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 األسرداخل إلنهاء انعدام المساواة بين الجنسين  اتسياسلتقرير جديد لهيئة األمم المتحدة للمرأة يطرح جدول أعمال 

التي تؤثر فيها التحوالت التي تحدث في : األسر في عالم متغيّر" في الكيفية 2020-2019ينظر تقرير "تقدم المرأة في العالم 

 األسرة على حقوق النساء، ويكشف أنه بوسع معظم البلدان تحمل كلفة السياسات الصديقة لألسرة

مع التقدم الذي شهدته حقوق المرأة على امتداد العقود الماضية، أصبحت األسر في  – 2019حزيران / يونيو  25نيويورك، 

تواصل ت تحدث فيه انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية وا مجاال  للمحبة والتضامن، إال أنها ظلت أيض   مأوىجميع أنحاء العالم 

تقدم المرأة في " ، وعنوانهيئة األمم المتحدة للمرأة الرئيسيتقرير هلإلصدار األخير من ا انعدام المساواة بين الجنسين، وفق   افيه

 "، الذي صدر اليوم.: األسر في عالم متغيّر2020-2019العالم 

في جميع أنحاء العالم  مكثفةا إننا نشهد جهود  نجوكا، "-فومزيال مالمبووقالت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، السيدة 

بيد أننا نعلم من ‘. قيم األسرة’ومن حقهن باتخاذ قرارات خاصة بهن، وذلك باسم حماية  القدرة على الفعللحرمان النساء من 

هر بأنه بأن يُظ االنتكاسةلهذه ا. ويتصدى هذا التقرير لألسرة، ولم يوجد من قبل أبد  ‘ معياري’األبحاث واألدلة أنه ال يوجد شكل 

لمساواة بين الجنسين، إذا ما طبّق صانعو القرارات سياسات مستندة إلى لا أساسي   امحرك  بوسع األسر، بكل تنوعها، أن تكون 

 ".وإذا كانت حقوق المرأة تكمن في صميم هذه السياساتيعيش فيه الناس اليوم،  الذيواقع ال

، ويُظهر التنوع في األسر في جميع أنحاء العالم، ويقّدم ةراسات حاليستند التقرير إلى بيانات عالمية وتحليالت مبتكرة ود

ا النساء توصيات قوية لضمان أن القوانين والسياسات تدعم األسر في شكلها الحالي وتلبي احتياجات جميع أفرادها، خصوص  

  بشأن كلفة تطبيق هذه القوانين والسياسات.والفتيات، كما يقدم تحليال  

 التوجهات التي جرت مالحظتها:ومن بين 

 ازداد سن الزواج في جميع المناطق، في حين انخفضت معدالت الوالدات، وازداد االستقالل االقتصادي للنساء. -

في المئة(؛ وتشكل  38 من الثلث )على مستوى العالم، تشكل األسر المعيشية المؤلفة من زوجين وأطفال أكثر قليال   -

 في المئة(. 27أقارب آخرين( نسبة قريبة من ذلك ) تتضمناألسر الممتدة )التي 

ا ما في المئة من األسر المعيشية، ترأسها نساء، وغالب   8الغالبية العظمى من األسر الوحيدة العائل، والتي تشكل  -

 يضطررن إلى التوفيق بين العمل المدفوع األجر، وتنشئة األطفال، والعمل المنزلي غير المدفوع األجر.

نزاعات وانعدام المساواة، وفي حاالت مالذ ا للا أيض  تكون للرعاية، ولكنها قد مالذ ا ر التقرير، يمكن أن تكون األسرة وكما يُظه

الزوج على نحو صريح. من قبل ا، تعيش ثالث باليين امرأة وفتاة في بلدان لم يجِر فيها تجريم االغتصاب لعنف. حالي  لكثيرة 

ا. ففي واحد من كل خمسة بلدان، ال تتمتع الفتيات بحقوق اإلرث ذاتها التي كال أخرى أيض  يحدث الظلم واالنتهاكات بأشكما 

. وأبلغت بموجب القانون ا( على النساء طاعة أزواجهنبلد   19يتمتع بها الفتيان، في حين تفرض بلدان أخرى )ويبلغ مجموعها 

 سيطرتهم على القرارات المتعلقة بشؤونهن الصحية إما قليلة أو معدومة.حوالي ثلث النساء المتزوجات في البلدان النامية أن 

معدالت مشاركتهن في سوق العمل، مما يقلص  انتواصل النساء دخول سوق العمل بأعداد كبيرة، بيد أن الزواج واألمومة يقلص

لصعيد العالمي، تبلغ مشاركة النساء على اتُظهر البيانات الجديدة في التقرير أنه  لعمل. المصاحبة لالدخل واالستحقاقات 

 من النصف، وفي المقابل تصل النسبة إلى الثلثين بين سنة في سوق العمل أكثر قليال   54-25المتزوجات من الفئة العمرية 

ة أن حقيقل% بين الرجال المتزوجين. ويتمثل أحد األسباب الدافعة الرئيسية لهذه التفاوتات 96النساء العازبات، في حين تبلغ 

النساء يواصلن القيام بثالثة أضعاف عمل الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع األجر مقارنة بالرجال، ال سيما في غياب خدمات 

 الرعاية الميسورة الكلفة.



