمغرب، بلغ
. �ما دخلت )%51) والعراق (%59في المغرب (ا  جدً   ةالقطاع الزراعي حصة �بیر وظائف المرأة في  وتمثل  .  لرجالل  77%

  ى النساء في القو مشار�ة    ی�ا معدلنسبو�رتفع    .في �عض البلدان مثل مصر والمغرب  ة الزراعی  تجار�ةلشار�ع االمرأة في الم
تنخفض  بینما  ،  ث في جزر القمر وجیبوتي والصوماللحیث وصلت إلى أكثر من الثُ   ؛افي �عض البلدان العر�یة األقل نموً   العاملة
القو   ة نسب  للغا�ة في  الیم  ى النساء  في  یدل عل نالعاملة  مما  �كون  أ  ى،  قد  الجنسین  بین  التمییز  من االحتیاجات   ى قو أن 

العام  . وُ�عد  االقتصاد�ة العر�یة  أةرئیسي للمر العمل  الرب  �مثا�ة  القطاع  المنطقة    40اء بین  النسعمالة    تراوحتحیث    ؛في 
في األردن   %35)، و2017في مصر (  %26مارات العر�یة المتحدة، ومن الموظفین العموم في قطر والكو�ت واإل  %50و
وازنة ح لها المیات عمل مناسبة تتو�ساع   ،في هذا القطاع �االستقرار الوظیفي  أةوتتمتع المر .  فلسطینفي   %22)، و2017(

 . ةسر�جور ومسؤولیاتها األأبین عملها الم

 : اإلنجازات/التقدم

 ):  الوطني (الكلي ى المستو على  -1

دني أل ثاني  ، وسجّ لمدقع �مقدار النصف في هذا القرن انخفض الفقر اقد  و .  تواصل البلدان العر�یة جهودها لمكافحه الفقر
الفقر للحد من  الصحراء  أ(�عد    % 42  –  معدل  األ %)).  72( فر�قیا جنوب  الر�فیات واألسر    ةولو�وأعطیت  النساء  لتمكین 

. �ما ید الدخل للنساء الفقیرات وأسرهنلتول  ةادرات برامج ومشار�ع ائتمان صغیر وتشمل أهم المب  المعیشیة التي تعیلها نساء.
تمكنت �عض  واألردن. و   ،وتونس  ،بلدان مثل مصرمن ال  دقدمة إلى األسر الفقیرة في عدزادت المساعدة النقد�ة المشروطة المُ 

م �تقدل  ،أخرى تسهیالت لإلقراض  ة ت بلدان عر�یأنشأو   منعزلة.ال  ةر�فیالمناطق  الفي    ةساسین الهیاكل األ یحسالبلدان من ت
وتشكل النساء    مارات). واإل  ،وعمان   ،ولبنان  ، واألردن  ،والعراق  ،وجیبوتي  ،من النساء (الجزائرعینة  مجموعات مإلى  خدمات  

  ضاتوالیمن. وفي األردن، اقتر�ت حصة المقترِ   ،وجیبوتي  ،أكثر من نصف المستفیدین من االئتمانات الصغیرة في جزر القمر
 أة للمر   ةقروض عدیدأة" تقد�م  وطني للحد من الفقر وتمكین المر المشروع  ال"  تولىوفي سور�ا،  .  2015عام  في    %80  من
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قراض إلا متخصصة  ت المصارف التجار�ة فروعً أنشأو   ،الفقراء  ىد المصارف التي تر�ز علعدمن  السودان    توزاد.  القرو�ة
 النساء والخر�جات الجدیدات.

.  المساواة بین الجنسین  ىوتونس) عل ،مانوعُ  ،والبحر�ن ،ومصر ،الدساتیر العر�یة وقوانین العمل في المنطقة (سور�اتنص 
ا  حقً   ابوصفه  نساءالتمكین االقتصادي للندة  جأ  ،والوزارات االجتماعیة  اتو�ذلك البرلمان  ،النسائیة الوطنیة  هیئاتواعتمدت ال

 تلدخأو  ؛ في مكان العملنساء ضد ال ةي تمییز أو مضا�قألوقف  ةطیر تغییرات خ قانون العمل في األردن شهدوقد  ا.اجتماعی� 
مین أا في إصالح التاألردن مؤخرً   توقد شرعات.  المتزوجنساء  إلغاء لعقود عمل الي  أ�حظر  الذي    ،جزئيالعمل  الجزائر وقطر ال

 لجمیع العاملین.  �شوف المرتباتفي  ة لزامیاإل من خالل االشتراكات وذلك  ة،موممول استحقاقات األاالجتماعي الذي �ُ 

 ): الجزئي ى فید (المستو وى المستمست ىعل

مراكز تدر�ب   -والجمهور�ة العر�یة السور�ة    ،واألردن  ،والعراق  ،ومصر  ،�ما فیها البحر�ن  -ن في المنطقة  ت عده بلداأنشأ
العمالة    ةأنشط ىعل ة�جابیإثار  عن آعمال التجار�ة األ ىلتدر�ب علأسفر ا وفي المغرب، . التجار�ة نعمالهأفي  نساءلدعم ال

وأظهرت    الحیوانیة.  ةنشطاأل في  لزراعة غیر الحیوانیة أو  في مجال ا، سواء  (المبیعات واألر�اح)  المعیشیة   الذاتیة الحالیة لألسر
 المشار�ع.على   النساء القائمات ىعل ة�جابیإا ثارً آالمهارات في تونس  ىات التوظیف المقترنة �التدر�ب علخدم

استراتیجیة   �ان ُینظر إلیه غالًبا �اعتباره، و قد الماضيالعِ خالل  في المنطقة العر�یة  النسائیة    تعز�ز تنظیم المشار�عازدهر  
�عض المشار�ع . و�انت  ا عن قطاعات العمل التقلید�ةتنو�ع المشار�ة االقتصاد�ة �عیدً �غیة    ،إل�جاد فرص عمل للنساء  ةمقیّ 

 نحو التصدیر. ةساء في �عض البلدان العر�یة موجهالتي تملكها ن

ال لنسبة  تجاوزت  (المئو�ة  البالغین  تجار�� نشاطً   أون بدی  نیذال  )ةسن  64- 18لسكان  الجزائرالثُ مقدار  ا  ا  في   ،وسور�ا  ،لث 
دول مجلس  النسبة المئو�ة في مصر ومعظم    تتراوحبینما    ؛مانعُ   ةوسلطن  ،والكو�ت  ،والمغرب  ،وتونس  ،ولبنان  ،واألردن

 %).   10معدل في الیمن ( ىدنو�ان أ%. 25ى إل 20التعاون الخلیجي من 

ا أفضل للعوامل التي تؤثر یوفر فهمً   ،هو األول من نوعه في المنطقةا،  إقلیمی�   قیاسا  وضع االتحاد النسائي العر�ي العام م
ة واالجتماعیة القرارات االقتصاد�حدد العوامل التي تؤثر في  و   بلدان في المنطقة.  6العر�یة في    أةالتمكین االقتصادي للمر   ىعل

 . في المجالین الخاص والعام أةالتي تتخذها المر 
 

 :التحد�ات

الصعید الوطني في معظم البلدان  ىعلد ف �ه �عرَ عتَ غیر مُ  ،سواء في البیت أو في الزراعة  ،جورأغیر المالمرأة عمل  ال یزال 
 . العر�یة

% من مجموع العاملین �المنازل �عیشون في البالد العر�یة 19فان    2015وطبقا الحصائیات منظمة العمل الدولیة لعام  
الي   العالم و�صل عددهن  �المنازل في  المساعدات  النساء  أكبر عددا من  العر�ي  االقلیم  امرأة .      1و6و�ستضیف  ملیون 
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فهم �ساعدن في تر�یة وتنشئة االطفال داخل أسرهم    العر�یة  المجتمعات  يف   هاما  دوراوتلعب النساء المساعدات �المنازل  
و�ساعدن �بار السن حتي �عیشوا �كرامة واحترام و�تحملن العمل الشاق وهكذا �ستطعن نساء االسر أن یلتحقن �قوة العمل .   

أو االختالط  ولكن النساء المساعدات �المنازل �عشن منعزلین في بیوت �خدمون ساكنیها وال �متلكون دائما حر�ة الحر�ة  
,كثیر منهن یتعرضن للعنف واالستغالل .  وألنهن �خافن أن �فقدن عملهن فیتحملن وضعهن البائس قبل أن �قررن الهرب  
و�الرغم من أنه تتوفر في �ثیر من البلدان العر�یة االن االطر القانونیة التي توفر الحما�ة لهن و�ستطعن التقدم �شكاوي ضد 

 �كون لدیهن درا�ة �حقوقهن القانونیة وال �ملكن القدرة أو الموارد لكي �حصلن علي حقوقهن .   مستخدمیهم ولكن عادة ال

أقرب إلى  ووه  –دوالر في الیوم  4.0أعلى من  –تطبیق أعلى خطوط الفقر عند  من المتوسط العالمي  ىعلأالفقر ونجد أن 
  ، �عادمتعدد األو�شیر التقر�ر العالمي األخیر عن الفقر  .  طخطوط الفقر الوطنیة في البلدان العر�یة ذات الدخل المتوس  ى مستو 

مس  ن ما �قرب من خُ أإلى    ،)2018(  مبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة البشر�ة و اإلنمائي  األمم المتحدة  برنامج  الذي أعده  
الفقر، ال  ةالعدیدة المبذولة لمكافحالجهود من  رغموعلى الملیون نسمة).  65( مدقع فقر�عانون من سكان المنطقة العر�یة 
؛  الر�فیات والفقیرات إلى الخدمات  مام وصول النساءأحواجز  ال؛  النمو غیر المتكافئ بین المناطق  ، منها:تزال هناك عقبات �ثیره

الحصول   أمام  ة دار�التعقیدات اإلفضًال عن  ،  جور وفي المناطق الر�فیةألعمل غیر الممین الصحي للنساء في اأالتاالفتقار إلى  
السلبي لبعض السیاسات  األثر  و ؛  االقتصاديالمرأة  ستقالل  خیر في تعدیل القوانین المتعلقة �اأتوال ؛  مین المالي والصحيألتعلى ا

غیر  المرأة  والموارد؛ وتدني قیمه عمل  الملكیة  إلى أدوات اإلنتاج و نساء  وصول ال  ةمحدود�و ؛  النزاعات المسلحةو ؛  االقتصاد�ة
 وتفتقر إلى الموارد. ة�ب المهني للنساء الفقیرات محدودتوفیر القروض والتدر لیات ال تزال آ ،ذلك عالوة على .جورأالم

ن. في الحیاة االقتصاد�ة وضعفه  نساءال  ة قیاس مشار�أمام    ةعقبتماعي  جنوع االال  ىفتقار إلى اإلحصاءات القائمة علو�شكل اال
 المعیشیة.  ةسر تقیس الفقر داخل األ نادًرا ما مسوحن الأل  ة،ناث في المنطقة العر�یة غیر �افی البیانات المتعلقة �فقر اإل وُتعد 

بین النساء    ة میمن ارتفاع معدالت األ  ةمفرغ ةحلقفي  ا في المنطقة العر�یة (الیمن وجیبوتي)  نموً األقل  ع البلدان  غالًبا ما تقو 
  .االجتماعي والسیاسيالنظام استقرار عدم وز�ادة الفقر، و  ،ونضوب الموارد الطبیعیة ،الر�فیات، وز�ادة التدهور البیئي 

منظمات  المن    أةعم الذي تتلقاه المر ، وتحدد األعراف التقلید�ة الدان حدود دنیا للحما�ة االجتماعیةوجد في العدید من البلدتوال  
 . والجمعیات الدینیة الخاصة ةخیر�الالمجتمع المحلي 

إلى تقییدنموذج  یؤدي   التقلیدي  المتزوجات،  :  النساء  ةعمالفي مجال  عرض  ال  النوع االجتماعي  نحاء  أفي جمیع  فالنساء 
صور الرجل  و�ُ   أة،لمر ل  ةنجابیمما یؤ�د األدوار المنزلیة واإل   ؛العمل  ةا في قو قل نشاطً أالمنطقة، ال سیما الالتي لدیهن أطفال،  

غیر   ة، و�صور شدید االنخفاضأساس یومي أو موسمي �أجر    ىفي القطاع الزراعي علنساء  تعمل ال.  الرئیسيمعیل  ال  �اعتباره
في الوظائف  نساء  األساس لتمثیل التماعي النمطیة  جنوع االال  لباقو وتوفر    مین االجتماعي.أالتاالفتقار إلى  �سبب    ة رسمی

إلى حد �بیر حسب  سوق العمل  ات. �ما ینقسم  االجتماعیات  واالخصائی  ات،والمدرس  ات،ممرضمثل ال  ؛الرعا�ةالموجهة نحو  
 وضعیة  ىعل  نلحص�ل األفقي)، و ل (الفصاالوظائف التي �قوم بها الرجعاده بنفس أنواع  نساء  ، وال تقوم التماعيجنوع االال
الرج  ىدنأ الر امن  العمالة الضعیفة (األنساء  لا  ةنسبُتعد حالًیا  و   سي).أ ل (الفصل  المعمال  في  ) هي األعلى في  ةجور أغیر 

 . العالم
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، وتباطؤ النمو االقتصادي في  ام إلى خلق فرص العمل في المنطقةوتسود �عض العقبات االقتصاد�ة الكلیة مثل االفتقار الع 
وتونس  �عض وسور�ا  لبنان  مثل  وتالبلدان  األ،  الخاصة  االستثمارات  أن  والمحلیة  ة جنبیناقص  �ما  اإلصالح  .  سیاسات 

ال سیما في سوق   أة،وال تراعي الظروف الخاصة �المر   لذ�ورإلى ا  نحازت  ،بلدان (مصر وتونس)  ةعد  هاعتمدت  ، التياالقتصادي
   العمل.

الحكومة  اقص دور  تن  ثلعوامل م  ةعدیرجع إلى    ماوهو    ؛االقتصاد�ةالنساء  مشار�ة  العقبات التي تعترض سوق العمل    وتعوق 
 هنأدوار   وفهم  اتالمتزوجنساء  توظیف ال  عنة، وتراجع القطاع الخاص  المتعلم   أةفي مجال العمالة، مما �حد من فرص المر 

المُ یةنجاباإل  الخدمات  (السانِ ، وضعف  الطفمواصالت،  دة  أن    ،ل)ورعا�ة  واألجور  فضًال عن  والترقیة  التوظیف  في  التمییز 
 .عملها ةق اعإلى إنها�ة لاة یؤدي في أ والقوانین المصممة لحما�ة المر 

المرونة  و   ةموماأل  ةجاز إ  ندًءا مب،  العاملة  أةالمستو�ات في مجال حما�ة المر   ى دنأن المنطقة سجلت  أالجوانب القانونیة  وضح  وت
العملفي   وجود  .  ترتیبات  إلى  اإلشارة  للمر وتجدر  االقتصاد�ة  الحقوق  مُ   أة،معظم  غیر  األ  ة؛قطبَ لكنها  المتعلقة مثل  حكام 

في األج العر�یة    ر.�المساواة  البلدان  المتمثل في  �ا  حالیً ال تفي  فالعدید من  الدولي  ا أسبوعً   14  مدةل  ةمومأ  ةجاز إالمعیار 
السعود�ة  ،ولبنان  ،والبحر�ن  ،(األردن العر�یة  ت  وتونس).  ،والیمن  ،ماراتواإل  ،والمملكة  في  �في  وال  الدولیة    ةجاز إالمعاییر 

  ةالبلدان العر�یة؛ مما یثبط �شدأغلب  في    ةموم األ   ةجاز إیتحمل رب العمل تكالیف    .وسور�ا  ، والمغرب  ،مصر  ى سو   ة موماأل
تعاون  تحد القواعد التي �فرضها "نظام الوصا�ة" في �عض بلدان مجلس الو  نساء في سن اإلنجاب.وظیف أر�اب العمل عن ت
عن قدرتها    ، فضالً �عینهامهن    عملها في  ةمكانیإتحد �عض القوانین من  �ما  عمل،    ىعل  أةحصول المر   الخلیجي من فرص

 .العمل لیالً  ىعل

�حوالي   فتیانالالتي یتجاوزن ال  فتیاتنحاء العالم، ال سیما بین الأعدل للبطالة بین الشباب في جمیع م ىعلأسجل المنطقة  تُ 
 .  مئو�ة ةنقط 20

و�ؤدي  .  ااقتصاد��   أةالرصد والتقییم للبرامج التي تعزز تمكین المر وقدر محدود من  قدر ضئیل من التنسیق    ى وال یوجد سو 
المشار�ع التي    ة إلى عدم استدام  ،التمو�ل الدولي  ىاالعتماد علتماعي، و جنوع االتي تراعي الالنقص في تمو�ل الدراسات ال

 أة.تعزز وضع المر 

 :التوصیات

 الكلي): الوطني ( ى المستو  ىعل -1

اتفاقیه المساواة في األجور،   : وهي  ع الرئیسیة للمساواة بین الجنسینالعمل الدولیة األر�  ةقیات منظماالنضمام إلى جمیع اتفا
مطلوب و   ة؛موم حما�ة األ   ة، واتفاقیعائلیةالعمال ذوي المسؤولیات ال  ةتفاقی، واوالمهنة)في مجال االستخدام  التمییز (  ةواتفاقی

 . 2019، جدیدةوهي اتفاقیة   -الجنسي في مكان العمل  العنف والتحرشمنع  ةتفاقیااالنضمام أ�ًضا إلى 

مماثل لما    للفقرمن خالل إنشاء مرصد    وذلك مثالً   -  الفقر في البلدان العر�یة  ةا لحالا أفضل وأكثر انتظامً �تطلب األمر رصدً و 
 .ا عن ز�ادة الفقر من أجل فهم أفضل للعوامل المسؤولة أساسً  ،یوجد في الصین وأمر�كا الالتینیة
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أو� (التحو   الفقر  ةمكافحلتدابیر  لحكومات  ا  تطرح  نجب  المساواة  االجتماعیة�وعدم  والمعاشات    ،الت  البطالة  واستحقاقات 
ألسر نساء المعیالت للا  دعمل  ،وسیاسات متصلة بذلك  ةوزراعی  ةماعیواجت  ةن تنسق تنفیذ سیاسات اقتصاد�أو   ،التقاعد�ة)

 . المعیشیة مع أصحاب المصلحة الرئیسیین والمنظمات غیر الحكومیة والمانحین والقطاع الخاص

ا تكفل  أن  أ�ًض و�جب  المر لحكومات  الئق  أة ا حق  عمل  األةفي ظروف  ذلك  في  �ما  المتساوي،  ،  العمل  لقاء  المتساوي  جر 
ال سیما  الموارد االقتصاد�ة،    ى، والسیطرة علالفصل الوظیفي  ىالعمل، وظروف العمل المناسبة، والقضاء عل  ىعل  والحصول

 .جر وتعز�ز التوازن بین الحیاة والعملأبدون  أةعمل المر مع األخذ في االعتبار ل ،في المناطق الر�فیة

ز�ادة مرونة    ى ، وتشجع علافةكث�نساء  القطاعات التي توظف الیز ضد  مال تُ   ةقتصاد�سیاسات الحكومات  جب أن تعتمد ا�كما  
العمل الی، وتحسساعات  المدعومة من  و   مواصالتن فرص  الطفل  ارعا�ة  إعفاءات ضر�بیة  الدولةو لخاص  القطاع  ، وتوفر 

 .النساءوظفون ر�اب العمل الذین یأل 

 )الجزئي ى المستفید (المستو مستوى  ىعل -2

في مؤسسات القطاعین الخاص والعام، �ما في ذلك   ة سات المساواة بین الجنسین إلزامیسیاسات وممار ن تكون  جب أ�  -أ
 . من التحرش الجنسي في مكان العمل  أةحما�ة المر 

 قدم المساواة ىعل أةن تعامل المر أسیاسات وممارسات الشمول المالي  جب على� -ب

تكفل القدرة    ةتشر�عات جدیدإصدار  من أجل  ضغوًطا  یة والمنظمات غیر الحكومیة  النسائیة الوطن  الهیئات  جب أن تمارس �  -ج
 .والرجل أةبین الحیاة والعمل لكل من المر  الجمع ىعل

ز الدور اإلنجابي للرجل وتقاسم مسؤولیات المنزل  �تعز ل  ،عالم والمناهج التعلیمیةبرامج من خالل وسائل اإل  تخطیط وتنفیذ  -د
 . والطفل

مكنها من بدء عملها التجاري. (الوصول إلى المیراث، والحصول الوصول إلى الموارد الالزمة التي تُ   ىعل  أةالمر   ةضمان قدر   -هـ
 ). لخإ...  القروض ىعل

 .االقتصاد�ة ةنشط�العمل واأل  قلعما یت فيتماعي، جنوع االوفًقا للصنفة لید وتحلیل البیانات المُ تو  -و

 : الحما�ة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة، الفقر ىالقضاء عل) 2(

�تمثل موطن الضعف و   ا �الدخل.فة للحما�ة االجتماعیة المرتبطة أساسً ستهدَ م المُ ظُ النُ   ىظل التر�یز �عد الر�یع العر�ي عل�
ات التي ، �ما في ذلك اإلعان القصیر  مدىال  علىالفقر    ةسیاسات التخفیف من حد  ىن الحكومات تنفق الكثیر علأ  فيالواضح  

 االجتماعي. التنافرو سباب الهیكلیة للفقر ألل ىوال تتصد مدىطو�ل الالستثمار االقتصادي واالجتماعي فضي إلى اال تُ 

التعلیمي ن التحصیل  أالیونسكو  منظمة  وتدرك  .  قضا�ا االستدامة وضمان رفاه اإلنسانلمواجهة    احاسمً   التعلیم عامالً ُ�عد  و 
وز�ادة التماسك    ،، والنهوض �التكنولوجیااة من خالل الحد من الفقر والضعف، وتحسین النتائج الصحیةتغییر الحی  ى�ساعد عل



12 
 

علیم إلى تحقیق المز�د من الرخاء، وتحسین النتائج الصحیة، وتقلیل العنف، وز�ادة المساواة  تحسین الت قود  ��ما    االجتماعي.
تحقیق   علىالتي تساعد    ات الرئیسیةو دیوفر التعلیم األ  ، وتحسین البیئة الطبیعیة.عيس المال االجتماأبین الجنسین، وز�ادة ر 

 أهداف التنمیة المستدامة. 

