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 مقدمة
 
منذ أن وافقت الدول العربية على توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي ُعقد في بيجين  -1

.   بيجينتنفيذ منهاج عمللالوطنية لعمل  وبرامج اوالخططعلى وضع االستراتيجيات  عملت ،1995في عام 
 التي االنجازاتعن ) 2000(وقدمت تقارير وطنية في إطار الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 

 وخالل تلك الفترة أيضًا، قامت الدول . 1995 التي واجهتها في عملية التنفيذ منذ عام  الرئيسيةحققتها والعقبات
، بتقديم تقاريرها إلى اللجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلتي صادقت على العربية، ا

 .المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 
وبعد مرور تسع سنوات على مؤتمر بيجين، تجري اآلن عملية رصد وتقييم لما تم تنفيذه من منهاج عمل  -2

التحديات الراهنة واإلستراتيجيات التطلعية للنهوض بالمرأة والفتاة ودراسة بيجين بهدف تحديد العقبات 
تنفيذ في وسيجري استعراض وتقييم التقدم المحرز .  وتمكينهما على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي

اسعة الدورة التمنهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في إعالن بيجين و
 . 2005مارس /آذار 11فبراير إلى / شباط28من   خالل الفترةالمقرر عقدهاوضع المرأة  للجنةواألربعين 

 
فضًال ، ومن خالل هذا االستعراض والتقييم، ستتمكن اللجنة من تحديد اإلنجازات والفجوات والتحديات -3

نفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية عن المجاالت التي تستلزم اتخاذ إجراءات ومبادرات جديدة لتيسير ت
  .الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 
والتقييم، ستعتمد األمانة العامة واللجان اإلقليمية على مجموعة متنوعة  الستعراضلعملية اوتحضيرًا  -4

راض والتقييم  المعلومات وتسهيل عملية االستعوبهدف استكمال مصادر.  واإلحصاءات من مصادر المعلومات
، أعدت األمم المتحدة ولجانها اإلقليمية الخمس استبيانًا وجهته إلى الحكومات على المستويين اإلقليمي والدولي

، وترجمته اإلسكوا إلى اللغة العربية ووجهته إلى الدول العربية لتعد تقاريرها على 2003سبتمبر /في أيلول
 .أساسه

 
 تحدة الدول على موافاة اللجان اإلقليمية، بما فيها اإلسكوا، بتلك وحثت األمانة العامة لألمم الم -5

، بحيث يتسنى لتلك اللجان إعداد التقارير اإلقليمية وإرسالها في 2004أبريل /الردود في موعد أقصاه آخر نيسان
االعتبار  إلى شعبة النهوض بالمرأة التابعة لألمم المتحدة لكي تأخذها في 2004أغسطس /موعد أقصاه آخر آب

 . الوثيقة الشاملةلدى إعداد 
 
ثني عشر في منهاج عمل بيجين، آما حددت وقد حددت األمم المتحدة مجاالت االهتمام الحاسمة اال -6

الدورة االستثنائية قضايا رئيسية ومبادرات وإجراءات، وأضافت اإلسكوا إلى ذلك أولويات خطة العمل العربية 
ترآيز عليها، وطلبت من الدول تضمين ردودها معلومات دقيقة وتحليلية بشأن هذه للنهوض بالمرأة التي ينبغي ال

وبما أن العديد من هذه الدول قدمت تقاريرها في سياق الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية .  الخطة
 . العامة، جرى الترآيز فقط على المعلومات المتعلقة بالسنوات الخمس األخيرة

 
اإلقليمي العربي للمراجعة والتقييم العشري لمنهاج عمل بيجين استنادًا إلى ردود ت اإلسكوا التقرير وأعّد -7

ثماني عشرة دولة من أصل اثنتين وعشرين على االستبيان المذآور آنفًا، وترفق بالتقرير قائمة الدول العربية 
 .التي وافت اإلسكوا بردودها
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ول إلى استعراض اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية ويهدف هذا التقرير في المقام األ -8
واإلنجازات التي حققتها في تنفيذ منهاج عمل بيجين، وتحديد العقبات والتحديات التي واجهتها، ويتضمن محاولة 

ات لتقييم النتائج التي توّصلت إليها الدول في تحسين أوضاع المرأة وتمكينها والقضاء على التمييز وسد الفجو
 الذي الشاملة الوثيقةويبين هذا التقرير خصوصية المرأة العربية إلبراز تلك الخصوصية في .  بين الجنسين

 . ستعّده شعبة النهوض بالمرأة
 
ومن المؤآد أن جهودا تبذل على صعيد آل دولة عربية والتزامات توضع لتحسين أوضاع المرأة  -9

در آبير من التنوع، من حيث المبادرات واإلجراءات واألهداف، وتمكينها، وال شك في أن هذه الجهود على ق
ولكن هذا التقرير يعنى أساسًا برصد اإلنجازات على الصعيد الوطني، وضمنها، قدر اإلمكان، اإلنجازات التي 

 . حققتها مؤسسات المجتمع المدني
 

ول العربية في تنفيذ إعالن ويقع التقرير في جزءين، فالجزء األول يتضمن استعراضًا إلنجازات الد -10
، والجزء )2000(ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ) 1995(بيجين ومنهاج العمل 

 للتحديات الراهنة والتدابير التطلعية للنهوض بالمرأة الثاني يحتوي على تقييم لهذه اإلنجازات وعرض 
 .ستبيان الذي ُوّجه إلى الدول بأجزائه األربعةوالفتاة وتمكينهما، ويرفق به هيكل اال
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  استعراض وتقييم جهود الدول العربية بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج  -الجزء األول
 ونتائج الدورة االستثنائية ) 1995(عمل بيجين 

 )2000(الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
 

 يتم  األولالفصلفي ف . فصول أربعة الجزءحكومات، يتضمن هذا منهجية االستبيان الذي وجه للب عمًال -11
 الفصلوفي  ، لمحة عامة عن اإلنجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتقديم
م المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين والمبادرات للتقد يتم التعرض الثاني
 يتم التعرض  الثالثالفصلوفي  ،راءات التي حددت في الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامةواإلج

 .لمواجهتهاالمستقبلية والتدابير  يات الرئيسيةللتحد واألخير  الرابعالفصلوفي  ية،المؤسسللترتيبات 
 

 في مجال الرئيسية  اإلنجازات موجزة عنلمحة عامة   -أوًال
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة       

 
 الجنسين بين المساواة تعزيز مجال في الرئيسية اإلنجازات عن عامة لمحة تقديم سيتم الفصل هذا في -12

 .الجنسين بين والمساواة المرأة تمكين لبلوغ المتبقية والتحديات الفجوات عن عامة لمحة ثم المرأة وتمكين
 

 رئيسية  اإلنجازات ال-ألف
 

 األخيرة في معظم الدول العربية اهتماما متزايدا بمختلف قضايا المرأة وفي آل واتشهدت السن -13
، وقد انعكس ضمن أولويات السياسات التنموية أساسية ومن القضاياهذه حيث أصبحت الت والقطاعات، االمج

 .واألهليحكومي  على المستويين الهذا االهتمام جليًا
 

بيجين ( ج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامةعمًال بمنهاذلك، وومن خالل  -14
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتفعيل وتعزيز  سياسة ، تم تحقيق إنجازات رئيسية من أهمها، اعتماد)5 +

 . وضعها من تطور وانخراط متزايد في مختلف القطاعاتشهدهبما ينسجم وما 
 

القائمة للنص على قاعدة المساواة بين الدساتير تجسيدا لذلك، تم تشريع دساتير جديدة أو تعديل بعض و -15
ميادين الحياة آل في  تمييز بينهم على أساس الجنس،عدم الالمواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وعلى 

حقوق في دعم الدولة واجب على  هذه الدساتيربعض ، مع تأآيد السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية
وللنص من ناحية ،  وعلى احترام حقوق اإلنسان،سن التشريعات الخاصة لحماية األسرة وأفرادهاعلى و، المرأة

 على تطبيق السياسات والبرامج المتعلقة بالمرأةعمل ثانية على آليات التطوير والرصد والمتابعة التي ست
حرصت بعض هذه الدول على تضمين ميثاقها الوطني نصا واضحا يرفض  و .ص الدستوريباإلضافة إلى الن

خطاب التكليف ألعلى سلطة في البالد إلى الحكومة، والذي أآد من وفقًا لما ورد في على الجنس، قائم التمييز ال
 . جديد على ضرورة العمل على إشراك المرأة في التنمية الوطنية الشاملة والنهوض بها

 
مشارآة  ب،، عملت معظم الدول العربية تفعيل وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةعم سياسةلدو -16

ومن أجل ضمان .  على وضع خطة عمل واستراتيجيات وطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها القطاع غير الحكومي
ؤتمر بيجين وإعالنه ومنهاج العمل الذي  وترجمة لما جاء به م. تنفيذ هذه السياسة في جميع المجاالت القطاعية

اآلليات انبثق عنه، عملت الدول العربية إما على إنشاء آلية وطنية خاصة على أعلى مستوى أو تعديل مهام 
نيطت بهذه اآللية وقد ُأ.  القائمة بما يتواءم مع ما هو منصوص عليه في منهاج عمل بيجين لآلليات الوطنية
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مهمة التنسيق بين مختلف المؤسسات العامة، وبين هذه ومؤسسات المجتمع المدني،  :ناآمرجعية حكومية مهمت
 وتعزيز المساواة ون المرأةؤفي آل ما يتعلق بشجميع الجهات الحكومية  التي تقوم بها ومهمة الرصد والمتابعة

 .ذات طبيعة استشارية تقريرية أو ذات طبيعة وهي إما ،بين الجنسين
 

 في أغلب هذه ،يات مساءلة مختلف األطراف الفاعلة عن تنفيذ هذه السياسة فقد أنشئتوفيما يتعلق بآل -17
 مؤسسات ومراآز وجمعيات حقوقية مستقلة تتولى مهام مساءلة الحكومات في آل ما يتعلق بحقوق ،الدول آذلك

كاله وأنواعه، من خالل آلية المساءلة الوطنية في قضايا التمييز بين الجنسين بكافة أشبالتالي تشكل و . اإلنسان
 .أهم اآلليات المستخدمة من قبلها وهي آلية الشكاوي

 
 وإن اختلفت سواء تسميتها أو ،على أعلى مستوى يتضح أن لكل دولة آلية خاصة ،في ضوء هذاو -18

عض  بتوباإلضافة إلى ذلك أنشأ .  لمتابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين،موقعها في النظام اإلداري للدولة
 ، وقد ساهم هذا في رسم السياسات. متابعة المؤتمرات العالمية األخرىمهمتها آلية موازية مشابهة الدول 

 .سيأتي ذآره وما إلى ذلك مما والتخطيط، والتنسيق، والمتابعة، واقتراح التشريعات
 

أة، فقد انتهى وبخصوص خطة العمل الوطنية التي وضعت بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمر -19
 بل وبدأ 2005-2000العمل بمقتضياتها في بعض الدول العربية، التي وضعت خطة ثانية للسنوات الخمس 

 .2010-2005 العمل في البعض منها من أجل وضع خطة ثالثة للفترة
 

ا  -20 ق بأم ا يتعل ي بفيم ى ف اواخطة العمل األول ة وبالتع ا الحكومي اك من عملت آلياته دول، فهن ع قي ال ن م
ؤتمر       ،شرآائها من القطاعين الحكومي وغير الحكومي    ذ خطة العمل وتوصيات الم ة تنفي المي  في إطار متابع  الع

ا   الرابع   امج    ، لمرأةالمعني ب داد برن ى إع رة خمس سنوات        لعل المرأة لفت وطني للنهوض ب  . 2003-1998لعمل ال
دة خمس سنوات              دول           .وهناك من وضعت عدة مشاريع ليتم العمل عليها لم ذه ال ورت بعض ه د بل  باإلضافة   ،وق

ا     ًا خطط ،إلى المشاريع  ذ جزء منه م    . قطاعية متنوعة، وقد توصل بعضها إلى توفير الميزانية الضرورية لتنفي ول
ي          ر  ينجح إال عدد محدود منها ألسباب وعقبات وقيود معينة س ا  تناولها التقري د فيم ك   .  بع الرغم من ذل د  ،وب ان   فق آ

ا   للخطة الوطنية وما   ام في                        انبثق عنه ة واستراتيجيات متنوعة دور أساسي في تحقيق نجاح ه  من خطط قطاعي
اج عمل                   ام الحاسمة في منه ر من مجاالت االهتم ة، وفي نجاح عدد من المنجزات في آثي مجال السياسة العام

ى                ة عل ة لأللفي ات المحددة في األهداف اإلنمائي وغ الغاي دم ملموس نحو بل ا سيأتي    بيجين، وفي تحقيق تق  نحو م
 .ذآره

 
االستثنائية الثالثة والعشرين   للدورةيةالوطن ريرقا في التةردا الوول العربيةالدنطالقا من تعهدات وا -21

األهداف و، ةألى خطة العمل العربية للنهوض بالمرإواستنادا ، )5 + بيجين(للجمعية العامة لألمم المتحدة 
فقد اتفقت غالبية هذه الدول على إعطاء ، منهاج عمل بيجينفي  الواردة 12ـ ال للمجاالتتنفيذا اإلنمائية لأللفية، و

المرأة في والمرأة والتعليم،  : والترآيز عليها وهيتاليةالللمجاالت األولوية بالدرجة األولى في خطتها الوطنية 
اء األولوية الثانية للمرأة على إعط آما اتفقت  .العنف ضد المرأةوالمرأة والفقر، ومواقع السلطة وصنع القرار، 

ويلي ذلك في األهمية باقي مجاالت االهتمام   .المرأة واإلعالموحقوق الطفلة، و ،المرأة واالقتصادووالصحة، 
مجال خاص عن دور المرأة في التنسيق والمتابعة الوطنية الخطة إلى ف يضُأ  .الحاسمة في منهاج عمل بيجين

 .والتقييم
 

، الجنستطبيق منهاج عدم التمييز على أساس العربية في بعض هذه المجاالت على وعملت بعض الدول  -22
 هناك اهتمام متزايد بمفهوم ،وبالرغم من ذلك  . تطبيقه في الباقي منهامنبينما منعتها عقبات مازالت قائمة 
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تراعي استراتيجية عداد بإ بل هناك من قام ، في الخطط واالستراتيجيات الوطنيةهوإدماجالفوارق بين الجنسين 
 .الفوارق بين الجنسين

 
رأة         و -23 د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي اء عل ة القض ى اتفاقي ة عل دول العربي م ال ادقة معظ اهمت مص   س

دة،  وتقديم تقاريرها، وآذلك التعليقات الختامية للجنة هذه االتفاقية على هذه التقارير، إما في              أوإصدار قوانين جدي
ي  ديل وإصالح مف واد  تع ع مضمون الم تالءم م ا ي ذة بم وانين الناف ن الق ة م ن جموع ا م تحفظ عليه ر الم ذه غي ه

ة               أواالتفاقية،   ى المجالس النيابي ا عل ذا قامت          و  . في صياغة مشاريع قوانين متنوعة معروضة حالي ى ه إضافة إل
ة         ومن( أغلبية هذه الدول بنشر االتفاقية في الجريدة الرسمية وإعطائها صفة اإللزامية           ذلك مع نهاي  المتوقع القيام ب

ا،            آما قامت .  ) من المجموعة  هذا العام في دول أخرى     رأة حقوقه  بإعادة النظر في نظامها القضائي بما يضمن للم
 . في المؤسسة القضائيةالجنس جهدا ملموسا في تطبيق منهاج عدم التمييز على أساس تبذلو
 

اك من هذه الدول من تقوم حاليا بدراسة مبررات تحفظاتها وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هن -24
ألن هناك توجهات أو على هذه االتفاقية، من أجل سحبها، إما ألن واقع المرأة الفعلي فيها تجاوز تلك التحفظات، 

 .سياسية عليا من أجل المساواة بين الجنسين وتخويل المرأة حقوقها اإلنسانية
 

أو التعديل واإلصالح، وهذه المالءمة للقوانين مع هذه االتفاقية فإن أهم وبناء على هذا التشريع  -25
اإلنجازات المحققة في مجال التشريع، هي مراجعة بعض الدول لقانون األسرة بما يكفل المساواة بين الجنسين 

المرأة ويحقق ومراجعة أغلبية الدول لمجموعة من قوانينها بما يلغي التمييز ضد ، األسرة أي مجال الخاصالفي 
الخدمة واالنتخابات، والتعليم، والضمان االجتماعي، و قوانين العمل، أيفي المجال العام، بين الجنسين المساواة 

ما يتعلق بجواز السفر والضريبة تناولت مراجعة القوانين في بعض الدول شؤونًا أخرى منها واألحوال المدنية، و
وألول مرة تم في بعض هذه   .م التي آان بها تمييز بين الجنسينعلى الدخل وبعض اإلجراءات أمام المحاآ

الدول تجريم بعض أنواع العنف ضد المرأة في القوانين الجزائية، وبالتالي تحققت للمرأة من خالل هذه المراجعة 
 .مكتسبات تشريعية هامة

 
ية تحديد مقدار ما أنفقته من أما بالنسبة لإلجراءات المالية والمؤسسية، فيصعب على معظم الدول العرب -26

ر بالنقص أو أموال من أجل تنمية المرأة، ونسبته إلى إجمالي مصروفات الدولة بشكل دقيق، ومن ثم تحديد التغّي
ولكن هذا ال يستبعد آون دول قليلة منها استطاعت تقدير تكاليف برامجها   .الزيادة في الميزانية أو المصروفات

 .المختلفة، والذي سمح لها بذلك هو عملها مسبقا على إنشاء آلية للمتابعة المالية للبرامجلتنمية المرأة بأشكالها 
 

دول        -27 ب ال ي أغل ان ف الس البرلم ات ومج ات الحكوم ن مناقش ة م ة مهم رأة بحص ايا الم ت قض د حظي وق
اواة  ا من قاعدة      العربية، تمخضت عنها اإلنجازات المهمة السابقة التي تم تحقيقها في مجال التشريع، انطالق               المس

ى المستوى        قضايا الجنسين   ليات الوطنية، حظيت    اآل من   زوبإيعا  .بين الجنسين  دول عل ذه ال بالنقاش لدى بعض ه
ك    ر ذل ى إث م عل د ت ومي، وق ذآر ،الحك بق ال ا س ذه  ، آم ذ به ايا األخ ط  ه وإدماجالقض ف الخط ي مختل ا ف

م     ك، وض د ذل عها بع م وض ي ت ة الت تراتيجيات القطاعي ة  واالس ات الدول ات وقطاع ف وزارات ومؤسس .  ن مختل
اج             الجنس على تطبيق منهاج عدم التمييز على أساس        عملت بعض الدول    و  في بعض المجاالت الحاسمة في منه

ك            تمكن عمل بيجين، آما     ى ذل ا باإلضافة إل بعض منه وع لتكون              من    ال دة معلومات مصنفة حسب الن وضع قاع
دول           قضايا الجنسين   رق متابعة   وتمثل ف  . أساسا للتخطيط والمتابعة   ة في بعض ال التي أنشأتها المؤسسات الحكومي

ج   ال دم ي مج ة ف ة هام ة تجرب ين العربي ام  قضايا الجنس ا والقي ة وتحليله تراتيجيات القطاعي ي السياسات واالس ف
دني              ي لدى أصحاب القرار ف    تهابمناصر ة والمجتمع الم لهدف من    وا.   هذا الشأن، ولدى الشرآاء في مجال التنمي
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ات حول         قضايا الجنسين تبني  ذلك هو    وين قاعدة بيان ة، وتك رامج اإلنمائي ا والعمل   ، ومراعاتها في الب د   ه ى تجني عل
 .الموارد الالزمة