محددة،  ا في البلدان التي أقرت حوافزضوء على مسألة اإلجازة الوالدية، إذ تزداد استفادة اآلباء منها، خصوص  الويسلط التقرير 

من قبيل "كوتا اآلباء"، والتي تحدد إجازات والدية لألباء وال يجوز استخدامها ألغراض أخرى، فإما أن تُستخدم للغاية المحددة 

 ا.منها أو ال يستفاد منها أبد  

ني أال تستفيد كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها النساء وأسرهن عندما يهاجرن. فاألنظمة غير المنصفة تع

ا ما تُستثنى هذه األسر من إمكانية الحصول على الخدمات العامة. وعندما يكون ، وغالب  جميع األسر من الحق في لم شمل األسرة

 تجنب العالقات العنيفة. ا، يصبح من الصعب أو المستحيل عليهبشريكهاا وضع المرأة المهاجرة مربوط  

 –للمساواة والعدل مسكن تحويل األسرة إلى  إلى السياسات والنشطاء والناس من كافة شرائح المجتمعويدعو التقرير صانعي 

 تعبر عن نفسها، وحيث تتمتع المرأة باألمان البدني واألمن االقتصادي.أن حيث يمكن للمرأة أن تختار و

 ومن بين التوصيات التي يقدمها التقرير لتحقيق ذلك، ما يلي:

وتوقيت الزواج واختيار قوانين األسرة لضمان أنه بوسع المرأة االختيار ما إذا كانت تريد الزواج، تعديل وإصالح  -

؛ وأن تنص القوانين على إمكانية الطالق إذا دعت الحاجة له؛ وتمكين النساء من الشخص الذي تريد االقتران به

 الوصول إلى موارد األسرة.

التعليم والصحة اإلنجابية، وذلك لتوسيع خيارات الحياة للنساء والفتيات، ا االستثمار في الخدمات العامة، خصوص   -

 وليتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجنس وتنشئة األطفال.

يجب أن يُؤخذ باالعتبار توفير اإلجازات الوالدية المدفوعة األجر، ودعم الدولة لرعاية األطفال والمسنين، عند صياغة  -

 في المحافظة على األسر. للمساعدةة االجتماعية أنظمة شاملة للحماي

ضمان األمن الجسدي للنساء من خالل تنفيذ قوانين وسياسات للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،  -

 وإتاحة إمكانية الوصول إلى القضاء وخدمات الدعم للناجيات من العنف.

بوسع معظم البلدان تنفيذ حزمة من السياسات، بما في ذلك دعم للدخل على امتداد ووجد تحليل أُعد في إطار هذا التقرير أنه 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. 5الحياة ورعاية صحية وخدمات رعاية لألطفال والمسنين، بكلفة تقل عن 

ا لتحقيق أهداف التنمية وي أيض  للمساواة والعدالة ليس فقط ضرورة أخالقية، وإنما أمر حيككيان األسر تعمل إن ضمان أن 

  لضمان التقدم اإلنساني.المستدامة التي تمثل الخطة العالمية األكثر شموال  

# # # 

  الرابطعلى هذا يمكن االطالع على الحقائق واألرقام الرئيسية من التقرير 

عن التغيير تلقي الضوء على مبادرات المجتمع المدني في بلدان عديدة، ملهمة إقليمية وقصص  لمعلوماتتتوفر صحائف 

 .الرابط، وذلك على هذا مكملةإضافة إلى سبع مجموعات بيانات ومقاطع فيديو 

 media.team@unwomen.org: جراء مقابالت، يرجى االتصال بـإل

 11.00في الساعة  2019حزيران / يونيو  25تابع المؤتمر الصحفي إلطالق التقرير الذي سيجري يوم الثالثاء، الموافق 

توفر بث حي عبر شبكة اإلنترنت على الموقع اإللكتروني التابع لهيئة األمم ا بتوقيت الشاطئ الشرقي للواليات المتحدة، ويصباح  

 .التي تبث عبر شبكة اإلنترنت المتحدة للمرأة؛ أو يمكنكم االطالع على فيديو مسجل على القناة التلفزيونية التابعة لألمم المتحدة

على موقع تويتر وانضموا للحوار باستخدام الوسمين  UN_Women@و  @unwomenarabicتابعوا 

#WomensProgress2019  و#FamiliesOfToday 

 معلومات أساسية:

http://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women#_Fact_sheets
http://www.progress.unwomen.org/


يز ، وتسعى لتحف2000هي تحقيقات مواضيعية دورية بشأن حقوق المرأة تصدر منذ عام ‘ تقدم المرأة في العالم’سلسلة تقارير 

 التغيير في القوانين والسياسات والبرامج، وخلق بيئة تمكينية للنساء والفتيات إلعمال حقوقهن.

مع حملة هيئة األمم المتحدة للمرأة "المساواة بين األجيال:  2020-2019يتصادف صدور تقرير تقدم المرأة في العالم للفترة 

ذكرى السنوية الخامسة والعشرين إلعالن ومنهاج حتفال بالا لالأطلقت استعداد  وهي حملة —إعمال حقوق المرأة لمستقبل متساٍو"

ا لتمكين النساء والفتيات في ، ويُعتبر إعالن بيجين أحد جداول األعمال األكثر تبصر  1995عمل بيجين اللذين صدرا في عام 

 المرأة. كل مكان. ورغم تحقيق بعض التقدم، لكن ما زالت توجد تحديات عديدة أمام حقوق

http://progress.unwomen.org/