والقواعد    ،حرماتوالمُ   ،�ما في ذلك الفوارق بین الجنسین  ؛الثقافیة-�العوامل االجتماعیة  ةنجابیثر الصحة الجنسیة واإل أوتت
السیاسات  ا �القوانین و ا شدیدً ثرً أت  ةنجابیدمات الرعا�ة الصحیة الجنسیة واإل ثر تقد�م خ أذلك، یت  ىعالوة عل.  السلو�یة الراسخة

 ة.محدد ةالقائمة في سیاقات وطنی

حقوق  الدورة العمر�ة لثر  أ. �متد  ةنجابیاإل الجنسیة و لصحة  حقوق االمر�ز�ة ل  ةهمیاألؤتمر الدولي للسكان والتنمیة  المأقر  قد  ل
ي المسائل المتعلقة �العالقات  فراد واألزواج الحق في التحكم ف كل من النساء والرجال، و�منح األالصحة الجنسیة واإلنجابیة ل

 .القیام بذلك دون عنف أو إكراه، و ةومسؤولی ةوالبت فیها �حر� ،السلیمة ةنجابیاإل الجنسیة و 

 : اإلنجازات/التقدم

التعلیم ز�ادة    ىوازداد الحصول عل  ن �بیر.، وهو تحسُ %93قد تحسنت الفجوة التعلیمیة بین الجنسین في المنطقة �معدل  ل
متلك ثروة وخاصه تلك التي ت،  ا في المنطقةقامت جمیع الحكومات تقر�بً و   في العقود القلیلة الماضیة في العالم العر�ي.  ةكبیر 

 التحاقتحسین    ة همیأ  ىحكومات في المنطقة عل  ةوشددت عد  ؛العقد الماضي  طوالفي التعلیم    ة �استثمارات ضخمنفطیة،  
 مختلف المستو�ات التعلیمیة. ىالحد من الفجوات بین الجنسین عل  ونجحت في ،التعلیم� اإلناث

لیم العالي. تبلغ  ا �النسبة للنساء في التعالتحول أ�ًض حدث هذا  قد  و .  بلدان  ةفي عدیبدو تفوق البنات على البنین أكاد�می�ا  
مارات  اإل ةوفي دولفي قطر.  %676و�لغت النسبة  %،108اإلناث إلى الذ�ور الملتحقین �التعلیم العالي في المنطقة  ةنسب

أمكن    ،لعر�یة السعود�ةوفي المملكة ا  ؛الرجالنظیره لدى  أمثال    ة�الجامعة بثالثنساء  ق الالتح یز�د معدل االعر�یة المتحدة،  
من خر�جي    %10نسبة الـ  ةات غالبی یشكل الفت، تُ وفي البحر�ن.  قد من الزمانغالق الفجوة بین الجنسین في الجامعة قبل عِ إ

وقد تعهدت البحر�ن، إلى جانب األردن    الرجال.على عدد  �الجامعة  الالتي یلتحقن  النساء  عدد  ز�د  ی�ما  ،  المدارس الثانو�ة
وسد الفجوة بین   ةمی فر عن تقدم ملحوظ نحو الحد من األ، مما أسلتعز�ز التعلیم  مهمة ومالیة    ةزامات سیاسیوتونس، �الت

 الجنسین. 

  المئو�ة في النمو.   ةهذه النسب  ستمرتو   ،2015حلول عام  المنطقة توفیر التعلیم االبتدائي للجمیع �من بلدان    %60  �فلتقد  و 
 بین اإلناث.  ة میما یتعلق �ارتفاع معدالت األ  ال سیما فيالقیام �ه في �عض البلدان،  جدر  �الذي  ، ال یزال هناك الكثیر  مع ذلكو 

سوق العمل إلى ن احتمال دخولهن إان، ف فتیمن ال ى علأ�معدالت  �سعین إلى التعلیم و�نجحن فیه فتیاتن الأالرغم من   ىوعل
 .العاملة النشطة ةیات خارج القو أر�ع نساء عر��ل من  نساء والي ثالثحال تزال . ف قل �كثیروالبقاء فیه أ

أة.  تحسین صحة المر في    ،السنوات العشر�ن الماضیة  ىمد  ىعل  ،تنفیذ منهاج عمل بیجینلالرئیسیة  النجاح  مجاالت  �كمن أحد  
في    ةسن  72.5إلى  في المتوسط  تصل  ، لفي جمیع بلدان المنطقة العر�یة  ،العمر المتوقع لإلناث عند الوالدةفترة    تادز فقد  
في  .  2015عام   الرئیسیة  االستثمارات  والمجاالت  وأسفرت  الصحیة  وفیات    ة ساسیاألبنیة  الرعا�ة  في  �بیر  انخفاض  عن 
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معدالت   تبرع وتُ .  1995عام  ا منذ  تقر�بً   % 45  ةا بنسبلت المنطقة انخفاًض ، سجّ مهاتت األیاوف ما یتعلق ب  وفي  األمهات.
أكثر  تحصل ، اوفي جمیع البلدان العر�یة تقر�بً  النسب في العالم. ىدنأبلدان مجلس التعاون الخلیجي من  وفیات األمهات في

و�منع العدید من أسباب وفیات الموالید   ةالوالد  ة ، مما �كفل سالماتهر ام  اتمن مرافق  ةدمساععلى  من الوالدات    %80من  
بلغت وفي بلدان مجلس التعاون الخلیجي،    تغطیه الرعا�ة الصحیة قبل الوالدة �شكل ملحوظ.أ�ًضا  �ما تحسنت    واألمهات.

 ها. ، أو تقترب من%100 ما قبل الوالدة ةالرعا�ة في فتر   النساء المستفیدات من ةنسب

 :التحد�ات

�د  قد أنفق العرب المز أة. لمر ما یتعلق �ال  ال سیما فيم،  التحسین المستمر للتعلیم والتعلُ   ىإلى التر�یز عل  ةماس  ةهناك حاج
 ة�طر�ق�مكن أن یتحقق  نفاق هذه الموارد  إ  لكن  ،أخرى   ةنامی  ةي منطقأالتعلیم أكثر من    ىمن الناتج المحلي اإلجمالي عل 

 التعلیم.  �جودةوالتكنولوجیا، و  ،التعلیمي ى المحتو ة؛ إذ �مكن االرتقاء �علیاأكثر ف 

ي. تحصیل التعلیملل  %28  –  أداء واألقل أداء في المنطقةفضل  بلدان األالفي حجم الفجوة بین الجنسین بین  �بیر  رق  اف هناك  
  ، والخاصتنقسم �شكل متزاید إلى القطاعین العام  وف  فر�قیا سأید من بلدان الشرق األوسط وشمال  ن المدارس في العدأو�بدو  
حیث    ؛عدم المساواة في جمیع المجاالت  ، إلى تفاقمیؤدي هذا االنقسام، �ما �حدث في المغرب ومصر.  أكثر مدعاة للقلقوهذا  

ن  أومن المرجح  ة.  الباقون �المدارس الحكومیة األقل جودیلتحق  ، بینما  كلفةتال�اهظة  المدارس الخاصة  �الثر�ة    ةقلیاألتلتحق  
 م.ر من غیرهات أكثیالفت �ضر ذلك �

لبلدان وتمیل ا  ،من التعلیم�حرمانهن    نساءال. تتأثر  العالم  قيبا ب�المقارنة    ىعلأمیه النساء في الشرق األوسط  أمعدالت  ُتعتبر  
إلى   أةن افتقار المر إالمتوسط العالمي،  �مقارنة  و�مكن القول،    ا من الناحیة االقتصاد�ة.قل نموً أن تكون  أفیها إلى    نشع�التي  

، ال یزال هناك  ةفي المنطقة إلصالحات �بیر   أةفي حین خضع تعلیم المر صدر قلق أساسي. ف م ُ�عد  التعلیم في الشرق األوسط  
  القیام �ه.الذي �جب الكثیر 

ي بلدان مثل  فف �ل بلد.    البلدان أو داخلبین  سواء    ،�عض أوجه التفاوت الكبیرة  أةالتقدم المحرز في مجال صحة المر �خفي  
  الوالدات   من   یًرا �ث  أقل  الوالدات في أفقر األسر المعیشیةمن    ا عددً   اتهر االم  اتالصحیت  العامالتباشر  ،  ر والسودان والیمنمص
ما من التحد�ات في    ةا في المنطقة تواجه مجموعنموً األقل  البلدان  إلى ذلك، ال تزال    ةضاف اإل . و�األسر المعیشیة  ىغنفي أ

ات الالتي �عشن في المنطقة العر�یة یواجهن  یوال تزال النساء والفت  الرعا�ة الصحیة.  ىاألمهات علضمان حصول  یتعلق �
�سبب مسافات السفر الطو�لة إلى مرافق الرعا�ة الصحیة   ، الرعا�ة الضرور�ة  ىالحصول علمجال  العدید من الحواجز في  

 مواصالت. والتحد�ات المتصلة �ال

بلدان    الصحي العام في المنطقة العر�یة، �استثناء مواطنین  مینأالت عادة  �غطي  .  ا آخرا رئیسی� المالیة عائقً شكل نقص الموارد  �ُ 
لخاصة. مین اأشتراك في خطط التالافراد الباقیین أو أر�اب عملهم  أللترك  �حیث ی  ؛فقط من السكان  %40و  30الخلیج، ما بین  

تي تقدم الرعا�ة  �استثناء �عض البلدان ال   ،في المنطقة العر�یةتدفعها النساء مرتفعة  تي  ما تكون النفقات الصحیة ال  ةوعاد 
 .الصحیة المجانیة



14 
 

. وقد  الرغم من الز�ادة المطردة في اضطرا�ات الصحة العقلیة  ىللغا�ة في المنطقة، عل  ةتزال خدمات الصحة العقلیة محدود  وال
تزاید عدد النساء الالتي �عانین من اضطراب    ىثر علأ،  ةالعدید من بلدان المنطقة العر�یفي  مسلحة مؤخًرا،  كان للنزاعات ال

 عقلي. 

من    ةي وسیلأ�الخصو�ة والنشاط الجنسي  تمتعات  ، ال �ستخدم ما �قرب من ثلث النساء الماوفي البلدان العر�یة األقل نموً 
.  الطفل التاليإنجاب  خیر  أأو الرغبة في ت  ،األطفالفي إنجاب مز�د من    ةرغبالدم  ع من أفادتهن �رغم  على ال،  وسائل منع الحمل

 .اإلیدزمرض /نقص المناعة البشر�ة فیروسن من النساء إلى المعرفة �أسالیب تنظیم الخصو�ة والوقا�ة م ة�بیر  ةتفتقر نسب

فقد لحقت األضرار  .  إسرائیلالتي تقوم بها  الصحیة �شكل خطیر �العملیات العسكر�ة المتكررة    ةساسیاأل  بنیةثرت الأفي غزه، ت
،  ةساسیاأل  ةنجابیالرعا�ة الصحیة اإل   ىالحصول علمن  امل  ح   امرأة  ألف  40ونتیجة لذلك لم تتمكن    ،العدید من المستشفیات�

الحصار إلى نوات  ، أدت سذلك  ىعالوة عل.  ي نزاعأب  أعقافي    %14إلى    7من  رضع  إلى ارتفاع معدل وفیات ال  ىدأمما  
 عند نقاط التفتیش العسكر�ة  ةغز   ىخر مرضأعن ت  ىحصعد وال تُ ، وهناك تقار�ر ال تُ ةساسینقص مزمن في اإلمدادات الطبیة األ

 . أو منعهم من الوصول إلى المستشفیات

، خصو�تهن�  لمتصلة اخاصة تلك  صحتهن، و األمور المتعلقة �جمیع    تحكم فيیؤ�د منهاج عمل بیجین "حق جمیع النساء في ال
في    ها، و�ذلك �استقاللةنجابیفي خدمات الصحة اإل   أة ا �حق المر ا وثیقً و�رتبط هذا الحق ارتباطً ".  هو أمر أساسي لتمكینهنو 

ما یتعلق �عدد    االختیار فيقار إلى  . وُ�عد االفتالمعیشیة  ةسر األ  ى مستو   ىثیر في صنع القرار علأالت  ىوقدرتها عل  ةسر ألتنظیم ا
 أة.ا لحقوق المر انتهاكً  الحمل  األطفال وتباعدهم وتوقیت

. مون أدون اإلجهاض غیر الم  ،اإلجهاض  منع الحمل �عدفضًال عن    ،الرعا�ة �عد اإلجهاض  ىن �حول الحصول علأ�مكن  
 بلدان.ید من العدالالصحة في  ةال یزاالن خارج نطاق سیاسات وزار قم واإلجهاض ن العُ أغیر 

نقطاع فترة اثناء  أ  أةللمر   ةنجابین الصحة الجنسیة واإل أ�ما  .  ا هائالً تحد�ً ُ�شكل  اإلدماج الكامل لصحة األمهات والموالید    ال یزال
 والتعلیم العام.الخدمات والبرامج ال �حظ سوى �قدر قلیل من  لكنه ،اة أ�ًض یهم�مثل أ ة،نجابیالصحة اإل سن و�عد  ،الطمث

ا  لم تبذل المنطقة جهودً �ما  ،  ادور الرجل جیدً لم تتناول أغلب �تا�ات حقوق الصحة الجنسیة واإلنجابیة  ،  ذلك  ىعالوة عل
 حقوق الصحة الجنسیة واإلنجابیة. شراكهم في التثقیف العام �شان فضًال عن إ ،شراك الرجال في الخدمات المتاحةإل ةكافی

ن اإلجهاض  یقنقام بتالذي  هي البلد العر�ي الوحید  ف   ؛میع بلدان المنطقة �استثناء تونسقانوني في ج  اإلجهاض غیرُ�عتبر  
، �ما في ذلك توفیر وسائل منع الحمل غیر �افیة  الرعا�ة الالحقة لإلجهاضنجد أن  ،  وفي معظم البلدان.  الطلب  ىبناء عل

 . رغوب فیهللحیلولة دون حدوث حمل غیر م

نتیجة   إنهاء الحمل، حتى لو �ان  أةمن إذا أرادت المر اآلاإلجهاض  طرق  من    ، إن وجدت،القلیل  ى العالم العر�ي سو في  ال یوجد  
، أو  ةمنآعیادات غیر  وأالقیام �ه هو اللجوء إلى ممارسین غیر مؤهلین،  ها، �ل ما �مكنفي �ثیر من الحاالتو . لالغتصاب

 . أو المقاضاة تعرضها لخطر الموتوجمیعها  -عالجات تقلید�ة 
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فة الغر�یة الفلسطینیة  ، و�ذلك الضبلدان مثل العراقهناك  ما یتعلق �اإلجهاض:  في  ضمن ثالث فئات    ةان العر�یة عاد تندرج البلد
ال  الیمن  و مارات العر�یة المتحدة  و�یران ولبنان وعمان وسور�ا واإل  ن البحر�نأفي حین    ؛اجراء تمامً ، تحظر هذا اإلةوقطاع غز 

سمح �اإلجهاض في حاالت ، �ُ وقطر والمملكة العر�یة السعود�ة  في األردن والكو�تأة. و المر   ةال إلنقاذ حیا إاإلجهاض  تبیح  
 . المضاعفات الصحیة المحتملة

  التفاوت ال تزال ن أوجه  أجمیع البلدان �أفادت  قد  و .  اا خاًص اهتمامً   انتطلبو�  ،في المنطقة  ینن سیاقی یاع عاملنز الفقر والُ�عد  
والمنطقة   الر�في/الحضري   مدى جودتها، وفًقا للسكنو   ،والحصول علیها  ة،نجابیاإل و توفیر الرعا�ة الصحیة  مجال  مستمرة في 

  جماعی�ا   اا نزوحً بلدان مثل سور�ا التي تشهد حالیً ال سیما في   -   اعاتلنز ا�ما أن    الجغرافیة والوضع االجتماعي واالقتصادي.
م الصحیة  ظُ النُ   ةتخلق مواطن ضعف جدید، وترهق قدر   -  ق الالجئین إلى البلدان المجاورةمن تدف رتب علیها  تی، وما  اقسر�� 

 . ا عاجالً واهتمامً  اا جدیدً نهجً تطلب تأمام الصحة الجنسیة واإلنجابیة  ةجدیدخلق مشاكل وتاالستجا�ة،  ىعل

 :التوصیات

مطالب  �التعلیم  ر�ط  ز�ادة    جب، �ما �ارئیسی�   التعلیم شاغالً عتبار جودة  ، و�جب ایلزم وضع سیاسات للكفاءةفي مجال التعلیم،  
 سوق العمل.