 
س في بعض الدول دّروقد انخرطت المرأة العربية وبشكل متزايد في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ُي -28

، وتعمل الخريجات بشكل فاعل آمبيوترلتخصص آمبرمجين ومهندسي على مستوى الجامعات للراغبين في ا
س بها من األسر العربية تمتلك جهاز آمبيوتر في البيت، أآما أن نسبة ال ب  .في القطاعين العام والخاص

 . والتي ترتادها النساء آما يرتادها الرجال على حد سواءاإلنترنتنتشار الواسع لمقاهي االباإلضافة إلى 
 

وفيما يتعلق بالعولمة، فقد تكيفت بعض هذه الدول مع آثارها ال سيما في جانبها االقتصادي حيث أقدمت  -29
، وتبني نظام السوق المفتوح، وتشجيع االستثمار الذي أسهم في ظهور المناطق الصناعية الخصخصةعلى عملية 

التخوف يكمن في أن تحرير السوق ولكن   .المؤهلة والتي أوجدت فرص عمل آبيرة لقطاعات واسعة من النساء
وهذا ما أآده التقرير الذي أصدرته منظمة عربية عن أثر ( صة سيؤثران سلبا على عمالة النساءخوالخص

 وأن نسبة البطالة مرتفعة بين النساء في معظم الدول  خاصة)العولمة على األوضاع االقتصادية للمرأة العربية
لتي من الممكن أن تخلفها خدمة الدين الخارجي من جهة واألوضاع هذا إلى األبعاد اويضاف  . العربية

 .د في معظم هذه الدول من جهة ثانيةراالقتصادية الداخلية الصعبة ومحدودية الموا
 

تمكين المرأة، ناضلت المنظمات النسائية غير الحكومية ومؤسسات لودعما للمساواة بين الجنسين و -30
لعربية من أجل تغيير القوانين، وتنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل حقوق اإلنسان في أغلب الدول ا

بيجين والتوصيات واإلجراءات التي حددت في الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، آما اهتمت 
 . في مختلف الخطط واالستراتيجيات الوطنيةهاوناضلت من أجل دمجقضايا الجنسين ب
 

عملت مجموعة من الدول العربية على إشراك هذه المنظمات والمؤسسات في عمليات التحضير و -31
 وآذلك في صياغة مختلف تقاريرها ،وصياغة الخطة الوطنية ومختلف الخطط واالستراتيجيات القطاعية

لى إشراآها في  آما عملت ع. المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالوطنية بما فيها التي بعثت بها للجنة 
وتقوم   .عضوية اآلليات الوطنية التي أنشأتها لمتابعة تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين

اآلليات الوطنية في هذه الدول آذلك بعملية التنسيق مع آل الفاعلين األساسيين في مجال العمل على قضايا المرأة 
ومية، ومن منظمات األمم المتحدة المعنية من خالل مكاتبها والنهوض بها، من منظمات ومؤسسات غير حك

تعمل على استهداف ودمج الرجال والنساء، الفتيان والشباب ضمن برامجها التي تعالج  و. المحلية أو اإلقليمية
 .قضايا المرأة

 
ر من في ضوء هذا، يتضح أنه بالرغم من أن قضية المرأة لم توضع على قائمة األولويات في آثيو -32

الدول العربية، هناك تقدم ملموس في مرآز المرأة في غالبيتها، ومرد ذلك أن بعض المشكالت السياسية 
 .واالقتصادية فيها تتقدم في أهميتها قضية المرأة

 
 الفجوات والتحديات   -باء

 
الثالثة والعشرين  االستثنائيةمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة بالرغم من حرص الدول العربية على تنفيذ  -33

تقدم نحو بلوغ الغايات المحددة في األهداف اإلنمائية لأللفية، إال أنها مازالت تواجه ال وعلى، للجمعية العامة
 دون إحداث تغييرات جذرية وفعالة في العديد من مجاالت ، في البعض منها،صعوبات وعقبات وتحديات تحول
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تسريع إجراءات بلوغ تمكين المرأة وتعزيز العمل على تعطل االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، أو 
 : المساواة بين الجنسين، من أهمها

 
ضعف التزام الهيئات العليا في بعض هذه الدول بالمتابعة الجدية والمنتظمة لتطبيق السياسات  )أ( 

 ؛  على مقتضياتها رسميًاةوالخطط واالستراتيجيات التي تمت الموافق
 في الخطط والبرامج الجنسرجمة االلتزام النسبي في السياسات العامة بمنظور نوع محدودية ت )ب( 

 ؛  مؤسسات الدولةلمختلف في الهياآل التنظيمية دمجه، وآذلك وأثناء رصد الميزانياتوالمشاريع، 
 ؛ ضعف إن لم يكن غياب آليات التنسيق والرصد والمتابعة والمساءلة )ج( 
 ؛ السائدقافي واالجتماعي والسياسي  االقتصادي والثعالوض )د( 
 ؛ قلة الموارد المالية المتاحة )�( 
 في الوثائق والتقارير الرسمية عن عكس الصورة الجنس البيانات والمعلومات المصنفة حسب قلة )و( 

ة والمستوى الحقيقي إلسهامات وأدوار المرأة في الحياة االقتصادية والثقافيبين الجنسين لفجوة لالحقيقية 
 .واالجتماعية والسياسية

 
بالرغم من هذه الصعوبات وغيرها آثير، فما تم تحقيقه من إنجازات أو ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ  -34

،  الثالثة والعشرين للجمعية العامةاالستثنائيةونتائج الدورة مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، 
 من هيئات ،آل الفاعلين داخل المجتمع  عن مدى اهتمامًاة، ويشكل مؤشرداخل الدول العربيتطور يعبر عن 

بقضايا المرأة وتمكينها ومشارآتها على قدم المساواة مع الرجل ، حكومية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
 .في مختلف المجاالت

 
 نعمل بيجيج منهافي قدم المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة   الت-ثانيًا

 والمبادرات واإلجراءات التي حددت في الدورة االستثنائية 
 الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 
تعزيز مكانة المرأة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشارآتها الفعالة إلى اج عمل بيجين همنيدعو  -35

ين وتمكين المرأة لتحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، وتبني مفاهيم العدالة بين الجنس
على اتخاذ وتحقيق العديد من اإلجراءات بهذا المنهاج عملت الدول العربية من خالل التزامها  وقد  .المستدامة

واإلنجازات في مجال تنفيذ منهاج العمل إال أنها مازالت تواجه صعوبات وعقبات وتحديات في العديد من 
 .نهاج عمل بيجينمجاالت االهتمام الحاسمة في م

 
 ،اإلجراءات واإلنجازات الناجحة التي اتخذتها الدول العربية واآلثار التي حققتها الفصل هذا وسيتناول -36

وآذلك العقبات والفجوات والتحديات األساسية والمرآزية المتبقية بالنسبة لكل مجال من مجاالت االهتمام 
وحتى تكون الصورة واضحة، والموضوع متكامال   .المستفادةأخيرا الدروس و ،الحاسمة في منهاج عمل بيجين

بالنسبة لكل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمة، سيتم الجمع بين اإلنجازات واإلجراءات وبين الصعوبات 
اإلنجازات في آل مجال من مجاالت االهتمام مباشرة بعد سترد الصعوبات والعقبات والعقبات في آل مجال أي 

 .الحاسمة
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   عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة-لفأ
 

 اإلجراءات واإلنجازات  -1
 

اع مستويات المعيشة      تت مجتمعاتهاألن  ،  ًا نسبي ًا فقر  الدول العربية  عدد من  يالفقر ف يعتبر   -37 ا   ميز بارتف ، بينم
ا  ىتشكل ظاهرة الفقر إحدفي غالبية الدول العربية   ا ارتفاع  عدد   يشهد ل ب   أخطر التحديات التي تواجهه ًا في  منه

 .ظاهرة تأنيث الفقرمن انتشار تحت خطي الفقر األعلى واألدنى والسكان الذين يعيشون نسبة 
 

تلك  من آثاره اتخذت معظم الدول العربية بما فيها فعلى الفقر، أو الحد من أسبابه أو التخفيوللقضاء  -38
بحيث تعددت وتنوعت المشاريع  امت بتنفيذ الكثير من البرامجعدة إجراءات، وقًا التي يعتبر الفقر فيها نسبي

للحد من الفقر و  .والبرامج التي اعتبرتها من أحسن ما قدمت في مجال حماية مواطنيها من الجنسين بالتساوي
أعطت الدول  خالل السنوات األخيرة في صفوف النساء، وفي صفوف األسر التي تعيلها نساء، ازدادالذي 

 المحددة التي قطعتها على توذلك وفاء بااللتزاماالموجهة للمرأة لبرامج والمشاريع همية مرآزية لالعربية أ
خطة العمل  وفي في خطة العمل الوطنية لما جاء تنفيذًانفسها في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، و

 .هداف اإلنمائية لأللفية، وانسجاما آذلك مع الغايات واأل2005العربية للنهوض بالمرأة حتى عام 
 

بصفة عامة العربية الدول اتخذت فعلى صعيد السياسات العامة والتغييرات التشريعية الناجحة،  -39
 : اإلجراءات التالية

 
  ؛، أو تفعيل بعض التشريعات والقرارات الحكومية السابقةةجديدوانين تشريع ق )أ( 
 ؛ الته بنص دستوريتشريع قانون خاص بالضمان االجتماعي وآف )ب( 
إنشاء مفوضية مكلفة بحقوق اإلنسان وبمحاربة الفقر وبالدمج، بغرض إعداد وتنفيذ ومتابعة  )ج( 

 ؛ برامج الحد من الفقر
 ؛ المعنية بالفقرألجهزة اتحسين البنى المؤسسية في  )د( 
 ؛ في مطلع هذه األلفية  استراتيجية وطنية للحد من الفقروضع )�( 
 ؛  بالنساء الفقيراتًا خاصًاالستراتيجية الوطنية في بعض هذه الدول قسمتضمين ا )و( 
 ؛ وضع استراتيجية للتنمية االجتماعية )ز( 
 ؛ توفير التدريب والتأهيل الالزمين للحد من الفقرلتخصيص بند في الميزانية العامة  )ح( 
وقد أنجزت أغلبية الدول آل  . طنيةإنشاء آليات لمراقبة ومتابعة تنفيذ مقتضيات االستراتيجية الو )ط( 

 .هذا بإشراك جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
 

تهدف االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر إلى تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية للفقراء و -40
 التي ترمي إلى القضاء على الفقر 1 يةبشكل عام انسجاما مع الغايات واألهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما الغا

  المرأة ، فتعتبروبالرغم من أن هذه االستراتيجيات تتخذ من األسرة وحدة أساسية . المدقع والجوع
هذه االستراتيجيات اهتمامًا آما أولت   .لبرامج التي انبثقت أو من الممكن أن تنبثق عنها مستقبالرئيسيًا ل هدفًا

 .خالل توضيح آثاره على خفض معدل الفقرخاصا لتعليم اإلناث من 
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الخاص بالنساء الفقيرات الذي تمت إضافته إلى االستراتيجيات الوطنية، فقد تنوعت آذلك الجزء أما  -41
ولكن بالرغم من ذلك فجميعها تهدف إلى معرفة احتياجات النساء الفقيرات، من .  هعه ومحاوره وإجراءاتيمواض

 .مايتهن وتحسين وضعهن االقتصادي والصحي والتعليميأجل وضع برامج ومشاريع لح
 

 وتحديثها لمواآبة متطلبات النهوض ها الخدمات وتطويرتقديم بىعنأما استراتيجية التنمية االجتماعية فُت -42
 . بأوضاع المرأة

 
، أو وتشمل البرامج والمشاريع الناجحة التي هدفت إما إلى القضاء على الفقر، أو الحد من أسبابه -43

 :  ما يلي من آثارهفالتخفي
 

المعونات النقدية بواسطة  والمساعدات، ولتأمين أي اتوسيع نطاق شبكة األمان االجتماعي )أ( 
صندوق الرعاية ، وصناديق وطنية تم إنشاؤها لتحقيق هذه األهداف مثل الصندوق االجتماعي للتنمية

 ؛ صندوق المعونة الوطنية، واالجتماعية
 ؛ وضاع األسرة ورفع مستوى المعيشة بالزيادة في الحد األدنى لألجورتحسين أ )ب( 
 ؛  بعض المواد األساسية الغذائيةمدع )ج( 
 ؛ الجنسينمن العاطلين زيادة فرص العمل عن طريق التدريب والتأهيل وتوظيف المواطنين  )د( 
 على العمل الحرعهم ى تشجيتبني مشاريع تهدف إل، و في العملية التنمويةالجنسين مساهمة تشجيع )�( 

 ؛  مشاريعهم الصغيرة والمتوسطةم ومن خالل دعلصغراالقروض المتناهية من خالل 
األفضلية للمطلقة إعطاء زيادة عدد األسر المنتجة وخاصة الفقيرة منها والتي تترأسها امرأة و )و( 

 مالية؛ واألرملة في االنتفاع من برامج المعونة ال
 ؛ تي تتلقى مساعدات من الدولة في أرباح وأسهم الشرآات التابعة لهاإشراك األسر ال )ز(
 ؛ وظائف للشباب من الجنسينتوفير تشجيع شرآات ومؤسسات القطاع الخاص على  )ح(
 ؛ المقاوالتورئيسات اللنساء التمكين  دون تمييزاالضطالع ببرامج ب )ط( 
تنمية األنشطة المدرة للدخل عبر وأخيرا ولتحسين ظروف معيشة النساء عن طريق دعم و )ي( 
: ، أقدمت وزارة المرأة في بعض هذه الدول على إنشاء صناديق نسوية للقرض واالدخار مثلوالتنظيمالتمويل 

 .البنوك النسائية، والتجمعات النسوية للقرض واالدخار
 العقبات والفجوات والتحديات  -2

 
قائمة في هذا المجال، لم تستطع مجموعة من الدول ظرا لكثرة الصعوبات والفجوات والتحديات الن -44

تؤآد و .  المحددة التي قطعتها على نفسها في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأةتبااللتزاماالعربية الوفاء 
المؤشرات المتاحة فيها حول الفقر بأن هذه الظاهرة ستظل تشكل أحد أخطر التحديات التي ستواجهها خالل العقد 

 : مما يلي الكثير منها يعانيو  .ادمالق
 

 ؛ غياب البيانات اإلحصائية الدقيقة عن الوضع االقتصادي للنساء )أ( 
 

 ؛ قلة وعدم دقة المعلومات والمؤشرات اإلحصائية حول الفقر )ب( 
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وبالتالي يبقى مستوى فقر المرأة   .الجنسغياب منهجية إحصائية وتحليلية تراعي منظور نوع  )ج( 
 .ا لتقديرات واجتهادات آثيرةخاضع

 
إن    -45 ذا ف ى ه افة إل رامجباإلض ب ب ات     أغل ذه االلتزام اء به ت الوف ي حاول دول الت وات    ال ن فج اني م تع

 : وصعوبات أساسية ماثلة بقوة في هذا المجال من أبرزها
 

 ؛ قلة الموارد المالية المتاحة )أ( 
 ؛  ظاهرة تأنيث الفقرانتشاراء وتنامي الفقر في السنوات األخيرة في صفوف النس )ب( 
 ؛ ن التي تعيش تحت خطي الفقر األعلى واألدنى التي تشهدها بعض الدولاارتفاع نسبة السك )ج( 
 ؛ قلة الفرص االقتصادية أمام المرأة )د( 
 ؛  القروض المتاحة وقيمة الفوائد المرتبطة بهاحجم )�( 
 .ل على الوضع االقتصادي واالجتماعي للنساءأثر العولمة والعقوبات االقتصادية واالحتال )و( 

 
ا              أعربت  وبالرغم من هذا،     -46 ا المشار إليه ى مواصلة تطبيق برامجه ا عل ة عن عزمه دول العربي ة ال غالبي

أمين االحتياجات األساسية، واالستمرار         اأعاله، وعلى القيام بتقييم لكيفية تطبيقها من أجل تحسين مردوديته             ، وت
واطنين من الجنسين        في النهوض بمستو    ا       .  ى معيشة الم ا أآدت عزمه ى   آم ى       عل ال عل ال واألعم الم الم حث ع

ادي اط االقتص ي النش اء ف اهمة النس جيع مس وض تش ن النه د م ق المزي الي تحقي  ، وبالت
رات،      اء الفقي دة النس اعي لفائ ادي واالجتم يما ااالقتص ات    ؤلمسال س ر وذوات االحتياج ة األس ن رعاي والت ع

 .)معوقاتال( الخاصة
 

 تعليم المرأة وتدريبها  -باء
 

 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1
 

وعة من مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، منظرا لما لهذا المجال من تأثير على مج -47
تحقيق إنجازات  تم فقد.  أولت آل الدول العربية مجال التعليم اهتماما خاصا ونجحت فيه في معالجة الكم والكيف

 .عرئيسية سواء على مستوى السياسات العامة أو على مستوى التشريعات والتدابير والبرامج والمشاري
تفعيل وتعزيز سياسة اعتمدت هذه الدول على صعيد السياسات العامة والتغييرات التشريعية الناجحة، ف -48

 نحو تعزيز نوعية التعليم والتدريب المقدم للمرأة، ثفًا ومك جادًا سياسيًا آما شهدت توجهًا،المساواة بين الجنسين
 بصفة عامةهذه الدول ولقد قامت   .الجنسوتطوير النظام التربوي ورفع آفاءته الداخلية مع مراعاة مفهوم نوع 

  :بما يلي
 

تكفل الخدمات أنها ن، وبعلى أن التعليم حق لكل مواطالنص في الدساتير الجديدة صراحة  )أ( 
 ؛  التعلــيم إلزامي ومجاني في المراحل األولىبأنو، مية والثقافية للمواطنينالتعلي

 
 ؛  للقضاء على األميةوطنية خطةوضع  )ب( 

 
وضع عدة استراتيجيات تؤآد على أهمية تطوير وتوسيع التعليم والتدريب وتقليص الفجوة القائمة  )ج( 

استراتيجية تطوير التعليم األساسي، وعليم البنات، بين الجنسين في هذا المجال، من أبرزها استراتيجية ت
استراتيجية إدخال تقانات المعلوماتية واالتصال في جميع مراحل التعليم ، واستراتيجية محو األمية وتعليم الكبارو
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فقد رآزت مثال استراتيجية .   بهذا المجال خاصًاأولت استراتيجيات بعض الدول اهتمامًا  و.األساسي والثانوي
 من فصًالوأفردت االستراتيجية الوطنية للمرأة   .بين الجنسينحاربة الفقر على أهمية تعليم اإلناث وردم الفجوة م

 .محور األمن البشري واالجتماعي للعمل على تحقيق عدة أهداف في هذا المجال
 

 نمائية لأللفية  المحددة التي قطعتها على نفسها، وتحقيقا للغايات واألهداف اإلتبااللتزاماوفاء و -49
 انكبت جهود الدول العربية عمومًا،  التي ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3 وال سيما الغاية

تطوير النظام ، و في التعليم بمختلف مستوياتهالجنسإزالة الفروق المبنية على أساس نوع  في هذا المجال على
 . آافة المفاهيم والممارسات المعيشية المعاصرةمراعاةو نوع الجنسالتعليمي بمراعاة مفهوم 

 
 : باتخاذ اإلجراءات التاليةآما قامت هذه الدول  -50

 
 له؛ الميزانية المخصصة  ورفع نسبة اإلنفاق على التعليم )أ( 
 ؛ تفعيل دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة )ب( 
  ؛خفض معدل األمية والتسرب الدراسي )ج( 
فتح آليات وبناء مدارس جديدة، خاصة في القرى والمناطق النائية وتحسين المباني المدرسية  )د( 
 ؛ القائمة

