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وشمال أفريقياح األوسط بالشرق العربية املنطقة في اجملتمعات تواجه يث
بصورة هائال حتديا تفرض قضية هناك ليس الدميقراطي، التحول عملية
املرأة. مكانة منها تعاني التي املساواة عدم  قضية تفرضه مما أكبر
دولة   ١٦ في املرأة حقوق وضع حول تفصيلية تقارير الدراسة هذه وتستعرض
ذلك في مبا أفريقيا، وشمال األوسط الشرق مبنطقة - فلسطني - واحد وإقليم
الدراسة هذه  أن ورغم العربية. اجلزيرة وشبه  واخلليج والشام أفريقيا شمال دول
الدول، من عدد في اجلنسني بني املساواة  حتقيق نحو التقدم على الدليل تقدم
واحلريات. احلقوق في اجلنسني بني واسعة فجوة  الرئيسية تعكس نتائجه أن إال
وينعكس لهذه الدراسة تخضع املرأة في كل دولة حقوق في جوهري عجز ويوجد
ونظام القانون مؤسسات اجملتمع: من مؤسسة كل عملية في بصورة العجز ذلك

ووسائل اإلعالم. الصحية والرعاية والتعليم واالقتصاد اجلنائية العدالة
التي العالم في الوحيدة املنطقة بالطبع هي األوسط منطقة الشرق وال تعد
وأمريكا وأفريقيا آسيا  ففي الثانية. الدرجة من كمواطن بها املرأة  معاملة يتم
تعتمد التي العقبات مواجهة في وأمريكا الشمالية، تستمر املرأة وأوروبا الالتينية
له شريك  باعتبارها الكاملة حقوقها على حصولها دون حتول والتي النوع على
املتحدة الواليات في املرأة مكانة في احلديثة الثورة وتظل اجملتمع. في احلقوق نفس
ففي  يومنا هذا. حتى بالفعل غير مكتملة ٤٠ عاما نحو منذ والتي بدأت وأوروبا
الرجل  منافسة في املرأة حق على ١٩٦٤ عام الصادر القانون نص املتحدة، الواليات
في اجلنسي  التحرش قضية  لم حتظ بينما العمل مكان  في املساواة قدم  على

إعداد ثمينة نذير

املساواة عدم حتدي
وشمال الشرق األوسط املرأة في حصول حتول دون التي العقبات

احلقوق تلك على احلصول وفرص حقوقها على أفريقيا

منصب تولت  وقد هاوس فريدم مبؤسسة البحوث  منسقي كبيرة نذير: ثمينة
عامي بني  فيما أفريقيا وشمال األوسط الشرق مشروع  في  املرأة حقوق مديرة
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بفاعلية املرأة مشاركة ورغم الثمانينيات. في سوى قومي باهتمام العمل مكان
منخفضة تظل الكوجنرس في نسبة متثيلها أن إال األمريكية، السياسية في احلياة

اآلن. حتى نسبيا
الشرق دول في وضوحا أكثر  واملرأة الرجل حقوق بني  الفجوة تعد ذلك،  ومع
حتقيق في املرأة تواجهها التي املقاومة حتديات تبلغ وشمال أفريقيا حيث األوسط
مت اتخاذها التي اإلصالحات بعض حتقق أن الرجل ذروتها. وميكن وبني بينها املساواة
٢٠٠٤ مكاسب  عام في املغرب إقراره الذي مت األسرة قانون السنوات األخيرة مثل في
املفترض من التي إقرار القوانني فإن ذلك، ومع املرأة. حقوق لقضية واسعة النطاق
خالل وتكرارا من مرارا - كما يتضح واملرأة الرجل بني احلقوق في املساواة تكفل أن
وحتتفظ هذه الضمانات. تطبيق عدم حالة في الكثير ال يحقق - الدراسة هذه
للمساواة في احلقوق كتابية هذه الدراسة بضمانات تتناولها التي العديد من الدول
بصورة الضمانات هذه تطبيق يتم ال ولكن أو التشريعات الوطنية الدستور ضمن

احلاالت. من حالة أي في الدولة سلطات جانب من فعالة
للمطالبات إحلاحا نظرا أكثر املرأة مكانة في التعديل إلى احلاجة تصبح سوف
تأخر وقد األوسط. أنحاء الشرق مختلف في الشاملة الدميقراطية  باإلصالحات
في احلرية جمللة ووفقا طويل. لوقت العربية الدول في الدميقراطي التغيير إجراء

السياسية  احلقوق وتتولى تقييم هاوس عن فريدم سنويا تصدر مجلة - العالم
لهذه اخلاضعة واألقاليم الدول دولة أو إقليم من بني أي حتظ لم - املدني والصوت
ذلك، ومع دميقراطية. باعتبارها وصف أي منها يتم ولم "حر" تصنيف على الدراسة
كبيرا تأثيرا تؤثر أن ميكن دميقراطية نواة وجود على دالئل متنامية ومشجعة فهناك
احلقيقي التقدم سوف يتطلب السياسي للمنطقة. ورغم ذلك، املستقبل على

الرجل واملرأة. بني املساواة حتقيق كفالة احلريات مجال في
اخلاصة التفاصيل  الدراسة  هذه  تستعرضها التي الشاملة  التقارير  تتناول 
املنظم للتمييز  أفريقيا وشمال األوسط الشرق دول  في املرأة مواجهة بكيفية
بحقوق املرأة تتمتع ال ونتيجة لذلك، االجتماعية. والعادات القوانني من في كل
قانونية كاملة بهوية حتظى ال أنها مواطنة كما حلقوق الرجل باعتبارها مساوية
إلى اللجوء بحق املرأة حتظى ال للدراسة، الدول اخلاضعة معظم وفي ومستقلة.
وتكرارا مرارا املرأة حقوق منظمات قيام ورغم العنف املنزلي. في حاالالت القانون
املنزلي العنف يجرم قانون  باملنطقة دولة أي لدى يوجد ال القضية، هذه بإثارة
في التنفيذية أو العليا في املناصب مالئم بتمثيل العربية املرأة حتظى وال بوضوح.
مشاركة وتبلغ اخلاص. والقطاع القضائية والسلطة واحلكومة السياسة مجال
على األدنى حدها أفريقيا وشمال األوسط الشرق في دول السياسية احلياة في املرأة
السعودية. العربية اململكة بالتصويت في السماح للمرأة وال يتم العالم. مستوى
من العديد وتواجه مهن محددة في العمل بعض البلدان في على املرأة ويحظر
بعض الدول قيام ورغم العمل. وتتجنب باملنزل تظل كي اجتماعية ضغوطا النساء
الدول تلك بعض بني اجلنسني، توفر التمييز حتظر قوانني بسن للدراسة اخلاضعة

