
النساء يف املنطقة املتودطوة: التقرير األول للمتابعة ملؤدسة  أجنل روك،-إدرت فوذووه ومارية
 .352، عدد الصفحات ICARIA،5102،متودطوات املنبثق للندوات الوزاريةالنساء األورو 

ذاظؽتابذجمؿوسةذؼضم تؼارؼرذعقداغقةذتدؾطذاظضوءذسؾىذوضعقةذاطرأةذيفذسددذعنذبؾدانذعـطؼةذذػذا
ذو ذاألبقضذاطتودط. ذاألورواظبحر ذأولذتؼرؼرذصادرذسنذعؤددةذغداء ذسنذعدىذتؼققؿذ1عتودط-ؼعد ذساعا ا

ذعرأة.ذ-اطداواةذرجلذقذدقادةذمتؽنيذاطرأةذوتؽرؼسذعبدإبتطبقذيفذػذهذاظدول،ذعات،اظتزامذاصؽو

بوتريةذذظوو)ذعتواصالالذزالذذتعزؼزذدورػاذيفذاجملتؿعظـضالذعنذأجلذحؼوقذاطرأةذواوباظرشمذعنذأنذ
ذجـوبهذ(خمتؾػة ذودول ذاطتودط ذمشال ذدول ذعن ذطل ذأّغذ،يف ذاظتؼارؼرذإال ذسؾى ذػذه ذضراءتـا ذيف ذدـرطز ـا

ذ،زارراشذ،:ذاألردناضاصةذبدولذاشـوبذوباظتحدؼدذباظدولذاظعربقةذاظيتذوردتذيفذػذاذاظؽتابذوػي
ذيفذاجملتؿعذذظبـانذوعصر،،ذتوغسذ،اطغرب ذاطرأة ذسنذاألوضاعذاظيتذتعقشفا ذساعة ظـحاولذردمذصورة
ذ.دقادقةذواالضتصادؼةعشارطتفاذيفذاصقاةذاظحضورػاذوذعدىدورػاذوواظوضوفذسؾىذذاظعربي

 الوضعوة االقتصادية

 الدخول يف دوق العمل واملشاركة يف النشاط املهين واالقتصادي

تعؽسذػذهذاظتؼارؼرذاظتزاؼدذاطدتؿرذيفذغدبةذاظػتقاتذاطتؿدرداتذوتػوضفاذسؾىذغدبةذاظذطورذ:التعلوم
ذوتعدذدقادةذاظتعؾقمذاإلجباريذعثلذاشزاررذوذيفذبعضذاظدولذ) ظبـان(ذيفذاظطورؼنذاظثاغويذواشاععي.

ىذأػمذساعلذأّدذاظدولذاظعربقةاظيتذاغتفجتفاذخمتؾفذحتىذاظطورذاظثاغويذواجملاغيذعنذاظطورذاالبتداريذ
ذيفذذإىلذاظتؿدرسذاظوادعذظؾبـاتذومتؽقـفّن ذواصصولذسؾىذذفاداتذسؾقا ذدراداتذجاععقة ذعتابعة عن

ذتؾػة.ختصصاتذخم

ذحؽراذسؾىذاظذطورذطؿاذطانذيفذاظدابق،ذإالذأّنذيفذاظبالدذاظعربقةاظتعؾقمذ)بأروارهذاطختؾػة(ذذاملذؼعدذإًذ
خطوةذأدادقةذيفذررؼقذاظتؿؽني(ذ)األعرذاظذيذؼعدذعؽدباذػاعاذوذحصولذاطرأةذاظعربقةذسؾىذاظتعؾقمذاظالزم

ظضػرذمبـصبذاظشغلذاطـادبذطؿاذدقتوضحذالذؼضؿنذهلاذدخولذدوقذاظعؿلذبدفوظةذوالذؼعينذباظضرورةذا
ذيفذاظعـصرذاظتاظي.ظـاذ

سددذاظـداءذيفذوضعقةذغشاطذعفينذؼشفدذتزاؼداذذتبنيذتؼارؼرذخمتؾفذاظدولذاظعربقةذأّنعمل املرأة:
عدتؿراذخاصةذظدىذاظـداءذاصارزاتذسؾىذذفاداتذسؾقا.ذظؽنذتبؼىذغدبةذاظـداءذاظعاعالتذضعقػةذجداذ

غدبةذاظػتقاتذاطتؿدرداتذذأّنذععذاظعؾمػذاذوعؼارغةذباظرجالذ)حقثذالذتتعدىذاظربعذيفذأحدنذاصاالت(ذ
غظامذاظعؿلذيفذدولذطاشزاررذعثالذضارمذسؾىذذعاذتػوقذغدبةذاظذطورذوأّنذيفذاظطورذاظثاغويذواشاععيذسادة