، وذلك عبر سیاسات واستثمارات  نساء في �ثیر من البلدان العر�یةال  ةمی أارتفاع معدالت  ة  جعالسراع �شكل ملح في ماإل�جب  
 . ناسبةم

األمراض  مراض العقلیة و األ  مثل  ،في الخدمات القائمة  ةنجابیاإل الجنسیة و الصحة  خدمات حقوق    إلى تحسین إدماج  ةهناك حاج
 حد. ىقصألز�ادة فرص الوقا�ة والعالج إلى النظام الصحي نساء مع البتواصل عد�ة، مع االستفادة غیر المُ 

عن جمیع جوانب   ةمعلومات جید  ىالحصول علتیح  �ما ی  ،م المعلومات الصحیة في بلدان المنطقةظُ إلى تحسین نُ   ةوهناك حاج
لالحتیاجات الصحیة    ةوموثوقی  أكثر اكتماالً صورة    ىصول علصعب الح �،  ةم شاملظُ نُ وجود  دون  و ة.  نجابیخدمات الصحة اإل 

 ة. دلاأل ىرشاد بها في التدخالت القائمة عللالست

لضمان   ،هم من ذلكواتخاذ قرارات مستنیرة، واأل  ، والسر�ة  ،لضمان الخصوصیة  ،تحسیناللى  الصحة اإلنجابیة إ  تحتاج خدمات
بذل �ل    جبو�.  عار في العدید من األماكن في العالم العر�ي  ةوصمُتعتبر  الخدمات. ال تزال خدمات الصحة الجنسیة    ةجود

ییر ا للمعاوطبقً تنمیة،  لدولي للسكان والا للتعر�ف الذي وضعه المؤتمر اوفقً   ،الصحة الجنسیةأجندة  للنهوض �الالزمة  الجهود  
 . الثقافیة والتشر�عات الوطنیة

، ما في ذلك التثقیف الجنسي الشامل، �الحیاة الجنسیة والصحة الجنسیةحول  المعلومات والتعلیم    ىالحصول علُ�عتبر تیسیر  
أن تستعرض    بجو�ة.  نجابیالجنسیة واإل   ن حیاتهمأصحتهم واتخاذ قرارات مستنیرة �ش  لتمكین الناس من حما�ةجوهر��ا    اأمرً 

ضمان �غیة    ة،نجابیواإل الجنسیة  الصحة  و   أة،والمر   ،والشباب  ،استراتیجیاتها الوطنیة المتعلقة �السكانجمیع بلدان المنطقة  
  .لمبادئ حقوق اإلنسان التي التزمت بها ذه البلدانه احترام
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  ،المستمدة من �حوث الصحة العامة  ةدل�استخدام األ  ة،دعو إطالق حمالت ال  تواصل منظمات المجتمع المدنيكما �جب أن  
ا �ال�غیة  النهوض  تعرقل  التي  الوطنیة  القوانین  تغییر  إلى  اللدعوة  ن توسع نطاق خدمات أب  جو�ة.  نجابیجنسیة واإل حیاة 

ال  علىن تساعد  أو   أة،نونیة والصحیة التي تقدمها للمر المعونة القا مع المجتمع    ةشار�فضًال عن الم  ،�حقوقها  مرأةتثقیف 
 األوسع. 

حكامه  أ. وتشمل  أةمر ن حقوق الأ�ش  ةحد أكثر الوثائق تقدمیأعتبر  الذي �ُ   ،إلى بروتو�ول مابوتولبلدان العر�یة  �جب أن تنضم ا
الشخصیة التقلید�  الحقوق  والممارسات  واإلنجاب،  الصحة  ذلك  في  �ما  والسیاسیة،  والمدنیة  وعدم واالقتصاد�ة  الضارة،  ة 

 ة. نجابی الصحة والحقوق اإل حول  ة م مهبنوًدا  یتضمن . �ما ، والحق في المشار�ةالتمییز، والتعلیم

 والقوالب النمطیة  ة،والوصم  ،التحرر من العنف) 3(

المرأة    ضعین، التي �انت تغیر المتكافئة بین الجنسالقوة  عالقات  �عمق في  جتماعي  نوع االال   ىالعنف القائم علتمتد جذور  
من    مرأةال  ىأداه "للسیطرة" عل  �اعتبارهو�نظر إلى العنف    �الرجل في المنطقة العر�یة.  ةا مقارننسبی�   ةتا�ع  وضعیةا في  تار�خی� 

 تبعیتها في المجالین العام والخاص.  ىأجل الحفاظ عل

  في األردن و   ،شكال العنف في حیاتهنأمن النساء العر�یات لشكل من    %37  تتعرض،  أةاألمم المتحدة للمر   ةا لبیانات منظموفقً 
  ، "الشرف"طلق علیه  جرائم �اسم ما �ُ   3  باارتكتم  و   ،من العنف البدني  النساء المتزوجات  من   %21، عانت  2018عام  

  49و 15عمارهن بین الالتي تتراوح أ اتی من النساء والفت %87 وفي مصر، ال تزال .وجر�متین من جرائم التدهور األخالقي
امرأة في   27وتعرضت سري.لعنف األإلى امن النساء المتزوجات  %30، وتتعرض و�ه األعضاء التناسلیةا یتعرضن لتشعامً 

الالتي تتراوح أعمارهن    من النساء  ة نسب  ىعلأو�وجد في الصومال ومصر والسودان    لجر�مة عنف أسري    2018لبنان في عام  
المغرب، تعرضت األعضاء التناسلیة.    وتعرضن لتشو�ه  ة سن  49و  15بین   النساء للعنف في األماكن    %12.4  وفي  من 

 . العامة

ا  ، بل یواجهن أ�ًض ضحا�ا مباشر�ن للعنف فحسب  فال �قتصر األمر على أنهن  ،البدنیة واإلصا�ات  ةعاق النساء ذوات اإلأما  
. ال تحمي  مثل التعلیم والعمل  ةساسیاالستحقاقات األ  ىلحصول علل  ال العنف عندما یتعرضن للتمییزشكأا من  إضافی�   شكالً 

 . تحمیهن من العنف معینة ةوفي الوقت نفسه ال توجد أطر وطنی ،الالجئات والنازحاتلقوانین الوطنیة العر�یة ا

 ةطفل ملیون  40 واليالًیا ح حتوجد و ة. عشر  ةالثامنبلوغ سن قبل اء نسمن بین �ل خمس  أةمر افي المنطقة العر�یة،  تتزوج، 
نحاء المنطقة، أو�تفاوت معدل االنتشار في مختلف    الطفولة.  ةفي مرحل  ةات والنساء الالتي تزوجن ألول مر یمن الفت،  متزوجة

  50  یبلغ امرأة من بین �لمنخفض    ى ان والیمن، إلى مستو في السود  ة نساءثالث  یبلغ امرأة من بین �ل  ىعلأ  ى من مستو 
(المجلس   ةسن  19-15  في الفترة العمر�ة٪)  11في مصر (امرأة من بین �ل عشر نساء  و   ، (UNICEF, 2018b)في تونس

 ).2018، ةموم للطفولة واأل قوميال

 : التقدم/اإلنجازات
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 ةتشر�عات وطنی  -ولبنان    ،)2018والمغرب (  ،)2017تونس (  - ماضیتین أصدرت ثالثة بلدان في المنطقة  سنتین الخالل ال
 .في لبنانسري وضد العنف األ ،في تونس والمغرب  أةشكال العنف ضد المر أجمیع  ةلمكافح

�الزواج من وذلك    ،ائیةاإلفالت من المالحقة القضسمح للمغتصب  �انت تست حكومات القوانین التي  �لیا أو جزئیا  ألغت  و 
 . "شرف" أسرتها ىالتالي الحفاظ علو�ضحیته 

 المتعلقةا في جمع البیانات  ا نسبی� نً تحسُ �عد الثورات العر�یة،    ة، وخاصخالل العقود القلیلة الماضیةكما شهدت المنطقة العر�یة  
، تماعيجنوع االمعاییر الت  المنظمات غیر الحكومیة التي تحدّ جهود  تضافر  نتیجة لوذلك    ؛يعا تمجقائم على النوع االالعنف ال�
دراج  إا  ومن المقرر أ�ًض .  اإلبالغ  ىع النساء الضحا�ا علیتشجأة، مع  العنف ضد المر حول    وعيلرفع الأنشطه  شرعت في  و 

وغیرها من الدراسات    ،األسر المعیشیةوح  سمرافیة، وفي  وجة الد�میالصحمسوح  في  تماعي  جقائم على النوع االالعنف البیانات  
عن   ةثر�  ةوال توفر معلومات سیاقی  ،في معظمها  ةي ال تزال �میعاتمجقائم على النوع االالعنف البیانات  . على أن  البحثیة
لضمان    ،لیات حما�ة البیاناتآ ا في  أ�ًض نقص  وهناك  تماعي.  ج االمعاییر النوع  المعاییر االجتماعیة و غُیر  توعن  ء  النساخبرات  
 .وعدم الكشف عنها  ،المعلومات المتعلقة �القضا�ا وأمنها وسر�تها  ةسالم

جتماعي، وذلك نوع االال  ىر نشط في التصدي للعنف القائم علنحاء المنطقة بدو أمنظمات المجتمع المدني في جمیع    وتقوم
ا  وتشكل منظمات المجتمع المدني عمومً .  امع تنفیذ برامج الدعوة والتوعیة أ�ًض ضحا�ا،  لل  ة من خالل تقد�م خدمات مختلف

، سواء في حاالت الطوارئ أو في غیرها من تماعيجالنوع اال  ىالعنف القائم عل  ضحا�األول المستجیب الحتیاجات  الخط ا
ا إلنشاء قدمت خططً �ما    شكال العنف.ألحكومات والمجتمع �التصدي لجمیع  و�قناع ا  ةدلتنجح في تقد�م األ  وهي  الدعم.حاالت  

فتح لمنظمات المجتمع المدني  أ�ًضا  ونشطت    وقطاعات الصحة.قضاء،  وال  ،ن تعمل �فعالیة مع الشرطةألیات للتنسیق �مكن  آ
الللنساء ضحا�ا  مالجئ  العدد قلیل من   �ي �ستطعن    المهارات   ىالتدر�ب عل�  هنودعم  تماعي، جقائم على النوع االالعنف 

 �ما شرعت  هیل.أعاده الت �و   ،والمساعدة القانونیة  ،مات أخرى تشمل المشورةخد  ةوتقدم منظمات المجتمع المدني عدالعمل.  
 ، مثل تلك الرامیة إلى منع التحرش الجنسي في األماكن العامة. ةتدخالت مبتكر في ا منظمات المجتمع المدني أ�ًض 

أمثله عل  وفي التي طو   ىما یلي  المبتكرة  التدخالت  الحكومیة  �عض  المنظمات غیر  العنف في   ة لخدمرتها  وحما�ة ضحا�ا 
 . مختلف البلدان العر�یة

 وطني اإلحالة ال  نظام  "واالجتماعي  يالصحو"جذور لإلنماء  جتماعي"  واال  القانونيرشاد  لإل   أةمر�ز المر "، وضع  في فلسطین
قطاعات  للشرطة و  ةجدیدعیار�ة إجراءات تشغیل م  تماعي، فضًال عن وضعجقائم على النوع االالعنف ال تلحاالالفلسطیني 

 . لجمیع المنظمات المشار�ةتماعي جنوع االعنف الضحا�ا العمل مع  ة�یفیحول الخدمات الصحیة واالجتماعیة 
 

لغاء المادة  للمطالبة �إمسیرة    ،مع عائالتهم ومع تحالف المنظمات النسائیة  ،العنفالنساء ضحا�ا    نظمت،  وفي المغرب
الزواج   ىجبارها علإلفي سن المراهقة  انتحرت فتاة  ن  أ�عد  وذلك    ،من ضحیته  الزواجللجاني/المغتصب  تتیح  التي    475

 . المز�د من الحما�ة للضحا�ا�دخال بتعدیل المادة و  2014وجت المسیرة في تُ . و من مغتصبها
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،  ة لذلكونتیج.  صر في الجزائرالدعوة لتحدید الحد األدنى لسن زواج القُ   ة المساواة في أنشط  ة، شار�ت مؤسس في الجزائرو 
 .اعندما تكون قاصرً  ةالزواج، وخاص ىإجبار ابنته علمر  ال �حق لولي األأصبح 

 
المر لحق  ةمنظم   63  شنت ،  وفي األردن ال  ةعام   ةتوعی  ة حمل  أةوق  أعضاء   ىللضغط عل  االجتماعي  تواصلعبر وسائل 
  ة، مختلف  ةجر�مة جنسی  13في    ةتدابیر مخفف  ىالتي تنص عل  ،من قانون العقو�ات األردني  308لغاء المادة  البرلمان إل 

 . السجن إذا تزوج ضحیتهعقو�ة االتهامات القانونیة و تجنب  بللمغتِص  تتیحو 
 

 :التحد�ات

�ما  ،  أةشكال العنف ضد المر أ جمیع    ةولبنان) عن تغطی  ،والمغرب  ،ما تقصر التشر�عات في المنطقة (�استثناء تونسغالًبا  
إنفاذ  المسؤولین عن    فیهم  ا، �معموم غالًباال  ن موظفو�فتقر الو   في �ثیر من الحاالت.  ةلیات إنفاذ فعالآتفتقر غالبیتها إلى  

 أة. لعنف ضد المر حاالت ا ةالرعا�ة الصحیة، إلى التدر�ب الالزم لمعالجممارسي و  ،القانون 

الرئیسیة  عد عدم �فا�ة  و�ُ  العوامل  القائم علستمرار  الالتشر�عات أحد  االال  ىالعنف  اُتعتبر  ، و تماعيجنوع  إلى  تخاذ  الحاجة 
السن القانوني للزواج تحدد  التي  ید من البلدان، حتى  وفي العدمهمة.  االستراتیجیات ال  ىحدإ  �مثا�ةإجراءات لتغییر التشر�عات  

 ح ن�مقد  ، سبیل المثال  ىفعلالزواج.    سنحد األدنى لل�شأن اي شرط  أبطل �الفعل  تُ   ةر، توجد استثناءات �ثیر بأو أكسنة    18ـب
القاضي إذا حكم  ،)سنحد أدنى للاستثناءات تسمح بزواج األطفال (مع أو بدون تحدید ي العدید من البلدان العر�یة لقضاة ف ا

 ضلى". "المصلحة الفُ قانوني واضح �حدد إرشاد دون  - ضلى�أنه �خدم مصلحه الطفل الفُ 

و�شمل   ،النساء والفتات"  لمساواة بین الجنسین وتمكین جمیع"تحقیق ا  ىمن أهداف التنمیة المستدامة عل  5الهدف  ینص  
تؤثر �شكل  ةضار  ةا لحقوق اإلنسان وممارس انتهاكً �عتبره ، و األطفال والزواج القسري   زواج ىلقضاء عل یتمثل في ا اا فرعی� هدفً 

 . تایالفت ىغیر متناسب عل

، �ما طفلة عروس  ملیون   40العدد القائم �الفعل و�بلغ    ا إلىسنو�� ألف طفلة عروس    700  الشرق األوسطمنطقة  وتضیف  
زواج    أصبحالماضیة: فقد  سنة    25خالل الـتقدم  تحقق  وقد  ة.  لو طفلافي سن  تزوجن  الالتي  ا  النساء المتزوجات حالیً یتضمن  

شكل  تعثر التقدم وانعكس �ومع ذلك،  ز�جات.    ثالثمن �ل    ةواحد  ةج�عد أن �ان ز� ز�جات    خمس�ل  من    ةواحدز�جة  ل  األطفا
هذه  وقد �ستغرق األمر عقوًدا في في المشرق والیمن ولیبیا.نزاعات في معظمه إلى ال یرجعهو ما ، و كبیر في �عض البلدان

 التقدم. خسائرها واستئناف لتعو�ض عن لالبلدان 

بلغ  قد    ینسور�ال  ین الجئحوالي ملیون من الشار زواج األطفال بین  ن انتأ  2016  دراسة ُأجر�ت عام  ، الحظتوفي لبنان
ال القلیل  طفلة العروس إلمنح اال ت  -عالیم اإلسالم في لبنان واألردن  ا لتوفقً ز�جات التقلید�ة  ال  - نكاح الُعرفي  ن الأ�ما    %.39

 الطالق لألزواج والهجر للفتیات. یسیر تمع ، من الحما�ة
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، في الوقت الذي تستند فیه إلى الممارسات  آلیات تكیف سلبیة، تعكس ز�جات األطفال  نزوح القسري والنزاعوفي حاالت ال
الزواج  وهناك سعي إلى  تهن.  وحمایعالة بناتهن  إل  ج وادمن الز و�ستخ  ،"شرفهن"ات ویسالمه الفت  ى�اء علاآل. �خشى  القائمة

أ�ًضا    دم ستخَ �ما �ُ   ا آخر لألسر الفقیرة.ر حافزً المهُ�عتبر تقد�م  قبول المجتمع المضیف، بینما  المجتمع المحلي �غیة  رجال  من  
 ، للذعر والتخو�ف وتشر�د السكان. عن العنف الجنسي ، فضالً األطفال والزواج القسري  جاو ز 

، هاإنفاذر الموارد في  استثما ال في الحد من انتشاره عند  إ  ةتوجد، لن تكون فعالتوضح األدلة أن قوانین زواج األطفال، حیثما  
وفقط عند تطبیق    ،المكلفین �إنفاذ القانون ء  القضامسؤولي  و   من خالل تنمیه قدرات الموظفین العمومال  مثوعلى سبیل ال

-في المعاییر االجتماعیةصالن �شكل ال ینفصم  أتین اإلطار القانوني و�نفاذه  نظًرا أل و حصانة.  لجمیع دون  على االقانون  
العمل واإلجراءات  فضًال عن    نوع االجتماعي،معاییر الن �قترن بتغییر  أوني �جب  ن العمل من أجل تعز�ز اإلطار القانإالثقافیة، ف 

 التي تكفل وصول جمیع النساء إلى العدالة.

. بلغت نسبة االنتشار بین  قل في الیمن والعراق وفلسطینأ  ةو�درج  ،مصر والسودانفي  التناسلیة لإلناث  بتر األعضاء  ینتشر  
تشو�ه األعضاء التناسلیة في مصر  . ُ�جرم قانون العقو�ات  (CAPMAS 2017)  %90في مصر  سنة)    49-15النساء (
الضرورة لحما�ة النفس عند    ةأخرى تسمح �اتخاذ إجراءات ضار   ةإلى ماد  ةشار كم �اإلهذا الحُ   ى �مكن التحایل عل�نما  و   لإلناث،

 .)2018-2008جمیع أنواع الختان (لغاء استراتیجیة وطنیه إل  توضع في السودان،  أو اآلخر�ن.