واحملاباة. االنحياز ضد بالشكاوى للتقدم عملية آليات للمرأة
مجتمعاتها، في املرأة تواجهه ما تغيير دون التي حتول العقبات وباإلضافة إلى
ظهور ويعد  والعاملية. واإلقليمية القومية السياسية بالتطورات مكانتها تتأثر
باإلضافة املرأة حققتها التي للمكاسب تهديد مبثابة املتطرفة اإلسالمية القوى
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غير املتطرفة القوى تكون حيثما وحتى لإلصالح. املستقبلية اإلمكانات إلى
التحدي تعقيد زيادة إلى اإلسالم على السياسية  الصبغة إضفاء  يؤدي  مؤثرة،
اإلسرائيليني بني النزاع لسنوات كان وقد احلقوق املتساوية. عن الدفاع في املتمثل
والنزاعات العراق حرب في حدث كما املرأة حقوق على متفاوت تأثير والفلسطينيني
الدميقراطية والعمليات املؤسسات ولبنان. ويعد غياب اجلزائر في السابقة املدنية
الدول من في العديد الرشيدة اإلدارة إلى القضائية املستقلة واالفتقار والسلطة
يواجه ذلك، للمرأة. وعالوة على العدالة حتقيق دون حتول عقبات مبثابة باملنطقة
وخاصة األوسط الشرق بإقليم يعشن الالتي والالجئات املهاجرات من كبير عدد
والعنف التوظيف مجال في التمييز مثل بالنوع تتعلق عقبات اخلليج مبنطقة 
أفريقيا وشمال  األوسط الشرق إقليم في املهاجرة املرأة ما تكون وغالبا املنزلي.
في املتمثلة للعقبات العمل نظرا أصحاب قبل املعاملة من تعرضا لسوء أكثر
سياسات مبقتضى احلماية سبل إلى واالفتقار بحقوقها إلى الوعي واالفتقار اللغة

اإلقليم. في أيضا البازغة املشكالت من في املرأة التجارة وتعد احمللية. العمل
لوضع وشامل ومقارن حتليل مستقل تقدمي أجل من هذه الدراسة إجراء مت وقد
فريدم مؤسسة حظيت وقد أفريقيا. شمال األوسط إقليم الشرق حقوق املرأة في
في احلريات تقييم إطار  حسنة في بسمعة املاضية الثالثة العقود خالل هاوس
احلرية في العالم التي  وتعد مجلة العالم بصورة حاسمة ودقيقة. مختلف أنحاء
واحلريات املدنية  العاملية السياسية للحقوق رسمي مؤشر مبثابة ١٩٧٣ صدرت عام
مؤسسة وتقوم واسع. نطاق على والعلماء  السياسة  صانعو بها يشيد التي
العاملية ووضع الصحافة حرية حول السنوية الدراسات بنشر أيضا هاوس فريدم
ونشر والشفافية الرشيدة واإلدارة  وأوراسيا أوروبا ووسط شرق في  الدميقراطية

العالم. مستوى على الدينية واحلريات االقتصادية احلرية حول دراسات

والتوجه املنهج
يتألف  فريق بها وقام ٢٠ شهرا استغرقت بحثية جهود نتاج مبثابة هذه الدراسة تعد
الشرق  في اإلنسان رواد حقوق مع املشاورات من وسلسلة وخبير محلل ٤٠ من
دول مبنطقة ثالثة في إجراؤها مت املرأة والتي تهتم بقضايا التي واجملموعات األوسط
في البحرين ومصر املرأة عن املدافعني املشاورات مع إجراء مت وقد األوسط. الشرق
العربية واإلمارات وسوريا الفلسطينية والسلطة وعمان واملغرب ولبنان واألردن
حقوق املدافعني عن مع مشاورات فريدم هاوس أيضا عمل فريق أجرى وقد املتحدة.
مجموعات انعقدت اجتماعات وقد واليمن. السعودية اململكة العربية من املرأة
التقارير من جوهر الدراسة سلسلة ويتناول االهتمام في املغرب والكويت ومصر.
مجال في حتقيقه الذي مت والتقدم القصور وأوجه تصف التحديات التي السردية
أفريقيا  األوسط وشمال الشرق منطقة دول من عربية دولة ١٦ في املرأة حقوق
والكويت واألردن والعراق ومصر اجلزائر والبحرين واحد. إقليم إلى  باإلضافة
واألقاليم الفلسطينية (السلطة وعمان وفلسطني واملغرب وليبيا ولبنان
وتونس وسوريا السعودية العربية واململكة وقطر إسرائيل) التي حتتلها
األسئلة وقائمة الدراسة منهج إرفاق ويتم واليمن. املتحدة العربية واإلمارات

الدراسة. نهاية هذه كملحق في الكاملة
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اخلبرة ذوي من املرأة في حقوق واملتخصصني العلماء قبل التقارير من إعداد مت
مجاالت في واسع نطاق على كتابات لهم كانت الذين واإلقليمية القطرية
الدول في احملللني من عدد ويعيش املرأة. وحقوق  اإلنسان  وحقوق  السياسة
دولهم في ذوي اخلبرة الدوليني العلماء من اآلخرون يعد بينما للتقييم اخلاضعة
جلنة خالل من صياغة املنهج مت وقد اإلقليم. إلى آلخر حني من والذين يسافرون
واالجتماعية القانونية والقضايا اإلنسان وحقوق  اإلسالم في املتخصصني من
احملللني وفريق من األوسط الشرق في املرأة بحقوق اخلاصة والقضايا والسياسية
والتصنيفات القطرية التقارير القطرية تقييم ومت هاوس. فريدم ملؤسسة التابعني
االجتماعية العلوم إحصائيات في املتخصصني األكادمييني اخلبراء من فريق خالل من

املرأة. حقوق وقضايا األوسط الشرق السياسية في والتطورات
كل حتصل  حيث  العاملي املنظور من مقارنة  دراسة  مبثابة الدراسة هذه تعد
وسوف املرأة. اخلمسة حلقوق من الفئات العريضة كل في درجة على إقليم أو دولة
كل دولة في به االهتمام يتم أن الذي ينبغي اجملال تقييم على يساعد التصنيف

يلي: فيما اخلمسة الفئات للمرأة. وتتمثل املساواة أجل حتقيق من
إلى القضاء اللجوء وامكانية عدم التمييز .١

الفرد وحرية وأمن استقاللية .٢
الفرص وتكافؤ االقتصادية احلقوق .٣
املدني والصوت السياسية احلقوق .٤

والثقافية احلقوق االجتماعية .٥
عامليا للمقارنة هاوس معيارا فريدن مؤسسة الدولة، استخدمت أداء تقييم عند
من كل الدراسة وتقيس اإلنسان. حلقوق العاملي اإلعالن على جزئية بصورة يعتمد
للتقييم. اخلاضعة اجملاالت جميع في املرأة الفعلي حلقوق والوضع القانوني الوضع
أيضا دور تتناول فإنها سياسة احلكومة، رئيسية على بصفة الدراسة تركيز ورغم
الدراسة وتستعرض تطويرها. أو املرأة حقوق  إعاقة في الدول غير من األطراف 
احلضرية باملناطق املقيمات والنساء االجتماعية اجملموعات جميع املرأة في ظروف
املنطقة على الدراسة اقتصار ورغم املواطنات وغير املواطنات. من وكل والريفية
دولة أي تقييم يعتمد وشمال أفريقيا، األوسط الشرق إقليم نطاق العربية داخل
داخل سواء دولة أي أداء من التأكد القراء يستطيع ثم، ومن عاملي. معيار  على
نقاط خالل من التقييم ذلك عن التعبير ويتم العاملي. املستوى أو على اإلقليم 
قوة.  األكثر األداء ويعكس رقم ٥ األضعف األداء إلى ١ إلى ٥ حيث يشير رقم ١ من
التي سبقت  التطورات ٢٠٠٣ ويتم ذكر عام نهاية حتى التطورات الدراسة وتغطي
وسياقها  إطارها في املرأة حقوق  وضع في  للمساعدة آلخر حني من ٢٠٠٣ عام
إقرار  مثل نادرة حاالت في ٢٠٠٤ عام في تناول التطورات الهامة مت وقد املالئمني.