ذاألعوعةذ ذ)سطؾة ذظؾؿرأة ذخاصة ذمحاؼة ذوؼوصر ذاصقذيفذاطـصب( ذأو ذيفذاظعؿلذ)عنذحقثذاألجرة اطداواة
ذوداساتذاظرضاسة(.ذ

ذ2صؽوعقة:ذاظرتبقة،ذاظصحةذواإلدارةذباظـدبةذظؾوزارفذايفذضطاساتذععقـةوؼؽادذؼـحصرذسؿلذاطرأةذ
ذعؤدداتذعصغرة،...(.ذ)سارةذحرةذأوذويفذجمالذاطفنذاصرصقةذباظـدبةذظألسؿالذاألخرى

وباظرشمذعنذمجؾةذاظؼواغنيذواطواثققذاظيتذتبـتفاذبعضذػذهذاظدولذاظعربقةذ)وسؾىذرأدفاذاشزارر(ذصقؿاذ
جمالذاظعؿل،ذواظيتذعنذؼتعؾقذبتجرؼمذاظتحرشذاشـديذيفذاظودطذاطفينذوعـاػضةذاظتؿققزذضدذاطرأةذيفذ

                                                           
سؾىذمجقعذأذؽالذاظعـفذضدذذعؤددةذشريذرحبقة،ذعدتؼؾة،ذتـشطذسؾىذعدتوىذعـطؼةذاطتودطذوتعؿلذسؾىذتردقخذعبدأذاطداواةذواظؼضاء 1

ذاطرأة.

 .اطـصبذيفذودوامذادتؼرارذعنذتوصرهذطاذاظـداءذأشؾبذصقفاذتـشطذاظيت 2



ذأّن ذإال ذاطفين، ذإدعاجفا ذوتدفقل ذاظعاعؾة ذاطرأة ذمحاؼة ذاظـشاطذذذأغفا ذيف ذظؾؿرأة ذاظػعؾقة اطداػؿة
ذوت ذظؾغاؼة. ذزاظتذحمدودة ذال ذػذهذذرجعاالضتصاديذظؾبؾد ذتػعقل ذصعوبة ذذظكذإىل ذاظتؼارؼر خمتؾفذػذه

ذحمدودؼ ذوإىل ذجفة ذعن ذاظواضع ذأرض ذسؾى ذوجودػا( ذ)سـد ذتـؼلذاظؼواغني ذة
)حقثذتوزؼعذاطفامذواألدوارذالذذأوذحرطقةذاظـداءذواظصعوبةذاظيتذتواجففاذيفذاظتوصققذبنيذاصقاةذاظعارؾقة

ذ ذاظتؼؾقدي( ذاطـطق ذبشؽلذضؿينذإىل ذوظو ذوزالذخاضعا ذ)يفذزلذشقابذتدابرياصقاة ذوإجراءاتذاطفـقة
تداغدذاطرأةذيفذزؿلذعدؤوظقةذرساؼةذاألدرةذاطؾؼاةذباظؽاعلذسؾىذساتؼفا(ذعنذجفةذأخرى.ذاألعرذاظذيذ

صذعنذصرصتفاذيفذدخولذدوقذاظعؿلذواصػازذسؾىذعـصبذاظشغلذوباظتاظيذاطداػؿةذاظػعاظةذيفذاصقاةذؼؼّؾ
 .ظؾبؾدذاالضتصادؼة

ذالوضعوة السوادوة

ع القرارالتمثول السوادي واملشاركة يف صن

يفذذتشرؼعقةذمتـعذعشارطةذاطرأةذيفذاصقاةذاظدقادقةذوذغصوصأةذعوادذددتورؼذعنذسدمذوجودباظرشمذ
الذاطرأةذذحقثذتظفرذاظتؼارؼرذأّنذصؼط.ذلااظرجؽونذحؽراذسؾىذؼؽادذػذاذاجملالذؼذأّنذ،ذإالاظبالدذاظعربقة
ذ ذواطشارطةزظى ذاظتؿثقل ذصرص ذأّغذبـػس ذضّؾطؿا ذفا ذإىل ذتصل ذمتؿا ذاظيت ذاظؼرار ذاختاذ دػاذعـاصب
ذحؼققذاطداواةذومحاؼةذاطؽتدباتذيفذػذاذاظشأن.تالحقةذواظشرسقةذاظضرورؼةذظباظص