 ةعر�یة إلى اتفاقی  ةدولي  أنضم  تلم  . و للتحرش الجنسي في مكان العمل في معظم البلدان العر�یة  ىنین تتصد ال توجد قوا
 . لمكان العمالعنف في  ةن مكافحأالعمل الدولیة �ش  ةمنظم

ت عن القیام ، وتثبیط المرشحاةن التصو�ت لعدم وجود �طاقات هو�م  انساءشكل منع ا  علىا  س العنف السیاسي أ�ًض مارَ �ُ 
 . قوانین االنتخا�اتالقیود التي تضعها ا �سبب ا صعبً ، وجعل الترشح لالنتخا�ات أمرً �الحمالت االنتخابیة

في �ثیر من تغیب  و .  نحاء المنطقةأ"جرائم الشرف") في جمیع    ىسم(ما �ُ   ةسر �اسم شرف األ   نساء ال  حاالت قتلوجود  ظ  الحَ �ُ و 
ه في  بشتَ أو �ُ   ،باغتصتعرضن لالات الالتي  یالفت  ىض الزواج القسري علفرَ �ُ قد  و .  ضد هذه الجرائمعقو�ات  الجمیع    البلدان

 ة. سر على شرف األ ةحافظالم� ه الز�جاتهذو�المثل، �جري تبر�ر  طار الزواج.إقیامهن �أي نشاط جنسي خارج 

الرغم من   ى، علجتماعينوع االال ىمن العنف القائم عل ةوفعال ةة في البلدان العر�یة حما�ة �افیال تكفل اإلصالحات التشر�عی
، تجد  ج والثغرات في الحما�ة القانونیةاألزواانتقام  المتمثل في  الخطر المادي المباشر  ة. عالوة على  خیر �عض التحسینات األ

فضًال   ضحا�ا،من ال  العدید من النساء صعو�ة في متا�عه التقاضي �سبب األعراف والتقالید االجتماعیة التي تحمي الجناة بدالً 
 ة.إلى العدال صعو�ة الوصولعن 

عن اإلبالغ  عدم    ، و�رجع ذلك إلىالعر�یة  أةمر شكال العنف الذي تتعرض له الأفي البیانات المتعلقة �مختلف    ةال تزال هناك ندر 
عن  الشرطة من النساء ال ُتبّلغ العدید  .غیر مكتملةمحدودة و وغالبا ما تكون بیانات الشرطة سري.  العنف وال سیما العنف األ

ل الجنسيلعتعرضهن  اللوم  ،�الخجل  هنر و شع ل  ؛نف  من  الخوف  الأو  تصد�قهن،  عدم  من  أو    ،أو  لسوء لتصورهن  تعرض 
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أخرى   المعاملة. ناحیة  البیاقد  ،  ومن  الطبیةتكون  العیادات  المستمدة من  متحیزة  -نات  ال  فيالقانونیة  الشدید    عنفحوادث 
 المتعلقة �األذى الجنسي. 

العر�یة في بذل    ةقل  ى ولم تشرع سو   ضحا�ا من المساعدة للنساء    ةشكال مختلفأجهود لتوفیر حما�ة أفضل و ال من الدول 
، والمشورة  االجتماعیة-مات الطب الشرعي والخدمات النفسیةخد   ها�ما فی  ،وتشمل هذه التدابیر توفیر الخدمات الصحیة.  العنف

المجان  المؤقت  القانونیة  والسكن  المحاكم،  في  والتمثیل  خاصیة  مالجئ  للتعلیم  ةفي  المالي  الدعم  أو  الصغیرة  والقروض   ،
 . سد الثغراتلمجتمع المدني ل ترك یُ ، و�ثیرا ما ةن هذه الخدمات ال تزال محدودأبید . والتدر�ب

.  المجالا للحكومات العر�یة في هذا  ة الحدیثة نسبی� خبر تلف القطاعات الحكومیة إلى الو�رجع ضعف توفیر الخدمات في مخ
تحتاج إلى استثمارات    ةولو�أ�اعتباره    تماعيجنوع االال  ىوتجاهل العنف القائم عل  ،السیاسیة  ةراد ا إلى انعدام اإل ذلك أ�ًض   ى عز و�ُ 

 ة.�افی ةمالیة و�شر�

 :التوصیات

جمیع   ةللتشر�عات المتعلقة �مكافحدولیة تتقید �المعاییر ال ةلدان العر�یة إلى سن قوانین شاملالب غلبأفي  ةماس ةهناك حاج
ن تتناول القوانین �جب أ  .مرتكبي العنف  ةمعاقب  ىال علإالقوانین الجنائیة التي ال تر�ز  أة. فال تكفي  شكال العنف ضد المر أ

 . والجبر والتعو�ض المالي للضحا�امرتكبیه، عقاب هن، فضًال عن ل الخدمات یر توف و ضحا�ا العنف حما�ة الشاملة وقا�ة و 

القرار  �ُ و  التزام صانعي  المؤسساتة،  السیاس  ناعوص  ،نیالسیاسی  یتضمن  ا�م   -عد   ل ووسائ  ،الخدمات  يومقدم  ،ورؤساء 
و�حدى ا ا �ارزً تطورً جتماعي نوع االال ىالعنف القائم عل ىجعل القضاء عل�ا ا حیو�� أمرً  -ن ین والدینییوالزعماء المحلی ،عالماإل

  مرار�ة لضمان ز�ادة واست  تعبئة،الوعي وحمالت الرفع  حمالت الدعوة و مواصلة  �مكان    ة همیمن األ و اإلنسان.    حقوق ا�ا  قض
نهاء و�تطلب ذلك تحدید األولو�ات وتخصیص الموارد المالیة إل أة.  وتنفیذ التشر�عات التي تحظر العنف ضد المر   صدارالدعم إل

 .طفال إلنهاء زواج األطفالللنساء واأل  ى قو أ ة�جب توفیر حما�ة قانونی�ما ، أةالعنف ضد المر 

 ،مثل المالجئ  ؛العنف  حا�اشر�ة لتوفیر خدمات الحما�ة لضالبكفي من الموارد المالیة و ما �  الدول العر�یةجب أن تخصص  �
 .المساعدة القانونیة المجانیةتوفیر و  ،وخط المساعدة

ب جو�. التحرش الجنسي في مكان العمل ةمكافح� المعنیة العمل الدولیة   ةمنظم ةالحكومات العر�یة إلى اتفاقی�جب أن تنضم 
ى  الضغط من أجل التصدیق علضرورة  وتوعیتهن �  ،العامالتمناصرة النساء  في    علادور ف بمنظمات المجتمع المدني  قوم  ن تأ

 تلك االتفاقیة. 

فید ت  حیث  ؛ سري شكال العنف األأ جمیع    ةإسطنبول لمكافح  ةاالنضمام إلى اتفاقی  ةمكانیإ لحكومات العر�یة في  تنظر ا  نجب أ�
حول ، �ما تضع معاییر  تماعيجاالالقائم على النوع  لعنف  اللنساء ضحا�ا    اهتتاحجب إفي وصف نوع خدمات الدعم التي �

 . توفیر خدمات الدعم ةكیفی
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  ى ر�ز عل�، و قائم على النوع االجتماعي  أةللعنف ضد المر فهم  على  العنف  لضحا�ا  ة  دمقن تستند جمیع الخدمات الم�جب أ
  ة، م�مرتكبي الجر و   ،�االضحا�ل من العالقة بین    ضع في اعتبارهستند إلى نهج متكامل ��الضحیة، و   ةحقوق اإلنسان وسالم

نطاقً   ةبیئالو   ،واألطفال الثانوي ب  ؛ااالجتماعیة األوسع  اإلیذاء  ال  ،هدف تجنب  لو تمكین  وتحقیق  االقتصادي  لنساء االستقالل 
 .ضحا�ا العنف

، إلى ذلك  ةاالضاف . و�فعال  ة حالإمن خالل نظام    ،تنسیق بین جمیع المسؤولین الرسمیین والوزارات والو�االتجد  و ن یجب أ�
 . ن تكفل الحكومات تدر�ب الشرطة والنیا�ة العامة والقضاة ومقدمي الخدمات في مختلف الوزاراتجب أ�

والقضاء تماعي  جقائم على النوع االالتعامل مع جرائم العنف ال  ةفعالی  لرصد  ،إنشاء مرصد رسمي للعنف في �ل بلد�جب  
 . علیه

الدور�ة عن   یةالحكومات مسؤولجب أن تتولى  � البیانات  المر أجمیع    جمع  العنف ضد  رصد    فيواالستفادة منها    أة،شكال 
 . رض الواقعأ ىعلقة �التوعیة وتقد�م الخدمات علتها المتتخطیط أنشطفضًال عن  ،ارتكاب العنفات هاتجا

 عالمالعر�یة واإل أةالمر 

مات النساء من المشار�ة في الر�یع العر�ي �منظِ إلى تمكین ، التكنولوجیات الجدیدة، ال سیما وسائل التواصل االجتماعيأدت 
�عد    ، التكنولوجیة المتنوعة خالل السنوات العشر الماضیةات  و دسارع المجتمع العر�ي في استخدام األ. و وصحفیات وناشطات

فتح   االجتماعي  تواصلأدوات وسائل الفي    عتوسالوقد سهل    نحاء المنطقة.أاالجتماعیة والسیاسیة في جمیع    اتاالنتفاض 
، یةنمشاكلها عال   ةللتعبیر عن حقوقها، ومناقش  ةجدید  ةرقمی  مواقع  اءنش�و   ،مساهماتها  لنشرالعر�یة    أةللمر   ةمسارات جدید

 ة.الدولیو  ةواإلقلیمی ةالمحلیصعدة األ ىاد أدوات جدیده لتعز�ز جهودها علو��ج

 : اإلنجازات/التقدم

ساء في الن  ةول إلى المعلومات �النسبة لغالبیالوص  ،لهواتف الذ�یةستخدام اافضًال عن ز�ادة    ، عالم الرقمیةاإل  لرت وسائ�سّ 
 . المناطق الر�فیة والحضر�ة

كتروني لن النشاط اإل إ، ف البلدان العر�یة  ةالتقلید�ة في غالبی  ة عالمیمعظم الشبكات اإل  ىعل  ةالرجال العرب عادونظًرا لسیطرة  
ا من األكثر استبعادً   ماعهن بوجه  و   –ا  استفادت النساء األصغر سنً �ما  سواء في داخل بلدها أو خارجه.    ،اصوتً   أةلمر ل�عطي  

 . االجتماعيتواصل أكثر من غیرهن من ظهور وسائل ال -التقلید�ة  ةخبار�المنافذ اإل

السیاس  ىدأوقد   ا-ي واالجتماعيالدور  تعز�ز    ةكترونیلاإل إلعالم  االقتصادي لوسائل  إلى  المنطقة  في  الممتدة  واالجتماعیة 
 .العر�یة في الحیاة االفتراضیة والواقعیة  أةالمر  ةالجدید لمشار� الشكل

الجدیدة من    ة الموج  ،من بین بلدان أخرى   ،أظهرت النساء العر�یات خالل الحر�ات االجتماعیة في السودان والجزائر ولبنان
أظهرت  ت. �ما  جمیع المستو�ا  ىعل  نساءكید وجود الألكشف عن تفي ااالجتماعي  وني/كتر عالم اإللاإل  عواملالدور الفعال ل

ن أاالجتماعي �مكن  تواصلن وسائل الأ وجهات نظرهن،لمواضیع والمجموعات واإلعالن عن الدائمة في مختلف ا نهمشار�ت
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لمساحات   ةعالم الرقمیة نوافذ جدیدتفتح وسائل اإل  للمساواة بین الجنسین في العالم العر�ي.  ةفاق جدید خلق آ  تساعد في
 .وسائل التواصل االجتماعي ىعل ةجدید ةشخصی خبراتاستكشاف  �غیة  ،السرد النسائیة

ال والمبادرات والصفحات الشخصیة    ؛ المجموعاتعات االجتماعیةاملجأمام ا  االجتماعي  تواصلهناك تنوع واسع في وسائل 
، والرسائل المتوازنة بین  تعلق �مناقشه المشاكل االجتماعیةا یا جدیدً إعالمی�   ى محتو قدم  التي ت  االجتماعيتواصل  وسائل ال  ىعل
مختلف الفئات االجتماعیة المتعلقة �نوع االجتماعي  مواضیع النساء  العرض  تو .  لخ... إ،  نسین لتعز�ز المساواة في المجتمعالج

 ومختلف األعراق. 

لتجارة ل  هنوصفحاتالتجار�ة،    أعمالهنو   هن،مشار�عبدا�ة  تعلق بتعالم  لإل  ةجدیدضامین  �عض مجموعات النساء م  طرحوت
البیئة  التي  ،  ةكترونیلاإل  هذه  في  للمشار�ة  والمهمشة  الر�فیة  المناطق  من  مختلفات  عر�یات  نساء  اجتذاب  في  ساعدت 

. الصعید الدولي ى مختلف النساء في المنطقة أو علبین  ، وتبادل الخبرات لتحقیق األر�اح، والثقة �النفساالجتماعیة الجدیدة 
 ة.لق وظائف مستقلخن یتمكإلى الوصول إلى المعلومات  ةسهولأ�ًضا  أدتكما 

 نصافاإل   ىعل  ن ر�ز�و ".  اإلعالمي  ى للمحتو   اتكستهلِ مُ و   اتجنتِ مُ "  االجتماعيتواصل  في وسائل الاآلن    اتالعر�ی   نساءالأصبحت  
،  الفناناتوضعیة  ى، وعلتماعيجالمعارض الفنون القائمة على النوع ا ىین ذات الصلة، وعلسین في مختلف المیادبین الجن

 �ما في ذلك طرائق تحسین تطورهن المهني. 

 :التحد�ات

ثیل  تعز�ز تم�غیة    ،اإلعالنات  عالم وصناعاإل  ئلوسا  فيلیات ذاتیة التنظیم  آهاج عمل بیجین إلى وضع تشر�عات و یدعو من
عالم  اإل  لوسائتحكم  الرغم من وجود قوانین    ىسف، وعلألومع ا  هینة. والحد من المواد العنیفة أو المُ   ، اأكثر توازنً   ة�صور   أة المر 

لیات آتنفیذ تلك التوصیات �ما یتجاوز    ىر علذ�َ ، ال یوجد دلیل یُ بلدان المنطقة العر�یةالعدید من  في    ةحكومی  ةوهیئات تنظیمی
 .مثالً  ة�احیالمواد اإل ىالرقا�ة عل

. وتغیب في العدید من البلدان العر�یة  ،خباراأل  جري استضافتهم فيمن المتحدثین الذین ت  ةمئو�ة صغیر   ةنساء نسبشكل التُ 
، ت نظرهنهاوج  طلب  وعند  ، �ما في ذلك السیاسة واالقتصاد. ة�أكبر تغطی  ىالتي تحظ  ةخبار�عن القطاعات اإل  ترایمعظم الخب

 ، مثل التعلیم أو الصحة.مرأةالمواضیع المرتبطة �األدوار النمطیة لل ىلتعلیق علعادة ل �كون 

عرض وسائل  وقلما ت.  عدم المساواة  ى البرامج واألفالم التي تدعم محتو تنقل    ةعالم الجماهیر�تزال السینما العر�یة ووسائل اإل  ال
 لالقرار في وسائ ُصنع  تظل مناصب  أة. �ما  ة بین الجنسین وحقوق المر مساواز ال�تعز ل  لالهتمام  ةومثیر   ةمواد قو�اإلعالم  

 .كتروني والتقلیديلعالم اإل في معظم اإل ،عالم في ید الرجالاإل

  أة للمر   ظاهر�ةلقیمة السوى ا  ى هذا المحتو . وال ُ�غذي  بدنيمرأة الجمال ال حول    ةعالنیاإلمواد  ال  �عرض اإلعالم العر�ي وفرة من
 العر�یة.

 :التوصیات
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حفیین وغیرهم من الص  ةوتوعی  ، عالمع المساواة بین الجنسین في اإلإلى توسیع نطاق المعارف المتعلقة �مواضی  ةحاجهناك  
 .عالماإل ئلالمهنیین في وسا

. �ما �جب أن یبرز العر�یة  الرقمیة لجمیع النساء في الدول  ة میدور أفضل في الدعوة إلى محو األبعالم  اإل�قوم  ن  جب أ�
 ... إلخ.   ،والطب ،وتنظیم المشار�ع ،عمال التجار�ةألوا ،والر�اضة ،مالعل :في جمیع المیادین مثل أةعالم جهود المر اإل

الزواج المبكر، والتر�یة الجنسیة،    :مثل  هاوشواغلالمرأة العر�یة  ما یتعلق �قضا�ا    عالم سیاقات أفضل فيتناول اإلین  جب أ�
المز�د  الحصول على  وتغییر القوانین من أجل    األم،جنسیة    ى الحصول علاألطفال في    والوقا�ة من المشاكل الصحیة، وحق

 خ.ل... إ، من الحقوق االقتصاد�ة

  ؛ عالمي عر�يإمرصد  وجود  من الضروري    -قناة اآلن    400أكثر من   -  ات الفضائیة في البلدان العر�یةو مع تزاید عدد القنو 
صادي والثقافي والسیاسي التمییز القانوني واالقتعالم �إلاوز�ادة وعي    ،العر�یة  أةالمر تمثیل  لرصد  العالم العر�ي    ةخدم�غیة  

 . عالماإل لفي وسائ أةضد المر 

 ي عاتمجاالوع نلل ستجیبةوالمساءلة والمؤسسات الم ةالمشار�) 4(

�ما ُ�عد   والتنمیة المستدامة.  ،والنمو الشامل  ،تتعلق �حقوق اإلنسان  ةلأمس  أةالسیاسیة الكاملة والفعالة للمر المشار�ة  ُتعد  
  أة الحقوق القانونیة الممنوحة للمر زاو�ة �ل من  و�مكن قیاسه من    ة،الد�مقراطی  ة�مو للح  اأساسی�   اشرطً   أة التمكین السیاسي للمر 

 ة.یون انالقالحقوق عن الممارسة العملیة لهذه  ، فضالً ةیبانتخ یها والترشح للمناصب اال أللتصو�ت والتعبیر عن ر 

المساهمة في صنع القرار   -  أو الحكومة  ،أو المجالس المحلیة ،مثل البرلمانات -  في المؤسسات العامة تتیح مشار�ة المرأة 
واألحزاب    نع القرار. صُ عملیة  ا لا خاًص منظورً   مرأةالضیف  تُ .  وحیاتهم  ،وسلو�یاتهم  ،حقوق الناس  ىؤثر علتي  تن الیانو الق�صدار  و 

األ الوسیلة  مباشر واألك  ساسیةالسیاسیة هي  �مكن    ةثر  االتي  والقیادة  من خاللها    أةلمر أن تصل  االنتخابیة  المناصب  إلى 
 السیاسیة.

فمؤخرا في الجزائر والسودان ولبنان �انت النساء تقود المظاهرات و�نظمن وتلعب النساء العر�یات دورا هاما أثناء الثورات  
االحتجاجات و�واجهن �شجاعة قوات االمن والجیش واستخدمن التجمعات االحتجاجیة في مناقشة قضا�اهن �ماطالبهن �شأن 

البتهن �قانون أحوال شخصیة منح الجنسیة لألطفال عند زواج أمهاتهن ألجنبي و�حق االمهات في حضانه أطفالهن وأ�ضا مط
 مدني .  ولم تكن تلك النساء من حزب سیاسي واحد بل �ن من فئات مختلفة  

في الحیاة السیاسیة  أةالمر  ةمشار� ى مستو  ىا علا عمیقً ثیرً أت  ،تها وممارساتها وقیمهااوسیاس ،تؤثر هیاكل األحزاب السیاسیة
لتعز�ز المساواة بین   اأساسی�  ااألحزاب أمرً �المساواة في هیاكل صنع القرار  قدم    على  أةالمر   ةضمان مشار�  ُ�عد  ،ولذلك.  لبلدها

 الجنسین في األحزاب وفي المجتمع �أسره.