املغرب. في اجلديد قانون األسرة

لنتائج ا
بكامل استمتاع املرأة حتول دون التي العقبات من معقدة سلسلة حددت الدراسة
الدراسة مؤلفو اهتم وقد والقانونية. واملدنية والسياسية حقوقها االجتماعية

التالية: بالقضايا خاصا اهتماما
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القانوني للتمييز نتيجة املنزلة األدنى
جميع بني  املساواة تكفل فقرة  األوسط الشرق دول معظم دساتير تتضمن
املواطنني جميع بني "املساواة على تنص التي الدساتير إقرار مت وقد  املواطنني. 
وليبيا والعراق والبحرين اجلزائر في النوع" أساس على املواطنني بني التمييز وعدم
مصر من كل دساتير أن ورغم وتونس. وسوريا وقطر الفلسطينية والسلطة وعمان
فقرة تتضمن ال واليمن املتحدة العربية واإلمارات واملغرب والكويت واألردن ولبنان
متساوون املواطنني "جميع أن العلى تنص أنها إال اجلنسني، بني التمييز عدم حول
وحدها فقرة السعودية العربية اململكة في الدستور وال يتضمن القانون." مبوجب

التمييز. عدم سياسة بتطبيق احلكومة يلزم نص أو
مفهوم  تتبنى الدراسة  لهذه خاضعة وإقليم  دولة  ١٧ بني  من  ١٦ أن رغم 
املرأة تواجه الوطنية، هيئة التشريعات في دساتيرها أو ضمن في احلقوق املساواة
جميع يتخلل الذي التمييز املنظم من قانونية أمناطا اإلقليم في مختلف أنحاء
مساوية على مكانة اإلقليم  دول من دولة أي في املرأة حتصل وال احلياة.  جوانب
مبوجب - الدول معظم في املرأة وتخضع قوانني املواطنة. مبقتضى الرجل ملكانة
في اجلرمية وخاصة نفس باقتراف املتهم الرجل قسوة من أشد لعقوبات - القانون
ضد للمرأة حقيقية أي حماية القوانني توفر االخالقية املزعومة. وال اجلرائم حاالت
الرجل شهادة من أدنى باعتبارها املرأة شهادة مع وتتعامل األسرة داخل  العنف
السلطات أمام املنزلي العنف االغتصاب أو دعوى إقامة يتم بها التي القضايا في
وعائلها. األسرة رب مكانة الدول الزوج من العديد ومتنح قوانني األسرة في القانونية.
السلطة ومينحه بل الناحية املالية من أسرته للزوج مسئولية رعاية ويخول ذلك
مطالبتها في واحلق زوجته على القانونية السلطة احلاالت بعض وفي االجتماعية
تقر أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة  دول  من العديد تزال وال  بطاعته.
باملنزل باحلبس الزوجة على احلكم مبوجبه أن يتم الذي ميكن الطاعة بيت مفهوم
العديد في واحملاكم الشرطة مسئولو يستغل ما وغالبا زوجها. طاعة لرفضها
سوء بسبب زوجها تشكو أن  في احلق املرأة منح  لرفض القانون هذا الدول من 
اخلاصة العمل قوانني في املتكافئة غير للمعاملة أيضا املرأة وتخضع له. معاملته
محددة مهن في التوظيف في حقها من حرمانها يتم أن وميكن اإلقليم دول مبعظم

املعاش. وقوانني العمل مبزايا يتعلق ضدها فيما والتمييز

واملواطنة اجلنسية قوانني في التمييز
في الرجل بها يحظى التي واجلنسية املواطنة حقوق بنفس املرأة تتمتع ال
عدم من النمط هذا أن يؤثر وميكن أفريقيا. وشمال الشرق األوسط منطقة دول
في املواطنة قوانني ومبقتضى الزواج.  شريك اختيار على  خطيرة بصورة املساواة
علما أجنبية امرأة من الزواج الرجل يستطيع أفريقيا، وشمال األوسط الشرق دول
وعلى بها. التي يتمتع واجلنسية املواطنة حقوق على أن حتصل ميكنها زوجته بأن
حقوق زوجها متنح أن من أجنبي تتزوج التي املرأة ال تستطيع ذلك، من النقيض
أجنبي من تتزوج التي املرأة تستطيع ال إلى ذلك، وباإلضافة واجلنسية. املواطنة
التونسية املرأة باستثناء أبنائها إلى بها اخلاصة واجلنسية حقوق املواطنة متنح أن
جتديدها يتم خاصة إقامة تصاريح على األبناء هؤالء أن يحصل وينبغي املصرية. و
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املنح على  للحصول والتأهل العامة باملدارس االلتحاق أجل من  سنوية بصورة
يتطلب القانون املتحدة، العربية اإلمارات الوظائف. وفي على واحلصول اجلامعية
تزوجت إذا ما املتحدة العربية اخلاصة باإلمارات جنسيتها عن تتنازل أن من املرأة

اخلليج. دول من أي مواطني من ليس رجل من
الزواج يتم أن الشائع من حيث املنطقة في النساء ماليني على تؤثر هذه القيود
وتعد اإلقليم. أنحاء في املتناثرة الكبرى األسر أو القبائل بني البلدان من العديد في
احلدود عبر الزواج في أيضا تساهم التي العوامل من والفقر املسلحة النزاعات
احلدود عبر جماعية انتقاالت إلى  والفقر املسلحة النزاعات تؤدي حيث الوطنية
املفروضة القيود وتعتبر العمل. على وراء احلصول أو السعي األمن حتقيق أجل من
الفلسطينية، املرأة تواجه التي  الرئيسية املشكلة مبثابة املواطنة حقوق  على
ولبنان األردن مثل كبير ينتشر بها الفلسطينيون إلى حد التي الدول في وخاصة

ومصر. وسوريا
املواطنة/ قوانني إصالح نحو األخيرة السنوات خالل كبير تطور  حدث وقد
والبحرين األردن واتخذت أفريقيا. شمال األوسط الشرق دول منطقة اجلنسية في
على احلاصل غير واألب على املواطنة احلاصلة األم ألبناء إجراءات تسمح واملغرب
في اإلقامة قررت األسرة ما إذا واملزايا اخلدمات من املزيد على باحلصول املواطنة
عن املدافعني  لدى األولوية وحتتل قائمة املشكلة  هذه تظل ذلك، ومع األم. بلد