صفيذسؾىذاظعؽسذذ،سدمذاػتؿاعفاذأوذضؾةذجمفوداتفاوالذؼرجعذشقابذاطرأةذسنذاظداحةذاظدقادقةذإىلذ
ذاظػّعذعنذذظك ذاظتحرؼرذثوراتطذيفذزروفذضصوىذحدثذطؿا)الذيفذاصراكذاظدقاديذضدذأثبتتذدورػا
ذأّغذ،(اظعربيذباظربقعذؼعرفذعاذوثوراتذاألجـيبذاالدتعؿارذعنذاظعربقة ذاالدتبعادذإال ذعن ذتعاغي فا
ذاظؼارمذسؾىذأداسذاظتوزؼعذاظتؼؾقديذظألدوارذاالجتؿاسقة.ذواظتفؿقش

ظمذعنذأبرزذاظتدابريذاظتشرؼعقةذاظيتذاختذتفاذععذاالغتخابيذؼعّدذظاماظـّذيفذاصصصذإعبدذاستؿادذوظعّل
ذظبـانذ)سدذ3اظدولذاظعربقة ذتتنّبا ذاظـظام(ذاظيتذّطا سؾىذاطدتوىذاحملؾيذذظؾـداءذأودعذمتثقلذظضؿانذػذا
ذذ،واظورين ذيف ذعدتؼبال ذؼداػم ذاظذيذضد ذاظوضعذوؼغّقذاظؼرارذاختاذذعـاصبذىلإذاطرأةذوصولاألعر ذعن ر

سؾىذذاحمتشؿذاظؾؿرأةذسؾىذعدتوىذررادةذاظدوظةذأوذررادةذاصؽوعة،ذوجودذاتاّعذاشقابذاظراػنذاظذيذؼشفد
ذذ.حمددةضؾةذسؾىذرأسذوزاراتذعدتوىذاظتؿثقلذاظربطاغيذو

 واقع العنف املمارس ضد املرأة

 القوانني واملماردات

اظيتذتداػمذيفذتعتربذاطوادذاظددتورؼةذواظؼواغنيذاظتشرؼعقةذعنذأبرزذاظودارلذمن الناحوة القانونوة:
ذ.ذداخلذأيذجمتؿعذطانذاصدذعنذاظعـفذضدذاطرأةذأوذيفذتػاضؿه

شخصقةذوطذاذضاغونذضاغونذاألدرةذوضاغونذاألحوالذاظعنذذطاّلذوتظفرذاظتؼارؼرذاظواردةذيفذػذاذاظؽتابذأن
الذزاظتذ.ذحقثذذؽالذعنذأذؽالذاظتؿققزذضدذاطرأةذبطرؼؼةذأوذبأخرىذؼتضؿنذةاظدولذاظعربقذاطوارؼثذيف
ذاظيتذتشفدػاذاظـوسقةذباظرشمذعنذاظتعدؼالتذ،اظذطورؼةذوتبعقةذاطرأةذظؾرجلذاهلقؿـةيفذجمؿؾفاذتؽرسذ

ذػوذاصالذاظبالدذاظعربقةذعنذصرتةذألخرىذسؾىذعدتوىذبعض حقثذمتذإدؼاطذذ،يفذاشزاررذعثالذ)طؿا
ذ.واجبذراسةذاظزوجذوإسطاءذحرؼةذاختقارذاظوظيذسـدذاظزواجذومتؽنيذاطرأةذعنذسـقسذزوجفاذوأبـارفا(
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ذسؾىذ ذظؾؼضاء ذاظدوظقة ذباطعاػدة ذاظتزاعا ذاطتبعة ذاظورـقة ذاالدرتاتقجقات ذاظتعدؼالتذضؿن ذػذه وتأتي
ذاظبؾد ذسؾقفا ذصادضت ذواظيت ذاطرأة ذضد ذواظعـف ذاظتؿققز ذأغواع ذبعضذمجقع ذإبداء ذ)عع ذاظعربقة ان

ذَدذطشػت،ذحقثذاظتحػظات( ذسن ذاطرضواغنيذجمرِّذّنأؼضا ذظؾعـفذضد ذاضارجيذوطذاذعة ذاظودط ذيف أة
ذاظزوجي(ذاظعارل ذ)اظعـف

ذ.يفذبعضذعنذػذهذاظدولذ)اشزاررذواطغربذواألردن(

ظؾعـفذاطوجهذذخطريذواضعسنذذمجؾةذاظتؼارؼرذاضاصةذباظدولذاظعربقةذربختمن الناحوة املودانوة:
ذاجملتؿع ذالذؼؼلذسنذغصفذغداء ذاطختؾػةذعا ذبأذؽاهلا ذاظظاػرة ذاطرأة،ذحقثذمتسذػذه يفذععظمذذضد

ذاظعربقة ذػذاذذ.اظبالد ذسن ذتزؼد وضد
ذأعين ذادتؼرار ذوسدم ذدقادقة ذاضطرابات ذتعرف ذاظيت ذاظبؾدان ذاصالذذ،يف ذػو طؿا

