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 لمقدمةا
 

 مدخل
 

ودورها في المجتمع اهتماما متزايدا في الربع األخير من هذا القرن، وليس اكتسب موضوع المرأة 
 عناصرها وأبعادها والجهات : سبيل الصدفة أن هذا االهتمام قد ترافق مع االهتمام المتزايد بالتنميةعلى
 وقد تطورت النظرة إلى دور المرأة في المجتمع مع تطور مفهوم التنمية، وعدم اقتصاره. ركة فيهاالمشا

على البعد االقتصادي ليشمل أبعادا اجتماعية وسياسية وثقافية ترتبط بتلبية حاجات اإلنسان العملية 
م هذا األمر في تطوير ساه.  ، وبالرفاه االجتماعي للمواطنين على السواءواالستراتيجية للرجل والمرأة

قا لهذه العملية وتتطلب حلوال معزولة عن واقع يالنظرة السائدة حول دور المرأة في التنمية، من كونها مع
، واتخاذ اإلجراءات الضرورية  على السواءالمجتمع، إلى دراسة األسباب التي تعيق مشاركة المرأة

عدم التوازن في عالقات القوى بين الرجل والمرأة اعتبر عدم المساواة في الحقوق، وقد و.  هاللنهوض ب
من حيث السيطرة على الموارد والقدرة على التحكم بها، وضعف المشاركة في اتخاذ القرار من المعوقات 

 .  في التنمية وفي المجتمع المرأةاألساسية التي تحول دون زيادة مشاركة
 

 أشكال جميععالمية، والنضال من أجل إلغاء وقد كان لحركة التحرر العالمية والحركة النسوية ال
 في خلخلة المفاهيم السائدة ا  ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، دورا التمييز ضد المرأة واعتبار حقوقها جزء
، فان جهدا مقصودا  هذه المفاهيم مرتبطة بالثقافة السائدةوألن.  حول أدوار الرجال والنساء في المجتمع

الجهات المعنية، الحكومات والمنظمات الدولية واألهلية، إلحداث التغيير يجب أن يبذل من قبل كل 
شر مفاهيم المساواة ن وذلك من خالل العمل على ،المطلوب والهادف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع

والديمقراطية والعدالة االجتماعية، ورفع الوعي حول األدوار المختلفة للمرأة في المجتمع، وتعزيز ذلك 
 .  عمليةبقوانين وإجراءات

 
 :دعم نضال الحركة النسوية من أجل الحرية والسالم والمساواة والتنميةفي ألمم المتحدة ادور 

 
المؤسسات المنبثقة عنها مجموعة من القرارات والجمعية العمومية األمم المتحدة من خالل تبنت 

أة في كافة الميادين السياسية واالجتماعية  على المساواة بين المرأة والرجل وعلى حقوق المرتكدأالتي 
عدم التفرقة بين الناس بسبب  مبدأ ٢٦/٦/١٩٤٥كد ميثاق األمم المتحدة الذي أقر في   حيث أ،١واالقتصادية

 صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي شمل كافة أفراد المجتمع رجال كان ١٩٤٨وفي عام . الجنس
د المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية اتفاقية المساواة في األجور بين مت اع١٩٥١وفي عام  . أو امرأة

 أقرت الجمعية العمومية لألمم المتحدة االتفاقية الخاصة ١٩٥٢وفي عام . العمال والعامالت لنفس العمل
ئت أ نش ١٩٦٤وفي عام .  ة، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأةأبالحقوق السياسية للمر

لجنة وضع المرأة في نيويورك بهدف االهتمام بمكانة المرأة ومتابعة وتقويم أوضاعها في دول العالم 
 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث ميثاقصدر ال ١٩٦٦وفي عام  .المختلفة

ميع الحقوق المنصوص عليها في تتعهد المادة الثالثة منه بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بج
 أشكال التمييز ضد جميع صدر اإلعالن العالمي الخاص بالقضاء على ١٩٦٧وفي عام .  ميثاقهذا ال

المرأة، والذي تضمن حق المرأة الدستوري في التصويت والمساواة مع الرجل أمام القانون، وعلى حقها في 
 .الرجلع سواسية مواالجتماعية ميادين الحياة االقتصادية خوض الزواج والتعليم و
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 بدور المرأة وقد مارست الحركة النسوية ا سعاشهد الربع األخير من القرن الماضي اعترافا وكما 
العالمية خالل فترة الستينات والسبعينات نشاطا ملحوظا ومترافقا مع انتشار مفاهيم الحرية والمساواة التي 