العربية. املرأة حقوق

املنزلي العنف
في خطيرة مشكلة  باعتباره املنزلي العنف على القطرية التقارير جميع تركز
وجود عدم  املنزلي العنف في تساهم التي العوامل وتتضمن األوسط. الشرق
حماية سبل وإلى احلكومية املسئولية واالفتقار إلى املنزلي العنف جترم تشريعات
النساء من بالضحايا املتعلقة االجتماعية العار ووصمة داخل املنزل املرأة حقوق

املنزلي. العنف ملقترفي االجتماعي الرفض من بدال
القاسي الضرب إلى واغتصابها الزوجة ضرب بني املنزلي يتفاوت العنف وميكن أن
ويعد من الذكور. األسرة أفراد أيدي على النساء من األسرة أفراد له يتعرض الذي
على والفتيات النساء جتبر  التي املمارسات مثل النوع على يعتمد الذي العنف
التناسلية األعضاء جزء من (استئصال التبظير العذرية وعمليات اختبارات خوض
بقتل الذكور من األسرة أفراد قيام أو احلاد البدني العنف  إلى  باإلضافة للمرأة)
انتشار ورغم املنطقة. تواجه مشكالت مبثابة أيضا العائلة شرف باسم النساء
بوضوح العنف جميع أمناط يجرم قانونا باملنطقة دولة تقر أي لم املنزلي، العنف
التقارير مؤلفو أوصى وقد  املنزل. داخل  االنتهاكات  يقترف من عقوبة ويكفل
األوسط الشرق منطقة حكومات تفرض بأن باإلجماع الدراسة هذه في القطرية
وخاصة العنف أمناط جميع من املرأة حماية أجل من مشددة قوانني أفريقيا وشمال
في مبا العنف أو االغتصاب جرائم يقترفون الذين هؤالء املنزلي ومعاقبة العنف

املنزل. داخل العنف ذلك
ومعقدة. خطيرة مشكلة األسرة مبثابة نطاق داخل املرأة ضد العنف ممارسة تعد
العالم، يعد أنحاء جميع في املرأة ضد للعنف الرجل ممارسة ظاهرة انتشار ورغم
والعادات واملمارسات القوانني مبجموعة يتعلق فيما فريدة منطقة الشرق األوسط
وتزداد حدة العنف. معاقبة مقترفي أو حماية املرأة أمام كبرى عقبات متثل التي
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كاملة بصورة الدليل إيجاد القانوني الذي يلقي بعبء الهيكل مبقتضى املشكلة
األمر وهو النوع، على يعتمد الذي العنف  حاالت  في  الضحية املرأة  عاتق على 
املطالبة أو لها تتعرض التي العنف أعمال عن باإلبالغ قيام املرأة دون يحول الذي

القانوني. بالتعويض
وتتمثل العنف. أعمال عن بالفعل تصفح البلدان من العديد في قوانني ويوجد
الذين الرجال لزواج املنطقة القوانني في تشجيع وانتشار ممارسة في هنا املشكلة
إلى املرأة االجتماعية الضغوط تضطر ما وغالبا ضحاياهم. من النساء يغتصبون
عملية االغتصاب. الذي جتلبه االجتماعي العار جتنب أجل من مغتصبها الزواج من
الشبكات إلى باالفتقار تتسم للدراسة اخلاضعة أن الدول إلى أيضا ويجدر اإلشارة
من قليل عدد يوجد االنتهاكات. وباملثل، تلك ضحايا إلى املأوى أو تقدم الدعم التي
القانونية أو املساعدات املشورة تدعمها احلكومات والتي تتولى تقدمي التي املراكز
وقد نفس. بعزة اجملتمع مع أخرى مرة االندماج على الضحايا املالية ملساعدة أو
العنف حول العامة التوعية حمالت بإجراء التقارير القطرية جميع مؤلفي أوصى
مسئولي وتدريب  الضحايا خلدمات مبالغ بتخصيص احلكومات وطالبوا املنزلي

واحملاكم. الشرطة

الصوت غياب املعلومات: إلى االفتقار
حول املعلومات إلى  االفتقار في املنطقة في للمرأة الرئيسية املشكلة تتمثل
أيضا املستوى العاملي. وتفتقر املرأة على وإجنازاتها لها القيادي والدور املرأة حقوق
املعلومات على احلصول وإمكانية املرأة عن الدفاع مبنظمات اخلاصة املعارف إلى
حقوقها املنطقة في عامة بصفة املرأة تدرك وال املنظمات.  تلك بعمل  اخلاصة
بصفة ذلك ويرجع إليها. تنتمي التي الدولة داخل القوانني أو الدستور  مبقتضى
وخاصة الطالب توعية يتم ال التعليم: مجال في الضعف نقاط إلى جزئية
بالقوانني توعية املرأة بضرورة احلكومات تشعر وال كمواطنني. بحقوقهم الفتيات
حقوقها. على احلصول من أجل املرأة إليها تلجأ أن ميكن التي والسياسات القائمة
املرأة تعاني منها التي املظالم تغطية في كبير حد إلى أيضا اإلعالم وسائل وتخفق
تتعامل إلى املعلومات، االفتقار إلى وباإلضافة تواجهها. التي احملددة واملشكالت
انتهاكا باعتبارها واحتجاجاتها املرأة مطالب مع املنطقة تسود التي الثقافية الرؤى

اخلانع. الثانوي التقليدي املرأة لدور
وحتظى املنطقة. دول معظم في املرأة حقوق عن  للدفاع منظمات توجد
بينما قضية أي املغرب بحرية الدفاع عن مثل الدول بعض في النسائية املنظمات
الوضع على االعتراض عند  احلذر أخرى  دول في املنظمات  تلك تتوخى أن ينبغي
غير مباشرة أو مباشرة بصورة النسائية بعض املنظمات وترتبط الراهن. السياسي
األخرى باالستقاللية التامة. املنظمات حتظى بينما السياسية القيادة أو باحلكومة
حتقيق أجل من تناضل التي املستقلة  النسائية للمنظمات السماح يتم وال
أو املتحدة العربية اإلمارات في عالنية بالعمل القانون أمام الرجل مع املساواة 
بعض كبيرا في تقدما النسائية املنظمات حققت وقد السعودية. العربية اململكة
الدول متطلبات بعض وتتبنى والعادات. القوانني في املتمثلة رغم العقبات اجملاالت
متنع وغالبا ما املستقلة الدفاع منظمات انتشار من للحد والتسجيل الترخيص
خارج أو من املستقلة املصادر الدعم املالي من تلقي من احلكومية غير املنظمات
بإمكانية حقوق املرأة املدافعون عن ال يحظى األكثر حتررا، البيئات في وحتى الدولة.
البيانات أو الشفافية ذات العمليات أو مسئولي احلكومة إلى بسهولة الوصول