 : اإلنجازات/التقدم
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من الدستور   46المادة    وتضم  بین الجنسین.مساواة  �التتعلق  ا  حكامً أفر�قیا  أخمسه بلدان في منطقه شمال  تضمن دساتیر  
  جمیع مستو�ات المسؤولیة وفي جمیع المجاالت.   علىالفرص    علىوالرجل في الحصول    مرأة التونسي الجدید المساواة بین ال 

 والرجل في المجالس المنتخبة.   مرأةلتحقیق تمثیل متساو لل  ةن الدولة ستسعى جاهدأ  على،  ذلك  علىالوة  و�نص الدستور، ع

مجلس نواب في    امقعدً   217  بین  منمقعًدا  %)  31(  68شغلت النساء  ،  في تونس  2014  لعام  شر�عیةفي االنتخا�ات الت
ال  2018في  الشعب. واعتمد البرلمان   ا  ةواألفقی  ة سیأالر   مساواةال  ي فرضذ قانون االنتخا�ات  مما   ،النتخا�ات المحلیةفي 

 .في عدد النساء في مجالس المدن ةأسفر عن ز�ادة �بیر 

لصحة، ووزارة الطاقة والمناجم، ووزارة ا  ةوزار   :وزارات غیر تقلید�ه مثلفي العدید من البلدان العر�یة،  قد شغلت النساء،  و 
 .، ووزارة التخطیطالمیاه والبیئة، ووزارة الداخلیة

بلغ متوسطها  ،  2018عام    مرأةمن المكاسب في تمثیل ال  ا قلیالً یا عددً أفر�قالشرق األوسط وشمال    ةوشهدت بلدان منطق
في   %10.5لكنه لم یتجاوز  ،  منفردةفي الغرف الدنیا وال  %19.4النساء المنتخبات    ةتوسط نسببلغ م  %.18.1اإلقلیمي  

عام    انتخا�اتمقاعد في المنطقة في  المن    %17.5  ة قدرهانسبة إجمالی حصول النساء على  وأسفر ذلك عن    الغرف العلیا.
  %.25 لىفي البرلمان ع مرأةال ة حیث تز�د مشار� ؛وتونس ،ومور�تانیا ،هي الجزائرف المنطقة بلدان أما أبرز . 2018

في عدد    ةإلى ز�ادة �بیر   ىد أفي العدید من البلدان العر�یة، مما    الحصة النسبیة القائمة على النوع االجتماعيقت  بِ طُ قد  و 
 .النساء في البرلمانات وفي المجالس المحلیة

النساء في البرلمان المصري إلى   نسبة، ارتفعت  إلى المشار�ة السیاسیة  هاووصول  مرأةطار تحقیق تمكین الإفي  و ،  مصرفي  
. االبرلمان حالیً   وترأس امرأة،  % من مقاعد البرلمان للنساء 50  تخصصحیث    ى،ولا المرتبة األ مارات حالیً وتحتل اإل  %.15

  %.26.2إلى  %10.8من  ،النساء في البرلمان نسبةمن  2018عام جیبوتي في وزادت انتخا�ات 

.  في البلد البرلمان رئیستشغل منصب  مرأةاأول حر�نیة � مرأةا، عندما أصبحت 2018 عام  تحقق إنجاز آخر في أواخركما 
شغلت امرأة  ،  2019كانون الثاني  ایر/ینوفي    .في البحر�ن  2018% عام  22.5غرفة العلیا  في ال �لغت نسبة تمثیل النساء و 

 .لبرلمانارئیس  أ�ًضا موقع

عمال الدعوة التي قامت بها أ أدت  . و مرأةز حقوق ال�تعز من شأنها  سیاسات وتشر�عات  المبادرة �في    همم  دورقامت النساء ب
وفي   ،في صنع القرار  نساءال  ةفي مشار�  ة�جابیإحداث تغییرات  إوالناشطات إلى    مرأةالبرلمان ومنظمات حقوق العضوات  

حقوق   ىا علسلبً أثیر  ت أنها الومنع التشر�عات التي من ش ،  عداد القاضیاتز�ادة أو�شمل ذلك  للمرأة.    أنشطه حقوق اإلنسان
تحقیق  ل  ةمع المدني المفعمة �الحیو�ة جاهدوتعمل منظمات المجت  التعلیم.�  لتحاقز�ادة فرص اال فضًال عن    ،أةمر اإلنسان لل

في مناطق   ةالحر�ات المتطرفة وخاصجانب  من    ةدهدَ مُ بدو  تالحقوق التي اكتسبتها و   علىوالحفاظ    ،مرأةالمز�د من المكاسب لل
 نزاع.ال

.  لصالح المساواة والتكافؤ  ةوقوانین جدید   ةر جدیددساتی  ،التي شهدت ثورات  ة تلكوخاص  ،العر�یةالعدید من الدول  أصدرت  
 العام. جالفي الم مرأةال ة�ادة مشار�ز على  ،من خالل الضغط والدعوة ،وقد ساعدت الحر�ات والمنظمات النسو�ة
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بلدان بتوفیر التدر�ب للمرشحات   ةسائیة في عدالنسائیة الوطنیة والو�االت المانحة والمنظمات غیر الحكومیة الن  الهیئاتوتقوم  
 . عالماإلئل الوصول إلى وسا ةو�یفی ،تخطیط وتنفیذ حمالتهن ة�یفیحول 

 :التحد�ات

ال  على التقدم  الو حملالرغم من  في تمثیل  البرلمانات،    مرأةظ  السی  ال یزالالعر�یة في  المنتخبةتمثیلها  المؤسسات   اسي في 
 نسبةمن    علىأ  ي، وه%22.7نحاء العالم  أالنساء في البرلمانات في جمیع    نسبةتبلغ    الدولي.  ى �المستو   ةا مقارنمنخفًض 

في البرلمانات في البلدان التي   ةمرأال  ةنخفض معدل مشار�. و�2018م  اع   %17.5  تبلغساء في البرلمانات العر�یة التي  الن
 . م الحصصاطبق نظال تُ 

 ،القانونیة والهیكلیةالنظم  عن    ، فضالً االنتخابیةوالقوانین    تشمل النظم  إلى أسباب عدیدة  مرأةتدني المشار�ة السیاسیة للیرجع  
 .من النساءأكثر فضل الرجال في الساحة السیاسیة وانتشار المجتمع األبوي الذي �ُ  ،والعادات والتقالید

  ة. ترأست امرأة، مناصب قیاد�  النساء  ، و�شغل عدد قلیل منفي األحزاب السیاسیةادة  عش  یتهمتعاني المرأة العر�یة من ال
تان أت امر سأوفي تونس، تر   الحزب.تر�ت  لكنها    ،)في مصر (حزب الدستور  ةجدیدال  ةسیاسیال  حد األحزاب، أسبیل المثال  على

السودانو   .حز�ین امرأة    ،في  االشتراكيتترأس  االتحاد  تر   .حزب  نفسه،  الوقت  االتحاد    مرأةا ست  أوفي  حزب  فلسطین  في 
الفلسطینيالد �ما  �مقراطي  البلدان،  از .  �عض  في  السیاسیة  األحزاب  عدد عضوات  أو  د  ثورات  شهدت  التي  تلك  سیما  ال 

 إصالحات. 

في حین ارتفعت النسبة في �عض . ف في السلطة القضائیة  مرأةال  ةالنسبة المئو�ة لمشار�من حیث  البلدان العر�یة    ختلفت
في مصر    حال، �ما هو الفي بلدان أخرى   اا �بیرً ا أو انخفضت انخفاًض جدً   ةظلت منخفضقد  ، ف البلدان، مثل لبنان والمغرب

، �قتصر مجال عملهن  عدد قلیل من النساء مناصب قضائیةشغل فیها  �ان التي  نه في �عض البلدأا  الحظ أ�ًض من المُ و   والعراق.
السلطة   على�عكس هیمنة الذ�ور    و ماوه  حداث.ومحاكم األ  ة،سر ومحاكم األ  ،المحاكم االبتدائیة  :�عض المحاكم مثل  على

 نساء.، مع وجود تمییز واضح ضد الالقضائیة

تمثل    في مصر، حیث  مرأةتمثیل لل  ىدنأ�وجد  . و في السلطة القضائیة  مرأةجمیع البلدان ز�ادة في تمثیل ال  شهد، لم تومع ذلك
 % فقط. 0.6 النساء القاضیاتنسبة 

. على أن قل �كثیر منه في البرلمانأیا  أفر�قفي شمال  نساء  تمثیل ال  ال یزال،  في المناصب الوزار�ة  مرأةما یتعلق �ال  وفي
 . 2017عام  من المناصب الوزار�ة في  %30.8النساء  تشغلحیث  ،ا استثناء ملحوظً عتبر تُ  مور�تانیا

انعدام األمن    مستوى ونتیجة الرتفاع  .  في السیاسة  نشار��عندما    تماعيجنوع االال  علىا العنف القائم  أ�ًض   نساءتواجه ال
�ما  ،  المشار�ة الكاملة والمتساو�ة  على  نساءال  ةفي �ثیر من بلدان المنطقة، تقلصت إلى حد �بیر قدر   ةمنوالبیئات غیر اآل

نشط في السیاسة و�ناء السالم، ال تواجه  تي ت، السبیل المثال  على ،  للیبیةا  مرأةفال  في صنع القرار.  تهنمشار�مساحة  تقلص  ت
ا وتواجه النساء أ�ًض   .التطرفتصاعد  و نزاعات  �سبب ال  تهاسر أفراد  أ  ةا تهدیدات لحیاتها وحیاأ�ًض تواجه ، بل  التحرش فحسب

البلدان اال العدید من  واإلهانات   ،)عالماإلمن جانب  واالعتداءات الشخصیة والمضا�قات (�ما في ذلك    ،والتشهیر  فتراءفي 
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النوع   الكراهیة  تماعي،جاالالقائمة على  أحیاًنای�ما    ؛وخطاب  المتاحة    علىالحصول    أمام  القیودأو    حظرال  واجهن  الموارد 
 ن. السیاسیة أو أولو�اته نات نظرههوجطرح من  هنمنع، فضًال عن للرجل

مثل مصر    ة،فرضت بلدان �ثیر . فقد  لمرشحات والناشطات في المنطقةأمام اا  ا مشتر�ً الدعم المالي تحد�ً   علىشكل الحصول  و�ُ 
  ذي �حصلن علیهال  تمو�لت من ال، �ما حدّ المقدمة من الو�االت المانحة  اتالتبرعات الخاصة والمساعد  علىا  حظرً   ،وتونس

تحد�ات أكبر في   ندعم داخل األحزاب السیاسیة وواجهقل من الأ قدرعلى المرشحات ، حصلت ونتیجة لذلك عامة.من موارد 
 جمع األموال. 

ا  علىالعر�یة    مرأةحصول الیؤثر   من أجل  فة القراءة والكتا�ة ضرور�ة  ر . فمعمشار�تها السیاسیة  ىعل  ةمی ألالتعلیم ومحو 
  مام المرشحات المحتمالت. أداء  أ�  ةالتعلیم عقب  �مثل االفتقار إلى  و�التاليي مقعد في الحكومة أو البرلمان،  أ  علىالتنافس  

 ،المساواة بین الجنسین في هیاكلها  على، ال تزال األحزاب السیاسیة مترددة في إضفاء الطا�ع المؤسسي  إلى ذلك  ةضاف اإلو�
 .وممارساتها ،وعملیاتها

 :التوصیات

وضمان   ،ما �كفي من األموال التخاذ مبادرات لدعم المرشحات  علىالحصول    منكن منظمات المجتمع المدني  تمن ت�جب أ
تمكین مجموعات الضغط النسو�ة والنسائیة من تزو�د النساء في  جب  و�  .ةالموارد الالزمة لشن حمالت ناجح  علىحصولهن  

 . مع لدعم المرشحات، وتعبئة قطاعات أوسع من المجتالحمالت  ةدار ��فیة �التدر�ب في مجال الخطا�ة و المدن وفي المناطق الر 

ح لهم تشكیل مواقف تیی�ما    في مجال النوع االجتماعي،�التوعیة/التدر�ب    عالماإل  للى تزو�د العاملین في وسائوهناك حاجه إ
جراء  جب إو� ة.  بو�المواقف والعقلیات األفضًال عن  ،  جتماعينوع االال  علىوتحدي القوالب النمطیة القائمة    ة،�جابیإ  ةعام

 .المرشحات ةنشطأل  عالماإل لوسائتغطیة تحلیل حول مز�د من البحوث ال

تنفیذ إلى رصد    ةوهناك حاج.  الرجالة بهدف تغییر عقلی  ،عمال التوعیة داخل األحزاب السیاسیةأالقیام �المز�د من جب  �كما  
 حمالت المساواة بین الجنسین. لاألحزاب السیاسیة 

 . ة للجنسینناسبلتعز�ز اإلصالحات المؤسسیة الم ،الحكومیةو�لزم العمل مع البرلمانات والهیئات 

  مرأة ضمان حقوق ال�غیة    ة،ولیست دینی  ة ن تكون جمیع القوانین مدنیأب  ج�. �ما  الدولة  ةكامل عن سلطالدین �الفصل  جب  �
 في المجالین الخاص والعام. 

  ة دنجاألفي    مرأةا للنهوض �قضا�ا الالمحلیة التنسیق معً األحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والمجتمعات  نساء  جب على  �
 .جمیع المستو�ات علىوالدعوة إلى سن قوانین تكفل المساواة بین الجنسین   ة،السیاسی

القوانین  شتمل  ن تأ�جب  . �ما  االنتخابیة  ئم  سي واألفقي في القواأالر   ي للنساء والرجال  كافؤ مثیل التالحصص والت  تعین إدراجو�
 .القیاد�ة هاهیئاتفي  مرأةبوضوح من تمثیل ال  ةنسب محددعلى �فالة وجود األحزاب السیاسیة  ُتلِزممواد على 
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  مرأة التي یتمثل دورها في تعز�ز المساواة بین الرجل وال  ،بوزارات تكافؤ الفرص  مرأةالوطنیة لل  الهیئاتاالستعاضة عن  جب  �
یات د�مقراطیة  آلالوطنیة من خالل  النسائیة    الهیئاتلس  ااختیار أعضاء مج  جب�. �ما  في جمیع مجاالت المجتمع ومستو�اته

لیات النسائیة اآللرصد عمل    ،لیات للمساءلةأن ینشئ المجتمع المدني آا  أ�ًض جب  و�ة.  سلطات تنفیذ�  مومنحه  ،مثل االنتخا�ات
عن دور   فضالً   ،متعلقة �التمییز بین الجنسین وتعز�زهالتلقي شكاوى النساء ال  ؛مناء المظالماتب ألإنشاء مكجب  و�  الحكومیة.

 جتماعي.االقائمة على النوع  یةنامیز ا تنفیذ أ�ًض جب �. �ما �الوزارات تماعيجاالنوع لضباط اتصال ا

 المجتمعات السلمیة والشاملة) 4(

الوالدة في األمهات قبل و�عد  من وفیات    %60وتحدث    %.50الیوم  تبلغ نسبة النساء والفتیات الالجئات في عالم  
 .للعنف الجنسي تتعرضنازحات قد الجئات أو  5من بین �ل امرأة واحدة على األقل  نأهناك تقدیر �طرح و ، ةنسانیإبیئات 

یوجد في    .منازلهم �سبب النزاعات العنیفة  ةمغادر الجًئا ونازًحا، اضطروا ل  ملیون   17  ألكثر من  االمنطقة العر�یة موطنً ُتعد  و 
 ا من األراضي الفلسطینیة المحتلة.الجئً   7,5عن    ، فضالً اداخلی�   ازًحانمالیین    10  والعراق ولبنان وسور�ا والیمنالسودان  

 . فلسطیني في مخیمات للنازحین في البلدان المجاورة ملیون  4,6�عیش حوالي و

المسلح في سور�ا المُ ونتیجة للنزاع  الالجئین  األمم المتحدة لشؤون   ةا لمفوضیووفقً   .نن خمسة مالییلیسجَ ، تجاوز عدد 
 .د من الالجئین بین الدول العر�یةعداأ أكبران واألردن مصر والعراق ولبنتستضیف ، الالجئین

  ى شكل سو ن العالم العر�ي ال �ُ أالرغم من    علىنه  إلى أ)  2016عر�ي" حول قضا�ا الشباب (التنمیة البشر�ة ال   تقر�رشیر "و�
ات  ی% من الوف 68و،  نحاء العالمأ% من اإلرهاب في جمیع  45�مثل    2014  عام  منذفقد أصبح  ،  % من سكان العالم5

 . الالجئین% من 58و ،اداخلی� من النازحین % 47و، الناجمة عن اإلرهاب

أخفق ما �قرب من نصف  . �ما  ال سیما بین الشباب  ،مثل البطالة غیر المسبوقة  ةمشاكل اقتصاد�  �له عنذلك    أسفروقد  
 %.  16بلغ ی�المعیار الدولي الذي  ةمقارن ،النساء العر�یات الشا�ات في إ�جاد فرص عمل

 : اإلنجازات/التقدم

مفوضیة تقوم    ،في مصر  الالجئات وحمایتهن.   ةا لمساعدالحكومیة الدولیة والوطنیة جهودً تبذل الحكومة والمنظمات غیر  
�ضم جمیع المعلومات ن؛ حیث  جئین ومقدمي خدمات الالجئیلال  ة،حالإ�طبع وتوز�ع دلیل    ااألمم المتحدة لشؤون الالجئین سنو�� 

. التي �صبحن حوامل نتیجة لالغتصابولة الالجئات الوالطف  ةموملأل  قومي  �ساعد المجلس ال. �ما  لیهاإالتي قد �حتاجون  
مهارات الحیاة، ومحو    علىللنساء السور�ات  ا  مع غیرها من المنظمات غیر الحكومیة تدر�بً   "الخطة الدولیةمنظمة "وتقدم  

النقد�ة   اتمن المساعد  ةیة من خالل أنواع مختلفمال  اتمساعدأ�ًضا  كما تقدم    و�ناء قدرات تنظیم المشار�ع.  ،المالیة  ةمی األ
 . المشروطة وغیر المشروطة

 علىوتعمل  ،�التحد�ات التي تطرحها التشر�عات مثل االفتقار إلى حقوق الجنسیةُتعنى لألطفال، و  ةولو�األ  مفوضیةالتعطي و 
�طاقات هو�ة، لى  ن �فتقرون إمجیل الموالید �النسبة ل�العدل بین الجنسین مثل حق تس  ىعن، وتُ طلب الجنسیةالسماح لألطفال  
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ن أا �شو�ساور المفوضیة القلق أ�ًض   .ها داعش في سور�اعلٮتسجیل األطفال الذین ولدوا في األماكن التي تسیطر  فضًال عن  
 الزواج المبكر.و  ،اتی تعلیم الفت

التي �شهدها األردن  ةزمأل االرغم من    على فقد  االقتصاد�ة  التح   نجح في،  السور�ین  ز�ادة  الالجئین  المدارس  �اق األطفال 
لألطفال غیر  الُمعَتَمد    توفیر التعلیم غیر الرسميفضًال عن  د،  ل نحاء البأي جمیع  ف   ذات فترتینمن خالل توفیر مدارس    ،العامة

 غض �المدارس، �تحاق  لاال من  جمیع األطفال  تمكین  سماح ل  ةفتر   2017  عام  الحكومة في  �ما أتاحت،  الملتحقین �المدارس
 2017-2016األطفال الالجئین الذین فاتتهم بدا�ة السنوات الدراسیة  أ�ًضا  قبلت  و   هم.وثائق  یةتهم ووضعاعن جنسینظر  ال

 .للتسجیل في الفصل الدراسي التالي

المهاجر�ن  الالجئین و مع  تمارس عملها    )CESVI(غیر الحكومیة  "التعاون والتنمیة" اإل�طالیة  منظمة  �انت  لیبیا،    في
�ما    تماعي. وقدمت خدمات للضحا�اجقائم على النوع االحما�ة ضحا�ا العنف ال  ىز علیتر�مع الالذین �عیشون في لیبیا،  

النفسي  ،الرعا�ة الصحیة  علىالحصول    یتضمن العقلیة، و والدعم  المنظمة    رتب . �ما تالسالمة واألمنتدابیر  و   ،الصحة 
  على ا  البقاء في المالجئ اللیبیة �شكل خطرً ذلك أن    ؛من خارج لیبیاآ، إلى مكان  نطلبه  علىء  ، بنانقل الضحا�اعملیات  