ذاته  عاما دوليا للمرأة، وعقد في العام ١٩٧٥ة العمومية عام واعتبرت الجمعي.  سادت خالل تلك الفترة
وأقر المؤتمر .  ملالس والتنمية و المساواة:، بعنوان المرأةاألول المعني بالمرأة في المكسيكالمؤتمر العالمي 

عقدا للمرأة يبذل فيه جهدا عالميا يرمي إلى دراسة ) ١٩٨٥-١٩٧٥ (التي تلتاعتبار األعوام العشرة 
كانون  ١٨وفي  . ز المرأة وحقوقها وإشراكها في عملية صنع القرار على جميع المستوياتمرك
 أشكال التمييز ضد المرأة، التي جميع اعتمدت الجمعية العمومية اتفاقية القضاء على ١٩٧٩ ديسمبر/ولاأل

.  ٢ والمرأة، والتي وضعت المعايير الدولية للمساواة بين الرجل١٩٨١ سبتمبر/أيلولفي  أصبحت سارية
 المنجزات ، لتقييم نجي كوبنها الثاني الخاص بالمرأة فمؤتمرال ت األمم المتحدة عقد١٩٨٠عام وفي 

 ،نهاية العقد األولالتي تمثل  ١٩٨٥وفي عام .  وبحث المعوقات واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتجاوزها
لمؤتمر العالمي الثالث للمرأة والذي أقر عقد في نيروبي ا" المساواة والتنمية والسلم: المرأة"وتحت شعار 

وحثت .  ٢٠٠٠استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، على أن يتم تنفيذها بحلول عام 
متساوية المشاركة الفرص وال إيجابية لتوفير تدابير/ الدول على اتخاذ إجراءاتاستراتيجيات نيروبي 

 هذه االستراتيجيات في  وقد تم تقييم.تكافؤ الفرص والمساواة تعززللرجال والنساء، وتبني وتنفيذ قوانين 
 . ١٩٩٥في بكين  عام الذي ع قد لمرأة للمؤتمر العالمي الرابع ا

 
إنشاء العديد من اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة على ) ١٩٨٥-١٩٧٦(شهدت األعوام 

 وصندوق األمم ،لنهوض بالمرأةلوالتدريب أنشأ المعهد الدولي للبحث كذلك المستويات الدولية واإلقليمية، 
 وش عبة أشكال التمييز ضد المرأةجميع المتحدة اإلنمائي للمرأة، ولجنة رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على 

 بعض األقاليم قيامإضافة إلى ، قسم المرأة في اإلسكوا، والنهوض بالمرأة في األمم المتحدة في نيويورك
 وفي تبادل المهارات والخبرات كما هو في ،المشاركة الفعالة في تنفيذ األنشطةبتشكيل شبكة للنساء لتحقيق 

، وتهدف ٢٠٠٠ عام كما قامت جامعة الدول العربية بتشكيل منظمة المرأة العربية تحت مظلتها .فريقياأ

 لدعم وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالمرأة العربيةإلى االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة 
كما تعمل اللجنة على تعزيز تضامن  .  التنمية فيقدراتها ومواجهة المعوقات التي تضعف مشاركتها الفعالة

 ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة وتنسيق المواقف في الشأن هاالمرأة العربية وإدماج قضايا
 .العام العربي، وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة العربية

 
وقد كان لشعبة النهوض بالمرأة في نيويورك دورا  رياديا على المستوى العالمي في حث وتشجيع 

 عشر أالثنيومراقبة الدول األعضاء على تنفيذ التزاماتها في تطبيق برنامج عمل بيجين والنقاط الحاسمة 
 .١٩٩٥ عام التي اعتمدتها الدول األعضاء خالل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين

 
 تطبيق برنامج عمل وقد تولى فسم المرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا متابعة

مركز المرأة في االسكوا عام وألهمية هذا الدور اإلقليمي أ س س . بيجين في االسكوا وباقي الدول العربية
والذي اعتمده المجلس ) ٢٢-د (٢٤٠م ، وذلك بناء على قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية رق٢٠٠٣

 وقد تولى مركز المرأة دورا  إقليميا   .)٢٠٠٣/٩القرار رقم  (٢٠٠٣االقتصادي واالجتماعي في أيلول 
ج عمل بيجين وتحسين وضع المرأة ملمراقبة وتحفيز دول اإلسكوا والدول العربية على تطبيق برنا