 ؛  مدارس رياض األطفالزيادة )�( 
 ؛ زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم النظامي )و( 
  اإللزامي؛ سنوات التعليم األساسيزيادة عدد  )ز( 
 ؛ اصة من الجنسين في المدارس الحكومية الطلبة ذوي االحتياجات الخدمج )ح( 
 . التدريسيةالكوادرزيادة نسبة  )ط( 

 
  : ما يليفي هذا المجالتشمل البرامج والمشاريع الناجحة  -51

 
 ؛ تنقية الكتب المدرسية من صور التمييز ضد المرأة ومن الكلمات الماسة بكرامتها )أ( 
أشكال التمييز ضد القضاء على جميع فل، واتفاقية إدخال بعض المواضيع من اتفاقية حقوق الط )ب( 

 ؛ المرأة، ومفاهيم التربية السكانية والبيئية في المناهج
 ؛ توفير الكتب المدرسية وتوزيعها بالمجان في بعض الدول )ج( 
 ؛ تقديم قروض لتمكين الطالبات من االلتحاق بالدراسة )د( 
 ؛ تعميم الخدمة الصحية المدرسية )�( 
قديم نماذج جديدة للتعليم تشمل مدارس الفصل الواحد والتعليم عن بعد، والمؤتمرات عبر الوسائل ت )و( 

 ؛ اإللكترونية، ومدارس البادية المتنقلة وهي تجربة نوعية تسمح للفتاة بمتابعة التعليم رغم حياة التنقل المستمر
 ؛ لتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكترونيا )ز( 
 في مجال من الجنسين  لمدارس المستقبل يهدف إلى تطوير مهارات الطلبةمشروعصياغة  )ح( 

  الحديثة؛ التكنولوجيا



-12- 

 ؛ تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتدريب المدربين والمدربات في مجال تعليم الكبار )ط( 
 ؛ يم واألندية الطالبيةيلقياس والتقاآز ا ومرآز رعاية الموهوبينامر :وأندية مثلآز امرعدة إنشاء  )ي( 
 بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة تتوظيف تقنية المعلومات واالتصاال )ك( 
 ؛ االبتدائية
تطبيق مشروع مختبرات الحاسوب في مدارس التعليم  و التقنيةالكفاءةتحقيق مستوى عال في  )ل( 

 ؛ للجنسيناإلعدادي 
 ؛ تتقديم وجبات غذائية للتلميذا )م( 
 ؛ ي إلى المدارسوإدخال اإلرشاد النفسي والترب )ن( 
تعيين نساء آرئيسات وعميدات لعدد من الجامعات والنقابات التعليمية، وآمديرات ألقسام بوزارة  )س( 

وبالتالي تكون الدول العربية قد عالجت الكم والكيف في مجال تعليم  . التعليم ولألآاديميات والنيابات التعليمية
 .أة وتدريبهاالمر

 
وتقوم العديد من المنظمات غير الحكومية في هذه الدول وبتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبشراآة مع  -52

 وحول  الجنسالمنظمات الدولية بتنفيذ برامج محو األمية لدى النساء، وبعقد دورات تدريبية حول مفهوم نوع
 .مكينهاالعديد من المواضيع التي تتعلق بوضع المرأة وت

 
 العقبات والفجوات والتحديات   -2

 
في  تزال نسبة األمية البالرغم من هذه اإلنجازات واإلجراءات الهامة التي اتخذت في مجال التعليم،  -53

تزال الهوة واضحة في مستوى التعليم وال سيما في المناطق ال و  .صفوف النساء مرتفعة مقارنة بالرجال
 :  ما يليالعقبات والفجوات والتحديات المتبقية عديدة في هذا المجال، منها بصفة عامةزال  تالوبالتالي .  القروية

 
 ؛ محدودية الميزانية التي تخصص للتعليم في معظم الدول العربية )أ( 
 ؛ الزواج المبكروالمناخ الثقافي السائد ضد تعليم الفتاة خاصة في البوادي والقرى  )ب( 
 ؛ يعيقهن عن متابعة الدراسةمما اء المواسم الزراعية تشغيل الفتيات أثن )ج( 
 ؛ المتسارعة ةبما يتناسب مع التطورات التكنولوجينساء الرجال وال تدريب )د( 
 ؛ ضعف أجهزة المتابعة )�( 
 ؛ استمرار الفوارق بين المرأة في الحضر والبوادي فيما يتعلق بالخيارات والتعليم المهني )و( 
 ؛ المضطرد رار في المحافظة على نسبة انتشار التعليم مع النمو السكانيالستمآيفية ا )ز( 
 . االجتماعية واالقتصادية واحتياجات التنميةالفجوة الملموسة بين مضمون التعليم وسوق العمل )ح( 

 
عيل تف؛ و بالعمل على زيادة الميزانية المخصصة للتعليم، تتعهد الدول العربية عمومًا آلهلمواجهة هذاو -54

تحديث بين الجنسين؛ وردم الفجوة ؛ وتخفيض معدالت األمية؛ والتشريعات المؤآدة على إلزامية التعليم األساسي
مراجعة مناهج الدراسة ؛ وسرتطوير البنية التحتية للمدا؛ واالقتصاد المعرفيمع النظام التربوي بما ينسجم 
يم المهني والتقني وفقا للمستجدات العلمية والتكنولوجية تطوير مناهج التعلآما تتعهد ب.  بهدف تحسينها وتطويرها

تفعيل دور التربية في تحقيق التنمية و ،بوتوسع في تعليم الحاس، والومتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل
، تطوير البرامج التي تدعم إلغاء المصاريف المباشرة لتخفيف الضغط المالي عن أهالي الطلبة، والمستدامة
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 المدرسين من الجنسين، وتمكينهم أوضاعاالهتمام ب، وفي المناهج التعليميةالفوارق بين الجنسين م ودمج مفهو
 .باإلضافة إلى اللجان المشرفة على المناهج ومؤلفي الكتب المدرسيةمن قضايا الجنسين 

 
 المرأة والصحة  -جيم

 
 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1

 
 الصحي من أولويات الخدمات التنموية في بعض الدول العربية لضمان تمتع  بالقطاعميعتبر االهتما -55

 من التدابير الناجحة على صعيد السياسات و  .جميع المواطنين من الجنسين بالخدمات الصحية الشاملة
 توفيرتضمن العربية من أنها النصوص التشريعية العامة والتغييرات التشريعية في هذا المجال ما تنص عليه 

نصوص قانونية عديدة آما قامت بعض هذه الدول بتشريع   .المساواة بين الجنسينالرعاية الصحية على أساس 
 على صحة وذلك حفاظًافي هذا الصدد، المدونة الدولية ، متبنية  األملبنبالتحكم في تسويق بدائل تتعلق إما 

وجبات األطفال لدى مطاعم الوجبات السريعة دخال المشروبات الصحية في ، أو بإاألطفال وتغذيتهم تغذية جيدة
 في السلطة التشريعية آما تقوم حاليًا  .عيم الطحين بالحديد، أو بتد من المشروبات الغازيةآالحليب والعصير بدًال

ومشروع قانون التأمين الصحي على ، قشة مشروع قانون الفحص اإللزامي قبل الزواجبمنابعض هذه الدول 
بصورة في بعض هذه الدول وسائل الوقاية والعالج المتعلقة بالصحة العامة والخدمات تقدم و  .طنينالمواغير 
 جميع األطفال من الجنسين تحت تمتعتحمل أعباءها، مع أن ي، وفي البعض اآلخر فقط لمن ال يستطيع مجانية

 .سن السادسة بالتأمين الصحي الشامل والمجاني
 

مراعاة نوع وعلى   على وضع قاعدة بياناتة، عملت الدول العربية عمومًا لهذه السياسة التشريعيوتنفيذًا -56
، لسكانا ةإستراتيجي :استراتيجيات وخطط متنوعة مثلوضع ، وعلى ت الصحيةءا في اإلحصاالجنس

لصحة المدرسية والتي من خاللها يتم تقديم خدمات استراتيجية او ،الستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابيةوا
ستراتيجية   ومن بين هذه االستراتيجيات أيضًا إ.هنأسنانالحفاظ على صحة و للفتيات والتغذية والتطعيمالتوعية 

زيادة استعمال وسائل تنظيم األسرة، : ومنها بالصحة ةمتعلقالمكافحة الفقر التي تتضمن الكثير من المحاور 
 منة والعوامل المؤدية إليها آالسمنةلحد من األمراض المزاخطة ، وض معدالت وفيات األطفال والنساءيخفتو

وهناك من الدول اآلن من تعمل على تطوير استراتيجية متكاملة حول صحة   .وارتفاع ضغط الدم والسكري
 والتي ترمي إلى مكافحة من األهداف اإلنمائية لأللفية 8 و7 و6 األسرة، مما يحقق ضمن هذا اإلطار األهداف

دز والمالريا وغيرهما من األمراض وآفالة االستدامة البيئية وإقامة شراآة اإلي/فيروس نقص المناعة البشرية
 خاصة لضمان تمتع جميع وقد أفردت الخطط التنموية واالستراتيجيات المختلفة خططًا.  عالمية من أجل التنمية

نشاء آإوطنية  آليات تأسيسعلى العربية الدول آما عملت   .المواطنين من الجنسين بالخدمات الصحية الشاملة
بدورها بالتعاون مع المؤسسات هذه اللجان تعمل و.  لحماية الطفل ولمكافحة المخدراتو، للمسنينو، لإليدز نالج

 .والقطاع الخاصالوزارية المعنية، والمنظمات الدولية ذات العالقة 
 

ومن أفضل ما تم   .وتعددت وتنوعت في آل الدول العربية البرامج والمشاريع الناجحة في هذا المجال -57
  :ما يليتحقيقه 

 
 ؛ اإلنجابية والصحةتنظيم األسرة  )أ( 
 ؛ الشامل قبل الزواج في بعض الدولالمجاني الفحص  )ب( 
 ؛ االآتشاف المبكر لمرض السرطان )ج( 
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 ؛ تأسيس عيادة اإلسقاطات المتكررة وهي األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط )د( 
 ؛ رخصين من مزاولة مهنة الطبممنع غير ال )�( 
 ؛ أمراض الدم الوراثيةوفقر الدم المنجلي وفقر الدم الحديدي  )و( 
 ؛ إنشاء مختبر للوراثة الجزيئية لفحص أسباب حدوث اإلجهاض المتكرر )ز( 
 ؛ تخفيض معدالت وفيات األمهات )ح( 
 ؛ رفع السن المتوقع للحياة )ط( 
 ؛ في مناهج آلية الطب وة في المناهج المدرسيةتضمين مفاهيم الصحة اإلنجابي )ي( 
 ؛ تقديم برامج ثقافية متنوعة في مجال التوعية )ك( 
 ؛ على مياه صالحة للشربالحصول  )ل( 
بناء القدرات في مجال الصحة اإلنجابية، بإرسال العديد من األطباء والقابالت إلتباع دورات  )م( 

 ؛ دمة في الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةتدريبية خارجية في مجال التقنيات المتق
 ؛ إنشاء مراآز خاصة بطبيب العائلة وإنشاء مستشفيات ومؤسسات ومراآز صحية جديدة )ن( 
 إلكترونية؛ ربط المستشفيات والمراآز الصحية الحكومية بشبكة  )س( 
 ؛ إعادة هيكلة القطاع الصحي )ع( 
 ؛ الرعاية الصحية األولية )ف( 
 ؛ ور لرعاية المسنينتوفير د )ص( 
 ؛ تطوير الكفاءة المؤسسية والرقابة الصحية )ق( 
 ؛ الرعاية ما بعد الوالدة )ر( 
وفي   .مراآز التوليد الطبيعي والزيارات المنزلية ومشروع القرى الصحية وخدمات العيادة الثابتة )ش( 

 ومحاربة ظاهرة ، باإلجهاضاغتصابًابعض هذه الدول تم تحقيق برامج أخرى مثل السماح للنساء اللواتي حملن 
 .ختان البنات

 
  وارتفاعومن الجدير بالذآر في هذا المجال، تعيين أول امرأة عربية آوزيرة للصحة في دولة عربية -58

في زيادة عدد المتخصصات من النساء، وتعيين ممرضات  وعدد النساء الالتي يحتلن مناصب تنفيذية عليا
 .المدارس الحكومية

 
وقد تم تنفيذ هذه البرامج إما من قبل الوزارات المعنية أو بالشراآة مع اآلليات الوطنية، أو مع عدة  -59

وبالتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية فيما يتعلق بالمواضيع التي تهم صحة المرأة جهات وطنية ودولية، 
 . والطفولة

 
عام للنساء، وعلى الالصحي الوضع وس في من خالل تطبيق هذه السياسات والبرامج تحقق تقدم ملمو -60

وآما .   معدل الخصوبة الكلي للمرأة الواحدة وانخفض العمر المتوقع عند الوالدةارتفع: سبيل المثال ال الحصر
.  العناية قبل الوالدة وبعدها و ممارسة تنظيم األسرةتازداد، ووفيات األمهات ووفيات الرضعانخفضت 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق  ومعالجتها، وألمراض المتنقلة بالجنساوارتفعت حاالت الكشف عن 
 .التثقيف الصحي الذي يشمل تقديم االستشارة للمراهقاتوانتشر   .الرحم
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 العقبات والفجوات والتحديات المتبقية  -2

 
 : بما يليالعقبات والتحديات المتبقية في هذا المجال تلخص  -61

 
 ؛ الصحية الخدماتارتفاع تكاليف  )أ( 
 ؛ قلة الموارد وضعف الميزانية )ب( 
 ؛ الزواج المبكر )ج( 
 ؛ خفض نسبة اإلصابة بأمراض الدم الوراثية )د( 
 ؛  من النساء اإلصابة بفقر الدم الحديدي لدى األطفال والمراهقين والبالغين خصوصًامعدل )�( 
 ؛ القلب والشراييناض آأمرمعدالت اإلصابة والوفاة من األمراض المزمنة  )و( 
 ؛ التوعيةالرامية إلى ضعف البرامج الثقافية  )ز( 
 ؛ الفحص الدوري للنساءضعف  )ح( 
 ؛ لزواجعند ا اإللزامي للفحصالفعلي  قلة التطبيق )ط( 
 ؛ ضعف البنية األساسية للخدمات )ي( 
 . مشروعقلة اإلحصائيات، وعدم توفرها فيما يتعلق باإلجهاض الذي ال يزال غير )ك( 

 
زال الوضع الصحي للنساء مصدر انشغال، وذلك ي الوفي بعض الدول وبالرغم من التقدم المحرز،  -62

نقص المناعة نسبة تفشي فيروس و ووفيات األطفال والشبان، األمهات إلى ارتفاع معدالت وفيات بالنظر مثًال
 .فيضعف النفاذ إلى الدوائر الصحية في الوسط الريو، اإليدز/البشرية

 
زيادة عدد وحدات  وزيادة الميزانية المخصصة لهذا المجال وقد التزمت الدول العربية بالعمل من أجل -63

 .ستخدام وسائل اإلعالم من أجل التوعية، واتقوية برامج تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل
 

 العنف ضد المرأة  -دال
 

 زاتالسياسات واإلجراءات واإلنجا  -1
 

لم تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من المواضيع المسكوت عنها في معظم الدول العربية بل أصبحت  -64
مة من مناقشات افقد حظيت بحصة ه.  مكشوفة وموضوعة على طاولة البحث والتدقيق والمساءلة واإلدانة

ياسات العامة والتغييرات التشريعية من التدابير الناجحة على صعيد السوالحكومة والبرلمان في أغلبية هذه الدول 
 األخيرة على واتفي السنفقد أقدم عدد من هذه الدول  . التي اتخذتها الدول العربية بصفة عامة في هذا المجال

النظر في مواد بعض القوانين ، وقاموا بإعادة المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  آما عملت بعض الدول على .ييز بين الجنسين ومن ثم القضاء على العنف القانوني ضد المرأةمن أجل إلغاء التم

إدماج مواد جديدة في قانون العقوبات تجرم بعض ظواهر العنف ضد المرأة مثل ظاهرة التحرش الجنسي، 
 . مثًال فيما يتعلق بجرائم الشرف القانونتعديل بعض موادعلى والعنف المنزلي، وآذلك 

 
 االستراتيجية الوطنية لعدد من هذه الدول إلىوأصبح موضوع العنف ضد المرأة من خالل إضافته  -65

 التزمت حكوماتها بوضع برامج متعددة للحد من هذه   وقد.قضية رسمية وأساسية في المحور االجتماعي
 .الظاهرة
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إعداد تقرير ودراسات  ل بصفة عامةهذه الدو من البرامج الناجحة والمشاريع النموذجية التي أنجزتهاو -66
تنظيم حملة وطنية ؛ وصياغة خطة واستراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والطفلة وحول الموضوع

.  مع المنظمات النسائية والمؤسسات الحقوقيةباالشتراك وأنشطة علمية للتوعية بمختلف أشكال العنف ضد المرأة 
حماية ل، ودور ضحايا العنف قامت دول بإنشاء مراآز إليواء النساء ،منظمات مع هذه الاالشتراكوفي إطار 

األسرة وإدارة خاصة بها تابعة لمديرية األمن العام، وإنشاء خط تليفوني لتلقي شكاوى النساء اللواتي يتعرضن 
إنشاء بعض الدول ب آما قام  .لمختلف أشكال العنف، وبتقديم خدمات اإلرشاد واالستماع القانونية منها والنفسية

 .القائم على الجنسمكتب لشكاوى النساء بخصوص مسائل التمييز 
 

 ملحوظا أما بخصوص ما يعرف بجرائم الشرف في بعض البلدان العربية، فإن الظاهرة شهدت تراجعًا -67
التوعية آما جرى في هذا اإلطار تعديل قانون العقوبات، باإلضافة إلى تنظيم برامج .  في اآلونة األخيرة

تعمل بعض المؤسسات على توفير خدمات متنوعة للضحايا   و.بخطورة هذه الظاهرة وضرورة الحد منها
آذلك األمر فيما يتعلق بظاهرة ختان وتسمين النساء، حيث لوحظ تقدم ملموس في هذا   .المهددات بجرائم الشرف

علمية حول هذه الندوات عقد الرجال الدين، ومضارها بمشارآة من أجل التعريف ب للجهود التي بذلت الشأن نظرًا
 .القضايا التي ظلت مستعصية على النقاش

 
 العقبات والفجوات والتحديات  -2

 
 تقابل المجهودات التي بذلت في هذا المجال مجموعة من العقبات والصعوبات والفجوات  -68

 تزال المرأة تتعرض ألنواع االنتهاآات ا المناخ االجتماعي والثقافي السائد حيث ماهوالتحديات، لعل من أهم
الحرمان من ؛ واإلآراه على اإلنجاب؛ واإلهانات من قبل الزوج واألقارب آوالعنف الجسدي والنفسي والجنسي

التسمين بطرق غذائية أو الفتيات؛ وختان ؛ وتقييد الحرآة خارج البيت؛ والمشارآة في اتخاذ القرار داخل األسرة
  ونلخص بعض التحديات . والعمل بدون أجر في القطاع الفالحي،مان من الميراثالحر؛ وبطرق آيماوية
 : المتبقية فيما يلي

 
 ؛ عجز القوانين القائمة في أغلب هذه الدول على معاقبة وردع مرتكبي العنف )أ( 
  التي مازالت قائمة، وعدمالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالتحفظات على اتفاقية  )ب( 

 ؛ العنفالخاص بعالن اإل الخاص بها ولالمصادقة على البرتوآو
 بعض م قانونيًا جرائم العنف في الدول التي تجّريتأخر المحاآم في النطق بالحكم ضد مرتكب )ج( 

