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 ملخص تنفيذي
  

) اإلسكوا(تندرج ھذه الدراسة في إطار الجھود التي تبذلھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا                
ي           من أجل استكمال المعلومات الواردة من الھيئات المعنية بالمرأ         ـ رأة ف ـ ز الم ـ ة في البلدان العربية إلى مرك

ي    .  )1(اإلسكوا وتحليلھا ومقارنتھا بالمعلومات الجديدة المتوافرة لدى البلدان األعضاء في اإلسكوا           ـ كما تأتي ف
ف                   ـ ي مختل ـ الي ف ـ سياق متابعة تنفيذ منھاج عمل بيجين ونتائج المؤتمرات الالحقة بھدف رصد الوضع الح

ق             اآلليات المعنية بالنھو   ـ ض بالمرأة في المنطقة العربية، وتحليل مواطن قوتھا وضعفھا ورصد إنجازاتھا وف
ومي                 ـ الشروط الالزمة ألداء األجھزة الوطنية مھامھا ومدى التزامھا تنفيذ ھذه المھام، والنظر في الدعم الحك

صالحيات           ـ ة  الذي تحظى به، والتعرف على المشاكل التي تعيق عملھا من حيث وضوح مھمتھا، وال ـ المنوط
دم           ـ ن ع ـ د م ـ بھا، وأشكال التعاون والتنسيق على المستويات الحكومية واألھلية والخاصة وذلك من أجل الح

ايير           .  التوازن بين الجنسين ورأب الفجوة بينھما      ـ ق مع ـ وتستعرض ھذه الدراسة فعالية ھذه اآلليات في تطبي
رأة،    األمم المتحدة المندرجة ضمن منھاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء     ـ د الم ـ ز ض ـ  على جميع أشكال التميي

ات                 ـ ل اآللي ـ رض عم ـ واألھداف اإلنمائية لأللفية، والتجارب الفضلى على صعيد تذليل الصعوبات التي تعت
  .الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة

  
ين      فالجزء.  أجزاء ثالثةوتقع ھذه الدراسة في        ـ ة، وتمك ـ  األول يستعرض مفاھيم نوع الجنس والتنمي
 في المؤسسات، ودور آليات النھوض بالمرأة وذلك بھدف استخراج المعايير           النوع االجتماعي  وتعميم   المرأة،

ستند     الجزءأما  .  والمؤشرات التي يمكن من خاللھا رصد العمل الذي تضطلع به المؤسسات           ـ  الثاني، الذي ي
ث   الجزءفي حين يتوقف    إلى نتائج االستبيان، فيصف واقع آليات النھوض بالمرأة في المنطقة العربية،             ـ  الثال

ا و               ـ ـ عند أبرز النجاحات التي حققتھا ھذه اآلليات والصعوبات التي اعترضت عملھا، وسبل دعمھ  ستعرضي
ساواة          ھذه اآلليات و    األمم المتحدة في دعم     منظومة دور ـ نضال الحركة النسوية من أجل الحرية والسالم والم

 .النوع االجتماعيقييم البرامج والخطط والمشاريع من استمارات لتوأما المرفقات فتتضمن .  والتنمية
  
 

                                                            
سبتمبر /الدراسة، أعدت الباحثة استبياناً وزع على الھيئات المعنية بالمرأة في الدول العربية في أيلول من أجل التحضير لھذه )1(

 رداً على االستبيان من األردن، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وتونس، والجزائر، 14وقد تلقى المركز .  2006
كما استعرضت التقارير .  ن، ودولة قطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن والعراق، وفلسطيالسورية،والجمھورية العربية 

الواردة من الدول العربية، والدراسة التي أعدتھا اإلسكوا حول المقارنة بين الدول العربية بشأن التقدم المحرز واالستراتيجيات والبرامج 
 .2010-2004المحددة لتنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمي العربي 



  

  مقدمة
  

شرين،             اكتسب موضوع المرأة       ـ رن الع ـ ودورھا في المجتمع اھتماماً متزايداً في الربع األخير من الق
ات                   ـ ا والجھ ـ رھا وأبعادھ ـ ولم يكن صدفة تزامن ھذا االھتمام مع االھتمام المتزايد بالتنمية من حيث عناص

صاره               .  االمشاركة فيھ  ـ دم اقت ـ  وقد تطورت النظرة إلى دور المرأة في المجتمع مع تطور مفھوم التنمية، وع
ة                    ـ سان العملي ـ ات اإلن ـ ة حاج ـ رتبط بتلبي ـ ة ت ـ على البعد االقتصادي ليشمل أبعاداً اجتماعية وسياسية وثقافي

وير      وقد ساھم .  واالستراتيجية للرجل والمرأة على السواء، وبالرفاه االجتماعي للمواطنين        ـ  ھذا األمر في تط
ع                    ـ ن واق ـ النظرة السائدة حول دور المرأة في التنمية، من كونھا معيقاً لھذه العملية وتتطلب حلوالً معزولة ع

راءات     قدم المساواة مع الرجل   المجتمع، إلى دراسة األسباب التي تعيق مشاركة المرأة على           ـ اذ اإلج ـ ، واتخ
ل     وقد اعتبر عدم المسا   .  الضرورية للنھوض بھا   ـ واة في الحقوق، وعدم التوازن في عالقات القوى بين الرج

ن                   ـ رار م ـ والمرأة من حيث السيطرة على الموارد والقدرة على التحكم بھا، وضعف المشاركة في اتخاذ الق
  .المعوقات األساسية التي تحول دون زيادة مشاركة المرأة في التنمية وفي المجتمع

  
ع           وقد كان لحركة التحرر العالمية وا        ـ ى جمي ـ لحركة النسوية العالمية، والنضال من أجل القضاء عل

أشكال التمييز ضد المرأة واعتبار حقوقھا جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، دوراً في خلخلة المفاھيم السائدة                 
س          .  حول أدوار الرجال والنساء في المجتمع      ـ ائدة، ونظراً إلى االرتباط الوثيق بين ھذه المفاھيم وبين الثقافة ال

ر                 ـ يجب أن تصمم كافة الجھات المعنية والحكومات والمنظمات الدولية واألھلية على بذل جھد إلحداث التغيي
ساواة                    ـ اھيم الم ـ شر مف ـ المطلوب والھادف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع، وذلك من خالل العمل على ن

ع،        والديمقراطية والعدالة االجتماعية، ورفع مستوى الوعي بمختلف األد        ـ ي المجتم ـ وار التي تؤديھا المرأة ف
  .وتعزيز ذلك بقوانين وإجراءات عملية

  
ى                   ـ وقد أكدت الھيئات التابعة لألمم المتحدة في مجموعة من القرارات والمعايير الدولية التي تبنتھا عل

ا  .  اديةالمساواة بين المرأة والرجل وعلى حقوق المرأة في كافة الميادين السياسية واالجتماعية واالقتص             ـ كم
ي                ـ ت ف ـ المرأة وبحث ـ وض ب ـ أجرت، عبر المؤتمرات الدولية التي عقدتھا، تقييما للمنجزات على صعيد النھ

  .المعوقات التي تحول دون مشاركتھا، وفي اإلجراءات الضرورية لتجاوز ھذه المعوقات
  

ضايا                 ـ ي  وبھدف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، أعدت استمارة شملت مجموعة من الق ـ الت
ا                 ـ يمكن من خاللھا وصف وضع ھذه اآلليات حالياً، بدءاً بكتاب التكليف ومروراً باستراتيجية عملھا وھيكليتھ
اء�                 ـ ا، وانتھ ـ ا معھ ـ ة وتعاونھ ـ التنظيمية وخططھا وبرامجھا وطبيعة الشراكة التي تربطھا بالمنظمات األھلي

د�م        وتمت أيضاً مراجعة التقاري   .  بإنجازات ھذه اآلليات ومشاكلھا    ـ يم التق ـ دت لتقي ـ ر الوطنية المتتالية التي أع
المحرز على صعيد النھوض بالمرأة العربية في ضوء استراتيجيات نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة، وتنفيذ              

  .10+، وبيجين 5+ما ورد في منھاج عمل بيجين، وبيجين 
  

جوة بين الجنسين وذلك من     كما استعرضت تجارب منتقاة من بلدان مختلفة قطعت شوطاً في رأب الف             
ات                 ـ ن التوجيھ ـ ددة م ـ أجل الوقوف على التجارب الفضلى والحلول للمشكالت المماثلة، والخروج بقائمة مح

رأة               تالمناسبة للمنطقة العربية تسمح ب     ـ ع الم ـ شأن وض ـ ه ب ـ طوير أداء ھذه اآلليات وتقييم التقدم الذي أحرزت
  . تحقيق المساواة بين الجنسينومساعدتھا في إعداد الخطط المستقبلية سعياً إلى

  
ونس                     ـ ر، وت ـ ى الجزائ ـ افة إل ـ أما عينة البحث فقد شملت البلدان العربية األعضاء في اإلسكوا، إض

ذا                  ـ ي ھ ـ ة ف ـ والمغرب نظراً إلى مشاركاتھا المتكررة في اجتماعات اإلسكوا وإلى تجاربھا وخبراتھا المتقدم
  .المجال
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   األولالجزء
  ةمفاھيم نوع الجنس والتنمي

  
يعتبر منھاج عمل بيجين بمثابة جدول عمل لتمكين المرأة ويھدف إلى التعجيل في تنفيذ استراتيجيات                 

ي             )2(نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة    ـ ، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة ف
رارات      مجاالت الحياة العامة والخاصة كلھا من خالل حصولھا على نصيبھا ال           ـ كامل والمنصف في صنع الق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وھذا يعني أيضاً إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين الرجل              
ة    (والمرأة في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورھا األعم              ـ ان المھم ـ -انظر بي

ا            وقد اعتم ).  منھاج عمل بيجين   ـ دت المنطقة العربية منھاج عمل بيجين وباشرت في تنفيذه ووضع أولوياتھ
  .في ھذا المجال لكي يأتي العمل مركزاً ومفيداً

  
ين                   ـ ساواة ب ـ وفي إطار الجھود الرامية إلى تطبيق منھاج العمل المذكور وتحقيق استدامة التنمية والم

سات تعميم قضايا نوع الجنس في      الجنسين، كان من الضروري إنشاء آليات وطنية تعمل على           ـ ي   المؤس ـ  وف
على جميع المستويات، وتعبئة    ) في الحكومات والمنظمات األھلية والمؤسسات الدولية     (التيار الرئيسي للتنمية    

.  لقيام بالمھام المطلوبة منھا    على ا  الموارد الكافية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز قدرة ھذه اآلليات         
رأة،    ال إلى فھم مشترك حول مفاھيم تعميم قضايا نوع الجنس في          ومن أجل التوصل   ـ ين الم ـ سات وتمك ـ مؤس

 ھذه المفاھيم بھدف استنباط المعايير والمؤشرات التي يمكن من خاللھا التأكد من تحقيق              الجزءيستعرض ھذا   
  .اآلليات المؤسسية المھمة المنوطة بھا

  
   في التنميةالنوع االجتماعي  إدماج -أوالً

  
    مفھوم التنمية-ألف

  
البعض  . يختلف تعريف التنمية باختالف المنطلقات الفكرية والمعتقدات حول مفھوم التطور والتقدم             ـ ف

ى           )الناتج القومي والدخل  (يركز االھتمام على االقتصاد      ـ ، أما البعض اآلخر فينظر إليھا من خالل تأثيرھا عل
ة    ) كالصحة، والملبس والمسكن  من حيث نوعية الحياة     (الفرد على الصعد االجتماعية      ـ ث    (أو البيئي ـ ن حي ـ م

ا، وإن           ).  القدرة على الحفاظ على الموارد لألجيال القادمة       ـ ة بھ ـ داخل المرتبط ـ بيد أن منطلقات التنمية والم
  :تعد�دت، تبقى متشابھة من حيث

  
  .سعيھا نحو التغيير، لذا فإن تحقيقھا يحتاج إلى تضافر الجھود وتحديد آليات التغيير  -1
  
  .توجھھا إلى المستقبل، وبالتالي استمرار التغيير الذي تسعى إليه وإيجابيته  -2
  
رات                   -3 ـ الل مؤش ـ انعكاس نتائج التنمية على المجتمع واألفراد، علما أن ھذه النتائج قابلة للقياس من خ

  .الدخل واالستثمار والتعليم والصحة، وما إليھا

                                                            
 . من الضروري التعرف على استراتيجيات نيروبي التطلعية التي وضعت حجر األساس الستراتيجيات النھوض بالمرأة)2(
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ن        .  سياسية واقتصادية معينة  تعبيرھا عن قيم مرتبطة بنظم اجتماعية و        -4 ـ اني م ـ ي تع ـ اطق الت ـ فالمن
ى                  ـ الحروب تولي األمن واالستقرار أھمية كبرى، في حين تركز البلدان التي تعاني من تغيرات اقتصادية عل

  .العدالة في توزيع الموارد والتكافل بين األفراد
  

صادية     لقد اكتسبت التنمية في الربع األخير من القرن الماضي معنى أكثر شمو              ـ لية على الصعد االقت
االً،             .  واالجتماعية والسياسية  ـ فمع تطور مفھوم التنمية، أصبحت ھذه األخيرة تشمل قدرة األفراد، نساء� ورج

صادي،               )3(على الوصول إلى المصادر    ـ رار االقت ـ اذ الق ـ ى اتخ ـ  وامتالك القدرة على التحكم بھا، والقدرة عل
 وقد أصبحت التنمية تعني السعي إلى التطور والتغيير وخلق واقع           . وبالتالي على رسم السياسات االقتصادية    

  .شييأفضل ورفع المستوى المع
  

داف                   ـ وقد وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعريفاً للتنمية يركز على اإلنسان باعتباره ھدفاً من أھ
.  تنمية بالتنمية البشرية المستدامة   وقد عرف ھذا النوع من ال     .  )4(التنمية، به تكتمل ھذه التنمية ومن أجله تعمل       

وإزاء ھذا التطور في مفھوم التنمية، أصبحت ھذه األخيرة تعني عملية توسيع نطاق االختيارات اإلنسانية في                
ا               ـ ة ذاتھ ـ ة التنمي ـ الي،  .  المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل جعل الناس مركزاً لعملي ـ بالت

مسؤولة عن تبني السياسات    ھي ال لرفاه االجتماعي للمواطنين وباحتياجاتھم، والدولة      أصبحت التنمية مرتبطة با   
د         .  واتخاذ اإلجراءات التي ترمي إلى تحقيق ھذا الرفاه        ـ د التأكي ـ ويأتي مفھوم التنمية البشرية المستدامة ليعي

ثقافية والبيئية وعالقتھا   على ضرورة الترابط بين مختلف أوجه التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وال          
ة             .  بحقوق األجيال القادمة   ـ ات المدني ـ كما أنه يوجه األنظار نحو قضايا المساواة والعدالة االجتماعية والحري

  .وحقوق اإلنسان
  

وانطالقاً من ھذا المفھوم، يصبح اإلنسان مورداً من موارد التنمية وليس عبئاً عليھا، ومحوراً وغاية                 
ي              .  لتنموية وغاياتھا من محاور العملية ا    ـ من ھنا، فإن التنمية ال تقاس فقط بالكم وإنما أيضاً بنوعية الحياة الت

ذي      .  يعيشھا اإلنسان بغض النظر عن نوع جنسه أو طبقته االجتماعية أو دينه أو عمره              ـ ر ال ـ كما أن التغيي
والسياسية والثقافية بغية دعم    ستحدثه التنمية يتطلب إدخال تغييرات جذرية على النظم االقتصادية والتشريعية           

ة                  ـ االً، ودراس ـ اً فع ـ عملية بناء قدرات اإلنسان وتنظيم المؤسسات التي تكفل حقوقه وواجباته األساسية دعم
ة                  ـ احتياجات مختلف الفئات المجتمعية وتوفير نسبة أكبر من الدعم للفئات المھمشة من أجل مساندتھا في تنمي

ك            ظروفھا المعيشية ووضعھا االجتماعي      ـ يش تل ـ وتوعية المجتمع بأھمية تغيير الظروف التي تؤدي إلى تھم
  .الفئات

  
ة، إن                  ـ ويحتاج تحقيق التنمية البشرية المستدامة إلى توسيع نطاق مشاركة الناس في العمليات التنموي

اذ                     ـ ي النف ـ ى  في صنع القرارات المتعلقة بحياتھم أو بالبيئة التي يعيشون فيھا أو في تنمية مجتمعھم، أو ف ـ إل
وتعتبر المشاركة وسيلة أساسية لتمكين     .  )5(األسواق وامتالك المصادر واالستفادة من التنمية والخدمات العامة       

الناس وإعدادھم لعملية التنمية، وبناء قدرتھم على وضع احتياجاتھم وخبراتھم في صلب ھذه العملية، وفرصة               
شاريع         فمن خالل ھ  .  لالنخراط في النشاطات المتعلقة بتنميتھم     ـ اس م ـ ذه المشاركة الواسعة النطاق، يضع الن
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داً                ـ ليمة، بعي ـ تخدم أھدافھم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ويحرصون على تطبيق ھذه المشاريع بوسائل س
رات           .  عن أي صراع اجتماعي وسياسي     ـ ائي مؤش ـ دة اإلنم ـ ومن ھذه المنطلقات، وضع برنامج األمم المتح

  . بنوع الجنس، وتمكين المرأة، وحقوق اإلنسان، والمعرفةجديدة لقياس التنمية تتعلق
 

    نوع الجنس وعالقته بالتنمية-باء
  

ة   1995شكل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام        ـ ة مقارن ـ ، نقلة ھام
ى    فقد خرج ھذا المؤتمر بمنھاج عمل يتضمن توجھات وتوصيات و         .  بالمؤتمرات التي سبقته   ـ راءات عل ـ إج

أما أبرز ھذه التوجھات    . المنظمات الحكومية واألھلية والمنظمات الدولية المعنية بالنھوض بالمرأة أن تتبناھا         
ة                 ـ صادية واالجتماعي ـ ستوياتھا االقت ـ ف م ـ واإلجراءات فتتعلق بمساھمة المرأة في عملية التنمية على مختل

  .مية واألھلية في تنفيذھاوالسياسية والثقافية ودور المؤسسات الدولية والحكو
  

من                 ـ واستھدفت ھذه التوجھات واإلجراءات تقليص الفجوة بين الجنسين وخلق فرص متساوية لھما ض
وأصبحت مؤشرات التنمية حول وضع المرأة والرجل في المجتمع وحساب فجوة           .  مجاالت االھتمام الحاسمة  

ا        نوع الجنس تشكل جزءاً مھماً من األھداف وبرامج التنمية           ـ في البلدان المتقدمة، ومن المشاريع التنموية، لم
ف                   ـ ين مختل ـ ات ب ـ في ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى الدخل القومي والفردي، وعلى مستوى العالق

ة               .  شرائح المجتمع  ـ بمعنى آخر، أصبح تركيز مفھوم التنمية من منظور نوع الجنس يشكل نوعاً من المقارب
ن أدوار كل منھما في المجتمع وعالقات القوة بينھما وأثر ذلك في الحصول على              بين الجنسين ويأخذ بالحسبا   

ة              ـ الموارد واستخدامھا والسيطرة عليھا والقدرة على التحكم بھا، ويبحث في احتياجات الرجال والنساء، العملي
نس     لذا، يتم التخطيط للتنمية من    .  منھا واالستراتيجية، بناء� على األدوار التي سيقومون بھا        ـ  منظور نوع الج

  :على مستويين أساسيين ھما
  
يط        )أي على مستوى الدولة   (التخطيط على المستوى الرسمي       -1 ـ ، الذي يحتاج إلى مختصين في التخط

ن دون                 ـ ة، م ـ التنموي يضعون نصب أعينھم كافة االحتياجات والمتطلبات المطلوب إدراجھا في خطة التنمي
  .اعيةاستثناء أي قطاع إنتاجي أو شريحة اجتم

  
التخطيط على مستوى المجتمع المحلي، وھو يھدف إلى تنفيذ الخطة الوطنية، من خالل وضع خطط                 -2

اً                  ـ ا وفق ـ ل معھ ـ محددة قابلة للتنفيذ، ومرتبطة باحتياجات كل مجتمع من المجتمعات المحلية، وبالتالي التعام
  .لمتطلباتھا ومميزاتھا االجتماعية واالقتصادية

  
 نوع الجنس في خطة التنمية، ال بد من البحث عن العوامل التنظيمية التي ترعى               وبھدف إدماج مسألة    

تخطيط نوع الجنس وتحليلھا من أجل تطوير البرامج المخطط لھا، ثم وضع استراتيجيات من أجل إدماج نوع                 
  .الجنس في برامج التنمية الوطنية، ومن ثم تحديد طرق التنفيذ والمتابعة والتقييم

  
  خل الخاصة بتنمية المرأة  المدا-جيم
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ى                   ـ على مدار الستين سنة الماضية، تغيرت مداخل تنمية المرأة عاكسة بذلك التغيرات التي طرأت عل
ست    .  )6(مثل التنمية االجتماعية والمشاركة والتمكين    التي نشأت   جديدة  المفاھيم  الالفكر التنموي و   ـ ذلك عك ـ ك

ا  العملية،عة على تلبية احتياجات الجنسينمداخل التنمية ومناھجھا تأثير السياسات المتب  ـ تراتيجية،   منھ ـ  واالس
ام         التي يضطلع بھا    دوار  األومدى تأثيرھا على تغيير      ـ .  كل منھما في المجتمع، وبالتالي على التنمية بشكل ع

  .ونلخص فيما يلي المداخل المستخدمة في تنمية المرأة
  

  الرعاية االجتماعية  -1
  

 1950ة أول مداخل التنمية، وقد بدأ استخدامھا خالل الفترة الممتدة بين عام             تشكل الرعاية االجتماعي    
ابي               .  1970وعام   ـ ا اإلنج ـ فقد أصبحت المرأة تعتبر المسؤولة عن إعادة إنتاج القوى العاملة وحظي دورھ

 المعونات  ويركز ھذا المدخل على تلبية احتياجات المرأة من الناحية العملية مثل توفير           .  األسري بكل اھتمام  
الغذائية لدرء سوء التغذية، وتنظيم األسرة، وتوفير تدريبات في مجال االقتصاد المنزلي، بحيث يشجع المرأة               

ي    الذين  على االضطالع بدورھا كأم بشكل أفضل ويساعدھا على تربية جيل جديد من األفراد               ـ ساھمون ف ـ ي
  .عملية اإلنتاج والنمو في مجتمعھم

  
 مكافحة الفقر  -2

  
ة،               ساد   ـ  ھذا المدخل التنموي في فترة السبعينات، وھو يعتبر صيغة محسنة لمدخل الرعاية االجتماعي

ويركز ھذا المدخل على اعتبار قضية فقر       .  ويؤكد على أھمية مساھمة النساء، ال سيما الفقيرات، في اإلنتاج         
ل تنفيذ مشاريع تعمل على تلبية        لذا فھو يعالج المشكلة من خال       .النساء من منظور تخلفھن علمياً وتكنولوجياً     

روض        ضمنومن المشاريع التي تندرج     .  احتياجاتھن العملية المرتبطة بنوع الجنس     ـ وفير ق ـ دخل ت ـ  ھذا الم
ة     .  صغيرة للنساء تمكنھن من إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل       ـ باب الحقيقي ـ الج األس ـ و ال يع ـ بالتالي، فھ

ثلة في عدم قدرتھن� على الحصول على الموارد من أراض ورؤوس           والرئيسية الكامنة وراء فقر النساء والمتم     
أموال، أو عدم قدرتھن� على الوصول إلى الخدمات أو االستفادة من منجزات التنمية، وذلك بسبب القيود على                 

  .حركتھن� والتمييز الذي يعانين منه
  

  المساواة  -3
  

  الذي امتد�  مية، خالل عقد األمم المتحدة للمرأة      في التن  مرأةساد ھذا المدخل، الذي ينادي بأھمية دمج ال         
المساواة بين المرأة والرجل في عملية      والعدالة  أسس  يھدف إلى إرساء    ھو  و.  1985 إلى عام    1976من عام   

ا                 ـ التنمية، وذلك من خالل السعي إلى تنمية األدوار اإلنجابية واألسرية واإلنتاجية والسياسية التي تضطلع بھ
ع       على االحتياجات االستراتيجية للنساء من خالل تشجيع البلدان         المرأة، وتلبية  ـ  سن القوانين التي تحسن وض

  . الفجوة بينھا وبين الرجلالمرأة في المجتمع وتوفير دعم أكبر لحقوقھا وسد�
  

 الكفاءة  -4
 

رأة  اأن مساھمة   فقد اعتبر   .  شاع استخدام ھذا المدخل خالل فترة الثمانينات مع بدء أزمة الديون             ـ لم
ة                في الحياة    ـ ا العدال ـ ق لھ ـ االقتصادية واالجتماعية من شأنھا أن تحسن وضعھا ومكانتھا في المجتمع وتحق
راء    عاتق  أخذ باالعتبار معالجة األعباء التي تقع على        أن ي دون  ، من   والمساواة ـ طالعھا المرأة ج ـ دة  ب اض ـ ع
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ن     مجال   المرأة في    كفاءةرفع مستوى   ھذا المدخل   ويدعم  .   الرجل مشاركةدون  من  أدوار   ـ ك م ـ التنمية، وذل
ساھمة    ھانه يشجع أكما  .  األسرية واإلنتاجية والمجتمعية   و في أدوارھا اإلنجابية  ئھا   أدا تحسينخالل   ـ  على الم

ة        تقاعصتاالقتصادية وعلى توفير الخدمات التي      في الحياة    ـ صحية والتعليمي ـ ،  عنھا الدولة مثل الخدمات ال
  .توفير الخدمات للفئات األكثر فقراًمن أجل مل التطوعي وتنظيم مبادرات من خالل االنخراط في العوذلك 

اءة       ـ من وتندرج بشكل عام مداخل الرعاية االجتماعية، ومكافحة الفقر، والمساواة، والكف ـ سمية   ض ـ  ت
  .”Women In Development (WID)“ المرأة في التنمية
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ھو أحد مداخل التنمية الحديثة، قضية تنمية المرأة في نطاق العالقات االجتماعية            ، و يضع ھذا المدخل    

ين       قد   و . التي تحكم المرأة والرجل على مستوى األسرة والمجتمع        ـ جاء ھذا المدخل بمفاھيم المشاركة والتمك
ش  تحسين  القاتھما بما يكفل    تنمية بعضھما البعض وتطوير ع    في  دعم المرأة والرجل    من أجل    ـ تھما نوعية معي

ساء  التي يضطلع بھا ا   دوار  مختلف األ  ھذا التوجه ب   يقر�و.  مجتمعالومعيشة األسرة    و الفردي على الصعيد  ـ لن
ي      وزيادةلى تطوير الكفاءات    إ يسعىكما  .  ھما المتنوعة حاجاتبوالرجال في المجتمع و    ـ رص الت ـ دعم  الف ـ  ت

ين ا    والخدمات والفرص المتاحة لألفراد، وذلك على قاعدة        إمكانية إعادة توزيع الموارد      ـ ساواة ب ـ ساء  الم ـ لن
ور  أوجدير بالذكر  . والرجال في السياسات والبرامج والمشاريع التنموية ـ وع  "ن المشاريع المبنية من منظ ـ ن

ال  ستھدف النساء فقط بل النساء والر     ت، على عكس المداخل األخرى التي سبق ذكرھا، ال          " والتنمية الجنس ـ ج
  .على حد سواء
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ى    فھو.  خل تنمية المرأة، وھو المفضل لدى نساء العالم الثالث        اأحدث مد ھذا المدخل   يعتبر     ـ  يھدف إل

ا  من خالل اعتمادھا على نفسھا، واإلقرار بأدوار       ھاتقوية المرأة وتمكين   ـ ة         ھ ـ ى تلبي ـ سعى إل ـ ددة، وي ـ  المتع
ل    اً المرأة كائنهاعتبارفھو، ب . الجنس بنوع االحتياجات االستراتيجية المرتبطة ـ ن ح ـ ه م ـ  يملك قدرات تمكن

المرأة في  القائمة حول   مناھج  ال يتحدى   ،عمل على تطويرھا وتنميتھا   ال مھاراته الكامنة و   بالكشف عن مشكالته  
ي يرد       ھن� في ممارسة حق سعيھن� إلى   النساء في   ھذا المدخل   يدعم  و.  التنمية ـ اة الت ـ ا،   اختيار نوعية الحي ـ نھ

ل   ويعتمد ھذا المدخل على تنظيم النساء وتعبئتھن على مستوى المجتمع           .   القرار صنع في   ةمشاركالو ـ من أج
فھو يعتبر أن   .   وتضعھن في مرتبة دونية وفي وضع تابع للرجل        ھن�مواجھة مجموعة العوامل التي تضطھد    

طھاد  عن  ھذه المجتمعات و  سائد في   ال ناتجة عن الھيكل األبوي      إنما ھي منزلة الدونية في المجتمع     ال ھذه ـ اض
 . وتأثيره على اقتصاد البالد وثقافتھاهاالستعمار وقمع

 
    تمكين المرأة-ثانياً

  
وق                  ـ ة الحق ـ ارتبط مفھوم تمكين المرأة تاريخياً بحركات التحرر الوطني في العالم ومساھمات حرك

ز  وقد  .  ركا الالتينية وآسيا  يالثالث في أم  ركية، ومساھمات الحركات النسوية في بلدان العالم        يالمدنية األم  ـ رك
شكل     الجنسعالقات نوع   حول  ھذا المفھوم على التمكين الجماعي الذي يتحدى األنماط السائدة           ـ تخدم ب ـ ، واس

بين والمساواة   العدالة االجتماعية تحقيق   النضال في سبيل     من أجل إطالق  واضح وصريح في عقد السبعينات      
د  ،  خالل عقد التسعينات  و.  سياسيةالجتماعية و القتصادية وا البنى ا إرساء ال  برع هوتسھيلوالرجل،  لمرأة  ا ـ فق

ة   حيث تم�، وإلى حد ما مفھومه الراديكالي   ،ھذا المضمون مفھومه األصلي التحويلي     ـ  ربطه بالتحوالت الجاري
ات   في االقتصاد العالمي والتغيرات في طبيعة الدولة والمجتمع المدني، وبالتطور الحاصل على ص             ـ عيد نظري

 وفي معظم   ، كفرد للمرأةالتنمية، حيث أصبح الخطاب التنموي يركز على توسيع الخيارات ومستويات اإلنتاج            
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ي           الحركات   برامج عمل  بمعزل عن    ،الحاالت ـ سؤولياتھا ف ـ النسوية وفي سياق انسحاب الدولة وتخليھا عن م
  .)7(الدعم االقتصادي واالجتماعي

  
ة       ،مضمونه األصلي شيئاً فشيئاً   ھذا المفھوم يستعيد    راح  و   ـ  ، وبشكل خاص في برامج المنظمات الدولي

، حيث اعتبرت مسألة تمكين الناس      1995مع انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام            
 .كأفراد وجماعات أساسية في خطط التنمية

  
شاف     ةساعدإلى م  التمكين   عملية، تسعى   أن اإلنسان ھو محور العملية التنموية     وبما     ـ  األفراد على اكت

رارات       ،أفراد، ك  القدرة بامتالكھم تحسين نوعية حياتھم،     ھم من أجل   ومھارات ھمقدراتوذاتھم   ـ اذ ق ـ ى اتخ ـ  عل
نھم               .)8(ھمحياتتتعلّق ب استراتيجية   ـ ويرتبط مفھوم التمكين بعالقات القوة ما بين الرجال والنساء، وقدرة كل م

ا    . ادر والتحكم بھا  لى المص إ وصولالعلى   ـ ل    أم ـ صطلح   الأص ـ ين "م ـ ي   " تمك ـ ة   ف ـ ة اإلنكليزي ـ ، أي  اللغ
Empowerment   إلى كلمة ، فيعود power    عليه .   التي تعني القوة والسيطرة �ين       ،وبناء ـ ة التمك ـ  يمكن فھم عملي
  :)9(بمستويات عدة

  
وتتضمن  . سفل ھذا المفھوم عالقات القوة من أعلى إلى أيشمل: power over  أيالسيطرة على  )أ(  

ذا       .  سلط مقابل التبعية والخضوع والطاعة    عالقات السيادة والھيمنة والتّ   ال ھذه ـ ز ھ ـ ومن ھذا المنطلق، يرتك
ا  .   ويتطلب التنبه المستمر للحفاظ على استمرار السيطرة       ،المفھوم على التھديد والترويع باستخدام العنف      ـ أم

 الة والسلبية؛ستدعي استخدام أساليب المقاومة الفع�مواجھته فت
 

ل   ھذا المفھومتعلقي: power to على أيالقدرة   )ب(   ـ  بامتالك صالحية اتخاذ القرار، والقدرة على ح
 ؛اًن وممِكا خالق بالتالييمكن أن تكونوالمشكالت، 

  
ى    ، لذا ھذا المفھوم أن القوة ال تمنح بل تؤخذيرى : power with  أيتمكين  )ج(   ـ ة إل ـ ي بحاج ـ فھ

ساء      ،وعليه.   أھداف مشتركة  ذاتغراض وقضايا عامة    أل وفقاًنظيمھم  مشاركة الناس وت   ـ ين الن ـ  يتطلب تمك
ى    وامتالك    القرار صنعصبحن قادرات على الوصول إلى مواقع       كي ي التعبئة والتنظيم السياسيين ل    ـ القدرة عل

 ؛ ھذه القراراتاتخاذالمشاركة في 
  

درة  .  لمستوى الفردي، واالعتداد بالذات   الوعي على ا  و الثقة بالنفس،    وھي: القدرة الذاتية   )د(   ـ فالق
راتھم                 الذاتية   ـ اربھم وخب ـ تمكن األفراد من التعرف على كيفية تأثير عالقات القوة على حياتھم عبر تحليل تج

 . على التأثير والتغييرتھمقدربالثقة كتساب الحياتية، وا
  

  :ثالثة ھيبأبعاد مفھوم التمكين ويتميز   
 

                                                            
 بين النظرية والتطبيق :ت، تمكين المرأة جامعة بيرزي في معھد دراسات المرأة- ليزا تراكي ولميس أبو نحلة وأيلين كتاب)7(

 .2004على المستوى المحلي والعالمي، ورقة غير مطبوعة لصالح وزارة شؤون المرأة 

)8 (Moser, Carol, 1989 “Gender Planning in the Third World; Meeting Practical and Strategic Needs”.  World 

Development.                                                                                                                                                                                                 

)9( Zoe Oxaal and Sally Baden, Gender and empowerment: definitions, approaches and implications for policy.  Institute 

of development studies, Brighton, ISBN: 1 85864 175 6, October 1997.                                                                                                    
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ومما . وجود بدائل تساعد األفراد على ممارسة االختيار الحقيقي       الحق  طلب ھذا   يت: الحق في االختيار    
اتھم        من حيث متساوية  ليست كلھا    االختيارات   ال شك فيه أن    ـ ى حي ـ ا عل ـ ا وتأثيرھ ـ ارات  .   أھميتھ ـ فالخي
قل تأثيراً  األ) الثانوية(تساعدھم في تشكيل الخيارات األخرى      و الناس بالغة األھمية     ةحيا المتعلقة ب  االستراتيجية
ن   ولكن، بنوعية حياة الفردارتبطت إال متىاألھمية مزيدا من  الخيارات الثانوية   وال ترتدي .  على حياتھم  ـ  م

سان     حيث ال  ھذا المفھوم في البرامج التنموية       ةيمكن ترجم و.   تشكل الحدود النھائية لھا    غير أن  ـ ر اإلن ـ  يعتب
شاريع          مكنه من المس  ت قدرات وخبرات    صاحبمتلقياً وإنما    ـ اھمة في تنمية ذاته ومجتمعه، وفقاً لمدى تلبية الم

ي           المنفذة  نشطة  األاحتياجاته ومدى مشاركته في تحديد       ـ شاركة ف ـ وتقييمھا، وما يعنيه ذلك من قدرة على الم
  ؛ات القرارصنع

 
ى             أي: االعتماد على الذات     ـ صول عل ـ  امتالك األفراد المھارات الالزمة التي تمكنھم من العمل والح

عيد    .  اعتماد المرأة اقتصادياً على الرجل ھو السبب الرئيسي إلخضاعھا ودنو مكانتھا          ف  .دخلال ـ أما على ص
ي           فاالعتماد على الذات يعني احتواء    مشاريع التنمية،    ـ دريب ك ـ ة والت ـ  مشاريع التنمية على عنصري التوعي

 زيادتھا بعد انتھاء المشروع؛لمحافظة على منجزات التنمية ووايتمكن األفراد من مساعدة أنفسھم وغيرھم 
  

ن    ،  )10( تؤخذ بلأن القوة ال تمنح     بما  : بناء قدرات التنظيم والعمل التعاوني       ـ د م ـ ساء     ال ب ـ ة الن ـ  تعبئ
اعي   ف.  الجنس عدم المساواة المبني على أساس نوع        مواجھة من أجل تمكينھن من      ھنوتنظيم ـ التضامن الجم

ة        ان أمر ،دي في المجال الخاص    باإلضافة إلى التوكيد الفر    ،في المجال العام   ـ  في غاية األھمية من أجل معالج
، عبر تشكيل   اً مؤسسي وترتدي طابعاً تضافر الجھود   ت فمن منظور إنمائي، يجب أن    .  األسباب البنيوية للتغيير  

ل    ھا على تطلعات الفئات التي تمثلھا وأھداف      مبنية )تحاداتالاونقابات،  والجمعيات،  كال(مؤسسات   ـ ، بحيث تمث
 .وعة ھذه المؤسسات كافة فئات المجتمع، وتكون قدرتھا في التأثير على عملية التغيير أكبرمجم

  
عملية شمولية تبدأ بإدراك المرأة ذاتھا،      "مفھوم التمكين   بن التعريف اإلجرائي    أانطالقاً مما سبق    يتبي�ن    