ى بهذا القرار وأنشأت لجانا  متخصصة تعنى بقضايا المرأة وقد استرشدت اللجان الوطنية األخر.  وتمكينها
 .في كل إقليم
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على المستوى العربي كانت و.  في كثير من دول العالمةأنشأت آليات وطني  لذلكوكنتيجة 
ها وزيرة معتمدة ت، وترأس١٩٩٢التونسية هي أول من أنشأ وزارة لشؤون المرأة واألسرة عام  الجمهورية

في العام ذاته أنشأت سكرتاريا الدولة لشؤون المرأة و. ولديها صالحيات لممارسة مهامهال لدى الوزير األو
كما أنشأت هياكل وآليات شبه . في جمهورية موريتانيا، تتبع رئيس الوزراء ومقرها في مجلس الوزراء

الل، وفي برئاسة سمو األميرة بسمة بنت ط) اللجنة الوطنية لشؤون المرأة(حكومية في كل من األردن 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ) المجلس القومي لألمومة والطفولة(جمهورية مصر العربية 

 .     ٣المعنيين
 

 اعتمدت الحكومات منهاج ،١٩٩٥عام ن يجيبالذي ع قد في لمرأة لوفي المؤتمر العالمي الرابع 
اتصاال  وثيقا  مسألة متصلة هما جل عمل يركز على أن نهوض المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الر

.   قابل لالستمرار السبيل الوحيد لبناء مجتمع عادل ومتقدماباعتبارهبحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية، 
شرطان أساسيان لتحقيق األمن السياسي هما كما أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل 

إنجاح هذه المهمة يتطلب األمر  ومن أجل.  والبيئي لدى جميع الشعوبواالجتماعي واالقتصادي والثقافي
منظومة األمم المتحدة، والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية، وسائر  والحكوماتالتزاما قويا من جانب 

المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، وجميع قطاعات المجتمع 
 دعا منهاج عمل ،لمساهمة في تنفيذهلمنهاج العمل الذي أقره المؤتمر ولتنفيذ   فيما بينهالتعاونلو  .المدني
الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية والمنظمات األهلية إلى اعتماد استراتيجيات عمل واتخاذ بيجين 

 :٤إجراءات في مجاالت االهتمام الحاسمة التالية
 

 .متزايد الواقع على المرأةعبء الفقر الدائم وال 

عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم  

 .كفايتها

 .أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها 

 .العنف الموجه ضد المرأة 

بمن فيهن النساء الالتي يعشن آثار النزاعات المسلحة وغيرها من أنواع النزاعات على النساء،  

 .ة االحتالل األجنبيأتحت وط

عدم المساواة في الهياكل والسياسات االقتصادية، وفي جميع أشكال األنشطة اإلنتاجية، وفي  

 .الوصول إلى الموارد

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

 .فية على جميع األصعدة لتعزيز النهوض بالمرأةعدم وجود آليات كا 

 . الترويج لهذه الحقوق وحمايتها فياوقصور ،لمرأةاحقوق  عدم احترام  

                                                 
 وتقييم ما تم تنفيذه استعراض : اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية3

 .١٩٩٧ األمم المتحدة -للنهوض بالمرأة العربية في ضوء أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية
 .٢٢، صفحة ١٩٩٥ سبتمبر ١٥-٤ األمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤
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م المساواة في وصولها إلى جميع نظم االتصال والمشاركة فيها، وال دوعللمرأة التصوير النمطي  

 .سيما في وسائط إلعالم

 .ارد الطبيعية وفي حماية البيئةواة بين الجنسين في إدارة المواعدم المس 

 .      التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها 

 

السكان حيث عقد ترافق مع هذه المؤتمرات األربعة المعنية بالمرأة مؤتمرات واجتماعات خاصة ب
، والبيئة والتنمية في ريو دي ١٩٩٠الطفل في نيويورك عام ، و١٩٧٤المؤتمر األول في رومانيا عام 

، ١٩٩٤، والسكان والتنمية في القاهرة عام ١٩٩٣، وحقوق اإلنسان في فيينا عام ١٩٩٢جينيرو عام 
وفي حزيران .  ، وذلك بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم١٩٩٥والتنمية االجتماعية في كوبنهاجن عام 