 ن. حیاته
 

لجمیع  والقائم على النوع االجتماعي  لعنف الجنسي  المتعلقة �اخدمات الدعم    لبنان  في  الحكومیة  غیر"  كفى"  منظمهتقدم  
ي خدمات الدعم االجتماعي والنفسأ�ًضا  . �ما تنفذ  اتالالجئ  نفیه  ا�م  ،ن في لبنان�قمالتي  ضحا�ا العنف ال ات  یالنساء والفت

لألطفال و�ذلك   فنالعالج �الشكال  أ�شكل من  إلخ،  ...  المتحر�ة    وجلسات العرائس   ا،الدرام�المحددة مثل جلسات العالج  
في المجتمعات المحلیة،   ةعبئتقائمین على المن خالل الوتقدم "كفى"،  الالجئین.  تجمعات  للكبار من المجتمعات المحلیة و 

، ةنجابیالصحة والحقوق الجنسیة واإل حول  و   تماعيجنوع االال  ىالعنف القائم عل  حولات الالجئین  في مخیم  ةدورات توعی
 . لخإالجنسي ... واإلیذاء والتحرش  ،المبكر �ما في ذلك الزواج

 

قد انخرطت و .  بین الهیئات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة والدولیة  ةشبكتعمل �، وهي  ةمصر لجنه تنسیق وطنی  یوجد في
 احترام حقوق اإلنسان للمهاجر�ن.  على، و�قوم  ا إلى بروتو�ول �الیرموتهر�ب المهاجر�ن استنادً لتعر�ف  عداد قانون  إي  ف 
ك  شرِ ن تُ أفي مشار�ع تنمو�ة �مكن  بدء  ال  یةغتي �خرج منها مهاجر�ن؛ �الرئیسیة المصر  محافظات    تحدیدنجحت اللجنة في  و 

  ، المؤسسیة ة: اآللیة  سنتین تغطي ثالث ر�ائز رئیسی  ةمدوخطه عمل ل  ،2026-2016ووضعت استراتیجیة  . �ما  الشباب
. لمشار�ع التنمو�ة للشباب والنساءتثبیط الهجرة من مصر من خالل دعم تنفیذ ا  علىوتعمل اللجنة  .  والعملیات  ،والتشر�عات

 . نهج إنمائي أكثر من النهج األمني لىعر�ز تو 

ق مع الوزارات الرئیسیة التي  �التنسیثل التدر�ب المهني  خدمات أخرى ماألخرى المحلیة والدولیة  تقدم المنظمات غیر الحكومیة  
الفقیرة  ةمكانیإ ن  حسّ وتُ   ، المهنيالتكامل    تیحت المناطق  في  �عیشون  الذین  الشباب الضعفاء  البرامج  . و توظیف  تقترن هذه 

�سهم ذلك وف  وس  لمهارات الشخصیة.�اعام  ال  رتقاءنشطه المجتمعیة واال التدر�بیة �عنصر التنمیة الشخصیة، الذي �شمل األ 
  مفوضیة الا من  أ�ًض دعم  هناك  .  السكانتلف  تعز�ز التعا�ش بین مخعن طر�ق    ،التوترات المجتمعیة   ةفي التخفیف من حدأ�ًضا  
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للنساء الالئي یوجدن في أوضاع  توفیر المساعدة النقد�ة المشروطة وغیر المشروطة  ظمات غیر الحكومیة الدولیة لنمو�عض ال
 ....) طلقات، األمهات المُ ي، األراملعاتمجقائم على النوع اال(حاالت العنف ال ةهش

 :التحد�ات

هناك   لحما�ة النساء ضحا�ا النزاعات المسلحة أو ضمان حقوقهن.  ةمحدد  ا انین الجزائیة العر�یة موادً القو ال تتضمن معظم  
ثناء النزاع، وتتعرض النساء �انتظام لتهدیدات بدنیة أالمحددة لضمان القانون والنظام    ا نقص في التدابیر والمؤسساتأ�ًض 

شعر العدید من النساء �عدم األمان في تحیث    ة،منآخلق بیئة غیر  �  ةسلحاأل  و�ثرة  ةاعات الحادنز فانتشار الجرائم وال.  ونفسیة
 على ، وعدم القدرة  هن الشخصیةاتلحر�  من انتهاك  ات�ثیر �ما تعاني نساء    د في األماكن العامة.و جحر�ة الو في  أو  حر�ة  ال

 .العمل والمشار�ة في الحیاة السیاسیة

ال سیما  في أوقات النزاع،    أن جمیع أشكال العنف ضد المرأة تتفاقمإلى    ةدلذلك، تشیر مجموعه متزایدة من األ  علىعالوة  
 .االغتصاب والزواج القسري والعنف البدني

القضاء   ةلكنها طرف في اتفاقی. 1967عام لو�روتو�ولها  1951 لعام الالجئین  ةاتفاقی علىق معظم البلدان العر�یة  صدِّ لم تُ 
الدول األطراف المسؤولیة  تتحمل  ن  أ  علىتنص  ن الالجئات  أ�ش  ةعام  ةتوصیتضم  التي    ،مرأةال   ضدالتمییز  شكال  أجمیع    على

أو   أراضیها  داخلوعد�مات الجنسیة    نساء طالبات الجنسیةوال   ،والالجئات  ،ن النساء ملتمسات اللجوءأالرئیسیة عن ضمان  
�موجب    نالنتهاكات حقوقه  نتعرضیداخل أراضیها، ال    اتكن موجود�ن لم  �ة أو والیتها القضائیة، حتى و یعلتحت سیطرتها الف

 . من غیر الدول ةات فاعله، �ما في ذلك عندما یرتكب هذه االنتهاكات أشخاص عادیون أو جاالتفاقیة

 ة عامعیش فیها جتالبلدان التي ال  . و تدفقات الهجرة  حولاءات دقیقة  إحص إلى    لالجئینالبلدان العر�یة المتلقیة    غلبتفتقر أ
  على أن ذلك قد ُ�شكل  ؛الالجئین في المجتمع المحلي ختالطا �ا ا إ�جابی� قدم شعورً تن أ�مكن   ،الالجئین في مخیمات مثل مصر

معترف بها �استثناء ما   ةقات هو��طا ن العدید من هؤالء الالجئین ال �حملون جوازات سفر أو  أ�النظر إلى    ة،ا مشكلأ�ًض 
ة النساء الالتي یلتمسن الخدمات الصحیة والتعلیمیأمام  مشاكل  ما �طرح    ووه  الجئ.وضعیة    ممنحهمن  المفوضیة    ةصدر ت

 .واالجتماعیة ألنفسهن وألطفالهن 

تصر�ح عمل  ألف    200  یر، وهو اتفاق رائد یهدف إلى توف يأردن  اتفاقلوضع    ةردنیاأل عمل المجتمع الدولي مع الحكومة  �
 . على إلى تمو�ل مشروط من البنك الدولي�ذلك  الوصول  و   ة،ورو�ی بل الوصول التفضیلي إلى السوق األ لالجئین السور�ین مقا

إلى حد   األردن  علىوقد أعاقت المصاعب االقتصاد�ة التي تؤثر  ُملحة.  ن احتیاجات الالجئین السور�ین في األردن ال تزال  أ
 . كبیر تنفیذ اتفاق األردن

العدید من    تعرضتوقد  .  المشاكل الرئیسیة التي تواجه المهاجرات والالجئات في العدید من البلدان  ىحدسري إو�مثل العنف األ
لالغتصاب   ن�عضه�ما تعرضت  ثناء الهجرة.أواستمر في أوطانهن  ألسري االعنف إلى  ،الالتي هاجرن مع شر�ائهن ،النساء

ضحا�ا    دد النساء المهاجرات والالجئات، تتر وفي �ثیر من الحاالت  من مناطق النزاع.جئن  ، ال سیما إذا  ةصلیاأل  نبلدانه  في
 العنف في تقد�م شكوى إلى الشرطة خشیه الترحیل.
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ز األطفال والهجرة  احتجا�ما �سفر أ�ًضا    .یز�د�اتمثل الفتات اإل  ،اتیفتداعش لاع في المنطقة إلى استعباد  نز تصعید الأسفر  
 ة.مدمر  ثارعن آغیر النظامیة 

غیر محمیة   ةعمال منزلیأالقیام �  على، �جبر األزواج الزوجات والبنات  �ة المترد�ةاالقتصادوالالجئین    المهاجر�ن  حالة�سبب  و 
. وقد تعرضت �عضهن في بلدان مثل مصر  ،الزواج المبكر  على �عض الالجئات السور�ات  . �ما ُتجبر  الدعارة  العمل فيأو  
 ر. منتشرة في مص  ةالتناسلیة، وهي ممارس نه أعضائه�شو لت

الزواج    ،ردن �سبب الحاجة إلى عمل األطفالخارج المدارس في األ من األطفال السور�ین في سن الدراسة  %  40ال یزال  
 . واالفتقار إلى الوثائق الالزمة للتسجیلمواصات،  خیارات المحدود�ة  مسافة إلى المدرسة و ُ�عد ال  ،�التعلیمتكالیف  ارتفاع    ،رالمبك

الحصول    ال تستطیعالمتزوجة من لبناني    فالمرأة الفلسطینیة  ؛ طینیات والسور�ات واضحة في لبنانالالجئات الفلس  ةمعانا تبدو  
حیث    ،الفلسطینیة القادمة من سور�ا  مرأة�النسبة لل  ةحق الحر�ة وخاص  علىالمشاكل التي تؤثر  فضًال عن  ،  الجنسیة  على

وتشمل المشاكل .  من سور�ا دخول لبنان مثل أزواج الالجئین الفلسطینیین في لبنانالقادمین  األزواج واألطفال    على�حظر  
 سري.  كیة، والحق في الحما�ة من العنف األ، والحق في الملاعيلتمتع �الحق في الضمان االجتما علىاألخرى عدم القدرة 

.  االغتصاب واالتجار �البشر  تتمثل في  ةطر هائل، تتعرض النساء وأطفالهن لمخاناسبةغیاب المالجئ والمرافق المظل  وفي  
البلدان األالقادمات  المنازل    تعامال  ة حال  تبعث،  إلى ذلك  ةضاف اإلو� من    نالبیتهغ حیث تعاني    ،االنزعاج   على  ةسیو�من 

المنظمات  ةالوصول إلى العدالة �مساعد في نعدد قلیل منه ى سو نجح ی سف، الألومع ا  االستغالل الجنسي واإلیذاء البدني.
 .غیر الحكومیة القلیلة المعنیة

ال ،  الصراع و�عدهوأثناء  قبل    ها وحمایتها ومشار�ت  مرأةالمتعلق �أمن ال  ،1325  رقم  االستخدام الحالي لقرار مجلس األمنإن  
المشاكل العدید من  التي  أالنساء واألطفال �ضحا�ا. و�بدو    هو یتعامل مع. ف �حل  الوحیدة  الطر�قة    شر عترف بها لدرء  �ن 

طاوالت   في  النساء  إشراكا �محاولة  أ�ًض معني  ن القرار  أومع  .  ة إلى توفیر �عض الخدمات للضحا�ا اعات والمعارك هي الدعو نز ال
سلحة القائمة اعات المنز االضطالع �مسؤولیته عن إنهاء الالمجتمع الدولي إلى    ةدعو   على�فتقر إلى القدرة    هوالمفاوضات، ف 

العر�یة المنطقة  أ،  في  �جب  األلبذل جهود  على  مل  تش�ن  �ما  تصدیر  المت  ةسلحوقف  البلدان  و�نهز انإلى  االحتالل عة  اء 
 . اآلن ةسن 50ألكثر من  مستمراإلسرائیلي ال

العر�یة واأللقد أدى عدم   البلدان  العدید من  السیاسي واالقتصادي في  حقوق    خداماست  ةساءإعن    ، فضالً ةیفر�قاالستقرار 
قرر الهجرة  وجد تجمعات من الشباب العاطلین واألسر الفقیرة الیائسة التي تأمما    ؛في الدخل  ةاإلنسان، إلى تفاوتات هائل

 ا. المخاطر التي یواجهونه جمیعن �غض النظر م

ذات رؤ�ة  استراتیجیات واضحة  إلى    مل مع المهاجر�ن والالجئینالتي تع  ةورو�یاألمم المتحدة والمنظمات األ و�االت  تفتقر  و 
ی  ؛الحقوق   على  مو قت الخدمات للما  التنسیق في توفیر  إلى عدم  المعلوماتمرأةؤدي  غییر األولو�ات في  تو ،  ، وعدم تقاسم 

. ا بین المجتمعات المحلیة ومجتمعات المهاجر�ن والالجئینخلق في �ثیر من الحاالت توترً �  ذيل ال�مو تمنتصف التنفیذ، وال 
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الرعا�ة الصحیة حقوق  من    مرأةتخفیض األموال المقدمة إلى المستوطنین الفلسطینیین إلى منع ال  ىدأومن ناحیة أخرى،  
 . والسالمة والتنقل

  على من العنف القائم    ةشكال عدیدأات والمهاجرات الالتي �عانین من  المشاكل التي تواجهها الالجئ  علىر  ذ�َ ال یوجد تر�یز یُ 
وتشو�ه األعضاء ،  في البشر، واالتجار  �ما في ذلك االعتداء الجنسي، واالغتصاب، والزواج المبكر والقسري   تماعي؛جنوع االال

نساء إلى ال  ةعادُ�نظر  و .  تعلیم �افار إلى  قاالفتا من  و�عاني األطفال أ�ًض ، ... إلخ.  االقتصادي، واالستغالل  التناسلیة لإلناث
 .لیه جمیع أصحاب المصلحةإن �ستمع جب أصوت � نهنساء لللعنف ولیس � ا� اضح �اعتبارهن

 :التوصیات

ا من  بدءً   هذا الدورتراوح  و�  المنطقة العر�یة.اعات في  نز بدور مسؤول في محاولة إنهاء اللمجتمع الدولي  �ضطلع ا  نجب أ�
نازحین. المفاوضات والوساطات مع الحكومات لتوفیر الخدمات الكافیة لالجئین والإلى    ،إلى المنطقة  ةسلحوقف صادرات األ

 . مقابل أمن الحدودفي األمن البشري  علىالوقا�ة و  علىإلى التر�یز  ةوهناك حاج

ا� أ�ًضا على  العر�جب  الادر إیة  لحكومات  السالم، أل نتد�ات وطاوالت  في جمیع منساء  ج  ا من األكثر تضررً   نهنمفاوضات 
 . والسالم واألمن ،مرأةعمل لتنفیذ قرارات مجلس األمن المتعلقة �ال ةبلد خط توجد فين جب أو� . لاالقرارات التي یتخذها الرج

المسلح    قلحِ یُ  أنفسهن مقارنه �الرجالن  هر افتقظًرا الن  ،النساء�أثاًرا ضارة  النزاع  الموارد لحما�ة  تُ   .إلى  النساء و�ذلك  شكل 
في واالتجار    ،�ما في ذلك االغتصاب؛  شكال العنفأ  أسو أ  إلىا  النساء أ�ًض   تعرضت.  الالجئین والمشردین  ةغلبیأوأطفالهن  

لتعو�ضیة في مناطق النزاع أو ا  ةساسیا من نقص الخدمات األأ�ًض نساء  ال  عانيتو   وتفاقم الزواج المبكر.  ،واالستعبادالبشر،  
 ة.  حاسبمأو  �ةعقو أي ن ولمعتداال یواجه ، في حین المسلح

ن تز�د  أاالجتماعیة واالقتصاد�ة، و   وسع نطاق الحر�اتن تُ أا للمساءلة، و ن تكون الحكومات أكثر شموال وأكثر خضوعً أجب  �
، مما �عكس رغبتهم في المشار�ة بنشاط النداءات من أجل التغییریعة هذه  �انت الشا�ات والشبان في طل . لقد  فرص العملمن  

 .القتصاد�ة واالجتماعیة والسیاسیةفي المجاالت ا

ال سیما    ،المجتمع المدنيأن تشمل  الالجئین مع الحكومات    ةف الو�االت المعنیة �الهجرة وأزممختلاوضات  مفجب على  �
عن المشاكل التي   ةئیسیین الذین �مكنهم التحدث �حر�المصلحة الر ن تكون من أصحاب  أنبغي  المنظمات النسو�ة التي ی

 .رض الواقعأ على مرأةتواجهها ال

سبیل   على. و �افیةحما�ة لهن ن توفر ألمهاجرات والالجئات وملتمسات اللجوء تي تستقبل االبلدان الحكومات جب على �كما 
إلى    ةا حاجوهناك أ�ًض تماعي.  جنوع االال  علىمن العنف القائم  نساء  ال  ة�احم  ها�مكن  ةن توفر مالجئ �افیأالمثال، ینبغي  
 .حقوق الالجئات والمهاجرات ة�احم ها�مكن ةوطنی ةصكوك قانونی

  على مقابل النهج القائم  في  و�مكن للنهج النسوي  .  األسباب الجذر�ة للهجرة والنزوح  مواجهة  ةهمیأإلى    ةماس  ةثمة حاجو 
للنظر في األسباب    شامالً   االنهج النسوي نهجً وُ�عد    مثل توز�ع الموارد.   ة،ینظر إلى تغییر دینامیات القو ن  تماعي أجنوع االال
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�النظر إلى من عنى  وهو نهج �ُ .  تقد�م الخدمات  تأثیر  أوالقوانین  على حیاة النساء الیومیة؛ سواء تأثیر    هافي تأثیر و   ،الجذر�ة
ن الالجئات المهاجرات وملتمسات اللجوء  یتمكمن شأنها  إذا �انت هذه السیاسات  ما  ، و نساءال  على�طور السیاسات التي تؤثر  

 .مرأةال قدرة علىالمساءلة و�ر�ز موضوع ، یتناول إلى ذلك ةضاف اإلو�ینظر إلى من یتخذ القرارات. عدمه. �ما  من

الوقا�ة واالستقرار الداخلي    ةلأأكبر مس�قدر  یتناول  التعاون الدولي �حیث    ةهیكل  ةعادإب  جاألسباب الجذر�ة، �  عند مواجهةو 
 ا بدالً سر معً في إ�قاء األُ سبیل المثال،    على؛ �حیث تنظر،  العالقات بین الشمال والجنوب  ةهیكل  ةعادإ�جب  . �ما  و�ناء السالم

 من المهم التفكیر �ما یتجاوز المصلحة الوطنیة. مختلفة. ف  مخیماتها بتوز�عها على من تدمیر 

 ،ال توجد بیاناتانتقاالتهن. و و نساء عن ال ةال توجد بیانات �افیحیث  ، ةیهمأالمهاجرات والالجئات عن  معلوماتله  أمسُتمثل 
الحاجة إلى تولید مز�د من البیانات عن النساء قع  تجب أن  و�  قات الالتي �كبرن في المخیمات.اهمر العن    ،سبیل المثال  على
 . تقییم حالتهن ومستقبلهنن أجل ة، ماألولو� في مواقعات ی والفت

 ،وقوانین المیراث والملكیة  قانون األحوال الشخصیة  مثل  ،�الفعلقوانین تمییز�ة  یا  أفر�قفي منطقه الشرق األوسط وشمال  توجد  
 تماعي.جنوع االال علىللعنف القائم  ةعل المهاجرات والالجئات أكثر عرضتجالتي 

وضع وتنفیذ التدابیر والسیاسات الرامیة إلى حما�ة وتمكین الالجئات   عي عندنوع االجتماومن الضروري وجود منظور یراعي ال
والوفاء   نومع ذلك، �جب االعتراف �احتیاجاته.  مساهمات نشطات في المجتمع المضیفصبحن  �لكي    ،وملتمسات اللجوء

  تطو�ر احتیاجات المهاجرات والالجئات الفرد�ة،    نا إلى مسارات حیاتهاستنادً �مكن،  و ة.  ساسیاأل  ن�الرجوع إلى ظروفه  ،بها
 في مراحل التخطیط والتنفیذ والرصد. ةوملتمسات اللجوء �اشراكهن مباشر 

 هیلها أت ةعاد�و  ،وحمایتها ،البیئة علىالحفاظ ) 6(

البلدان العشر�ن بین ا من بلدً  14تضم المنطقة العر�یة  ا لمستقبل التنمیة في المنطقة العر�یة.ا �بیرً شكل تغیر المناخ تهدیدً �ُ 
ة. �كولوجیم األظُ استغالل الموارد الطبیعیة في المنطقة إلى تدهور شدید في النُ   ىد فقد أ  المیاه في العالم.معاناة من نقص  األكثر  

لقطع   السنو�ة  معدالت. وُتعد الالمحدودة أصالً   ة�كولوجیم األظُ توفیر خدمات النُ   ةمكانیإاألراضي والمیاه من    ةدار إ�قلل سوء  كما  
 ة. الغا�ات مرتفع

فقط من   %15ستكون    2025�حلول عام    إمدادات المیاه في المنطقة العر�یة  نأر المناخ إلى  وقعات الحالیة لتغیُ تشیر الت
في ا  ا حادً ، وارتفاعً مطارا في هطول األ ر المناخ انخفاًض ، ستشمل اآلثار السائدة لتغیُ 2030و�حلول  .  1960  عاممستو�ات  

ب میاه البحر إلى طبقات المیاه الجوفیة الساحلیة مع ارتفاع مستو�ات البحار واستمرار ، وز�ادة في تسرُ متوسط درجات الحرارة
 . ر�ةَض ة الحَ �حرار ر الزُ جُ ال حدث ظاهرةتأن من المتوقع حضر، حول نحو المع ز�ادة التو  ط للمیاه الجوفیة.فرِ االستغالل المُ 

ا في  �ع السكان العرب تقر�بً عتبر رُ �ُ .  تضاؤل الموارد الطبیعیة  على  ةا شدیدضغوطً ضر والنمو السكاني  ول نحو الحلتح�ضع ا
  حاله فقر.
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دة فر متأوجه ضعف  الرجال والنساء    لك�مت  .تقدم في تحقیق المساواة بین الجنسین في المنطقة العر�یةالر المناخ  و�هدد تغیُ 
  فضعالمعظم الحاالت، إلى    فيوتمیل المرأة،    في المجتمع.  احد �بیر إلى دور �ل منهمتستند إلى  ر المناخ،  ثار تغیُ آإزاء  

 �طرق أكثر من الرجل.