المستوى الجماعي، فھو قدرة    أما على   .  وشعورھا بالسيطرة على حياتھا الخاصة، وقدرتھا على اتخاذ القرار        
ى                  ـ درة عل ـ ة، والق ـ النساء على المشاركة في عملية التنمية، وخلق وعي مجتمعي بالحقوق الفردية والجماعي

ساء      ھنمجموعات ضغط وحركات اجتماعية قادرة على تمثيل مصالح       ى  لإاالنضمام   ـ ، وتنتھي بتمثيل أكثر للن
  ".في مراكز صنع القرار السياسي واالقتصادي

  
  :ي التالبحسب الشكل بالعملية التنموية هارتباطانطالقا من مكن توضيح مفھوم التمكين وي  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                            
)10( Kabeer, Naila. 1999.  “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s 

Empowerment” Development and change.                                                                                                                                                   

 التمكين
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ة            انطالقاً مما تقدم،     ـ ي    يوضح مفھوم التمكين أن الدولة التقدمية القوية والقديرة، والراغب ـ ر  ف ـ التغيي

ات     ھا،  ات التنمية وبرامج  إحداث تغيير في سياس   من أجل    دوراً مھما    تؤدييمكنھا أن    ـ وذلك عبر إقرار سياس
دمھم،             اللتمكين النساء والفقراء، و    ـ عمل على دعمھم عبر إزالة العقبات القانونية واإلدارية التي تحول دون تق

ت   تسعى الدولة   و.  نمو مؤسسات المجتمع المدني، واالستماع إلى مطالبھم      أمام  المجال  اإلفساح في   و ـ في الوق
شاركھ        لالدعم المالي والبشري    إلى توفير   ه  نفس ـ ي   نبرامج تنموية بديلة تأخذ باالعتبار حاجات الفقيرات وت ـ  ف

  .تنفيذھا
  

   في المؤسساتالنوع االجتماعي  تعميم -ثالثاً
  

   في المؤسساتالنوع االجتماعيتعميم مفھوم   -ألف
  

ورية للمساعدة على   أحد الوسائل المفضلة والضر    في المؤسسات    النوع االجتماعي تعميم  عتبر مفھوم   ي  
ذا       . ى مبدأ أو توصية أو سياسة     علالطابع الرسمي المؤسساتي    إضفاء  عني  ھو ي التغيير، و  ـ ن ھ ـ اً م ـ انطالق
ين   (األھداف التي دعا المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة         ألجل   و المفھوم، ـ ى    )1995بيج ـ ا،  تحقيق إل ـ ھ
ف   ضمنشكلت بعض البلدان ھياكل     ف  .المرأةالحكومات بإنشاء الھياكل التي تھتم بالنھوض ب      أوصيت   ـ  مختل

ـ  وأنشأت بلدان أخرى   الفرص،    في تكافؤبتحقيق   أو   الجنسالمرأة أو نوع    شؤون  الوزارات المختصة ب    اً لجان
ة       .  لمرأة في مختلف الوزارات   تعنى با دوائر   أو   وطنية للنھوض بالمرأة   ـ راءات إيجابي ـ كما اقترح اتخاذ إج

ن   )quota(محددة  بحصة   ھاالسياسية وفي اتخاذ القرار عبر تخصيص     في الحياة   ة  لتمكين المرأة من المشارك    ـ م
إلى فإلى جانب    . ھامستوياتعلى اختالف   في الوظائف   والمقاعد في المجالس المحلية والبلدية، وفي البرلمان،        

القائم ضدھا، تقع    وسن قوانين جديدة تضمن مشاركة المرأة وتلغي التمييز           القائمة العمل على مراجعة القوانين   
  . في المؤسساتالنوع االجتماعيتعميم ھذه اإلجراءات ضمن ما يسمى بعملية 

  
   في المؤسساتالنوع االجتماعيتعميم    الغاية من مراعاة-باء

  
ل     إلى  إلى إعادة التوازن     في المؤسسات    النوع االجتماعي تعميم  تھدف عملية      ـ عالقات القوة بين الرج
الي ساھم  ھما وي  عن اختالف أدوار   فاالختالل الذي يشوب ھذه العالقات ناتج     .   في المجتمع  والمرأة ـ ي   بالت ـ  ف

 ھذه العالقات   إلىلذا كان من الضروري إعادة التوازن       .  عدم تكافؤ الفرص بينھما في مختلف مجاالت الحياة       
العتبار احتياجات  ، وتصميم البرامج والمشاريع بحيث تأخذ با       تلك القائمة  من خالل سن قوانين جديدة أو تعديل      

رامج               والمرأةكل من الرجل     ـ ذه الب ـ دات ھ ـ ن عائ ـ  ومشاركتھما في مختلف مراحل التخطيط واستفادتھما م
  . في المجتمعالجنسينوالمشاريع، وذلك لضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص بين 

  
   في المؤسساتالنوع االجتماعي عملية تعميم  عناصر -جيم

  
ا    ةترابطالممجموعة من العناصر    من    في المؤسسات  االجتماعيالنوع  تعميم   عملية   تتألّف   ـ  فيما بينھ

ضم كل  ، ي  ھذه الشبكة ضمن مجموعة من الشبكات األصغر       )11(كارين ليفي .  د وضعت  وقد    .على شكل شبكة  
  .منھا عددا من العناصر

                                                            
)11(Caren Levy, The Process of Institutionalizing Gender in Policy and Planning: The WEB of Institutionalization,  

March 1996.                                                                                                                                                                                                   
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  :تتكون من العناصر الثالثة التاليةفالشبكة األولى   
  
ي     يعبت يةلواقع الذي يعيشونه، وھذا يعني كيف     ا وفھمھم   ھمتتجارب النساء والرجال وخبرا     -1 ـ اس ف ـ ر الن

ين  تفسيرھم ية، وكيف ه عن الواقع الذي يعيشون    ، ونساء� الً رجا ،المجتمع المعني  ـ  وليس تفسير الخبراء والمخطط
 الرجال  يؤديھااستخدام مختلف األدوات التحليلية من أجل معرفة األدوار التي          األمر  يتطلب ھذا   و.  واقعھذا ال 

ة  ، و لى المصادر والتحكم بھا   إصول  والتھم على   قدر، و في المجتمع ) ذكوراً وإناثاً (والنساء كما األطفال     ـ معرف
  . في مختلف المجاالتھماحتياجات

  
اتھم      ال ت   الجنس، بھدف تطوير المنظور المؤسسي لقضايا نوع     و   ـ ناقش أدوار النساء والرجال واحتياج

اتخاذ إجراءات عملية على    نحو   توجه، بل   ةعشوائي مناقشة   در والتحكم بھا  لى المصا إصول  ووقدرتھم على ال  
  : وھوآخر من عناصر الشبكة تشكل عنصراً المستوى السياسي

  
وع             ، الذي   ضغط الدوائر السياسية    -2 ـ صالح ن ـ ل م ـ يركز على مدى انخراط الدوائر السياسية التي تمث

ى        ھا، وتقييم ھاتنفيذ مختلف السياسات والبرامج والمشاريع و     وضع في   الجنس ـ سات عل ـ ذه المؤس ـ  وقدرة ھ
ارة    بلرجال والنساء   دى ا ممارسة الضغط عبر رفع الوعي المجتمعي ل       ـ سمح   القضايا المث ـ ث ي ـ أثير   بحي ـ  الت

  . العملي واالستراتيجي على الصعيدينتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمعبالسياسي 
  

  :صر آخر ھووإلى جانب ضغط الدوائر السياسية، ينبغي إدخال عن  
  
صالح    و تمثيل النساء في البنى السياسية الذي يتناول  التمثيل في البنى السياسية القائمة      -3 ـ ل م ـ مدى تمثي

يط   ال المولجةالھيئات   و  في البنى السياسية   ياتمستوات أو ال  مجموعال مختلف ضمن الجنسين ـ شاريع  لتخط ـ لم
 .ھا وتقييمھاوالبرامج وتنفيذ

  
ساء       ،   الستدامة التغيير   وضروريٌ  مھمٌ ةناصر الثالث  الروابط بين الع   توثيقإن     ـ ارب الن ـ ا أن تج ـ كم

ذا   . متصلة بضغط الدوائر السياسية عبر التحريك     كلھا  لواقع الذي يعيشونه    ا وفھمھم   ھموالرجال وخبرات  ـ  وھ
سياسي     الصعيدين على   الجنسقضايا نوع   بالوعي  مستوى  يتم من خالل رفع      ـ ر  المجتمعي وال ـ ة   عب ـ ممارس

  . الھياكل التمثيلية السياسيةالضغط على
  

  الھياكل التمثيلية السياسية                                   ضغط الدوائر السياسية                         

  
  
  
  
  
  

            تجارب وخبرات النساء والرجال وفھمھم لواقعھم                                 

 
ث       ، فتجدر اإلشارة إلى أن      شبكة الثانية عناصر ال أما فيما يتعلق ب      ـ مثلث الروابط السابق يتشابك مع مثل

سياسية     اللتان تقوم بھما   والتكتل فيجب أن تنتھي عمليتا الضغط     . آخر في المجال السياسي    ـ اه  الدوائر ال ـ  تج
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ذه     ويم.  ي تغيير في المناخ السياسي    أالتزام سياسي يعتبر مفتاح      الھياكل التمثيلية السياسية إلى    ـ ل ھ ـ كن تمثي
  :الشبكة على النحو التالي

  
                               التزام سياسي                                 

  
  
  

   الھياكل التمثيلية السياسية                                         ضغط الدوائر السياسية                          

  
  
  

           تجارب وخبرات النساء والرجال وفھمھم للواقع                                

 
سياسات،                    ـ ذه ال ـ إن االلتزام السياسي، على أھميته، غير كاف ويجب أن يترجم بخلق مصادر تدعم ھ

  :ومن ھنا تبرز عناصر الشبكة الثالثة وھي
  
والمالية من أجل دعم السياسات     الموارد والمصادر التي تركز على أھمية تخصيص الموارد البشرية            -1

  .المقر�رة
 
سم                     -2 ـ د الج ـ ام أي تحدي ـ ار الع ـ تحديد مركز المسؤولية بغية متابعة إدماج قضايا نوع الجنس في التي

رامج                  ـ ط والب ـ سياسات والخط ـ المسؤول عن متابعة تنفيذ السياسات المقررة إلدماج قضايا نوع الجنس في ال
  .ات والمؤسساتوالمشاريع وفي مختلف الھيئات والمنظم

 
سات                  -3 ـ ات والمؤس ـ ف المنظم ـ دھا مختل ـ رسم السياسات والتخطيط الذي يركّز على األطر التي تعتم

 .والھيئات في رسم السياسات والتخطيط
  

     موقع المسؤولية                        المصادر                

  
  
  

   التزام سياسي                         السياسات والخطط                               

  
  
  

  الھياكل التمثيلية السياسية                                           ضغط الدوائر السياسية                    

  
  
  

  لواقعا وفھمھم ھمتجارب النساء والرجال وخبرات                                     
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  :وھذه العناصر ھي.  وره إلى عناصر جديدة في الشبكة تشكل فيما بينھا شبكة أخرىوھذا يقودنا بد  
  

الك             : تطوير المالك وتأھيله    )أ(   ـ وير الم ـ يركز ھذا العنصر على مدى مساھمة بيئة العمل في تط
ور                   ـ ن منظ ـ يم م ـ ة والتقي ـ ورفع مستوى وعيه بقضايا نوع الجنس وتدريبه على مھارات التخطيط والمتابع

 إضافة إلى إعطاء العاملين، رجاالً ونساء�، فرصاً متساوية في التدريب وتبادل الخبرات والترقية في               جنساني،
  العمل وحضور المؤتمرات؛

  
ل               : اإلجراءات  )ب(   ـ ف مراح ـ ي مختل ـ ذة ف ـ ينظر ھذا العنصر في مدى مالءمة اإلجراءات المتخ

ال       المشروع حاجات نوع الجنس، وفيما إذا كانت تعكس فعلياً وعياً و           ـ ساء والرج ـ إقراراً بإمكانية حصول الن
  على الموارد وقدرتھم على التحكم بھا؛

  
ي            : منھجيات العمل   )ج(   ـ نس ف ـ يتم من خالل ھذا العنصر التركيز على مدى تحقيق إدماج نوع الج

 المنھجيات المعتمدة حالياً في وضع السياسات والبرامج والمشاريع وتنفيذھا ومراقبة سيرھا وتقويمھا؛
  

يركز ھذا العنصر على درجة الوعي بقضايا نوع الجنس التي تظھر           : تنفيذ البرامج والمشاريع    )د(  
ة           .  من خالل عملية وضع البرامج والمشاريع وتنفيذھا       ـ ام والبيئ ـ ومن خالله يتم البحث عن فئات القطاع الع

  .المجتمعية التي شاركت في ھذه العملية
  

  :ويضاف إلى ما سبق العنصران التاليان  
  

تنطلق البحوث من أھمية التعلم الشعبي، حيث يتم� التركيز على البحوث التطبيقية            : البحوث  )1(   
وھي .  والعملية التي تؤكد على أھمية تلبية المشاريع حاجات الجماھير والفئات المستھدفة          

ي                ـ راكھم ف ـ تبحث في تأثير المشاريع والبرامج على حياة الناس، رجاالً ونساء�، وفي إش
ي                التوص ـ ساء ف ـ ل إلى النتائج وفي الدور الذي تؤديه ھذه البحوث في تقوية الرجال والن

سھم               ـ شروع وت ـ المجتمع من خالل تقنيات البحث السريع التي تعزز شعورھم بملكية الم
ة     .  بالتالي في تحسين إمكانية استفادتھم من منجزات المشروع        ـ كما تعتبر البحوث التطبيقي

 المعلومات حول قضايا نوع الجنس؛امتحاناً عملياً لمدى تراكم 
  

ن            : بناء النظريات وتطويرھا    )2(    ـ تم م ـ يركز ھذا العنصر على تحديد القنوات الفضلى التي ي
رامج               ـ ط والب ـ سياسات والخط ـ خاللھا تبادل المعلومات الخاصة بإدماج نوع الجنس في ال

  .والمشاريع ونشرھا، والعمل على مناقشة التجربة وتطويرھا
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 :إلى ما تقدم، تصبح شبكة تعميم منظور نوع الجنس على الشكل التالياستناداً  
  

                   موقع المسؤولية                  المصادر                        
  
  
  
  

         التزام سياسي                       السياسات والخطط  اإلجراءات                                 
  
  
  

                                                   
  الھياكل التمثيلية السياسية                الدوائر السياسيةكادر            ضغط  تطوير                                                   

  
  
  
  

  تجارب وخبرات النساء والرجال         نفيذ برامج ومشاريع  تطوير منھجيات عمل           ت                    
                               وفھمھم للواقع                                                             

  
  
  
  

            بناء وتطوير النظريات                    البحوث                 

  
  ات النھوض بالمرأة  آلي-رابعاً

  
سيق      ك عملت" أجھزة وطنية للنھوض بالمرأة   "يوصي منھاج عمل بيجين بإنشاء         ـ ة لتن ـ دة مركزي ـ وح

ي             و.  السياسات داخل الحكومة   ـ تتمثل مھمتھا األساسية في دعم عملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين ف
  .)12()201رة الفق( مجاالت السياسة على نطاق الحكومة افةالتيار الرئيسي لك

  
وتقوم ھذه األجھزة الوطنية على الصعيد الحكومي بدور محفز فيما يتعلق بإدماج منظور مراعاة نوع                 
ل     كما  .   البرامج والسياسات، ولكنھا ال تتدخل بالضرورة كوكاالت منفذة        كافة في   الجنس ـ اج عم ـ يشير منھ

رار،         بدون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدخا     : "بيجين إلى ما يلي    ـ نع الق ـ   ل منظورھا في كافة مستويات ص
ة       ).  181الفقرة  (،  "ال يمكن تحقيق األھداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم         ـ ي كاف ـ كما ينبغي أن ترم

التدابير المتعلقة بتحسين حالة المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين إلى زيادة مشاركة المرأة في عملية اتخاذ                
ي      ب األساسفي   تضطلع أن ھذه األجھزة     ومن ھنا يتبين  .  جاالت كافة القرار في الم   ـ اتي تخطيط ـ دور سياس

اً     تستطيع ا إال أنھ  ، تنفيذ ھذه السياسات وقياس مدى تأثيرھا على أوضاع المرأة         ةقوم بمتابع وت ـ  أن تختار أحيان
اعتبارھا كبرامج ريادية   ألھداف المرجوة، و  الوقوف على مدى تحقيقھا     من أجل ا  ھا  نفس ب ھاتنسيقوذ برامج   يتنف

  .يمكن اإلقتداء بھا
 

                                                            
 .منھاج عمل بيجينتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، إعالن و )12(
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ب ھا بالشكل ال  اعتمدت آليات مختلفة من أجل ضمان اھتمامات المرأة وقضايا           ـ د  مناس ـ جعت   ، وق ـ  ش
 .مؤسسات األمم المتحدة تشكيل مثل ھذه اآلليات

  
شؤون     على مستوى لنھوض بالمرأة   من أجل ا   ھيئات خاصة    ةشكلت بلدان عديد  و   ـ  وزارات التعليم وال

 مجلس  داخل امكتبأو  لمرأة في كل وزارة،     معنية بشؤون ا   بلدان أخرى دوائر     استحدثتاالجتماعية، في حين    
ارتبط تشكيل ھذه اآلليات بتطور مفھوم دور المرأة في التنمية،          وقد  .   وزارات لمتابعة ھذا العمل    أوالوزراء،  

ادرات     ، وھي رجعيتھا التنظيمية وتختلف صالحيات ھذه اآلليات تبعاً لم     .   والتنمية الجنسأو نوع    ـ وم بالمب ـ  تق
  :الضرورية من أجل

  
 .الجنسنوع لشؤون تقديم الدعم المؤسسي إلقامة ھياكل التخطيط   -1

  .التنسيق والمتابعة  -2

  .الدعوة إلى التغيير والتأثير على القرارات الخاصة بالسياسات  -3

ة   البرامج الخاصة بالمؤسسات  في السياسات والخطط و   وإدماجھا   الجنسقضايا نوع   تحريك    -4 ـ الحكومي
  .المحورية والقطاعية  

  .وضعية المرأةب المتعلقة األھداف األساسية والمعايير ة حول واألھليةالحكوميتوافق األوساط   -5

  .لى الجھات المعنيةعوتوزيعھا الجنس  ورود المعلومات حول قضايا نوع التأكيد على  -6

  . والنتائج التي تم التوصل إليھاعملية الربط بين السياساتضمان   -7

  .ح اإلجراءات الضرورية لمواجھة الصعوبات والتحدياتاقترا  -8
  

ام            ةديأتمن   آليات النھوض بالمرأة     ولكي تتمكن   ـ ضطلع بالمھ ـ ي أن ت ـ زي، ينبغ ـ  ھذا الدور التحفي
  :)13(التالية

  
ة وخطط    في سياسات  وإدماجھا الجنستطوير االلتزام الحكومي تجاه قضايا نوع         )أ(   ـ ا  الحكوم ـ  ھ
ل           ھا عبر مختلف    وبرامج ـ الوزارات، ومتابعة صياغة السياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرج
  ، ووضع االستراتيجيات والمنھجيات المالئمة لذلك؛ھاوتنفيذ

 
ور               )ب(   ـ االضطالع بأنشطة تركز على اإلصالح القانوني عبر مراجعة التشريعات القائمة من منظ

راعي المساواة بين الجنسين، والكشف عن الثغرات القانونية التي من شأنھا تعزيز التمييز القائم على أساس                ي
  تنفيذھا؛ الجنس، وتطويرھا ومتابعةنوع 

 

                                                            
 Report on the Expert Group-:استعين بالوثيقتين التاليتين، و1995لتحديد ھذه المھام تمت مراجعة منھاج عمل بيجين  )13(

Meeting, Santiago, Chile, National Machineries for gender Equality, 31 August–4 September 1998.                                                       

-Report on the Eighteenth meeting of the Intergovernmental Committee of Experts, Office for North Africa, Economic 

Commission for Africa.                                                                                                                                                                                
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ن                )ج(   ـ رصد أداء مختلف المؤسسات الحكومية من حيث التزامھا تنفيذ السياسات والبرامج التي م
ذه           شأنھا تعزيز المساواة والقضاء على       ـ رام ھ ـ التمييز بين الجنسين، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احت

 ؛ھاالتوجھات وتنفيذ
  

رأة     ا الجنس من أجل  حسب نوع   بتوفير البيانات الضرورية المصنفة       )د(   ـ لوقوف على أوضاع الم
ـ        ،مجاالت الحياة  ومدى مشاركتھا في مختلف    ضوء  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك بھدف تسليط ال

 ؛برأبھاعلى الفجوة بين الجنسين ووضع السياسات الكفيلة 
 

سياسية       تضطلع بھا ا    التي تنفيذ دراسات نوعية حول مختلف األدوار       )•(   ـ االت ال ـ ي المج ـ لمرأة ف
ة           ا  من أجل  واالجتماعية واالقتصادية  ـ لتعرف على األسباب التي تعيق مشاركة المرأة، واقتراح البرامج الكفيل

 ؛سبابة ھذه األبمعالج
  

ة    منھا  تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مراكز صنع القرار، السياسية            )و(   ـ شريعية والتنفيذي ـ والت
ف         ائفوالقضائية، وضمان تكافؤ الفرص في تولي الوظ       ـ  العامة، وتمثيل الدولة، والمشاركة في عضوية مختل

 اللجان والوفود؛
  

مساعدتھا في إدماج منظور نوع     بغية  حكومية  توفير التدريب والمساعدة االستشارية لألجھزة ال       )ز(  
 . في سياساتھا وبرامجھاالجنس

  
وتجدر اإلشارة إلى أن أخذ ھدف المساواة بين الرجل والمرأة في االعتبار بصورة منتظمة ال يفضي                  

ق                     ـ ى تحقي ـ ي إل ـ ي ترم ـ إلى اعتماد البرامج التي تستھدف المرأة بصفة خاصة، بل يكفل وضع القوانين الت
 .ة بين المرأة والرجلالمساوا

  
    اللجنة التوجيھية-ألف

  
 بمستوى وضع اللجنة في ھيئات اتخاذ       ترتبط وھي   ،تختلف عملية تشكيل ھذه اللجنة من بلد إلى آخر          
تتكون اللجنة في الغالب من المالك      و.  تشكل بقرار رئاسي ويحدد لھا رئيس ومرجعية قانونية       فھي ت .  القرار

ي     الجنسالمعنيين بمتابعة قضايا نوع من ارات والمتقدم الرئيسي في الوز  ـ ددة ف ـ ل المح ـ اور العم ـ  وفق مح
اع             من  االستراتيجية الوطنية، و   ـ عدد من الشخصيات العامة من ذوي الكفاءة والخبرة، ومن ممثالت عن القط

 .ممثالت عن القطاع الخاص وممثلينمن األھلي المھتم بقضايا المرأة والطفل وحقوق اإلنسان، و
  

  دور اللجنة التوجيھية  -باء
  

  : اللجنة التوجيھية بالمھام التاليةتضطلع  
  
وم    فريق العمل   إلى   التوجھات العامة لالستراتيجية الوطنية للنھوض بالمرأة، وتقديمھا         وضع  -1 ـ ي يق ـ لك
  .بعد ذلك اللجنة التوجيھية على أن تعتمدھاإعداد الدراسات الضرورية وبلورتھا، ب
  
  . فريق العمل والموافقة عليھاھاقترحتي يمناقشة خطة العمل ال  -2
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ذ       حول فريق العمل    ھامقد�تي ي مناقشة التقارير ال    -3 ـ ه تنفي ـ تراتيجية    المنجزات والعقبات التي تواج ـ االس
ة    ) الوزراء مكتب الرئيس أو رئيس   ك(لجھات المعنية   إلى ا تقديمھا  من ثم�   ، و ھاالوطنية واعتماد  ـ ا لمرجعي ـ تبع

  .ھذه اللجنة
  
ات     من أجل   مقترحات واإلجراءات الواجب اتخاذھا     تقديم ال   -4 ـ ة العقب ـ ساھمة   مواجھ ـ ق   والم ـ ي تحقي ـ  ف

  .االستراتيجية الوطنية
  
ة عقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنھا تسليط الضوء على القضايا الحساسة              -5 ـ سبة  والھام� ـ ى   بالن ـ  إل
 .خطة العملمضمون  ، مع مراعاةلمرأةا
  

  فريق العمل  تشكيل -جيم
  

  : ھذه اآلليات فريق عمل يتكون منتشكل  
  
ساواة              -1 ـ ة   والوزارات المحورية الحكومية وذات األھمية االستراتيجية من أجل تحقيق الم ـ ين  العدال ـ ب

ة           التابع المكتب التنفيذي مثل   (المرأة والرجل  ـ وزراء، ووزارات المالي ـ يس ال ـ رئيس أو رئ ـ صاد    لل ـ واالقت
  .)جھاز اإلحصاء المركزيولموظفين والشؤون القانونية، ديوان ا، و وديوان الخدمة العامة،والتخطيط

 
زء  و الوزارات القطاعية ذات األھمية الخاصة باعتبارھا مؤثرة في عملية التغيير           -2 ـ ق    اًج ـ ن الفري ـ  ؛ م

  .وتتحدد طبيعة مشاركتھا تبعا للمحاور ذات األولوية في خطة العمل
  
  .الجنسنوع شؤون عدد من الخبراء والخبيرات في مجال التخطيط و  -3
  

  دور فريق العمل  -دال
  

  : فريق العمل المھام التاليةيؤدي  
  
ف    الجنستوفير المعلومات الضرورية التي من شأنھا الكشف عن فجوة نوع             -1 ـ ي مختل ـ االت    ف ـ المج

  .واالقتصادية السياسية، واالجتماعية
 
  .نساءالبحوث والدراسات التي تحلل أسباب ھذه الفجوات بين الرجال والإجراء   -2
 
  . ھذه الفجواترأباقتراح البرامج والمشاريع التي من شأنھا   -3
 
ن    ھذه األخيرةوتقديمھا إلى توجيھات اللجنة التوجيھية،ل اوفق، خماسية أو   اقتراح خطة عمل ثالثية     -4 ـ م

  إقرارھا؛أجل 
 
ات    أعضاء اللجنة حول المن    ھاقدمتي ي عبر مراجعة التقارير ال    متابعة تنفيذ خطة العمل     -5 ـ جزات والعقب

  ؛لدى بروزھامعالجة الثغرات في خطة العمل ، والتي تواجه تنفيذ الخطة
 
  تقييم خطة العمل بشكل دوري؛  -6
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 .ةبلقمالعمل ال خطةبشأن للجنة التوجيھية، وتقديم المقترحات اتقديم التقارير الدورية حول سير عمل   -7
  المرأة في الوزاراتالمعني�ة بشؤون دوائر   ال-ھاء

  
ة      من  المرأة في الوزارات    المعنية بشؤون   دوائر  التعتبر     ـ ة المعني ـ المؤسسات البيروقراطية الحكومي

ديم              ئوقد أنش .  بقضايا المرأة  ـ ت في البداية على الصعيد العالمي خالل فترة الستينات والسبعينات من أجل تق
زات        كفاءتھا واستفاد مستوى  برامج خاصة بالمرأة تعمل على تحسين وضعھا ورفع          ـ ن منج ـ ا م ـ تھا بشكل م

ع  في   اأحدثتھالتغييرات التي    تقييم ھذه البرامج و    خلصخالل فترة الثمانينات والتسعينات،     لكن  .  التنمية ـ وض
 تأسباب تدني وضع المرأة في مختلف المجتمعات، إنما تعامل        بالحسبان  أخذ  لم ت  اتالتغييرھذه   أن    إلى المرأة

لذا .  ھامشياًدورھا في التنمية    متدنيا و ضع المرأة في المجتمعات     مة وو قائاألسباب   فظلت تلك    مع النتائج فقط  
د  تحرص على كان من الضروري التركيز على برامج حكومية         ـ  إدماج المرأة في الخدمات المقدمة وفي عوائ

ش .  في التيار الرئيسي للتنمية    النوع االجتماعي بتعميم مراعاة   التنمية عبر ما عرف      ـ ى  ت وزارات   ئفأن ـ تعن
يش            في  تكافؤ  تحقيق ال و ؤون المرأة شب ـ الفرص لكي تھتم بمعالجة أسباب تدني وضع المرأة في المجتمع وتھم

  .دورھا في التنمية
  

إن التحول في النظرة إلى دور المرأة في عملية التنمية من التركيز على إدارة برامج ومشاريع تعنى                   
ي          ) مثل التدريب المھني، والبرامج المدرة للدخل     (بالمرأة   ـ يط ف ـ سار التخط ـ إلى التركيز على السياسات وم

ذه               على  الوزارات المعنية و   ـ ا ھ ـ مدى أخذ قضايا نوع الجنس باالعتبار في الخطط والبرامج التي تضطلع بھ
ر                    ـ يم األث ـ ل تعم ـ الوزارات، قد انعكس على ضرورة رفع مستوى الوعي بقضايا نوع الجنس وذلك من أج

في النظرة التنموية وتحولھا من برامج المرأة في التنمية إلى برامج إدماج            ونظراً إلى ھذا التغيير     .  واستدامته
ة  . نوع الجنس في التنمية، وجب إحكام الربط فيما بين السياسات وتطوير البرامج في كافة القطاعات               ـ وبنتيج

  :ھذا الربط فيما بين المرأة وقضايا التنمية
  
 التنموية القطاعية على صعيد الوزارة، فتساند مختلف        تعمل الدوائر المعنية بالمرأة كمحرك للسياسات       -1

رامج                   ـ سياسات والب ـ رح ال ـ ار، وتقت ـ رأة باالعتب ـ الدوائر في الوزارة بھدف وضع سياسات تنموية تأخذ الم
 .واإلجراءات العملية لھذا الغرض، كما تعمل على مراجعة السياسات والبرامج المعمول بھا وتعديلھا

 
 المعنية بالمرأة على إحداث التوازن فيما بين السياسات والبرامج، وعلى تقييم            تعمل الدوائر والوحدات    -2

ذه                     ـ ي ھ ـ ار ف ـ البرامج التي تنفذھا الوزارة من منظور نوع الجنس من أجل معرفة مدى أخذ المرأة باالعتب
 .البرامج، وتحديد السياسات التي من شأنھا أن تعم�م الفوائد منھا

 
فيدافعون ضمن وزاراتھم   .  لدوائر، من الجنسين، أعضاء في فريق العمل      يعتبر المسؤولون عن ھذه ا      -3

شاركون            .  عن إدماج قضايا نوع الجنس في الخطط       ـ ال، في ـ ذا المج ـ ي ھ ـ وھم يعتبرون مرجعية للوزارة ف
 .زمالءھم وزميالتھم في المعلومات، ويتابعون تنفيذ الخطط الخاصة بإدماج نوع الجنس

  
ارب             يحظى فريق العمل واللجنة     -4 ـ ادل التج ـ ا، وتب ـ ات وتحليلھ ـ  التوجيھية بالمساندة في جمع المعلوم

  .والخبرات، وفي متابعة التطور الناجم عن تطبيق الخطة الوطنية المعنية بنوع الجنس وتقييمه
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ترفع الوحدات المعنية بالمرأة التقارير الدورية إلى الوزير واإلدارة العليا في الوزارة حول إنجازات                -5
ي                 الوزارة ـ ات الت ـ زات والعقب ـ  على صعيد إدماج نوع الجنس في الخطط والسياسات والبرامج، وأھم المنج

  .تعرقل سير العمل، واالقتراحات بشأن اإلجراءات المطلوبة
  

  :ومن أجل ضمان نجاح عمل ھذه الدوائر ال بد من األخذ باألمور التالية  
  

وع         اعتبار الدوائر والوحدات المعنية بالمرأة نقاطاً       )أ(   ـ  مرجعية للوزارة فيما يتعلق بإدماج قضايا ن
 الجنس والنھوض بالمرأة، كونھا تضم الخبراء في مجال إدماج نوع الجنس في المجال المعني؛

 
سانية         )  موظفين 5 و 3بين  (ضرورة توفير عدد كاف       )ب(   ـ ضايا الجن ـ ي الق ـ من المالك المؤھل ف

 دات؛والتنموية، وتوفير التمويل الالزم لعمل ھذه الوح
 

ذه                )ج(   ـ ربط الدوائر والوحدات المعنية بالمرأة بمكتب الوزير مباشرة، بالتزامن مع تعميم عالقة ھ
فھذا يتيح الفرصة   .  الوحدات باإلدارات العامة األخرى في الوزارة وخاصة في إدارات التخطيط والسياسات          

 .جتماعيالنوع االلھذه الوحدات لكي تراجع وتتابع أداء اإلدارات األخرى من 
  

    التدقيق على أساس نوع الجنس-خامساً
  

يعتبر التدقيق على أساس نوع الجنس أحد األدوات الھامة المستخدمة في تنظيم المؤسسة على الصعيد                 
الداخلي، وإحداث تغيير في العناصر الثقافية في المنظمة التي تسمح بالتمييز ضد النساء أو تشجعه، سواء كن                 

  .)14(ئات المستھدفةمن المالك أو من الف
  

    كيفية التدقيق على أساس نوع الجنس-ألف
  

ى                   ـ يتم التدقيق على أساس نوع الجنس عبر فحص الطريقة التي تسمح للرجال والنساء بالحصول عل
ومما ال شك فيه أن ثقافة      .   برامج ومشاريع التنمية والخدمات اإلنسانية     بواسطةالموارد والمنافع والتحكم بھا     

وع                   المنظمة   ـ ى ن ـ رة إل ـ لھا عالقة وطيدة بذلك، ليس فقط في إعداد البرامج والمشاريع ولكن أيضاً في النظ
ي          .  الجنس التي تنطلق منھا المنظمة من أجل تقديم مساعدتھا         ـ ل ف ـ وبناء� عليه، فإن رفع وعي المالك العام

ي     المؤسسة بقضايا نوع الجنس وتدريبه على مھارات التخطيط والمتابعة والتقييم من             ـ منظور جنساني مھم ف
سين           المواظبة على   كما أن   .  عملية التدقيق  ـ مراجعة سياسات المنظمة ودورھا في إدماج مبدأ العدالة بين الجن

  . استدامة التغيير من أجل ضروريھاممارساتفي في مناھج التخطيط والبرمجة و
  

    أھداف التدقيق على أساس نوع الجنس-باء
  

لطريقة التي تتبعھا   ا الجنس إلى تحديد إدراك الموظفين، من الجنسين،         يھدف التدقيق على أساس نوع      
المؤسسة في معالجة قضايا نوع الجنس أو أخذھا بعين االعتبار في عملية التخطيط والبرمجة وفي سير عمل                 

 ويعد التدقيق على أساس نوع الجنس عملية تقييمية تھدف إلى تحديد األوضاع ذات الصلة ال سيما               .  المؤسسة

                                                            
)14( Caroline Sweetman: Gender in Development Organisations, OXFAM Focus on Gender (UK, Ireland) ed, 1997. 
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وتعتبر ھذه القضايا الثالث مبادئ أخالقية وعملية       .  المساواة والعدالة واإلنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة      
  .في الوقت نفسه

  
ة،                  ـ ويھدف التقييم إلى إجراء التغييرات واإلصالحات التي تتعلق بحسن اإلدارة وتسيير شؤونھا من جھ

  :ونذكر منھا ما يلي.  رىوبالبرامج والموظفين، رجاالً ونساء�، من جھة أخ
  
سين           ) أي وثيقة مكتوبة  (رسم سياسة     -1 ـ تؤكد التزام المؤسسة أو المنظمة مبدأ العدالة والمساواة بين الجن

، إضافة إلى تشكيل ھيئات تعنى باتخاذ القرارات        رجال ونساء على مستوى الھيكل التنظيمي، والموظفين من       
  .في ھذا الشأن

  
يط     انوع الجنس من أجل إدماجھ    قضايا  جنسين، في مجال تحليل     تدريب الموظفين، من ال     -2 ـ ي التخط ـ  ف

  .والبرمجة والتنفيذ والتقييم
  
شركاء،                 -3 ـ تعميم منظور نوع الجنس في كافة مراحل عملية التخطيط والبرمجة بالتعاون مع مختلف ال

  .بما في ذلك المنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والمحلي
 
اعاة نوع الجنس في تطوير الموارد البشرية وإدارتھا، والحرص على استفادة كافة العاملين              مر تعميم  -4

  .على اختالف مواقعھم ضمن السلم اإلداري من أجل تحسين فعالية العمل المؤسسي
  
  .تعزيز العالقات الالتمييزية واحترام مبدأ التنوع في العمل عامة وأساليب اإلدارة بصفة خاصة  -5
  
  .ء عنصر مراعاة منظور نوع الجنس والوعي به ضمن عناصر التقييم واألداإدراج  -6
  
ي                   -7 ـ ب ف ـ شأن، ومناص ـ العمل على رفع عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب اتخاذ القرارات العالية ال

 .الھيئات اإلدارية ومجالس اإلدارة أو ما يساويھا
  
ة   رسم السياسات المناسبة من أجل خلق بيئة تمنح النساء    -8 ـ اتھم المھني ـ والرجال التوازن المحبذ في حي

 .وحياتھم العائلية
  
ة                    -9 ـ ل ذي قيم ـ ن عم ـ رسم سياسات واعتماد ممارسات تسھر على احترام مبدأ المساواة في األجر ع

 .متساوية
  

رامج                  -10 ـ وضع آلية متالئمة ومھمة المنظمة تسمح بتطوير عملية إدماج مبدأ العدالة بين الجنسين في الب
 .سات المؤسساتية والفردية ورصد التقد�م المحرز في ھذا الشأنوالممار

  
ل                  ـ يوفّر التدقيق على أساس نوع الجنس المنظور والوسيلة الالزمين للمؤسسات أو المنظمات من أج

سين                   ـ تقييم التزامھا مبدأ العدالة بين الجنسين ووضع خطة عمل من أجل سد� الفجوات التي تم� تشخيصھا وتح
  .امة في ھذا المجالاالتجاھات الع

  
وع                    ـ ات ن ـ ار عالق ـ وبفضل التدقيق على أساس نوع الجنس، تستطيع المنظمة أو المؤسسة تحديد آث

