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1
المرأة في 

الصين

أولالصينيةالحكومةاعدت،1995أغسطسفي

ةالمرأقدراتتنميةلابرنامجتشملوطنيةعملخطة

الىالخطةتهدف،(2000-1995)للفترةالصينية

رأةالمقدراتوتنميةالجنسينبينالمساواةتعزيز

.شاملةبطريقة

ينيةالصالمرأةلتنميةالرئيسيةاألهدافالبرنامجحدد

سائلوالوواالستراتيجياتالخمسيةالخطةفترةخالل
.األهدافهذهلتحقيقالضرورية

الصينفيامرأةمليون688منأكثرهناكانعلما

لأفضحياةومشاركةبناءفيأساسيةقوةيمثلن

.شاملةبطريقةحديثةدولةوتطوير



جنسينالبينالمساواةتعزيزبآليةالمستمراالرتقاءأجلمنالمرأةتنميةعلىتركيزال

ةحديثدولةبناءفيالهامالمرأةلدوركامالا المجالوإفساحللمرأة،الشاملةوالتنمية

مقراطيةالديللحقوقالمتساويةاتبالممارسالمرأةتمتعضمانعلىوالعملشاملةبطريقة

صولوالو،واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةفيالمتساويةوالمشاركةالقانون،بموجب

.والتنميةاإلصالحثمارإلىالمتكافئ

2
المبدأ 

التوجيهي

جنسين الوطنية األساسية للمساواة بين السياسة لل



3
المبادئ 
االساسية

للسياسة الوطنية



بين الجنسين للمساواة السياسة الوطنية 

استراتيجية93محددا و هدفا 75وذات األولوية لتنمية لمجاالت 8تعتمد 

:يوكاالت

المرأة 
والصحة

تعليم المرأة

االقتصاد 
والمرأة

مشاركة المرأة 
في صنع القرار

المرأة والضمان 
االجتماعي

المرأة وبناء 
االسرة

المرأة والبيئة

المرأة إدارة
والقانون



األهداف الرئيسة للمرأة والصحة
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والتعليماألهداف الرئيسة للمرأة 
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ير الرعاية على اهمية التعليم المبكر لألطفال وتوفالضوءتسلط الصين1

ريفاو الة ينالمدالصحية لهم وفرض التعليم االلزامي سواء كانوا في 

يل من السمنةبالبصر، وبرنامج غذائي صحي لألطفال للتقلللعناية توفير مركز 

حقوق وتنفيذ تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم لضمان المساواة في ال

التعليم االلزامي

ة العرقية في المناطق النائيمدارس مهنية مخصصة لطالب األقليات نشاء أ

عليم المنكوبة بالفقر لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية في الت

الخاصةاالحتياجات من ذوي ألطفال لاالهتمام والرعاية توفير 



األهداف الرئيسة للمرأة واالقتصاد
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والقضاء على التمييز بين الجنسينالمرأةضمان حقوق•

فرص المشاركة المتساوية في التنمية االقتصادية•

العمالة المتساوية تعزيز •

عملهامقابل أجراا عادالا يُكفل للمرأة بحيث للمرأةتحسين هيكل التوظيف •

راضي ضمان حقوق ومصالح متساوية للمرأة الريفية في اإلدارة التعاقدية لأل•

ياألراضالريفية ، واستخدام المساكن الريفية ، وتوزيع األرباح ، وحيازة 

ها 
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األهداف الرئيسة لمشاركة المرأة في صنع القرار