الب التي وردت في منهاج  من المطتنفيذهتم لم ي لمتابعة ما ٥+ في نيويورك عقد اجتماع بيجين ٢٠٠٠عام 
 . ن، والمعوقات التي صادفتها الحكومات والمنظمات الدولية واألهلية في تحقيق ما تم االلتزام بهجيعمل بي

 
 هذه المؤتمرات في أنها أكدت على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية تناغمت

نونية لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة واالقتصادية واالجتماعية، وعلى اتخاذ التدابير القا
االجتماعية والثقافية للقضاء واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وإلى تعديل األنماط 

على العادات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين على اآلخر، أو تعبر عن أدوار نمطية لكل من الرجل 

 .ت بوضوح إلى دور اإلعالم في عملية التغييركما أشار.  مرأةوال

 
 ورصد ومتابعة وتقييم المتغيرات على صعيد جسر فجوة ،وبهدف تنسيق السياسات داخل الحكومة

 النهوض بالمرأةة الوطنية من أجل ي تم حث الحكومات على إنشاء اآلليات المؤسس،النوع االجتماعي
 في التيار نوع االجتماعيألساسية دعم عملية إدماج منظور الوتعزيز دور اآلليات القائمة لتشمل مهمتها ا

وتشمل الشروط الالزمة ألداء األجهزة الوطنية . الرئيسي لكافة مجاالت السياسة على نطاق الحكومة
 :لمهامها ما يلي

 
  وزير في مجلس الوزراء؛برئاسةوجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة،  .١
سسية تيسر، حسب االقتضاء، ال مركزية التخطيط والتنفيذ والرصد إنشاء آليات أو عمليات مؤ .٢

 بهدف إشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من القاعدة إلى القمة؛
 ضمان وجود الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية؛ .٣
 .إتاحة الفرصة للتأثير في وضع جميع السياسات العامة الحكومية .٤

 
تعين على الحكومات والقطاعات األخرى، لدى معالجتها لمسألة اآلليات التي تدعو إلى النهوض وي

في التيار الرئيسي النوع االجتماعي بالمرأة، تشجيع اعتماد سياسة فعالة وواضحة ترمي إلى إدماج منظور 
 على كل من الرجل لكافة السياسات والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آلثارها األخرى

 .  والمرأة
 

هذا وفي إطار متابعة المؤتمر الرابع للمرأة، وعبر االجتماعات الوطنية واإلقليمية التي نظمها 
تبين أن هناك تطورا ملحوظا قد حدث على صعيد خالل الثالث عقود الماضية، مركز المرأة في االسكوا 

ا منهاج عمل بيجين للنهوض بالمرأة، وبشكل خاص التي اعتمده الحاسمةمجاالت االهتمام /بعض المحاور
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في مجالي التعليم والصحة وإلى حد ما في برامج مواجهة الفقر، إال أن الفجوة ما زالت موجودة بين 
الجنسين وأن مأسسة قضايا النوع االجتماعي في عمل الحكومة انطالقا من مبدأ المساواة وما يتطلبه ذلك 

. ين الجنسين في كافة مجاالت الحياة لم تتحقق بعد في كثير من دول المنطقةمن تحقيق لتكافؤ الفرص ما ب
كما لوحظ أن العديد من الدول العربية قد أنشأت آليات وطنية للنهوض بالمرأة، تتنوع هذه اآلليات من 
وزارات متخصصة ولجان وطنية أو مجالس عليا إلى مديريات أو أقسام في بعض الوزارات، إضافة إلى 

إال أن .  آليات غير حكومية وجمعيات تطوعية تهتم بواحد أو أكثر من محاور منهاج عمل بيجينوجود
تقارير الدول كانت تركز غالبا على مجاالت االهتمام المتعلقة بمواجهة فقر النساء، والتعليم والصحة 

 العالقة ما بينها والعمل والقوانين، ونادرا ما كانت تتعرض لطبيعة عمل آليات النهوض بالمرأة وطبيعة
كما افتقرت إلى معايير واضحة يمكن من . وبين المؤسسات الحكومية األخرى وبين المؤسسات األهلية

يضاف إلى ذلك، أن كثيرا من هذه .  خاللها تقييم دورها على صعيد مأسسة قضايا النوع االجتماعي
ن الموظفين والتدريب والبيانات ق عملها كاالفتقار إلى ما يكفي مياآلليات كانت تعبر عن مشاكل تع