  .الجنس على ثقافتھا، وسير أعمالھا، وبرامجھا وأدائھا
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صور                   ـ وعندما تحدد تصورات المنظمة فيما يخص نوع الجنس، يصبح العمل ممكناً من أجل تغيير ال
  . بالالمساواة وتعزيز مبدأ المساواة والعدالة وجعل المنظمة أكثر مراعاة للمنظور الجنسانيالنمطية المرتبطة

  
سبة                   ـ في ضوء التدقيق على أساس نوع الجنس، يمكن استخالص ثالث نتائج ملموسة على األقل بالن

  :إلى المؤسسة
  

  التفكير في حالة العدالة بين الجنسين داخل المنظمة أو المؤسسة؛  )أ(  
 استحداث قاعدة للنقاش والتحليل الجماعي؛  )ب(  
 .امتثال المنظمة لمبدأ العدالة بين الجنسين  )ج(  

  
    فرضيات التدقيق على أساس نوع الجنس-سادساً

  
كما ھو الحال بالنسبة إلى أي نوع من أنواع البحث، يرتكز التدقيق على أساس نوع الجنس إلى عدد                    

  .من الفرضيات
  

ي               فالالمساواة على أسا     ـ رامج الت ـ ات والب ـ س نوع الجنس غالباً ما تتواجد في القيم، والثقافة، والعملي
ل واإلدارة      تحظىوبسبب الالمساواة،   .  تضطلع بھا المنظمة أو المؤسسة أو الجھاز الحكومي        ـ اليب العم ـ  أس

 .ياناألفضلية في أغلب األحب) بحسب مجال عمل المنظمة أو الجھاز المعني( الذكورية أكثر من األنثوية
  

ساء                    ـ ين الن ـ ات ب ـ ويتطلب التغيير اإلداري في مجال العدالة بين الجنسين تغييراً في األدوار والعالق
تدامة              .  والرجال ـ ة واالس ـ .  ويتوقع أن تؤدي المساواة بين الجنسين إلى رفع مستوى اإلنتاجية وتحسين الفعالي

ضية        فكل قطاع من القطاعات أو قسم من األقسام داخل المنظمة أو المؤ            ـ ٌي بق ـ سسة أو الجھاز الحكومي معن
  .نوع الجنس

 
  النوع االجتماعي  مراعاة المنظمة -سابعاً

  
اه                    ـ اء تج ـ أظھرت التجارب أن أربعة عناصر أساسية قد تجعل المنظمات أو األجھزة التي كانت عمي

  .مراعاة منظور نوع الجنس أكثر وعيا في ھذا المجال
  

   اإلرادة السياسية-ألف
  

ة                 من البديھ    ـ يط التنمي ـ ة تخط ـ ي أن تتوافر اإلرادة السياسية عندما يكون إدماج نوع الجنس في عملي
ن                 ـ مدعوماً من قيادات رفيعة الشأن، ومخصصاً بالعدد الكافي من الموظفين من الجنسين، واألموال الكافية م

ة    أجل تنفيذ األنشطة وإعداد الميزانيات ورسم السياسات واتخاذ اإلجراءات الضرورية من أ            ـ جل تحقيق العدال
  .واإلنصاف بين الرجال والنساء على كافة المستويات

  
   القدرات الفنية-باء

  
  :تتمثل القدرات الفنية في  

  
  .توافر مھارات عالية لدى الموظفين من الجنسين في مجال تحليل نوع الجنس  -1
  .اعتماد أنظمة معلومات تدمج المعطيات الموز�عة بحسب نوع الجنس  -2
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  .داث وسائل وإجراءات مراعية لنوع الجنساستح  -3
  
  

   المساءلة-جيم
  

ال                  ـ تكون المساءلة مدع�مة بأنظمة مراقبة الحوافز والواجبات التي تشجع السلوك المالئم في ھذا المج
  .على المستويين المؤسساتي والفردي وتعززه

  
   الثقافة المؤسسية-دال

  
وظفين      النوع االجتماعي ك في اعتماد    يفترض بالثقافة المؤسسية أال تسمح بأي تشكي         ـ ع الم ـ  في توزي

النساء  التي يعتمدھا    ألساليب المھنية لوالموظفات توزيعاً عادالً، مع مراعاة نوع الجنس وإعطاء قيمة متساوية           
  . على حد سواءوالرجال
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   الثانيالجزء
  لنھوض بالمرأة في بعض البلدان العربيةالمعنية باواقع اآلليات الوطنية 

  
ان               الجزءتمد ھذا   يع   ـ وزارات واللج ـ ات وال ـ  على نتائج وتحليل االستبيان الذي أعد ووزع على الھيئ

  ).2انظر المرفق .  ( دولة عربية22الوطنية المعنية بالمرأة في 
  

ن    من منطقة اإلسكوارداً منھا أحد عشر ، على ھذا االستبيان اًأربعة عشر رد  ورد  وقد     ـ داً م ـ ، وتحدي
الكويت وقطر  وفلسطين  والعراق  والبحرين والجمھورية العربية السورية     وعربية المتحدة   اإلمارات ال  و األردن

كوا  من  على ھذا االستبيان من بلدان عربية وردت ردودكما . مصر واليمن  ولبنان  و ـ غير األعضاء في اإلس
  .تونس والجزائر والمغربھي 

  
سبم الردود على االستبيان    ھذه  الجداول أدناه مضمون    وتعرض     ـ ى      وردتا  ح ـ افة إل ـ ض  ، إض ـ بع

التقارير الوطنية المقدمة إلى اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة الخاص بالمرأة          المدرجة في   المعلومات األخرى   
  ).اليونيفيم(
  

   المؤسسيةتھابني من حيث آلية النھوض بالمرأة في البلدان العربية  -أوالً
  

    شكل اآللية-ألف
  

د            ية با المعن شكل اآللية الوطنية     يختلف   ـ لنھوض بالمرأة من بلد عربي إلى آخر وذلك تبعاً لتجربة البل
ضايا      ذومدى االلتزام السياسي ال   ،   من ناحية  تهلنھوض بالمرأة وخبر  بشؤون ا في العمل    ـ ي يظھره البلد نحو ق

كال     وجود  وقد أظھرت الدراسة    .  أخرىالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من ناحية         ـ اذج وأش ـ أربعة نم
ومي      ) 1(لنھوض بالمرأة في المنطقة العربية وھي       المعنية با آلليات الوطنية   من ا فة  مختل ـ ى أو ق ـ مجلس أعل
ع         أو  ) 2(في البحرين وقطر ومصر،     ھو الحال    كما   ،للمرأة ـ ھيئة وطنية أو لجنة وطنية تعنى بالنھوض بواق
ي   واحد من    المرأة ك  وزارة مكلفة بقضايا  أو  ) 3(في األردن ولبنان واليمن،     ھو الحال    كما   ،المرأة ـ الملفات الت

ضايا         أو  ) 4(في الجزائر والمغرب،    ھو الحال    كما   ،تعنى بھا ھذه الوزارة    ـ ى بق ـ ة تعن ـ وزارة أو وزارة دول
  . كما ھو الحال في تونس والعراق وفلسطين،المرأة والنھوض بھا

  
ي  نشأ  ھوض بالمرأة   ن اھتمام البلدان العربية بتشكيل آليات وطنية للن       أبأدناه   1جدول  اليتضح من      ـ ف

تعراض       ھي   الفترة الزمنية    وھذه  .العقد الثاني من تسعينات القرن الماضي      ـ المي الس ـ التي تلت المؤتمر الع
ع          : وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة      ـ المي الراب ـ ؤتمر الع ـ المساواة، والتنمية، والسلم، واحتضنت الم

من أجل  ضرورة العمل على توفير اآلليات المناسبة       شار إلى    الذي أ  1995المعني بالمرأة في بيجين في عام       
ة            .  لنھوض بالمرأة على المستوى الوطني    ا ـ ات الوطني ـ ى أن اآللي ـ ة  ومن الضروري اإلشارة ھنا إل ـ المعني
ه لجھد المشترك الذي    االعاملة حالياً في البلدان العربية ھي نتاج        ،  لنھوض بالمرأة با ـ ة     بذلت ـ ات األھلي ـ  المنظم

زات            و.  وضع المرأة لالرتقاء ب  ـ ھذه المنظمات ھي التي شاركت في المؤتمر العالمي الستعراض وتقييم منج
ا     1985المساواة، والتنمية، والسلم الذي عقد في نيروبي في عام          : عقد األمم المتحدة للمرأة    ـ ت معھ ـ ، وحمل

  .ع على نتائجهجميالشھد ي بجھد كبير توقد عمل.  توصياته التي تضمنت تشكيل آليات للنھوض بالمرأة
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  آليات النھوض بالمرأة في بعض البلدان العربية وسنة التأسيس  -1جدول ال

  
  سنة التأسيس  شكل اآللية  البلد

  1992  لجنة وطنية لشؤون المرأة   األردن
  1975  االتحاد النسائي العام   المتحدةاإلمارات العربية

  2001  مجلس أعلى للمرأة  البحرين
  1992  مرأة واألسرة والطفولةشؤون اللوزارة   تونس

ضايا             الجزائر ـ رة وق ـ ة باألس ـ وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات المكلف
  المرأة 

2002  

  2003  الھيئة السورية لشؤون األسرة  الجمھورية العربية السورية
  1999  وزارة ترقية للمرأة  (*)جيبوتي
  (*)2004  وزارة لشؤون المرأة   العراق
  غير واضح   الشؤون االجتماعيةوزارة  (*)ع�مان

  2003  شؤون المرأة لوزارة   فلسطين
  1998  سرةألمجلس أعلى لشؤون ا  قطر

  2002  لجنة شؤون المرأة   الكويت
  1998  ھيئة وطنية لشؤون المرأة   لبنان
  2000  مجلس قومي للمرأة   مصر

  1998  وزارة دولة مكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين  المغرب
  2002  وزارة مكلفة بالمھمة  (*)موريتانيا

  غير واضح  وزارة الشؤون االجتماعية  (*)السعوديةالمملكة العربية 
  1996  لجنة وطنية للمرأة   اليمن

  
ية حول  ربع تقرير دراسة المقارنة بين الدول ال      استناداً إلى  المعلومات حولھا    ھي تلك التي استوفيت   (*) الدول المشار إليھا بالرمز     : مالحظة

  . اإلسكوا الذي أعدته،2010–2004التقدم المحرز واالستراتيجيات والبرامج المحددة لتنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمي العربي 

  
    المرجعية األساسية آللية النھوض بالمرأة-باء

  
ـ       المعنية با اكتسبت غالبية اآلليات الوطنية        د  .  ةلنھوض بالمرأة في البلدان العربية الصفة الحكومي ـ فق

المرأة     اتآليتشكيل تسع    على االستبيان ربعة عشر   أظھرت الردود األ   ـ وض ب ـ به    و ، حكومية للنھ ـ ين ش ـ آليت
  .صفة مستقلة واعتباريةذات  وآلية واحدة تين،حكومي

  
 مكتب رئيس   حددتن أربع بلدان    أ النھوض بالمرأة، حيث أظھرت الدراسة ب      آليةوقد تنوعت مرجعية      
يس         عي�نت ، في حين  جعية أساسية آللية النھوض بالمرأة     الجمھورية مر   أو الدولة ـ ب رئ ـ دان مكت ـ س بل ـ  خم

ذه اآل  الوزراء مرجعية لھذه اآللية، وثالث بلدان جعلت من مجلس الوزراء مرجعية أساسية ل             ـ ة ھ ـ ن  .  لي ـ وم
اح            قدرةً ات ھذا المستوى من المرجعي    يترجمالضروري أن    ـ رار، وأن تت ـ  على التأثير داخل مراكز صنع الق

  .مجلس الشعب أو البرلمان وأالفرصة من أجل إسماع صوتھا في مجلس الوزراء، ية لآلل
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  المرجعية والصفة،وحسب البلد، موز�عة ب  اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة -2جدول ال

  2006 الصفة الوظيفية لرئيس اآللية، واألساسية،
  

  صفة رئيس اآللية  المرجعية األساسية  صفة اآللية  البلد
  األميرة  مجلس الوزراء  شبه حكومية  ردناأل

  حرم سمو األمير  مكتب رئيس الجمھورية  شبه حكومية   العربية المتحدةاإلمارات
  األمين العام  مكتب الرئيس  اعتبارية ومستقلة  البحرين
   أو وزيرةوزير  مكتب رئاسة الوزراء  حكومية  تونس

   أو وزيرةوزير  مكتب الرئيس  حكومية  الجزائر
  رئيسة الھيئة السورية لشؤون األسرة  مكتب رئيس الوزراء  حكومية  ية العربية السوريةالجمھور
   أو وزيرةوزير  مكتب رئاسة الوزراء  حكومية  العراق
   أو وزيرةوزير  مجلس الوزراء  حكومية  فلسطين
   أو وزيرةوزير  مكتب رئاسة الوزراء  حكومية  اليمن
  حرم سمو األمير  مكتب الرئيس  حكومية  قطر
  حرم سمو األمير  مجلس الوزراء  شبه حكومية  لكويتا

  السيدة األولى  مكتب رئاسة الوزراء  حكومية  لبنان
  قرينة الرئيس  مكتب رئيس الجمھورية  حكومية  مصر

   أو وزيرةوزير  مكتب رئاسة الوزراء  حكومية  المغرب
    وزارة الشؤون االجتماعية  حكومية  السعوديةالمملكة العربية 

  
رى         المعنية با رئاسة اآللية الوطنية    ت  كذلك اختلف    ـ ة وأخ ـ ة عربي ـ د  ف.  لنھوض بالمرأة ما بين دول ـ ق

ي    أو تشغلھا وزير    وزير يشغلھافة بالنھوض بالمرأة     رئاسة اآللية الوطنية المكلّ    ن�أأظھرت نتائج الدراسة ب    ـ ة ف
ة   فقد  لبحرين  اأما  .   السيدة األولى اآللية في خمسة بلدان عربية       ترأسستة بلدان عربية، في حين       ـ عينت أمين

سعودية و  المملكة العربية   في  و).  2جدول  النظر  ا(عامة للمجلس األعلى للمرأة      ـ ت    ال ـ ة  األردن، ألحق ـ اآللي
  .وزارة الصحة والسكانبفي الجزائر ووزارة الشؤون االجتماعية، بلمرأة  المعنية باالوطنية

  
 رأة  االلتزام السياسي تجاه إنشاء آليات النھوض بالم-ثانياً

  في البلدان العربية
  

    المھمة األساسية واألھداف-ألف
  

ة             ،  بادرت غالبية البلدان العربية      ـ ي العملي ـ شاركتھا ف ـ ز م ـ تعبيراً عن التزامھا قضايا المرأة وتعزي
.  تشكل مرجعية وطنية لقضايا المرأة في ھذه البلدان       ولنھوض بالمرأة   تعنى با آليات وطنية   إنشاء  إلى  ،  التنموية

ة   ، من   ھذه اآلليات مسميات مختلفة تبعاً لتجربة كل بلد في ھذا اإلطار           لتحموقد   ـ ة وطني ـ ى لجنة أو ھيئ ـ  إل
  .وزارة خاصة بالمرأة، أو حتى مجلس أعلى أو قومي للمرأة

  
.  كتب التكليف إلى   أيضاً   بل تعداھا رئاسة،  الوصفة   على المسميات بين اآلليات   لم يقتصر االختالف    و  
ا   بشأن  تجاه دور ھذه اآللية في اقتراح السياسة العامة كان واضحاً ما   فمنھا ـ المرأة وتمكينھ ـ مسألة النھوض ب

ار     الجنس، والعمل على إدماج قضايا نوع        ھذه السياسة  اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ومتابعة تنفيذ     ـ ي التي ـ  ف
ي      ( عملھا في مجال كمشرفة  آللية الوطنية   الذي تضطلع به ا   العام للتنمية، إضافة إلى الدور       ـ كما ھو الحال ف
اب   ) الكويتوالعراق  والبحرين   و األردنمثل   (وفي حاالت أخرى  .  تونس وفلسطين ومصر واليمن    ـ كان كت
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ة   المحرزقياس التقدم من أجل وضع مؤشرات عملية ب يسمحالتكليف فضفاضاً ال     ـ ام الموكل ـ  على صعيد المھ
عيد       ركزت كتب التكليف  ،  في الجمھورية العربية السورية وقطر    و.  ى ھذه اآللية  إل ـ على دور اآللية على ص

  .المرأة في المجتمعالتي تضطلع بھا دوار األأي مھمة تتعلق بمختلف إلى األسرة، ولم تشر 
 

غير أنّھا أجمعت كلھا على       .اھالمنوطة ب ف المھام   الختوا كتب التكليف    بتنوعتنوعت أھداف اآلليات      
ف            مثلتت،  )15(مھمة رئيسة مشتركة وواضحة   أداء   ـ ي مختل ـ شاركتھا ف ـ  في النھوض بواقع المرأة وتعزيز م

ات       قد  و.  مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية      ـ ذه اآللي ـ ى تركزت مھام ھ ـ داد  عل ـ  إع
 ھا،وتعديل ، ومراجعة القوانين  الجنسلكشف عن فجوات نوع     من أجل ا  البحوث والدراسات وتوفير المعلومات     

ى    ،وقد قامت بعض اآلليات   .   األحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات       قانون ال سيما  ـ  إضافة إل
ى      نظراً إلى أھميتھا   ضريبة الدخل و العمل والضمان االجتماعي     وانين بمراجعة ق  ،ما سبق  ـ ين  بالنسبة إل ـ تمك

  . التنمويالنشاط في تھاالمرأة اقتصادياً، وتسھيل مشارك
  

 بھا اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة      ضطلع المھام التي ت   طبيعة ستبيان، اختلفت ووفقاً للردود على اال     
ة و،  ) ردود 10 ( سياساتية ، بين من بلد عربي إلى آخر     ـ رافية و،  ) رداً 13 (تخطيطي ـ ة و ) ردود 8 (إش ـ   تنفيذي

ل   أن بعض البلدان التي تع     ذكروجدير بال .  )ردود 6 (تأثير وضغط على صانعي القرار    ومھمة   ،) ردود 8( ـ م
متابعة  فغابت معھا مھمة     على المشاركة في التخطيط ورسم السياسات لم تضع مھمة اإلشراف ضمن مھامھا           

.   وتقييم أثر ھذه السياسات على المرأة ودورھا في المجتمع         ،ةرلخطط والسياسات المقر  اتنفيذ الجھات المعنية    
أثير  ، أي السياسات غاب دور الھيئات في الضغط والتأثير من أجل تنفيذ ھذه          بالمقابل، ـ ضغط والت ـ ى  ، ال ـ  عل
ضغط  ليس  ، الذي تضطلع به اآللية المعنية بالنھوض بالمرأة، و         القرار داخل الحكومة أو البرلمان     صانعي ـ ال

  .مسؤولية المنظمات األھليةالذي يندرج ضمن على المستوى الشعبي والتأثير 
  

  بلدان العربيةلنھوض بالمرأة في الالمعنية با  اآلليات الوطنية -3جدول ال
  2006حسب البلد وطبيعة المھام، ب

  
  طبيعة المھام

  تأثير وضغطمھام   إشرافيةمھام   تنفيذيةمھام   تخطيطيةمھام   سياساتيةمھام   البلد
  نعم  ال  ال  نعم  نعم  األردن

  ال  نعم  نعم  نعم  ال    المتحدةاإلمارات العربية
  ال  ال  نعم  نعم  نعم  البحرين
  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  تونس

  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  الجزائر
  الجمھورية العربية 

    السورية
    نعم    نعم  نعم

  ال  ال  ال  نعم  ال  العراق
  نعم  ال  ال  نعم  نعم  فلسطين
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  قطر

  نعم  ال  ال  ال  ال  الكويت
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  لبنان
  ال  ال  ال  نعم  نعم  مصر

  ال  نعم  نعم  نعم  ال  المغرب

                                                            
سكوا حول اآلليات الوطنية المعنية إل باإلضافة إلى ما ورد في دراسة ا،ردود الدول على االستمارة المعدة لھذا الغرض) 15(

 .بقضايا المرأة، وفق االستمارة المعدة لھذا الغرض
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  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  اليمن
  6  8  8  13  10  ت بنعماجاباإلعدد 

ن بلد عربي   بيلنھوض بالمرأة   المعنية با آلليات الوطنية   التي تضطلع بھا ا    المھام   بين يعكس االختالف   
.   الذي ستضطلع به في المستقبل     دورال و تھالية من حيث رؤي   الذي حققته اآل  التطور المؤسسي   مستويات  آخر  و

ع     انتقلت التي   ،لمرأةالخاصة با تطور مع التطور في الفكر والمداخل التنموية        الذا  تالزم ھ وقد   ـ  من التعامل م
رأة         اعتماد  قضايا المرأة كقضايا منفصلة عن عملية التنمية إلى          ـ ضية الم ـ رؤية ترى بضرورة التعامل مع ق

 المعنية مناقشة دور اآللية     وھذا يتطلب من اآللية   .  كقضية تنموية يجب دمجھا في التيار التنموي العام للدولة        
ا    المھام المطلوب من ھذه اآللية    ومن ثم� التعمق في     انطالقاً من مداخل التنمية وعالقتھا بالمرأة،        ـ ام بھ ـ ،  القي

  . لھاالمعطاةوالصالحيات 
  

ر، و        ،إن قيام بعض اآلليات بتنفيذ برامج خاصة بالمرأة          ـ ديم  ب وبشكل خاص في مجال مكافحة الفق ـ تق
ات        ھالى حساب دورھا في اقتراح السياسات واإلشراف على تنفيذ        بعض الخدمات ع   ـ ة الجھ ـ ن جھ ـ  يعفي م

 تنموية تنطلق   ةلشعب، ويعكس من جھة أخرى رؤي     لالحكومية األخرى من دورھا األساسي في تقديم الخدمات         
ل       .  )WID(من مدخل المرأة في التنمية       ـ ة عم ـ  وھنا يجب التركيز على ضرورة قيام ھذه اآلليات بوضع خط

ع       أي إدماج  في التيار العام للتنمية،      الجنساالنتقال إلى إدماج قضايا نوع      من  تمكنھا   ـ ي جمي ـ  ھذه القضايا ف
عيد         تھامتابع و تنفيذھاعملية  الخطط والبرامج والمشاريع، واإلشراف على       ـ ى ص ـ ، وتقييم أثر ھذه البرامج عل

وع     بھدف  لحكومة  كذلك األمر تعتبر مھمة التأثير والضغط داخل ا       .  النھوض بالمرأة  ـ نس إبراز فجوة ن ـ  الج
ن   بحقوق المرأة ھي أيضاً مھمة رئيسية        ةجحفالموالممارسات الخاطئة على المستوى التنظيمي واإلداري        ـ م

  .آليات النھوض بأوضاع المرأةالمھام التي تضطلع بھا 
  

  الميزانياتفر ا  تو-باء
  

ا  لتي تمكن اآلليات الوطنية     فر الميزانية الالزمة من المرتكزات األساسية ا      ايعتبر تو    ـ لنھوض المعنية ب
ة     ا تخصيص  على البلدانيعكس حرص   و.  بالمرأة من القيام بمھامھا وتحقيق أھدافھا      ـ ات الوطني ـ ذه  بآللي ـ ھ

ا   ھوليتمثل أ ن  اوللميزانية مصدر .  قضايا المرأة تجاه   السياسي   ھاات مدى التزام  ينازيالم ـ صات    م ـ ي مخص ـ ف
ات  دعم   أجلالبلدان المانحة والمنظمات الدولية من      في تقديمات   لثاني  ا العامة، و  تھاميزانيضمن   ةالدول ـ اآللي
  .ھامھاماالضطالع بوتھا أنشط تنفيذفي 

  
تبيان       14 أصل من   12 (وقد أظھرت الدراسة بان غالبية البلدان العربية         ـ ى االس ـ ت عل ـ  ) دولة أجاب

 العراق  ووحده ،ء من الميزانية العامة   ميزانية خاصة كجز  بلنھوض بالمرأة   المعنية با آلليات الوطنية   تخصص ا 
ذلك   .  كجزء من الميزانية العامة    ميزانيةغير مخصصة بأي     وزارة الدولة لشؤون المرأة      بأنأفاد   ـ ادت ك ـ   أف
ات            المعنية با  الوطنية   ھان آليات أ دولة ب  11 ـ ة والمنظم ـ دان المانح ـ لنھوض بالمرأة تتلقى دعماً خارجياً من البل

م  أي  لنھوض بالمرأة في الجزائر وقطر والكويت       المعنية با  اآلليات الوطنية     تتلقّ  لم ،في المقابل .  الدولية ـ دع
  .من البلدان المانحة والمنظمات الدولية

  
تمكن    ة،الخارجيم من الجھات     سواء� من الميزانية العامة للدولة أ      ، الدعم المقدم  إنما، ھل يكفي     ـ  لكي ت

ة أ   إن  ن الدعم المقدم    ة ردود تؤكد أ    ستّ 3ل  جدوففي ال  الوطنية من القيام بمھامھا؟      اتاآللي ـ ن   من الحكوم ـ م م
  . تنفيذ األنشطةكفاية التقديمات من أجل عدم ة ردود تظھرسبع، والبلدان المانحة والمنظمات الدولية كاٍف

  



  

 

 -27-

ذي                      ـ د ال ـ وأشار عدد قليل جداً من األجھزة الوطنية إلى زيادة في موارده؛ أما تونس فھي البلد الوحي
 دينار  1 312 000 من   1999-1996ن ميزانية وزارة شؤون المرأة واألسرة ارتفعت في الفترة          أشار إلى أ  

ام    .   دينار، وذلك نظراً إلى اتساع نطاق المھام التي تضطلع بھا الوزارة           1 853 000إلى   ـ ، 1996ومنذ ع
ة  60سبة خصصت ھذه الوزارة بميزانية في إطار ميزانية التنمية، فارتفعت حصتھا من الميزانية بن     ـ  في المائ

ام            .  ، وھو تاريخ تحويلھا إلى وزارة     1999في عام    ـ ة المھ ـ ذ كاف ـ ومع ذلك، تبقى الميزانية غير كافية لتنفي
  .الموكلة إليھا

  
  2006، حسب البلد وتوفر الدعم المالي وجھة الدعمب  آليات النھوض بالمرأة -4جدول ال

  

  البلد

آللية ا تخصصھل 
المكلفة بالنھوض 

  ؟يزانيةمببالمرأة 

ھل تتلقى اآللية دعماً من 
البلدان المانحة والمنظمات 

  ؟الدولية

 سواء من ،ھل الدعم المقدم
 البلدان المانحة أم منالحكومة 
  ؟لتنفيذ األنشطة كاٍف

عدد العاملين ما ھو 
  اآللية؟في 

  7  ال  نعم  نعم  األردن
  193  نعم  نعم  نعم   المتحدةاإلمارات العربية

  80  ال  نعم  نعم  البحرين
    ال  نعم  نعم  تونس

    ال  ال  نعم  الجزائر
    نعم  نعم  نعم  الجمھورية العربية السورية

    ال  نعم  ال  العراق
  79  ال  نعم  نعم  فلسطين
  86  نعم  ال  نعم  قطر

    نعم  ال  نعم  الكويت
  7  ال  نعم  ال  لبنان

  200  نعم  نعم  نعم  مصر 
    نعم  نعم  نعم  المغرب
    ال  نعم  نعم  اليمن

  
 إلى سبعة في    ھمانخفض عدد فات الكافية على عدد العاملين في الوزارة،        ينازيعدم توفر الم  انعكس  لقد    

ن ال شك في أ   و. في مصر  200إلى  ، و المتحدة في اإلمارات العربية     193إلى  األردن ولبنان، في حين ارتفع      
 .ھاعدد العاملين له عالقة أيضاً بطبيعة مھام الوزارة وقدرتھا على تنفيذ

 
ة               ،المجالوفي ھذا      ـ ى ميزاني ـ  يجب االنتباه إلى أن الميزانية الخاصة بالنھوض بالمرأة ال تقتصر عل

يم، ووزارة            ميزانياتأيضاً  تشمل  الوزارة وإنما    ـ  الوزارات التي تقدم خدمات للمرأة مثل وزارة التربية والتعل
ن      وھذا يشير إلى أھمية التدق    .  الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون االجتماعية      ـ يق في الميزانية العامة م

  .الجنسمنظور نوع 
  

   المكلفة بالنھوض بالمرأة في البلدان العربيةات  دور اآللي-ثالثاً
  

  الجنس في مختلف المجاالتنوع حسب ب  المعلومات واإلحصاءات المصنفة -ألف
  

ـ  نسالجنوع  حسب  ب المصنفة   ال سي�ما منھا تلك    ،ال شك في أن توفر المعلومات واإلحصاءات         شكل ، ي
اع  عن ا  فھذه اإلحصاءات تساعد في تقديم صورة موثوقة   .ركيزة أساسية في عملية التخطيط التنموي      ـ ألوض
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دخالت     رسمفي  ولمرأة،  التي تعيشھا ا  االجتماعية واالقتصادية الراھنة     ـ راءات والت ـ ار اإلج ـ  السياسات واختي
وع  حسب  ب المصنفة   ال سيما منھا تلك   ءات  فر اإلحصا اسھل تو يو.  لنتائج المرجوة من أجل تحقيق ا   المناسبة   ـ ن
شه    واقع  صعيد ال  وقياس التقدم المحرز على      ھالبرامج والتدخالت التنموية وتقييم   ارصد  ، و الجنس ـ ذي تعي ـ ال
ة   ، و إدارة الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية    من األدوات المستخدمة في     أداة  كما أنّه يشكل    .  المرأة ـ أداة جوھري

  .الحكم الصالحإرساء أسس لشفافية وتوخي اوالحرص على للمساءلة 
  

ي     أن غالبية اآلليات الوطنية في البلدان العربية قد قطعت شوطاً ال ب           أأظھرت الدراسة ب  لقد     ـ ه ف ـ س ب
ث   الجنس في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية     نوع  حسب  بامتالكھا قاعدة معلومات موزعة      ـ ، حي

ادت   فقد   .وماتل المع من أجل تجميع   أجھزة اإلحصاء الوطني      على كلھاتعتمد اآلليات الوطنية     ـ ة   12أف ـ  دول
ـ           نوع حسبببأنھا تمتلك قاعدة بيانات مصنفة       االت الثالث ـ ـ  ة الجنس في مجالين على األقل من المج سابقة ال

ال   نوع  حسب  بمتلك قاعدة معلومات مصنفة     يبأنه   العراق ولبنان  كل من    الذكر، في حين أفاد    ـ الجنس في المج
صنفة       فقد   ،اآللية المكلفة بالنھوض بالمرأة في المغرب     أما  .  جتماعي فقط اال ـ أفادت بأنھا ال تمتلك معلومات م
  .حسب نوع الجنس في المجال السكانيب
  

 . لرجال والنساء الوقت  ااستخدام  حول   قامت مراكز اإلحصاء في بعض البلدان العربية بدراسة          كذلك  
ادة تقييم دور المرأة في المجتمع، وتقدير الوقت الذي تصرفه المرأة في            إعمن أجل   وتعتبر ھذه الدراسة مھمة     

  .توفير الرعاية والرفاه ألفراد األسرة، وھو عمل غير مدفوع األجر
  

    امتالك اآلليات الوطنية قاعدة بيانات في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية-5الجدول 
  

  توافر البيانات

نوع 
  حرينالب  البيانات

الجمھورية 
العربية 
  اليمن  مصر  الكويت  قطر  العراق  السورية

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  سكانية
  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  نعم  نعم  اجتماعية

  نعم  ال  نعم  نعم  ال  نعم  نعم  اقتصادية 
اإلمارات   األردن  

 العربية
  المتحدة

  المغرب  لبنان  فلسطين  الجزائر  تونس

  ال  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  سكانية
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  اجتماعية

  نعم  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  اقتصادية 

  
وع         15تونس رائدة في ھذا المجال حيث أنّھا تملك         تعتبر     ـ سب ن ـ  قاعدة بيانات إحصائية مفصلة بح

كوا، و   .  الجنس وشاملة لكافة القطاعات    ـ ع اإلس ـ اون م ـ وطني   فقد وضعت برنامجاً وطنياً، بالتع ـ د ال ـ المعھ
وع               ـ لإلحصاءات، ومركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة، يعنى بتجميع البيانات بحسب ن

كذلك .  عن طريق وزارة شؤون المرأة واألسرة، ويستھدف جميع منتجي اإلحصاءات         ) ذكور وإناث (الجنس  
كة معلومات عن المرأة، ومرصداً ألوضاع      أنشأ مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة شب        

نس             ـ ز    . المرأة يعنى بمراجعة البيانات اإلحصائية وتحليلھا بھدف الكشف عن فجوة نوع الج ـ ث المرك ـ ويبح
صورة                  ـ شر ب ـ رأة، وين ـ ع الم ـ باستمرار في مدى مالءمة المؤشرات التي من شأنھا توضيح التغيير في وض
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ز        .  )16(نسمنتظمة اإلحصاءات بشأن قضايا الجنسين في تو       ـ وقد أجرت وزارة شؤون المرأة واألسرة، ومرك
يع              ـ البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات دراسات واستقصاءات على الصعيد الوطني تناولت فيھا مواض
ات                ـ مختلفة، مثل إدارة موارد ميزانية األسرة، وتنشئة الطفل، وأثر الطالق على األزواج واألطفال، واإلمكاني

.  ى المرأة، وصورة المرأة في الجرائد والمجالت، وسلوك الرجل، ال سيما فيما يتعلق بالخصوبة             االقتصادية لد 
وافر                ـ وأشار كل من األردن، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، وع�مان، وقطر، ومصر، واليمن إلى ت

  .مراكز للبحوث والدراسات تستعين بھا اآلليات الوطنية في إجراء البحوث
  

  االستراتيجية وخطة العمل  -باء
  

تراتيجي  اتو المنشود في    تحقيق الھدف الرامية إلى    المرتكزات األساسية    تتمثل إحدى    ـ ة   ةفر اس ـ  وطني
ل   خطط عمل تفصيلية    وكإطار ناظم للجھود واإلمكانيات المتاحة،      تعمل  لنھوض بالمرأة   مكلّفة با  ـ أداة  تعم ـ ك
اة      ھماين وتحقيق المساواة بين    الفجوة بين الجنس   على صعيد رأب  إلنجازات  المتابعة   ـ  في مختلف مجاالت الحي

ـ     .   ھذه اإلنجازات  االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية وتقييم     ة   أوقد أظھرت نتائج الدراسة ب ـ ن غالبي
صيلية، إال أن       ةاآلليات الوطنية المكلفة بالنھوض بالمرأة في البلدان العربية تمتلك استراتيجي          ـ  وخطة عمل تف

د�   من أجل   مؤشرات واضحة    و تعتمد على معايير  ومتابعة  تعنى بال آلية  غياب   ـ اس التق ـ رز   م  قي ـ يم  المح ـ وتقي
رأة    حول دون   إنجازات ھذه اآلليات ي    ـ ع الم ـ ى وض ـ تقييم مدى تحقق األھداف وأثر ھذه الخطط والبرامج عل

  .وتقدمھا
  

دور     ھا آليات النھوض بالمرأة وتعمل على      أن الخطط التي تعد�    ما تقدم يضاف إلى      ـ  تنفيذھا مرتبطة بال
ى          ـ والمھام الموكلة إليھا، وھنا ال بد من اإلشارة إلى ضرورة إعادة النظر في كتب التكليف والمھام الموكلة إل

عھا            تتم بالتالي،  . وصالحياتھا اتھذه اآللي  ـ ع وض ـ  مراجعة تطور ھذه االستراتيجيات وتعديلھا بما يتالءم م
عيد              دو يؤد�يبعض ھذه اآلليات    ف.  الجديد ـ ى ص ـ رأة، وعل ـ ره على صعيد اقتراح برامج وخطط لتمكين الم

ي   تانمصر رائد فتونس و .  مراجعة القوانين والتشريعات من أجل وضع تشريعات وقوانين تنصف المرأة          ـ  ف
 أنواضحاً  قد بدا   و.   في الخطط القومية وعلى كافة المستويات وفي كافة المحافظات         الجنسمجال إدماج نوع    

ة، وإن   الجنسا تنطلق من منھج نوع     ما وخططھ مبرامجھ ـ ي التنمي ـ ود  والتنمية وليس المرأة ف ـ رامج  بوج ـ  ب
رز كما وضعت معايير لقياس التقدم .  تمكين المرأة وتطوير قدراتھابوإجراءات خاصة    ـ عيد   المح ـ ى ص ـ  عل

  .السياسية واالجتماعية واالقتصاديةفي الحياة  المرأة ةمشارك
  

النھوض      ذين تحتاجھما ا  لمساندة الفنية الل  من الضروري تقديم الدعم وا    لذا،     ـ ة ب ـ آلليات الوطنية المكلف
ث    بالمرأة والراغبة في مراجعة استراتيجيتھا وتطويرھا، وتحديد مؤشرات قابلة لقياس اإلنجاز           ـ صبح  ، بحي ـ ت

 مع  ونبالتعااالستراتيجية الوطنية للنھوض بالمرأة إطاراً منظماً للجھود واإلمكانيات يحدد الرؤية واألولويات            
ة          و الحكومي واألھلي،    يينكافة الشركاء على المستو    ـ ي المرحل ـ األھداف العامة المراد العمل على إنجازھا ف

  .المقبلة
  

  لنھوض بالمرأةالمعنية با  اآلليات المساندة لآللية الوطنية -جيم
  

ى أن�  أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية األخير الصادر عن األمم المتحدة              ـ شاركة     إل ـ ة م ـ  محدودي
دان         واحدة  المرأة في العملية التنموية في البلدان العربية         ـ .  من العوائق أمام تحقيق التنمية البشرية في ھذه البل

                                                            
، مركز البحوث والدراسات "ونس في أرقامالمرأة والرجل في ت: "أحدث المنشورات بعنواننذكر على سبيل المثال  )16(