اس  ن  والسي  ي  واب 
ن  الق  جسي 

ب 
ات  

لقرار وضعت الصين ونفذت تدابير استباقية لتعزيز مشاركة المرأة في صنع ا

:واإلدارة ، والتي بدورها ساعدت على 

.  عدد ونسبة النساء في صنع القرار والمناصب اإلداريةزيادة •

.  ة قواعد التنفيذ التفصيلية لقانون حماية حقوق ومصالح المرأتتضمن •

دارة   رار والأ 
ع الق  ي  صي 

ة  ف  اركة  المرا  ر  مس  عر 
ي  ي 

الت 



األهداف الرئيسة للمرأة والضمان االجتماعي 

مرأةالحقوق ومصالح متساوية في الضمان االجتماعي تتمتع بها 

تحسييييييييييييييييين 

أنظمييييييييييييييييييية 

ضيييدالتييينمين 

البطالييييييييييييييييية 

وأنظمييييييييييييييية 

التييينمين ضيييد

إصيييييييييييييييابات 

العمل

تحسييييييييييين أن مييييييييييية 

المسيياعدة االجتماعييية

ضييمان و المتدرجيية ، 

سييييبل عييييي  النسيييياء 

ييييييييييواجهن تيييييييييي الال

بشييييييييكل صييييييييعوبات 

أساسي

فيييييييييييي المسييييييييييياواة 

الحصييييييييول علييييييييى 

خييييييييدمات رعاييييييييية 

ة الشيخوخة األساسي

سياء التركيز عليى الن

قاتاوالمعالمسنات 

ضل أفللتمتع بمزايا 



وبناء االسرةاألهداف الرئيسة للمرأة 

األسرةوظائف األسرة ، وتحسين القدرة على تنمية وتعزيز المساواة بين الجنسين لتعزيز 

:يتطلب االتي
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العامةالخدمات توسيع 5

الحوكمةكامالً في دورا األسرية لتربية والقيم منح ا

الشعبيةاالجتماعية 

4

لفجوة األعمال المنزلية بين الرجال والنساء ، من أجل تضييق التقاسم الدعوة 

بين الجنسين في وقت األسرة

ن الدعوة إلى بناء عالقات زوجية وأسرية متكافئة ومتناغمة ومتحضرة بي
المرأةية الجنسين ، مع تنثير أقل سلبية للخالفات الزوجية واألسرية على تنم

وتحسينه إنشاء ن ام سياسة األسرة 



والبيئةاألهداف الرئيسة للمرأة 

الوكاالت والمدارس والشركات في بين الجنسين في جميع أنحاء المجتمع لتعزيز المساواة 

:، من الضرورة بمكان تنفيذ االتيواألسروالمجتمعات الحضرية والريفية 

يز تقاليد خالل بناء بيئة طبيعية صحية وآمنة وتعزوثقافية من بيئة اجتماعية تهيئة 

أسرية متساوية ومتناغمة 

اء لبناء على ممارسة مفهوم التنمية الخضروتشجيعهن ، البيئة هميةبنوعي النساء رفع 

البيئيةالحضارة 

جودة مياه الشربالمرأة عن طريق تحسين مخاطر التلوث البيئي على صحة تقليل 

.الحضري والريفيةالمركزية في المناطق 



المرأةوقالمشاركة السياسية لضمان حق

تنمية وتقدم تولي أهمية كبيرة ل. بين الجنسين كسياسة وطنية أساسية في الصينالمساواة 

جتماعية في المساواة بين الجنسين سياسة وطنية أساسية لتعزيز التنمية االعتبرتوالمرأة 

.الصين

ومصالحهااالهتمام ببناء نظام قانوني لحماية حقوق المرأة -

.الزوج والزوجة شريكان يعيشان معا ويتمتعان بوضع متساو في األسرة-

.للزوج والزوجة حرية اختيار المهنة ومزاولة العمل والمشاركة في األنشطة االجتماعية-

.للزوج والزوجة حقوق متساوية في الملكية والتصرف في ممتلكات األسرة-

(1950)قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية -

".االجتماعيةتتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية و"

.  المرأة في السياسة مشاركة عالية لنسبة ضمان ولتمكين تفعيل نظام كوتا -

-:عن طريق للمرأةتتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية عن ضمان الحقوق السياسية -

ماعيااة فااي اااياتة وتنفيااا القااوانين واللااوائش لتعزيااز مشاااركة الماارأة علااش نطاااق واسااع فااي األنشااطة االجتالمشاااركة 