 ؛ ظواهره، وصعوبة المتابعة القضائية في دول أخرى
 داخل األسرة؛ خاصة  ة للعنفأن مدى تعرض المرت والدراسات التي تبّيءاقلة اإلحصا )د( 
 ؛ضعف قدرات اإليواء لدى مفوضيات الشرطة والدوائر الصحية ومن قبل الضحاياعدم التبليغ  )�( 
 ؛ فية التعامل مع هذه القضايابكيقلة وعي القائمين على متابعة حاالت العنف الموجهة  )و( 
رجل في ظل النزاعات تزايد حاالت العنف ضد المرأة بسبب الضغط النفسي الممارس على ال )ز( 

 . المسلحة والحالة االقتصادية المتدهورة
 

 بأن تراجع قوانينها بهذا الخصوص، وأن آتعهدهاقدمت الدول العربية في هذا المجال تعهدات عديدة و -69
 .تنشر الثقافة القانونية، وأن تقدم خدمات إرشادية ونفسية في هذا المجال
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 المرأة والنزاع المسلح  -هاء
 

 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1
 

ى        -70 ادقة عل ال المص ذا المج ي ه ة ف دول العربي ا ال ت به ي قام ازات الت راءات واإلنج م اإلج ن أه  م
ول األول   ة والبروتوآ ف األربع ات جني ة      واتفاقي لحة البيولوجي زين األس اج وتخ وير وإنت ر تط ة حظ ى اتفاقي عل

ة و دميرهاالكيمائي ر ا  ، وت ة حظ ى اتفاقي كرية       وعل راض عس ة ألغ ي البيئ ر ف ات التغيي تخدام تقني  أو أي س
 .إنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوطنية، وأغراض عدائية أخرى

 
ة  -71 اريع الناجح رامج والمش ن الب ة  وم اء بصفة عام اعي إنش اء االجتم ب اإلنم هيد  ومكت ب الش ذين مكت الل

ائج    نفسيًا  المتضررة  للشريحة  خاصة  مات ورعاية    خد يقدمان مجموعة  ؛ وإرسال    الغزو واألسر   االحتالل و  من نت
انون    و  دورات تدريبية حول القانون الدولي اإلنساني      فيمن الضباط وقوات الشرطة      ذا الق يم    دمج ه واد التعل في م

 . الحقوقاتفي آلي
 

ى إنشاء      التخفيف من ويالت الحرب   ى   عل النفع العام ذات   الجمعيات من   الكثيروقد عملت    -72 د من     وعل العدي
ع أجور الموظفين                  والعناية بأسر المفقودين   بالمتابعةالخاصة   اللجان ة، واالستمرار في دف ، وتسهيل دراسة الطلب

 . محاولة فض النزاع قبل أن يؤدي إلى الحرب على والمستخدمين الذين فصلتهم سلطة االحتالل وأخيرًا
 

 فجوات والتحديات المتبقيةالعقبات وال  -2
 

 الدول العربية التي ها التي تواجهاتبويعتبر االحتالل اإلسرائيلي، والحرب على العراق من أهم الصع -73
اعتقال العديد من النساء لهم ومن الصعوبات أيضًا  شعوبها وتقديم الخدمات المناسبة اتتحاول رفع معنوي

 .والد وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسديةواختطافهن آرهائن بديلة عن األزواج واأل
 

الوعي االجتماعي لدى الشباب من الجنسين حول زيادة وتتعهد الدول المعنية بوضع برامج من أجل  -74
اآلثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه المرأة والطفل، وبرامج حول مفاهيم المواطنة والعدالة والسالم ومبادئ 

بزيادة مشارآة المرأة في آليات   آما تتعهد .ومضمون االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأةالقانون الدولي 
 .دعوة وسائل اإلعالم إلى إبراز الدور الذي تضطلع به النساء في ظل النزاعات المسلحة وبالسالمحفظ عمليات 

 
 لمرأة واالقتصاد  ا-واو

 
 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1

 
ا في                 يع -75 د التمكين االقتصادي للنساء من األولويات األساسية لبعض الدول العربية بحيث يحتل محورا هام

وانين                  وقد    .خططها واستراتيجيتها الوطنية   ل في سن ق دابير ناجحة تتمث ذا المجال ت ة في ه دول العربي اتخذت ال
واد من           وانين   جديدة أو مراجعة بعض الم ذة   الق ة   لالناف وق اال  احماي رأة   لحق اتير     و.  قتصادية للم نصت بعض الدس

اواة الجنسين في    الدولة الجديدة على أن تكفل   اة   مختلف  مس ادين الحي ا  مي ة واالقتصادية  ومنه وتنص    .االجتماعي
وق اإلضافية لمساعدتها         تخّوأنها  آما   على قاعدة المساواة بين الجنسين،       قوانين العمل العربية   ل المرأة بعض الحق

دون   وساعة الرضاعة، وواجباتها األسرية ومسؤولياتها في العمل مثل إجازة األمومة،    على التوفيق بين   اإلجازة ب
ا تنص     العربية وفي هذا الشأن عملت الدول .   وما إلى ذلك  إجازة عدة الوفاة  وراتب لرعاية الطفل،     ى تطبيق م عل
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ثالً      ل م وانين العم ع ق ث تمن ا، حي ي انضمت إليه ة الت ات الدولي ه االتفاقي رة   علي ن الخط ي المه رأة ف غيل الم  تش
 .ز بين الجنسينال تمّيفي مجال العمل أغلبية القوانين األخرى آما أن   .الليليةالمهن والمضرة بالصحة و

 
ذا المجال،                         -76 د خاصة في ه ة بشكل متزاي دول العربي وبهدف التخفيف من آثار العولمة التي تتعرض لها ال

ى   العربية  فقد عملت بعض الدول      د من                 تتسريع و  عل رة اإلصالح االقتصادي واإلداري من خالل إصدار العدي ي
ال                   ة لقطاع األعم ة المؤسسية الداعم وفير البني ى االستثمار، وت زة عل ا قامت ب      .التشريعات المحف داد خطة      آم إع

تخدم  ارٍ تس رافية وإط أداة استش ام  آ ادي الع اط االقتص ي للنش ت و  تنظيم ل دور  عمل ى تفعي  عل
 .ل، وإطالق مشروع هيئة مكافحة البطالةمكاتب التشغي

 
رامج والمشاريع الناجحة في                     لحق المرأة في العمل    وتطبيقًا -77 ر من الب ة الكثي دول العربي ، أنجزت معظم ال

ة    ا بصفة عام ذا المجال من أهمه رأة في      ه ل مشارآة الم ل مؤسسة تطوير وتفعي إنشاء عدد من المؤسسات مث
ة االقتصادية ة التنمي د عملي لوع ن الصناديق مث ة  د م ف، الصندوق تنمي ة  وري ات الريفي ة التجمع صندوق تنمي

ة   ة االجتماعي غيل والحماي ندوق التش رامج      ، وص يم الب دريب وتنظ ى للت س األعل ل المجل الس مث ن المج دد م وع
 .التدريبية

 
  : ما يليومن البرامج والمبادرات الناجحة آذلك في هذا المجال -78

 
 ؛ ةالقيام بالدراسات الالزم وتوضع قاعدة بيانا )أ( 

ي   )ب(  ل ف وة العم الي ق ن إجم اث م بة اإلن ادة نس اعين زي امالقط االت الخاص  والع ف المج ي مختل وف
 ؛ الصناعية منها والتجارية

 ؛ التشجيعية أسوة بالرجال دون تمييزالترقيات والحوافز  العامالت إعطاء )ج( 

ديم  )د(  غر  اتق ة الص روض المتناهي ارلق ديرها يع للمش ي ت اءالت ويق والنس دمات التس أمين ا وخ لت
 ؛ االجتماعي

 ؛  لمتطلبات سوق العملإعادة التدريب وفقًا والتوسع في برامج األسر المنتجة )�( 

اعي         )و(  ان االجتم ة األم من حزم ة ض ادية واالجتماعي ة االقتص ز اإلنتاجي اريع  وتعزي جيع المش تش
 ؛ االستثمارية النسوية الصغيرة

 ؛  المزيد من دور الحضانة ألطفال المرأة العاملةءإنشا )ز( 

  إلى سكان الريف؛ شبكة المعرفة الريفية من أجل إيصال المعرفة المعلوماتيةإقامة و )ح( 

ة )ط(  رأة العامل اعد الم ي تس ة الت دمات االجتماعي ديم مختلف الخ رأة  وتق ر للم ة أآب ق فرص تدريبي خل
  ؛سواء في القطاع العام أو الخاص

 ؛ ن سيدات األعمال في عدد من الدولاتأسيس لج )ي( 

 ؛ افتتاح سوق البورصة النسائي في بعض الدول )ك( 
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رامج،                  كإشرا )ل(  د من الب ة والقطاع الخاص في العدي ام القطاع الخاص       المنظمات غير الحكومي وقي
 ؛ تمويل أو دعم المشاريع الخاصة الجديدة التي تقدمت بها النساءب

  النساء  عددوارتفاع  رأة العربية في مجالس إدارات بعض الغرف مثل غرفة الصناعة،           آة الم مشار )م( 
 .في النقابات العمالية

 
 العقبات والفجوات والتحديات المتبقية  -2

 
، الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الدول العربية، من الصعوبات والعقبات في هذا المجال -79
ال لتشريعات العمل ضعف التنفيذ الفّعو ،ضعف البنية األساسية، والل لألراضي ومصادرتهااستمرار االحتو

 البيانات  ومن ضمن التحديات في هذا المجال قلةقطاع الخاص الذي ال يحترم بعض مقتضياتهافي الوخاصة 
نساء على الشروط الصعبة لحصول ال؛ والمتعلقة بمساهمة المرأة في االقتصاد خاصة في القطاع الخاص

الترقية، واألجر، واستمرار ثقافة التحيز ضد المرأة في التشغيل، ؛ وارتفاع نسبة الفائدة على القروض والقروض
المساهمة ؛ وقيام النساء في القطاع الزراعي بجزء آبير من األعمال غير المدفوعة األجر؛ والتدريب المهنيو

، وتعاني من تسويق المنتجاتفي صعوبة مرأة بشكل خاص   وتواجه ال.غير المنظورة لعمل النساء في البيوت
ا، بحقوقهوالجهل فرص التدريب والتأهيل قلة وضعف دور الحضانة المرفقة بالمعامل والشرآات التي تعمل بها 

 في بعض الدول بممثلين من الرجال ستعانةوتضطر إلى اال ،غياب التنسيق بين مختلف المشروعات االقتصاديةو
 .ا االقتصاديةر أمورهلتسّي

 
 وتتعهد الدول العربية من جديد بمراجعة السياسات االقتصادية حتى تصبح أآثر ايجابية نحو عمل النساء                  -80

 : وذلك من خالل اإلجراءات التالية
 

ين      إيجاد بيئة تشريعية مالئمة لمشارآة أآبر للمرأة في النشاط االقتصادي          )أ(   ولضمان تكافؤ الفرص ب
 ؛ لالجنسين في العم

 ؛ التفعيل الجاد لتشريعات العمل النافذة في القطاع الخاص )ب( 
 ؛ بذل المزيد من الجهد للرفع من نسبة تشغيل النساء )ج( 
منح المزيد من القروض لصالح األسر المنتجة             و زيادة ميزانية المشروعات الخاصة بعمل المرأة      )د( 

 ؛ والنساء لتشجيعهن على العمل لحسابهن الخاص
 لصاحبات األعمال؛ إقامة الحاضنات الصناعية الكفيلة بتقديم النصيحة والتدريب  )�( 
 ؛ إشراك المرأة والجمعيات غير الحكومية في التخطيط االقتصادي )و( 
ة        وتشجيعها رفع قدرات المرأة من خالل التدريب والتعليم   )ز(  ات المهني ر في النقاب ى المشارآة أآث عل

 والعمالية 
 

  في مواقع السلطة وصنع القرارالمرأة  -زاي
 

 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1
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 من أهم التدابير الناجحة على صعيد السياسات العامة والتغييرات التشريعية التي اتخذتها الدول العربية -81
دساتيرها نصت االعتراف للمرأة ألول مرة في البعض منها بحقوقها السياسية، حيث بصفة عامة في هذا المجال 

ون العامة أسوة بالرجل، وصدور قوانين تؤآد ذلك، ؤالسياسة وفي الشفي الجديدة على حق المرأة في المشارآة 
أما .  دون تمييزبوتؤآد على حق المرأة في الترشيح واالنتخاب لعضوية البرلمان، وفي التعيين بمجلس الشورى 

من ممارسة   بتمكينهاة قامت عن طريق الدورات التدريبي فقد،الدول التي اعترفت للمرأة من قبل بهذه الحقوق
وزارة جديدة مكلفة بالتنمية السياسية ترآز على أهمية   وأنشأت بعض الدول العربية .بفاعليةهذه الحقوق 

 في المجالس نسائيةنظام الحصص الوقد تبنت أغلبية هذه الدول .  مشارآة المرأة الفاعلة في الحياة السياسة
وهذه تدابير مؤقتة ي التعيين في المجالس هآما أضاف البعض منها إلى ذلك وسيلة تمييز إيجابية أخرى  النيابية،

 اعتمدت   و.من أجل تطوير وضع المرأة السياسي
 البعض منها خطة التنمية السياسية التي تعالج آيفية تفعيل مشارآة المرأة في مواقع وعمليات ات حكوممؤخرًا

 .صنع القرار
 

 البرامج التي قدمتها الدول العربية في هذا المجال تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها فضلن أوم -82
  ونسبًاوقد حققت مشارآة المرأة فيها تحسنا ملحوظًا.  السياسية، وخاصة الترشيح لالنتخابات البلدية والنيابية

 في اتخاذ القرارات العامة سواء على التي تتيح المشارآةآما ازداد عدد النساء في المناصب الهامة   .مرتفعة
، على مستوى السلطة القضائية مستوى الحكومات أو على مستوى المجالس التشريعية واالستشارية والبلدية أو

دائمة ورئيسة بعثة هيئة ، وآمندوبة أو على مستوى السلك الدبلوماسي، بل وآمستشارة ألعلى سلطة في الدولة
 .األمم المتحدة

 
 أصبحت المرأة في أغلبية الدول العربية متواجدة في آل القطاعات، وعلى سبيل المثال وبهذا  -83

قطاع القضاء في ، والدوائر الحكوميةفي ومديرات في القطاع الحكومي آوزيرات  ُتمّثل النساء ال الحصر
في قطاع ، وآرئيسات وعميدات لبعض الجامعاتفي قطاع التعليم ، وآرئيسات محاآم ووآيالت نيابة عامة

إلى جانب رئاسة العديد من اإلدارات واألقسام وعضوية العديد من اللجان و.  مجالس اإلداريةلل اتالبنوك آرئيس
 :ن مثلا في األحزاب السياسية وفي النقابات، وفي عدة لجنازداد عدده، الهامة في البالد والتي ترسم السياسات

لجنة متابعة دراسة خصخصة بعض  ون القانونية والتشريعيةاللجا ولجنة إعداد ميثاق العمل الوطني وتفعيله
الوطنية لتقويم  واللجان لجنة إعادة النظر في التظلمات الخاصة بالمعامالت التجارية والقطاعات العامة
 .وقد تولت المرأة العربية ألول مرة بعض المناصب التي آانت مغلفة أمامها  .المؤهالت العلمية

 
شارآة المرأة في عمليات صنع القرار، قامت اآلليات الوطنية في بعض هذه الدول وعلى صعيد دعم م -84

 زيادة مشارآة المرأة في إلى ، تهدف على العموم لمراعاة خصوصيات الجنسينبتنفيذ تجارب 
وقد حققت .  عمليات التخطيط الوطني الشامل، وزيادة مشارآتها في المواقع اإلدارية العليا في مؤسسات الدولة

 .تجارب رائدة ضمن هذا المجال
 

 العقبات والفجوات والتحديات المتبقية  -2
 

 من المشارآة المتزايدة في معظم القطاعات، ما تزال المرأة في بعض الدول العربية مهمشة في بالرغم -85
 العربية ولهذا وبالرغم من المكتسبات الواضحة التي تم تحقيقها في هذا المجال في الدول مراآز صنع القرار

 : ومنها ما يليزالت قائمة  صعوبات ماالعقبات وال إال أن عمومًا
 

الفجوة بين الرجال والنساء في الحياة بردم عدم توفر االلتزام السياسي الفعلي لدى صناع القرار  )أ( 
لتطبيق السياسية واتخاذ القرار، حيث هناك فجوة ما بين الخطاب الراعي للمساواة وتكافؤ الفرص وما بين ا

 ؛ العملي له
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 ؛ تنميط أدوار الجنسين في المجتمعوالموروث الثقافي واالجتماعي  )ب( 
ضعف تمثيل النساء في األحزاب السياسية وبشكل  و مستوى رسم السياساتعلىتدني نسبة النساء  )ج( 

 ؛ تحيز هذه األحزاب ضدها وخاص في الهيئات العليا
  ت؛يادالتحوزال يواجه بعض الصعوبات  آتدبير مؤقت ماالنسائية ولو نظام الحصص تطبيق  )د( 
 ؛ استمرار حرمان المرأة من مناصب معينة )�( 
 ؛ ارتفاع معدل األمية بين النساء )و( 
 .صعوبة الجمع بين المسؤوليتين داخل البيت وخارجه )ز( 

 
ًا -86 ة عموم دول العربي د تعهدت ال رأة لك وق اندة الم د لمس د من الجه ذل المزي اذ بب ز اتخ ى مراآ ي تصل إل

ل النسبي و       و القرار وين    .  نظام الحصص  بزيادة مشارآتها من خالل التمثي ا تعهدت بتك ل    آم ة تتقب ة مجتمعي ثقاف
زيادة مشارآتها   ، و تفعيل الحقوق الواردة في الدستور والتي تكفل للمرأة المساواة         و وجود المرأة في المراآز العليا    

ة ال    ي ملكي أجور وف ل الم ي العم رار     ف نع الق ي ص ا ف ادة تأثيره دف زي ا به ي إدارته وارد وف انون  ، وم ديل ق تع
رار                  ، و االنتخابات ة دورهن في مراآز صنع الق وعيتهن بأهمي اء  ، و رفع المستوى الثقافي والسياسي للنساء وت إلغ

 .الطائفية وتغيير الذهنية السياسية التقليدية
 

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  -حاء
 

 اسات واإلجراءات واإلنجازاتالسي  -1
 

حقوق مجال ناشطات في مع مع المنظمات غير الحكومية، وباالشتراك قامت أغلب الدول العربية  -87
لنهوض جل اأالقطاعية المتنوعة المواضيع من  طخطالمرأة، بوضع خطة واستراتيجية وطنية، والعديد من ال

 وخطة القضاء على ،خطة إدماج المرأة في التنميةاالت ومنها بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها في آافة المج
 في خصوصيات الجنسين موضوع لتم في بعض الدول تعيين نقاط ارتكاز آما   .العنف ضد المرأة

ترآز اإلستراتيجيات على التعديالت التشريعية، وعلى زيادة مشارآة و  .عدد من الوزارات آما سبق ذآر ذلك
، وعلى الفرص المتساوية في  والتحكم فيهاالموارد االقتصاديةإلى امة، وعلى أهمية الوصول المرأة في الحياة الع
ومراجعة آليات العمل على تنفيذها في إستراتيجياتها  ةوقد أقدمت بعض الدول على مراجع  .مختلف المجاالت

رأة خالل العقد ضوء المستجدات السياسية واالقتصادية وفي ضوء التطورات التي طرأت على أوضاع الم
 . جهة أخرى، وبناء على الدروس المستقاة من تنفيذها والنتائج واإلنجازات التي تم تحقيقها من جهةاألخير من 