 .2002والتوثيق واإلعالم حول المرأة، مرصد أوضاع المرأة في تونس، 
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و   ب ، ال تستطيع  ةعربي من البلدان ال    الوطنية المكلفة بالنھوض بالمرأة في أي بلد       اتاآلليف ـ ا ت ـ ن     ام ـ ا م ـ فر لھ
و  من  كاملة ودمجھا في العملية التنموية كشريك ومستفيد         مشاركةلمرأة  ا تحقيق مشاركة    ،مكاناتإ ـ فر ادون ت

ة       ى  ل إ  ذلك ويعزى.  اآلليات المساندة على المستويين الحكومي واألھلي      ـ كون قضية المرأة قضية غير قطاعي
  .ضمان دمج المرأة في كافة المجاالت وعلى جميع المستوياتمن أجل وب ؤجھود وعمل دى لإتحتاج 

  
مساندة ب تحظىلنھوض بالمرأة في البلدان العربية      المعنية با ج إلى أن كافة اآلليات الوطنية       وتشير النتائ   

ا   ليات مساندة   فقد أنشئت داخل الوزارات آ      . األھلي مآليات سواء على المستوى الحكومي أ      ـ ى ب ـ لنھوض تعن
رص    المعنية ب وحدات  العربية، مثل    ال البلدانمن   ة دول 13بالمرأة في    ـ ـ تكافؤ الف ة  ائردووال ـ ـ   المعني المرأة ب

  .الجنسنوع ات المعنية بحدالوالمجالس واللجان الوطنية وو
  

  حسب البلدبفر آليات مساندة حكومية وأھلية ا  تو-6الجدول 
  

  فر الية مساندة على المستوى األھلياتو  لية مساندة على المستوى الحكوميآتوافر   البلد
  نعم  نعم  األردن

  نعم  منع   المتحدةاإلمارات العربية
  نعم  نعم  البحرين
  نعم  نعم  تونس

  نعم  نعم  الجزائر
  نعم  نعم  الجمھورية العربية السورية

  نعم  ال  العراق
  نعم  نعم  فلسطين
  نعم  نعم  قطر

  نعم  نعم  الكويت
  نعم  نعم  لبنان
  نعم  نعم  مصر

  نعم  نعم  المغرب
  نعم  نعم  اليمن

  
ة        معنية با ية   آلية وطن  14فقد أفادت   ،  أما على المستوى األھلي      ـ دان العربي ـ ي البل ـ لنھوض بالمرأة ف

ة،    ومثل االتحادات    آليات مساندة للنھوض بالمرأة على المستوى األھلي      وجود  ب ـ سائية واألھلي ـ ات الن ـ الجمعي
  .المؤسسات الحقوقية ومراكز البحوث والدراساتو
  

ى      و لنھوض بالمرأة  المعنية با  الوطنيةات  بين اآللي ربط  وت   ـ ومي    آليات المساندة عل ـ ستويين الحك ـ الم
ي      حول طبيعة ھذه العالقة   المقتبسة  ومن األمثلة   .  ألھلي عالقات تعاون وتنسيق وشراكة    او ـ ا يل ـ ذكر م ـ  : ن
تتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية مع المجلس بما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتمكين المرأة،              "

رين " (ة عند إعداد برامجھا وخططھا التنموية     وبإعطاء توصيات المجلس ومقترحاته ومشاريعه أولوي      ـ ، )البح
رأة،         " ـ ؤون الم ـ تبادل المعلومات من خالل عقد ندوات وجلسات استماع مع جمعيات أھلية نشطة في مجال ش

ة                  ـ ولنا عالقة شراكة مع العديد من الجمعيات على مستوى جميع المحافظات، وعلى سبيل المثال جمعية تنمي
  ).مصر" (ية المصرية لحقوق اإلنسان وجمعية األسر المنتجةوالنھوض بالمرأة، والجمع

  
المرأة    ألنّھا تضع اآلليات المعنية با     ھامة المؤسسات األھلية    إلى جلسات االستماع    إن   ـ ي  لنھوض ب ـ ف
التحديات التي تواجه تنفيذ بعض البرامج الھادفة إلى تغيير         و احتياجات المرأة على المستوى القاعدي،       صورة

ة         ، وت ية السلبية للمرأة في المجتمع وإلى تمكين المرأة       الصور النمط  ـ ل آلي ـ ساعد على تحقيق التكامل بين عم
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رامج         أھم�ي�ةإلى  ، باإلضافة   اآلليات المساندة عمل  النھوض بالمرأة و   ـ  التعاقد مع الجمعيات األھلية في تنفيذ الب
  .والخطط

  
   بالنھوض بالمرأة  بعض األنشطة التي تقوم بھا اآللية الوطنية المكلفة-رابعاً

  في البلدان العربية
  

  الجنس  التدقيق على أساس نوع -ألف
  

سين   أداة تساعد حين تنفيذھا في الكشف عن الفجوات بين           الجنسيعتبر التدقيق على أساس نوع         ـ الجن
ضايا   ادمإقدم صورة موثوقة عن مدى      بحيث ي  وعلى كافة المستويات،     ، المؤسسة الخاضعة للتدقيق   ضمن ـ ج ق
ك      الموظفين أم   البرامج أم   السياسات أم   الخططإن على صعيد    لمؤسسة   ھذه ا   في لجنسانوع   ـ ن   أم غير ذل ـ م

  .ساعد في اقتراح السياسات ومتابعة دمجھا في السياسة العامة للمؤسسة وتقييم اإلنجازاتالصعد، وي
  

  2006  ومستوى التدقيق،الجنس  التدقيق على أساس نوع -7الجدول 
  

  البلد
 أساس نوع التدقيق على

  التدقيق على مستوى الوزارات  التدقيق على مستوى المؤسسة  الجنس
  نعم  ال  نعم  األردن

  نعم  ال  نعم   المتحدةاإلمارات العربية
  نعم  ال  نعم  البحرين
  نعم  نعم  نعم  تونس

  نعم  ال  نعم  الجزائر
  ال  ال  ال  الجمھورية العربية السورية

  نعم  ال  نعم  العراق
  ال  نعم  نعم  فلسطين
  ال  ال  ال  قطر

      (*)نعم  الكويت
  ال  ال  ال  لبنان

  نعم  نعم  نعم  مصر 
  نعم  نعم  نعم  المغرب
  نعم  نعم  نعم  اليمن

  
  . وھذه بالتأكيد عبارة فضفاضة وغير دقيقة، بأن التدقيق تم على المستوى العام اإلجابةكانت(*)   

  
د أجرت   دولة عربية ق   11  في نھوض بالمرأة لالمعنية با  الوطنية   ات اآللي ن�أ ب )17(أظھرت نتائج الدراسة    

ى   وعلى مستوى المؤسسة     منھا    وعلى مستويات مختلفة، خمس    الجنسعملية تدقيق على أساس نوع       ـ تسع عل
ه               لوحظ  و.  مستوى الوزارات  ـ ل أن تجري ـ أن بعض البلدان قد أجرت ھذا التدقيق على مستوى الوزارات قب

سمح بتدريب  فتداخل،  ال من   تھاھذه العملية مصداقي  وتكتسب  .  ة بالنھوض بالمرأ  المعنيةعلى مستوى المؤسسة    

                                                            
أن  علما بأن صندوق األمم المتحدة للسكان يشير إلى ، كما ورد في االستمارات التي عبأتھا الدول والمعدة لھذا الغرض)17(

 .واحدة دون غيرھاوزارة  على مستوى فقد أجري ھذا التدقيق مؤخراً في فلسطين أم�ا  ق؛ فقط أجريتا ھذا النوع من التدقيتونس والمغرب
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صول      .اًلعمل خارج إلى ا  قبل االنطالق    جنسانيالمالك على مھارة التدقيق من منظور        ـ   ومن الضروري الح
  . وتحديد المؤشرات التي تم التدقيق على أساسھااعلى نتائج ھذا التدقيق لمناقشتھ

  
ي       فيختلف  على أساس نوع الجنس     عملية التدقيق  مؤشرات المستخدمة في  عدد ال أما     ـ د عرب ـ ين بل ـ  ب
ة     لنھوض بالمرأة   المعنية با  الوطنية   ات أخذت اآللي  ، بلدان ففي ثمانية  .وآخر ـ بعين االعتبار المؤشرات المتعلق

أخذت بعين االعتبار المؤشرات ذات العالقة      أخرى،   بلدان   تسع وفي.  السياسات واألھداف العامة والخاصة   ب
فقد أخذ بھا في عملية التدقيق في       رات المتعلقة بالموظفين واألنظمة واألنشطة      شلمؤ، أما ا  امج والمشاريع بالبر

عت  حيث   ،وھنا ال بد من اإلشارة إلى بعض التجارب الناجحة في ھذا المجال           .  بلدانثمانية   ـ رين   وض ـ  البح
تم�  وفي مصر .  ية واالقتصاد  الصحة والتعليم والمشاركة السياس    التمؤشرات لقياس واقع المرأة في مجا      ـ  ، ت

 وقد،  الجنسمن منظور نوع    ) 2007-2002( مراجعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية االجتماعية واالقتصادية         حالياً
ة     .  الجنسمراعاة نوع   ى  لإ مؤشرات لقياس األداء بالنسبة      كلفت وضع  لجنة   تشكل ـ ارات العربي ـ ي اإلم ـ  وف

لعاملين من الذكور واإلناث في الحكومة      امساواة أجور   بتخاذ القرار    استخدم مؤشر تمكين المرأة في ا      المتحدة،
كما اعتمدت اليمن مؤشرات أخرى في ھذه العملية        .  كأساس للتدقيق وذلك  االتحادية وبعض الدوائر المحلية،     

 فيخرى  األ البلدان التي لم تنفذ بعد مثل ھذا التدقيق االستعانة بخبرات البلدان             فعلى.  اتينيزاھي الخطط والم  
 على مستوى   ال سي�ما  ، الناجحة والتحديات التي تواجھھا في عملية التدقيق       ھا، والتعرف على تجارب   ذا المجال ھ

  .المحافظات والوزارات
  

  2006 حسب البلد والمؤشرات المستخدمة في عملية التدقيق،ب  اآلليات الوطنية -8الجدول 
  

  السياسات  البلد

األھداف 
العامة 
  الموظفين  األنظمة  األنشطة  المشاريع  جالبرام  والخاصة

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  األردن
  نعم  نعم  ال  ال  ال  نعم  نعم   المتحدةاإلمارات العربية

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  البحرين
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  تونس

  نعم  نعم  ال  نعم  نعم  ال  نعم  الجزائر
  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  الجمھورية العربية السورية

  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  العراق
غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  فلسطين
  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  قطر

لى حد إ  لى حد ماإ  لى حد ماإ  لى حد ماإ  لى حد ماإ  لى حد ماإ  الكويت
  ما

لى حد إ
  ما

  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  لبنان
  ال  ال  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  مصر

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  المغرب
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  اليمن

  
   في السياسات والخطط والبرامجالجنس  التدريب على إدماج نوع -باء

  
ق           الجنسأھمية إدماج نوع    إلى  نظراً     ـ ة   في عملية التخطيط التنموي كمدخل تنموي نحو تحقي ـ التنمي

درات        معنية ب  ةعديد  آليات وطنية  ت أول ،والتطور في المجتمع   ـ النھوض بالمرأة في البلدان العربية تطوير الق
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النھوض      اتوأظھرت النتائج بأن اآللي   .  والكفاءات البشرية في ھذا المجال اھتماماً خاصاً       ـ ة ب ـ  الوطنية المكلف
إدماج نوع  ب المتعلقةجل تطوير القدرات    ألفئات من   اف  لمختل  دولة قامت بتنفيذ أنشطة تدريبية     12  في بالمرأة
في حين اتضح أن اآللية الوطنية المكلفة بالنھوض بالمرأة في قطر، لم تنظم مثل              .   في عملية التخطيط   الجنس

ام              و.  ھذا النوع من التدريب    ـ اع الع ـ وظفي القط ـ قد استھدفت اآلليات الوطنية بتدريبھا ھذا فئات مختلفة كم
  . اإلعالميين والصحفيينإضافة إلىألھلي والخاص،  اينوالقطاع

  
ى           المعنية با وتعتمد اآلليات الوطنية       ـ لنھوض بالمرأة في البلدان العربية في تنفيذ برامجھا التدريبية عل

ة         خمسن  أ أظھرت النتائج ب   فقد.  الجھات المتخصصة في ھذا المجال     ـ ة مختلف ـ  آليات وطنية في بلدان عربي
ة     تسعن  أصة لتنفيذ برامجھا التدريبية، في حين       تتعاقد مع جھات متخص    ـ دان العربي ـ ي البل ـ ة ف ـ  آليات وطني

ى    على مالكھا الوظيفي المؤھل      ،لى جانب الجھات الخارجية المتخصصة    إ ،أصبحت تعتمد  ـ  الذي حرصت عل
  . على القيام بمثل ھذه التدريبات واألنشطةاًيصبح قادركي تدريبه وتأھيله ل

  
  2006ميزانية للتدريب ومصدر الميزانية، الفر احسب البلد وتوبطنية   اآلليات الو-9الجدول 

  

  األردن  

اإلمارات 
 العربية
  الجزائر  تونس  البحرين  المتحدة

الجمھورية 
العربية 
  الكويت  قطر  فلسطين  العراق  السورية

فر اتو
  ميزانية ال

  نعم  -  نعم  نعم  نعم    نعم  نعم  نعم  نعم

مصادر 
  حكومية

  نعم  -  ال  ال  ؟    نعم  نعم  نعم  ال

جھات 
  مانحة

  ال  -  نعم  نعم  ؟    نعم  ال  نعم  نعم

  
  اليمن  المغرب  مصر  لبنان  

  نعم  نعم  نعم  نعم  ميزانية الفراتو
  نعم  نعم  نعم  نعم  حكوميةمصادر 

  نعم  نعم  نعم  نعم  جھات مانحة

  
ة   ميزتحظى ب  ا آليات وطنية بأنھ   10 فقد أفادت    ،فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بالتدريب    أما     ـ انية خاص

معنية  آليات وطنية    سبع أفادت   فقد.   بين الحكومة والجھات المانحة    ھادراوزع مص تت لتنفيذ األنشطة التدريبية  
ـ       ،  ن الحكومة تساھم في ميزانية التدريب     ألنھوض بالمرأة ب  با ادت ب ـ ات   أمقارنة بسبع آليات وطنية أف ـ ن الجھ

اللتين لم تحصال على    ليتين  اآلالحكومة  تخصص  كويت  البحرين وال وفي  .  المانحة تساھم في ميزانية التدريب    
ة  الليات فتعتمد اآل األردن والعراق وفلسطين  أما في  ،بالميزانية الالزمة دعم من الجھات المانحة      ـ ى  وطني ـ عل

  .تھامصدر وحيد لميزانيكالجھات المانحة 
  

وزارات     من الضروري في ھذا السياق التأكيد على أھمية تشكيل فريق عمل في كل وزارة             و   ـ ن ال ـ م
نس  األساسية إدماج قضايا نوع      تهتكافؤ الفرص، وتكون مھم    و المرأةالمعنية ب وحدات  اليتعاون مع    ـ ي   الج ـ  ف

ى       فتتمثل في   اآللية الوطنية   الرئيسية التي تضطلع بھا     ھمة  أما الم .  الوزارة المعنية  ـ رق عل ـ ذه الف ـ تدريب ھ
داف          و جنسانيمھارات التخطيط والمتابعة والتدقيق من منظور        ـ ق األھ ـ رفع التقارير الدورية حول مدى تحق

  .المحددة في خطة العمل
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    إعداد الدراسات والبحوث واألوراق المتعلقة بالسياسات العامة-جيم

  
يسھل توافر المعلومات المناسبة في حينھا على صناع القرار اتخاذ قراراتھم، وتحديد خياراتھم بشأن                

.   على مستوى النھوض بواقع المرأة بشكل خاص       م التنموي بشكل عام أ    السياسات العامة، سواء على المستوى    
رارات                    ـ أتي الق ـ د ت ـ ان، فق ـ وبما أن صانعي القرارات يتخذون قراراتھم ضمن مھل ضيقة في غالب األحي
ات                  ـ وافر المعلوم ـ والتدخالت التي تتبناھا البلدان غير مناسبة وغير فعالة للنھوض بواقع المرأة بسبب عدم ت

دة             .   المناسبة في الوقت المناسب    والبيانات ـ م المتح ـ ن األم ـ وھنا تجدر اإلشارة إلى أن التقارير الصادرة ع
 أن البيانات والمعلومات الكمية      تظھر والبيانات الناتجة عن المقارنة بين البلدان في مختلف المجاالت التنموية         
وض      و.  في مختلف المجاالت تعتبر متوافرة وبشكل جيد على المستوى العربي          ـ ة للنھ ـ تعتمد اآلليات الوطني

ساماً      .  بالمرأة على المؤسسات البحثية والجامعات والخبراء في إعداد ھذه األوراق          ـ ات أق ـ كذلك أنشأت اآللي
ين        . تعنى بإعداد الدراسات من أجل تنفيذ ما تحتاج إليه من دراسات           ـ وھنا من الضروري تفعيل النقاش فيما ب

كاديمي وبين العاملين في المجال التنفيذي، سواء على المستوى الحكومي أو           الباحثين والباحثات في المجال األ    
  .األھلي

  
وة         ـ راز فج ـ لكن، من جھة أخرى، ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجھود بھدف تحليل ھذه البيانات وإب

ك                    ـ ات وذل ـ ع المعلوم ـ ي جم ـ نوع الجنس، وربما أيضاً عقد لقاءات من أجل مناقشة المنھجية المستخدمة ف
باب             .  غراض التوحيد أل ـ كذلك من الضروري توفير البيانات النوعية، والدراسات المعمقة من أجل إبراز أس

  .الفجوة بين الذكور واإلناث في المجتمع
  

وقد أظھرت الدراسة محدودية اآلليات الوطنية المكلفة بالنھوض بالمرأة التي تقوم بإعداد أوراق حول                
انيين           المواقف والسياسات العامة بشأن ق     ـ وزراء والبرلم ـ ضايا المرأة وأوضاعھا ليصار إلى عرضھا على ال

وكذلك اإلعالميين وغيرھم من الفئات بغية إظھار القضايا واإلشكاليات واقتراح البدائل والخيارات بخصوص             
  .السياسات العامة

  
دان،  وعلى الرغم من التطور الحاصل على صعيد إنجاز البحوث في السياسات العامة في بعض ال                 ـ بل

تبقى الحاجة إلى إنتاج المزيد منھا، وإنتاج البحوث التطبيقية، وتلك التي تقي�م أثر السياسات المعمول بھا على                 
ضايا                  ـ ض الق ـ ول بع ـ ات ح ـ صعيد النھوض بأوضاع المرأة، وإعداد أوراق قصيرة تتضمن حقائق ومعلوم

سليط        واستخدامھا إلعداد أوراق بشأن السياسات العامة تتناول قضية واحد         ـ ة تبرز من خاللھا القضية المراد ت
ي        .  الضوء عليھا، وتحدد باختصار المبررات لذلك، وتقترح الحلول        ـ أثير ف ـ وتستخدم ھذه األوراق كأداة للت

ي                 ـ باب الت ـ الحكومة والبرلمان، وتمكن المدافعين والمدافعات عن ھذه القضايا من مساءلة المعنيين حول األس
  .أيضا الحلول، وتسھم في اتخاذ القرارات المناسبةأدت إلى ذلك اإلجحاف، وتطرح 

  
النھوض                    ـ ة ب ـ ة المعني ـ ھذا وتشير الردود الواردة من اآلليات الوطنية إلى أن غالبية اآلليات الوطني

ة                ـ بالمرأة تقوم بتوفير البيانات اإلحصائية حول واقع المرأة وإعداد الدراسات والبحوث بشأن السياسات العام
  : األسئلة التاليةطرحالحق في يبرز وھنا .   القراروتقدمھا إلى صانعي
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ي       لماذا ما زال واقع المرأة العربية على حاله حتى ھذا الوقت، ما د              -1 ـ صب� ف ـ امت الجھود المبذولة ت
ي               إطار تحسين ھذا الواقع    ـ ي ف ـ ؟ فالتقارير المتعلقة بالتنمية اإلنسانية العربية تشير إلى أن البلدان العربية ھ

  .ر من سلم التنمية، ال سي�ما إذا أدرج مؤشرا نوع الجنس وتمكين المرأة ضمن مؤشرات التنميةالربع األخي
ما ھي نوعية البيانات والدراسات التي يتم إعدادھا؟ أھي وصفية، أم متعلقة باإلجراءات أم بالسياسات                 -2

ا      العامة؟ وما الذي تقدمه من خيارات وبدائل؟ وكيف يتم التعامل معھا؟ ومن ھي ال              ـ فئة التي يتم مناقشتھا معھ
أثير        ) من صانعي القرار في الحكومة والبرلمان والمنظمات األھلية       ( ـ لكي تستخدم ھذه النتائج كأداة ضغط وت

ع                   ـ حفية م ـ ؤتمرات ص ـ من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير تمكّن المرأة على مختلف المستويات؟ وھل تعقد م
  ا على التنمية عامة والمرأة خاصة؟اإلعالميين لوضعھم في صورة النتائج وتأثيراتھ

  
أداة                  -3 ـ إلى أي مدى يأخذ صانعو القرار بالنتائج والتوصيات؟ وھل يتم توثيق ردود فعلھم الستخدامھا ك

  ضغط وتأثير في المستقبل؟
  

ا                  ـ ا ومھامھ ـ ھذه األسئلة وغيرھا تتطلب من اآلليات الوطنية المكلفة بالنھوض بالمرأة مراجعة دورھ
  .ر لالستفادة الجادة من الدراسات حول النھوض بواقع المرأةواستخالص العب

  
    إعداد التقارير الوطنية وآلياتھا-دال

  
شكل   القيام بمراجعة علمية لخطة عمل المؤسسة وأنشطتھا، و        إلىھدف  تمما ال شك فيه أن التقارير          ـ ت

ه     ھا  إعدادجري  يويجب أن   .   التقييم الداخلي حول مدى تحقق األھداف      من أدوت أداة   ـ بشكل دوري ينص� علي
كجھات التمويل،  (مثل ھذه التقارير    إعداد  في خطة عمل المؤسسة، بغض النظر عن وجود جھة معينة تطلب            

  ).أو المؤسسات الدولية المعنية
  

دان        المعنية با وقد أشارت الدراسة إلى قيام كافة اآلليات الوطنية            ـ ف البل ـ ي مختل ـ لنھوض بالمرأة ف
ارير،         ھار الحاصل في واقع   يمرأة ومتابعة التغي  العربية برصد واقع ال    ـ  في دولھا، وذلك من خالل إعدادھا التق

ع        .  سواء على المستوى الحكومي أو اإلقليمي أو الدولي        ـ وتقوم اآلليات الوطنية بإعداد تقاريرھا بالشراكة م
دمھا      األطراف المساندة، الحكومية منھا أو األھلية، مستفيدة من أشكال الدعم والمساندة و            ـ ي تق ـ دريب الت ـ الت

ي       12فقد تلقّت   . منظمات األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات في ھذا المجال         ـ  آلية وطنية للنھوض بالمرأة ف
ى       المتعلقة بعد�ة   البلدان العربية مساندةً ودعماً في إعداد تقاريرھا         ـ شؤون، كالتقرير المتعلق باتفاقية القضاء عل

ان       10+ ، أو بيجين    5+التقرير بشأن بيجين    جميع أشكال التمييز ضد� المرأة، و      ـ ، وقد عرضت كلھا على اللج
قّ           .  المختصة التابعة لألمم المتحدة، وجامعة الدول العربية       ـ في حين أفاد كل من الجزائر والعراق بأنه لم يتل

ة ا         .  أي� دعم ومساندة في إعداد ھذه التقارير       ـ ضاء  كما قامت بعض البلدان بمراجعة التحفظات على اتفاقي ـ لق
فشكلت مصر لجنة من الخبراء لھذا      .  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفعت التقارير بھذا الخصوص         

ارات                ـ الغرض، أما الجمھورية العربية السورية فقدمت تقريراً إلى مجلس الشعب بھذا الخصوص، وفي اإلم
أما جيبوتي فلم يكن لديھا     .  رجية بھذا الشأن  تقريراً إلى وزارة الخا    العام   العربية المتحدة، رفع االتحاد النسائي    

ع  وتقوم بعض البلدان بمتابعة قضية العنف ضد المرأة وتقدم التقارير حول            .  في األساس أي تحفظات    ـ وض
  .المحلي إلى الجھات اإلقليمية والدوليةصعيد  على اله القضيةھذ
  

ر  أما المطلوب في ھذا المجال فھو اإلسھاب في مناقشة ھذه التقاري    ـ ر على مستوى صانعي القرار عب
سات                  ـ ع مؤس ـ شعبي م ـ طلب عقد جلسات استماع داخل البرلمان، ومع أعضاء الحكومة، وعلى المستوى ال
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ى                 ـ المجتمع المدني واإلعالم، ومن ثم� تقديم االقتراحات بخصوص السياسات والتدابير التي يجب األخذ بھا عل
  .منھاكافة المستويات من أجل تحقيق النتائج المرجوة 

  
  2006   إعداد اآلليات الوطنية التقارير حول واقع المرأة،-10الجدول 

  
  ؟التقارير على مختلف المستوياتُأِعد�ت ھل 

  المستوى الدولي  المستوى اإلقليمي  المستوى الحكومي  البلد
ھل تلقيتم مساندة في إعداد مختلف 

  ؟التقارير
  نعم  نعم  نعم  نعم  األردن

  اإلمارات العربية
    المتحدة

  نعم  نعم  نعم  نعم

  نعم  نعم  نعم  نعم  البحرين
  نعم  نعم  نعم  نعم  تونس

  ال  نعم  نعم  نعم  الجزائر
  الجمھورية العربية

    السورية
  نعم  نعم  نعم  نعم

  ال  ال  ال  ال  العراق
  نعم  نعم  نعم  نعم  فلسطين
  نعم  نعم  نعم  نعم  الكويت
  نعم  نعم  نعم  نعم  لبنان
  نعم  نعم  نعم  نعم  قطر
  نعم  نعم  نعم  نعم  صر م

  نعم  نعم  نعم  نعم  المغرب
  نعم  نعم  نعم  نعم  اليمن

  
  لنھوض بالمرأة والمؤسسات األھليةالمعنية با  العالقة بين اآلليات الوطنية -خامساً

  
سيق         ولنھوض بالمرأة   المعنية با  اآلليات الوطنية    بين   ـ ى التن ـ المؤسسات األھلية عالقة شراكة تقوم عل

ال                والتعاون والتشا  ـ ين الرج ـ ور في سبيل تحقيق الھدف المنشود في تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة ب
المرأة         وتظھر الدراسة بأن�  .  والنساء في مختلف مجاالت الحياة     ـ النھوض ب ـ  غالبية اآلليات الوطنية المكلفة ب

شاور   على التكامل والتشبيك والتنسيق والتعا     اًتربطھا بالمؤسسات األھلية عالقة تقوم أساس      ـ ة  و ،ون والت ـ عالق
ل    و.  تعاقدية تقوم خاللھا المؤسسات األھلية بتنفيذ بعض األنشطة والبرامج لصالح اآلليات الوطنية            ـ ن أج ـ م

تقوم  تھا،استدام وتحقيق   لنھوض بالمرأة ومؤسسات المجتمع األھلي    المعنية با اآلليات الوطنية   بين  إقامة عالقة   
اتف عبر  التي تجريھا    إلى جانب االتصاالت     ،ورش عمل تنظيم  اجتماعات دورية و  بعقد  اآلليات الوطنية    ـ  الھ
  .إنجاح ھذه العالقةبغية لكتروني إلاالبريد والبريد العادي و

  
 نذكرو . ، على صعد عد�ة    الدراسة  نجاحات وتطوراً، بحسب   البلدانقة حققت بعض     ھذه العال  وبفضل  

  : على سبيل المثال ال الحصرمنھا
  
  .قضايا المرأةب وتطور التزام صناع القرار ،ايا المرأة على المستوى الوطنيزيادة االھتمام بقض  -1
 .تشكيل االئتالفات والتأسيس لعالقة شراكة مع العديد من المؤسسات األھلية  -2
 .المشاركة بين األطراف في وضع البرامج وإنجاح تنفيذھا  -3
 .ھن�النتخابات التشريعية ودعملترشيح بعض النساء   -4
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 .ز المشاريع والبرامج المشتركةإنجا  -5
 .إعداد التقارير الوطنية بالتعاون والشراكة بين اآلليات الوطنية والمؤسسات األھلية  -6
 .قضايا المرأةل اتنفيذ الحمالت المشتركة دعم  -7
  

ة       التي تحققت بفضل ا   النجاحات واإلنجازات   ھذه  وبالرغم من      ـ ات الوطني ـ ة  لعالقة بين اآللي ـ المعني
 ، وھي بالتالي  تحدياتتواجه   نقاط ضعف و   ت ھذه العالقة تظھر   بالمرأة والمؤسسات األھلية، ما زال    لنھوض  با

المرأة   المعنية با  عالقة شراكة حقيقية بين اآلليات الوطنية        لكي تصبح معالجة  الالھتمام و إلى ا تحتاج   ـ لنھوض ب
ذه     لضعف   نقاط القوة وا   ، نوجز أبرز  في الجدول التالي  ف.  ومؤسسات المجتمع المدني   ـ ة  التي تشوب ھ ـ العالق

  :التي تواجھھاوالفرص والتحديات 
  

  لنھوض بالمرأة والمؤسسات األھليةالمعنية بالعالقة بين اآلليات الوطنية في انقاط القوة والضعف والفرص والتحديات 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

ض          اتو   - ـ ي بع ـ ة ف ـ فر الموارد إلنجاح ھذه العالق
 .البلدان

 .الفات الوطنية كحاضنة لھذه العالقةوجود االئت   -
  .التبادل المثمر للخبرات والتجارب   -

 .قلة المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة في بعض البلدان  -
 .النقص في المالك المؤھل للعمل على قضايا المرأة   -
 .الئتالفات في بعض البلدانادعم عدم    -
  .الصعوبة في التنسيق   -

  التحديات  الفرص
الرغبة لدى الجميع في تحسين وضع المرأة على          -

 .المستوى العربي
عيد   التجارب السابقة   إمكانية البناء على      - ـ على ص

  .لعمل المشترك بين الجانبينا
  

 .الشعور التنافسي بين المؤسسات   -
ا     فائدالما يحققه العمل الجماعي و    ب الوعي   غياب  - ـ ة التي يعود بھ

 .لجميععلى ا
إضفاء صبغة العمل   إلى  ھدف  ت الدعوة تكون    ن�أإحساس البعض ب    -

ا    الواقع في   الكنھ،  الجماعي ـ ار آراء       قلم ـ ين االعتب ـ ذ بع ـ تأخ
  .ينالمشارك

 
    تقييم االلتزام السياسي الرسمي لدمج المرأة في مجاالت-سادساً

  الحياة المختلفة في البلدان العربية
  

د      قبن االلتزام السياسي في البلدان العربية       أمن الواضح ب     ـ ي تزاي ـ رأة ف ـ د   .  ضايا الم ـ درت  فق ـ أص
ة       تھدف إلى   السنوات األخيرة قرارات ومراسيم     خالل  الحكومات العربية    ـ ات الوطني ـ شاء اآللي ـ ة  إن ـ المعني

زام    اختلفوقد  .  الھتمام بقضية المرأة والنھوض بھا    النھوض بالمرأة أو تكليف إحدى الوزارات       با ـ  ھذا االلت
 ذھب  ومنھا من  ، قام بتشكيل مجلس   ومنھا من  أصدر قراراً بتشكل ھيئة،      من البلدان ھذه     فمن  .آخرو بلد   بين
  . إحدى الوزارات بھذا الملفأو من أوكلتشكيل وزارة لشؤون المرأة ى لإ
  

ج المرأة في مجاالت    ادمتجاه إ أظھرت الدراسة تبايناً في درجة الرضا عن االلتزام السياسي الرسمي             
تبايناً في درجة الرضا عن     ولنھوض بالمرأة في البلدان العربية،      المعنية با  بين مختلف اآلليات الوطنية   ،  الحياة

ر  عن التزام الرئيس تجاه قضايا المرأة        ضياًمن كان را  فمنھا  .  ة السياسي الجھاتحسب  بااللتزام   ـ   راضٍ وغي
ة     خمس أفادت   فقد.  عن رئيس الوزراء واألحزاب السياسية والعكس صحيح       ـ ا    آليات وطني ـ ى ب ـ لنھوض تعن

ـ   في حين   المرأة بان االلتزام السياسي على مستوى رئيس الدولة مرٍض جداً،           ب ادت آليت ـ أن  انأف ـ زام   ب ـ  االلت
ا    آليات وطنية  أربعكذلك أفادت   .  السياسي تجاه قضايا المرأة على ھذا المستوى غير مرضٍ         ـ لنھوض  معنية ب

اة  ج قضايا المرأة في مختلف مجاال     ادمإ االلتزام السياسي تجاه     بأنبالمرأة   ـ س       ،ت الحي ـ ستوى مجل ـ ى م ـ  عل
وآلية واحدة  ،  ھذا االلتزام على ھذا المستوى مرضٍ     ان بأن   أفادت آليت في حين    مرٍض جداً،    ته،الوزراء ورئاس 
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، ج المرأة في مختلف مجاالت الحياة     ادمإلتزام األحزاب السياسية تجاه     إلى ا   أما بالنسبة     .ه غير مرضٍ   أن رأت
ين    ، بأنه غير مرضٍ   أخرى آليات   ورأت ثالث ھذا االلتزام مرٍض،     بأن آليات وطنية    ثالث أفادت   فقد ـ  في ح

  .أفادت آلية واحدة بأنه غير مرٍض أبداً
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    اآلليات الوطنية ومدى الرضا عن االلتزام السياسي الرسمي-11جدول ال
  المرأة في مختلف مجاالت الحياة جادمتجاه إ

  2006السياسي، في العمل و
  

  غير مرٍض أبداً  غير مرٍض  مرٍض   جداًمرٍض  
  0  2  0  5  ) رئيس الدولة( على مستوى الحكومة
  0  1  2  4  ومجلس الوزراءالوزراء على مستوى رئاسة 

  1  3  3  0  على مستوى األحزاب السياسية
  

ادت  ،ج المرأة في عملية التخطيط التنموي  ادمإأما فيما يتعلق ب      ـ سع  فقد أف ـ ة   ت ـ ات وطني ـ ة   آلي ـ معني
اً      التي تعمل فيھا   االجتماعية في البلدان   و  التنمية االقتصادية   خطة ن�ألنھوض بالمرأة ب  با ـ  تتضمن مكوناً خاص

ى أن   آليات وطنية    سبع أشارت   ،في المقابل و.  تفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية     من أجل    ـ وارد   إل ـ  الم
ة  لبشرية  أن الموارد المالية وا   ورد ب  في حين    ،تنفيذ ھذه الخطة  قد خص�صت من أجل     المالية والبشرية    ـ الالزم
ن     خطة التنمية   احتواء  بالرغم من    وذلك    األردن وفلسطين   في لم توفر  لتنفيذ ھذه الخطة   ـ على مكو�ن خاص م

  .تفعيل مشاركة المرأةأجل 
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   الثالثالجزء
   وعالقتھا بمنظمات المجتمع المدنيآليات النھوض بالمرأةتقييم إنجازات 

 
   والتوصيات المقترحة  أبرز تجارب آليات النھوض بالمرأة-أوالً

  
ات                    ـ المرأة، والمتطلب ـ ى ب ـ انطالقاً مم�ا نص عليه منھاج عمل بيجين حول ضرورة إنشاء آليات تعن

صالحيات،                ـ ة وال ـ الرئيسية لضمان نجاح عملھا ال سيما منھا المرجعية السياسية والقانونية، ووضوح المھم
ساءلة؛        وتوافر التمويل الضروري إلنجاز المھام، والعالقة مع منظما        ـ ى الم ـ ت المجتمع المدني، وقدرتھا عل

المرأة             201واستناداً إلى ما نص�ت عليه الفقرة        ـ وض ب ـ ة للنھ ـ  من ھذا المنھاج التي اعتبرت األجھزة الوطني
الوحدة المركزية لتنسيق السياسات الرامية إلى دعم إدماج منظور نوع الجنس في كافة السياسات، وضرورة               

آليات أبرز النجاحات التي حققتھا      الجزءيستخلص ھذا   ستويين الوطني واألھلي،    وجود آليات مساندة على الم    
دور        فينظر في .   والمشكالت التي واجھتھا    العربية، البلدانالنھوض بالمرأة في     ـ ات ال ـ  مدى التزام ھذه اآللي

دى                ـ ا   المنوط بھا في إدماج نوع الجنس في كافة السياسات والبرامج، وفي خطط التنمية الوطنية، وم ـ  تحقيقھ
ة                 ـ الترابط فيما بين السياسات وتنفيذھا استراتيجية النھوض بالمرأة، وما يعنيه ذلك التأثير في السياسات العام

ذا    .  من حيث توسيع نطاق مشاركة المرأة، وفي القوانين من حيث ضمان عدم التمييز ضدھا              ـ كما يتطر�ق ھ
إلقليمية والدولية ودورھا في توحيد الجھود من أجل         إلى عالقة ھذه اآلليات بمنظمات المجتمع المدني ا        الجزء

ل            الجزءويستعرض ھذا   .  النھوض بأوضاع المرأة   ـ ن أج ـ ات م ـ  أخيراً االستراتيجيات التي تبنتھا ھذه اآللي
 .محاسبة الحكومة على مدى التزامھا الفعلي إدماج قضايا نوع الجنس والنھوض بالمرأة

  
  ودورھابالمرأةالوطنية المعنية   تشكيل اآلليات -ألف

  
ة           ـ شأت غالبي ـ ث أن ـ تظھر النتائج إحراز تقد�م على صعيد تشكيل اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، حي

سمياتھا وبالتالي اھتماماتھا من بلد إلى آخر، بين مجلس أعلى لشؤون           تالبلدان العربية آليات اختلفت من حيث       
التسميات عبثاً، بل   ھذه  ولم تأت   .  أة والطفل واألسرة  المرأة ومجلس أعلى لشؤون األسرة، ولجنة لشؤون المر       

