
: األهداف

دامةتحقيق أهداف التنمية المست-

ساءتغيير الواقع المعيشي للن-

من القانون " ابتداء-



مفهوم العدالة بين الجنسين: المرحلة األولى
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والذي يقر الحاجة إلى اعتماد نهج متكامل وشامل 2016إعالن مسقط في العام 
الل ضمان المحاسبة من خ: لعدالة النوع االجتماعي، من خالل مكونين رئيسيين

قيق المساواة عن تحديد آليات المحاسبة الوطنية التي تحد من التدابير التمييزية، وتح
.  طريق القضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجال والنساء
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الوصول الى العدالة

وضع القوانين•

تفسير القوانين•

تطبيق القوانين •

تنفيذ القوانين•



بلد19التحقق من النتائج والتشاور في 

المراجعة المكتبية : أولا 
مسودة لتقارير –للقوانين 

عشرين بلد

ا  التحقق : ثانيا
القانون المكتوب 

ا  التشاور: ثالثا
اجتماعات وطنية لخبراء 

وقانونيون من الجهات حكومية 
األهلية لمناقشة القانون وانفاذه 

على ارض الواقع  

ا  تقارير قطرية18اطالق : رابعا
2018كانون األول 10



ةمن القطرية الى اإلقلمي: الثانية المرحلة 
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لى المعايير باالستناد اتصنيف القوانين التي تم التحقق منها
الدولية

• A green code indicates that laws on this topic provide for gender equality 
and/or protection from gender-based violence and are substantially 
compliant with international standards. A green category does not indicate 
that the law is perfect or that gender justice in the relevant topic area has 
been fully achieved.

• An amber code indicates that some gender aspects of the law on this topic 
have been addressed, but important gender inequalities remain.

• A red code indicates that the law on a particular topic does not provide for 
gender equality and/or there is no or minimal protection from gender-based 
violence.

• A grey code indicates that there is no available data or inadequate information.







االطار القانوني في المنطقة العربية 

:أهم النقاط

تضمن الحقوق : الدساتير

دةتسمح سبعة بلدان في المنطقة للرجال وللنساء باعطاء الجنسية لألطفال عند الوال:قانون الجنسية

وال ال يحمي المعنفات" القانون اجماال:  هناك تحدي كبير في المالحقة القضائية للعنف ضد النساء 

يشجعهن على االفصاح أو التبليغ عن العنف 

الق متساوية في الزواج والط" ال تملك النساء حقوقا: صعوبة االنفصال والطالق ولو استدعت الحاجة

والرعاية والوصاية على أطفالهن

ةالمساواة في األجر عن العمل متساوي القيمة لكنها تضع محددات أمام عمل المرأتضمن قوانين العمل 



مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون في منطقة الدول العربية 
2019ديسمبر –التقرير اإلقليمي حول العدالة بين الجنسين والقانون 

هم في اإلصالحات الجريئة الملهمة في بعض البلدان العربية تس

ساواة التقدم السريع من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين والم

أمام القانون في كافة الدول

التقارير القطرية

ملخص البلدان

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_G

ov/gender-justice---equality-before-the-law.html



توسيع التحليل: المرحلة الثالثة



قوانين مع مؤشرات أهداف التننمية المستدامةالخاصة بالتصنيفاتالمقاربة•

والمعايير العالمية

وصول الى اضافة تفاصيل على قوانين العنف المنزلي على سبيل المثال أو ال•
الخدمات ومن ضمنها المحاكم 

قاعدة بيانات الكترونية حيوية مربوطة مع القوانين
http://genderjustice.unescwa.org/M2x.aspx

"سنويا( مدخالت البيانات)تحديث جميع البيانات •

http://genderjustice.unescwa.org/M2x.aspx


التصنيفات المستخدمة
صدارة الضمانات الدستورية : الطار القانوني•

وجود خطط عمل وطنية : الطار السياسي•

قانون الجنسية•

.القدرة على توقيع العقود وتمثيل الذات في المحاكم الخ–الصالحية القانونية •

التمثيل؛ الكوتا؛ احصاءات النوع الجتماعي : النساء والحياة العامة•

العنف ضد النساء والفتيات ومن ضمنها التحرش في مكان العمل والعنف في الفضاء الفتراضي •

قانون األسرة•

قوانين العمل•

الحقوق النجابية والجنسية الصحية•



:  الخطوات القادمة

ارسال مسودة الدراسة التحليلية لكل بلد على حدة•

التحقق منها داخل البلدان•

التشاور حولها مع أصحاب العالقة من أعضاء قطاع العدالة والمجموعات النسائية •
واألكاديميا

مراجعة التقارير القطرية •

تحديث قاعدة البيانات اللكترونية•

عملية تشاركية وتعاونية •



لحسن الستماع" شكرا

https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEwPGMkeTZAhVD16QKHV1TDNEQjRwIBg&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNFPA_logo.svg&psig=AOvVaw2guZsAdXMkp42D-_g2AFnN&ust=1520853006456079

