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انطُبضخ اندُبئُخ 

 رحًخ ثىرلُخ



انطُبضخ اندُبئُخ ويمبرثخ انُىع االخزًبعٍ : لضبَب وأضئهخ

نًبرا اػزجبس يمبسثخ انُٕع فٙ  انُٕع ؟يب انًمظٕد ثًمبسثخ  1.

انغُبئٛخ ؟إطالػ انغٛبعخ 

يب ْٕ انزشخٛض نٕالغ انًشأح انز٘ ٚجشس إديبط يمبسثخ 2.

انغُبئٛخ؟انُٕع فٙ انغٛبعخ 

يب ْٙ اإلطالحبد انزٙ رحممذ فٙ ْزا انغٛبق نكٙ َؼًم 3.

  انًكزغجبد ؟ رشطٛذػهٗ 

فٙ إطبس إطالػ  ثٓبيب ْٙ االعشاءاد انزٙ ٔعت انمٛبو 4.

انُٕع ؟انغٛبعخ انغُبئٛخ العزٛؼبة ٔإديبط يمبسثخ 



انُىع ؟يب انًمصىد ثًمبرثخ 

نًبرا اعزجبر يمبرثخ انُىع فٍ إصالذ  

  اندُبئُخ ؟انطُبضخ 



وخت انزًُُس ثٍُ اندُص وانُىع 

 ثٕٛنٕعٙ طجٛؼٙ كَٕٙ ثٍٛ انشعم  إخزالف: انغُظ
ٔ انًشأح 

 فشق اعزًبػٙ ثٍٛ انشعم ٔ انًشأح عبْى :  انُٕع
فٙ ٔعٕدِ  كم يٍ انًغزًغ  ٔانزشثٛخ ٔ انؼمهٛبد 

انًغزًغ ؛انضمبفٛخ انغبئذح فٙ  ٔانزًضالد

 ٔرشارتُٚزظ ػٍ فشق انُٕع  رًٛٛض أ 

 رًٛٛضاعزًبػٙثكم يفهىو انُىع االخزًبعٍ ٚزؼهك  
أعبعّ انغُظ عشاء رظٕساد أٔ أفكبس ٚكشعٓب 

انًغزًغ حٕل انًشأح 



 ٍٛأعبعٓب انفٕاسق االعزًبػٛخ ثٍٛ انغُغ: 

انزظٕساد انًغزًؼٛخ ٔ عهطخ انؼمهٛبد  فٙ انًغزًغ

 رًٛٛض اعزًبػٙ ثٍٛ انشعم ٔ انًشأح فٙ :  انُزٛغٛخ

  ...انغٛبعخ، انشغم ،  انزًذسط: انًغبالد يخزهف 

 ٍانهغٕء إنٗ انغٛبعبد  ٔ ثهٕسح إعشاءاد نهحذ ي

فٕاسق انُٕع  

  ٔعت اػزجبسْب فٙ يغبل انغٛبعخ : يؤصشح انفٕاسق

انغُبئٛخ 



يفهىو يمبرثخ انُىع االخزًبعٍ 

رمزضٙ يمبسثخ انُٕع اػزجبس:

  كٌٕ انًشأح ػُذيب رزمذو إنٗ انؼذانخ فٓٙ رحًم يؼٓب رنك

 انُٕع؛انزًٛٛض  االعزًبػٙ  حغت 

  أٌ رنك انزًٛٛض ٚزضبػف كهًب كبَذ انُغبء فمٛشاد

   .ٔلشٔٚبدٔأيٛبد 

  رأصٛشػهٗأٌ رهك انفٕاسق ثٍٛ انغُغٍٛ فٙ انًغزًغ نٓب 

انؼذانخ 



يمبرثخ انُىع 

وفٍ انطُبضخ اندُبئُخ 

...انمٕاٍَٛرذيظ فٙ انغٛبعبد  انؼًٕيٛخ ٔ 

 ثًمبسثخ انُٕع

ثًب أَّ ُٚزظ ػٍ انًغزًغ  ًٚكٍ انزأصٛش ػهّٛ 

انُىع  ثٍُ انرخم و انًرأح  ررارترًُُس أو 



انطُبضبد يمبرثخ انُىع  فٍ   
’’نهًطبواحانًمبرثخ انًُذيدخ ”يفهىو فٍ فرَطب َطزعًم )