يس  .  ارتبطت بمھام تضطلع بھا تلك اآلليات، وبرؤى وأيديولوجيات معينة تتعلق بالمداخل التنموية للمرأة      ـ ول
 آلليات سابقة وجدت لكي تلبي بعضاً من احتياجات المرأة من الناحية            اًامتدادشكّل  خفياً أن بعض ھذه اآلليات      

ة                  العم ـ ة خاص ـ لية، وقد تم تعديل اسمھا لتنسجم مع المطالب الدولية والعربية الداعية إلى تشكيل أجھزة وطني
ى                التعديل  وھذا  .  بالمرأة ـ ادرة عل ـ ممكن إال أنه يتطلب أيضاً تطو�ر دور ھذه اآلليات ومھامھا لكي تصبح ق

ين      التدخل في الخطط وفي السياسات بھدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرج            ـ ال والنساء، وتعمل على تمك
 .المرأة

 
فبعضھا جاء  .  كل آلية من ھذه اآلليات    الخاصة ب لقد تنو�عت المھام الرئيسة الواردة في كتب التكليف           
االت                 فمحدداً،   ـ ركز على إدماج قضايا المرأة في التيار العام للتنمية وسعى إلى تمكين المرأة في مختلف المج

ضفاضاً           )لسطين، ومصر، واليمن  كما ھو الحال في تونس، وف     ( ـ اًً وف ـ م  ف، في حين كان البعض اآلخر عام ـ ل
ي      (يمكّنھا من وضع مؤشرات عملية لقياس التقدم المحرز على صعيد المھام الموكلة إليھا               ـ ال ف ـ كما ھو الح

ؤون            ).  الجزائر، والعراق، والكويت   ـ ى ش ـ وفي الجمھورية العربية السورية وقطر، ركّزت كتب التكليف عل
 .رة ولم تشر إلى أي مھمة بخصوص المرأةاألس
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ن         (شُكلت ھذه اآلليات بقرار صادر عن الجھات العليا في الدولة              ـ رار م ـ ي، أم بق ـ إن بمرسوم رئاس
س   (أعلى سلطة  بمرجعيتھا القانونية   حد�دت  ، و )الحكومة أو رئاسة الوزراء    ـ يس مجل ـ أي رئيس الدولة، أو رئ

مع ذلك،  .  ذاته يدّل على استجابة الجھات العليا لتشكيل ھذه اآلليات        ، وھذا بحد�    )الوزراء، أو مجلس الوزراء   
يط        البنية الحكومية األساسية،    لم يدخل في صلب     فإن عدداً من ھذه اآلليات       ـ ز التخط ـ ن مراك ـ وظّل بعيداً ع

ات  ھذه اآللي  ركما تفتق .  وصنع السياسات، واإلصالحات السياسية واإلدارية والقانونية على المستوى الوطني        
ه                  ـ ذي تقدم ـ بمعظمھا إلى التمويل الضروري لعملھا، وتعتمد بشكل رئيسي في تنفيذ برامجھا على التمويل ال

ات       .  الجھات المانحة، األمر الذي يھد�د استقاللية ھذه البرامج واستمراريتھا         ـ يضاف إلى ذلك افتقار ھذه اآللي
يجعلھا تبدو مھمشة   وھذا كله   .  ايا نوع الجنس   على مھارات إدماج قض    ين المدرب ينالمھنيمن  الكافي  العدد  إلى  

 .داخل الحكومة
  

سية                    ـ ان التون ـ ر التجربت ـ لقد شارك عدد من اآلليات الوطنية في إعداد الخطة الخمسية للتنمية، وتعتب
سية            .  والمصرية رائدتين في ھذا المجال     ـ فقد شاركت اللجنة القومية للمرأة في مصر في إعداد الخطط الخم

المرأة            .  1997منذ عام    ـ وض ب ـ ونظمت اللجنة مؤتمراً وطنياً بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذھا من أجل النھ
ة                 .  المصرية ـ سات المعني ـ ع المؤس ـ وقد شكل ھذا المؤتمر مرجعية استعانت بھا اللجنة لكي تعد�، بالتعاون م

ا           ـ رأة       بالبحوث، واألحزاب السياسية، ونقابات العمال إطاراً مفاھيمياً يتضمن دراسة ش ـ ز الم ـ ن مرك ـ ملة ع
المصرية، واألھداف التي ينبغي بلوغھا، والمشاريع والبرامج التي ينبغي إدراجھا في الخطة الخمسية وتنفيذھا              

سية،             .  على مستوى الوزارات المعنية    ـ ة الخم ـ واُعتمد أيضاً إطار عمل استراتيجي يرد في فصلين من الخط
ة        .  رأة بصورة عامة  يتعلق أحدھما باألمومة والطفولة، واآلخر بالم      ـ كذلك األمر في تونس حيث تم�ت مراجع

رأة          .  كل من المخطط الثامن والتاسع والعاشر      ـ وبعد تشكيل المجلس القومي للمرأة، اعتبرت مسألة إدماج الم
شارك                  ـ في المسار الرئيسي لعملية التنمية جزءاً رئيسياً من أھدافه، وعمل المجلس على خلق حوار مستمر ت

اع     فيه المرأة م   ـ ة والقط ـ ة، واألھلي ـ ستويات الحكومي ـ شاركة إيجابية مع كافة الجھات المعنية وعلى كافة الم
وبناء عليه، كان للمجلس القومي مساھمة جدية في إعداد الخطة الخمسية الخامسة            . الخاص والجھات المانحة  

ستوى   عل) 2012-2008(على مستوى الحكومة المركزي، والخطة الخمسية السادسة        ) 2002-2007( ـ ى م
 .المراكز والمحافظات

  
وشھدت مختلف اآلليات الوطنية العربية تحسناً في مجال التنسيق على الصعيد الحكومي، وتوسعاً في                

كفاءاتھا على الصعيد المحلي، وتطويراً لموظفيھا بفضل التدريب، ال سيما في مجاالت التخطيط والتحليل من               
ات،           ، بعد مضي أكثر م    إنما.  منظور نوع الجنس   ـ ن خمس سنوات على تشكيل الغالبية العظمى من ھذه اآللي

صر،                  ـ ي م ـ وباستثناء كل من وزارة المرأة واألسرة والطفولة والمسنين في تونس والمجلس القومي للمرأة ف
ع                   ـ ليس واضحاً ما إذا كانت ھذه اآلليات تخضع ألي قانون ينظم عملھا ويحد�د صالحياتھا وطبيعة عالقاتھا م

 قانون في البرلمان؟ فالقانون يحد�د صالحيات       اكومية واألھلية، وما إذا تم�ت المصادقة على ھكذ       المؤسسات الح 
يس                   ـ شخص رئ ـ ه ب ـ ھذه اآلليات وسلطاتھا ويشكل ضمانة الستمرار عملھا بحيث ال يرتبط وجودھا أو عدم

 .الحكومة، أو الشخص المكلف برئاسة ھذه اآللية أو تلك
  

ونس،      واألسرة والطفولة   المرأة  شؤون  باستثناء وزارة  ، التأسيس إن غالبية ھذه اآلليات حديثة       ـ ي ت ـ  ف
الل      فقد.  يةلبناناألردنية لشؤون المرأة والھيئة الوطنية لشؤون المرأة ال       واللجنة الوطنية    ـ  أنشئت سبع آليات خ

اتيجية معظمھا بوضع استر  ، وقام   2000تسع آليات بعد عام      و 1999 ولغاية عام    1996الفترة الممتدة من عام     
ي       .  عمل تربط ما بين السياسات اإلنمائية واستراتيجية النھوض بالمرأة         ـ وفي ھذا اإلطار، أوليت السياسات ف

ا      .  مجاالت التعليم والتدريب المھني، والصحة، والسكان، ومكافحة الفقر اھتماماً خاصاً          ـ ت جميعھ ـ ا قام ـ كم
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د         بمراجعة التشريعات، واستعرض معظمھا التحفظات على اتفاقية         ـ ز ض ـ كال التميي ـ القضاء على جميع أش
عيد               كذلك، قام بعضھا ب   .  المرأة ـ ى ص ـ دماً عل ـ التدقيق في الميزانية العامة، وفي ھذه خطوة حسنة تعكس تق

عيد      أداء   في   اًتعاني قصور لكن ھذه اآلليات    .  مھامھا الرئيسية زمام  إمساك ھذه اآلليات ب    ـ ى ص ـ ا عل ـ دورھ
أثير       إدماج قضايا نوع الجنس   التدخل من أجل     ـ ضغط والت ـ  في التيار العام لعمل الحكومة، واستخدام أدوات ال

 .المتابعة واإلشراف على تنفيذ السياسات الداعمة للمرأة ما زال محدوداًداخل الحكومة، كما أن دورھا في 
 

يظھر جلياً اھتمام اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة بتطبيق التوجھات الواردة في منھاج عمل                
ى                   ـ نس عل ـ بيجين، وبمختلف محاور العمل، إال أن القصور في أدائھا دورھا كمحرك لقضايا إدماج نوع الج

وقد تجلّى ذلك في ضعف دورھا كأداة ضغط وتأثير على المستوى الحكومي            .  المستوى الوطني واضح أيضاً   
ذ     من أجل الكشف عن أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل ھذه الممارسات من جھة، وكجھ              ـ از يشرف على تنفي

 .السياسات الحكومية الرامية إلى إلغاء التمييز ضد المرأة من جھة أخرى
 

يجب أال يغفل التوضيح أن المكاسب التي تحققھا المرأة ليست خسارة بحق الرجل، سواء بالنسبة إلى                  
لي لمبدأ تكافؤ الفرص    التعيينات أو الترقيات أو بعثات التدريب أو الدراسة، وإنما ھي حق للمرأة وتطبيق عم             

 .وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أنّھا مكسب حقيقي للتنمية
  

  1التوصية رقم 
  

ي                   ـ ات ف ـ يجب مراجعة كتب التكليف والعمل على تعديلھا واستكمال نواقصھا بما يضمن تدخل اآللي
ة     رسم السياسات واقتراح اإلجراءات اآليلة إلى تمكين المرأة ورأب الفجوة بين ا            ـ لجنسين، ويسمح لھا بالمتابع

داد          بغية  واإلشراف والتدخل حيثما كان ذلك ضرورياً        ـ رص، وإع ـ منع التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الف
  .التقارير الوطنية حول واقع المرأة

  
    آليات المساندة-باء

  
في مجال التنسيق على    حققت غالبية اآلليات المعنية بالنھوض بالمرأة في المنطقة دون اإلقليمية تقدماً              

ـ اللس  امجوال،  اتوزار، كال المعنية بالمرأة  اآلليات الوطنية فإلى جانب   .  الصعيد الحكومي  ـ وال،  ةقومي لس امج
  .آليات مساندة على المستويين الحكومي واألھليأنشئت  يا،علال
  

  الحكوميةالمساندة  آليات  -1
  

 المعنية  علماً أن إنشاء اآلليات المساندة    ،  يحتذى به تعتبر تونس األكثر تقدماً ونموذجاً      ،  في ھذا المجال    
ام   .   تشكيل وزارة شؤون المرأة واألسرة     جاء بعد مرور عامين على    لنھوض بالمرأة قد    با ـ ي ع ـ ، 1990 فف

ع     اً علمي الًھيكواإلعالم حول المرأة الذي يشكل       مركز البحوث والدراسات والتوثيق      أنشئ ـ ى وض ـ  يعمل عل
شر  ، وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمرأة     جنسانيلتحليل من منظور    لآليات   ـ ارير     ھاون ـ داد التق ـ ، وإع

 المرأة والتنمية، ومراجعة الخطط الوطنية وتقييمھا، وإعداد اإلطار المرجعي لالستراتيجية           يالوطنية في مجال  
 ،والمنظمات األھلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة شؤون المرأة       .  واألسرة لنھوض بالمرأة المعنية با الوطنية  

وبر / تشرين األول  8وفي  .  المخطط الثامن والتاسع والعاشر   كل من   قام المركز بتحليل     ـ شئت   2001أكت ـ ، أن
تراتيجيات      2311-2001اللجنة الوطنية للنھوض بالمرأة الريفية بموجب المرسوم رقم          ـ د االس ـ  بھدف تحدي
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ام    . التنسيق بين مختلف الجھات الفاعلة    والخطط الرامية إلى النھوض بالمرأة الريفية، والعمل على          ـ  وفي ع
 ممثلين عن الوزارات     يضم�  الذي المجلس الوطني للمرأة واألسرة والمسنين    ھو   ھيكل استشاري    أنشئ ،1992

إدماج من أجل   لجنة  أنشئت  كما  .  والمنظمات والجمعيات الوطنية العاملة في المجال وبعض الكفاءات الوطنية        
وزارات         14عي�نت  و.  ستراتيجيالمرأة في التخطيط اال    ـ  امرأة كمنسقات بين وزارة شؤون المرأة واألسرة وال

ل            أنشئ،  1996وفي عام   .  التي يعملن فيھا   ـ ذي يعم ـ ات ال ـ ق والمعلوم ـ مركز البحوث والدراسات والتوثي
شار          1997وفي عام   .  كمرصد لحالة المرأة   ـ ي ، تم� دعم المجلس الوطني للمرأة واألسرة، وھو الجھاز االست

ة                  ـ سين ومتابع ـ الوطني، بإنشاء لجنة متابعة صورة المرأة في وسائط اإلعالم، ولجنة تكافؤ الفرص بين الجن
 .تطبيق القوانين، ولجنة إعداد الجداول الزمنية الوطنية والدولية الخاصة بالمرأة واألسرة

  
ي     تعنى بتحقيق    أنشأ المجلس القومي للمرأة وحدات       ،في مصر و   ـ ة  زارة   و 32تكافؤ الفرص ف ـ تابع

ل،               مكتب الوزير، ل ـ رأة والرج ـ  ومن اختصاصاتھا ضمان احترام الدستور فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الم
صائية    حاالت التمييز ضد المرأة وتوفير      من أجل معالجة    تعاون مع المجلس القومي للمرأة      الو ـ ات اإلح ـ البيان

ى         أنشئت آلية للتنسيق  كما  .  بحسب نوع الجنس في كافة الوزارات      ـ افة إل ـ  فيما بين الوزارات تعتبر، باإلض
ن         .  مراكز التنسيق المذكورة، بمثابة المرصد في مجال تكافؤ الفرص         ـ ات ع ـ دة بيان ـ وتمتلك ھذه اآللية قاع

الم      .  المرأة، ومركزاً للتدريب واإلعالم    ـ ي المظ ـ وقد افتتح المجلس خدمة ھاتفية دائمة تسمى فريق التحقيق ف
رى    .  مشاكلھا بشكل أفضل والعمل على حلھا     الوقوف على   المرأة، و من أجل االستماع إلى صوت       ـ ا أج ـ كم

 .مجلس البحوث، وبصفة خاصة، بحثاً فيما يتعلق بتسرب البنات من المدارس، والعنف ضد المرأة
 

ة،       إداراتومرأة  تعنى بشؤون ال  إدارات  شكلت ضمن الوزارات     ،في اليمن و   ـ رأة الريفي ـ ة الم ـ لتنمي
 .فروع للجنة الوطنية للمرأة اليمنية في المحافظاتأنشئت و
  

ف                    ـ إن العالقة التي تربط بين ھذه اآلليات والمراكز أو الوحدات المعنية بشؤون نوع الجنس في مختل
ة                 ـ . الوزارات ضعيفة، وليس واضحاًً ما إذا كانت مرجعيتھا فيما يتعلق بقضايا نوع الجنس ھي اآللية الوطني

ل            وكنتيجة لذلك، يالحظ أحياناً أن       ـ ى عم ـ اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية على مستوى البلدان قد أثرت عل
ة،                    ـ ة اإلداري ـ ث المرجعي ـ ن حي ـ المراكز أو الوحدات المعنية بشؤون المرأة أو نوع الجنس في الوزارات م

دات               .  والمستوى التنظيمي  ـ لذا، على اآللية الوطنية أن تقوم بتنظيم العالقة بينھما بما يضمن تمكين ھذه الوح
ين                   ـ ا ب ـ من تأدية دورھا كنقطة ارتباط لقضايا إدماج نوع الجنس على مستوى الوزارة، وكواسطة للعالقة م

 .الوزارة المعنية ووزارة شؤون المرأة أو المجلس األعلى للمرأة
  

  2التوصية رقم 
  

  :تشملكي  تطوير آليات النھوض بالمرأة على المستوى الوطني لينبغي  
  

رأة،  بشؤون ا أو   تكافؤ الفرص المعنية بتحقيق   وحدات  ، كال  في الوزارات  إنشاء آليات مساندة    )أ(   ـ لم
ون     المعنية با مكتب الوزير مباشرة، وتنسق في عملھا مع اآللية الوطنية          تكون تابعة ل   ـ المرأة، وتك ـ لنھوض ب

داد ال               ـ ارير  مھمتھا األساسية متابعة تنفيذ السياسات الرامية إلى النھوض بالمرأة وعدم التمييز ضدھا، وإع ـ تق
  الوطنية بھذا الخصوص؛
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ط                 )ب(   ـ سياسات والخط ـ إنشاء بنك معلومات حول المرأة ومرصد لقياس التقدم على صعيد تنفيذ ال
  الھادفة إلى النھوض بالمرأة؛

  
ة           إنشاء مجلس استشاري يضم�     )ج(   ـ ة الفاعل ـ  مندوبات من مختلف الوزارات ومن المنظمات األھلي

 .من الجنسين والكفاءات العلمية واألكاديمية
  

  آليات المساندة األھلية  -2
  

في البلدان العربية كافة العديد من المنظمات األھلية المعنية بشؤون المرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان                
سائية              ـ .  التي تعمل كآليات مساندة لآلليات الوطنية كاالتحادات النسائية ومنتديات حقوق اإلنسان والجمعيات الن

دافھا  .  تبر تونس ومصر األكثر تقدماًوفي ھذا المجال، تع   ـ فقدُ أبرمت عقود شراكة إلنجاز مشاريع تتوافق أھ
ة             .  وأولويات الوزارة  ـ ومن أجل التواصل بين اآللية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المساندة، تستخدم كاف

والتشبيك، إلى توفير الدعم    وتتنوع طبيعة العالقة مع ھذه اآلليات ما بين التعاون والتنسيق           .  وسائل االتصال 
كما يجري أيضاً تزويد العاملين والعامالت في ھذه        .  المالي في إطار التعاون على المستويين الثنائي والدولي       

 .الجمعيات بالدعم الفني والتقني
  

تونس، الجزائر،  (فقد اعتمدت جميع األجھزة الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة في بلدان شمال أفريقيا               
ذه               ) صر، المغرب م ـ المنھج القائم على المشاركة مع المنظمات األھلية، حيث تجس�د ھذا المنھج في مشاركة ھ

ا  .  المنظمات في صياغة االستراتيجيات والبرامج وتحديدھا، والمشاركة أيضاً في أنشطة الضغط والتأثير    ـ كم
دان بعد توقيعھا على االتفاقيات ذات      شاركت ھذه المنظمات مؤخراً في تنفيذ مشاريع تمولھا حكومات تلك البل          

ة               .  الصلة ـ اق، ومحارب ـ صغيرة النط ـ وتشمل ھذه المشاريع بصفة خاصة مجاالت دعم صناديق االئتمان ال
م             .  األمية، وتوفير التدريب   ـ من ناحية أخرى، ساھمت ھذه األجھزة الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة في دع

شراكة   .   مجال قضايا نوع الجنس في كثير من األحيان المنظمات النسائية عن طريق التدريب في      ـ سم ال ـ وتت
د               ـ رن، وق ـ اري والم ـ ابع االبتك ـ بين األجھزة المعنية بالنھوض بالمرأة والمنظمات النسائية بالديناميكية والط
 .ساھمت بذلك في تعزيز التكامل بين البرامج الحكومية ومبادرات الروابط النسائية ومنظمات المجتمع المدني

  
ولم تتضح حتى اآلن في العديد من البلدان العربية طبيعة التنسيق والتعاون بين اآللية الوطنية المعنية                  

رامج                  ـ ذ ب ـ ل تنفي ـ بالنھوض بالمرأة والمؤسسات األھلية، وطبيعة الجھود المبذولة بھدف التعاقد معھا من أج
.  آللية الوطنية والمنظمات األھلية   ومشاريع وأنشطة محددة، وماھية القضايا التي شكلت موضوع تعاون بين ا          

ل                  ـ ة العم ـ ي أھمي ـ وھل تدرك المنظمات العاملة في مجال النھوض بالمرأة على المستويين الحكومي واألھل
ات                ـ المشترك والتوافق على القضايا ذات األولوية، وأھمية توحيد الجھود تجاه ھذه القضايا، وتشكيل االئتالف

فأھمية ذلك تكمن في القدرة على تقديم       . ود وتجنيد جميع المصادر إلنجاحھا    تبعا لھذه القضايا وبذل كافة الجھ     
  .نماذج ناجحة للعمل المشترك، وإمكانية تحقيق مطالب محددة على صعيد تمكين المرأة

 
سات                   ـ وبما أن إنشاء آليات النھوض بالمرأة ھو ثمرة الجھد المشترك بين المنظمات الدولية وبين مؤس

ة،              المجتمع المدني الم   ـ عنية بشؤون المرأة، ينبغي بناء عالقة رسمية بين اآللية الحكومية واآللية غير الحكومي
والمنظمات األھلية الفاعلة وذات التأثير المجتمعي، على أن تؤخذ في االعتبار تجربة المنظمات األھلية الغنية               

ين اآل    .  من أجل النھوض بالمرأة، ورفع مستوى الوعي بقضاياھا        ـ ة      إن التعاون ب ـ ة الحكومي ـ ات الوطني ـ لي
وع                    ـ ضايا ن ـ واألھلية ضمن إطار عمل رسمي لشديد األھمية ألنه يسمح بخلق قاعدة ضغط من أجل إدماج ق
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الجنس في التيار العام للتنمية وتمكين المرأة في مختلف المجاالت، ويلغي شعور المؤسسات األھلية بأن اآللية                
  .آلليات في إدماج قضايا نوع الجنسالوطنية تخطف منھا المشاركة الفعلية مع ھذه ا

  
ر                     ـ ة عب ـ ساندة األھلي ـ ات الم ـ فمن الضروري أن تعمل اآلليات الوطنية على تفعيل عالقتھا مع اآللي

تزويدھا بالمعلومات حول االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ونتائج المؤتمرات الدولية             
  .شراك المنظمات األھلية في اإلعداد لھذه المؤتمرات والمشاركة فيھاكذلك من الضروري إ.  المختلفة

  
إجراء          ـ ة ب ـ ات المعني ـ تشكّل الندوات والمؤتمرات العلمية مجاال للتفاعل بين المنظمات األھلية والجھ

ى             ـ تماع إل ـ رار واالس ـ المفاوضات مع اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة، وفرصاً لمخاطبة صناع الق
ادل                  آرائ ـ اال لتب ـ أثير، ومج ـ ضغط والت ـ ھم حول القضايا قيد النقاش، وااللتقاء بين صناع القرار بمنظمات ال

  .التجارب والخبرات
 

  3التوصية رقم 
  

د                      ـ ن ق ـ يطلب من اآلليات الوطنية أن تدعو المنظمات األھلية إلى إقامة عالقة شراكة معھا إن لم تك
صالحيات   فعلت بعد، وأن تتوافق معھا حول األدوار وال        ـ راء      .  مھام والمسؤوليات وال ـ ذا اإلج ـ ب ھ ـ ويتطل

ا                ـ ل فھمھ ـ توضيحاً للمفاھيم التي يجري تداولھا كالتعاون، والتنسيق، والتشبيك، والشراكة، والمشاركة من أج
ة              .  بشكل واضح والتوافق بشأنھا    ـ ة القائم ـ ة العالق ـ ى طبيع ـ فمن خالل ھذه التوضيحات، يمكن الوقوف عل

  .آلليات المطلوبة لذلكوالمنشودة، وتحديد ا
  

  4التوصية رقم 
  

إجراء نقاش علمي مع اآلليات المساندة الحكومية واألھلية حول مفھوم التدقيق على أساس نوع              يجب    
ز        الھامة التي تسمح ب   ھذه العملية   بشأن   وتوحيد المفاھيم    الجنس ـ التأثير في تسليط الضوء على مجاالت التميي

ل     كافة المبررات والموجبات   وتحديدھذه القضايا،   بلعام  الوعي ا مستوى  ضد المرأة، ورفع     ـ ن أج ـ راء    م ـ  إج
ة            ـ ة ذات العالق ـ الي    التعديل على مستوى السياسات والخطط والبرامج والنظم اإلداري ـ وى    ، وبالت ـ شد الق ـ ح

  .واإلمكانيات النسائية من أجل تنظيم حمالت ضغط وتأثير لنصرة قضايا محددة يبرزھا ھذا التدقيق
  

  5التوصية رقم 
  

ص�    توليالمرأة أن   بنھوض  الاآلليات الوطنية المكلفة ب   يتعي�ن على      ـ سب  بنفة   البيانات اإلحصائية الم ـ ح
سياساتية      ،  من ناحية أخرى  ،  ن تقوم أ من ناحية، و    اھتمامھا الجنسنوع   ـ ل بإعداد الدراسات والبحوث ال ـ  ألج

داد   بأو    العربية البلدان لنھوض بالمرأة في  الھادفة إلى ا  تقديم االقتراحات والبدائل السياساتية      ـ سيق إلع ـ  ھاالتن
  .ومناقشتھا مع الجھات المعنية

  
  6التوصية رقم 

  
، وذلك عبر إعداد التقارير الدورية      تھالخطة عمل المؤسسة وأنشط   دورية  مراجعة علمية   ينبغي القيام ب    

سات     كأداة لتفعيل الح   و عملية التقييم الداخلي حول مدى تحقق األھداف      في  الستخدامھا كأداة    ـ ع المؤس ـ وار م
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الرامية اتخاذ التدابير الضرورية    بغية  ي توصيات مشتركة يتم توجيھھا إلى صانعي القرار         تبنّمن أجل   األھلية  
  .تحديد أولويات العمل المستقبليةمن أجل كما يمكن استخدام نتائج عملية التقييم ھذه .  لنھوض بالمرأةإلى ا

  
    العالقة مع وسائل اإلعالم-ثانياً

  
ى                ت   ـ عاني غالبية آليات النھوض بالمرأة من ضعف في عالقتھا مع وسائل اإلعالم، وتفتقر معظمھا إل

ت             .  استراتيجية واضحة بھذا الصدد    ـ ويالحظ أن قضية حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية قد حظي
ومن الواضح أن استخدام    .  باھتمام كبير وسط غالبية اآلليات المعنية بشؤون المرأة، وفي الوسائط اإلعالمية          

وسائط اإلعالم كان يھدف بشكل رئيسي إلى تنظيم برامج توعية بشؤون الصحة والتعليم والعنف ضد المرأة،                
 .وإلى إبراز بعض التجارب النسائية الناجحة

  
د                     ـ ا تعق ـ قليلة ھي اآلليات التي شكلت مرصداً لمتابعة صورة المرأة في اإلعالم، أو التي يالحظ أنھ

ي                   مؤت ـ ك، أو الت ـ مرات صحفية مع وسائل اإلعالم لوضعھا في صورة القضايا التي تعالجھا ھذه اآللية أو تل
ديات    .  تقوم، وبصورة دورية، بتوفير البيانات الضرورية للعمل اإلعالمي حول واقع المرأة           ـ وقلّما شكلت منت

 .إعالمية لدعم قضايا المرأة
 

دھا          تنظم اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة،         ـ تم� تجني ـ بالتعاون مع المنظمات األھلية، حمالت إعالمية ي
وال               .  مناصرة لقضية محددة   ـ ولعّل تجارب كل من المغرب في جمع مليون توقيع من أجل تعديل مدو�نة األح

ادة                   ـ م زي ـ ي دع ـ الشخصية، والكويت في الدفاع عن حق المرأة في االنتخاب تصويتاً وترشيحاً، وفلسطين ف
 في المائة من المقاعد المضمونة للنساء وكحد أدنى في          20ي الحياة السياسية عبر تخصيص      مشاركة المرأة ف  

ت                   ـ القوائم االنتخابية، ھي أبرز أمثلة على أھمية ھذه الحمالت في حشد الرأي العام لصالح القضية التي أقيم
 .الحملة من أجلھا، وفي تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تمكين المرأة

  
ي تطوير استخدام وسائل االتصال اإللكترونية من أجل تبادل المعلومات ونشرھا، ونشر            من الضرور   

و                    ـ ة نح ـ ع العجل ـ اإلنجازات التي ھدفت إلى رفع مستوى الوعي العام بأھمية آليات النھوض بالمرأة بغية دف
 .تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في المجتمع

  
  7التوصية رقم 

  
ول            يجب وضع استراتيجية     ـ  واضحة للتعامل مع اإلعالم تتضمن توفير معلومات واضحة ومحددة ح

كما . القضايا ذات األولوية، وتنظيم المؤتمرات الصحفية من أجل نشر بعض المعلومات وتحديد الموقف منھا             
ة      .  يجب إشراك اإلعالميين واإلعالميات في التدريب حول قضايا نوع الجنس          ـ يم حمل ـ ومن الضروري تنظ

ل سنوياً حول قضية محددة وذات أولوية يشارك فيھا اإلعالميون واإلعالميات، إلى جانب المنظمات              على األق 
  .األھلية
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    دور منظومة األمم المتحدة بمؤسساتھا اإلقليمية والمتخص�صة في دعم نضال-ثالثاً
  الحركة النسوية من أجل الحرية والسالم والمساواة والتنمية وتعاونھا مع لجنة

   في جامعة الدول العربية في دعم اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأةالمرأة
 

ي                  ـ تبنّت األمم المتحدة من خالل الجمعية العامة والمؤسسات المنبثقة عنھا مجموعة من القرارات الت
ة                    ـ سياسية واالجتماعي ـ ادين ال ـ ة المي ـ ي كاف ـ أكدت على المساواة بين المرأة والرجل وعلى حقوق المرأة ف

ين      1945يونيو  / حزيران 26فقد أكد ميثاق األمم المتحدة الذي أقر� في         .  )18(ةواالقتصادي ـ  مبدأ عدم التمييز ب
، صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي شمل كافة أفراد المجتمع           1948وفي عام   .  الناس بسبب الجنس  

ال        اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية     ،  1951وفي عام   .  رجاالً ونساء�  ـ ساواة العم ـ شأن م ـ  اتفاقية ب
دة،        1952وفي عام   .  والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية        ـ م المتح ـ ، أقرت الجمعية العامة لألم

، أنشئت لجنة وضع المرأة     1964وفي عام   .  بناء� على توصية اإلسكوا، اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة        
ام    .  أة ومتابعة أوضاعھا في مختلف بلدان العالم وتقويمھا       في نيويورك بھدف االھتمام بمكانة المر      ـ ي ع ـ وف

ادة               1966 ـ ب الم ـ ، صدر العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي تعھ�د، بموج
ة           ـ ة والثقافي ـ الثالثة منه، بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعي

، صدر إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الذي تضم�ن          1967وفي عام   .  لمنصوص عليھا في ھذا العھد    ا
يم                    ـ زواج والتعل ـ ي ال ـ ا ف ـ حق المرأة الدستوري في التصويت والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقھ

  .وخوض ميادين الحياة االقتصادية واالجتماعية على قدم المساواة مع الرجل
  

سوية      .  شھد الربع األخير من القرن الماضي اعترافاً واسعاً بدور المرأة         و   ـ ة الن ـ وقد مارست الحرك
ادت                 ـ ي س ـ العالمية خالل الستينات والسبعينات نشاطاً ملحوظاً ترافق مع انتشار مفاھيم الحرية والمساواة الت

ؤتمر        عاماً دولياً للمر   1975وقد أعلنت الجمعية العامة عام      .  خالل تلك الفترة   ـ ه الم ـ ام ذات ـ أة، وعقد في الع
الن     .  المساواة والتنمية والسلم  : العالمي األول المعني بالمرأة في المكسيك، بعنوان المرأة        ـ ؤتمر إع ـ وأقر� الم

ة    اًعقد األمم المتحدة للمرأة لكي تبذل جھود) 1985-1976(األعوام العشرة التي تلت      ـ ة دراس ـ ة بغي ـ  عالمي
ديسمبر / كانون األول  18وفي  .  ا في عملية صنع القرار على كافة المستويات       مركز المرأة وحقوقھا وإشراكھ   

، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت سارية في                1979
ام     .  )19(، والتي وضعت المعايير الدولية للمساواة بين الرجل والمرأة        1981سبتمبر  /أيلول ـ ي ع ـ ، 1980وف

عقدت األمم المتحدة المؤتمر الثاني المعني بالمرأة في كوبنھاغن بغية تقييم المنجزات وبحث المعوقات واتخاذ               
ؤتمر           1985وفي عام   .  اإلجراءات الضرورية لتجاوزھا   ـ ، التي تمثل نھاية العقد األول، عقد في نيروبي الم

رأة         ـ ر�          : العالمي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للم ـ ذي أق ـ سلم ال ـ ة، وال ـ ساواة، والتنمي ـ الم
ى   البلدان   وحثت.  2000استراتيجيات نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة وحد�د إتمام تنفيذھا بحلول عام            ـ عل

اتخاذ اإلجراءات والتدابير اإليجابية من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء من حيث الفرص وإمكانيات               
وانين        المشاركة، وتبنّي قوا   ـ ذه        .  نين تعزز تكافؤ الفرص والمساواة وتطبيق ھذه الق ـ يم ھ ـ رى تقي ـ د ج ـ وق

  .1995االستراتيجيات في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام 
  

                                                            
 . من دستور األمم المتحدة8 األمم المتحدة، المادة )18(

 .25، الفقرة 1995سبتمبر / أيلول15-4 األمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، )19(



  

 

 -48-

ة  العديد من اآلليات المؤسسية     ، أنشئ   1985 ولغاية عام  1976 وخالل الفترة الممتدة من عام       ـ المعني
وض         .   بالمرأة على المستويات الدولية واإلقليمية     لنھوضبا ـ دريب للنھ ـ فقد تأسس المعھد الدولي للبحث والت

ع                 ـ بالمرأة، وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، وأنشئت لجنة تعنى برصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جمي
ي        أشكال التمييز ضد المرأة، وشعبة النھوض بالمرأة في األمم المتحدة في ني            ـ رأة ف ـ ز الم ـ ورك، ومرك ـ وي

وقامت بعض األقاليم بتشكيل شبكة للنساء من أجل تحقيق المشاركة الفعالة في تنفيذ األنشطة، وفي               .  اإلسكوا
ة        الدول   وأنشأت جامعة .  تبادل المھارات والخبرات كما ھو الحال في أفريقيا        ـ ا منظم ـ ت مظلتھ ـ العربية تح

م           وتسعى المنظمة إلى وضع     .  المرأة العربية  ـ ة ودع ـ المرأة العربي ـ استراتيجية متكاملة من أجل النھوض ب
ضامن        .  قدراتھا ومواجھة المعوقات التي تضعف مشاركتھا الفعالة في التنمية         ـ ز ت ـ كما أنھا تعمل على تعزي

سيق      الھادفة إلى   سياسات  الخطط و في ال ولويات  كأالمرأة العربية وإدماج قضاياھا      ـ ى تن ـ التنمية الشاملة، وعل
  .ي الشأن العام العربي، وتبادل الخبرات في مجال النھوض بالمرأة العربيةالمواقف ف

  
أنشئت آليات وطنية في بلدان عديدة، مثل تونس التي كانت الرائدة على المستوى العربي في إنشاء                و  

 ترأستھا وزيرة معتمدة لدى الوزير األول أنيطت بھا صالحيات          1992وزارة لشؤون المرأة واألسرة في عام       
ا           .  تخو�لھا االضطالع بمھامھا   ـ  ،وفي العام ذاته، أنشئت سكرتاريا الدولة لشؤون المرأة في جمھورية موريتاني

كما أنشئت ھياكل وآليات شبه حكومية في كل من         . وكانت تابعة لرئاسة الوزراء ومقر�ھا في مجلس الوزراء       
الل        األردن، حيث اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، برئاسة صاحب         ـ ة السمو الملكي األميرة بسمة بنت ط

وزراء                 ـ وزراء وال ـ س ال ـ يس مجل ـ المعظمة، ومصر، حيث المجلس القومي للطفولة واألمومة، برئاسة رئ
  .2000، وذلك قبل إنشاء المجلس القومي للمرأة في عام )20(المعنيين

  
ات    1995وفي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في عام                ـ ، اعتمدت الحكوم

المرأة وتحقيق المساواة بينھا وبين الرجل اتصاالً وثيقاً بحقوق         بنھوض  اتصال مسألة ال  منھاج عمل ركز على     
ين     .  قابل لالستمرار وم  بناء مجتمع عادل ومتقد�   نحو  سبيل وحيد   كاإلنسان والعدالة االجتماعية،     ـ ا أن تمك ـ كم

ه     تحقيق األمن     من شروط  ل شرطان أساسيان  المرأة وتحقيق المساواة بينھا وبين الرج      ـ سياسي بكافة أوجھ ـ  ةال
 ، يجب أن تبرھن   ومن أجل إنجاح ھذه المھمة    .   كافة  لدى الشعوب  ة والبيئي ة والثقافي ة واالقتصادي ةواالجتماعي

ولية الحكومات ومنظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية، وسائر المؤسسات اإلقليمية والد           
وي الا ھالتزام عن قطاعات المجتمع المدنيكافة ذات الصلة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، و   ـ ذھا ق ـ .   بتنفي

ات      بيجين الذي    تنفيذ منھاج عمل      وتساھم في  تعاون فيما بينھا  كما ينبغي لھا أن ت     ـ ات والمنظم ـ ا الحكوم ـ دع
ام         الدولية واإلقليمية والمنظمات األھلية إلى اعتماد استراتيجيات       ـ االت االھتم ـ  عمل واتخاذ إجراءات في مج