وتمكين المرأة الجنس البدء في تطبيق نماذج دمج منظور نوع  في مقدمتها مةاوقد أدى هذا إلى تحقيق إنجازات ه
 .في مؤسسات ودوائر القطاع العام

 
تولى هذه اآلليات بالتعاون مع مؤسسات وطنية مختصة ومع الخبراء، مهمة التدريب والتكوين في تو -88

وقضايا آيفية تنفيذ خطط الدمج والحفاظ على استمرارية العمل بها، وآتابة التقارير، ومجال بناء القدرات، 
العهد في معظم هذه الدول، ما تزال حديثة نوع الجنس اإلشارة إلى أن تجارب دمج منظور وتجدر .  الجنسين

ولكن بالرغم من ذلك فإن التجارب التي تم تنفيذها على مستوى المؤسسات الوطنية والخبراء المحليين جيدة 
 .وحققت إنجازات مهمة
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بعض الدول فقد عملت وفيما يتعلق بآليات المتابعة والرصد لقياس التقدم المحرز في مجال التنفيذ،  -89
 في المؤسسات الوطنية تتضمن جزءًاالجنس العديد منها، حيث أن آل خطة لدمج منظور نوع لى إنشاء عالعربية 
 .تفصيلالوقد سبق التعرض لهذا الموضوع ب  . بالمتابعة والرصد وآليات القيام بذلكخاصًا

 
 قًاآل دولة مجاالت االهتمام الحاسمة بالنسبة إليها انطالحددت  فقدوفي مجال البيانات واإلحصاءات،  -90

ضمن آل مجال من مجاالت االهتمام حسب الجنس ت المصنفة ءا تزال اإلحصاال وعمومًا.  من أولوياتها
زال العديد من ي ال اإلحصاءات الصادرة عن األجهزة اإلحصائية العامة، ءإشكالية ملحة، فباستثناتمثل الحاسمة، 

اريرها السنوية والدورية بدون تصنيف كن آلها في بعض هذه الدول، تصدر تقيالمؤسسات الحكومية إن لم 
 .هذه المسألة أهمية مضاعفةإلى إيالء  بعض آلياتها الوطنية وشرآائها دفعاألمر الذي اإلحصاءات حسب الجنس 

 
دور رئيسي في بلمنظمات غير الحكومية النسائية تضطلع ا ،على صعيد مؤسسات المجتمع المدنيو -91

 تحقيق المساواة بين الجنسين ، والجنسنوع حرز في تطبيق منظور المتابعة والرصد لقياس التقدم الم
في بعض الدول قوة مطلبية، وقوة ضغط، وقوة هذه المنظمات آما تشكل .  وتمكين المرأة في آافة المجاالت

 عملت بعض حكومات هذه الدول على إشراك هذه المنظمات بشكل رسمي   وقد.اقتراحية من أجل تحقيق ذلك
 .ليات التي أنشأتها من أجل متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأةفي معظم اآل

 
 التحدياتالفجوات والعقبات و  -2

 
 : في ما يليتتلخص العقبات والصعوبات األساسية والرئيسية بشكل عام  -92

 
معظم مل  برنامج عبالرغم من التقدم الملموس في مرآز المرأة، إال أن قضيتها لم تدمج بعد في )أ( 
 ؛ ات العربية ولم توضع بعد على قائمة سلم أولويتهاالحكوم

 متخصصة لمسح قضايا الجنسين؛  الدراساتللم عدقص الموارد والن )ب( 

 ؛ ضعف أجهزة المتابعة وضعف تكوين أعضائها )ج( 

ع غياب اإلطار المؤسسي للتنسيق بين مختلف القطاعات والشراآة مع المجتمع المدني والقطا )د( 
 ؛ الخاص في أغلبية الدول

 ؛  المحلية واالعتماد بشكل أساسي على المساعدات األجنبيةالمواردضعف  )�( 

تمثل ضمن آل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمة، حسب الجنس ت المصنفة اءا تزال اإلحصال )و( 
عنها بشكل عام لبيانات في حاجة إلى تعزيز نمط االمجاالت معظم تزال ، وال إشكالية ملحة في هذه الدول

 ؛ والعنفوالبيانات المصنفة حسب الجنس بشكل خاص آالبيانات المتعلقة بالبيئة والفقر 

يأخذ في االعتبار الذي تخطيط التوعية بأهمية الال تزال المؤسسات الرسمية واألهلية بحاجة إلى  )ز( 
 مشارآة المرأة في جميع مراحل التنمية؛ 

زيادة وعيهم بالفوارق بين  من الجنسين، وفراداأل قدرات  تعزيزإلىسة ماحاجة ال تما زال )ح( 
  .الجنسين إلدراك القضايا المترتبة على ذلك واألخذ بها في جميع البرامج

 



-23- 

   حقوق اإلنسان للمرأة-طاء
 

 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1
 

على صعيد السياسات في هذا المجال عربية اإلنجازات المهمة والجديدة التي حققتها بعض الدول المن  -93
والتغييرات التشريعية الناجحة تبني مرجعية جديدة تقوم على العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق 

 منها نصوص جديدة لقانون األسرة تضمن للمرأة آخطوة أولى بعض حقوقها والواجبات صيغت انطالقًا
تكوين قضاة جدد رافق هذه التغييرات  . تغيير لعدة عقودال على اإلنسانية األساسية، التي ظلت مستعصية

تنظيم برامج ثقافية آما رافقها  للتطبيق الفعلي لها، وتدريب القدامى منهم على المقتضيات الجديدة ضمانًا
نصت بعض الدول العربية   و.من أجل التوعية بهذه المقتضيات وإنشاء محاآم خاصة باألسرةمتنوعة وإعالمية 

، باإلضافة إلى ما سبق ذآره بالنسبة ي دساتيرها على احترام حقوق اإلنسان آما هي متعارف عليها دوليًاف
وأحدثت .  لمعظم الدساتير العربية من آفالة المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في الحقوق والواجبات

  يرأة والطفل وذو، وبالم مكلفة بحقوق اإلنساناتأو مفوضيبعض الدول منها وزارات 
االحتياجات الخاصة من الجنسين، وأنشأت آليات إضافية لآلليات الوطنية السابقة آالمجالس االستشارية 

مؤسسات وطنية مستقلة تقوم بدور المنظم آلليات العمل على هذه الحقوق  بصفتها والمراآز الوطنية لهذه الحقوق
.  تالءم والنصوص الدستورية ومضمون االتفاقيات الدوليةورصد تطبيق القوانين، واقتراح التعديالت بما ي

منظمات ومؤسسات حقوق اإلنسان غير ذلك هناك باإلضافة إلى   و.الشكاوى من األفراد والمؤسساتهذه وتتلقى 
 .الحكومية

 
ة، وصادقت دول عربية في السنين األخيرة على مجموعة من االتفاقيات الدولية بما فيها المتعلقة بالمرأ -94

 لمقتضيات المواد غير المتحفظ عليها من آما أقدمت أغلبية الدول العربية على تعديل مجموعة من القوانين طبقًا
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبذلك أضافت مكتسبات تشريعية لصالح المرأة وقضت 

حق المرأة المتزوجة في إصدار جواز لمكتسبات هذه اومن أبرز   .قائمةعلى معظم حاالت التمييز التي آانت 
منح المرأة المتزوجة والمطلقة واألرملة حق الحصول على ، والزوجمسبق من سفر دون الحصول على إذن 

 لمرأة العاملةل التقاعدي المعاشتوريث ، و مدفوعة األجرًا يوم90رفع إجازة األمومة إلى ، ودفتر عائلة مستقل
 .لورثتها الشرعيين

 
 في بعض المجالس البرلمانية العربية مناقشة عدة اقتراحات متعلقة وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليًا -95

بالحقوق اإلنسانية للمرأة وآذلك ببعض فصول القوانين ذات العالقة، آموضوع الجنسية األصلية وحق األم في 
وقد أنهى مجلس منها مناقشته ( ا األجنبي لزوجه جنسيتهاتخويلها بصفة آلية ألبنائها، وحق الزوجة في تخويل

ناقش بعض الدول العربية تآما   .من قانون األسرةأخرى  ومواد ،)صدر قانون الجنسية مؤخرًاأولهذا الموضوع 
مة ءتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية سحبها، األمر الذي سيسمح بمال

 . االتفاقيةنية مع مضمونمقتضيات القوانين الوط
 

اصة بحقوق أستاذية خإنشاء آراسي في هذا المجال  البرامج الناجحة التي اتخذتها الدول العربية منو -96
الموظفين في مختلف األجهزة وتوعيتهم بحقوق المرأة التي تنص عليها االتفاقيات تدريب ، والمرأة داخل الكليات

تفاقية اال المعنية بالوزارات تدريب موظفيجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على الدولية وخاصة اتفاقية 
المهتمة إشراك المنظمات غير الحكومية ، وعلى آيفية صياغة التقرير الوطني الذي يبعث للجنة هذه االتفاقية

، ات الخاصةالنساء ذوات االحتياج بحقوقاالهتمام ، و في صياغة التقرير الوطنيبالحقوق اإلنسانية للمرأة
 .منهنضحايا العنف  وخاصة النساء بحقوقهنفئات من وتوعية 
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 ةالعقبات والفجوات والتحديات المتبقي  -2

 
ال،  -97 ذا المج ي ه ات والصعوبات والفجوات ف م العقب ير امن أه ة اللتفاس ي فقهي ي الت ين الجنسين ف ز ب تمي

ا  الحقوق وتحرم المرأة من حقوقها اإلنسانية التي خولها إيا      ين   الفجوة  ادين، ومن آثاره  ال ه ة ب وانين ذات   القائم الق
ا     ا وممارستها         ، وج العالقة والتطبيق الفعلي له ع به ة التمت ا بكيفي وقهن وإم ا بحق افي   ؛ وهل النساء إم الموروث الثق

ة في           ؛ و والعادات والتقاليد التي مازالت تؤثر في نظرة المجتمع للمرأة         ائدة والمتحكم اط السلوآية الس الوسط  األنم
 .االجتماعي والمتشبعة بثقافة الالمساواة بين الجنسين

 
ين                       -98 اواة ب ة من أجل المس ديالت واإلصالحات القانوني وتتعهد الدول العربية في هذا المجال بمواصلة التع

اواة  ، وبتطبيق الم   الحقوق المعترف لها بها حالياً    تطبيق  المرأة حقوقها اإلنسانية، وبالعمل على      إعطاء  الجنسين و  س
 .بين الجنسين في الحقوق العملية

 
 اإلعالموسائط المرأة و  -ياء

 
 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1

 
من التدابير الناجحة على صعيد السياسات العامة والتغييرات التشريعية التي اتخذتها الدول العربية بصفة  -99

ضع استراتيجية إعالمية وبرامج واتفاقيات و، والقائمةالقوانين سن قوانين جديدة وتعديل عامة في هذا المجال 
إعادة تنظيم بقضايا الفوارق بين الجنسين، وتدريب العاملين في اإلعالم من أجل توعيتهم لخطة وضع ، وإعالمية

 .بإشراك المجتمع المدني إنشاء مجالس لإلعالم، ووزارة اإلعالم
 

 : ما يليجال في هذا المومن البرامج والمشاريع الناجحة  -100
 

 عن طريق تخصيص صفحات اتطرق وسائل اإلعالم بأشكالها المختلفة لقضايا المرأة، إم )أ( 
 ؛ أسبوعية أو بزيادة عدد البرامج التلفزيونية واإلذاعية المتعلقة بالموضوع

 ؛ استخدام القنوات المختلفة للترغيب في استخدام وسائل تنظيم األسرة )ب( 
 ؛ تمع على المشارآة في االنتخابات أفراد المجوحث )ج( 
تحسين مضمون برامج وشراك المرأة في مناقشة القضايا العامة التي تعرض على المشاهدين إ )د( 
 ؛ المرأة

 ؛ توجيه برامج خاصة للمرأة الريفية )�( 
 ؛ تخطيط وتطوير البرامج لتشجيع الكوادر من الجنسين لإلبداع في مجاالت الثقافة والفنون )و( 
تعزيز مكانة المرأة في مجال العمل اإلعالمي وتطوير مشارآتها ومساهمتها بشكل ملموس على  )ز( 

 ؛ مستوى وزارة اإلعالم ومؤسساتها المرئية والمسموعة والمقروءة
عمل بالطاقة التي تراديو أجهزة التمكين السكان المعزولين من النفاذ إلى المعلومات عن طريق  )ح( 
 .الشمسية
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ا وقامت بعض المنظمات غير الحكومية بإنتاج مجموعة من األفالم الوثائقية التي تناقش بعض قضايا هذ -101
 .المرأة مثل قضايا العنف، والطالق والجنسية

 
 العقبات والفجوات والتحديات  -2

 
ي التلفزي   -102 امالت ف بة الع ادة نس الم، وزي ات اإلع ن آلي اء الخريجات م بة النس ادة نس ن زي الرغم م ات ب ون

رار والتخطيط اإلعالمي في      ووآاالت الصحف، فإن المرأة في معظم الدول العربية مازالت مغيّ          ع الق بة عن مواق
ز في الوظائف            . آافة مجاالته  تخلص  .  آما أن هناك تدن لوجود المرأة في الصحف السياسية من جراء التميي  وت

ى األ  الم عل ائل اإلع ة وس ز أغلبي ي ترآي ات والصعوبات ف رأةةدوار التقليديالعقب ة للم دم ، و والصورة النمطي ع
ا  بة إليه ة بالنس يع الهام رح المواض راآ، وط دم إش نع  هاع ا ص ية ومنه يع السياس ي المواض   ف

رار  اذ الق وء واتخ ك        ، وس ى ذل ب عل انون يعاق ود ق دم وج ة وع ي الدعاي رأة ف تخدام الم عوبات  .اس ن الص   وم
ات      م، و الخريجات من آليات اإلعال   ارتفاع نسبة العاطالت من     والتحديات أيضًا    أو سكان   عدم استفادة النساء األمي

ة  وعالوة على ذلك فإن     .  من اإلعالم المقروء القتصار توزيع الصحف على المدار الحضري فقط         البادية   محدودي
 .توفر الكهرباء في الريف يحرم فئات آثيرة من الجنسين من االستفادة من خدمات اإلعالم المرئي

 
راز                   و -103 رأة، وإب تتعهد الدول العربية ببذل مزيد من الجهد من أجل تعزيز دور اإلعالم في مساندة قضايا الم

رأة   ، و قدراتها الفكرية، ونشر فكرة المساواة بين الجنسين       ى    ، والحد من الصورة النمطية عن الم تشجيع النساء عل
 .الرجالالقيام بإنتاج إعالمي شخصي حتى ال يبقى هذا اإلنتاج حكرا على 

 
 المرأة والبيئة  -آاف

 
 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1

 
من التدابير الناجحة على صعيد السياسات العامة والتغييرات التشريعية التي اتخذتها الدول العربية بصفة  -104

إنشاء مجلس ، وئةحماية المرأة من مخاطر البيالخاصة بالبيئة والتي تنص على سن القوانين عامة في هذا المجال 
 بترسيخ البعد البيئي في ًاخاصًا تضمين االستراتيجيات الوطنية محور، ولحماية البيئة بإشراك المجتمع المدني

 .جميع السياسات
 

إنشاء مشروع المختارات البيئية الذي يهدف إلى إبراز في هذا المجال ومن البرامج والمشاريع الناجحة  -105
إلى تعزيز دور المواطن في حماية البيئة آما يهدف يما يتعلق بتحسين الوضع البيئي، ة في المجتمع فأدور المر

  ومن البرامج .وترشيد االستهالك، وتعزيز دور المؤسسات األهلية في دعم مشاريع الوعي البيئي والصحي
الجنسين؛ ئي بين فع الوعي البيلر تحت شعار من أجل بيئة سليمة، محليةالقيام بحمالت وطنية والناجحة أيضًا 

؛ تكوين لجنة تطوعية لحماية البيئة وتأسيس محميات للنباتات وبعض الحيوانات؛ وإعادة تصنيف المخلفاتو
؛ القيام بدراسات تساعد في رسم المشروعات الجادة؛ ومراعاة البعد البيئي في تخطيط مشروعات المرأةو
  .ألهلية على تنفيذ مشروعات لخدمة البيئة والمرأةتشجيع الهيئات ا؛ وإشراك المرأة في إدارة شؤون البيئةو
 

مع المؤسسات الدولية المهتمة بتقديم الدعم للمشاريع البيئية باالشتراك وتم تنفيذ معظم هذه البرامج  -106
والمنظمات غير الحكومية التي ازداد عدد العاملين فيها على قضايا مرتبطة بالبيئة في السنوات األخيرة، والتي 

 برصد ومتابعة التشريعات واألنظمة هذه المؤسسات آما تقوم .  بتنفيذ عدة مشاريع بيئية وأنشطة مختلفةقامت
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الخاصة بهذا المجال، ورفع وعي المواطنين بقضايا البيئة، ونشر المفاهيم الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية 
 . وطرق الحد من التلوث البيئي

 
 ياتالعقبات والفجوات والتحد  -2

 
ى العراق      حرب الخليج االحتالل اإلسرائيلي و  آثار  من العقبات والصعوبات في هذا المجال        -107 ،  والحرب عل
ة             و ولي شؤون إدارة البيئ دى النساء لت اتي            ، و غياب المهارات الالزمة ل ة، وانحسار الغطاء النب وارد المائي ة الم قل

دخل              وغيرها من مظاهر تدهور الموارد الطبيعية التي ترغم ال         درة لل ي عن أنشطتهم الم ى التخل نساء والرجال عل
ر الذين يعانون من     السكان وفي مقدمتهم النساء     سبب من أسباب تزايد عدد      فتتحول المشاآل البيئية إلى        ومن    .الفق

رأة   عدم  الفرق بين المدن والقرى و     التحديات في هذا المجال أيضًا       ة  وعي الم ة وفي موضوع     الريفي ا آاف بحقوقه
ع مستواها                 المير ا برف وارد خاصة األرض والقروض التي تسمح له ى الم درة حصولها عل اث خاصة، ومن ثم ن

اً       ، عالوة على أن قلة      المعيشي دريبها مهني ا وت ام بتمكينه اً  االهتم اً     واجتماعي وعي          يشكل عائق دمها ونشر ال ام تق  أم
 . القرار في آل الميادين وهذا الواقع يترآها خارج دائرة التأثير وصنع. لديها في هذا المجال

 
رأة        -108 ى الم ة عل يئة للبيئ ار الس ن اآلث ف م ى التخفي ل عل ة بالعم دول العربي د ال ن   وتتعه اء م ين النس بتمك

ة رصدها ة ومتابع ي وضع السياسات البيئي ارآة ف ة صحية والمش وفير بيئ ين  ونشر ت ة وخاصة ب ة البيئي التوعي
 .ناهج تربوية للحافظ على البيئةصياغة م ورسم المشروعات وتخطيطها والنساء

 
 الطفلة  -الم

 
 السياسات واإلجراءات واإلنجازات  -1

 
 ومن أهم التدابير الناجحة على .  األخيرةوات لهذا المجال في السن آبيرًاأولت الدول العربية اهتمامًا -109

 : ما يليهذا المجال في اتخذتها الدول العربية التي صعيد السياسات العامة والتغييرات التشريعية 
 

 مبدأ المساواة بين الجنسين، وعلى ضرورة توفير الحماية والرعاية ىأآيد الدساتير الجديدة علت )أ( 
 ؛ االجتماعية لألطفال

 أآثر سن قوانين جديدة خاصة باألطفال، تتضمن نصوصًاو اتفاقية حقوق الطفل المصادقة على )ب( 
 ؛ ال وتأمين ظروف نشأتهم السليمة في بيئة صحية، واحترام آرامتهم ونشأتهم لدور الدولة في رعاية األطفتحديدًا