APPROCHE INTÉGRÉE POUR L’ÉGALITÉ

اإلًَبئٍ فٍ يدبل انعذانخ َطًُهب ثرَبيح األيى انًزحذح 

JUSTICE)” انُىععذانخ " GENRE)

 ٍٛيفٕٓو عٕعٕٛنٕعٙ ٚمزضٙ اػزجبس انؼاللبد االعزًبػٛخ ث
انغُغٍٛ كًب ٚحذدْب انًغزًغ  ٔرحهٛم األٔضبع ٔاألدٔاس 

انًحذد اعزًبػٛب ثٍٛ  انزشارتاالعزًبػٛخ ٔ انفٕاسق أٔ 
:فٙ انشعبل ٔ انُغبء 

 ٍَٛرظٕس ٔثهٕسح  انغٛبعبد انؼًٕيٛخ  ٔانمٕا

 فٙ رطجٛمٓب

ْذف يمبسثخ انُٕع ْٕ دػى انًغبٔاح ثٍٛ انشعبل ٔانُغبء

  رجُٙ يمبسثخ انُٕع فٙ انغٛبعٛخ انغُبئٛخ  يٍ أعم يكبفحخ
انزًٛٛض االعزًبػٙ انمبئى ػهٗ أعبط انغُظ 

 



يب ْٕ انزشخٛض نٕالغ انًشأح انز٘ ٚجشس 

انغُبئٛخ ؟إديبط يمبسثخ انُٕع  فٙ انغٛبعخ 
 

 



 ٚؼشف اإلػالٌ انؼبنًٙ : انًشأح فًٛب ٚخض انؼُف ضذ

نهمضبء ػهٗ انؼُف انظبدس ػٍ األيى انًزحذح  عُخ 

:ثأَّ  1993

‘’ ٔكم فؼم لبئى ػهٗ أعبط انغُظ ُٚغى ػُّ أ

ٚحزًم أٌ ُٚغى ػُّ أرٖ أٔ يؼبَبح عغذٚخ أٔ 

عُغٛخ أٔ َفغٛخ نهًشأح ثًب فٙ رنك انزٓذٚذ ثبلزشاف 

يضم ْزا انفؼم أٔ اإلكشاِ أٔ انحشيبٌ انزؼغفٙ يٍ 

’’انخبطخانحشٚخ عٕاء ٔلغ فٙ انحٛبح انؼبيخ أٔ 

ظبهرح انعُف ضذ انُطبء



ظبهرح انعُف ضذ انُطبء

 ٚغؼم انزًٛٛض االعزًبػٙ ٔ انضمبفٙ انز٘ ٚالصو أٔضبع

، انُغبء يؼشضبد ألشكبل انحبالد ، فٙ كضٛش يٍ انُغبء 

.يخزهفخ نهؼُف فٙ األعشح ٔفٙ األيبكٍ انؼًٕيٛخ

  إحظبئٛبد ظبْشح رؤكذْب:

ٔصاسح انؼذل ٔ انحشٚبد 1.

انًُذٔثٛخ انغبيٛخ نهزخطٛظ  يٍ خالل انجحش انز٘ لبيذ 2.

2010فٙ عُخ  ثّ

  



انًحبكى رطىر عذد لضبَب انعُف ضذ انًرأح أيبو 

2011-2001يب ثٍُ (  يعطُبد وزارح انعذل) 
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إحصبئُبد وزارح انعذل( انعُف ضذ انًرأح)اندُص حطت راشذ وحذسعذد انًزبثعٍُ 
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إحصبئُبد وزارح انعذل( انعُف ضذ انًرأح)اندُص حطت َطجخ انًزبثعٍُ راشذ وحذس
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حطت اندُص يٍ ( عًذا أو ثذوٌ َُخ انمزم)ايرأح عذد انًزبثعٍُ راشذٍَ فٍ لضبَب  لزم 

  2011إنً  2001

(يعطُبد وزارح انعذل) 
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  (يعطُبد وزارح انعذل)االغزصبة  عذد لضبَب  رساَذ