 : اإلنجازات/التقدم

. 2030  معاة  دنجأا للرؤ�ة الواردة في  وفقً   ،لالبتكار واالنتقال إلى مستقبل أكثر مرونة  ةتغیر المناخ فرصأن یتیح  �مكن  
العر�یة  حاولت   البلدان  القاع  ةمبتكر   حلوالً �عض  القمة،    دةمن  تساعد  أ�مكن  إلى  والنظم   علىن  المحلیة  المجتمعات  دعم 

 توسیع نطاقها.أمكن إذا ما  وما �عده 2030 عام نحو ة�كولوجیاأل

تعبئة  صمود من خالل  ال  علىالمجتمعات الر�فیة    ةسبیل المثال، في بناء قدر   على،  جیبوتي والصومال والسودان والیمنتساهم  
.  األراضي والمیاه  ةدار إ  ةمزارع وفي المراعي لتیسیر استدام، والقیام �التدر�ب في العلیها وتحو�لها  سیطرةالموارد المائیة وال

 على هج المرتكزة  انمال  علىمن خالل التر�یز    ،المستدامة للمناطق الساحلیة  ة دار تنفیذ اإل  ىعل  هاقدراتوتعزز مصر وتونس  
 .الصمود على�كولوجیه لبناء القدرة م األظُ النُ 

ر مخاطر تغیُ مع  مطار  التي تغذیها األوالرعو�ة الضعیفة  م الزراعیة  ظُ ة النُ ومرون  قوةف مبتكره لز�ادة  ونفذ السودان تدابیر تكیُ 
ن یؤدي ذلك إلى  أو�مكن  .  �بیر في الموارد ني من نقص  ولها نساء وتعاألسر المعیشیة التي تعل�النسبة  ال سیما  المناخ،  

والمیاه الجوفیة   ئیة،لماامستجمعات  ال  علىاعتماًدا  جمیع المیاه  تسین غله المزارعین والرعاة وسبل عیشهم �استخدام نماذج  تح
من خالل  المجتمع المحلي    علىالقائمة    ة�كولوجیم األظُ تحسین ممارسات حفظ النُ ل  ،أساس الري الموسمي صغیر النطاق  على

وتحسین قدرات المجموعات والزارعة،    األراضي  ةدار تقنیات إللطاقة المنزلیة وغیرها من    ةدیلحمالت التوعیة و�دخال خیارات ب
 ر المناخ.النسائیة في مواجهه مخاطر تغیُ 

 :التحد�ات

والتوقعات    ،ال یزال الفقر الر�في  البلدانفي �عض  ف .  ةنحاء المنطقل أجمموالنساء في  هناك تفاوت �بیر بین أوضاع الرجال  
  مرأة صوت ال  محدود�ة  في  یةمارتفاع معدالت األ �ما �سهم    ة؛ مشكل�مثل    ،م والمهاراتیعلالت  ةومحدود�  ،االجتماعیة الجامدة

 في صنع القرار.

الرجال للبحث عن   ةهجر   سیظل یتسبب فيو ،  نساءر المناخ إلى التعجیل �أعباء العمل والوقت التي تتحملها الیؤدي تغیُ وف  س
 . مرأةمسؤولیات ال ةداز�و ما �قود إلى وهمتدة. سر الم یدي األُ أاألرض في  ةدار إبدیله وترك  یةجانتإ ُسُبل

  ة مسؤولیال  النساء هذه  تحملتو .  والحصاد وجمع المیاه  ةاشیالم   ة�ارعالزراعیة، مثل    ةنشطهم في األ م  دورب  نساءالتضطلع  
 هن �مفردهن.تر�وسوف یز�د دور النساء في االهتمام �الزراعة عند  .  رى والمنزلیة األخ  ةسر�األ  ن إلى مسؤولیاته  ةضاف �اإل

قافیة، والحمل، �سبب األعراف الث  ن السفرهیلعصعب  �ما �؛  التعلیممحدود�ة  مثل    ةا حواجز �بیر غالبً   وسوف تواجه النساء
 ن. كید حقوقهألتالالزمة ة الثقافیة والقانونیة قو ن إلى الا ما �فتقر ؛ وغالبً ورعا�ة الطفل
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ؤولیات في العدید من المستتحمل  ،  الر�فیة  مرأةال سیما ال،  . فالمرأة�الرجل  ةر المناخ مقارنا �عواقب تغیُ ثرً أأكثر ت  مرأةالُتعتبر  
 اتمساهما  أ�ًض   لنساءا. وُتعتبر  هاتأسر   ةحیا  ىا علر المناخ التي تؤثر سلبً ثر �شكل أكبر �عوامل تغیُ أالعمل الزراعي الذي یت

  هن أسر مسؤوالت عن إدارة  ت و بیلل  �ر�ات  . �ما أنهن،من خالل غرس األشجار وحمایتهاوذلك    ،داره الغا�اتإفي    اترئیسی
یاتهن مسؤولنظًرا لو   المنطقة العر�یة.�الستهالك المحلي  في ا للمیاه    ات والمباشر   اتالرئیسی  اتمالمستخدِ ، ُ�عتبرن  المعیشیة

لمیاه والجفاف والكوارث نقص ا  ترتب علىن یأأكثر من الرجال �ما �مكن  تشعر النساء  ،  في معظم البلدان  ةسر عن إطعام األ
 . لیات الكثیر من وقتهن لجمع الحطب، تكرس النساء الر�فیات والجبالنفا�ات المحلیة ةدار إإلى  ةضاف اإل. و�الطبیعیة

والمواد   حشر�ةلامبیدات  الو�سبب اإلفراط في استخدام    ،ر المناخ الناجم عن الجفافتغیُ نتیجة ل  ةمراض �ثیر تتعرض النساء أل
جمیع أنواع  و   ،والحساسیة  ،مراض الجهاز التنفسي مثل الر�وأمن  ین  �عان. �ما  و�سبب االفتقار إلى میاه الشرب  ،الكیمیائیة

 ة ونوعی  ،الهواءجودة  و   ،المیاه  علىتؤثر  و   البعوض  هانقلتي یمراض الا إلى ز�ادة األر المناخ أ�ًض یؤدي تغیُ .  مراض الجلد�ةاأل
زداد  وسوف ت  .في ذلك العدید من النساء الحوامل، �ما  ا في العالم العر�يسنو�� ثالثة مالیین نسمة  المالر�ا  ة. تصیب  االغذ�
 .عر�یةا في �عض البلدان الال یزال مرتفعً  الذي، ا في معدل وفیات األمهاتا وتسبب ارتفاعً انتشارً 

  تها مشار�تلتزم �ضمان  التي    ،حقوق اإلنسانلواالتفاقیات الدولیة  جمیع المعاییر    ا�ةحمتمتع فیه المرأة �في الوقت الذي ت
  ة مؤتمرات قم"في    مرأة مشار�ه الأن  نجد  فإننا  ،  جمیع المستو�ات  على، �ما فیها تلك المتعلقة �البیئة  في جمیع القرارات   الفعالة

 .في هیئات المفاوضات وصنع القرار تهامشار�ا، ال سیما ال تزال ضعیفه جدً  -من �ار�س حتى اآلن  -ناخ" الم

ا �سبب  حالیً   دو قیمن ال  –التنبؤات الجو�ة والتوقعات المناخیة    -  صد المنتظمین للمتغیرات المناخیةالمراقبة والر   ةمحدود�تعاني  
ر المناخ  تغیُ   ة مواجه  علىضعف الوعي �التدابیر الفعالة لبناء القدرة  تمثل في  یهناك تحد أ�ًضا  و ي.  رصد المناخالعدم �فا�ة  

 .، �من فیهم النساءن القادة الوطنیین والجمهوربی وفهمه

بب ارتفاع أسعار المواد �س  إلى ز�ادة انتشار سوء التغذ�ة   حالیةتعطیل الممارسات الزراعیة ال، سیؤدي  وفي المنطقة العر�یة
غیر صحیة  مستوطنات  ، ال سیما إذا زادت الهجرة إلى  مراض وغیرها من المشاكل الصحیةز�ادة التعرض لألعن  فضًال  الغذائیة،  

   .رسمیةوغیر 

لتشمل ا  أ�ًض تمتد  ، بل  لى ز�ادة وفیات األطفال فحسبفهي ال تقتصر ع  ؛بوجه خاصعلى القلق  األطفال    أثار سوء تغذ�ةتبعث  
 مدى.طو�لة الالبدنیة والذهنیة اإلنمائیة و�ذا العوائق 

ر  مواجهه تغیُ   علىلیات التمو�ل المباشر لدعم القدرة  آلحد األدنى من الحوافز المالیة و ا  سوى في المنطقة العر�یة  ال یتوفر  
المناخ و لتغیُ   ةولو�ن عدم إعطاء األ أ�ما  .  المناخ قد    علىقدرة الصمود  ر  الوطنیة  تهیئه بیئة   دون ا  أ�ًض   حالالمستو�ات 
 . ف والتخفیفلالستثمار في تكنولوجیات وممارسات التكیُ  ةتمكینی

 :التوصیات

الممارسات   واجهةم  خطواتوتشمل هذه ال  .ر المناخثار تغیُ أفي التخفیف من  وتعز�زه    مرأةدور اللز�ادة  �مكن اتخاذ عدة خطوات  
والحقوق  ،  فاعلیةوال  ،والمشار�ة االقتصاد�ة  ،والتعلیم  ،الصحةمجاالت  في    ةه عدم مساواالرسمیة وغیر الرسمیة التي تخلق أوج
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المحددة  العوامل  واجهة  ا مر المناخ �جعل من األكثر إلحاحً فتغیُ   جمیع المستو�ات.  علىوالمشار�ة    ،واالستقالل الذاتي  ،المدنیة
ر  الوعي بتغیُ   نقصلألرض، و   مرأة، مثل الحواجز التي تعترض ملكیه التماعيجنوع االال  ىلضعف القائم علتدفع إلى اتي  ال

 .ل �سب الرزق بُ ع سُ المهارات المتعلقة بتنو  ةالمناخ، ومحدود�

والمنزلیة والر�فیة،   ةسر�األ  ةنشطالمر�زي في األ  نبسبب دورهف ؛ ر المناخلتغیُ  ا�ا ضح عتبارهنا � نساءنظر إلى الال عدمب ج�
جتماعي نوع االال  علىالتر�یز  . وُ�عد  فلتكیُ نجاح افي تغییر المواقف والسلو�یات الالزمة ل  ةعوامل أساسی �صبحن  ن  أ�مكن  

یدة التي تعترض المساواة  الحواجز العد  ةلاز إمع  ال  إف الفعال  وال �مكن تحقیق التكیُ ة.  نمائیإي استراتیجیة  أمن    اأساسی�   اجزءً 
 . من المساهمة  مرأة، وتمكین الجنسینبین ال

�النسبة   ةخاص  ة،�الغ�أهمیة  ة  الحما�ة االجتماعیتسم  ، تا معدالت هجره الرجال إلى الخارجوفي المناطق الر�فیة التي ترتفع فیه
رامج التحو�الت أو ب  ة،الر�فی  ةالتقاعد�  اتالمعاشم  ظُ ن تتخذ الحما�ة االجتماعیة شكل نُ أو�مكن  .  واألطفال  ،السن�بار  و   ،للنساء

للمنتجات   ،تیسیر الوصول إلى االئتمان أو األسواق  ة:نتاجیتشمل المساعدة المقدمة لتعز�ز اإل ن  أو�مكن  .  النقد�ة المشروطة
فیر السكن �أسعار  تو  ن تشملللخدمات االجتماعیة أفي المناطق الحضر�ة، �مكن أما  الزراعیة وغیرها من المنتجات الر�فیة.

�عیداً  المناخیة  معقولة  اآلثار  لخطر  المعرضة  المواقع  العام.  ،عن  النقل  والمیاه وخدمات  الطاقة  توفیر  الفقراء   أو  و�حتاج 
استجا�ة   حكامالمساعدة هنا وجود أشمل  تو   �الطقس.  ةشدیدة متعلق  وقوع ظاهرة  إلى المساعدة عند  ةخاص  ةوالضعفاء �صف

 . الغذاء والماء والملبس علىوالحصول ناسب، الم ى و أمثل توفیر الم ةساسیالمتعلقة �االحتیاجات األوارئ للط 

في المنطقة   هالجهودتنسیق فعال  أن تقوم بلشواغل المتعلقة بتغیر المناخ  مواجهة االهیاكل المؤسسیة المكلفة �المطلوب من  و 
 م اإلنذار المبكر.ظُ الحاجة إلى تنفیذ نُ فضًال عن  ،ة �المناخجمع وتحلیل البیانات المتعلقجب االرتقاء �و�. العر�یة

المدني    بجو� المجتمع  لتغیُ   على تشجیع منظمات  السلبیة  للتخفیف من اآلثار  نماذج  المناخ،  تجر�ب  السماح  �ما �جب  ر 
 .اإلنجازاتفي تقدم اللمنظمات المجتمع المدني برصد 

وتقییم   ،في خطط التنمیة والتدر�بوفًقا للنوع االجتماعي  الضعف المصنف  إدخال  العمل لضمان    هناك حاجه إلى مز�د من
.  الموارد الطبیعیة  على  ن�سبب اعتماده  ، ر المناخف مع تغیُ للتكیُ   ة عوامل رئیسینساء �اعتبارهن  نظر إلى الالو�جب  .  القدرات

 .هب لمخاطر الكوارثأف والتممارسات التكیُ   ا تمكین المجتمعات المحلیة من المشار�ة في إدماجو�جب أ�ًض 

 وشمال أفر�قیا  الشرق األوسطمنطقة في   ةولو�األ النسو�ة ذات قضا�ا ال

ت قضا�ا ذاإلى    ،سطنبولأالتي جرت في عمان و ،  یاأفر�قالشرق األوسط وشمال    ةمشاورات المجتمع المدني في منطقخُلصت  
  تماعي، جنوع االمنظور التعز�ز المؤسسات لكي تستجیب لو ،  تماعيجنوع االال  علىالعنف القائم    علىشملت القضاء    ةولو�أ
�و  والصحة  یعللتا االرتقاء  والفتو م  النساء  إلى  المقدمة  قیاد یالخدمات  و�فالة  المجاالت،   مرأةال  ةات،  جمیع  في  ومشار�تها 

في جمیع    مرأةال  وضع وتحلیل البیانات �انتظام عن    ، وجمع�كل تنوعها  ة وحما�ة العمال  مرأة شكال عمل ال أواالعتراف �جمیع  
 ة.ولو�أذات  إضافیة مسائلو�لى جانب ذلك، �طرح هذا التقر�ر الموازي  .مجاالت

 قانوني الحاجة إلى إصالح ) 1(
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ل  ضانالتي ت  مرأة ال�ما في حالة    ،مرأةن المواقف التفاوضیة للحسّ �شمل التمكین القانوني اإلصالحات والخدمات القانونیة التي تُ 
 .  وفي مكان العمل ةسر األ داخلأو من أجل المساواة في الحقوق سري، العنف األضد 

ن توفر أ  جبة الرئیسیة في المجتمع التي �الوحد�مثا�ة  الفرد  ولیس    ةسر األال تزال  و   �شكل عام،ُ�عد المجتمع العر�ي أبو��ا  
العیش  بُ الحما�ة والرعا�ة وسُ  ال یال  و .  فرادأللل  أ  ة عام  ة ع �صفجتممزال  لل�عتبر  الرئیسي  الدور اإلنجابي  مرأةن الدور  . هو 

ل  ، سواء من خال ةسلطمتع �التیوقد    ة؛سر األقائد  و   معیل الوحیدال  ،ر القانونیة في المنطقةفي العدید من األط  ،لالرج  ُ�عتبرو 
 ه. داخل المنزل وخارج مرأةلوتصرفات اأفعال  على، التقالید الثقافیة أو القانون 

، ومع ذلك.  من العنف  مرأةتعزز المساواة بین الجنسین وتحمي ال  ة�جابیإ  ةلعر�یة إصالحات تشر�عیالعدید من البلدان ا  تدخلأ
�عیة في  التشر هناك العدید من الثغرات    نحاء المنطقة.أا في جمیع  ا مستمرً �شكل تحد�ً مام القانون  أضمان المساواة  ال یزال  

�شكل �بیر ضد عشرات  ن من القوانین  االنوع�میز هذان    وقوانین الجنسیة.  ةسر همها قوانین األ، ومن أ العدید من الدول العر�یة
 المالیین من النساء العر�یات.