ذ.يفذعصرذوظبـانذعثال

اضروجذظؾعؿلذوّظدذظؾؿجالذاظعامذعنذخاللذاظتؿدرسذوذاضتحامذ"ذاظـداءذوتشريذػذهذاظتؼارؼرذإىلذأّنذ"
ذاظعـف)ذاظعاعةذاألعاطنذيفذاطرأةذضدذاطؿارسذاظعـفذعنذخمتؾػةذأغواعذيفذمتظفرتذاجملتؿِعذعؼاوعَة

ذواظـػدي، ذاشدديذاظؾػظي ذاظعـفذذاإلداريذاظعـفوذاشـديوذاظعـف ذإىل ذإضاصة واطؤدداتي،...(
ذ ذاغتشاراطؿارسذداخل ذزل ذيف ذاظعارؾي ذدواء)ذاطرأةذضدذاظعـفذوتشرسنذتؼبلذاظيتذاظذػـقاتذاظودط

ذواإلجراءاتذاظتدابريذعنذباظرشمذاظتغقريذسؾىذاألصؽارذاظـؿطقةوادتعصاءذػذهذ(ذاظـداءذأوذاظرجالذيفذأوداط
ذذذذسؾىذأرضذاظواضع.ذمؼؼاَوذاظيتذمتذاختاذػاذواظيتذالذؼزالذتطبقؼفاذوتػعقؾفاذواظتشرؼعقةذاظؼاغوغقة

وتػاوتذغدبةذذ)سؾىذاختالفذإرازاتفااظعـصرذاطشرتكذبنيذاظدولذاظعربقةذدبقذأّنذعاذنذعنذطلذؼتبّق
ذاطداواة ذوزؼقق ذمتؽني ذجمال ذيف ذتؼدعفا ذؼتؿثلذ(

ذاظددتورؼة،ذذيف ذبنيذاطواد ذاطوجودة اطعاػداتذاطصادقذسؾقفاذو،ذاظؼواغنيواظـصوصذاظتشرؼعقة،ذواهلوة
ذاظدقادقةو ذجفةذ،اضطابات ذذ،عن ذتؽػلذ)واظيت

ذعبد ذوتؽرس ذاطرأة ذحؼوق ذععظؿفا ذذإيف ذاظقوعقةذواطداواة( ذواطؿاردات ذاظواضع
ذأخرى ذجفة ذعن ذاطرأة ذعـفا ذذ.اظيتذتعاغي ذاظتشرؼعاتذدبؼتذوترية ذتطور ذوترية ذاظذػـقاتذوطأّن تطور

ذعوجودصذ.واطؿاردات ذؼػرتضذذظؽّنذ،اظـص ذاظذي ذاظػعل
ذ.عػؼودذأنذؼتبعه،

اطداواةذومحاؼةذحؼوقذاطرأةذوتعزؼزذدورػاذذأعبدطاصةذاشفودذاطبذوظةذيفذدبقلذتردقخذذوععذذظكذتبؼى
ذ.ذذطؿاذػوذاصالذيفذدولذاظعاملذاألخرىذيفذاجملتؿعذاظعربيذجدؼرةذباظتثؿنيذوضابؾةذظؾتحدني

ذ،ذصإّناطداواةحؼوقذاطرأةذوذيفذجمالذفاوتؼققؿغشاطذاصؽوعاتذطتابعةذذغوسقةذإضاصةذإىلذطوغهذأداةص
ذاظتؼرؼرذاشاععذ أوضاعذاطرأةذيفذدولذذتى.ذإذذؼعدذوثقؼةذعرجعقةذسنذ)وباظرشمذعنذطوغهذعؼتضبا(ذػذا

ذعنذ ذاألوضاع ذػذه ذتطور ذعدى ذسؾى ذباظوضوف ذاجملال ذػذا ذيف ذواظػاسؾني ذاطرأة ذبؼضاؼا ذظؾؿفتؿني ؼدؿح
ذاظبال ذبني ذواطؼارغة ذاظواحد ذاظبؾد ذيف ذعتعددة ذبشؽلجواغب ذاطختؾػة ذاطؽتدباتذواظػرصذذد ذمجؾة ؼربز
ؼؾؼيذاظضوءذسؾىذذ-عنذجفةذأخرىذ-ذردهوذ،اطتاحةذظتػعقلذوتعزؼزذدورذاطرأةذيفذاجملتؿعذعنذجفة
عنذزؼققذاطداواةذوضؿانذاطشارطةذاظػعؾقةذواظػعاظةذذجمؿوسةذاظعراضقلذواظعؼباتذاظيتذتؤولذدونذأوذزّد

.ذسؾىذحدذدواءذاإلضؾقؿيذواظدوظيسؾىذاطدتوىذاحملؾيذوذظؾؿرأة
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