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 مراجعة في فهرس مؤشرات األمن والسالم للمرأة

[1]Index Women peace & security  

[2]خبير دولي في البناء والتغيير المؤسسي –خالد سليم مراجعة:  
 

، عن مؤسسة 2019/2020يصدر التقرير السنوي لفهرس مؤشرات اإلدماج والعدالة واألمن للمرأة للعام 
. يعتمد الفهرس [4]مع مؤسسة أوسلو ألبحاث السالم راكةبالش، و[3]جورج تاون لسالم وعدالة وأمن المرأة 

البيانات الدولية المعترف بها لتوفير مقياس أكثر شموال لرفاهية المرأة وتمكينها في المنزل،  مصادرعلى 
إللكتروني ويوفر الموقع ا المجتمع المحلي والمجتمعات األوسع. يذكر أن التقرير يصدر باللغة االنجليزية،

 . 2019/2020اضافة الى تقرير العام  2018و  2017للفهرس تقارير وبيانات كل من األعوام 

تتبع االمن المستدام من خالل تحت شعار:  2019 لقد جاء التقرير السنوي لفهرس المؤشرات لعام 
( من سكان العالم، %98( دولة، وبما يساوي تقريبا )167)بتصنيف  االندماج والعدالة واألمن للمراة،

: اإلدماج ثالث اتجاهات( مؤشر، تنقسم في 11من خالل ) ومساواتهاالمراة  رفاهيةللكشف عن مستوى 
(Inclusion( في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، العدالة )Justice في مجاالت التمييز )

 ( في مستويات الفرد والجماعة والمجتمع األوسع. Peaceالرسمي، واألمن )القانوني الرسمي وغير 

 أفغانستان(، يليها كل من 0.351(، بمتوسط )167تحتل المركز األخير ) اليمنوفقا لهذا المؤشر فإن  
ومن ثم  سويسرا(، يليها كل من 0.904المرتبة االولى، بمتوسط ) النرويج، بينما تحتل سورياومن ثم 

 : المتوسط االفضل(. 1: المتوسط االسوأ( الى )0من ) على مقياس. يذكر أن المؤشر يتم افنلند

 يبين الجدول التالي األبعاد الثالث والمؤشرات األحد عشرة للفهرس: 

متوسط سنوات  االدماج 
 التعليم

استخدام الهاتف  التشغيل االدماج المالي
 المحمول

 التمثيل البرلماني

التحيز للمواليد  القانونيالتمييز  العدالة
 الذكور

   عادات عمل متحيزة

عنف من الشريك/  األمن
 الزوج

األمان االجتماعي ) 
 وجهة نظر النساء(

 العنف المنظم
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رائيل(. كما )اس، بينما يتطرق الى دولة الكيان الصهيوني ال يتطرق الى فلسطينان فهرس المؤشرات هذا 
(. كما تحتل 0.696(، بمتوسط )129أن الفهرس يتطرق الى الدول العربية، حيث تحتل األردن الموقع )

 (. 0.661( بمتوسط )114(، بينما تحتل تونس الموقع )0.583(، بمتوسط )151مصر الموقع )

يبا ، ففي جميع البلدان تقر يتحرك في االتجاه الصحيحأن العالم يبدو أنه  2019/2020يبين تقرير العام 
مقارنة  2019وفي جميع المناطق، حققت النساء أداء جيدا على االقل في االدماج والعدالة واألمن في عام 

، 2017االن مقارنة بالعام  %5من  بأكثر. في الواقع دولة واحدة، اليمن، سجلت تراجعا 2017بالعام 
 (. %10من ) بأكثر( دول 8( و%5من) بأكثر( دولة 59) تحسنتبينما 

( عالميا، وأن المواصلة %21.5الوطنية يساوي ) متوسط مشاركة المرأة في البرلماناتكما يبين التقرير أن  
 (. %50( عاما للوصول إلى المساواة بين الجنسين )52على هذه الدرجة من التقدم، يعني الحاجة الى )

في ثالث دول: الصين،  فهرس على مستوى مناطقتحليل للإجراء  2019/2020كما تم في تقرير العام  
ية بين درجات المؤشرات المناطقية ودرجات المؤشرات الوطن تنوع هائلوالهند ونيجيريا، وكشفت النتائج عن 

 في الدول الثالث. 

 ( على الرابط:االنجليزيةيمكن االطالع على التقرير ) باللغة  لمزيد من المعلومات
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