بلدان العر�یة تكفل ه على الرغم من أن الدساتیر الجدیدة في أغلب الن أت القانونیة في المنطقة العر�یة  الثغرا�انوراما   وضحوت
سمح  . �ما �إذا تزوج ضحیتهعقو�ات في خمسة بلدان  ال  ون ان ق   ا تعفي المغتصب من العقاب فينه إالمساواة بین الجنسین، ف

 اةجرائم المسمالمرتكبي    ةأو تبرئلتخفیف العقو�ة    ظروف المخففة، �ما في حالة الزنا،الا �بلدً   11في  عقو�ات أ�ًضا  ن الوانق 
بلدان تحد من    10قوانین الجنسیة في  �ما أن    ي من هذه البلدان صراحة االغتصاب في الزواج. أجرم  وال �ُ   ."الشرف"القتل لـ

 مرأةالبلدان ال  ةغلبیأفي    ةسر وال تمنح قوانین األ  .للزوجین األجنبیین�ذا  و   ،الجنسیة ألطفالها  علىفي الحصول    مرأةحقوق ال
 حق العمل في العدید من البلدان    قوانینید  ق . وتُ الطالق والوصا�ة وحضانة األطفالو ا متساو�ة في جمیع جوانب الزواج  حقوقً 

 ة.ل اللیلیاعم�عض أنواع األعمل في من ال  مرأةال

 ة:سر ألقوانین ا

 العر�یة.ا في تحدید العالقات االجتماعیة في البلدان  جدً   هممو   دور خطیرباألحوال الشخصیة  قوانین  أو    ةسر قوانین األقوم  ت
ارتباطً ف  القانون األكثر  أكبر األثر  الیومیةالمواطنین  حیاة  ا �هو    ة سر شؤون األفي    ةسر قانون األة. یتحكم  سر األ  على، وله 

وجمیع   ،والطالق وحضانة األطفال  ،یتحكم في قضا�ا الزواج�ما    تحدید حقوقهم ومسؤولیاتهم.مع    فرادها،والعالقات بین أ 
 المسائل الناشئة عن الطالق �ما في ذلك المسائل المالیة.

  ر حذشدیدة الو�انت الحكومات المتعاقبة  .  قوانین األسرةعلمنة    ةفي البلدان العر�یة، طوال التار�خ، عملی  ةنظمجمیع األ قاومت  
األ قوانین  إلصالح  محاوالتها  المواجةسر في  وتجنب  المجتمع،  في  السائد  التدین  مع  أو هات  األبوي،  النظام  هیمنة  أو   ،

 . التحدیث في المجتمع ةعرقل عملیتالدول العر�یة و �ة المترسخة في المؤسسات الرسمی �ةالذ�ور  ةیدیولوجیاإل

�عضها  یتعلق    ا؛وهناك أسباب عدیده تكمن وراء موقفهمة.  سر لدان العر�یة في إصالح قوانین األ بالتونس والمغرب أنجح  ُتعد  
  ا عتمده�  ةلوجود حر�ه نسائیة مجتمعی ، أو  س تحت حكم الرئیس الحبیب بورقیبة، مثل تونالسیاسیة المستنیرة  ةرادما �اإل إ

 . �ما في حاله المغرب ،الملك
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 . المجالین الخاص والعام في المنطقة العر�یةووضعها في  مرأةال ةحال على ةسر ؤثر قوانین األوت

،  سبیل المثال  على. و وز�ادة المساواة بین الجنسین  مرأةتوسیع نطاق حقوق ال  ةلمواصل  ة،سر ومن الضروري إصالح قانون األ
المساواة بین الرجل  الحضانة والوصا�ة دون قید أو شرط؛ و المساواة في وضرورة ؛ اهناك حاجه إلى إلغاء تعدد الزوجات تمامً 

   .حقوق المیراثفي  والمرأة

.  في العدید من البلدان العر�یة  ةسر األقانون  دور فعال في الدفع من أجل إصالح  ب  مرأةن في مجال حقوق الولناشطا  قاموقد  
  ة لمواجه  ةسالمیخر الحجج اإلالبعض اآل، واستخدم  لیة والوطنیة للدعوة إلى اإلصالحاستخدم البعض األطر القانونیة الدو 

 . المحافظین ةمقاوم

منظمات جیًدا  وتدرك  إصداره.    علیهاالذي    ةسر للبت في نوع إصالح قانون األ  ةفردمندور  الالحكومات العر�یة �  ضطلعال تأ  �جب
تاح لمنظمات  یُ ن  جب أو�.  الرغبة في التغییرقو�ة  ن الدعم المجتمعي ضروري لتعز�ز وتأتمع المدني النشطة المعنیة  المج

وهناك   .ةسر رؤ�تها إلصالح قانون األ  ةلعرض ومناقش  ،من الرجال والنساء  ةواسعأمام مجموعات    ،مجتمع المدني المجالال
 .الزواج وخارجه داخلالمتساو�ة  مرأة�ضمن حقوق ال ة،سر ا لألإلى قانون مدني ولیس دینی� ُملحة، دون إ�طاء،  ةحاج

 :قوانین الجنسیة

النظام األبوي القوي الذي �سعى إلى ر  یثتأ  -وقانون الجنسیة    ،، وقانون العقو�اتةسر قانون األ  -القوانین الثالثة  تعكس  
 .  الرجل هیمنةتحت  مرأةوضع ال

  ، والصومال  ،والمملكة العر�یة السعود�ة  ،وقطر  ،والیمن  ،مانوعُ   ،ولیبیا  ،ولبنان  ،والكو�ت  ،واألردن  ،العراق  –وهناك بلدان عر�یة  
المتحدة  واإل  ،والبحر�ن  ،وسور�ا  ،والسودان العر�یة  ال  -مارات  جنسیته  نقهمن ح  نساءتحرم  منح  أطفالهن    نفي  أو إلى 

 ى. خر من جنسیات أأزواجهن إذا تزوجن من رجال 

، و�ذلك العدید من دساتیر  انتهاك القانون الدوليفضًال عن  النطاق لحقوق اإلنسان،    ةي هذا التمییز إلى انتهاكات واسعو�ؤد
 الصعید العالمي.  علىجنسیة وجود أشخاص بال ا سبب وهو أ�ًض . هذه البلدان

التي تحافظ  تسفر   الجنسیة  العظمي من قوانین  القائم    علىالغالبیة  االال  علىالتمییز  العر�یة  تماعي  جنوع  البلدان  عن في 
  . ألطفال أو األزواجالجنسیة، وتغییرها، واالحتفاظ بها، ومنحها ل�حرمانها من حقوق متساو�ة في اكتساب    ،مرأةز ضد الیتمیال
المساواة في   كفالةزم الدول صراحة �لِ ، التي تُ مرأةشكال التمییز ضد الأجمیع   علىتتناقض هذه القوانین مع اتفاقیه القضاء  و 

لل الجنسیة  ال  ).9(المادة    مرأةحقوق  الدولة  المتساو�ةو   مرأةعندما تحرم  الجنسیة  ف الرجل من حقوق  تُ إ،  نشئ فئة من نها 
 میز بین الجنسین.تُ لجنسیة لقوانین  علىتحقیق المساواة بین الجنسین في بلد �حافظ  وال �مكن الثانیة. درجةمواطني ال

التعلیم الذي ترعاه  لتحاق � ال �مكنه اال حیث    ،التعلیم  علىحصول الطفل    ةن الجنسین في قوانین الجنسیالتمییز بیأ�ًضا  �عوق  و 
حقوق الطفل،   ةیتناقض مع التزامات الدول �موجب اتفاقیوهذا  ل.  فرص العم  علىالحصول    من   االحقً . �ما لن یتمكن  الدولة

�سبب قوانین   ،فراد الذین �فتقرون إلى الجنسیةم األحرَ ا ما �ُ �ثیرً و .  ت األخرى المتعلقة �حقوق اإلنسانتفاقیااال إلى    ةضاف �اإل
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ن یؤدي أا  و�مكن أ�ًض   لوطنیة.الرعا�ة الصحیة ا  هاالخدمات االجتماعیة �ما فی  علىمن الحصول  ا،  الجنسیة التمییز�ة جنسی� 
 .الغتراب االجتماعي والكرب النفسيفراد إلى اش والمشاق التي یواجهها هؤالء األالتهمی

التمییز بین  وجود  و�سهم  .  الجنسیة  اتات عد�میالتجار �البشر بین النساء والفت یتمثل في اخطر أكبر    ناكلى ذلك، هعالوة ع
ات الالتي ال �حملن الجنسیة في أوطانهن یالفتتضطر    . فقدفي تزو�ج األطفال والزواج القسري الجنسین في قوانین الجنسیة  

النساء الالتي أما  مزا�ا المواطنة. علىالحصول فضًال عن  ،قدر أكبر من األمن  علىأمل الحصول  على ،الزواج المبكر على
أساس   علىتقوم  الدولة  إذا �انت    ،جنسیةبال    هنأطفالن �كون  أیتعرضن لخطر متزاید � ف   ،تصاب�صبحن حوامل نتیجة لالغ

 ة.بو األ

خر في متطلبات  آار متكرر  یمع؛ فهناك  فحسب  مرأةضد الالبحر المتوسط وشمال أفر�قیا  منطقة  الجنسیة في  میز قوانین  وال تُ 
میز �عض التشر�عات  �التالي تُ و  ا.ا أ�ًض ا جسد�� ا وأحیانً ا ذهنی� قً الفرد الئن �كون یتمثل في أ ،نحاء المنطقةأالتجنس في جمیع 
مراض أي  أي شخص لد�ه "استبعاد أ  علىالقانون  نص  یسبیل المثال،    على،  ففي سور�ا  ا.ا و/أو جسد�� ضد المعوقین عقلی� 

 ة؛ ستند شروط التجنس إلى أسباب دینین تأوفي الكو�ت، �مكن  .  و�وجد معیار مماثل في مور�تانیا.  أو إعاقات" من التجنس
  ؛ في الیمن بعاد  نفس االست�وجد  و قد�م الطلب.  ت  علىغیر المسلمین    ال �قدرو   ا،سلمً مُ التجُنس  مقدم طلب  �جب أن �كون ُ   حیث

ن  أحیث �جب    ساس السن؛على أتمییز  و�وجد في لیبیا  .  اسلمً ا أو مُ ما عر�ی� إن �كون طالب التجنس  أحیث تشترط المعاییر  
 . من القانون  9ا للبند وفقً  ة،سن  50 عنمقدم الطلب ُعمر  قل�

 المساحة المتاحة للمجتمع المدني في المنطقة العر�یة وسیع ت) 2(

  مرأة نوع التغییر المنهجي الذي تحتاجه اللدعوة  أن تحقق او�مكن    ؛الوعي، و�ناء التحالفاترفع    علىتر�ز المنظمات النسائیة  
،  مرأة�الفعل دعمها التشغیلي العام لهذه األنواع من منظمات حقوق القد قلصت  العدید من المؤسسات  . بید أن  جمعأفي العالم  

یؤدي تمو�ل   فقد.  ةثار سلبیآولهذا االتجاه    ".مرأة�هدف إلى "تمكین الا والمخصص للمشار�ع و التمو�ل المحدد زمنی�   لیفضمع ت
خدمات المستندة إلى مشار�ع �مكن  تقد�م الالمتعلقة بنح  مِ الن  أل   ؛" �الفعل إلى نتائج عكسیةمرأةن ال مكّ المشار�ع الفرد�ة التي "تُ 

 ا. ن تترك النشطاء دون الوقت والموارد التي تمكنهم من الدفع �التغییر المنهجي األوسع نطاقً أ

والحر�ات النسو�ة وهي تشمل النساء والمنظمات  .  ئیسي في معظم البلدان العر�یةتضطلع منظمات المجتمع المدني بدور ر 
تراوحت أنشطتها ة. وقد  نسانیحقوقها اإل   مرأةوتدعو إلى منح ال  ،التي تساعد في التصدي للتمییز بین الجنسین  غیر الحكومیة

الوعي الحكومیة وتكمیله  ،بین ز�ادة  البرامج  اعتمدتها    ةتقد�م مشار�ع نموذجیفضًال عن  ،  اورصد  إذا  فیها  التوسع  �مكن 
 .لفئات المحرومة من النساءصوت قوي ل ا في تمثیل ا رئیسی� تؤدي دورً �ما  الحكومات.

ة.  غیر الحكومیالنسو�ة  نظمات  الم  ها�ما فی  ،في المنطقة عدم ثقة في منظمات المجتمع المدني  ةر حكومات �ثیر ظهِ ، تُ مع ذلك
  ة لأمت مسخدِ �ما استُ ة.  عقبات رئیسی  ،و�ذلك الرصد المستمر لعملها الیومي  ،وتمثل إجراءات التسجیل المملة لهذه المنظمات

ن �عض إإلى ذلك، ف   ةضاف اإلو�  �ة والنسائیة.و المنظمات النس  ة تمو�ل، ال سیما التمو�ل الدولي، لتشو�ه سمع  علىالحصول  
 ةة و�نتاجییصحعالقات    ةقامإ إلى    ةهناك حاج.  اتمامً   ةتقیید�ُتعد  القوانین التي تنظم إنشاء منظمات المجتمع المدني وأنشطتها  

ن تقوم هذه  أب  جو�  لصالح جمیع النساء في المنطقة.  غیر الحكومیةالنسو�ة  بین الحكومات العر�یة والنساء والمنظمات  
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هذه العالقات   ة قامإدور رئیسي في  بالنسائیة الوطنیة    الهیئاتأن تضطلع  ، حیث �مكن  ام المتبادلالثقة واالحتر   علىالعالقة  
 ستمرارها. وا

، عتقاالتتراوح بین المخالفات واال، تةمختلفشكال  �أمجتمع المدني  النشطاء ومنظمات ال  یواجههااالنتهاكات والقیود التي  تتسم  
األخرى  التقیید�ة  اإلجراءات  غیرها من  ، و التعبیر والتجمع السلمي، ومنع التمو�ل األجنبي  ةتماد قرارات و�جراءات لتعطیل حر�واع

 ة.عدم وجود موارد تمو�ل وطنیمع األخذ في الحسبان ل المتاحة 

.  هذه التحد�ات  ةمواجهلالجهود    ةو�نبغي مضاعف  .ص بیئة المجتمع المدنيواستمرار تقلُ   ،صعو�ة العملمدى  �عكس هذا الواقع  
، إلى جانب تكو�ن الجمعیات والتجمع السلمي  ةن انتهاك حر�، م النسو�ة  اتوتعاني منظمات المجتمع المدني، �ما فیها المنظم

   الموارد المالیة. حشدالمعلومات و  لىإل صوو حق ال علىالقیود المفروضة 

أنشطتها والحفاظ    ةلمواصل  ،یاأفر�ق  الشرق األوسط وشمال  ةفي منطق  منظمات المجتمع المدني  علىظلت القیود المفروضة  لقد  
  على تقوم  منظمات المجتمع المدني    ضدت الهجمات الرئیسیة  نا�و ة.  قمنطحاء النأمستمرة في جمیع    مدني،فضاء  وجود    على

 ها. موظفی �ةو حجب مواقعها الشبكیة، و�تقیید حر أ ،منظماتتلك ال�إغالق وذلك  ؛أساس التمو�ل

 ةقلیمیخرط بنشاط في الجهود الوطنیة واإلن تن أي، و المدنفضاء  اتخاذ إجراءات ضد إغالق ال   وح المتحدة نألمم  تدفع ا  جب أنو�
من    ،منظمات المجتمع المدنيأن تقوم الو�االت المانحة بدعم  ، ینبغي  إلى ذلك  ةضاف اإلیه. و�علالقیود المفروضة  مواجهة  ل

 إلى التمو�ل وُفرصه المتاحة.  صول و ال علىخالل تعز�ز قدرتها 

إلى المعاهدات  الحكومات لالمتثال    علىا للضغط  العمل معً   على�جب تشجیع المنظمات غیر الحكومیة في العالم العر�ي  كما  
البلدان   علىإلى الدعم الدولي للضغط    اأ�ًض حاجة  وهناك    .العمل المدني حر�ة  الدولیة التي تعترف �الحق في  التفاقیات  وا

النسو�ة تیسیر تسجیل الشبكات    بجو�  لغاء القوانین التقیید�ة التي تحول دون تقدم المجتمع المدني وحر�ته وفعالیته.ة إل العر�ی
  .النسائیةأو 

المدني للمجتمع  الحكومیة النسو�ة/النسائیة  المنظمات    یتضمن�ما    ، و�مكن  تخطیط    ةمساعد  ،غیر  في  لبرامج  االحكومات 
داخلها، فضًال و�ناء توافق في اآلراء  المجتمعات المحلیة  تنظیم  مجال  في    دور رئیسي�قوم بن  أ�مكن  �ما  وتنفیذها.    المحلیة
 الناس �حقوقهم.   �عالمالحقوق و   على�استخدام نهج قائم  وذلك  ،  هاحل�مكانیة  و   ةمحدد  ةمشكلأي  ن  أالوعي �ش  ةدا�عن ز 
 .أنفسهم أو للمطالبة بدعم الحكومةما لتنفیذ حل �إ ،تعبئة المجتمعات المحلیة أ�ًضا و�مكن

  ة بناء قاعدلعامل رئیسي  أن �عمل �مثا�ة  ،  غیر الحكومیة  ئیةاسنال/و�ةالنسالمنظمات  ، �ما في ذلك  لمجتمع المدنيل�مكن  كما  
سبیل    علىو   السواء).  علىوالحكومة    ،(للجمهورن الحل ممكن  أعداد تجارب تثبت  إو�مكنه  .  لمسار عمل محدد  ةدعم عام

ات  توسعالفي    هاجادممكن إقد أ  و�دیرهاالمجتمع المدني  ها  ألیات الحما�ة االجتماعیة التي بدآن  أ  على  ةأدله تقد�م  ، �مكنالمثال
لهام  إم �مصدر ستخدَ تُ  المدنيمجتمع ن النظم التي وضعتها منظمات الأالحما�ة االجتماعیة، أو مجال الدولة في  التي بدأتها

،  الضغط الرسمي وغیر الرسمي  :مة في هذه المرحلةستخدَ وتشمل التكتیكات المُ ة.  جتماعیالحما�ة الل   ةلیآفي تصمیم نظام/
 . الدعم العام علىعن التعبئة للحفاظ  ، فضالً ور الرسمیة وفي الحوار االجتماعيوالمشار�ة في عملیات التشا
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 اراتاختص

 

الجهاز المر�زي للتعبئة العامة  
 واإلحصاء 

Central Agency for Public Mobilization & 
Statistics 

CAPMAS 

شكال أجمیع  ىاتفاقیه القضاء عل
 أة تمییز ضد المر ال

Convention on Elimination of Discrimination 
against Women  

CEDAW 

 Civil Society Organizations CSOs منظمات المجتمع المدني 

 Female Genital Mutilation FGC ثتشو�ه األعضاء التناسلیة لإلنا 

 Gender- Based Violence GBV تماعيجنوع االال ىالعنف القائم عل

 Gulf Cooperation Countries GCC الخلیجي  دول التعاون 

 Gross Domestic Product GDP الناتج المحلي اإلجمالي

 & International Conference on Population المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة
Development 

ICPD 

 Identity Card ID �طاقة الهو�ة 

 International Labour Organization ILO العمل الدولیة  ةمنظم

 Less Development Countries LDC االبلدان األقل نموً 

 Middle East and North Africa MENA ا فر�قیأالشرق األوسط وشمال 

مبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة 
 البشر�ة 

Oxford Poverty & Human Development Initiative OPHI 

 Sustainable Development Goals SDGs التنمیة المستدامة أهداف 

 Sexual and Reproductive Health SRH ةنجابیالصحة الجنسیة واإل 

 Sexual and Reproductive Health Rights SRHR ةنجابی حقوق الصحة الجنسیة واإل 

 United Arab Emirates UAE اإلمارات العر�یة المتحدة

 United Nations UN المتحدةاألمم  

 United Nations Development Program UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األمم المتحدة لشؤون   یةمفوض
 الالجئین 

United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR 

 Violence against Women VAW أة العنف ضد المر 
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