والسياسية

 شاارا  للنساااء المشاااركات فاي  دارة ومناقشااة شاؤون الدولااة ل وتحساين  لياااتناسابةالمتحدياد النساابة المشااركة فااي 

.المرأة

. جميع المستويات لنساء علش امواهب لصقل االتحادات النسائية علش جميع المستويات اءأنش



الضمانات القانونية للمساواة بين الجنسين

واة لحماية حقوق المرأة ومصالحها وتعزيز المسانظاما قانونيا الصين وضعت 

بين الجنسين

لييف وتشيمل مختجيوهر  اأنهييقييانون حمايية حقيوق ومصييالح الميرأة عليى اذ يينص،إلييى الدسيتور يسيتند الن يام -

.الحكوميةقوانين وأن مة الدولة المحددة واللوائح المحلية والقواعد 

يين ، تيم سين على مدى العقيدين الماضي. القوانين واللوائح التي تحمي حقوق المرأة ومصالحها باستمرارتحسين -

ون والئحة ، بما فيي ذليق قيانون اليزواو ، وقيانون السيكان وتن ييم األسيرة ، وقيانقانونا 20ومراجعة أكثر من 

صيية ومصييالح المييرأة ، واللييوائح الخاالحقييوق التيييمين االجتميياعي ، وقييانون حماييية وقييانون النهييوض بالعماليية ، 

قاميت تسيع . رأةتم إحيراز تقيدم كبيير فيي التشيريعات التيي تتنياول العنيف ضيد المي.. بالحماية العمالية للمو فات

. (بصياغة لوائح أو سياسات محلية لمنع العنف المنزلي وح ر  )وعشرون مقاطعة 

لعمييل الصييين التفتييي  علييى أربيياب اعييززت اذ . تكثيييف إنفيياذ القييانون لحماييية حقييوق المييرأة ومصييالحها تييم -

تعيدي الومل وحققت وتعاملت مع الجرائم التي تنتهق قانون حماية الع، لمتابعة  أي انتهاكات محتملةمن مات الو

در أصييكمييا . علييى الحقييوق والمصييالح المشييروعة للمو فييات ، وعييززت المسيياواة بييين الجنسييين فييي التو يييف

، ممييا زاد ميين 2013فييي عييام ( 2020-2013)مجلييس الدوليية خطيية عمييل الصييين لمكافحيية االتجييار بالبشيير 

، 2013عيام ي فف. أجهزة األمن العام بحزم جرائم العنف ضد المرأةتكافح و. تحسين آلية التنسيق بين اإلدارات

كميا عيززت الصيين التعياون . بالنسياءواتجيار حالية اختطياف 4537حالة اغتصاب و 25852تم الكشف عن 

طياف النسياء فيي اختالقضائي الدولي ، ونفذت برامج التعياون اليدولي ، وتعامليت بشيدة ميع العصيابات العيابرة 

.بهمواألطفال واالتجار 



يةالصينالمرأة قدرات متطلبات الرصد والتقييم لبرنامج تنمية 

نظام الرصد والتقييم



المرأةاآللية الوطنية الصينية لتعزيز وضع 

الكامل للموارد الحكومية وتعبئة الموارد االجتماعية االستغالل للمراةحققت االلية الوطنية 