يٍ طرف ركىر ( َىيب 20ألم وأكثر يٍ ) انًرأح عذد لضبَب انعُف ثعدس ضذ 

(يعطُبد وزارح انعذل)  2011 -2001راشذٍَ  يٍ 
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انُطجخ انًئىَخ نمضبَب انعُف ضذ انُطبء أيبو انًحبكى حطت َىع 

(يعطُبد وزارح انعذل)  2011انمراثخ ضُخ 

أة  أو أخ أخذ زوج أثٍ انغُر 

3,89
0,64 0,51 0,2

46,99

0,02

47,75



 لضبٚب انؼُف أيبو انًحبكى  رؼكظ ٔالغ

انؼُف ضذ انُغبء 

 لضبٚب االغزظبة أيبو انًحبكى فٙ رضاٚذ

 انؼُف ضذ انًشأح ًٚبسط فٙ انًغبل انخبص

ٔانؼبو 

االضزُزبج يٍ يعطُبد وزارح انعذل 



ثحش انًُذوثُخ انطبيُخ نهزخطُظ

  إحظبئٛبد انًُذٔثٛخ انغبيٛخ نهزخطٛظ
فٙ عُخ  ثّيٍ خالل انجحش انز٘ لبيذ 

2010 :

 ٍايشأح يب ثٍٛ  8300ثحش شًم ػُٛخ ي
عُخ نمٛبط يذٖ اَزشبس انؼُف  65ٔ 18

ضذ انُغبء 

 ٚؼزًذ ػهٗ رظشٚحبد انُغبء



2010دراضخ انًُذوثُخ انطبيُخ نهزخطُظ  
  ٍٛعُخ،  65ٔ 18يهٌٕٛ ايشأح رزشأػ أػًبسٍْ يب ثٍٛ  9,5يٍ ث

، نشكم يٍ أشكبل %62,8، أ٘ ايشأح يالٍٚٛ  6رؼشضذ يب ٚمبسة 

    ػشش شٓشا عجمذ انجحش اإلصُٙانؼُف خالل 
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2010انًُذوثُخ انطبيُخ نهزخطُظ   دراضخ

  رجهغ َغجخ االَزشبس فٙ إطبس انحٛبح انضٔعٛخ

%47,4، ٔخبسط إطبس انحٛبح انضٔعٛخ   55%

 ٚضٚذ اَزشبس انؼُف ضذ انًشأح فٙ انٕعظ

ػٍ انًشأح فٙ انؼبنى %12,7انحضش٘ ثًؼذل 

.انمشٔ٘

 كم ْزا ٚغزذػٙ  ارخبر اإلعشاءاد انالصيخ نحًبٚخ

انُغبء يٍ انؼُف 



 2011دراضخ انًُذوثُخ انطبيُخ نهزخطُظ : يعطُبد 

عدد المعنفاتنسبة االنتشارأشكال العنف

مليون امرأة  48انعُف انُفطٍ  4,6

ماليين 31اَزهبن انحرَبد انفردَخ  3

مليون  17,3انعُف انًررجظ ثزطجُك انمبَىٌ  1,2

انعُف اندطذٌ

اعزذاء ثأداح )انخطُر انشكم : يُه 

...(حرقحبدح، 

15,2

1 ,9

مليون   1,4

ألف امرأة177

العنف الجنسي

العالقات الجنسية باإلكراه

8 ,7

0,4

827 ألف

ألف 38

8,2181العنف االقتصادي ألف



2011دراضخ انًُذوثُخ انطبيُخ نهزخطُظ 

ثشأَٓب رٓى ثبألعبط  انشكبٚبدانزٙ رمذو ألفؼبل ا

 :االػزذاءاد

 (يٍ انحبالد 45%)خطٛشح أداح حبدح أٔ يبدح ثبعزؼًبل 

 (30,6%)ثٕاعطخ أداح حبدح أٔ يبدح خطٛشح انزٓذٚذ 

 (26,4%)ٔإَٔاع أخشٖ يٍ انؼُف انغغذ٘ انضشة 

 (20,8%)ثبعزخذاو انمٕح انغشلخ 

 (7,1%)ٔانغت انشزى".