  :)21(الحاسمة التالية
  
 .عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة  -1

  .عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتھا  -2

  .ة بھاأوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصل  -3

  .العنف الموجه ضد المرأة  -4
                                                            

استعراض وتقييم ما تم تنفيذه : تصادية واالجتماعية لغربي آسيا، سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية اللجنة االق)20(
 .1997األمم المتحدة -للنھوض بالمرأة العربية في ضوء أھداف استراتيجيات نيروبي التطلعية

 .22، ص 1995سبتمبر / أيلول15-4،  األمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين)21(
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 آثار النزاعات المسلحة وغيرھا من أنواع النزاعات على النساء، بمن فيھن النساء الالتي يعشن تحت  -5

  .وطأة االحتالل األجنبي

 عدم المساواة في الھياكل والسياسات االقتصادية، وفي جميع أشكال األنشطة اإلنتاجية، وفي الوصول  -6

  .إلى الموارد

 .عدم المساواة بين الرجل والمرأة في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات  -7

 .عدم وجود آليات كافية على جميع األصعدة لتعزيز النھوض بالمرأة  -8

 .عدم احترام حقوق المرأة، وقصور الترويج لھذه الحقوق وحمايتھا  -9

 صولھا إلى جميع نظم االتصال والمشاركة فيھا، ال سيماالتصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في و  -10
  .في وسائط اإلعالم

 .عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة  -11

  .التمييز المستمر ضد الطفلة وانتھاك حقوقھا  -12
  

كوا         (أد�ت اللجان      ـ سات   و) لجنة وضع المرأة في نيويورك ولجنة المرأة في اإلس ـ ونيفيم،  (المؤس ـ الي
ة             ) صندوق األمم المتحدة للسكان    ـ ة ومنظم ـ دول العربي ـ التابعة لمنظومة األمم المتحدة، إضافة إلى جامعة ال

ل                 ـ المرأة العربية، دوراً بالغ األھمية في التعريف بمنھاج عمل بيجين، وإعداد االستراتيجيات الوطنية من أج
ي             كما كان ل  .  تطبيق ما ورد في منھاج العمل      ـ شتھا ف ـ ة ومناق ـ ارير الوطني ـ داد التق ـ دورھا في متابعة إع

اج                  ـ االجتماعات السنوية التي تعقد لھذا الغرض كثيراً من األھمية في رصد التقدم المحرز باتجاه تطبيق منھ
 .عمل بيجين

  
ث                 ف   ـ ي ح ـ دان قد كان لشعبة النھوض بالمرأة في نيويورك دوراً ريادياً على المستوى العالمي ف ـ  البل
ي                 األعض ـ شر الت ـ اء على تنفيذ التزاماتھا في تطبيق منھاج عمل بيجين ومجاالت االھتمام الحاسمة اإلثني ع

  .1995 األعضاء خالل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام البلداناعتمدتھا 
  

ھاج عمل بيجين في    وتولى قسم المرأة في اإلسكوا، الذي سمي الحقاً بمركز المرأة، متابعة تطبيق من              
ة   نظراً إلى    2003عام   في   س مركز المرأة في اإلسكوا    أس�فقد ت .   العربية البلداناإلسكوا وباقي   منطقة   ـ أھمي

يا            ،ھذا الدور اإلقليمي   ـ ذي  ) 22-د (240 وذلك بناء� على قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس ـ ال
كوا دوراً    ).  2003/9القرار   (2003سبتمبر  /اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في أيلول      ـ وتولت اإلس

 العربية على تطبيق منھاج عمل بيجين وتحسين وضع المرأة وتمكينھا           البلدانإقليمياً في تحفيز بلدان اإلسكوا و     
ى      فوقد استرشدت اللجان الوطنية األخرى بھذا القرار        .  ورصد التقدم المحرز   ـ صة تعن ـ أنشأت لجاناً متخص

  .رأة في كل إقليمبقضايا الم
  

وفي إطار متابعة المؤتمر، أظھرت االجتماعات الوطنية واإلقليمية التي نظمتھا اإلسكوا خالل العقود               
ي                   ـ مة الت ـ ام الحاس ـ الثالثة الماضية أن تطوراً ملحوظاً قد حدث على صعيد بعض المحاور ومجاالت االھتم

 خاص في مجالي التعليم والصحة، وإلى حد ما         لنھوض بالمرأة، وبشكل  من أجل ا  اعتمدھا منھاج عمل بيجين     
وتبين أيضاً أن تعميم    .  على مستوى البرامج المعنية بمكافحة الفقر، إال أن الفجوة بين الجنسين ال تزال قائمة             
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رص                 النوع االجتماعي  ـ  في مؤسسات القطاع العام انطالقاً من مبدأ المساواة وما يتطلبه ذلك من تكافؤ في الف
وحظ أن     .  أة والرجل في كافة مجاالت الحياة لم يتحقق بعد في العديد من بلدان المنطقة             فيما بين المر   ـ ا ل ـ كم

الس                  ـ بلداناً عربية عديدة قد أنشأت آليات وطنية للنھوض بالمرأة من وزارات متخصصة ولجان وطنية أو مج
ة    عليا، إلى مديريات أو أقسام في بعض الوزارات، إضافة إلى اآلليات غير الحكومية و              ـ ات التطوعي ـ الجمعي

ى         .  التي تھتم بأحد محاور منھاج عمل بيجين أو بأكثر من محور           ـ بيد أن تقارير البلدان كانت تركز غالباً عل
مجاالت االھتمام المتعلقة بمكافحة الفقر الذي تعاني منه المرأة، والتعليم والصحة والعمل والقوانين، ونادراً ما               

ين             كانت تتعرض لطبيعة العمل الذي تضط      ـ ا وب ـ لع به آليات النھوض بالمرأة وطبيعة العالقة التي تربط بينھ
فاآلليات تفتقر إلى معايير واضحة يمكن من خاللھا تقييم         .  المؤسسات الحكومية األخرى والمؤسسات األھلية    

دريب            النوع االجتماعي دورھا على صعيد تعميم      ـ رامج الت ـ وظفين وب ـ  في مؤسسات القطاع العام، وإلى الم
  .انات والموارد، وإلى دعم القيادة السياسية الوطنيةوالبي

  
رأة                  ـ ة الم ـ كذلك أسھمت المؤتمرات التي تعقدھا اإلسكوا ولجنة المرأة وجامعة الدول العربية ومنظم

ة                  ـ ات الوطني ـ العربية في تيسير عملية تبادل التجارب والخبرات على مستوى البلدان العربية، وفيما بين اآللي
صاً          .  المدني ذات العالقة  ومنظمات المجتمع    ـ فقد ساھمت الدراسات وأوراق العمل التي يعدھا الخبراء خصي

وع                  ـ لھذه المؤتمرات، وما ينتج عنھا من مناقشات وتقارير في توسيع المدارك وأساليب التحليل من منظور ن
ى   ومع ذلك، ثمة حاجة إلى عقد اجتماعات مص       .  الجنس وفي نقل بعض التجارب والبرامج الناجحة       ـ غرة عل

شة                ـ المستوى التنفيذي من أجل تعميق النقاش حول المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص، ومناق
  .أبرز المشكالت التي تواجھھا ھذه اآلليات في تنفيذ المھام الموكلة إليھا

 
فضل لقد حققت بعض األجھزة الوطنية تقدماً في مجال تطوير موظفيھا وموظفي الوزارات األخرى ب               

سات                  ـ أنشطة التدريب في مجال قضايا نوع الجنس التي ساعدت في االضطالع بھذه القضايا، ال سيما المؤس
 .التابعة لمنظومة األمم المتحدة، واإلسكوا، ومؤخراً لجنة المرأة في جامعة الدول العربية

  
راء    وساھم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث بشكل كبير في تعزيز مفاھيم نوع ا               ـ نس، وإج ـ لج

ث            .  وتشجيع إجراء البحوث من منظور جنساني      ـ االت البح ـ كما عمل على تشكيل مالك من الشباب في مج
والتدريب، وإعداد األدلة التدريبية في مختلف المجاالت، وتقديم معلومات حول واقع المرأة العربية، ومساعدة              

 .قتصاديابعض البلدان في تنفيذ برامج ريادية من أجل تمكين المرأة ا
  

ي                   ـ رأة ف ـ كذلك ساھمت المؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة في تطوير مراصد حول وضع الم
ا    .  عدد من البلدان العربية، حيث وضعت البرامج الوطنية لإلحصاءات المتعلقة بنوع الجنس فيھا             ـ ا أنھ ـ كم

ة،      دعمت إنجاز عدد من الدراسات الخاصة بتحليل واقع المرأة مثل مسائل عمل              ـ اطق الريفي ـ المرأة في المن
والعنف ضد المرأة، وإبراز الصور السلبية للمرأة في الكتب المدرسية، ووضع المرأة في الحروب والنزاعات               

 .المسلحة، والمواقف المجتمعية إزاء قضايا المرأة
  

ة با     مع انعقاد  المؤتمرات األربعة المعنية بالمرأة       انعقاد ترافقو   ـ سكان  مؤتمرات واجتماعات خاص ـ  ،ل
ي   مؤتمر القمة العالمي من أجل      ، و 1974حيث عقد المؤتمر العالمي للسكان في بوخارست في عام           ـ الطفل ف

في في ريو دي جانيرو     " قمة األرض "البيئة والتنمية   مؤتمر األمم المتحدة المعني ب    ، و 1990عام  في  نيويورك  
، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في      1993عام  في  حقوق اإلنسان في فيينا     المؤتمر العالمي ل  ، و 1992عام  

، وذلك بھدف   1995عام  في  ن  غ، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في كوبنھا       1994عام  في  القاھرة  
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اع       ،  2000 عام    من يونيو/حزيرانشھر  وفي  .  تحقيق المساواة والتنمية والسلم    ـ ورك اجتم ـ ي نيوي ـ د ف ـ   عق
ين،                 المرأة من أجل متابعة      – 5+بيجين   ـ ل بيج ـ اج عم ـ ي منھ ـ ما لم يتم تنفيذه من المطالب التي وردت ف

  .والمعوقات التي صادفتھا الحكومات والمنظمات الدولية واألھلية في تحقيق ما تم االلتزام به
  

سياسية             ھا تأكيد حولأجمعت ھذه المؤتمرات    و   ـ وق ال ـ ي الحق ـ ل ف ـ  على المساواة بين المرأة والرج
راف              واالقتصادية واالجتماعية، و   ـ ة واألع ـ وانين واألنظم ـ ر الق ـ ل تغيي ـ على اتخاذ التدابير القانونية من أج

ن                  ـ ة م ـ والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة أو إبطالھا، وإلى تعديل األنماط االجتماعية والثقافي
ة  لى فكرة تفوق أحد الجنسين على اآلخر، أو التي تعبر عن أإ المرتكزةأجل القضاء على العادات   ـ دوار نمطي

  .ونوھت بالدور الذي يضطلع به اإلعالم في إطار عملية التغيير ھذه.  يؤديھا كل من الرجل والمرأة
  

سين                 ـ ين الجن ـ وبھدف تنسيق السياسات داخل الحكومات ورصد المتغيرات على صعيد رأب الفجوة ب
وض      ومتابعة ھذه المتغيرات وتقييمھا، تم حث الحكومات على إنشاء اآلليات المؤس           ـ سية الوطنية من أجل النھ

ي   النوع االجتماعي بالمرأة وتعزيز دور اآلليات القائمة بحيث تتمثل مھمتھا األساسية في دعم عملية تعميم               ـ  ف
  .التيار الرئيسي في كافة مجاالت السياسات العامة التي تنتھجھا الحكومة

  
  :التالية الشروط ولكي تتمكن األجھزة الوطنية من أداء مھامھا، يجب أن تتوافر لھا  

 
  أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة وتعمل برئاسة وزير في مجلس الوزراء؛أن تحتّل   )أ(  

  
يط                )ب(   ـ ي التخط ـ  أن تنشأ آليات أو عمليات مؤسسية تيس�ر، حسب االقتضاء، اعتماد الالمركزية ف

 لقاعدة إلى القمة؛والتنفيذ والرصد بھدف إشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من ا
  

  أن تتوافر الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المھنية؛  )ج(  
 

 .أن تتاح الفرصة من أجل التأثير في وضع السياسات العامة الحكومية كلھا  )د(  
  

وض                  ـ ى النھ ـ ويتعين على الحكومات والقطاعات األخرى، لدى معالجتھا مسألة اآلليات التي تدعو إل
ي                 بالمرأة، ت  ـ سي ف ـ شجيع اعتماد سياسة فعالة وواضحة ترمي إلى إدماج منظور نوع الجنس في التيار الرئي

  .كافة السياسات والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آثارھا األخرى على الجنسين
 

  8التوصية رقم 
  

  :يجب أن تقوم منظمات األمم المتحدة، وبشكل خاص، لجنة المرأة في اإلسكوا  
  

بعقد اجتماعات مصغرة على المستوى التنفيذي لآلليات الوطنية مع مجموعة الخبراء من أجل               )أ(  
تعميق النقاش حول المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص، ومناقشة أبرز المشكالت التي تواجھھا              

  ھذه اآلليات في تنفيذ المھام الموكلة إليھا؛
  

رأة من أجل تطوير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى التقدم الحاصل           بدعم آليات النھوض بالم     )ب(  
ن                   ـ ات م ـ على صعيد تمكين المرأة وإدماج قضايا نوع الجنس في التيار العام، وفي التدقيق ومراجعة الميزاني

  منظور جنساني؛
  

الفات بتطوير مھارات اآلليات الوطنية في الضغط والتأثير على المستوى الحكومي، وبناء االئت             )ج(  
  مع منظمات المجتمع المدني على مستوى القضية الواحدة؛
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سياسات               )د(   ـ ق ال ـ بتطوير مھارات المساءلة على صعيد المؤسسات الحكومية حول التزامھا تطبي

  الداعية إلى تمكين المرأة وعدم التمييز ضد المرأة، على أن يضم� التدريب برلمانيين وإعالميين؛
  

  .ءلة لدى المنظمات غير الحكومية للجھات المعنية بالنھوض بالمرأةبتطوير مھارات المسا  )•(  
    مبادئ توجيھية من أجل إدماج قضايا نوع الجنس-رابعاً

  
المرأة           التي ي مقترحات  تستعرض في ما يلي ال       ـ وض ب ـ جب أخذھا بعين االعتبار في عمل آليات النھ

ذتھا        ودورھا على صعيد إدماج قضايا نوع الجنس على المستويين الوط          ـ ي اتخ ـ وات الت ـ ني والدولي، والخط
  .الدولة تجاه ھذه القضايا

  
    أھم القضايا واالھتمامات المرتبطة بتشكيل آليات النھوض بالمرأة-ألف

  
  ھل يتضمن كتاب التكليف القضايا التالية؟  -1

  
  المرجعية السياسية والتنظيمية؛  )أ(  
  المرجعية القانونية؛  )ب(  
  ؛ السياسات العامة، والتخطيط واإلشرافدور الھيئة على صعيد  )ج(  
  ؛قانوناً يحدد مھام الھيئة وصالحياتھا  )د(  
 .)Gender Audit(أساليب محاسبة اآللية ومساءلتھا   )•(  

  
  الھيكل اإلداري  -2

  
  ؛توافر مالك كاف لعمل الھيئة  )أ(  

وع     التخطيط والتح (توافر المھارات العلمية والعملية المطلوبة لدى المالك          )ب(   ـ ور ن ـ  ليل من منظ
  ؛)الجنس، المتابعة واإلشراف، إعداد التقارير الوطنية والدولية

  ؛مسار الوظيفيالتوافر دراسة احتياجات للمالك، من الجنسين، مرتبطة ب  )ج(  

  ؛توافر ميزانية لتدريب المالك وتأھيله  )د(  

  .وجود مجلس إداري  )•(  
  

  دور الھيئة أو اآللية  -3
  

  ؛عداد الخطة الوطنيةالمشاركة في إ  )أ(  

 ؛مراجعة الخطة السابقة وتقديم مقترحات  )ب(  

  ؛مراجعة الميزانية العامة من منظور نوع الجنس  )ج(  

  ؛دراسة أثر السياسات اإلصالحية على وضع المرأة  )د(  

 ؛تقديم مقترحات حول مشاريع وبرامج وإجراءات من شأنھا النھوض بأوضاع المرأة  )•(  
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د        (االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة     متابعة تنفيذ     )و(   ـ كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض
  ؛)وإعالن وقف العنف ضد المرأة المرأة،

ي     (األنشطة التي تنفذھا الھيئة على صعيد المھمة المطلوبة منھا            )ز(   ـ  الضغط داخل الحكومة لكي تف
ز      على القوانين، أو تبنّ    بالتزاماتھا تجاه المرأة، أو إجراء التعديالت المطلوبة       ـ د   ي سياسات تمنع أي تميي ـ ض

  .)لى ذلكإالمرأة، أو إحياء مناسبات معينة وما 
  

  اآلليات الحكومية المساندة  -4
  

  ؛)وحدات معنية بتكافؤ الفرص أو إدارات معنية بالمرأة(إنشاء آليات مساندة في الوزارات   )أ(  

  ؛وجود مجلس استشاري  )ب(  

 ؛ة مساندةوجود ھيئات فني  )ج(  

ط                )•(   ـ إنشاء بنك معلومات حول قضايا المرأة ورصد التقدم المحرز بنتيجة تنفيذ السياسات والخط
 ؛الھادفة

 .إلى النھوض بالمرأة  )و(  
  

  اآلليات األھلية المساندة  -5
  

  ؛وجود سجل بالمنظمات األھلية ذات العالقة، وتفاصيل حول إمكانية االتصال بھا  )أ(  
  ؛ المنظمات األھلية في إعداد خطة اآللية وتنفيذھا وتقييمھامدى مشاركة  )ب(  
  ؛)عالقة تنسيق أم تعاون أم شراكة أم تشبيك أم تعاقد(نوع العالقة مع المنظمات األھلية   )ج(  
  ؛)كمجلس استشاري( العالقة مع المنظمات األھلية ترعىوجود آلية   )د(  
 .ألدوار والمھاموجود صيغة تفاھم مع المنظمات األھلية حول ا  )•(  

  
  العالقة مع اإلعالم  -6

  
  ؛إصدار نشرات تعريفية بالھيئة أو اآللية  )أ(  
  ؛إعداد تقارير دورية حول عمل الھيئة ومنجزاتھا  )ب(  
  ؛إنشاء صفحة إلكترونية  )ج(  
  ؛عقد لقاءات صحفية لإلعالن عن منجزات العمل  )د(  
  عقد مؤتمرات بحضور إعالميين من الجنسين؛  )•(  
  .تنظيم حمالت إعالمية دورية نصف سنوية أو سنوية حول قضايا محددة  )و(  

  
    أھم القضايا واالھتمامات المرتبطة بالتخطيط إلدماج نوع الجنس-باء

  
  التعرف على الفجوة النوعية ووضع الحلول بشأن القضايا التالية  -1

  
 ؛الفقر  )أ(  
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  ؛التعليم والتدريب والتكنولوجيا  )ب(  
  ؛الصحية التي تحصل عليھا المرأة في كافة مراحل حياتھاالخدمات   )ج(  
  العنف الموج�ه ضد المرأة؛  )د(  
  ؛الصراع العسكري والنزاع المسلح وتأثيره على المرأة  )•(  
 ؛العمل والمقدرة االقتصادية لدى المرأة مقارنة بالرجل  )و(  
 ؛يالت االئتمانيةقدرة الرجال والنساء على الحصول على الخدمات المالية والتسھ  )ز(  
 المشاركة في ھياكل السلطة ومواقع صنع القرار؛  )ح(  
 أثر اإلصالح االقتصادي على الرجال والنساء؛  )ط(  
 دور وسائل اإلعالم في تغطية األدوار واألنشطة التي يضطلع بھا الرجال والنساء في المجتمع؛  )ي(  
 نس؛الجنوع توفير المعلومات واإلحصاءات الموزعة بحسب   )ك(  
 .الطفل والطفلة  )ل(  

 
  اإلجراءات التي تتخذھا الدولة من أجل دعم مشاركة المرأة في مختلف المجاالت  -2

  
 تشكيل اآلليات المؤسسية المعنية بالنھوض بالمرأة؛  )أ(  

  
 دعم مشاركة المرأة في المعترك السياسي؛  )ب(  

  
 تعزيز حقوق المرأة كجزء من حقوق اإلنسان العامة؛  )ج(  

  
ات،        (التشريعات االجتماعية وحماية المرأة       )د(   ـ انون العقوب ـ قانون األسرة، الضمان االجتماعي، ق

 ؛)الخ..
  

ل                 )•(   ـ القضاء على جميع أشكال التمييز التي تتعرض لھا المرأة في فرص التعليم والتدريب والعم
 إليھا؛ وما

  
 خول سوق العمل؛اعتماد المرأة على ذاتھا اقتصادياً، ودعم قدراتھا من أجل د  )و(  

  
  الموارد والحصول على الخدمات المالية والتسھيالت االئتمانية؛بدعم قدرات المرأة على التحكم   )ز(  

  
رورة                  )ح(   ـ ع، وض ـ موقف وسائل اإلعالم بالنسبة إلى دعم دور كل من الرجل والمرأة في المجتم
 بينھما؛ المساواة

  
 والحفاظ على البيئة؛مساھمة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية   )ط(  

  
 التمييز ضد الطفلة؛  )ي(  

  
 الجنس؛نوع عة بحسب توفير المعلومات واإلحصاءات الموز�  )ك(  

  
 تحليل البيانات والمعلومات والكشف عن فجوة نوع الجنس؛  )ل(  
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سياسية                  )م(   ـ االت ال ـ ي المج ـ ة ف ـ إجراء الدراسات التي توضح أثر اإلجراءات التي اتخذتھا الدول
  .واالقتصادية واإلدارية على الرجال والنساء يةواالجتماع

  
  دراسة أسباب التمييز ضد المرأة في عدد من المجاالت  -3

  
  في القوانين والتشريعات  )أ(
  

  .مراجعة القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة وتحديثھا  
  
  في االئتمان وقدرة الرجل والمرأة على االستفادة من الخدمات المالية  )ب(
  

  االفتقار إلى مؤسسات مالية في أماكن مناسبة؛  )1(  

  النقص في الضمانات؛  )2(  

  انخفاض مستوى التعليم؛  )3(  

  النقص في رأس المال الجاري؛  )4(  

ارة                   )5(   ـ االت التج ـ ي مج ـ سين ف ـ ن الجن ـ املين م ـ االفتقار إلى البيانات والسجالت الخاصة بالع
  واالستثمارات؛

ات المالية، وانعدام فرص التسويق لمنتجاتھن وانعدام الخدمات الداعمة         افتقار النساء إلى الضمان     )6(  
  .الحضانات ودور الرعاية مثل

  
  في التعليم والتدريب والتكنولوجيا  )ج(
 

في الريف أو الحضر    (الجنس ومكان اإلقامة    نوع  التباين في معدالت األمية لدى اإلناث بحسب          )1(  
  ؛)أو المناطق النائية أو المخيمات

  معدالت قيد الذكور؛مقارنة بانخفاض معدالت قيد اإلناث   )2(  

   خاصةً في الريف؛،عدم إمكانية حصول اإلناث على الخدمات التعليمية والتدريب  )3(  

  قلة عدد مدارس اإلناث؛  )4(  

  العادات والتقاليد وتأثيرھا على تعليم الذكور واإلناث؛  )5(  

ادة           كالزواج ا (أسباب التسرب من المدارس       )6(   ـ رة، أو زي ـ لمبكر، أو كثرة عدد األطفال في األس
اظ               األعباء ـ الت، أو اكتظ ـ شة، أو المواص ـ المنزلية، أو الوضع االقتصادي، أو مستوى المعي

  ؛)أو األوضاع السياسية، أو النزاعات المسلحة الفصول الدراسية،

  فر برامج للتأھيل المھني والتدريب؛اعدم تو  )7(  

ف    وتشير البيانات إلى وجود فجوة بين اإلناث        (ية العالية   ندرة المھارات الفن    )8(   ـ ي مختل ـ  الذكور ف
 ع نسبة ارتفوا،  فروعھاالھندسة بكافة   والمحاماة   و طب األسنان والعلمية كالصيدلة    التخصصات
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شركات     كالالنساء في المھن التي ال تحتاج إلى مھارات تقنية معقدة            ـ  عمل في المكاتب وإدارة ال
صناعات          ،والزراعيةوالمؤسسات المحلية    ـ سيج وال ـ ة والن ـ  وفي الصناعات التقليدية كالخياط

  ؛)والتمريض في المستشفيات والعيادات والمختبرات الغذائية،

  ثر استخدام التكنولوجيا على الرجل والمرأة؛أ  )9(  

  وجود عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجيا؛  )10(  

  .دور المرأة كمستخدم للتكنولوجيا  )11(  
  
  الصحة  )د(
  

  عام؛شكل تدھور الوضع الصحي ب  )1(  

   أو توافر ھذه الخدمات؛الخدمات الصحية التي تحتاجھا النساءفي نقص ال  )2(  

 ؛هانخفاض أو  وفيات األمھات بسبب الحمل والوالدة معدلارتفاع  )3(  

 ؛ھافراعدم تو أو فر خدمات الرعاية الصحية للحواملاتو  )4(  

 ؛ھافراعدم تو أو المستشفياتفي ة المتخصصة للمرأة فر الخدمات الصحياتو  )5(  

  ؛ أو توافرھاالمخصصات المالية الصحيةفي نقص ال  )6(  

  ؛ھافراعدم تو أو مين الصحيأفر خدمات التاتو  )7(  

رأة            )8(   ـ ـ (تأثير العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية على صحة الم زواج،    ك ـ صوبة،  وسن ال ـ الخ
  ؛)لحملاستخدام موانع ا والختان،و

  الجھل بالصحة الشخصية؛  )9(  

  القوانين والتشريعات وتأثيرھا السلبي على الصحة؛في نقص ال  )10(  

  ؛تھاعدم معرف أو معرفة االحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة والمتعلقة بدورھا اإلنجابي  )11(  

  سوء تغذية المرأة؛  )12(  

  غير الرسمي؛و الزراعي نيالعمل في ظروف غير صحية وغير آمنة في القطاع  )13(  

  المعلومات واإلحصاءات والدراسات الخاصة باحتياجات المرأة والرجل الصحية؛في نقص ال  )14(  

ن         ك(دوره في تغيير المفاھيم الصحية      بوعي اإلعالم     )15(   ـ رأة م ـ ل والم ـ التركيز على صحة الرج
ي    دون التركيز على الم   من  الشامل النفسي والجسدي واالجتماعي،      منظورھا ـ فاھيم الصحية الت

  ؛)لمرأة اإلنجابيادور  تقتصر على

  .انخفاض الوعي الصحي لدى المجتمع عامة واإلناث خاصة  )16(  
  
  العنف ضد المرأة  )•(
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  النفسي؛ والجنسيوالعنف الجسدي،   )1(  
 االستغالل الجنسي؛  )2(  
  ختان اإلناث؛  )3(  
 العنف وعالقته بالثقافات؛  )4(  
 النزاعات؛العنف الناجم عن   )5(  
  ؛)ش الجنسيالتحر�ك(العمل في العنف والعنف السياسي، والعنف داخل األسرة،   )6(  
 حة والقتل؛النزاعات المسلّ  )7(  
  .انلقصريااإلجھاض والتعقيم   )8(  

  
   القرار في كافة المستوياتصنعفي والسلطة في المشاركة   )و(
  

  ؛)لمان والمجالس العامةالمشاركة في البر(ة في الحياة السياسية ركاشالم  )1(  

  قرار؛مناصب صنع ال مناصب قيادية وشغل  )2(  

  األخذ بوجھة نظر المرأة في رسم مختلف السياسات؛  )3(  

ة            أ  )4(   ـ رامج االنتخابي ـ ة    أي  (خذ مصلحة المرأة بعين االعتبار لدى إعداد الب ـ ا العملي ـ   احتياجاتھ
  ؛)واالستراتيجية    

  نتھجھا الدولة؛ت السياسات التي بسبب تلحق بالمرأة تقييم اآلثار واألضرار التي قد  )5(  

  التمثيل العادل داخل دوائر صنع القرار؛  )6(  

  .حة على مشاركة المرأة في الحياة السياسيةأثر االحتالل والنزاعات المسلّ  )7(  
  
  اإلعالم  )ز(
  

  قضية العدالة بين الجنسين؛بدور اإلعالم في تنمية وإثارة الوعي   )1(  
  قضايا التمييز ضد المرأة؛تجاه اسية اإلعالمية الحس  )2(  
  دور اإلعالم في تشكيل اتجاھات الرأي العام وقيمه؛  )3(  
  لجنسين؛حول امطية ر من الصور النّالتحر�  )4(  
 .دور اإلعالم في نشر المفاھيم والقيم القائمة على المساواة وعدم التمييز ضد المرأة  )5(  

  
  رتبة على الرجل والمرأة من حيثة المتيبيان اآلثار البيئ  )ح(
  

  استخدام الموارد الطبيعية؛  )1(  
  النفايات وطرق التخلص منھا؛  )2(  
  مصادر التلوث البيئي؛  )3(  
  وسائل الصرف الصحي؛  )4(  
  الزراعة واستخدام األسمدة الطبيعية والكيماوية؛  )5(  
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  ة الحصول عليھا؛يمياه الشرب وكيف  )6(  
  استخدام المبيدات؛  )7(  
  .إدارة الموارد الطبيعية  )8(  
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  .دليل تضمين النوع االجتماعي في برنامج األغذية والزراعة العالمي  )5(
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  1المرفق 
  

  العربية المكلفة بالنھوض بالمرأةالبلدانلى الجھات المختصة في إاالستبيان الموجه 
  

A معلومات عامة  

A1   ف بتعبئة النموذجإسم الشخص المكل(اإلسم(  .........................................................  

A2   الوظيفية لمعبئ النموذجالصفة(المسمى الوظيفي (  .........................................................  

A3  
النھوض           ـ ة ب ـ ة المكلف ـ إسم الجھاز المكلّف أو اآللي

  بالمرأة
.........................................................  

A4  سنة تأسيس الجھاز  
  

A5  

 المكلفة بالنھوض صفة الجھاز المكلّف أو اآللية
  بالمرأة

  
  )إجابة واحدة( في المربع (x) يوضع الرمز

  .ينتمي إلى القطاع الحكومي  -1
  
  .ينتمي إلى القطاع األھلي  -2
  
  .ينتمي إلى القطاع شبه الحكومي  -3
  
رى        -4 ـ ى  (ينتمي إلى قطاعات أخ ـ يرج

  ).التحديد

  
  
  
  
  

A6  
  لجھاز األساسيةامرجعية 

  
  إجابة واحدة

  .ب رئيس الجمھوريةمكت  -1
  
  .مكتب رئيس مجلس الوزراء  -2
  
  .مجلس الوزراء  -3
  
  ).يرجى التحديد(غير ذلك   -4

  
  
  
  
  

A7  
  الصفة الوظيفية لرئيس أو لرئيسة الجھاز

  
  إجابة واحدة

  .وزيرة/وزير  -1
  
  .وكيلة وزارة/وكيل  -2
  
  .وكيل مساعد أو وكيلة مساعدة  -3
  
  .مدير عام أو مديرة عامة  -4
  
  .مديرة/مدير  -5
  
  ).يرجى التحديد(  -7
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B إلتزام الحكومة السياسي إنشاء آليات النھوض بالمرأة  

B1  
ي         ـ ما ھي المھمة األساسية المنصوص عليھا ف

  ).الرجاء ذكر النص(كتاب التكليف 
  

  ال  نعم  المھمة   

B2  
ة          ـ رون مھم ـ بناء� على كتاب التكليف، ماذا تعتب

  ؟...)وزارة، أم ھيئة وطنية،أكان (الجھاز 

  .سياسية  -1
  
  .تخطيطية  -2
  
  .تنفيذية  -3
  
  .إشرافية  -4
  
ة -5 ــ ـ أثير مھم ــ ـ  ت

  .وضغط
  
ى  (غير ذلك    -6 ـ يرج

  ).التحديد

    

B3  

عدد الموظفين العاملين أو الموظفات العامالت 
  على مالك الجھاز؟

  يوضع العدد باألرقام في المربع

  

B4 
از       أذكري/أذكر ـ ة للجھ ـ و  ( األھداف العام ـ أھ

اب      ) وزارة، أم لجنة، أم ھيئة     ـ ى كت ـ اء عل ـ بن
  ).الرجاء ذكر األھداف العامة والمحددة(التكليف 

  

B5 
ة          ـ از أو اآللي ـ ھل وضعت ميزانية خاصة بالجھ

  المكلّفة بالنھوض بالمرأة؟

  
      ال        نعم  

B6 ة العامةيانيزة المؤسسة إلى الميانيزنسبة م        %  

B7 
ة أو    البلدانھل تتلقى المؤسسة دعماً من       ـ  المانح

      ال        نعم    المنظمات الدولية؟

B8 
ات           ـ ن جھ ـ سة م ـ نسبة الدعم الذي تتلقاه المؤس

  .ة العامةيانيزأخرى إلى الدعم المقدم من الم
      %  

B9 
ھل يكفي الدعم الذي تحظى به المؤسسة إن من         

    ال        نعم    طتھا؟الميزانية العامة أم من الخارج لتنفيذ أنش

C الدور  

C1 
ھل تمتلك المؤسسة قاعدة بيانات موز�عة بحسب       

ى /، أو ذكر  امرأة/رجل(نوع الجنس    ـ ي   )أنث ـ ، ف
  المجاالت السكانية، واالقتصادية، واالجتماعية؟

ـ  -1 ـ االت يف ـ ـ  المج
  .السكانية

  
االت    -2 ـ ـ ي المج ـ ـ ف

  .االقتصادية
  

  نعم
  
  نعم
  
  منع

  ال
  
  ال
  
  ال
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االت    -3 ـ ـ ي المج ـ ـ ف
  .االجتماعية

C2 
ة           ـ ة أو أھلي ـ ساندة حكومي ـ ھل تتوافر آليات م

  للنھوض بالمرأة؟

  .حكوميةآليات   -1
  
  .أھليةآليات   -2

  نعم

  

  نعم

  ال

  

  ال

C3 
ى          /أذكر ـ ات عل ـ ذه اآللي ـ ى ھ ـ أذكري أمثلة عل

  حددي نطاق عملھا؟/المستوى الحكومي، وحدد
  

C4 
ى          /أذكر ـ ات عل ـ ذه اآللي ـ ى ھ ـ أذكري أمثلة عل

  حددي نطاق عملھا؟/المستوى األھلي، وحدد
  

C5 
سة          ـ ما ھي طبيعة العالقة التي تربط بين المؤس

  المعنية بالنھوض بالمرأة واآلليات المساندة؟

 .عالقة شراكة  -1
  
 .عالقة تنسيقية  -2
 
 .عالقة تعاون  -3
 
ى      -4 ـ عالقة قائمة عل

 .تبادل المعلومات
 
ى  (غير ذلك     -5 ـ يرج

  ).التحديد

  

C6 
ل        ھ ـ ة عم ـ ل تمتلك المؤسسة استراتيجية وخط

  تفصيلية؟

  
    ال        نعم  

D التدقيق على أساس نوع الجنس  

D1 ال        نعم    جري تدقيق على أساس نوع الجنس؟ھل ُأ    

D2 على أي مستوى جرى ھذا التدقيق؟  

ستوى    -1 ـ ـ ى م ـ ـ عل
  .المؤسسة

ستوى    -2 ـ ـ ى م ـ ـ عل
  .الوزارات

  ال        نعم

  ال        نعم

D3  
ى إجراء التدقيق، ھل أخذت المؤشرات التالية       لد

  بعين االعتبار؟

مؤشرات   -1
  .السياسات

مؤشرات األھداف   -2
  .العامة والخاصة

 .مؤشرات البرامج  -3

مؤشرات   -4
 .المشروعات

 .مؤشرات األنظمة  -5

 .مؤشرات األنشطة  -6

مؤشرات   -7

  ال        نعم

  ال        نعم

  ال        نعم

  ال        نعم

  ال        نعم

  ال        نعم

  ال        نعم
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 .الموظفين

  .مؤشرات أخرى  -8
  )يرجى التحديد(

  ال        نعم

D4  
ھل وضعت المؤسسة مؤشرات من أجل مراقبة       
  التقدم المحرز بخصوص وضع المرأة وقياسه؟

    ال        نعم  

D5 أذكري بعض األمثلة على ھذه المؤشرات/أذكر.    

D6  
ول      ھل تقوم المؤسسة بتنفيذ    ـ ة ح ـ  أنشطة تدريبي

سياسات     النوع االجتماعي منھاج تعميم    ـ ي ال ـ  ف
  والخطط والبرامج؟

    ال        نعم  

D7  
ة          ـ شطة التدريبي ـ من ھي الفئة المستفيدة من األن

  ؟النوع االجتماعيحول مناھج تعميم 

فئة موظفي القطاع   -1
  .الحكومي

فئة موظفي القطاع   -2
  .الخاص

فئة موظفي القطاع   -3
 .األھلي

 .فئة اإلعالميين  -4

فئة موظفي   -5
 .المؤسسة

 . غيرھا من الفئات  -6
  )يرجى التحديد(

  ال        نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

  ال        نعم

D8  كيف تنفذ المؤسسة برامجھا التدريبية؟  

التعاقد مع الجھات ب  -1
  .المتخصصة

 بتوظيف  -2
ين متخصص

 في متدريبھو
  .المؤسسة

 . بوسائل أخرى  -3
  )ديحديرجى الت(

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

D9  
  عدد الذين استفادوا من التدريب

ذكور          ـ ع لل ـ ل المرب ـ يوضع العدد باألرقام داخ
  واإلناث

    ال        نعم  

D10  صھل�ال        نعم    ؟ بميزانية التدريبخص    

D11   ؟الميزانيةما ھو مصدر ھذه  

  .حكومي  -1

  .جھات مانحة  -2

  .مصدر آخر  -3
  )ديحديرجى الت(

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم
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D12 
 ةأبحاث خاص/ھل تقوم المؤسسة بتنفيذ دراسات

  ؟ھابقضايا المرأة وأوضاع
    ال        نعم  

D13  من ھي الجھة المنفذة لھذه الدراسات؟  

  .الجامعات  -1

  .ونتعاقدمن وباحث  -2

قسم خاص /دائرة  -3
بالدراسات في 
الجھاز المكلف 
  .بالنھوض بالمرأة

   ال       نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

D14 ي أمثلة على الدراسات واألبحاثأذكر/أذكر.    