مدى العقدين الماضيين المرأة على المساواة بين الجنسين وتنمية لتعزيز بشكل فعال 

حقائق 
واحصائيات

لجان العمل المعنية 
بالطفولة والمرأة

تحسين األجهزة 
الحكومية

تحدييييد األهيييداف الرئيسييييةعليييى تعميييل 

وتخصيصييييها لييييلدارات الوظيفييييية ذات

الصييييلة فييييي الحكومييييات والتنكييييد ميييين 

. اإدراجها في الخطط المنياظرة وتنفييذه

اءوأجييرللتقييييم نظامييا تييم انشيياءكمييا 

ي نهايية لنتائج تنفيذ البرامج فيتقييمات 

ذ كييل عييام ، وفييي منتصييف ونهاييية تنفييي

البييرامج ، ممييا يضييمن تحقيييق األهييداف 
المحددة في هذه البرامج 

تم انشاء لجنة1990في عام 

فيل العمل الوطنيية المعنيية بالط
والمييرأة والتييي تييم تكليفهييا 

ق بمسيييياوليات تنظيييييم وتنسييييي

وتوجييييييش واالشيييييراف وحيييييث 

اإلدارات المعنيييييييييية بتعزييييييييييز 

المسيييييياواة بييييييين الجنسيييييييين 
وتنمية المرأة

تحيييديث تيييم ، 1995عيييام فيييي 

وام جديدة في األعبيانات قاعدة 

و 2007و 2004و 1999

؛ ونشيييييرت إصيييييدارات 2012

سييينوية مييين إحصييياءات حيييول 

وضييييييييع النسيييييييياء واألطفييييييييال 
2008الصينيين منذ عام 

رأة تم تضمين تنميية المي

فيييييييي خطيييييييط الصيييييييين 

الخمسيييييييييية العاشيييييييييرة 

ة والحادية عشرة والثاني

عشيييييييييييييرة للتنميييييييييييييية 
ية االقتصادية واالجتماع
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تنفيذ الخطط 
والبرامج



تنمية المستدامةلسياسة الصين ل

وبرامج انهاء المجاعة والتامين الغذائي ودعم الزراعة المستدام من خالل خطط 

:منها 

الغذاء الوطنيةخطة 

 (2016-2030)

سياسة التخفيف

من الفقر 

تيمين الغذاء والمالبستضمن تخطة واضحة االهداف اعداد 

الصحي على الدعم الحصول 

لقطاع التعليم االلزامي والمتاح للجميع الدعم تقديم 

والعمل على توفيرهااالحتياجات شمول القرى بخطة تسجيل 

العائديةحسب 

ر وضع سياسة تخفيف الفقر حيز التنفيذ  من خالل توفي

التمويل المطلوب وفقا للبرامج الموضوعة 

الخاصة مشاريع التطوير قطاعات الصناعة والزراعة ودعم 

بالقرى الفقيرة 



تنمية المستدامةلسياسة الصين ل

الرعاية الصحية

ح حق التعليم متا

جميعلل

العديد من الميدارس خاصية فيي انشاء تم و1986عاممنذفرضت الصين التعليم االلزامي 

-Zero)بطياقالقرى والمناطق الريفية ومنح  interest  )  ومينح التعلييمينالمحتياجللطلبية

االحتياجات الخاصة والمعاقين يذولألطفال 

ة فيي مجيال الصيين ميع اليدول النامييتعياون عليى التاكييد، اجل تنفيذ التطوير المسيتدام من 

تبييادل وال( تييدريب مهنييي ) والتعليييم الصييناعة والزراعيية والبنييى التحتييية والصييحة العاميية 

الثقافي

توفير الرعاية الصحية ابتداء من حديثي الوالدة وشموال لكبار السن

دعم الشراكة 

العالمية 

دييد ييوم وتيم تحالصيحي، تطوير المساحات الخضراء ودعم قطاع الميا  الن يفة والصرف 

حيث يتم التشديد على زيادة المساحات الخضراء 1981عاممنذوطني للزراعة 
طاقة ن يفة 



تنمية المرأة في خطة التنمية الوطنيةإدراج 

التغلب على 
الفجوات بين 
الجنسين في 
التنمية

العنفالقضاء على 
النوع القائم على

االجتماعي

تطوير الحركة النسائية 
الصينية



في سياسة تنمية قدرات المرأة تحديات وأوجش القصور

الريفية

. بين الماسسات الوطنية التنسيق كفاية عدم 

لجنيية عمييل المييرأة والطفييل التابعيية لمجلييس الدوليية واتحيياد النسيياء والرجييال غييير أن 