انعُف ضذ انُطبء وانفمر 

 إرا كبٌ انؼُف ضذ انُغبء ٚزٕاعذ فٙ كم انطجمبد
االعزًبػٛخ؛  فئٌ أصشِ ألٕٖ ػهٗ انُغبء 

انفمٛشاد؛

 ٗغبنجب يب ٚزؼزس ػهٗ انًشأح انًؼُفخ انحظٕل ػه
حًبٚخ يٍ انًؼُف ػُذيب رهغأ إنٗ انؼذانخ فٙ حبنخ 

  .ػُف 



لضبَب انعُف ضذ انًرأح أيبو انمضبء : انزىلعبد 

 نغججٍٛ ٔيٍ انًزٕلغ أٌ حبالد انؼُف عٛزضاٚذ ٔطٕنٓب إنٗ انؼذانخ:

  ٚزؼهك ثكٌٕ يشركجٙ انؼُف حغت دساعخ انًُذٔثٛخ انغبيٛخ انطجت األول

رمم  10حبالد يٍ أطم  6، ثحٛش أٌ شجبة نهزخطٛظ أغهجٓى ركٕس 

  .عُخ 35أػًبسْى ػٍ 

 أغهت يشركجٙ انؼُف نٛغٕا ثبنضشٔسح يٍ انغٛم انغبثك ٔإًَب : االعزُزبط

أٚضب شجبة ػبٚش انخطبة  حٕل انًغبٔاح ثٍٛ انغُغٍٛ ٔ َجز انؼُف ضذ 

ٔيؼُٗ رنك أٌ ظبْشح انؼُف ضذ انًشأح  ٚؼبد إَزبعٓب  .انًشأح

 ٍَانطجت انثب 

 ٘رغٛٛش رذسٚغٙ فٙ انٕػٙ انًزضاٚذ نهًشأح ثحمٕلٓب ٔثشفضٓب نهؼُف انز

  .نإلَظبفًٚكٍ أٌ ًٚبسط ػهٛٓب، ٔثبنزبنٙ نغٕءْب إنٗ انؼذانخ طهجب 

 انؼُف ضذ انًشأح انز٘ كبٌ ٕٚاعّ فٙ انًبضٙ ثبنظًذ ٔانظجش، ٚذفغ

   .انؼذانخانُغبء  انٕٛو  إنٗ َمهّ إنٗ 



يب هٍ اإلصالحبد انزٍ رحممذ 

 انًكزطجبد ؟ نزرصُذ



يطبر اإلصالذ: انًكزطجبد نهُطبء

  2004يذَٔخ األعشح  فٙ عُخ

 2007رغٛٛش يمزضٛبد لبٌَٕ انغُغٛخ  

 2009يذَٔخ االَزخبثبد  عُخ

 يذَٔخ انشغم

رؼذٚم انمبٌَٕ انغُبئٙ  : ثؼض يكزغجبد انغٛبعخ انغُبئٛخ

ٔرغشٚى انؼُف ٔاالغزظبة  

 انًظبدلخ ػهٗ االرفبلٛخ انذٔنٛخ ضذ كم أشكبل انزًٛٛض ضذ

انًشأح 



انمبَىٌ األضًً نهجالد  2011انذضزىر : األخُر انًكطت 

 انذعزٕس انًمزضٛبد: 

 رصذَر:
‘’ حظش ٔيكبفحخ كم أشكبل انزًٛٛض، ثغجت انغُظ أٔ انهٌٕ أٔ انًؼزمذ أٔ انضمبفخ أٔ االَزًبء

’’أٔ انهغخ أٔ اإلػبلخ أٔ أ٘ ٔضغ شخظٙ، يًٓب كبٌ؛ انغٕٓ٘االعزًبػٙ أٔ 

 19انفصم  

’‘  ٚزًزغ انشعم ٔانًشأح، ػهٗ لذو انًغبٔاح، ثبنحمٕق ٔانحشٚبد انًذَٛخ
ٔانغٛبعٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔانجٛئٛخ، انٕاسدح فٙ ْزا انجبة 
يٍ انذعزٕس، ٔفٙ يمزضٛبرّ األخشٖ، ٔكزا فٙ االرفبلٛبد ٔانًٕاصٛك انذٔنٛخ، 

كًب طبدق ػهٛٓب انًغشة، ٔكم رنك فٙ َطبق أحكبو انذعزٕس ٔصٕاثذ انًًهكخ 
.ٔلٕاَُٛٓب

 ٔانُغبءانًُبطفخ ثٍٛ انشعبل  يجذإرغؼٗ انذٔنخ إنٗ رحمٛك. 