للدولة. التابعة اإلعالم وسائل أو الوطنية املوازنات أو املرأة بقضايا اخلاصة
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قوانني األسرة في األدنى املرأة منزلة
مختلف األسرة في أفراد بني بالعالقات املتعلقة القضايا في األحكام إصدار يتم
اإلسالمية. ورغم القوانني على تعتمد التي الشريعة أنظمة مبوجب اإلقليم أنحاء
الشرق نطاق إقليم للشريعة داخل اخملتلفة والتفسيرات القانونية األنظمة تنوع
بالزواج املتعلقة القانونية جميع الشئون التعامل مع يتم أفريقيا، وشمال األوسط
يتم ما مبقتضى  الدول معظم في للمرأة القانونية واملكانة واحلضانة والطالق

الشخصية. األحوال قانون أو األسرة قانون شائعة باعتباره بصورة اإلشارة إليه
بني اجلنسني متييزا أفريقيا وشمال األوسط الشرق دول معظم في وتواجه املرأة
هناك تونس حتررا األكثر األسرة حتظى بقوانني التي الدول ومن األسرة. قانون مبوجب
قانون فرضت واملغرب التي سنوات نسبيا منذ عدة متحرر أسرة لديها قانون التي
مصر أجرت وقد .٢٠٠٤ عام املرأة في حقوق حد كبير قام بالتوسع إلى الذي األسرة
بالطالق. يتعلق فيما أكبر حقوقا املرأة متنح في قانون األسرة حديثة أيضا تعديالت
منزلة من أدنى ملعاملة تخضع املرأة تزال ال لألمام، خطوات اتخاذ فرغم ذلك، ومع

حتررا. األكثر األسرة مبوجب قوانني الرجل معاملة
عن املدافعني  لدى باألولوية  يحظى هدف  مبثابة  األسرة قانون إصالح يعد
وقد كان املتحررة. العقول ذوي اإلسالميني والعلماء املرأة واحملامني والقضاة حقوق
يرون الذين هؤالء حجة دعم إلى أدت حيث هاما إقليميا تأثيرا لإلصالحات املغربية
كل قامت التي اإلصالحات وتعد الشريعة. قانون مع تتوافق الزوجني بني املساواة أن
اجملتمع حلركات هاما انتصارا مبثابة تعتبر ولكنها صغيرة بإجرائها ومصر املغرب من
كان والتي واملتطرفة الذكورية اإلسالمية القوى ضد نضالها املستمر املدني في

لديها. الرئيسية مبثابة القضية السياسية لزوجها اخلانعة املرأة وضع
األوسط الشرق في دول احلالية األسرة قوانني وتونس، حتيل املغرب وباستثناء
قوانني وتنص أسرتها. وداخل زوجها منزلة من أدنى منزلة إلى املرأة وشمال أفريقيا
تطيع أن الزوجة من وتتطلب األسرة رب هو الزوج أن على الدول هذه في األسرة
ضمن حقوق السفر أو العمل في زوجته حق على املوافقة الزوج سلطة ومتنح زوجها
القانونية املساواة تتضمن شرط  محددة مواد الدراسة تقارير هذه  وتذكر أخرى.
القوانني وتأويلها احملاكم لهذه تفسير كيفية أيضا التقارير وتوضح الرجل. للمرأة مع
العمل في قبول من زوجها مينعها القانونية للمرأة التي احلماية إنكار أجل من لها
العديد في يسمح القانون أيضا كيف وتذكر التقارير بالتفصيل محددة. وظائف
ودون أسباب دون إبداء أي األوقات من وقت أي في زوجته بطالق للزوج الدول من
رفع أجل من محددة بشروط الوفاء الزوجة من يطلب ولكنه احملكمة اللجوء إلى

محكمة. أي في الطالق دعوى
األوسط الشرق  دول معظم في األسرة قانون مبوجب للمرأة السماح يتم ال
العمل أو الشريعة أساس مبثابة تعد التي الدينية النصوص بتفسير وشمال أفريقيا
من املرأة بصورة فعالة يتم استبعاد وبهذه الطريقة، األسرة. محاكم في كقاضية
حياتها. على للغاية قويا تأثيرا يؤثر الذي القضائي بالنظام اجلوانب اخلاصة تلك
للقضاة التقليدية والنزعات والتحيز الذكورية النظر وجهات تساهم ما وغالبا
وبصفة العادلة احملاكمة من املرأة حرمان في الرجال من احملاكم واحملامني ومسئولي
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اإلسالم. اخملتارة جلوانب الوظيفية التفسيرات خالل من خاصة
ميكن - احلقوق من املزيد املرأة متنح نسبيا علمانية دولة - وهي ذاتها اجلزائر وفي
ورغم القوانني. من عدد الرجل ضمن منزلة من األدنى املرأة مفهوم منزلة جتد أن
٣٩ من  رقم أن املادة إال املواطنني، جلميع والسفر االنتقال حرية مينح الدستور أن
ومن طاعة زوجها." في يتمثل الزوجة "واجب أن على تنص اجلزائري األسرة قانون
األخرى من الدول العديد وفي اجلزائر في احملاكم رجال الشرطة ومسئولو ثم، يرى
ممارسة مقبولة. مبثابة يعد إذن منه دون السفر لزوجته من الزوج منع أن باملنطقة
أو أن مبفردها أن تسافر املرأة على القانون يحظر السعودية، العربية وفي اململكة
من العديد في املرأة مطالبة ويتم مبفردها. أو الطائرات العامة املواصالت تستقل
ومن املنزل ترك أجل من زوجها أو شقيقها أو والدها موافقة على باحلصول احلاالت
عند باملنزل احتجازها يتم أو أن أيدي أفراد األسرة على بدنيا عنفا أن تواجه املتوقع
احلاالت إلى تلك األحيان معظم احلكومات في وتنظر بذلك. القيام في اإلخفاق
تعتمد السليمة، غالبا ما اآلليات غياب ظل وفي خالصة. أسرية شئونا باعتبارها
املتفتحني احلكومة مسئولي على أو االجتماعية التعليمية أو مكانتها املرأة على
وتستطيع املرأة حرياتها. على املفروضة القيود تخفيف على مساعدتها أجل من
بعض في القيود مثل تلك القضائية ضد الدعوى أجل رفع احملكمة من إلى اللجوء
تعويضا املرأة تطلب أن معظم الدول غير الطبيعي في من يكون ذلك، الدول، ومع

زوجها. تطيع كي املتوقعة االجتماعية للضغوط رسميا نتيجة
بحقوقهن القانونية مبقتضى الوعي إلى االفتقار النساء من من العديد وتعاني
الزواج عقد يتضمن املثال، سبيل وعلى الدولة. داخل به املعمول األسرة قانون
بأن ينص الزوجني من يسمح لكل فصال املسلمة األسرة قانون ومبوجب عامة بصفة
على النظرية القدرة املرأة امليزة هذه الزواج. ومتنح إطار في احملددة حقوقه على كتابيا
العملية، فمن الناحية ذلك، ومع الزواج. عقد إطار في احلقوق في املساواة حتقيق
عدم أو األمية إلى ذلك ويرجع الزواج لعقد اخلاصية هذه من االستفادة يتم ما نادرا
التي الذكورية االجتماعية للتقاليد نتيجة أو املتوفرة القانونية اخليارات مع التآلف
النهائية لعقد الشروط صياغة الرجال من الزوجة ولي يتولى أن مبوجبها يشترط
حول التوعية العامة حمالت في الدول معظم في تشارك احلكومات وال الزواج.