D15 
قف اموال  حولھل تقوم المؤسسة بإعداد أوراق

 قضايا المرأة السياسات التي تعتمدھا بشأنأو 
  ھا؟وأوضاع

    ال        نعم  

D16 
قف االموحول  األوراقمن يقوم بإعداد 

    ؟والسياسات

D17 
تعرض خاللھا  إعداد لقاءات خاصة يجريھل 

  ھذه األوراق المتعلقة بالمواقف والسياسات؟
    ال        نعم  

D18  من ھي الجھة المستھدفة من ھذه األوراق؟  

  .الوزراء  -1

أعضاء المجلس   -2
  .التشريعي

  .نواإلعالمي  -3

  .ألھليةالمنظمات ا  -4

 . أخرىجھات   -5
  )يرجى التحديد(

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

D19  

شاريع    أم قوانينأم  ھل قمتم باقتراح سياسات      ـ  م
  وتعميم النھوض بأوضاع المرأة،  ب تتعلققرارات  
وة    من أجل رأب   النوع االجتماعي مراعاة   ـ  الفج

  بين الجنسين؟

  .تسياسا  -1

  .قوانين  -2

  .مشاريع  -3

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

D20 
الرجاء ذكر أمثلة مع تحديد الجھة التي قدمت 

    .ھايلإ

D21 
ثار السياسات الحكومية آھل قمتم بتحليل 

 المرأة بشأنوالقوانين واإلجراءات المتخذة 
   الفجوات بين الجنسين؟من أجل رأبودورھا 

    ال        نعم  

D22 ي أمثلة على ھذا النوع من التحليلأذكر/أذكر    
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D23 
باالستناد  للميزانية الًتحلي أم  دراسةأجريتمھل 
  ؟النوع االجتماعيإلى 

    ال        نعم  

D24 
االستنتاجات التي خلصت إليھا ھذه ما ھي أبرز 
    ؟ التحليل ھذاالدراسة أو

S العالقة مع المؤسسات األھلية  

S1 
المؤسسات مختلف  مؤسستكم وبين بينتربط ھل 

    ال        نعم    ؟عالقة مااألھلية 

S2  
ين     نوع العالقة  ھوما   ـ ستكم    التي تربط ب ـ  مؤس

م     (المؤسسات األھلية؟   وبين   ـ ع رق ـ الرجاء وض
  ).اإلجابة في المربع

  .قانونيةعالقة   -1

  .تعاقديةعالقة   -2

  .تنافسعالقة   -3

  .تكاملعالقة   -4

  .مركزيةعالقة   -5

  .المركزيةقة عال  -6

  .تشاورعالقة   -7

  .تنسيقعالقة   -8

  .تعاونعالقة   -9

  .عالقة تشبيك -10

نوع آخر من  -11
يرجى  (. العالقات
  )التحديد

  

  ال  نعم  اآلليات المستخدمة   

S3 
ي   ما ھي اآلليات المستخدمة      ـ ضي ف ـ ذه   للم ـ  ھ

  العالقة؟

  .جتماعاتالاعقد   -1

  .بالھاتفالتواصل   -2

ل   إقامة   -3 ـ ورش عم
  .امةع

الت     -4 ـ إجراء مراس
  .لكترونيةإ

ات -5 ـ ـ رى آلي ـ ـ . أخ
  )يرجى التحديد(

    

S4 
ضل ما ھي أھم النجاحات التي تحققت        ـ ذه   بف ـ  ھ

  العالقة؟
  

  نقاط الضعف  نقاط القوة    

S5 ما ھي أھم نقاط الضعف والقوة في ھذه العالقة؟  

    

  التحديات  الفرص    
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S6  في ھذه العالقة؟ما ھي أھم الفرص والتحديات  

    

E إعداد التقارير الوطنية  

E1 
ھل قمتم بإعداد التقارير الوطنية الخاصة بوضع       

  :وعرضھاالمرأة 

المستوى على   -1
  .الحكومي

المستوى على   -2
  .اإلقليمي

المستوى على   -3
  .الدولي

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

E2 
ساندة الحكوم         ـ ات الم ـ راك الجھ ـ ة  ھل تم إش ـ ي

  واألھلية في إعداد ھذه التقارير؟

  .إشراك الحكومة  -1

إشراك القطاع   -2
  .األھلي

    ال      نعم

    ال      نعم

E3 
تدريب في إعداد  أم دعم أم يتم أي مساندةھل تلقّ

    ال        نعم    التقارير الوطنية؟

E4 من ھي الجھة المساندة إلعداد ھذه التقارير؟  .............................................................  

E5 
تدريب في إعداد  أم ھل تلقيتم أي مساندة

  األوراق المتعلقة بالمواقف أو السياسات؟
    ال        نعم  

E6 
ت       إي  أذكر/أذكر ـ واء كان ـ سم الجھة المساندة س

  .أو محلية منظمة دولية
.............................................................  

.............................................................  

E7 
 من أجل وضعتدريب  أو ھل تلقيتم أي مساندة
  ؟النوع االجتماعي تعميمسياسات تعمل على 

    ال        نعم  

E8 
 تي دعمت وضع ھذه السياسات؟    من ھي الجھة ال   

ت     ،سمإليرجى ذكر ا  ( ـ ة     سواء كان ـ ذه الجھ ـ ھ
  )دولية أم أھلية  أمحكومية

.............................................................  

.............................................................  

E9 
ل    ھل تستعينون بخبراء     ـ رامج    من أج ـ ذ ب ـ تنفي

  ؟تدريبية إلعداد التقارير اإلقليمية والدولية

  .محليينخبراء   -1

من خبراء   -2
  .الخارج

 من كلغير ذ  -3
يرجى  ( .الخبراء
  )التحديد

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

  هالجھة التي قدمت  سم التقريرإ   
 التي قدم السنة

  فيھا التقرير



  -68-

E10 

ة       أذكر/أذكر ـ ة، والجھ ـ ي بعض التقارير المقدم
 التي قد�مت فيھا ھذه التقارير       والسنة ھاالتي قدمت 
اقية القضاء على جميع أشكال     اتفتقرير   (ونوعھا

رارات      التمييز ضد المرأة،     ـ  تقرير حول تنفيذ ق
  ).لخ إالعنف ضد المرأة،تقرير حول ، بيجين

      

F البرامج الخدماتية  

F1 
ھل تنفذ المؤسسة برامج خدماتية ريادية للنھوض 

  بأوضاع المرأة؟
    ال        نعم  

F2  ما نوع ھذه البرامج المنفذة؟  

  .ريبتدبرامج   -1

  .إقراضبرامج   -2

إرشاد برامج   -3
  .اجتماعي

إرشاد برامج   -4
  .قانوني

رصد برامج بشأن   -5
  .ىشكاوال

  .برامج إعالمية  -6

تأثير برامج بشأن ال  -7
  .ضغطالو

  .برامج أخرى  -8
  )يرجى التحديد(

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      منع

    ال      نعم

F3  ؟ التدريبما ھي مجاالت  

  .مھنيالتدريب ال  -1

رفع التدريب ألجل   -2
كفاءة مستوى ال

  .داريةاإلقدرات الو

 رفعالتدريب ألجل   -3
 الكفاءة مستوى

  .والقدرات القيادية

التدريب على   -4
مھارات التحليل 

والتخطيط والتقييم 
النوع من 

  .االجتماعي

من غير ذلك   -5
 . جاالت التدريبم
  )ديحديرجى الت(

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم

    ال      نعم
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F4 
تنفيذ ھذه األنشطة مباشرة    ب تضطلع المؤسسة ھل  

  خرى؟أأم بالتعاقد مع جھات 

  .مباشرة  -1

  .بالتعاقد  -2

    ال      نعم

    ال      نعم

F5 من ھي الجھات المشاركة في التنفيذ؟  
  

F6 
ذتھا        ةالرجاء ذكر ثالث   ـ رامج نف ـ ى ب ـ  أمثلة عل

  المؤسسة وتعتقدون أنھا ناجحة؟

  

F7 
االت          ـ ي المج ـ ما ھي أبرز نجاحات المؤسسة ف

  ھا؟تالتي نفذ

  

  العدد  نوع اإلعالن  اآلليات المستخدمة   

F8 
ا         ـ ن إنجازاتھ ـ رة  (كيف تعلن المؤسسة ع ـ للفت

  ؟)2005-2006

د  -1 ــ ؤتمرات بعق ــ م
  .صحفية

  .ورش عملم بتنظي -2

  .ندواتعبر ال -3

د  -4 ــ ؤتمرات بعق ــ م
  .ةعام

ع   عبر   -5 ـ لقاءات م
  .المسؤولين

ع   عبر   -6 ـ لقاءات م
  .المانحين

  .نشراتبواسطة ال -7

ر -8 ـ ـ صفحة عب ـ ـ  ال
  .لكترونيةإلا

    

F9 ال        نعم    لكترونية باستمرار؟إلھل يتم تحديث الصفحة ا    

F10 لكترونية؟إلصفحة اما ھو عنوان ال    

     
 مرٍض
  مرٍض  جداً

غير 
  مرٍض

غير 
 مرٍض
  نھائياً

F11 
تجاه دولتكم السياسي الرسمي     مون التزام كيف تقي� 

  إدماج المرأة في مجاالت الحياة المختلفة؟

على مستوى   -1
رئيس (الحكومة 
  .)الدولة

على مستوى   -2
ء ارئيس الوزر

  .)مجلس الوزراء(
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على مستوى   -3
  .األحزاب

F12 
االجتماعية  وھل تتضمن خطة التنمية االقتصادية

  مكوناً خاصاً لتفعيل مشاركة المرأة في التنمية؟
    ال        نعم  

F13 
ل    مكو�نا  تضمن الخطة   تإن كانت    ـ اً لتفعي ـ خاص

  .الرجاء ذكر البند، فمشاركة المرأة في التنمية

  

F14 �ال        نعم    صت موارد مالية وبشرية لتنفيذ ذلك؟ھل خص    

F15 
لسياسات  اليات لمتابعةآ المؤسسة تتوافر لدىھل 

 تھامراقب ووالبرامج المنفذة على المستوى الوطني
  ؟ھاوتقييم

    ال        نعم  

F16 لياتآلالرجاء ذكر ھذه ا.  
  

F17 
ما ھي القرارات المتخذة من أجل زيادة مشاركة        

   القرار؟صنعفي والسياسية في الحياة لمرأة ا

  

H الرجاء تزويدنا بالمعلومات اإلحصائية التالية من المصدر الرسمي( معلومات إحصائية(  

Ha ًالسنة  %إناث  %ذكور  التعليم: أوال  

Ha1 
ى      انسبة اإلناث اللو   ـ تي يعرفن القراءة والكتابة إل
  .مجموع اإلناث

      

Ha2 
ـ      راءة   والتوزيع النسبي لألفراد الذين يعرف ـ ن الق

  .والكتابة
      

Ha3 المدارسبجمالي إلمعدل االلتحاق ا.        

Ha4 الجامعاتبجمالي معدل االلتحاق اإل.        

Ha5 معدل األمية.        

Ha6 نسبة التسرب في المرحلة األساسية.        

Ha7 نسبة التسرب في المرحلة الثانوية.        

Ha8 
يم          ـ ي التعل ـ اث ف ـ التوزيع النسبي للذكور واإلن

  .يالمھني والتقن
      

Hb ًالسنة  %إناث  %ذكور  العمل: ثانيا  

Hb1 
وة          ـ ي ق ـ شاركين ف ـ التوزيع النسبي لألفراد الم

  .العمل
      

Hb2 معدل البطالة بين األفراد.        
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Hb3 
اع          ـ ي قط ـ املين ف ـ التوزيع النسبي لألفراد الع

  .الزراعة والصيد
      

Hb4 
دين          ـ ي التع ـ املين ف ـ التوزيع النسبي لألفراد الع

  .المحاجر والصناعة التحويليةو
      

Hb5 
اء        ـ ي البن ـ املين ف ـ راد الع ـ التوزيع النسبي لألف

  .والتشييد
      

Hb6 
ارة       ـ ي التج ـ املين ف ـ التوزيع النسبي لألفراد الع

  .والمطاعم والفنادق
      

Hb7 
ل           ـ ي النق ـ املين ف ـ راد الع ـ التوزيع النسبي لألف

  .والتخزين واالتصاالت
      

Hb8 
اع        التوزيع النس  ـ ي قط ـ املين ف ـ بي لألفراد الع

  .الخدمات
      

Hb8 معدل األجر اليومي.        

Hb9 
ة         ـ وى العامل ـ التوزيع النسبي لألفراد خارج الق

  .يةعمال المنزلاألبسبب 
      

Hc ًالسنة  %إناث  %ذكور   القراروصنعالمرأة : ثالثا  

Hc1 عدد الوزراء في القطاع الحكومي.        

Hc2 
اع    من الجنسين   لوزارة  ا عدد وكالء  ـ ي القط ـ ف
  .الحكومي

      

Hc3 
ساعد  وكالءالعدد   ـ سين     ن  يالم ـ ن الجن ـ ي  م ـ ف

  .الوزارات
      

Hc4  في الوزاراتين من الجنسينالعام مدراءالعدد .        

Hc5 تارا في الوز من الجنسينعدد المدراء.        

Hc6 التابعين للدولة من الجنسين عدد السفراء.        

Hc7 في الدولةةد القضاعد .        

Hc8 عدد وكالء النيابة.        

Hc9 نسبة النساء في القطاع غير الحكومي.        

Hc10 نسبة النساء في األحزاب.        
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  2المرفق 
  

  المھمة األساسية المنصوص عليھا في كتاب التكليف
  
  المھمة  بلدال

حديد األولويات والخطط والبرامج في ت، ووضع السياسة العامة المتعلقة بالمرأة  -  األردن
  .قضايا المرأةفي  يالقطاعين الحكومي وغير الحكومي والمرجع الرئيس

إبداء الرأي والبت بالمرجع لدى جميع الجھات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص   البحرين
  .في األمور المرتبطة باإلسكوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة

  .سياسة الحكومة في مجاالت المرأة واألسرة والطفولةتنفيذ   -  تونس

  .العناية الخاصة إيالء المرأة واألسرة والطفولة ذات الحاجات الخاصة  -

  .رة والطفولةستقديم خدمات إعالمية تتعلق بالمرأة واأل  -

  .اإلشراف على المؤسسات التي تعمل في مجاالت المرأة واألسرة والطفولة  -

  .تشمل المسنينكي ، ل2004نوفمبر /تشرين الثاني من  ابتداء�لذي تم�، اتوسيع الوزارة  -

تجسيد برنامج الحكومة في مجال األسرة وقضايا المرأة من خالل أعمال تقوم على   -  الجزائر
عالم والمجتمع المدني، ضمن مقاربة إل والتكامل مع المؤسسات الرسمية واةشاركمال

  . المستقبلفراقوامھا تعميق المعرفة بالواقع واستش

سھام في إلاتحسين قدرتھا على تھدف إلى تسريع عملية النھوض بواقع األسرة السورية، و  ةسوريالجمھورية العربية ال
  .جھود التنمية

  .تعتبر وزارة الدولة لشؤون المرأة آلية وطنية للنھوض بالمرأة العراقية  العراق

ولة، تھدف إلى حماية األسرة ورعايتھا في إطار الخطة العامة للد، وضع خطة قومية  -  قطر
في مختلف المجاالت، بخاصة االجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية واالقتصادية 

  .والبيئية

جمع البيانات ، وتعزيز دور األسرة في المجتمعالرامية إلى اقتراح السياسات العامة   -
مات مركزية في ھذا واإلحصاءات الخاصة باألسرة، والعمل على إنشاء شبكة معلو

  .المجال

  .العمل على تحقيق التكافل االجتماعي، واقتراح التشريعات الالزمة لذلك  - 

  .التنسيق والتشاور مع الوزارات واألجھزة الحكومية األخرى والھيئات والمؤسسات  - 

  . ومتابعة تنفيذھا،إبداء الرأي في مشاريع االتفاقيات التي تبرم في مجال حماية األسرة  -

التعاون مع الھيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بشؤون األسرة وتمثيل الدولة   -
  .بحث قضايا األسرةمن أجل في المؤتمرات والندوات التي تعقد 

  .توعية المجتمع بأھمية قضايا األسرة وسبل معالجتھا  - 

  .موضوعات تخص األسرةحول عقد المؤتمرات والندوات   -

 بقيمة المرأة وإدراكاً للمكانة التي تتمتع بھا المرأة الكويتية، بصفتھا صانعة األجيال إيماناً  الكويت
رغبة في تعزيز التنسيق والتعاون مع ال و، األسرةداخل تؤديهومربيتھا، والدور المھم الذي 

 اًصدر مجلس الوزراء قرارأ العربي والدولي، ينمجلس التعاون الخليجي والمجتمعبلدان 
 بإنشاء لجنة شؤون المرأة برئاسة سمو الشيخة لطيفة 2006يونيو / حزيران30 بتاريخ
 العربية البلدانجاء القرار منسجماً ومتجاوباً مع قرار جامعة  وقد  .صباحال  السالمالفھد

  .بتأسيس أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون المرأةالقاضي 
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  المھمة  بلدال
  .ال إجابة  لبنان

مجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة اقتراح السياسة العامة لل  -  مصر
جھودھا في برامج التنمية و وإدماج دورھا ،داء دورھا االقتصاديأوتمكينھا من 

  .الشاملة

  .وضع مشروع خطة قومية للنھوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجھھا  -

لجھات إلى امالحظات الومقترحات ال ورفع ھا المرأة وتقييمشأنبمتابعة السياسة العامة   -
  .المختصة

مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضھا على السلطة بإبداء الرأي   -
 للنھوض بأوضاع الالزمةالمختصة، والتوصية باقتراح مشاريع القوانين والقرارات 

  .المرأة

  .االتفاقيات المتعلقة بالمرأةبكافة إبداء الرأي   -

  .ھافي المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤونتمثيل المرأة   -

  .إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة  -

  . مواضيع تخص المرأةتتناولعقد مؤتمرات وندوات   -

  .تنظيم دورات تدريبية لتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقھا وواجباتھا  -

  .ت والمجالت والمطبوعاتإصدار النشرا  - 

  .ال إجابة  المغرب

 والنھوض الشامل ،السياسيعلى الصعيد لدولة اإدماج قضايا المرأة في توجھات     اليمن
بأوضاعھا ومستوى مشاركتھا في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 تحقيق من أجل ھاار ورسم السياسات العامة واالستراتيجيات والبرامج وإقر،والثقافية
  .األھداف
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  3المرفق 
  

   على كتاب التكليف، بناًء)ھيئة أم لجنة أم وزارةأكان (األھداف العامة للجھاز 
  
  األھداف  بلدال

  .تنفيذ االستراتيجية الوطنية  -  األردن
  .دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة  -
  .المشاركة في رسم الخطط التنموية  -
كة في اللجان الرسمية واالستشارية التي تشكلھا الحكومة في كل ما يتصل المشار  -

  .بقضايا المرأة
  .ھااقتراح السياسات العامة في مجال تنمية شؤون المرأة وتطوير  -  البحرين

  . في الحياة العامة وبرامج التنميةھادماجإتمكين المرأة و  -

  .وضع مشروع خطة وطنية للنھوض بالمرأة  -

  .لمبادئ المتعلقة بالمرأة في ميثاق العمل الوطنيتفعيل ا  -

  .ھا المرأة وتقييمالمتعلقة بشؤونمتابعة السياسة العامة   -

  .تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأةبشأن تقديم االقتراحات   -

المشاركة في اللجان التي تشكلھا الحكومة، وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل   -
  .العربية والدوليةوالمنظمات 

  .إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة  -

  .عقد المؤتمرات والندوات، وتوعية المجتمع بقضية المرأة  -
ساسية للمرأة وتحقيق المساواة القانونية بينھا وبين ألالعمل على احترام الحقوق ا  -  تونس

  .الرجل

  .نسانه ترسيخ المبادئ العامة لحقوق اإلي اتجاتطوير السلوكيات ف  -

  . إدماجھا في مسيرة التنميةبغية زيادة نسبةلموارد البشرية النسائية اتأھيل تحسين   -

  .تحسين تمثيل المرأة في الھيئات المنتخبة وفي مواقع تحديد السياسات  -

لطفولة التعريف بالتشريعات وبالمكاسب في مجال النھوض بالمرأة واألسرة وا  -
  .والمسنين

القضاء على القوالب النمطية في وسائل اإلعالم والسعي إلى تمرير صورة متوازنة   -
  .عن المرأة

  الجزائر
  

  . في الوقت الحاضرألسرة وقضايا المرأةوضع اتقييم   -
  .ھاوضع سياسة وطنية لألسرة وقضايا المرأة وتنفيذ  -
  .تعزيز اإلطار المؤسسي  -
  .والت البنية المجتمعيةتعميق المعرفة بتح  -
  .المرأةما يتعلّق بشؤون تفعيل وظيفة اإلعالم واالتصال في  -
  .تمكين التشريع الوطني المتعلق باألسرة والمرأة  -

  .حماية األسرة وتحقيق تماسكھا والحفاظ على ھويتھا وقيمھا  -  ةسوريالجمھورية العربية ال

  .جوانبھامختلف تحسين مستوى حياة األسرة ب  -

تعزيز دور األسرة في عملية التنمية من خالل تطوير تفاعلھا مع المؤسسات والھيئات   -
  . بشؤون األسرة بما يخدم أھداف الھيئةالمعنيةوالدولية  العربية
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  األھداف  بلدال
  .ال إجابة  العراق
  .تعزيز دور األسرة في المجتمع  -  قطر

  .العمل على رعاية األسرة وتعزيز الروابط األسرية  -

  .ت التي تواجه األسرة واقتراح الحلول المناسبة لھادراسة المشكال  -

العمل على تحقيق األھداف التي نصت عليھا المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون   -
  .األسرة

واالقتصادية منھا العمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، االجتماعية   -
  .والسياسية

  .العاملةالعمل على تحسين أوضاع المرأة   -

  .احتياجات خاصةالمعاقات وغيرھن ممن لھن اإلشراف على رعاية   -

التنسيق بين األنشطة التي تمارسھا مؤسسات المجتمع المدني في الدولة من جھة   -
  .قليمية والدولية من جھة أخرىإلوالمنظمات ا

دراسة مشكالت انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لھا، وذلك بالتنسيق   -
  .والتشاور مع الجھات المختصة

 الھيئات الحكومية ومنظمات تبذلھا لجنة شؤون المرأة بتنسيق الجھود الوطنية التي قيام  -  الكويت
  . بقضايا المرأةعنيةالمجتمع المدني الم

اقتراح السياسات العامة والخاصة بمجاالت شؤون المرأة، واتخاذ اإلجراءات التي   -
  .تخدم أھدافھا

دراسات إعداد لجھات الحكومية المعنية وإلى اوصيات المتعلقة بقضايا المرأة  الترفع  -
  .أثر دور المرأة في التنميةحول ميدانية 

  .ال إجابة  لبنان

إعداد خطط النھوض بالمرأة المصرية كجزء ال يتجزأ من الخطة القومية للتنمية   -   مصر
  .الجنسنوع تراعي احتياجات ميزانيات ة، وإعداد ياالقتصادية واالجتماعية والسياس

  .في المجرى الرئيسي للتنمية النوع االجتماعيإدماج    - 
  .ال إجابة  المغرب

  .متابعة تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والخطط والبرامج  -  اليمن
  .التوعية بقضايا المرأة وحقوقھا ونشر الوعي القانوني  -
  .اصة بالمرأةإعداد الخطط والمشاريع والبرامج الوطنية الخ  -
  .التنسيق مع الجھات الوطنية الحكومية وغير الحكومية  -

 



   -76-

  4المرفق 
  

  أمثلة على اآلليات المساندة على المستويين الحكومي واألھلي
  

  المستوى األھلي  المستوى الحكومي  البلد
ي وزارة      : دوائر مختصة بالمرأة    األردن ـ در ف ـ وحدة الجن

  .التخطيط، ومديرية المرأة في وزارة العمل
  .تجم�ع لجان المرأة الوطني األردني

  .اماالتحاد النسائي األردني الع

  .اتحاد المرأة األردنية

ة      ـ الصندوق األردني الھاشمي للتنمي
  .البشرية

  .مؤسسة دبي لتنمية المرأة، وحدة المرأة  -  اإلمارات العربية المتحدة

ارات         - ـ ة اإلم ـ مركز البحوث والوثائق، جامع
  .العربية

  .وحدة تخصص المرأة  -

ة  (الجمعيات المسائية    ـ ، )إمارات الدول
  .النوادي النسائية

تتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية مع المجلس        البحرين
ين         ـ فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتمك
س        ـ المرأة وبإعطاء التوصيات الصادرة عن المجل
ا         ـ داد برامجھ ـ ومقترحاته ومشاريعه أولوية عند إع

  .وخططھا التنموية

تقوم جمعيات نسائية عديدة، كاالتحاد     
ا   النسائي البحريني، ب   ـ توجيه جھودھ

  .نحو ما فيه صالح المرأة

سنين        -  تونس ـ رة والم ـ : المجلس الوطني للمرأة واألس
شاري      1992أنشئ في عام     ـ ل است ـ ، وھو ھيك

وزارات   ــ ف ال ــ ن مختل ــ ين م ــ ضم ممثل ــ ي
ي        ـ ة ف ـ والمنظمات والجمعيات الوطنية العامل
مجاالت ذات عالقة بالمرأة واألسرة والمسنين      

  .وبعض الكفاءات الوطنية

ديف  م  - ـ وث      : رصد الكري ـ ز البح ـ شئ مرك ـ أن
والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة في      

، وھو ھيكل علمي يعمل على وضع  1990عام  
ضطلع         ـ نس، وي ـ آليات تحليل بحسب نوع الج

  :بالمھام التالية

ور          - ـ رأة وتط ـ إنجاز دراسات وبحوث حول الم
  .وضعھا في المجتمع

ا        - ـ ة بأوض ـ ع جمع المعطيات والوثائق المتعلق
  .المرأة والحرص على نشرھا

  .إنجاز تقارير حول مختلف أوجه تطور المرأة  -

ذه    : اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية     - ـ شئت ھ ـ أن
ام      ـ داد       1991اللجنة في ع ـ ار اإلع ـ ي إط ـ  ف

وقد ).  1996-1992(للمخطط الثامن للتنمية    
عت          ـ اً، ووض ـ اراً مرجعي ـ ة إط ـ أعدت اللجن

المرأة واأل      ـ رة  استراتيجية عمل للنھوض ب ـ س
وأدرجتھا ضمن ھذا المخطط، ثم تولت متابعة       

ا     .  إنجازھا وتقييمھا  ـ ة عملھ ـ وواصلت اللجن
) 2001-1997(بالنسبة إلى المخططين التاسع     

  ).2006-2002(والعاشر 

تراتيجي         - ـ لجنة إدماج المرأة في التخطيط االس
  .للتنمية

ات         ـ م اآللي ـ ن أھ ـ تعتبر الجمعيات م
ا  المساندة للنھوض بالمرأة باعتب    ـ ارھ

ت   .  شريكاً أساسياً وفاعالً   ـ لذلك دأب
  :الوزارة على

  
از         - ـ راكة إلنج ـ ود ش ـ إبرام عق

مشاريع تتوافق أھدافھا وأولويات    
  .الوزارة

ار         - ـ ي إط ـ توفير الدعم المالي ف
  .التعاون الثنائي والدولي

اد       - ـ إسناد منح للجمعيات باالعتم
ى        ـ شطتھا عل ـ على مدى تأثير أن

  .وضع المرأة واألسرة

وف   - ـ ي  ت ــ ي والتقن ـ دعم الفن ــ ير ال
ي       ـ ساعدة ف ـ لألطر والجھات الم
ستوى       ـ ى م ـ العمل الميداني عل

  .الجمعيات
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  المستوى األھلي  المستوى الحكومي  البلد
ة            الجزائر ـ و ھيئ ـ رأة، وھ ـ رة والم ـ المجلس الوطني لألس

شاور          ـ مان الت ـ رأي وض ـ استشارية تتولى إبداء ال
شطة           ـ ة األن ـ ي كاف ـ يم ف ـ والحوار والتنسيق والتقي

  .واألعمال المتعلقة باألسرة

ي     جمعيات وطنية    ـ شط ف ـ ومحلية تن
مجال المرأة، سواء تعلق ذلك بالجانب    
  .االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي

ين     "ھيئة تخطيط الدولة      -  الجمھورية العربية السورية ـ سكان وتمك ـ مديرية ال
  ".المرأة

ة  "وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي       - ـ مديري
  ".تنمية المرأة الريفية

سنين،  "عمل  وزارة الشؤون االجتماعية وال     - ـ الم
  ".الجانحات، المعوقات

  .االتحاد النسائي العام
  .جمعية المبادرة االجتماعية

    ال إجابة  العراق
شؤون   (وزارة العمل والشؤون االجتماعية       قطر ـ إدارة ال

ة   (، اللجنة الدائمة للسكان     )االجتماعية ـ األمانة العام
وي   ـ ة       )للتخطيط التنم ـ وطني للثقاف ـ س ال ـ ، المجل

رأة  (تراث  والفنون وال  ـ ة     )وحدة الم ـ ة العام ـ ، الھيئ
  ).مركز إبداع الفتاة(للشباب 

ل        ـ ة الطف ـ ة لحماي ـ المؤسسة القطري
والمرأة، مركز االستشارات العائلية،    
المركز الثقافي للطفولة، مؤسسة قطر     
ة  ــ وم وتنمي ــ ة والعل ــ ة والثقاف ــ للتربي
اعي،       ـ اء االجتم ـ المجتمع، دار اإلنم
ري،        ـ ر القط ـ الل األحم ـ جمعية الھ

سات       الفر ـ ي المؤس ـ سائية ف ـ وع الن
  .الخيرية

ف      الكويت ـ ة      –صناديق الوق ـ شؤون االجتماعي ـ  وزارة ال
  . لجنة إصالح ذات البين األسرة–والعمل 

ام       ـ ع الع ـ ة   –جمعيات النف ـ  الجمعي
ال،     –التطوعية   ـ  مراكز القران لألطف

  .ومحو األمية للكبار
ي           لبنان ـ ة ف ـ تتعاون الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبناني

ان       ن ـ شاطاتھا مع اإلدارات العامة والوزارات واللج
  .البرلمانية

رأة       ـ تتعاون الھيئة الوطنية لشؤون الم
اللبنانية مع المنظمات غير الحكومية     

  .المعنية
ي          مصر ـ  وزارة  32إنشاء وحدات تعنى بتكافؤ الفرص ف

ومي         ـ تابعة لمكتب الوزير، وتتعاون مع المجلس الق
  .يز ضد المرأةللمرأة من أجل حل حاالت التمي

ذا         ـ ة ل ـ ر تنفيذي ـ المجلس مؤسسة غي
ن       ـ يستعان بمؤسسات غير حكومية م

كما يتم  .  أجل تنفيذ برامجه وأنشطته   
تبادل المعلومات عبر جلسات استماع     
ستوى       ـ وندوات مشتركة تنظم على م

ات ــ ة المحافظ ــ ذه .  كاف ــ ن ھ ــ وم
ة       ـ وض وتنمي ـ الجمعيات، جمعية نھ
وق       ـ صرية لحق ـ المرأة والمنظمة الم

  .ساناإلن
ي           المغرب ـ يتم التعامل والتنسيق مع أجھزة حكومية تعمل ف

مجال المرأة، مثل وزارة الصحة والتعليم والتخطيط       
  .والعدل

  .جمعيات المجتمع المدني

  .اإلدارات المعنية بالمرأة والوزارات  -  اليمن

  .فروع اللجنة في المحافظات  -

  .اإلدارات المعنية بالمرأة  -

شقائق    –اتحاد نساء اليمن     ـ منتدى ال
سان      ـ سة   –العربي لحقوق اإلن ـ  مؤس

ديمقراطي        ـ دني ال ـ ه الم ـ دعم التوج
رأة      –) مدى( ـ  منظمة سول لتنمية الم

ات      –والطفل   ـ رأة للدراس ـ  ملتقى الم
دريب  ــ ات –والت ــ ز المعلوم ــ  مرك

  .والتأھيل لحقوق اإلنسان
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  5مرفق ال
  

  ثار السياسات الحكوميةآتحليل حول أمثلة حول مؤشرات للقياس والمراقبة، وحول الدراسات واألبحاث، و
   الفجوة بين الجنسينرأبوالقوانين واإلجراءات المتخذة على المرأة ودورھا في 

  
  التحليل  الدراسات واألبحاث  المؤشرات  بلدال

 في الجنسدمج نوع حول ة دراسة تقييمي  .التقارير الدورية  األردن
  .االجتماعيةوالخطة االقتصادية 

تحليل الواقع المؤسسي لديوان 
  .الخدمة المدنية

قياس من أجل مؤشرات   البحرين
حاالت العنف والطالق 

  .والقضايا الشرعية

دراسة استطالعية حول تقنين أحكام   -
  .األسرة

دراسة عن تجربة المرأة البحرينية في   -
  .لدية والنيابيةاالنتخابات الب

دراسة عن العنف الموجه ضد المرأة   -
  .في مملكة البحرين

رصد التشريعات القانونية   -
تعديل ح االمتعلقة بالمرأة واقتر

 صب�ت بحيثبعض التشريعات 
  .في مصلحة المرأة

مشاريع القوانين ببداء الرأي إ  -
قبل عرضھا على السلطة 

المختصة والتوصية باقتراح 
ين والقرارات مشاريع القوان

  .لمرأةا  شؤونھمتي تال
يتولى الكريديف متابعة   تونس

وتقييم تطور وضع 
 وتقديم بيانات ،المرأة

 . دقيقة وتقارير دورية
كما ينجز دورات تكوينية 
وطنية ودولية في مجال 

حسب بالتحليل والتخطيط 
  .الجنسنوع 

  .دراسة المرأة ومھن المستقبل  -

  .معالعنف داخل األسرة والمجت  -

، المرأة والتنمية الحيوية في تونس  -
  .مقاربة التمكينو

  .المرأة والتشغيل في تونس  -

  بعنوانلتنميةا  ألغراضفبحث موظّ  -
ممارسة التعاون : الحرفيات النساء"

  ."والتضامن
 بعنوان لتنميةألغراض ابحث موظف   -

األنشطة اإلنتاجية للمرأة في القطاع "
  ".الفالحي

  .معالالمرأة واإل  -

  .المرأة والثقافة  -

من خالل إعداد المخططات 
التقارير الدورية ، والتنموية

الخاصة باالتفاقيات الدولية 
كاتفاقية القضاء على جميع أشكال (

  ).التمييز ضد المرأة

      .غير مكتمل  الجزائر
 الجمھورية

لعربية ا
  السورية

ليات المؤسساتية بحث حول اآل  -  
  .للنھوض بالمرأة

  . دور المسنينث حولحب  -

  .بحث حول التمكين السياسي للمرأة  -

  .التمكين الصحي للمرأة  -

  .أوضاع األسرة  -

لمرأة السورية ادراسة حول تمكين 
  .السياسيفي المجال 

  .معيالت األسر  -    العراق

  .تخفيف عبء الفقر عن كاھل المرأة  -

  .المرأة والصدمة  -

توظيف وسائل اإلعالم في إبراز   -
  .يجابية لدور المرأةالجوانب اإل

على موافقة رئاسة مجلس الوزراء 
تشكيل الھيئة العليا للنھوض 

  .بالمرأة
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  التحليل  الدراسات واألبحاث  المؤشرات  بلدال
  .تعليم المرأة وتدريبھا  -

إلى المعوقات أمام وصول المرأة   -    قطر
  .لمناصب القياديةا

دراسة إنشاء حاضنات لألطفال في   -
  .الوزارات والمؤسسات الحكومية

 جزئيدراسة فتح مجاالت للعمل ال  -
  .لمرأةا أمام

دراسة أوضاع القطريات المتزوجات   -
  .من أجانب

  .العنف ضد المرأة  -

  .المرأة القطرية واإلنترنت  -

  .دراسة اإلجھاض عند المرأة القطرية  -

  

حصول المرأة على   -  الكويت
  .حقوقھا السياسية

ت ااالنتخاب  -
  .والترشيح

نتائج انتخابات   -
المجلس البلدي 
  .ومجلس األمة

دراسة التشريعات   -
  .القانونية

اجتماعية، واقتصادية، وشؤون سياسية، 
  .أسريةو

حصول المرأة على حقوقھا 
  .منقوصةالالسياسية غير 

      .ال إجابة  لبنان
وضع على بدأ العمل   مصر

 ،مؤشرات لقياس األداء
 متابعة تنفيذ وتجري

البرامج والمشاريع التي 
درج في خطة الدولة تُ

  .للتنمية

 دراسات عن وضع المرأة في كافة تُأِعد
دراسة عن وضع المرأة في والمجاالت، 

  .مصر باالشتراك مع البنك الدولي

  

  .المدونة بشكل أخر  -  .قيد اإلنجاز  المغرب

 األمثال الشعبية المتداولة بشأندراسة   -
  .حول المرأة

  .المساواة في األجور  -

  .تحسين صورة المرأة في اإلعالم  -

  .الجنسنوع حسب بالتحليل 

تحليل الخطة الخمسية من منظور       اليمن
  .نسجلنوع ا
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  6مرفق ال
  

  دراسة حالة
  وزارة التخطيط والتعاون الدوليفي  تجربة إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة

   في فلسطين في وزارة الزراعةالجنسدماج نوع إل
  

  سياساتالفي  النوع االجتماعيمن أجل تعميم العمل منھجية 
  وزارة الزراعةالتي تضعھا  خططالو