 انزًٛٛضٔرُحذس نٓزِ انغبٚخ، ْٛئخ نهًُبطفخ ٔيكبفحخ كم أشكبل. ’‘

 22انفصم 

 ” ال ٚغٕص انًظ ثبنغاليخ انغغذٚخ ٔ انًؼُٕٚخ أل٘ شخض فٙ أ٘  ظشف ٔيٍ لجم
   “ػبيخ، خبطخ أٔ كبَذ أ٘ عٓخ 

ضشٔسح ثهٕسح عٛبعخ عُبئٛخ رؼكظ فهغفخ انذعزٕس 



 ثهبيب هٍ االخراءاد انزٍ وخت انمُبو 

الضزُعبة يمبرثخ انُىع فٍ إطبر إصالذ 

انطُبضخ اندُبئُخ؟



   الزراحبد  ؟أضئهخ نهزفكُر رطزذعٍ 
 اندُبئُخعهً يطزىي رصىر انطُبضخ:  

 ٙأال ٚزطهت إطالػ انغٛبعخ عُبئٛخ اػزجبس خظٕطٛخ انغشائى انز

ٔكشايزٍٓ ؟رغزٓذف انُغبء يٍ أعم ضًبٌ حمٕلٍٓ 

 كٛف ًٚكٍ انزفكٛش فٙ عٛبعٛخ عُبئٛخ ٔيمبسثخ انُٕع فٙ  إطبس رظٕس

 انذعزٕس؟شًٕنٙ ٚؼكظ فهغفخ ٔسٔػ 

انغُبئٛخ ؟يمبسثخ انُٕع فٙ انغٛبعخ  رفؼٛمًٚكٍ  كجف  

 ٌ؟اندُبئٍ يب هٍ اإلصالحبد انزٍ َدت رىطُُهب فٍ انمبَى  

 ْم ٚؼكظ رظٕس ٔ فهغفخ انمبٌَٕ ٔثُٛزّ  ٔنغزّ خظٕطٛخ انُغبء

  انذعزٕس ؟ٔسٔػ 

 لٕاٍَٛ؟يب ْٙ انظٕاْش انزٙ ٔعت رغشًٚٓب ػٍ طشٚك  

 ٗرؼذٚم ؟يب ْٙ ثُٕد انمبٌَٕ انزٙ رحزبط إن

 ٗرؼذٚم ؟يب ْٙ انًغبطش انزٙ رحزبط إن  



 انًحبكى وثُُبد : اندُبئُخ عهً يطزىي انىنىج نهعذانخ
االضزمجبل 

 إنٗ أ٘ حذ ًٚكٍ أٌ َؼزجش  خالٚب اعزمجبل َغبء ضحبٚب انؼُف
  فؼبنخ ؟خالٚب 

 انضحٛخ ؟كٛف ًٚكٍ رحمٛك يحبكًخ ػبدنخ نهًشأح  

 كٛف ًٚكٍ انحذ يٍ انًؤصشاد  انضمبفٛخ فٙ انغهطخ انزمذٚشٚخ
   نهمبضٙ؟

 عهً يطزىي انًمزضُبد انًىاكجخ نهعذانخ اندُبئُخ
 ٖٕٔركٍٕٚ   رحغٛظيب ْٙ انًمزضٛبد انًٕاكجخ  ػهٗ يغز

  انفبػهٍٛ ؟

 كٛف ًٚكٍ أٌ َغؼم كم انفبػهٍٛ فٙ يغبل انغٛبعخ انغُبئٛخ
ٚغزٕػجٌٕ خظٕطٛخ انُغبء ٔ اػزجبس انزًٛٛض انز٘ ٚكٌٕ أعبعّ  

     عُبئٛخ؟انفٕاسق ثٍٛ انغُغٍٛ يٍ أعم رحمٛك ػذانخ 

 يب ْٙ كم اإلطالحبد انضشٔسٚخ نغؼم انغٛبعخ انغُبئٛخ
 انُٕع ؟فؼبنخ إلَظبف ضحبٚب عشائى 



 شكرا