لةاإلشييراف والمسيياءدور تعزيييز يجييب و. المييرأةاقييعللنهييوب بوكييافيين كماسسييات 

اركة فيي كما يجب زيادة القنيوات الماسسيية للمشي، المراةلتنفيذ برامج تنمية قدرات 

.التشريعيصنع القرار 

.في النظامالقيادة الموحدة والتنسيق والتعاونإلى الرئيسية للحكومة تفتقر القوى 

ظميات المتكافئ والضمانات الماسسية بين وكاالت عمل المرأة والمنالتعاون ضرورة 

.يزالمزيد من التعزإلى وصوال النسائية على المستوى الحكومي وغير الحكومي  4

3

2

1



ي يتم تحديد أولويات تنمية المرأة والمساواة بين الجنسين فلم 

التنمية االجتماعية

وال تزال هناك قيود قطاعية أهداف، في وضع وجهات السياسةتنقص في هناك 
تحقيقهيمكن ماوواضحة على الهدف 

تدريجيي لم الرغم من أن أهداف تنمية المرأة قد تم دمجها بشكل على 
نظام بعد األهداف األساسية والرئيسية للتنمية ولم تنعكس بعد فيتصبح 

الشاملالرصد مؤشرات 

ثر تزال مشاركة المرأة ومكانتها في التنمية الوطنية واالجتماعية أكال 
تأثراً بالمعايير والمفاهيم التقليدية ألدوار الجنسين



الجنسانيمن التطوير الستراتيجيات وطرق تعميم مراعاة المنظور مزيد 

يم هناااك نقااص فااي االيااات الفعالااة لتقياا: أوال
ية ومساءلة الوكاالت الحكومية المركزية والمحل

اذ . الجنسانيفي تعزيز تعميم مراعاة المنظور 
يااز المساااواة بااين الجنسااين والتميحقاا لاام ت

على أساس الجانس تتاى اان الحاد األدناى 
نياة للتصحيح السياسي لموظفي الخدمة المد

.على جميع المستويات واألنواع

ن تحتيياو اإلحصيياءات الجنسييانية إلييى مزيييد ميي: ثانيييا
ليييم ييييتم تشيييكيل ن يييام م شيييرات علميييياذ . التعزييييز

ا ان كمييومعقييول وم شييرات أساسييية للتقييييم الشييامل ، 
سيييت الحساسيييية الجنسيييانية للم شيييرات اإلحصيييائية لي

ال يييزال هنيياق عييدد كبييير ميين الفجييوات فيييوعالييية   
إحصيياءات النييوع االجتميياعي فييي مجيياالت االقتصيياد

ة تحسييين جييوداالميير الييذي يتطلييب واألسييرة واألميين ، 
انفتيياح تقاسييم وكمييا ان وتمثيييل البيانييات اإلحصييائية   

.وتوافر إحصاءات النوع االجتماعي غير كافية



االسريالتوازن بين قدرات المرأة في العمل ودورها 

دورهيا أن أهمية المساواة بيين الجنسيين فيي االسيرة تمكين الميرأة مين تحقييق التيوازن بيين
إن مشياركة،المهني في العمل من ناحية، ودورها األسيري تجيا  عائلتهيا مين ناحيية أخيرى
مجهيود فيي البالغين في األسرة مين كيال الجنسيين فيي تحميل األعبياء المنزليية يتطليب بيذل

مل أنثيوي تغيير العادات و ن رة المجتمع إلى العمل المنزلي الذي كثيرا ما ين ر له بينه ع
ا توصيف يحرر المرأة من بعض األعمال المنزلية الروتينية التي غالبا ميوو عديم القيمة ، 

سياواة المنزلي يوليد إحساسيا بالمالعملأن مشاركة كل من الزوو و األوالد في اذ بالمملة،
الد هيذ  بين الذكر و األنثى في الحقوق و الواجبات فيي كيل المجياالت ، و تغيرس فيي األو