 من اتفاقية حقوق الطفل، وهناك من الدول من عملت باإلضافة إلى تنقيح القوانين النافذة انطالقًا )ج( 
 ؛ ذلك على دمج مواد خاصة باألطفال في قانون األسرة

 في الحياة وفي السالمة الجسدية هاقحالتأآيد على  وتكوينالتأآيد على حق الطفلة في التعليم وال )د( 
 ؛  والجنسية والتسجيل في الدفتر العائلي واالسمالهوية ولحضانة والنفقة والسكن واوالنفسية
منع تشغيل  ورفع سن الزواج و الولد المجهول األب اسما وعدم تسجيله تحت صفة لقيطاءإعط )�( 

 ؛ الطفالت الصغيرات
مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات تنفيذ  )و( 

 ؛ الفورية للقضاء عليها
 وزارات للدولة؛ إنشاء  )ز( 
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وضع ووضع خطة وطنية شاملة لحماية حقوق األطفال وتحسين أوضاعهم ونمائهم ومستقبلهم  )ح( 
 ؛ استراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة مع خطة عمل

االهتمام بالطفالت ذوات  ون وطنية للطفولةا لجلتشكيوإنشاء مرصد أو مجلس للطفولة  )ط( 
 . االحتياجات الخاصة

 
ومن التدابير والبرامج والمشاريع الناجحة في الدول العربية تشكيل لجان عمل في مختلف الوزارات  -110

تقتصر على  وزاراتبالنشاء دور حضانة ملحقة إ، واتفاقية حقوق الطفلمن لدراسة البنود الخاصة بكل منها 
تقديم بعض ، وإنشاء دور حضانة في مراآز محو األمية لرعاية أطفال المستفيدات، واستقبال أطفال موظفيها فقط

إجراء و ،الوزارات المعونة المالية الشهرية لألطفال اليتامى وأطفال المسجونين وآذلك األطفال المعاقين
تنظيم ، ووضع برامج متنوعة لتنمية مواهب األطفال ورعاية احتياجاتهم الثقافية والصحية ودراسات استقصائية

وعي األطفال من الجنسين زيادة آما تم إنشاء برلمان الطفل الذي يهدف إلى .  ورش عمل ورحالت علمية
 نظمت بعض ،هنحماية الطفالت من العنف الموجه ضد ومن أجل . بالحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية

 .أنشأت المنظمات غير الحكومية دور األمان لألطفال، والحكومات حملة ضد االستغالل الجنسي لألطفال
 

 العقبات والفجوات والتحديات  -2
 

غياب ، وتفعيل القوانين ذات العالقةمن أمثلة العقبات والصعوبات والفجوات في هذا المجال عدم  -111
ظاهرة ختان البنات على نطاق ، وانتشار قلة رياض األطفال وانعدام المجانية منها، واستراتيجية وطنية للطفل
التنشئة األسرية ، والعامل الثقافي خاصة في البوادين، والفجوة في التعليم بين الجنسي، وواسع في بعض الدول

د األطفال في المجالين العنف ض، وجنوح األحداث، وقلة البرامج حول حقوق الطفلة، والزواج المبكر، والتقليدية
، التشرد الناتج عن التفكك األسري أو الحرمان من الحماية األسرية، والتسول باستعمال األطفال، والعام والخاص

 صعبة، والمعوقين الذين يواجهون غياب مصير األطفال الذين يعيشون أوضاعًا، واالستغالل الجنسي لألطفالو
 .هياآل اإليواء

 
 العربية عموما في هذا المجال بإدخال التعديالت الالزمة على قوانينها لصالح تعهدت الدول و -112

الطفلة، وتوفير التعليم لها، وتدريب العاملين في األجهزة المختلفة على حقوقها والتوسع في مدارس الفصل 
 .التمييز ضدهامظاهر الواحد للتلميذات وتنقية الكتب المدرسية من 
 سسيةالمؤرتيبات الت  -ثالثًا

 
 في تحقيقها  التي تنص عليها أغلبية الدساتير والقوانين العربية، وطموحًاتعزيزًا للمساواة بين الجنسين -113

، لمرأة ورفعًا لشأنها بما يحقق لها مساهمة أآبر وأشمل في عملية التنميةاتمكين  لدعمًاوفي آافة المجاالت، 
 لمتابعة وتنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية  ودعمًا،آمواطن يتمتع بكامل أهليته في الشراآة البناءة

الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بذلت الدول العربية من أجل ذلك، جهودا ملموسة في تطوير اإلطار المؤسسي، 
رآز ممما أدى إلى تقدم ملموس في ، وعلى اتخاذ تدابير مؤسسية متنوعة، حيث عملت على إنشاء آليات متعددة

 .تحديات قائمةالفجوات و ال ولكن بالرغم من ذلك مازالت. المرأة
 

 آلليات المؤسسية الوطنية  ا-ألف
 

لمرأة، ومنهاج العمل المنبثق عنه، بالعمل على إنشاء هيئات وآليات با المعنيأوصى المؤتمر العالمي  -114
إلحراز تقدم في مجال النهوض بالمرأة منحها صالحيات التخطيط والدعوة "وطنية مناسبة للنهوض بالمرأة، و
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 لترجمة المساواة الدستورية ذلك، ووعمًال ب.  )217 الفقرة، بيجين( منهاج عمل "ورصد خطى هذا التقدم
حداث ، بإبصفة عامة، غلبية الدول العربيةقامت أبين الجنسين في السياسات المؤسسية والقطاعية والتشريعية، 

 آالوزارة المكلفة  من بين المهام الموآلة إليها قضية المرأةاتأو وزاررأة والطفولة وزارات جديدة مكلفة إما بالم
 في نفس الوقت وزارة خاصة توجدمن الدول وفي عدد .  بالتنمية السياسيةالوزارة المكلفة أو ، بحقوق اإلنسان

 وحدات للمرأة في ،لكباإلضافة إلى ذمن الدول، آما أنشأت مجموعة ، بالمرأة ووزارة خاصة بحقوق اإلنسان
 .الجنسعدم التمييز على أساس مبدأ وزارات متعددة بغرض تطبيق 

 
جالس وطنية أوآلت إليها مجموعة من وهيئات والجعلى إحداث الدول العربية ومن ناحية ثانية عملت  -115

 : ي هذه المهام ما يلمن أهمو.  ستشاريةاالتنسيقية والتنفيذية ومنها المن المهام الرئيسية 
 

 ون المرأة؛ ؤشالمتعلقة ب العامة اتلسياسوضع ا )أ( 

مراجعة آافة القوانين النافدة المتعلقة بالمرأة واقتراح البديل في حالة وجود تمييز بين الجنسين  )ب( 
 ؛  لمجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين أو ما يجب اتخاذه من جديد تنفيذًافيها

بشؤون عالقة الخطط الوطنية التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له المشارآة في رسم  )ج( 
بإعداد الخطط آلفت هذه الهيئات الوطنية المرأة، بل هناك من الدول من لم تكتف بالمشارآة فقط بل 

  ومتابعةمتابعة تنفيذهاب وآذلكواالستراتيجيات الوطنية وتحديثها وتطويرها آلما تغيرت الظروف واألوضاع، 
 ؛ ما تم اتخاذه من سياسات عامة متعلقة بشؤون المرأة

وبين مختلف الوزارات والمؤسسات  هذه الهيئات الوطنية تشكيل شبكات اتصال سواء بين )د( 
 ؛ بينها وبين المنظمات الدولية المحلية واإلقليمية المعنية، أو بينها وبين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو

 ؛  حول المرأة وحول االتفاقيات الدولية المتعلقة بهاالبرامج التدريبيةءات الثقافية واللقايم نظت )�( 

 ؛ القيام بالدراسات الالزمة )و( 

متابعة التي أنشأتها المؤسسات ال، وتمثل فرق  في رسم السياسات والخططالجنسدمج منظور نوع  )ز( 
في السياسات واالستراتيجيات قضايا الجنسين  الحكومية في بعض الدول العربية تجربة هامة في مجال دمج

في مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع االرتكاز القطاعية وتحليلها، وتتشكل هذه الفرق من ممثلي نقاط 
 ؛ المدني

 هذا الشأن، ولدى الشرآاء في مجال التنمية والمجتمع المدني يمناصرة لدى أصحاب القرار فال )ح( 
 ؛ وع، ومراعاتها في البرامج اإلنمائيةبغية تبني مقاربة الن

  .تجنيد الموارد الالزمة لذلكمصنفة حسب الجنس وتكوين قاعدة بيانات  )ط( 
 

ًا في     أنشأت بعض الدول العربية لج    آله،  وإلى جانب هذا     -116 ل،          ان المرأة والطف ة، خاصة ب المجالس البرلماني
اقتراح  وم ب ريعات التق ديل التش القائمتع ة ب دمرأة ة المتعلق انون جدي وم  للنهوض بأوضاعأو بوضع ق ا تق ها، آم

ل           التشريعات والقرارات المتعلقة ب   مقترحات  مناقشة  ب دم من جهات أخرى قب ى السلطة       المرأة التي تق  عرضها عل
 .تشريعيةال
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  دوائرالمديريات والهم لكل من هذه الهيئات على المستوى التنفيذي والشرآاء الرئيسيون  -117
الجهاز  الوطنية مثل جهزةاألهيئات والالمرأة في بأوضاع التابعة لمختلف الوزارات المعنية والقطاعات 

بمراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع  ملحوظًا ًاالذي يبدي اهتمامت ءاإلحصااأو المرآزي للمعلومات 
في ة المعلومات، ودعم أهداف األجهزة الحكومية من خالل االستغالل األمثل لتقنيقوم بيته، آما ءاإحصا

 .جمعيات النسائية والمؤسسات الحقوقيةمؤسسات المجتمع المدني وخاصة ال
 

موارد بشرية من أطر إدارية وخبيرات ومختصات في مجال المرأة ب بعض هذه اآلليات الوطنية متعوتت -118
مباشرة من الحكومة، إضافة محلية المالية الموارد ، والالمعدات المكتبية الضروريةب متعآما تتقضايا الجنسين و

 لمهامها وفي تمويلها للبرامج والنشاطات التي تقوم بها في هذا الصدد موارد مالية أدائهاإلى أنها تلتمس في 
أعلى مع عالقة مباشرة تتمتع هذه اآلليات بو  .محلية وأجنبية خاصة من المنظمات الدولية المحلية واإلقليمية

، وتعمل بشكل عبر وزاري على قضايا المرأة ممثلة بمديرية أو ولة في الدمستويات صناعة القرار السياسي
 .دائرة المرأة في بعض الوزارات المعنية والكثير من القطاعات التنموية

 
 : المستقبلية في مجال اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةالتدابير  -باء

 
قرار إ منها تقبلية في مجال اآلليات المؤسسيةبأن تتخذ تدابير مس تتعهد الدول العربية بصفة عامة -119

؛ وإعداد برنامج عمل وطني للنهوض هي في قيد اإلعداد في بعض هذه الدولاستراتيجية النهوض بالمرأة التي 
بين ة؛ وإقامة شراآة أو األهليفي المؤسسات الرسمية بين الجنسين سواء  التمييزآليات لرصد إنشاء بالمرأة؛ و

معنية لا المؤسسية الوطنية اآللياتمختلف  قنوات التعاون بين تلك األجهزة وسهيللت زة المعنيةالوزارات واألجه
 .بقضايا المرأةالمعنية في برنامج عمل الوزارات  اآلليات المؤسسيةبإشراك هذه لمرأة بقصد التنسيق؛ وبا
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 التحديات الرئيسية والتدابير المستقبلية لمواجهتها   -ًارابع
 

 حديات الرئيسيةالت  -ألف
 

هناك مجاالت من مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، التي حصل فيها تقدم جيد آمجال  -120
حصل فيه تقدم أقل مقارنة باألولى آمجال حقوق اإلنسان للمرأة ومجال العنف ما التعليم والصحة، وهناك منها 

  جاءت متعارضة مع الوضع االجتماعي ضد المرأة، وذلك ألن األهداف الخاصة بالمرأة فيها
 .والثقافي السائد، األمر الذي أدى إلى التعثر في تنفيذها

 
د من   ال بد من  الحاسمة، فم من البرامج والمشاريع التي اتخذت لتنفيذ مجاالت االهتما  مولهذا وبالرغ  -121 المزي

ال            دابير، وبالت رامج والمشاريع والت اذ من    يالعمل والمزيد من الب تقبل، بحس        اتخ ات   ب إجراءات في المس  األولوي
ذه المجاالت       أصبح   فقد  .  التي تحددها األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية      ى       بعض ه في حاجة ملحة إل

  . والعنف ضدها ،حقوق اإلنسان للمرأةوالمرأة واالقتصاد، والمرأة والفقر،   من مجاالت أخرى آمجال     العمل أآثر   
 .الرئيسيةتجاوز التحديات أساسًا عمل تنفيذ هذا اليتطلب و
 

  :ط التاليةا في النقتتلخص التحديات الرئيسية عمومًاو -122
 

 ؛  المؤسسية لألجهزة واآلليات الوطنيةتمحدودية اإلمكانيا )أ( 
 ؛ ضعف الموارد الماليةواألوضاع السياسية غير المستقرة  واألوضاع االقتصادية الصعبة )ب( 
، وقلة برامج التوعية والتدريب في مجال قضايا الجنسين المتخصصة في دمج نوع قلة اآلليات )ج( 

 خصوصيات الجنسين؛ 
مجاالت االهتمام الحاسمة، مما التداخل الكبير بين أهداف مختلف  والعوامل االجتماعية والثقافية )د( 

 متجزئة؛ يقتضي معالجتها بشكل متكامل وفي إطار متعدد األبعاد وليس بطريقة 
بيعة اإلطار الدولي لمعالجة واقع المرأة، والذي رآز على مالمح دولية مشترآة، وأهمل ط )�( 

الخصوصيات المحلية واإلقليمية والواقع القائم بكل مكوناته، والتي هي بالغة األهمية في المنطقة العربية، خاصة 
 .في مجال التشريعات

 
 لتدابير المتخذة لمواجهة التحديات  ا-باء

 
االت ذات       -123 ل يتضمن المج امج عم ة برن دول العربي ن ال ة م اله، وضعت مجموع ديات أع ة التح لمواجه

 .2005األولوية، ومجموعة من التدابير واإلجراءات والمبادرات التي تعتزم اتخاذها ما بعد عام 
 

ة والسياسية     و -124 تلخص  في ظل آل األوضاع االقتصادية منها واالجتماعي ة بالنسبة   المجاالت ذات األ ت ولوي
يّ   ي يتع دول، والت ذه ال ة    له س القادم نوات الخم ي الس ا ف ل عليه ال  ن العم ي مج ر،  ف رأة والفق ال الم رأة ومج الم

ل في الوقت            ،  العنف ضدها مجال  حقوق اإلنسان للمرأة و   ومجال  واالقتصاد،   مع الترآيز على محاور أساسية تمث
 :ذاته أولويات ملحة للمرأة، من أهمها

 
د )أ(  رأةالتع ريعية لصالح الم ة  ، يالت التش ا المدني رية وحقوقه ا األس ى حقوقه ز خاصة عل ع الترآي م

 ؛والسياسية، من خالل تطبيق مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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 ؛التمكين االقتصادي )ب( 
 ؛الحماية االجتماعية )ج( 
 .اآلليات المؤسسية )د( 

 
 المساواة بين الجنسين تنص على التي المواد تفعيل :فيذ سترآز البرامج والمشاريع علىولدعم عملية التن -125

مع الخاصة بالمرأة ومالءمتها القوانين مقتضيات مراجعة ؛ وفي غيره من القوانينو الواردة في الدستور
في الخطط  الجنسين قضايادمج ، وبرامج التوعية والتثقيف للمرأةتنظيم ، و المصادق عليهااالتفاقيات الدولية

تعزيز الفرص مصنفة حسب الجنس؛ و تفصيلية ومؤشرات دقيقة ءاتتوفير إحصاووالمؤسسات الوطنية 
االستمرار في تدريب وتأهيل المرأة على التكنولوجيا الحديثة إلدماجها في سوق ؛ واالقتصادية للمرأة الفقيرة

العمل على تغيير الصورة ؛ ولف اآلليات الوطنيةوضع مخت؛ والتشجيع على العمل وتحسين مستواها االجتماعي
 .النمطية عن المرأة في وسائل اإلعالم
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 التحديات الراهنة والتدابير التطلعية   تقييم جهود الدول العربية و-الجزء الثاني
 للنهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما          

 
د  -126 تعراضبع ذا التق االس ن ه زء األول م ذي تضمنه الج االت    ال ذ مج ي تنفي ة ف دول العربي ود ال ر لجه ري

ة                     تثنائية الثالث دورة االس االهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بيجين والمبادرات واإلجراءات األخرى التي حددت في ال
ذا        ة، يتضمن ه ًا                     والعشرين للجمعية العام ا سجلته من إنجازات، وطرح ًا لم ود، وتقييم ذه الجه  الجزء تلخيصًا له

ديات الرا را للتح دًا القت ة، تمهي ي     حهن ذ ف ة التنفي م عملي ين ودع ا تحس ة منه ة الغاي دابير التطلعي ن الت ة م  مجموع
  . السنوات الخمس المقبلة للنهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما

 
 تلخيص جهود الدول العربية  -أوًال

 
   اإلنجازات-ألف

 
 : حققت الدول العربية إنجازات بارزة من أهمها -127

 
 بما ينسجم وما شهده المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتفعيل وتعزيز  سياسة تمدت الدول العربيةاع -128

 .  وفيما يلي أهم اإلنجازات التي حققتها.  وضعها من تطور وانخراط متزايد في مختلف القطاعات
 
 من الناحية المؤسسية )أ(
 

طار المؤسسي عن طريق إنشاء آليات وهيئات وطنية بذلت الدول العربية جهودًا ملموسة في تطوير اإل -129
وبحقوق اإلنسان استحداث وزارات جديدة مكلفة بالمرأة ) 1: (متعددة، واتخاذ تدابير مؤسسية متنوعة منها

وحدات للمرأة في وزارات متعددة بغرض تطبيق نهج عدم التمييز على أساس وإنشاء ) 2(بالتنمية السياسية؛ و
ما آليات وطنية خاصة على أعلى مستوى أو تعديل مهام اآلليات القائمة منها بما يتالءم مع وإنشاء ) 3(الجنس؛ 

 .  ينص عليه منهاج عمل بيجين بشأن اآلليات الوطنية
 

أوآلت إلى تلك اآلليات مجموعة من المهام الرئيسية التي تتراوح بين تنفيذية وتنسيقية واستشارية، وقد  -130
؛ ومراجعة آافة القوانين النافذة المتعلقة بالمرأة؛ ون المرأةؤشالمتعلقة ب العامة اتلسياسومن أهمها، وضع ا

 أو ما يجب اتخاذه من قوانين جديدة تنفيذا لمجاالت واقتراح البديل في حالة وجود تمييز بين الجنسين فيها
 وخطط التطوير الخاصة ؛ والمشارآة في رسم الخطط الوطنية التنمويةاالهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين

بكل قطاع يعنى بشؤون المرأة؛ والعمل مباشرة على إعداد الخطط واالستراتيجيات الوطنية وتحديثها وتطويرها 
 ومتابعة ما تم اتخاذه من سياسات عامة متعلقة بشؤون  متابعة تنفيذهاوآذلكآلما تغيرت الظروف واألوضاع، 

وضع  الدراسات الالزمة؛ و؛ وإجراءالبرامج التدريبيةقاءات الثقافية والليم تنظ شبكات اتصال؛ والمرأة؛ وإنشاء
 في رسم قضايا الجنسيندمج منظور ؛ وقاعدة معلومات مصنفة حسب الجنس لتكون أساسا للتخطيط والمتابعة