الزواج. املرأة في حقوق
لعدم آخر مصدرا مبثابة أيضا األسرة قانون يتضمنها التي امليراث قوانني تعد
املرأة وحتصل أخيها نصيب نصف على األخت وحتصل والرجل. املرأة بني املساواة
ال حتصل ذلك، ومع امليراث. من الرجل نصيب من أقل نصيب على عامة بصفة
امليراث من الرجل نصيب نصف نصيبها الذي يعادل على الدول معظم في املرأة
في خاصة مشكلة مبثابة ذلك ويعد العدالة. حتقيق على قدرتها لعدم نتيجة
هذه وفي واليمن. وليبيا وسوريا املرتفع مثل مصر الريف تعداد سكان ذات الدول
أيضا وامللكية والسكن امليراث حقوق املرأة على حصول إمكانية تتأثر اجملتمعات،
احلصول وإمكانية  االقتصادي والوضع األسرة دعم وأنظمة تعليمها مبستوى
جادة خطوات احلكومة تتخذ وال  القانونية. واآلليات القانونية املعلومات على
مقترفي بإفالت تسمح وغالبا ما بامليراث وامللكية يتعلق املرأة فيما حقوق لفرض

العقاب.  االنتهاكات من
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الشكوى إلى آليات االفتقار
املرأة تساعد آليات للدراسة اخلاضعة الدول حكومات توفر ال مصر، باستثناء
املرأة حرمان ويتم اجلنسني. بني التمييز ضد بالشكوى الدعوى والتقدم على رفع
الوظيفية أو املزايا الترقيات من القانوني النظام مبوجب ضدها التمييز يتم التي
وال القضائية السلطة مثل  مؤسسات في املشاركة من استبعادها يتم أو 
الشكاوى تقدمي خاللها  من ميكن التي القنوات إلى الوصول بإمكانية حتظى
أو اخلاصة الهيئات  غياب ويعكس الدستور.  التعويض مبقتضى  طلب أو السرية
عدم اجلنسني بني التمييز ضد القانونية احلماية التي تفرض القانونية الكيانات 
في األدنى املرأة أيضا منزلة ذلك ويدعم املرأة. بحقوق اهتمام مسئولي احلكومة
نفس العقوبة في من واإلفالت ضد حقوق املرأة انتهاكات بوقوع ويسمح اجملتمع

الوقت.

التعليم
املنطقة في املرأة تقدم مدى تعكس التي الرئيسية اجملاالت أحد التعليم يعد 
في املرأة حظيت وقد املساواة. حتقيق  نحو تطورها في هاما عامال مبثابة ويعتبر
بإمكانية املاضية العشر السنوات خالل األوسط الشرق  منطقة  دول جميع
دراستها. ميكن التي املوضوعات وتنوع باجلامعات وااللتحاق األمية ومحو التعليم
التحاق عن معدالت باجلامعات املرأة التحاق معدالت ترتفع وفي العديد من الدول،
وكليات املهني التدريب مبدارس الطالبات التحاق إمكانية أيضا وتزداد الرجل بها.

التجارية. األنشطة
التقليدية النسائية  األنظمة دراسة على عامة بصفة املرأة تشجيع ورغم
في ازدادت  قد الدول من العديد  في النساء أعداد أن إال  والطب،  التعليم مثل
حيث اخلليج دول في كبير تقدم  حدوث لوحظ وقد والهندسة.  العلوم مجالي
إلى يسافرن النساء الالتي أعداد وتزداد كبيرة بأعداد جديدة مبهن اآلن املرأة تلتحق
بعض في يوجد تراجع ذلك، ومع احلكومة. من تعليمية على منح اخلارج للحصول
غير الدراسة مجاالت في املرأة مشاركة عن أفريقيا وشمال الشرق األوسط دول
بعض في الدراسة في ترغب التي املرأة حتقق أن البد الكويت، ففي التقليدية.
من قبول أعلى درجات الهندسة متوسط مثل التقليدية اخلاصة بالرجل اجملاالت
الطالبات تؤجل أن ينبغي عمان، وفي الرجل. يحققه الذي الدرجات متوسط

على الرجل. ينطبق ال شرط وهو واحد، عام ملدة اجلامعية دراستهن

الدول وترتيب  تصنيف 
القضاء على معاهدة التقرير هذا في للدراسة اخلاضعة الدول جميع تصديق رغم
مساواة حول رئيسية دولية اتفاقية وهي  - املرأة  ضد التمييز أمناط جميع على
الدول من  أي تزعم أن ال ميكن وقطر، عمان هما دولتني باستثناء - بالرجل املرأة 
ملقياس ووفقا املرأة. دوليا حلقوق املعترف بها باملعايير الوفاء للتقييم خضعت التي
فئة  أي في ٣ نقاط على احلصول يعكس ١ إلى ٥، من بالدراسة اخلاص التصنيف
ما الدراسة، نادرا وفي هذه دوليا. املقبولة احلقوق مبعايير االلتزام نقص الفئات من
الدول  بعض وحتصل الشاملة اخلمسة من الفئات في أي نقاط ٣ حتصل دولة على
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٣ نقاط  معدل وميثل يبلغ نقطة واحدة. حيث معدالته أدنى إلى على تقييم يصل
األحيان في بعض حقوقها ممارسة على املرأة قدرة تقييد مبوجبها التي يتم الظروف
احلماية توفر تكون القوانني التي حيث الدولية، األطراف غير أو احلكومة قبل من
من املرأة وحيث تعاني املالئمة بالصورة تنفيذها يتم أن دون سارية للمرأة املالئمة

االجتماعية. االقتصادية أو أو السياسية احلياة مجاالت بعض في التمييز
واملغرب. تونس هما املنطقة في النقاط أعلى على باستمرار دولتان  وحتصل
السياسية احلقوق فئة في النقاط من  منخفض  معدل تونس حتقق ذلك، ومع
جميع في تونس وحتقق  بالدولة.  العام السياسي للقمع نظرا  املدني والصوت 
العربية اململكة وحتظى املنطقة. في النقاط معدالت أعلى  األخرى الفئات
حتققها التي النقاط وتتراوح الفئات. جميع في النقاط معدالت بأقل السعودية
فئة  في و١٫٦ نقطة املدني السياسية والصوت احلقوق فئة في واحدة نقطة بني