  
ة   مستوى  رفع  الجنس، حيث تعمل على     من الوزارات الرائدة في االھتمام بقضايا نوع        ھي  وزارة الزراعة      ـ وعي كاف

وزارة     ھاوحاجاتالمرأة  منھجية إلدماج قضايا    وضع   نسبياًھذا األمر   سھل  وقد    .الجنسقضايا نوع   بالعاملين فيھا    ـ ل ال ـ   في عم
اعي  تعميم  من خاللھا الروابط بين بعض العناصر في شبكة         ت  مجموعة من الخطوات نسج   اعتمدت على    ـ ل   النوع االجتم ـ  داخ

  :ھيفھذه العناصر أما  .  كجزء من عملية المتابعة والتقييم والتي ستعالجلم تتعرض للمشاريع التي تم تنفيذھالكنھا  ،المؤسسة
  

 مرأةال بقضايا عنيةالدوائر السياسية المتحفيز   -ألف
  

 :من أجل )1(إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأةالجھود التي بذلتھا بھذا التحفيز  لتمث  
  
ضايا  ب ،عدد من العاملين في وزارة الزراعة     ، بما في ذلك      من العاملين في مختلف الوزارات     كبيرإثارة اھتمام عدد      -1 ـ ق

  .ذا المنظور، وتدريبھم على مھارات المتابعة والتقييم من ھھاوحاجاتالمرأة 
  
ضايا   بكافة العاملين في الوزارة     لدى  وعي  مستوى ال قيام برنامج دراسات المرأة في جامعة بيرزيت برفع           -2 ـ رأة  ق ـ الم

  .ھاوحاجات
  
  .وزارة الزراعة في عضوية اللجنة التنسيقيةالتابعة لتمثيل دائرة المرأة في التنمية الريفية   -3
  

 تحقيق االلتزام السياسي  -باء
  

  :ت سلسلة من اإلجراءات تضمنت ما يليذإطار السعي إلى تحقيق االلتزام السياسي، اتخوفي   
  
اج   تھدف إلى   موافقته ودعمه لوضع منھجية عمل      من أجل الحصول على     لقاءات مع وكيل الوزارة     عقد    -1 ـ وع  إدم ـ الن

ابي   إلى تأثيره اإل    نظراً بهھتمامه  عن دعمه البرنامج وا   وقد عب�ر وكيل الوزراة      . ھاوخطط  في سياسات الوزارة   االجتماعي ـ يج
  .الجنس نوع الرامية إلى إدماجورشة عمل التخطيط االستراتيجي شارك في ، وعلى خطة التنمية في مجال الزراعة

  
يات  ا يتبنّو النوع االجتماعي من أجل إدماج    لجلسة الختامية لورشة التخطيط االستراتيجي      في ا الوزير  مشاركة    -2 ـ لتوص

  .الصادرة عنھا
  
ة،     وظيفة  مثل  ة  ين عدد من النساء اللواتي أبدين كفاءة ومھارة في العمل في وظائف رئيس            يعيت  -3 ـ ة الريفي ـ مديرة للتنمي
 .مسؤوالت عن محطات تجارب زراعيةمناصب و
  

                                                 
ة       1995أنشئت إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة في وزارة التخطيط في نھاية عام               )1( ـ ، مع بدايات تشكيل السلطة الوطني

ذلك             .زارةالفلسطينية، وقد استمدت صالحياتھا من صالحيات الو       ـ  وكانت وراء تشكيل لجنة التنسيق الحكومية وبرنامج التدريب فعززت ب
ام        اإلدارة بعد تشكيل وزارة   ألغيت ھذه   قد  و . المؤسساتفي   النوع االجتماعي تجربتھا كجھة رائدة في تعميم       ـ ة ع ـ  شؤون المرأة في نھاي

2003.  
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  المحيط بھمخبرات الرجال والنساء وفھمھم للواقع   -جيم

  
  :عين االعتبار، اتخذت مجموعة من الخطوات شملتخبرات الجنسين وفھمھما للواقع المحيط بھما ب بغية أخذ  

  
  . من مختلف الدوائر في الضفة الغربية وقطاع غزة ونساء�الًتشكيل فريق عمل من الوزارة يضم رجا  -1
  
إشراك نساء ورجال من منظمات أھلية ذات عالقة بالزراعة أو الموضوع قيد النقاش في ورش العمل وطرح تجاربھم    -2

 .إعطائھم الفرصة للتعبير عن وجھات نظرھمفي ھذه الورش، و
  
اتھم       تنفيذ تدريب عملي حول البحث السريع بالمشاركة، حيث ساھم المشاركون، نساء� ورجاالً             -3 ـ د احتياج ـ ي تحدي ـ ، ف

  .اتھم من المشروع المنوي تطبيقهوتوقع
  

 لوزارةداخل ا في البنى والھياكل السياسية  المرأةتمثيل  -دال
  

سياسية       موعة الخطوات التي تصب� في إطار السعي إلى تمثيل المرأة           ترد فيما يلي مج      ـ ل ال ـ ل  في البنى والھياك ـ داخ
  :لوزارةا
  
   .قسم لإلرشاد النسوي في دائرة التنمية الريفيةإنشاء   -1
  
ن   توصياتالحدى   إل  وذلك وفقاً  اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات   الجنس ضمن   نوع  ب  تعنى شكيل دائرة ت  -2 ـ   الصادرة ع

  .ورشة التخطيط االستراتيجي
  
ى    توصية باتخاذ إجراءات إيجابية     الة في المديريات والمحطات الزراعية، و     ي نساء في مناصب رئيس    تعيين  -3 ـ دف إل ـ تھ

 .مستوياتهمختلف تحسين إمكانية وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار ب
  
ي         فقد أعل  . تعميم ھذا اإلجراء على كافة مجاالت عمل الوزارة         -4 ـ نت الوزارة عن حاجتھا إلى مھندسين متخصصين ف

وقد نوھت الوزارة بأھمية     . الزراعة من الجنسين، حيث أشار اإلعالن بوضوح إلى أن النساء مشموالت في الوظائف المطلوبة             
  .تعيين نساء بنسبة ال تقل عن الثلث

  
 التخطيط والسياسات  -ھاء

  
ضمن تكافؤ  يضرورة إجراء تعديل    العمل  فريق  جنساني، فارتأى   نظور  الوزارة من م  التي تعتمدھا   رؤية  استعرضت ال   

  . الفرص بين الرجال والنساء في كافة مجاالت عمل الوزارة
  

اإلدارة  وقد ضمت    العامة اإلدارات والدوائر التي تنتھجھا بعض    عمل  الاستراتيجية  جنساني،  من منظور   ت،  عرضواست  
ري،      واإلدارة العامة لإلرشاد، والعالقات العامة،      و العامة للتخطيط االستراتيجي والمشاريع،    ـ رة  واإلدارة العامة للتربة وال ـ دائ

ي،    إلقسم ا والتسويق الزراعي،   واإلدارة العامة لشؤون المنظمات األھلية،      والموارد الطبيعية،   والتنمية الريفية،    ـ الم الزراع ـ ع
ات          تنمية الموارد البشرية، ومديرية محافظة القدس، ودائرة المشاري       و ـ ض المحط ـ ات وبع ـ ع، واإلدارة العامة للمراعي والغاب

  .الزراعية
  

ساء   استعرض خاللھا تمثيل اإلغاثة الزراعيةجمعية  عمل حول واقع العاملين في وزارة الزراعة و    ا ورشت تعقدو   ـ الن
ى مخت            جمعية  والرجال في ھيكلية الوزارة و     ـ ل عل ـ ي العم ـ ف   اإلغاثة الزراعية والعقبات التي تواجه المرأة ف ـ ستويات  الل ـ م

ة        الجنسنوع  إدماج  دعم  من أجل   واإلجراءات المتخذة في المؤسستين      ـ ى    ، وتقديم مقترحات التخاذ إجراءات إيجابي ـ دف إل ـ تھ
  .مستوياتهبمختلف  في مراكز اتخاذ القرار المرأةتعزيز وجود 
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زة،    مناقشة مسودة مشروع قانون العمل الزراعي في كل من الضفة           من أجل   عمل  ا  عقدت ورشت و   ـ الغربية وقطاع غ
ى    لوزارة ل لى ا إ، ورفعت   الجنسمنظور نوع    إلى   استناداً عدد من مواد القانون      حول خاللھما مالحظات    وقد دونت  ـ صار إل ـ ي

  .عرضھا على المختصين قبل إقرار القانون
  

 ،محدد وفق برنامج زمني واضح و     ھا في خطط الوزارة وبرامج    النوع االجتماعي تھدف إلى إدماج     خطة عمل    تضعو  
شأن       ،توصيات ورشة العمل  ما جاء في    تنفيذ  ووعد ب الوزير  قد أقرھا   و ـ ا ب ـ اج     واالقتراحات األخرى المتفق عليھ ـ وع   إدم ـ الن

  .في خطط الوزارة االجتماعي
  

  الجنسقضايا نوع من أجل إدماج تدريب مالك مؤھل   -واو
  

  :دماج قضايا نوع الجنسات المتخذة بھدف تدريب الموظفين على مھارات إءلإلجرافيما يلي عرض   
  
  .ھمتھم العليا في مجال تخصصاستكمال دراسمن أجل العاملين فرصة اإعطاء   -1
  .الجنسنوع بإدماج تمكين العاملين والعامالت في الوزارة من االلتحاق بورش العمل الخاصة   -2
  . ھم بھذه القضاياة اھتماموإثارھا وحاجاتالمرأة قضايا بكافة العاملين في الوزارة لدى وعي مستوى الرفع   -3
  .رفع توصية بإشراك نساء في الندوات المحلية والعربية والدولية، وفي التدريب والبعثات التعليمية  -4
  

  تنفيذ البرامج والمشاريع  -زاي
  

  : ھا، وقد شملتوحاجاتالمرأة دوار مع مراعاة أبعض المشاريع التي نفذتھا الوزارة إلى تم التطرق   
  
  .من النساء في الوزارة ضمن برنامج إيجاد فرص عملسبة محد�دة نشغيل ت  -1

  ).مشاريع تربية النحلوطبية، العشاب األزراعة في مجاالت (برامج إقراض لمشاريع صغيرة للمزارعات   -2

  .تطوير الغابات في إطار الجھود الرامية إلى توزيع أشتال شجرية على المزارعات  -3

  .الريفيات موج�ھة نحوبرامج إرشادية   -4

ي   ) غذائيالتصنيع  النباتية، و الحيوانية و التربية  في مجال ال  (المساھمة الفاعلة في تنفيذ برامج تدريبية زراعية          -5 ـ وذلك ف
  .مراكز التنمية الريفية للفتيات
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  7مرفق ال
  

  وزارة مافي  أو تكافؤ الفرص المرأةمشروع مقترح إلنشاء وحدة تنمية 
  

المقترحة، من الضروري تنظيم ورشة عمل للتخطيط االستراتيجي        وزارة  الفي    االجتماعي النوعتعميم مراعاة   بھدف    
نس    ح ضرورة إنشاء وحدة     اقترالا ويتضمن    . في عمل المؤسسة   النوع االجتماعي تعمل على تعزيز مبدأ إدماج       ـ تنمية نوع الج

  .التخطيطوكيل، أو اإلدارة العامة للسياسات والأو الوزير، ، كبأعلى ھيئة سياسية في الوزارة للبنود أدناه وربطھا وفقاً
  

  المقدمة  -لفأ
  
ين  فجوة  ال إبراز   ، وبيانات من شأنھا   ظروف عملھا و،  مجال عملھا في الوزارة   معلومات حول عمل المرأة في      تقديم    -1 ـ ب

  .لتنميةمحور عملية اونھما ك الرجل والمرأة، على حد� سواء، األھمية الالزمة، والتركيز على إعطاء الجنسين
  
  . لسياساتھا التنموية عمليةترجمةعلى كونه  التزام الوزارة وأھميةالتأكيد على   -2
  
زام   على   ديأكتاللوزارة، مع   التي تنتھجھا ا  لب السياسة العامة    صفي   عملياً ترجمة ھذا االلتزام     توضيح كيفية   -3 ـ أن االلت

ة  الجنس  إدماج قضايا نوع من أجل  وصالحياتنفوذن مھذه الوحدة ما تحظى به وحده ال يكفي وإنما يجب أن يرتبط ب        ـ في كاف
  .تھاوأنشط مجاالت عمل الوزارة

  
سواء عن طريق الخدمات المتاحة لھما،   فرص  الات المرأة والرجل و   يإمكانحسين  تإلى   ھذا االلتزام    ية سعي توضيح كيف   -4

  .أو التدريب أو المشاريع
  
رأة ا بحق إنصافاًأكثر  أنھا علماً ،لى تغيير الواقع الحاليتعمل عساقتراح التشريعات واألنظمة التي     -5 ـ ع  لرجل والم ـ ، م

  .أخذ مجاالت عمل الوزارة بعين االعتبار
  
ھو خطوة أولى ضمن مسيرة      ، إنما  للتعبير عن مساندة المرأة    اً أو رمزي  اًأن تأسيس ھذه الوحدة ليس شكلي     على  لتأكيد  ا  -6

  .المرسومةلسياسة ل اًجراءات وفقالتقدم باإل للتأكد منمن المتابعة والمراجعة طويلة 
  
 والتعبير بوضوح عن أھمية    باقي الوزارات والمؤسسات األھلية،       عمل التأكيد على أن ھذه العملية ال تسير بمعزل عن          -7

ولى  نھا  ، من حيث عالقتھا مع المؤسسات الحكومية واألھلية ذات الصلة كو          وزارة ومكانتھا في تحقيق التنمية الشاملة     الدور   ـ تت
  .الفرصة للتنسيق والتعاونمنحھم طرح الشركاء وتفي المبادرة 

  
  تحديد الغاية من تأسيس الوحدة  -باء

  
ـ  بغية   عملھما داخل الوزارة  تنمية وضع المرأة والرجل في مجال       تھدف ھذه الوحدة إلى        شية   اتحسين ظروفھم ـ  المعي
ا،         فرصھما في الحياة، وذلك من خالل التعرف ع       نطاق  وتوسيع   ـ رامج لتلبيتھ ـ لى احتياجاتھما العملية واالستراتيجية ووضع الب

  . وتمكينھما من االستفادة من برامج التنميةھماورفع قدرات
  

ى   و اً، وتنفيذ اً تخطيط  التي تضطلع بھا الوزارة،    المشاريعولسياسات  في ا  الجنس قضايا نوع    ماجإدوھي تسعى إلى       ـ إل
  . بھاھتماموتقييم مدى االعملية اإلدماج متابعة 

  
  األھداف الخاصة  -جيم

  
  .وتحديد المؤشرات العملية لذلكذا الغرض، ھلاء وحدة شنإوالجنس في المؤسسات قضايا نوع تعميم   -1
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ن         و ،في التنمية  النوع االجتماعي أھمية  ومدرك   مدرب   التأسيس لمالك   -2 ـ يم م ـ ذا  قادر على التحليل والمتابعة والتقي ـ ھ
  .منظورال
  
وة  ال، وتحليل ھذه المعلومات وإبراز      الجنس لنوع    تبعاً عمل الوزارة، مصنفة  مجال  حول  ات وبيانات   تجميع معلوم   -3 ـ فج

  .بين الجنسين
  
ل رأب     واقتراح اإلجراءات المطلوبة    مجال المعني،   في ال  بين الجنسين فجوة  التقديم تقارير دورية حول       -4 ـ ذه  من أج ـ ھ

  .الفجوة
  
وع  إدماج  عملية  الحواجز التي تعترض     على   ا والتعرف من خاللھ   ھاف دوائر مختلبالتنسيق والتعاون مع الوزارة       -5 ـ الن

  .لمعوقاتاذه ھ الحوار داخل الوزارة من أجل تجاوز ، وتفعيلاالجتماعي
  
  .التواصل مع الجھات المجتمعية العاملة في المجال والتعرف على مجاالت التعاون والتنسيق  -6
  

  آليات التنفيذ  -دال
  

  .كامل حول بناء القدرات وتنظيم ھيكلية الوحدة والتوصيف الوظيفي للعاملين فيھايوضع تصور مت  
  

  الماليةالشؤون   -ھاء
  

وة        تنفيذمن أجل   الضرورية  يزانيات  تحديد الم يجري     ـ ين   البرامج والمشاريع التي تعمل على رأب الفج ـ سين    ب ـ  الجن
  .وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء
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  8مرفق ال
  

  الجنس نوع  والمنھج المتبع في تقييمالمعتمدة األساسية المبادئ 
  أثناء إعداد المشاريعفي 

  
  المبادئ  -أوالً

 
 تساعد في   أنبرامج التنمية    ىالنساء يمتلكن الحق في التنمية وعل      ف  .)باعتبارھا الھدف (الفرص  والحقوق  المساواة في     -1

  .ضمان ھذا الحق
  
ساواة    من أجل  استراتيجية المشاركة والتمكين   يجب اعتماد     .)ا االستراتيجية مباعتبارھ(المشاركة والتمكين     -2 ـ  تعزيز الم

ستحقھا     فرصةال المرأةمنح  ورات  يتغيالإجراء  بين الجنسين في برامج التنمية و      ـ ن اھتمام    التي ت ـ ر ع ـ ا للتعبي ـ ـ  اتھ  ا وحاجاتھ
  . وفي المنفعة،ار وفي اتخاذ القر،والتنفيذ والمتابعة  في التخطيطالمشاركةو ،اوأولوياتھ

  
رورة     ،المشروع التقييم جزء ال يتجزأ من دورة     ف  .)باعتبارھا المسار (دمج النتائج في دورة المشروع        -3 ـ  وھذا يعني ض

  .المشاركة والتمكين  علىحرصاًإجراء التعديالت على خطة المشروع 
  

  المنھج  -ثانياً
  

سلطة           وھذا يعني النظر إل   ،  ياً تحليل اً مفھوم الجنسنوع  يشكل     ـ ع وال ـ ى أدوار النساء والرجال والتمايز بينھما في الموق
ا          ةاالجتماعية و القانونية و المستويات الثقافي مختلف  على   ـ ي تواجھھ ـ ـ ، والتعرف على العوائق والفرص الت ة  م ـ   .شاريع التنمي

  : ھييتضمن اإلطار التحليلي أربعة عناصرو
  
ساء      إمكانية تغيير عالقات السلطة غير     و الجنسسمات الفئة من حيث نوع      : الفئة المستھدفة   -1 ـ المتكافئة بين الرجال والن

  .تمكين النساء دعمولكشف عن اإلمكانيات والمعوقات بغية اوتحليلھا 
  
ز        وقدرتھا على تنفيذ   الجنستحليل المؤسسة من منظور نوع      : المؤسسات المشاركة   -2 ـ ا بتعزي ـ المشروع ومدى قناعتھ
  .لنساءالمتاحة لفرص ال
  
نھم    دراسة العوامل المؤثرة على حياة النساء والرجال وإمكانية تغيير العالقات         : يطالمح  -3 ـ ة ،  غير المتكافئة بي ـ  التاريخي

  .والديمقراطية البيئية والثقافية واالجتماعية والقانونيةمنھا و
  
اً  تعديل المشروع  تحليل أفكار مختلف األطراف المعنية بالمشروع بھدف تحديد كيفية        : خطة المشروع   -4 ـ ى   حرص ـ  عل

  .لمشروعلتخطيط  اللمن أجتوصيات   وترجمة نتائج التحليل إلىھن،مشاركة النساء وتمكين
  

التحليل وإعداد  وانتھاء� ب البحث الميداني    ب  مروراً التحضيرفتبدأ ب  الجنستقييم نوع   المتعلقة ب دراسة   ال أما مراحل إعداداً    
  .التقارير

  
  تحليل الفئة المستھدفة  -ألف

  
رأة  التركيز على التغيير في العالقات بين الرجال والنساء وعلى التغيرات التي ترغب             ، يجري لية التقييم  عم خالل   ـ  الم

ساء     التي تربط   تحديد سمات العالقات    أما   . اھ التي تحتل  مواقعال و  التي تؤديھا  دواراأل على صعيد ثھا  احدإفي   ـ ال والن ـ بين الرج
  :فيتم في ضوء

  
  ؛الجنسنوع تقسيم العمل على أساس   )أ(  
  ؛السيطرة عليھافي حق النساء والرجال في الموارد ومراعاة   )ب(  
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  ؛مشاركة النساء في اتخاذ القرارات على مستوى األسرة والجماعة وطاقاتھن التنظيمية  )ج(  
  ؛تطور النساء والرجال  )د(  
  .البدنيةالنساء سالمة   )•(  

  
ات  ي أنشطة الرجال والنساء من جھة و       ف أيضاًيجري البحث    ھذه،   التحليلوفي أثناء عملية       ـ ة     األوالد والبن ـ ن جھ ـ  م

ـ       . بين الرجال والنساء    العمل عيوز، وفي ت  شخص واحد أخرى، وفيما إذا كان العمل يقتصر على          ةوھنا يجب التمييز بين ثالث
  .مجتمعيالدور الوالدور األسري و الدور اإلنتاجي ، أيبأدوار النساء والرجالاألنشطة التي ترتبط أنواع من 

  
  عالقات القوة بين الرجال والنساء  -باء

  
داد    ،ؤخذ بالحسبان ت لذا من الضروري أن      ،ثقافة المجتمع بتصور الرجال والنساء عن بعضھم البعض       يرتبط     ـ لدى إع

البحث اول  ولھذه الغاية، يتن   . تھممكانلو  رؤية المجموعة المستھدفة لدور الرجال والنساء      ھا،تنفيذلدى  خطط المشروع التنموي و   
  :الجوانب التالية

  
  ؟المقترحالتنموي   النساء في المشروعتحول دون مشاركةالتي  )ةكاألمي(المعوقات المجتمعية ما ھي   )أ(  

  بناتھن؟ إمكانية لتحسين حياتھن وحياةمن كيف تصف النساء دورھن ومكانتھن في المجتمع؟ وھل   )ب(  

   من الرجل؟أكثرتفلح أن  المرأة يمكناألنشطة أي من في   )ج(  

  ؟م الرجال أوضاعھم وأوضاع النساءكيف يقي�  )د(  

ي  سلطة  ھي ال  مار؟  عب�تن  م؟ ع  ھذه األمثال  ما ھي األمثال الشعبية المحلية التي تتناول النساء؟ من يستخدم           )•(   ـ الت
 تتعزز من خاللھا؟ وعلى حساب من؟ 

  
  : من أجل الوقوف علىالمستھدفة الرجال والنساء من الفئة مع يجب إجراء لقاءات منفصلة كما   

  
  ؛ احتياجاتھمدى تلبيتهوجھات نظرھم حول أھمية المشروع وم  )أ(  
  ؛ والمنظمات المشاركةرتقبةالماألنشطة ھم حول ئآرا  )ب(  
  ال؟ أم أفراد األسرةھل ھم من بين .  من المشروعالجھات المستفيدة  ھويةتوقعاتھم حول  )ج(  
  ؛لنساءكي تفيد منه امطلوبة في خطة المشروع لالات تفسيرالقتراحاتھم بشأن ا  )د(  
  .خبراتھم السابقة في مشاريع أخرى  )•(  

  
  محيط الفئة المستھدفة  -جيم

  
ة           في  يھدف ھذا التحليل الى التعرف على الخلفية العامة            ـ ضاء الفئ ـ ا أع ـ منطقة المشروع والظروف التي يعيش فيھ

ل ت      ف . القة بين الرجال والنساء   الععلى   المحيط   تأثير يةالمستھدفة، وفھم كيف   ـ رص    حھذه المعلومات ضرورية من أج ـ د الف ـ دي
  .والمعوقات التي تواجه تمكين النساء في المشروعالمتاحة 

  
صادية    منھا و   من الخصائص والعوامل المتداخلة، االجتماعية     اًيشمل المحيط عدد     ـ ة   واالقت ـ ة  والديموغرافي ـ التاريخي

ستھدفة           يجري التركيز على   ،وفي ھذا المجال    .القانونية والثقافية والسياسية  و ـ ة الم ـ تكوين انطباع عن الوضع العام للمجموع
 من  العوامل الرئيسية التي تؤثر على التغيرات في العالقات بين الرجال النساء           من جھة وعلى تحديد      المحددة ومنطقة المشروع  

 .جھة أخرى
  

  : العناصر التاليةملتش فالمعلومات العامة المتعلقة بمنطقة المشروعأما   
  

  ؛معدل النمو السكاني وحجم السكان  )أ(  
  ؛الدينيةة وثينإلالمجموعة او، الجنسنوع و من حيث العمر، الشريحة المستھدفةتركيبة   )ب(  
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  ؛التعليموالعمل، وبالصحة، متعلقة المعلومات ال  )ج(  
  ؛الھيكل اإلداري  )د(  
  ؛عات االقتصادية المؤثرةالفقر والقطا  )•(  
  ؛اقتصاد السوق على تقسيم العمل بين الرجال والنساءتأثير   )و(  
  .ةمشاركالتي تعترض ھذه الالعوائق  ومشاركة النساءالمتاحة أمام فرص ال  )ز(  

  
   الجنستحليل المؤسسة على أساس نوع  -دال

  
وذلك  ه،لمشروع وتنفيذلتخطيط إبان ال الجنس قضايا نوع معالجةقدرة المؤسسة على النظر في يركز ھذا التحليل على       
ة      و التنظيمية،   تھابنيووالتنمية،  بشأن المرأة   نشطتھا  أ واستراتيجياتھا و  تھاسياساستعراض  من خالل    ـ شرية والمالي ـ وارد الب ـ الم

  : البحثيتناولوفي ھذا المجال  . بين الجنسينوالمادية المتاحة لتأمين حقوق وفرص متكافئة 
  

  ؛ھامھام المؤسسة وأھداف  )أ(  

  ؛ التي تضطلع بھاوالوظائف ة التي تقدمھايالخدمات الرئيس أي ةي الرئيسةنشطألا  )ب(  

  ؛المدى الجغرافي الذي تعمل فيه  )ج(  

  ؛البشري والماليعلى الصعيدين  المؤسسة اتإمكاني  )د(  

  ؛المتكافئة بشأن الحقوق والفرصواألنشطة التي تضطلع بھا  ة التي تنتھجھا المؤسسةسياسال  )•(  

  ؛آلية صنع القرار وثقافة المؤسسة،أي  ، التنظيميةةيبنال  )و(  

  ؛يصف الوظيفالولجنس ونوع ا بحسبتوزيع الموظفين   )ز(  

  ؛خدماتال من ةالمنتفعالجھات   )ح(  

  ؛اتوالخدم  العمل والتوظيفعلى صعيد ، واالستراتيجية منھاالعملية، احتياجات المرأةمدى تلبية   )ط(  

  ؛ون معھا لتنفيذ المھام والمشروعالمؤسسات التي يتم التعا  )ي(  

  ؛بھذه المھام الضطالع المؤسسات المقترحة لة، وماھيھنوتمكين حاسمة لمشاركة النساءال المھام ماھية  )ك(  

  ؛ مؤسسات في التنفيذة في حال اشتراك عد،لمھام والمسؤولياتاتقسيم مدى الوضوح في   )ل(  

فرص الو حقوقفي ال  التكافؤ ھا مع مراعاة  وتنفيذ تنمويةال ةنشطلألتخطيط  ال على   تھاالمؤسسة وقدر رغبة  دى  م  )م(  
  ؟بين الجنسين

 .لافعالمرأة بشكل تعيق مشاركة يس�ر أو  العوامل الداخلية والخارجية التي تةماھي  )ن(  
  

  . يجري تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات أمام مشاركة النساء،بناء� على ما سبق  
  

  :الجنس طرح التساؤالت التالية التي تساھم في عملية التخطيط من منظور نوع إلىج أعاله تقودنا النماذو  
  

النوع  احتياجات المرأة من     تلب�ي أن ،فرةامكانات المتو اإلوب،  البرنامجأو  الدائرة  أو  ھل تستطيع المؤسسة      )1(    
  ؟االجتماعي

  
م المساواة بين   اعدالنعلى إزالة األسباب الحقيقية     عمل  نحو ال  ،ه، وفي إطار مھامھا   ھل لدى المؤسسة توج�     )2(    

  الرجل والمرأة ؟
  

  ؟الجنسمن منظور نوع خطيط  التنظيم الھيكلي للمؤسسة عملية التيخدمھل   )3(    
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ة؟ يوالعملمنھا االستراتيجية ، ھل تعيق األنظمة المؤسسية والثقافية السائدة أو تسھل تلبية احتياجات النساء           )4(    
  ؟السبيل إلى تذليل ھذه العوائقكيف وإال ف

  
ذا        فعلياً إدماج نوع الجنس إدماجاً   فكرة  )  القرار انعوصأي  ( المسؤولون   يدعمھل    )5(     ـ اس ھ ـ ؟ كيف يمكن قي

  الدعم؟
  

رأة    تيسرداخل المؤسسة   معتمدة   سياسية أو قانونية     معايير منھل    )6(     ـ ة   ،   تلبية احتياجات الم ـ ا  العملي ـ منھ
  تلبيتھا؟ دون أو تحول،واالستراتيجية

  
 ال بد من    ،المؤسسة الحكومية التي تتبناھا   برامج  الخطط و السياسة و ال في   الجنسنجاح عملية إدماج نوع      على   حرصاًو  

  :، بحيثاختيار الدائرة المركزية في تلك المؤسسة ووظيفتھا
  

  ھا؛ومشاريع ھا في سياسات المؤسسة ككل وبرامجالجنستشكل اآللية األساسية إلدماج قضايا نوع   )أ(  
  

اً  ، تقييم اإلجراءات العملية التي تنفذھا الدوائر األخرى في المؤسسة بشكل دوري           يجري  )ب(   ـ ى    حرص ـ دم   عل ـ ع
  ؛نشطتھا الميدانيةأ فيالجنس نوع عن المسار المتجه نحو إدماج انحراف تلك الدوائر 

  
ـ   كھيئة استشارية ،  مع صناع القرار لدى المؤسسة    يتم التعاون     )ج(   ة   حول الق ـ اع  ضايا ذات العالق ـ رأة   بأوض ـ الم
  ؛والرجل

  
وع      من أجل تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه       ھاتحليل سياسة المؤسسة وبرامج   يجري    )د(   ـ عملية إدماج ن
   المتاحة أمامھا؛ والفرصالجنس

  
 . داخل المؤسسةةمتابعة قضايا التوظيف والتدريب والترقيتجري   )•(  

  
رى   يعمل كجھة تنسيق    ة عن الدوائر المركزية     أو موظف  موظف   انتدابه  يتطلب تحقيق المھام أعال   و   ـ  مع الدوائر األخ

  :الجنس، ويستوفي الشروط التالية قضايا نوع بشأن
  

  ؛للدائرة المركزيةالتابع ة من المالك اإلداري ھذه المندوبتكون أو  يكون ھذا المندوب أن  )أ(  
  

ة بالمھام   القياممن  ھا  أو يمكن يمكنه   نافذاً اً وظيفي اًة منصب دوبھذه المن  تشغلأو   ھذا المندوب    يشغل أن  )ب(   ـ  المطلوب
  ؛اآلخرين والتأثير على

  
 .ضمن مجموعاتوالعمل تواصل القدرة على الأن يملك أو تملك   )ج(  

  
  :يجب أن تتوافر لديھا المعطيات التالية ،الدائرة المركزية بدورھالكي تضطلع و  

  
ات   ھا من جھة،الھيئات اإلدارية العليا فيودعم المؤسسة  ب لمحيطة بھا، أي  ة ا بيئالدعم  أن تحظى ب    )أ(   ـ م الھيئ ـ  ودع

   من جھة أخرى؛والبيئة الخارجية ذات العالقة
  

  ؛ المؤسسة على جانب من الكفاءةن فيوالعاملأن يكون   )ب(  
  

  .مؤسسةن في الولعاملوالخصائص اإليجابية التي يتمتع بھا االھيكل التنظيمي أن يتالءم   )ج(  
  

   الموارد والسيطرة عليھاعلىصول حالفي حق ال  -ھاء
  

  منھا االجتماعية،المجاالتمختلف احتياجاتھم الجوھرية في  تلبيةمن حيث  لنساء والرجال   تتباين الفرص المتاحة أمام ا      
ة   قل من   أة عامة   بصورعليھا ھي   صول على الموارد والسيطرة     حلللنساء  فالفرص المتاحة أمام ا    . الدينية والثقافية و ـ تلك المتاح



  -89-

ارات،   والمعرفة،  والعمل،  واآلالت،  و ،س المال أروالمياه  والموارد األرض   ھذه  وتشمل   . لرجالل ـ دخل،   والمھ ـ دمات  وال ـ الخ
  .كالمرافق الصحية والتعليمية وخدمات التوسع الزراعي

ي       عن مدى سيطرة كل من الرجال والنساء ع       ،   عملية التحليل  ، أثناء يجب االستقصاء    ـ لى الموارد التي تعتبر حاسمة ف
ا   مورد إلىويمكن التمييز بين إمكانية الوصول       . لسيطرةاأوجه  مختلف  النظر في   والمشروع المقترح،    ـ ة      م ـ ى فرص ـ ، بمعن

لتعرف االقدرة على تحديد كيفية استخدامه، و      أما السيطرة ھنا فتعني       .يهالسيطرة عل القدرة على   ، وبين   ھذا المورد االستفادة من   
  : يمكن توجيه األسئلة التاليةوفي ھذا الصدد، .  في الريف مثالًلى إمكانيات سيطرة النساء على األرضع
  

  ألرض؟ وھل يتم ذلك على أساس فردي أم جماعي؟على اصول حالفي حق الھل تملك النساء   )أ(  
  المحاصيل التي ستزرع؟نوعية ھل بوسع النساء تقرير   )ب(  
  باسم النساء؟ ھل يمكن للنساء بيع األرض؟ھل يمكن تسجيل األرض   )ج(  
  ھل تمتلك النساء الوسائل لفرض حقوقھن؟  )د(  
  األرض؟ن نتاج من المستفيد م  )•(  
  ؟ما ھي األسباب التي تحول دون ذلك  )و(  
   المنظمات؟التي تضطلع بھاواالجتماعات ما ھي األنشطة   )ز(  
  ؟تماعات؟ ھل يحضرن االجالنساء من بين األعضاء فيھاھل   )ح(  
  المشاركة في النشاط؟في حق الھل يملكن  الكالم والتصويت؟في حق الھل يملكن   )ط(  
  ؟نأين يجلس  )ي(  
   يتخذوا قرارات في الحياة العامة؟أنھل يتشاور الرجال مع زوجاتھم قبل   )ك(  
  من منظمات اإلقراض؟ من يديرھا؟النساء كيف تستفيد   )ل(  
  النساء على صعيد األسرة والمجتمع؟ھل ساعد ذلك في زيادة نفوذ   )م(  

  
ات                      ـ ساء وإمكاني ـ يمكن توجيه ھذه األسئلة وغيرھا وفق طبيعة المشروع من أجل الوقوف على الدور الذي تؤديه الن

  : استفادتھن من المشروع المقدم، نذكر منھا على سبيل المثال السؤالين التاليين
  

  ن استفادتكن من ھذا المشروع؟ھل من مالحظة ترغبن في إبدائھا تتعلق بضما  )أ(  
  ما ھي العوامل التي يمكن أن تمنع مشاركتكن الكاملة في ھذا المشروع؟  )ب(  

  
ذي                      ـ دور ال ـ ة ال ـ ومن خالل الزيارات المتكررة التي يقوم بھا مدراء البرامج والمشاريع إلى موقع المشروع ومراقب

ير           م يمكن أن يفتح المجال أما     ،يضطلع به الرجال والنساء عن كثب      ـ  طرح أسئلة أخرى وإجراء تعديالت جديدة على طريقة س
  . المشروع وإدارته

  
  عليھاوالسيطرة  على المواردصول حإمكانية الالمتعلقة ب المؤشرات  -1 جدولال

  )إطار ھارفرد التحليلي( 
  

  ھاأو استعمالعلى الموارد صول حإمكانية ال  ة عليھاسيطرامتالك الموارد وال
  الموارد  نساء  رجال  نساء  الرج  مجموعة

  الموجودات/األرض          
  األرصدة الدائنة          
  المعارف والمھارات          
  الدخل          
  العمل          
  األدوات          
  المأوى          
  الخدمات الصحية          
  التعليم          
  رعاية األطفال          
  أخرى          
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  مالحظات إضافية

  اركة النساء مشعلىالعوائق التي تؤثر   -2 جدولال
  

  العوائق أمام مشاركة النساء
 مشاركةالمتاحة أمام فرص ال

  النساء
التأثير على العالقة بين 

  ةيالعوامل الرئيس  الرجال والنساء
  القانونية       
  االقتصادية      
  االجتماعية      
  الثقافية      
  السياسية      

  
  األنشطةقائمة   -3 جدولال

  
  نوع النشاط  ناتب/نساء  أوالد/رجال  نساء ورجال

  نشاطات إنتاجية        
  
  الخ…تربية مواشي ، زراعة  -
  1نشاط   -
  تجارة ، أعمال ، حرف  -
  2نشاط   -
  عمل مأجور  -
  1نشاط   -
  الخ…2نشاط   -
  نشاطات أخرى  -

  نشاطات غير إنتاجية        
  
  طبخ، قتسو�، وقود، ماء  -
  1 نشاط  -
  الخ.…2 نشاط  -
   وبصحة العائلةباألسرةالعناية   -
  تنظيفال  -
  التعليم  -
  الوقت الفائض المتعة،  -
  نشاطات أخرى  -

  نشاطات مجتمعية        
  
  شعائر واحتفاالت  -
  ) اتحادات–جمعيات (لقاءات مجتمعية   -
  نشاطات زراعية جماعية  -
  نشاطات أخرى  -
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ى أن    وتجدر اإلشارة  . بتصرف 1985 في عام    ول في الھيكل التحليلي الصادر عن جامعة ھارفرد       اجدرجمت ال ت   ـ  إل
  .خرىة واألسربين األوھو يختلف ،  وال ثابتاًتقسيم العمل بين الجنسين في مجتمع ما ليس صارماً

 