  .واالستراتيجيات الوطنية السياسات والخطط
 

 السياسي في الدول، وتعمل عبر الوزارات ولهذه الهيئات عالقة مباشرة بأعلى مستويات صنع القرار -131
.  على قضايا المرأة، ممثلة بمديرية أو دائرة المرأة في بعض الوزارات المعنية والكثير من القطاعات التنموية

في المديريات واإلدارات على المستوى التنفيذي يتمثل في تلك الهيئات واألجهزة الوطنية الشرآاء الرئيسيون 
 .عة لمختلف الوزارات المعنية بوضع المرأة بكل مكوناتهاوالقطاعات التاب
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راح                 -132 وأنشأت بعض الدول العربية آذلك لجانًا خاصة بالمرأة والطفل في المجالس البرلمانية، تتولى إما اقت
ا  التشريعات  على   تتعديالال المرأة      المعمول به ة ب د       المتعلق انون جدي ولى      للنهوض بأوضاع    أو بوضع ق ا تت ها، آم
ل            التشريعات والقرارات المتعلقة ب    مقترحات  ناقشة  م دم من جهات أخرى قب ى السلطة       المرأة التي تق  عرضها عل
 .تشريعيةال
 

وفيما يتعلق بآليات المتابعة والرصد لقياس التقدم المحرز في مجال التنفيذ، عملت بعض الدول العربية  -133
ور الجنسين في المؤسسات الوطنية جزءا خاصا على إنشاء العديد منها، بحيث تتضمن آل خطة لدمج منظ

  .بالمتابعة والرصد واآلليات الالزمة لذلك
 

مؤسسات ومراآز وجمعيات حقوقية مستقلة، تتولى مهام مساءلة وعملت هذه الدول أيضًا على إنشاء  -134
ييز بين الجنسين بكافة الحكومات في آل ما يتعلق بحقوق اإلنسان، وتشكل وسيلة المساءلة الوطنية في قضايا التم

 .أشكاله وأنواعه، من خالل أهم اآلليات التي تستخدمها وهي آلية الشكاوى
 

ولدعم متابعة وتنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، قامت  -135
 واستراتيجية وطنية، والعديد من غالبية الدول العربية بالتشارك مع المنظمات غير الحكومية، بوضع خطة

 التي تواجهها في آافة المشاآلوحل وتمكينها، لنهوض بالمرأة القطاعية المتنوعة المواضيع من اجل ا طخطال
وقد استعيض .  ومن تلك الخطط خطة إدماج المرأة في التنمية وخطة القضاء على العنف ضد المرأة.  المجاالت

ت بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بخطة أخرى بل وبدأ العمل في خطة العمل الوطنية التي وضععن 
 .2010-2005بعض الدول على وضع خطة أخرى للفترة 

 
وآان للخطط الوطنية وما انبثق منها من خطط قطاعية واستراتيجيات متنوعة دور أساسي في تحقيق  -136

زات في آثير من مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل نجاح هام في مجال السياسة العامة، وفي تحقيق منج
 بيجين، وفي تحقيق تقدم ملموس نحو بلوغ الغايات المحددة في األهداف اإلنمائية لأللفية

 
ترآز اإلستراتيجيات على التعديالت التشريعية، وعلى زيادة مشارآة المرأة في الحياة العامة، وعلى و -137

وقد أقدمت بعض  . لموارد االقتصادية، وعلى الفرص المتساوية في مختلف المجاالتأهمية الوصول والتحكم با
الدول على مراجعتها ومراجعة آليات العمل على تنفيذها، في ضوء المستجدات السياسية واالقتصادية 

الدروس المستقاة من ضوء والتطورات التي طرأت على أوضاع المرأة خالل العقد األخير من ناحية، وفي 
 . التنفيذ والنتائج واإلنجازات التي تحققت من ناحية أخرى

 
وأنشأت بعض الدول أيضًا فرقًا لمتابعة قضايا الجنسين، تمثل تجربة هامة في مجال دمج مقاربة النوع  -138

في السياسات واالستراتيجيات القطاعية وتحليلها، وتضم ممثلي نقاط االرتكاز في مختلف القطاعات الوزارية 
 في بعض تطبيق نهج عدم التمييز على أساس الجنسوقد تمكنت مجموعة من الدول من .  جتمع المدنيوالم

 .مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين
 

وفي مجال البيانات واإلحصاءات، حددت آل دولة مجاالت االهتمام الحاسمة بالنسبة إليها انطالقا من  -139
حصاءات المصنفة حسب الجنس ضمن آل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمة، أولويتها، وعموما ال تزال اإل

 اإلحصاءات الصادرة عن األجهزة اإلحصائية العامة، ال تزال العديد من المؤسسات ءفباستثنا.  إشكالية ملحة
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الذي الحكومية إن لم تكن آلها في بعض هذه الدول، تصدر تقاريرها السنوية والدورية بدون تصنيف، األمر 
 . جعل بعض آلياتها الوطنية تولي هذه المسألة أهمية مضاعفة

 
على صعيد مؤسسات المجتمع المدني، تضطلع المنظمات غير الحكومية النسائية بدور رئيسي في و -140

 تحقيق المساواة بين الجنسين نوع الجنس، والمتابعة والرصد لقياس التقدم المحرز في تطبيق منظور 
في آافة المجاالت، آما إنها تشكل في بعض هذه الدول قوة مطلبية، وقوة ضغط، وقوة اقتراح من وتمكين المرأة 
حكومات على إشراك هذه المنظمات رسميًا في معظم اآلليات التي أنشأتها الآما عملت بعض .  أجل تحقيق ذلك

 . بهدف متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة
 
 يعيةمن الناحية التشر )ب(
 

ي  -141 ازات ف دة  تشمل اإلنج ى قاع ارية بحيث تنص عل اتير الس ديل بعض الدس دة أو تع اتير جدي تشريع دس
ادين  آل  في   المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس،              مي

ة واالقتصادية، ة والثقافي ية واالجتماعي اة السياس ع تالحي ا  م بعض منه د ال ى أآي ة واجب عل م الدول ي دع وق ف حق
 .  وعلى احترام حقوق اإلنسانسن التشريعات الخاصة لحماية األسرة وأفرادهاعلى و، المرأة

 
ا           إصدار قوانين جديدة، و   آما تشمل اإلنجازات التشريعية      -142 ذة بم وانين الناف تعديل وإصالح مجموعة من الق

رأة             غير ال يتالءم مع مضمون المواد      ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ا إن  .  متحفظ عليها من اتفاقية القضاء عل آم
ذا الصدد     و.  مشاريع قوانين متنوعة معروضة حاليا على المجالس النيابية       هناك   ة في ه من أهم اإلنجازات المحقق

دول      مراجعة بعض الدول لقانون األسرة بما يكفل المساواة بين الجنسين في المجال الخاص؛ ومراج                  ة ال ة غالبي ع
ام                    وع في المجال الع الي  .  لمجموعة من قوانينها بما يلغي التمييز ضد المرأة ويحقق المساواة على أساس الن وبالت

 .تحققت للمرأة من خالل هذه المراجعة مكاسب تشريعية هامة
 

ة          و -143 ات الدولي ن االتفاقي ة م ى مجموع رة عل نوات األخي ي الس ة ف دول العربي ض ال ادقت بع ا ص ، ومنه
رأة          آما نشرت .   والطفل االتفاقيات المتعلقة بالمرأة   ز ضد الم ع أشكال التميي دة    اتفاقية القضاء على جمي  في الجري

ام                   ذا الع ة ه ا بعض       . الرسمية وأعطتها صفة اإللزامية ومن المتوقع أن تنجز دول أخرى ذلك مع نهاي وم حالي وتق
ذ            ى ه ا عل ررات تحفظاته ا          الدول العربية بدراسة مب ي فيه رأة الفعل ع الم ا ألن واق ة، من أجل سحبها، إم ه االتفاقي

رأة       اء الم ين وإعط ين الجنس اواة ب ل المس ن أج ا م ية علي ات سياس اك توجه ا ألن هن ات، وإم ك التحفظ اوز تل تج
 . حقوقها اإلنسانية

 
ا حظيت قضايا المرأة بحصة مهمة من مناقشات الحكومات والمجالس             وقد   -144 ة،  لي اآل من   زوبإيع ات الوطني

 .حظيت مقاربة النوع االجتماعي بالنقاش على المستوى الحكومي
 

مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، والمبادرات واإلجراءات التي وحظيت آذلك آل  -145
في آل الدول العربية، حيث بذلت جهود حددت في الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة باهتمام 

نجح عدد مهم منها في  البرامج والمشاريع واآللياتالتدابير واإلجراءات وتضمنت مجموعة ضخمة من مجال 
وقد أولت .  آثير من المجاالت، آما تحقق تقدم ملموس نحو بلوغ الغايات المحددة في األهداف اإلنمائية لأللفية

الطفلة والتعليم الذي نجحت فيه على المستوى مجال آل الدول العربية بعض المجاالت، اهتماما خاصا مثل 
 .الكمي والنوعي
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   العقبات والفجوات-باء
 

، اتضح لدى معظم  الثالثة والعشرين للجمعية العامةاالستثنائيةمنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة في تنفيذ  -146
الي تحول دون تمكين المرأة الدول العربية أن هناك صعوبات وعقبات وفجوات وتحديات ال تزال قائمة، وبالت

تتلخص العقبات والصعوبات األساسية والرئيسية عمومًا فيما و.  والقضاء على آافة أشكال التمييز بين الجنسين
 : يلي

 
فالتمويل يشكل العنصر األساسي إلنشاء مختلف المشاريع والبرامج  ،قلة الموارد المالية المتاحة )أ( 

لمتعلقة بالمرأة، والتمويل الخارجي للمشاريع الوطنية يواجه تحديات باإلضافة والتدابير وتنفيذها، وخصوصا ا
  التي قد يواجهها هذا التمويل؛ ة الداخليالصعوباتإلى 

 
 وآلها  االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية السائدة، وآثار االحتالل والحروب،عاألوضا )ب( 

 ات الوطنية؛  تؤدي دورًا أساسيًا في تحديد األولوي
 

األوضاع اإلقليمية السياسية، ففي بعض الدول تنعكس األوضاع اإلقليمية مباشرة على األوضاع  )ج( 
 في تحديد القضايا المطروحة للعمل، وآلية العمل عليها، والتمويل  حاسمًاالداخلية، وبالتالي تشكل عامًال

مر ومن ثم يجعل استدامة العمل على قضايا المرأة ض األولويات الوطنية لتغيير مستوهذا يعّر.  المخصص لها
العقبات االقتصادية واالحتالل بالنسبة وضمن مجاالت محددة أمرا صعبا، ويزداد صعوبة إذا أضيف إلى آل هذا 

 للدول المعنية؛ 
 

 التعاليم الدينية عن طريق نشر تفاسير تميز بين الجنسين في الحقوق وتحرم المرأة لسوء استغال )د( 
القوانين لهوة القائمة بين نص ن حقوقها اإلنسانية التي خولها إياها دينها، وتحول دون تفعيل القوانين، وتوّسع ام

 والتطبيق الفعلي لها؛
 

   وضعف تكوين أعضائها؛ضعف آليات التنسيق والرصد والمتابعة والمساءلة )�( 
 

نظور النوع االجتماعي في الخطط محدودية ترجمة االلتزام النسبي في السياسات العامة بم )و( 
 ؛  مؤسسات الدولةلمختلف في الهياآل التنظيمية دمجه، وآذلك وأثناء رصد الميزانياتوالبرامج والمشاريع، 

 
ال تزال اإلحصاءات المصنفة حسب الجنس ضمن آل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمة،  )ز( 

عمومًا، والبيانات عنها بحاجة إلى تعزيز نمط البيانات الت المجا، وال تزال معظم إشكالية ملحة في هذه الدول
فالبيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس في .  والعنف مثل البيئة والفقر المصنفة حسب الجنس خصوصًا،

الوثائق والتقارير الرسمية ال تجسد الصورة الحقيقية لفجوة النوع والمستوى الحقيقي إلسهامات وأدوار المرأة في 
 الحياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية؛ 

 
يأخذ في االعتبار الذي تخطيط التوعية بأهمية ال تزال المؤسسات الرسمية واألهلية بحاجة إلى ال )ح( 

زيادة  من الجنسين، وفراداأل قدرات  تعزيزإلىماسة حاجة ال ، وال تزالمشارآة المرأة في جميع مراحل التنمية
 ؛  إلدراك قضايا اختالف النوع واألخذ بها في جميع البرامجضايا الجنسينبقوعيهم 
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الفجوات بين ، وأثر العولمة على الوضع االقتصادي واالجتماعي للنساءوضعف البنية األساسية  )ط( 
 ؛الجنسين التي تشكل في آل المجاالت تحديا أساسيا أمام تحقيق المساواة

 
واالجتماعي يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين ومن ال يزال الموروث الثقافي  )ي( 

 . ثم التنفيذ الكامل لمحاور بيجين ولمجاالت االهتمام الحاسمة وللغايات واألهداف اإلنمائية لأللفية
 

   تقييم جهود الدول العربية-ثانيًا
 

ائج   منهاج العملإعالن بيجين و  تنفيذ   في   بيةفي البداية ال بد من اإلشارة إلى أن تقييم جهود الدول العر            -147 ونت
ة     ة العام رين للجمعي ة والعش تثنائية الثالث دورة االس وم،      ال ى الي ازات حت ن إنج ه م ا حققت ب، وم  يتطل

وم                 ود الي ى جه م عل ل الحك يم في اال        .  ضمن ما يتطلبه، استحضار واقع األمس قب ستخالصات  ويمكن إيجاز التقي
 . التالية

 
  أساسية ملموسة  إنجازات-ألف

 
 : يمكن إيجاز اإلنجازات فيما يلي -148

 
، وما آان ذلك ليتحقق لوال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتفعيل وتعزيز  سياسة اعتماد )أ( 

 شراك المرأة في التنمية الوطنية الشاملة والنهوض بهاإل عليا في مجموعة من الدول العربية وجود إرادة سياسية
وذلك أدى إلى اهتمام متزايد بمختلف قضايا المرأة وفي آل .   بينها وبين الرجل وتحقيق المساواةوتمكينها

، وقد برز  أولويات السياسات التنموية أساسية، وأدرجت بينالقضاياهذه  أصبحت بحيثالت والقطاعات، االمج
 هذا االهتمام جليا على المستويين الرسمي واألهلي؛

 
  عم تنفيذ هذه السياسة؛لدستراتيجيات وطنية وضع خطط عمل، وا )ب( 

 
تنفيذ من أجل ضمان إنشاء آلية وطنية خاصة على أعلى مستوى أو تعديل مهام اآلليات القائمة  )ج( 

مهمة التنسيق : ، وقد أنيطت بهذه اآللية، آمرجعية حكومية، مهمتانهذه السياسة في جميع المجاالت القطاعية
 ومهمة الرصد والمتابعة؛

 
 مؤسسات ومراآز وجمعيات حقوقية مستقلة، تتولى مهام مساءلة الحكومات في آل ما إنشاء )د( 

 لمساءلة في قضايا التمييز بين الجنسين بكافة أشكاله وأنواعه؛ ليتعلق بحقوق اإلنسان، وبذلك تشكل آلية 
 

ل عليها لمدة خمس إعداد برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة أو وضع عدة مشاريع ليتم العم )�( 
، وقد بلورت بعض هذه الدول باإلضافة إلى ذلك عدة خطط سنوات في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل الوطنية

 قطاعية متنوعة؛ 
 وضع خطة وطنية ثانية للسنوات الخمس التالية، وبدأ العمل في بعض الدول على وضع  )و( 

 ؛2010-2005خطة ثالثة للفترة 
 

طنية والخطط القطاعية واالستراتيجيات المتنوعة التي انبثقت منها دور أساسي في آان للخطط الو )ز( 
تحقيق نجاح هام في مجال السياسة العامة، وفي تحقيق عدد من اإلنجازات في آثير من مجاالت االهتمام 
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نمائية الحاسمة في منهاج عمل بيجين، وفي تحقيق تقدم ملموس نحو بلوغ الغايات المحددة في األهداف اإل
 لأللفية؛ 

 
رأة                         )ح(  ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل ى اتفاقي ة عل ساهمت مصادقة معظم الدول العربي

ا في            وانين   وتقديم تقاريرها، وآذلك التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إم إصدار ق
وانين متنوعة معروضة           تعديل وإصالح مجموعة من القو    جديدة، وإما في     انين النافذة، وإما في صياغة مشاريع ق

ا صفة                   .  حاليا على المجالس النيابية    م أعطته آما إن بعض الدول نشرت هذه االتفاقية في الجريدة الرسمية ومن ث
 اإللزامية، وحاليا تدرس بعض الدول مبررات تحفظاتها على مواد االتفاقية بهدف  سحبها؛ 

 
نجازات المحققة في مجال التشريع، هي مراجعة بعض الدول لقانون األسرة بما يكفل ومن أهم اإل )ط( 

المساواة بين الجنسين في المجال الخاص، ومراجعة غالبية الدول لمجموعة من قوانينها بما يلغي التمييز ضد 
 المرأة ويحقق المساواة على أساس الجنس في المجال العام؛

 
رأة بحص )ي(  ت قضايا الم ج  حظي ا حظي نه ة، آم الس النيابي ات والمج ن مناقشات الحكوم ة م ة مهم

ي مختلف   نهج ودمجه ف ذا ال ذ به ى األخ ك إل ومي، وأّدى ذل ى المستوى الحك ة عل ين الجنسين بالمناقش وازن ب الت
 الخطط واالستراتيجيات القطاعية التي ُوضعت بعد ذلك، وضمن مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها؛

 
اء  )ك(  ات         إنش ي السياس وع ف ة الن ج مقارب ال دم ي مج ة ف ة هام ل تجرب ي تمث وع الت ة الن رق متابع ف

 واالستراتيجيات القطاعية؛ 
 

جهود ملموسة في تطوير اإلطار المؤسسي تمثلت في إنشاء آليات وهيئات وطنية متعددة، واتخاذ  )ل( 
 .تدابير مؤسسية متنوعة

 
   التقدم المحرز-باء

 
 :از التقدم المحرز بالنقاط التاليةيمكن إيج -149

 
  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛تفعيل وتعزيز سياسة اعتماد  )أ( 

 
  شراك المرأة في التنمية الوطنية الشاملة والنهوض بها؛ا )ب( 

 
بعض مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، والتي تم فيها آذلك تطبيق نهج عدم  )ج( 
 ز على أساس الجنس؛التميي

 في آثير من وتحقيق عدد من اإلنجازات ،اإلجراءاتمن ، واتخاذ الكثير البرامج والمشاريعإنجاز  )د( 
 مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين؛

 
 المحددة التي قطعتها الدول على نفسها في المؤتمر العالمي الرابع تالوفاء بمجوعة من االلتزاما )�( 

 في خطط العمل الوطنية؛ وي بالمرأة،المعن
 

 وعة؛ ن الخطط القطاعية واالستراتيجيات المتوضع )و( 
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 اإلصالحات في مجال السياسة العامة؛ )ز( 

 
 بلوغ مجموعة من الغايات المحددة في األهداف اإلنمائية لأللفية؛  )ح( 

 
ز         اتالمصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وخاصة        ) ط(  ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل فاقي

 ضد المرأة، ونشرها، ومراجعة التحفظات بهدف سحبها؛
 

ين الجنسين                   إصدار القوانين، و   )ي(  اواة ب ا من قاعدة المس ا، انطالق ذة منه تعديل وإصالح القوانين الناف
 في المجالين الخاص والعام؛