والثقافية. االجتماعية احلقوق
شمال في واجلزائر - واملغرب تونس - املرتفعة، النقاط معدالت ذات وتقع الدول
وحتظى واألردن. ولبنان مصر في نسبيا املرتفع األداء  ذات  الدول وتتمثل أفريقيا.
حول قضايا نسبيا مرتفعة معدالت للدراسة وفقا حتقق التي - الدول من العديد
وتكون املنطقة  ملعايير وفقا علمانية أكثر بتقاليد - وتونس اجلزائر مثل احلقوق
العلمانية تعد اخللفية ال ذلك، ومع االشتراكية. احلكومة لفترات من خضعت قد
التي نسبيا املنخفضة النقاط  خالل  من  يتبني كما املرأة حلريات ضمانا مبثابة 
العربية اململكة حصلت الفئات، معظم وفي وليبيا. سوريا في الدراسة وجدتها
البحرين  - الفارسي اخلليج على واملطلة بها  احمليطة امللكية والدول السعودية
وكان أداء أدنى املعدالت. على - واإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت وعمان
في أفضل أداء - العربية اجلزيرة شبه مبنطقة الدول أفقر كونها رغم  - اليمن
الكاملة على على املشاركة اليمنية املرأة لقدرة  نظرا السياسية احلقوق مجال
في العاملة احلكومية غير االنتخابية وقدرة املنظمات العملية مستويات جميع
يتعلق خاصة فيما اخلليج بصفة دول أداء سوء ورغم بحرية. على العمل مجال املرأة
حقوقها عن الدفاع في املرأة وحرية للمرأة القانونية باحلقوق املتصلة بالقضايا
سجالت لديها كان الدول تلك أن إال والسياسية، املدنية  احلياة  في  واملشاركة
ذلك، ومع للمرأة. والرعاية الصحية التعليم توفير فرص حول ما حد إلى أفضل
اخلليج مناطق في العالية الكفاءة ذات الصحية واخلدمات املدارس توافر  ورغم 
الرعاية احلصول على في حقوقها ممارسة حرية إلى املرأة تفتقر تزال ال ثراء، األكثر
مثل اخلليج دول بعض املرأة في عالج يتم وال مستقلة. والتعليم بصورة الصحية

موافقة الرجل. دون باملستشفى السعودية العربية اململكة
املرأة مساواة تقييم القضاء إلى اللجوء وامكانية التمييز عدم فئة تولت
املواطنة وحقوق النوع على القائم التمييز من وحمايتها الدستور مبقتضى بالرجل
وقد للمرأة. القانونية والهوية اجلنائية والقوانني العقوبات قانون  أمام واملساواة
وحققت و٣٫٦. ٣ بني - نقاطا تتراوح واملغرب وتونس ومصر دول - اجلزائر أربعة حققت
وسوريا  ولبنان العراق و٢٫٩ وهي: ٢٫٥ بني تتراوح نقاطا الدول من أخرى مجموعة
من أقل - للنقاط معدل أقل حققت التي الدول وكانت فلسطني. باإلضافة إلى

املتحدة. العربية واإلمارات السعودية العربية واململكة الكويت هي - نقطتني
األسرة واملساواة قوانني ودراسة بفحص الفرد وحرية وأمن استقاللية فئة وقامت

القائم  والعنف التعذيب من والتحرر االنتقال وحرية  الديانة وحرية الزوجني بني
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أكثر من حققتا اللتني الدولتني الوحيدتني هما وتونس املغرب النوع. وكانت على
مصر والعراق ولبنان  بني ٢٫٥ إلى ٢٫٩ في فيما التي حققت ومتثلت الدول نقاط. ٣
حققت التي الوحيدة الدولة هي السعودية العربية اململكة وكانت فلسطني.

نقطتني. من أقل
وامللكية األرض في املرأة حقوق الفرص وتكافؤ االقتصادية فئة احلقوق وراجعت
وحظيت العمل. مجال في احلماية وسبل والتوظيف التعليم في  واحلق وامليراث
التي الدول ومتثلت الثالثة. النقاط  عتبة  تتجاوز  نقاط  على فقط  وتونس املغرب
واجلزائر  ولبنان واألردن وسوريا مصر والعراق في و٢٫٩ ٢٫٥ بني نقاطا تتراوح حققت
فلسطني. إلى باإلضافة العربية املتحدة واإلمارات قطر وعمان والبحرين والكويت

نقطتني. من أقل على وحدها السعودية العربية اململكة وحظيت
التظاهر في  املرأة حقوق املدني والصوت السياسية احلقوق فئة  فحصت
القرار صنع مناصب وتولي القضائية الهيئة في واملشاركة التعبير السلمي وحرية
احلقوق قضايا في واملشاركة السياسية العملية في بدور والقيام املستوى رفيعة
أو  نقاط  ٣ حققتا اللتني الوحيدتني الدولتني هما واملغرب اجلزائر وكانت املدنية. 
واألردن  ومصر اليمن في و٢٫٩ ٢٫٥ بني تتراوح نقاطا حققت التي الدول ومتثلت أكثر.
نقطتني عن  تقل معدالت حققت التي الدول وكانت وفلسطني. وتونس ولبنان
املتحدة واإلمارات العربية السعودية العربية واململكة وقطر وعمان الكويت هي
السعودية العربية واململكة املتحدة العربية واإلمارات الكويت وحظيت وليبيا.

االقتراع. من حقوق املرأة نظرا حلرمان الفصل هذا في النقاط بأقل
واإلجنابية الصحية احلقوق قضايا تقييم والثقافية االجتماعية احلقوق فئة تولت
واملشاركة وحقوقها في السكن الضارة التقليدية املمارسات من وحمايتها للمرأة
٣ نقاط  وتونس املغرب سجلت وقد اإلعالم. وسائل على املرأة وتأثير حياة اجملتمع في
وعمان  البحرين و٢٫٩ في ٢٫٥ بني تتراوح نقاطا الدول التي سجلت ومتثلت أو أكثر.
العربية اململكة وكانت  فلسطني. إلى باإلضافة واجلزائر  ولبنان واألردن والكويت

نقطتني. من أقل سجلتا اللتني الوحيدتني الدولتني هما وليبيا السعودية
من لكل املقارن اإلقليمي للتصنيف تخطيطيا رسما الدراسة هذه تستعرض
إلى باإلضافة دولة بكل اخلاص التصنيف أيضا وتقدم الدراسة اخلمسة. الفصول

تقرير. من كل على الصفحة األولى اخلاصة بالدولة الرئيسية اإلحصائيات

التوصيات
أجل من والعاملية اجلهود احمللية الدراسة في تنسيق هذه من الرئيسي الغرض يتمثل
وشمال أفريقيا. األوسط الشرق منطقة في للمرأة املمنوحة احلقوق التوسع في
من التوصيات سلسلة تقرير قطري لكل اخلمسة الفئات من فئة كل وتتضمن
تتناول التوصيات بعض أن الدولة. ورغم إلى حكومة باإلصالح واملوجهة اخلاصة
التي القضايا تلك التوصيات من العديد تتناول معني، مبجتمع اخلاصة املشكالت
التوصيات تقدمي تلك مت وقد للدراسة. اخلاضعة - الدول أو معظم - كل على تؤثر
استعراض يتم وفيما يلي هاوس. التقارير وفريدم مؤلفي بني املشاركة خالل من