ييي دي أيضييا هييذا االعتييراف إلييى تصييحيح ن ييرة المجتمييع إلييى، والمبييادم منييذ الصييغر 
األعمال المنزلية بالذات ، و عدم اعتبارها سهلة و مفروضة على المرأة

ثيير مين اثبتت المرأة أنها ربة بييت وأم ناجحية وكيذلق مو فية متمييزة، فيالواقع يشيهد الك
ميييز وتحقيييق النميياذو النسييائية الالتييي حققيين نجاحيياً اسييتثنائياً فييي مجييال العمييل عبيير الت

وقييت الريييادة، سييواء فييي الو يفيية أو فييي إدارة المشيياريع التجارييية الخاصيية، وفييي ذات ال
علييمهم كانت لهن بصمة واضحة ودور كبير فيي إدارة شي ون المنيزل وتربيية األبنياء وت

ميرأة وتيدية الحقوق والواجبات الزوجية عليى أكميل وجيه، الفتية إليى أن قيوة شخصيية ال
تيي تعتيرض وإصرارها على تحقيق النجاح جعلها تتفوق على كافة العقبات والتحديات ال

 ييم الوقيت مسيرة تميزها، ومكنّها من تحقيق بيئة متوازنية فيي المنيزل والعميل، عبير تن
إلييى واأللويييات، وتخصيييص أجنييدة مدروسيية لتنفيييذ جييدول األعمييال اليومييية، باإلضييافة

التحلي بالصبر وسعة الصدر والحكمة للتصرف في المواقف الطارئة



التوصيات

فعالية لمساواة بين الجنسين وتعزيز سلطة وتحقي  اتعزيز بناء المؤسسات الوطنية ل
المؤسسات الوطنية في تحسين وضع المرأة

انات االجتماعي ،وبناء نظم وانشاء قواعد بيأدوات وأساليب تعزيز النوع  وتحسين تطوير 
إتصاءات النوع االجتماعي و

االجتماعي ، وجعل النوع مبادئ آلية طويلة األجل لتدريب صانعي القرار على إنشاء 
المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز المحتوى األساسي للقيم األساسية

تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز تنمية تقوق المرأة ومصالحها 

تشريع، التعليمية، والواتخاذ القرارات االقتصادي، المرأة وصنع القرار التركيز على تأثير 
البيئية ، ووسائل اإلعالم والحوكمةوالعدالة ، 

والطفلانشاء وتحسين قواعد البيانات اإلتصائية الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالمرأة

مرأة، النظام مؤشرات الرصد اإلتصائي لتنمية المرأة ، مع رصد أهداف برنامج تنمية إنشاء 
محتوى اإلتصاءات وجمع البيانات الجنسانية تدريجياً وتوسيع 

ة إيالء أهمية للمساواة بين الجنسين في االسرة ومعالجة التوازن بين العمل واالسر
وغيرها من المشاكل 



التوصيات

الطبي ، قدرات الوقاية من األمراض ومكافحتها ، وتوسيع التغطية الشاملة للتأمينتعزيز 
.والطفلوتحسين القوانين والسياسات المتعلقة بصحة األم 

لرأي السياسات والتدابير باستمرار في مجاالت االقتصاد والقانون واإلدارة واتحسين 
والمصالح وف  القانون . العام ، وتماية تقوق المرأة

قيا وآسيا التدريب التقني والمساعدة المادية للمرأة في البلدان النامية في أفريتوفير 
مراكز للتبادل والتدريب بين النساء وأنشاء وأمريكا الالتينية ، 

اق فجوة تضيي  نطمع التنموي بين المجموعات النسائية التوازن في االختالل معالجة 
النوع االجتماعي في التنمية ومعالجة المشاكل الرئيسية التي تواجهها المرأة

در
ُ
شراكة وإقامة إتصاءات النوع االجتماعي في نظام المسح اإلتصائي الوطني اجأ

الجنسانيةقوية بين المكاتب اإلتصائية ومعاهد البحوث 

دعم الصين ألجندة األمم المتحدة في تطوير المشاريع التنمية المستدامة
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