 
لخطط واالستراتيجيات وضمن وزارات ومؤسسات      ا في ا  هاألخذ بمقاربة النوع االجتماعي وإدماج     )ك( 

 .وقطاعات الدولة
 

   مبادرات ومؤشرات ذات داللة-جيم
 

 :من المبادرات والمؤشرات التي تدل على التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة -150
 

فتح باب االجتهاد في المجال الديني وتبني مرجعية المساواة، بحيث صيغت نصوص جديدة  )أ( 
 ؛نون األسرةلقا
 

إدراج مواد جديدة في قانون العقوبات تجرم بعض ظواهر العنف ضد المرأة مثل ظاهرة التحرش  )ب( 
 الجنسي، والعنف المنزلي، وآذلك تعديل بعض مواد هذا القانون فيما يتعلق مثال بجرائم الشرف؛ 

 
 إنشاء مؤسسات تعنى بحقوق اإلنسان؛  )ج( 

 
 ؛ ة العامة لتوفير التدريب والتأهيلتخصيص بند في الميزاني )د( 

 
زيادة الحد األدنى لألجور ، و)المساعدات والتأمينات( توسيع نطاق شبكة األمان االجتماعي )�( 

 وزيادة فرص العمل؛
 

تطوير النظام التربوي ورفع آفاءته الداخلية مع مراعاة مفهوم التوازن بين الجنسين، وتنقية  )و( 
 ؛ ر التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ومن الكلمات التي تمس بكرامتهاالكتب المدرسية من الصو

 
تقليص الفجوة القائمة بين الجنسين في مجموعة من المجاالت، وازدياد استعمال وسائل تنظيم  )ز( 

ارتفاع العمر المتوقع عند الوالدة، وازدياد معّدل عمر األسرة، وخفض نسب معدالت وفيات األطفال والنساء، و
، وفيات األطفال الرضع، ومعدل المواليد، و معدل الخصوبة الكلي للمرأة الواحدةوانخفاضلنساء المسنات، ا
ص ومعالجة األمراض المتنقلة بالجنس، والكشف المبكر ي، والرعاية قبل الوالدة وبعدها، وتشخوفيات األمهاتو

 عن سرطان الثدي وعنق الرحم؛
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ومدير ومنها مثًال، القطاع الحكومي حيث تشغل منصب وزير حضور المرأة في آل القطاعات،  )ح( 
في منصب رئيسة ، وقطاع التعليم قطاع القضاء منصب رئيسة محكمة ووآيلة نيابة عامة، وفي الدوائر الحكومية

قطاع المصارف وعميدة لبعض الجامعات والمؤسسات التعليمية ومديرة قسم في وزارة التعليم واألآاديميات، و
 رئاسة العديد من اإلدارات واألقسام وعضوية رئيسة مجلس إدارة، وفي منصب في 

 .، وفي األحزاب السياسية والنقاباتالعديد من اللجان الهامة التي ترسم السياسات
 

   النقائص والثغرات-دال
 

ية الدول العربقائص تحول في مجموعة من نعلى الرغم من تحقيق تقدم ملموس في مرآز المرأة، تبقى  -151
دون إحداث تغييرات جذرية وفعالة في العديد من مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، أو تعطل في 

ومن أهم .  جراءات اآليلة إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسيناإلالبعض اآلخر أي اتجاه نحو تسريع 
 :هذه النقائص

 
ات العربية ولم توضع على قائمة سلم الحكومبعض ج عمل  برناملم تدرج قضية المرأة بعد في )أ( 
 مرد ذلك أن بعض المشاآل السياسية واالقتصادية فيها تفوق في أهميتها قضية المرأة؛ ، ولعل أولوياتها

 
ضعف التزام صانعي القرار بالمتابعة الجدية والمنتظمة لتطبيق السياسات والخطط  )ب( 

  ؛مقتضياتهاعلى ة الرسمية واالستراتيجيات التي جرت الموافق
 

محدودية ترجمة االلتزام النسبي في السياسات العامة بمنظور التوازن بين الجنسين في الخطط  )ج( 
 ؛ مؤسسات الدولةلمختلف في الهياآل التنظيمية دمجه، وآذلك وأثناء رصد الميزانياتوالبرامج والمشاريع، 

 
والمؤسسات الحكومية وأحيانا تتسع دائرة التقاطع لتشمل تتقاطع برامج آثيرة مع معظم الوزارات  )د( 

 ؛العالقات االقتصادية والسياسية الخارجية
 

  وضعف تكوين أعضائها؛ضعف آليات التنسيق والرصد والمتابعة والمساءلة )�( 
 

ال تزال اإلحصاءات المصنفة حسب الجنس ضمن آل مجال من مجاالت االهتمام الحاسمة،  )و( 
عمومًا، والبيانات عنها إلى تعزيز نمط البيانات   ال تزال بحاجةالمجاالت، فمعظم ة في هذه الدولإشكالية ملح

 خصوصًا؛ الجنس المصنفة حسب
سوء استغالل التعاليم الدينية عن طريق نشر تفاسير تميز بين الجنسين في الحقوق وتحرم المرأة  )ز( 

 من حقوقها اإلنسانية التي منحها إياها دينها؛
 

 القوانين وتطبيقها الفعلي؛لهوة القائمة بين نص تفعيل القوانين إضافة إلى اعدم  )ح( 
 

ين الرجال والنساء في                       )ط(  اه رأب الفجوة ب رار تج عدم توفر االلتزام السياسي الفعلي لدى صانعي الق
افؤ الفرص والتطبيق العمل                  اواة وتك د للمس ه  الحياة السياسية، حيث الفجوة بين الخطاب المؤي ذا .  ي ل ال  وله رغم وب

ة مهمشة في مراآز صنع                               دول العربي رأة في بعض ال زال الم من المشارآة المتزايدة في معظم القطاعات، ال ت
ا زال                          ت، م دبير مؤق و آت رأة، ول القرار، ومحرومة من مناصب معينة، وحتى تطبيق نظام الحصص لصالح الم

 يواجه بعض الصعوبات والتحيات؛ 
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 أنيث الفقر؛بروز ظاهرة ت )ي( 

 
في صفوف النساء مرتفعة مقارنة ال تزال الوضعية الصحية للنساء مصدر انشغال، ونسبة األمية  )ك( 

بالرجال، والهوة واضحة في مستوى التعليم، وال سيما في المناطق القروية، والمرأة تتعرض ألنواع االنتهاآات 
 ضد المرأة مستمرة في التشغيل، واألجر، والترقية، والعنف الجسدي والنفسي والجنسي، وال تزال ثقافة التحيز

 ويساء استخدامها في الدعاية واإلعالن؛ وفي التدريب المهني، 
 

والزواج المبكر، وجنوح األحداث والعنف ضد   ، ال تزال بعض الظواهر قائمة، ومنها ختان البنات     )ل( 
 األطفال؛

 
فرص التنموية بين بلد عربي وآخر، وتباين األوضاع ال تزال بعض التباينات قائمة، ومنها تباين ال )م( 

 بين المرأة الحضرية والريفية والغنية والفقيرة والمعافاة وذات االحتياجات الخاصة؛
 

ام تحقيق المساواة               )ن(  يا أم ديا أساس ة  : ال تزال الفجوات بين الجنسين تشكل في آل المجاالت تح فنوعي
ى             التعليم مثًال ال تزال إشكالية أساسي      ة وعل ة، والفجوة في المشارآة السياسية قائم ة النساء مشكلة حقيقي ة، وبطال

ة                  آافة مستويات صنع القرار، والعنف ضد المرأة يزداد ويقوى، والقوانين التمييزية تشكل تحديا أساسيا يواجه آاف
ق المساواة بين الجنسين     العاملين على قضايا المرأة، والموروث الثقافي واالجتماعي يشكل عقبة أساسية أمام تحقي           

 .وللغايات واألهداف اإلنمائية لأللفيةبيجين ومن ثم التنفيذ الكامل لمجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل 
 

   خالصة التقييم-هاء
 

ذ                       -152 ا اتخذ من خطوات لتنفي ا تحقق من إنجازات وم ر، فم على الرغم من النقائص المذآورة، وغيرها آثي
ة  االستثنائيةونتائج الدورة  م الحاسمة في منهاج عمل بيجين       مجاالت االهتما  ة العام ر  ،  الثالثة والعشرين للجمعي يعب

رأة من آل                       ه قضايا الم ذي تستحوذ علي ام ال ى مدى االهتم ة، ويشكل مؤشرًا عل دول العربي ة داخل ال عن حرآي
دني       ع الم ات المجتم ات ومنظم ة ومؤسس ات حكومي ن هيئ ع م ل المجتم اعلين داخ ا   ،الف دف تمكينه  به

 .  وتعزيز مشارآتها على قدم المساواة مع الرجل في مختلف المجاالت
 

د من المكاسب في                      -153 ة العدي رأة العربي ومن خالل الجهود التي بذلت واإلنجازات التي تحققت، أحرزت الم
ا مال           ة، له دول العربي ا وخصائصها   مجاالت عدة، وهذه خطوات مهمة تفصح عن قيام مجتمعات جديدة في ال محه

 .ومميزاتها الواضحة
 

ة    -154 ة مطروح ئلة التالي ى األس ك تبق ع ذل ي    : وم ا ه دف واضح فم وفرة واله ية مت ت اإلرادة السياس إذا آان
ة                         ة والعشرين للجمعي تثنائية الثالث دورة االس ائج ال اج عمل بيجين ونت التحديات التي حالت دون التنفيذ الكامل لمنه

رن الحادي والعشرين      ما هي احتماال  العامة؟     د األول من الق ت التغيير في وضع المرأة العربية مع نهاية هذا العق
 في ضوء مالمح وخصائص المجتمعات الجديدة؟

 
   التحديات الراهنة والتدابير التطلعية لمواجهتها -ثالثًا
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تنفيذ منهاج  ضرااستعأن لجنة وضع المرأة ستنظر في موضوعين، األول ذآر في مقدمة هذا التقرير  -155
عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والثاني استعراض التحديات الراهنة 

ستتمكن من تحديد اإلنجازات والفجوات وبذلك .  والفتاة وتمكينهماواالستراتيجيات التطلعية للنهوض بالمرأة 
زم اتخاذ إجراءات ومبادرات جديدة لتيسير تنفيذ منهاج العمل ونتائج فضًال عن المجاالت التي تستل، والتحديات

 .  للجمعية العامةنالدورة االستثنائية الثالثة والعشري
 

ي            -156 وع األول ف رض للموض ث تع نهج، حي س ال ى نف ار عل ر س ذا التقري ا أن ه زءوبم ه، الج  األول من
  .والتدابير المستقبلية لمواجهتهاراهنة،  الثاني للموضوع الثاني، بعرض التحديات الالجزءسيخصص 

 
   التحديات الرئيسية الراهنة-ألف

 
سبق القول إن تقدمًا ملموسًا قد أحرز في بعض مجاالت االهتمام الحاسمة من منهاج عمل بيجين، وإن  -157

تنفيذ في بعض  ال تزال قائمة، وقد أدت إلى تعثر الآبيرةتقدمًا أقل قد أحرز في بعضها اآلخر، وإن تحديات 
 . إلى آثرة التحديات وتنوعها اتها في البعض اآلخر نظرًاملتزااالمجاالت، وإن غالبية الدول لم تستطع الوفاء ب

 
ذ أي مجال من مج          -158 ام الحاسمة تجاوز التحديات     اولذلك يتطلب إحراز التقدم في تنفي  الرئيسية الت االهتم

 . ورق وستعاد الكرة مرة أخرى حبرًا على تالراهنة وإال ستبقى االلتزاما
 

وفيما يلي عرض لبعض التحديات الرئيسية التي تستخلص من استعراض جهود الدول العربية في تنفيذ  -159
 : منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 
نية والثقافية واالقتصادية والسياسية التداخل والترابط والتشابك بين آافة حقوق اإلنسان المد )أ( 

مختلف يطرح تحديًا يتصل بمعالجة واالجتماعية، والتي هي حقوق ضرورية لتحقيق المساواة بين الجنسين، 
 ؛مجاالت االهتمام الحاسمة في إطار متكامل ومتعدد األبعاد وليس بطريقة متقطعة

 
البرامج التي تتقاطع مع وضع المرأة، وتعدد تعدد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية ب )ب( 

يؤدي إلى تجزئة البرامج والمشاريع وتكرارها، ويفقدها فاعليتها معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، 
 يفضي إلى التنوع الهادف إلى التكامل، وهذا تحٍد يحول دون تعبئة الموارد واإلمكانيات، آما يؤثر فالوجدواها 

 على سد الفجوات؛ سلبا على التنسيق و
 

الفجوات بين الجنسين التي تشكل في آل المجاالت تحديا أساسيا أمام تحقيق المساواة، فنوعية  )ج( 
 التعليم مثًال ال تزال إشكالية أساسية، وبطالة النساء مشكلة حقيقية، والفجوة في المشارآة السياسية قائمة 

 على آافة مستويات صنع القرار؛
 

 لتمييزية، والتحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، القوانين ا )د( 
 ال تزال تشكل تحديا أساسيا يواجه آافة العاملين على قضايا المرأة؛

 
 الموروث الثقافي واالجتماعي الذي مازال يشكل تحديا وعقبة أساسية أمام تحقيق المساواة  )�( 

 بين الجنسين؛
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  أمام المرأة، ألنها أولى الضحايا في فقدان العمل؛ةلجديدة التي تطرحها الخصخصالتحديات ا )و( 
 

 التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة والهجرة؛ )ز( 
 

 المؤسسية لألجهزة واآلليات الوطنية وغياب اآلليات تالتحديات التي تطرحها محدودية اإلمكانيا )ح( 
 ؛المتخصصة في دمج النوع االجتماعي

 
التحديات الجديدة التي تطرحها العولمة أمام تحقيق االلتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في  )ط( 

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وبلوغ غاياته، واألضرار االجتماعية واالقتصادية والسياسية الناجمة 
 صادي التي خلفها تطبيق بعض عنها، ومنها مثًال األزمات المالية وزعزعة االستقرار االقت

السياسات االقتصادية، وتكاليف خدمة الديون الخارجية التي أضعفت قدرة الدول على توفير الحماية االجتماعية 
وبوجه عام أثر ذلك على توفير الموارد الالزمة .  والضمان االجتماعي، وخدمات الرعاية االجتماعية األخرى

تلف مجاالت االهتمام الحاسمة، فانعكس في تخفيض الميزانيات المخصصة لتنفيذ البرامج والمشاريع في مخ
للكثير من المجاالت مثل التعليم والصحة، وبروز ظاهرة تأنيث الفقر أو ازدياد حدتها، وتدهور ظروف العمل، 
 وعدم زيادة األجور، وبالتالي عدم ارتفاع مستوى المعيشة، وفقدان فرص العمل، وارتفاع نسبة البطالة،

 مرار الكثير من التباينات واتساعها؛تواس
 

   التدابير المستقبلية-باء
 

ولمواجهة .  ة مستقبليال شك في أن أي تغيير يحمل معه تحديات معينة، من المفيد االستعداد لها بجهود -160
مجموعة رئيسية، وضعت مجموعة من الدول العربية برنامج عمل يتضمن المجاالت ذات األولوية، والالتحديات 

، والتزامات جديدة قطعتها على نفسها 2005من التدابير واإلجراءات والمبادرات التي تعتزم اتخاذها بعد عام 
 .لدعم عملية التنفيذ

  
ففي ظل آل األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية، تحّدد المجاالت ذات األولوية بالنسبة إلى  -161

وهذه المجاالت هي المرأة والفقر، والمرأة .  مل عليها في السنوات الخمس المقبلةالدول العربية، والتي يتعين الع
واالقتصاد، وحقوق اإلنسان للمرأة والعنف ضدها، مع الترآيز على محاور أساسية تمثل في الوقت ذاته أولويات 

 . ملحة للمرأة
 

ي أحرزته بعد مرور عقد من الزمن وانطالقا من تقييم جهود الدول العربية، والوقوف على التقدم الذ -162
على المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في تنفيذ إعالن بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة 
والعشرين للجمعية العامة، والوقوف آذلك على التحديات الراهنة التي تؤثر في عملية  التنفيذ، يتضح أن التنفيذ 

ب اتخاذ مجموعة من المبادرات واإلجراءات والتدابير على آافة المستويات السياسية والتشريعية الكامل يتطل
والمؤسسية، وعلى مستوى اإلحصاءات والبيانات ومختلف المؤشرات، وعلى مستوى الموارد،  للتغلب على 

 .العقبات والصعوبات ومواجهة التحديات
 

، تتبعها في الترتيب المبادرات التشريعية، ألن بدون تألولوياوتصنف المبادرات السياسية في طليعة ا -163
 .  هذه وتلك لن يكون تنفيذ آامل ولن يكون تغلب على العقبات وال مواجهة للتحديات

 
 :فعلى المستوى السياسي ينبغي ضمان ما يلي -164
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ت من أجل تنفيذ توفر القرار السياسي بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويا )أ( 

 منهاج العمل بالكامل؛
  
 اتخاذ القرار السياسي بشأن مشارآة المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ )ب( 

 
 ات ووضعها على  برنامج عمل الحكومقضية المرأة فياتخاذ القرار السياسي بشأن دمج  )ج( 

 ؛قائمة سلم أولويتها
 

عة الجدية والمنتظمة لتطبيق السياسات والخطط واالستراتيجيات التي التزام صانعي القرار بالمتاب )د( 
  رسميا على مقتضياتها؛ةتتم الموافق

 
ترجمة االلتزام بمنظور الجنسين في السياسات العامة، وفي الخطط واالستراتيجيات والبرامج  )�( 

 ؛ مؤسسات الدولةتلفلمخ في الهياآل التنظيمية دمجه، وآذلك وأثناء رصد الميزانياتوالمشاريع، 
 

الفجوات التي تشكل في آل المجاالت توفر االلتزام السياسي الفعلي لدى صانعي القرار تجاه رأب  )و( 
 تحديا أساسيا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين؛

 
توفر االلتزام السياسي الفعلي لدى صانعي القرار تجاه رأب الفجوة بين الرجال والنساء في الحياة  )ز( 

 السياسية واتخاذ القرار، حتى ال تكون هناك فجوة بين الخطاب المؤيد للمساواة وتكافؤ الفرص والتطبيق العملي؛
 

 وضع سياسات تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ )ح( 
 

وجوب أن تشكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مبدأين أساسيين في آل السياسات والبرامج  )ط( 
 . والمشاريع

 
 :وعلى المستوى التشريعي ينبغي القيام بما يلي -165

 
وانين مع مقتضيات                      )أ(  ة الق ة آاف ى مالءم ة، بالعمل عل ة القضاء    توفير بيئة قانونية غير تمييزي اتفاقي

ة،         ذه االتفاقي ى ه ديق أوال عل ب التص ذا يتطل ل وه وق الطف ة حق رأة واتفاقي د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي عل
اري          وبالنسبة للدول    ى البروتوآول االختي التي صادقت عليها، يتطلب سحب تحفظاتها عليها، وآذلك التصديق عل
 لهذه االتفاقية؛  

 
 .ضمان التطبيق الفعلي لكافة القوانين واستحداث آلية خاصة لرصدها ومتابعة تنفيذها )ب( 

 
وقفة حديات الراهنة التقدم الذي أحرز والتوخالصة ذلك إن األمر يستحق في ضوء اإلنجازات و -166

لمراجعة ما ُبذل من جهود في الوطن العربي منذ عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ورسم صورة 
 .  لتحقيق مساواة وعدالة أآبر للمرأة العربية2010أوضح لما يجب فعله حتى نهاية عام 
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