للدراسة: الرئيسية التوصيات بعض

جميع في القانون مبوجب  الرجل ملنزلة مساوية مبنزلة املرأة تتمتع أن ينبغي  .١
مبقتضى متييزا هذه الدراسة خالل كما يتضح من املرأة وتواجه احلياة. مناحي
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اخلاصة باملواطنة/ القوانني وحتظى فعلية. بصورة املنطقة دول جميع في القانون
في املرأة ضد والتمييز القضائي النظام في للمرأة القانوني والوضع اجلنسية
احلكومات تسمح أن ينبغي وال خاصة. بأهمية اجلنائية العدالة نظام إطار
قيام إلى ماسة حاجة هناك فإن ثم، ومن اإلسالم. باسم اجلنسني بني بالتمييز
إلغاء ميكن حتى التنفيذ وآليات الوطنية القوانني وتنقيح احلكومات مبراجعة
تشن أن وينبغي الرجل. ملكانة املساوية املرأة مكانة وكفالة التمييز أحكام
املساوية املرأة حلقوق الترويج أجل من العامة للتوعية أيضا حمالت احلكومة

مواطنة. باعتبارها للرجل

الزوجني بني  احلقوق  في املساواة لضمان  األسرة قوانني تنقيح يتم أن ينبغي .٢
ينبغي األسرة، قوانني تنفيذ خالل التمييز ولضمان عدم األسرة. نطاق داخل
وتدريب األسرة محاكم نظام داخل كبيرة إدخال إصالحات احلكومات تتولى أن
الشريعة تفسيرات يتم مراجعة أن وينبغي املرأة. حقوق على احملاكم مسئولي
أجل من الرجل حلقوق املساوية احلقوق من املرأة حرمان إلى تؤدي اإلسالمية التي
العمل على الطالبات تشجيع  يتم أن وينبغي املرأة. ضد التمييز عدم ضمان
كمحامية وقاضية املرأة األولوية لتعيني احلكومات متنح وأن احملاكم في كخبيرات

األسرة. محاكم في

جميع حاالته. في خطيرة جرمية باعتباره املنزلي العنف إلى النظر أن يتم ينبغي .٣
واغتصاب واالغتصاب ذلك التعذيب في العنف مبا أمناط جميع على ذلك وينطبق
أن والبد الشرف. باسم الزوجة ضد العنف وممارسة الزوجة وضرب لزوجته الزوج
األولى. األولوية املنزلي العنف منع قضية القانون تطبيق وأجهزة احملاكم متنح
في احلكومية املنظمات غير دور أيضا وتنسق القيادة الدولة تتولى أن وينبغي
احلكومات تقدم أن وينبغي واجملتمع. املرأة على املنزلي العنف بتأثير التوعية
يقدم أن الدولي اجملتمع إلى الضحايا. ويستطيع أيضا الدعم وخدمات املشورة
إلى واملوارد الفنية املساعدات تقدمي خالل من  العملية هذه في املساعدة

أفريقيا. وشمال األوسط الشرق منطقة حكومات

املرأة مشاركة دون حتول التي والتقليدية القانونية العقبات إزالة يتم أن ينبغي .٤
خطوات احلكومات تتخذ أن  والبد اخلاص.  والقطاع واحلكومة السياسة في 
ذلك األمناط في مبا والعمل السياسة مجاالت في املرأة ريادة لدعم ملموسة
متنح أن وينبغي التمييز.  لضحايا  الشكاوى  وآليات  اإليجابي  للعمل املتعددة
جميع املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية واململكة الكويت حكومات

في التصويت. احلق املواطنني

في املرأة حصول وتكفل التعليم على اإلنفاق من  احلكومات تزيد أن ينبغي  .٥
ضد متيز التي واملمارسات القوانني إلغاء وتتولى التعليم على الدولة ربوع جميع
خالل املرأة تقدم دعم هامة أداة مبثابة في مجال التعليم. ويعد التعليم املرأة
حتقيق من يسرت التي في اإلصالحات التوسع أن يتم األخيرة. وينبغي السنوات
املناطق في التعليم إلى باالفتقار خاصة بصفة أن يتم االهتمام وينبغي التقدم
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التي  املساعدات الدولي من اجملتمع يزيد أن وينبغي املنطقة. دول ببعض الريفية
املساعدة. تطلب التي الدول إلى يقدمها

القانونية العقبات  على للقضاء إيجابية خطوات احلكومات تتخذ أن ينبغي .٦
أن وينبغي للمرأة. االقتصادية املساواة حتقيق دون حتول التي واالجتماعية
احلصول على إمكانية من حرمان املرأة خاصة عدم العمل بصفة قوانني تكفل
الرجل. وينبغي مع باملساواة املستويات من أي على التوظيف مزايا أو الوظائف
وسائل مثل العاملة للمرأة االجتماعية تنسيق االحتياجات احلكومات تتولى أن
التي االجتماعية  الضغوط من احلد أجل من اليومية الرعاية ومرافق النقل
تكفل التي العمل قوانني فرض أن أيضا وينبغي العمل. املرأة عن عزم  تثبط

الفرص. تكافؤ
العامالت املهاجرات. مكانة على اإلصالحات إدخال احلكومات تتولى أن ينبغي .٧
املهاجرات من  باملنازل العامالت وقوع  لضمان عدم اخلطوات تتخذ أن  وينبغي 
املهاجرات العامالت من الكبيرة لألعداد ونظرا والتمييز. لالستغالل ضحايا 
اخلدمات على هؤالء العامالت حتصل أن الضروري من املنطقة، دول بعض في
قوانني بحماية وتتمتعن واالنتهاكات العنف من احلماية وجتدن االجتماعية 
للمرأة ساخنة خطوط وتعلن عن احلكومات تؤسس أن وينبغي الوطنية. العمل
العامالت حقوق عن الدفاع عالنية في بالعمل املرأة جملموعات حقوق وتسمح

املهاجرات.
التقاليد على القضاء على جميع التشريعات وتعمل احلكومات تراجع أن ينبغي .٨
تلقي أجل من الرجل موافقة على احلصول املرأة من تتطلب االجتماعية التي
مع احلكومة تتعاون أن وينبغي اإلجنابية. أو العامة لصحتها الطبي العالج
على املرأة حصول إمكانية زيادة أجل من  احلكومية غير النسائية املنظمات
خاصة بصفة التركيز مع اإلجنابية وصحتها املرأة صحة خيارات حول املعلومات

الثدي. سرطان مثل املرأة على التي تؤثر األمراض على

القومية اجلهود ودعم تنسيق  في الدراسة هذه الرئيسي من الغرض يتمثل
تكون ونأمل أن أفريقيا. وشمال األوسط الشرق متكني املرأة في أجل من والدولية
املرأة بني املساواة  حتقيق  مجال العاملني في لهؤالء مفيدة الدراسة هذه نتائج 
حتديد أجل املساعدة على من خارجها أو احلكومة داخل سواء املنطقة والرجل في
بالرجل املرأة ملساواة املثلى املمارسات وتطبيق األولوية ذات اإلصالح مجاالت

واملساعدة على اتخاذ املزيد من اإلجراءات.     