 . والموارد، وعدم كفاية الدعم من قبل القيادة السياسية الوطنية
 

 : الدراسةأهداف 
 

تأتي هذا الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها مركز المرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
الهيئات المعنية المقدمة من قبل  ليلتعميق واستكمال المعلومات والتح  االسكوا من أجل–لغربي آسيا 
المعلومات الجديدة المتوفرة لدى  مع ومقاربتها ،مركز المرأة في اإلسكواى لإ العربية الدولبالمرأة في 

 رصدلتنفيذ ما ورد في منهاج عمل بيجين وما تاله من مؤتمرات  متابعة إضافة إلى . ٥الدول األعضاء
 وفق ا دقيق إلنجازاتهتحليلهوض بالمرأة في المنطقة العربية، والوضع الحالي لآلليات المؤسسية للن

الشروط الالزمة ألداء األجهزة الوطنية لمهامها، ومدى التزامها بتنفيذ هذه المهام، ونقاط القوة والضعف 
 من حيث وضوح الهاعمأق يلمختلف أشكال هذه اآلليات، وااللتزام الحكومي الداعم لها، والمشاكل التي تع

مة واألدوار، والصالحيات، وأشكال التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي واألهلي والخاص من المه
على فعالية  التعرفكما تهدف الدراسة إلى . أجل الحد من عدم التوازن بين الجنسين وجسر الفجوة بينهما

يجين، السيداو، وأهداف هذه اآلليات في تطبيق معايير األمم المتحدة المتضمنة في مخرجات منهاج عمل ب
 لحل اإلشكاليات التي هايلإ على أفضل التجارب، والسبل التي تم اللجوء الوقوفكما سيتم . األلفية للتنمية

 . تواجه اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة
 

ومن أجل الوقوف على معلومات دقيقة وذات مصداقية تم إعداد استمارة تتناول مجموعة القضايا 
 من كتاب التكليف مرورا باستراتيجية العمل أمن خاللها وصف الوضع الحالي لهذه اآلليات بدالتي يمكن 

والهيكلية التنظيمية والخطط والبرامج التي تنفذها وطبيعة الشراكة والتعاون مع المنظمات األهلية وانتهاء  
التقارير الوطنية المتتالية  راجعةمإضافة إلى . باإلنجازات التي تم تحقيقها والمشاكل التي تواجه هذه اآلليات

تم تنفيذه للنهوض بالمرأة العربية في ضوء استراتيجيات نيروبي التطلعية، وتنفيذ ما قد التي أعدت لتقييم ما 
 . ١٠+، وبيجين٥+ورد في منهاج عمل بيجين، وبيجين 

 
 

                                                 
الهيئات المعنية بالمرأة في الدول العربية في سبتمبر زع على و  من أجل إعداد هذا التقرير، أعدت الباحثة استبيانا   5

قطر، الكويت،   العراق، لبنان، سوريا، دولة هي فلسطين، األردن،١٣وتلقى المركز إجابات على االستبيان من . ٢٠٠٦
راسة المقارنة بين عالوة على ذلك تم مراجعة تقارير الدول العربية، ود. البحرين، اليمن، مصر، المغرب، تونس، والجزائر

 ٢٠١٠-٢٠٠٤الدول العربية حول التقدم المحرز واالستراتيجيات والبرامج المحددة لتنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمي العربي 
 .والمعدة من قبل اإلسكوا
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ين الجنسين على تجارب منتقاة من دول مختلفة قطعت شوطا في جسر الفجوة ب  اإلطالعىكما جر
للوقوف على أفضل التجارب والحلول للمشكالت المماثلة، وذلك للخروج بقائمة محددة من التوجيهات 

 تطوير أدائهم وتقييم التقدم الحاصل على فيالمناسبة للمنطقة العربية يمكن استخدامها لتمكين هذه اآلليات 
 .بين الجنسينى المساواة تساعدهم في إعداد خططهم المستقبلية للوصول إللوضع المرأة و

 

 : فصول هيأربعةيتكون هذا التقرير من مقدمة و

 النوع االجتماعي والتنمية، : من المفاهيم ذات العالقةد يتناول عرضا نظريا لعد:الفصل األول .١

 ؛ دور ومهام آليات النهوض بالمرأة،  مأسسة النوع االجتماعي،تمكين المرأة

  آليات النهوض بالمرأة في المنطقة العربية  يتناول وصفا لواقع:الفصل الثاني .٢

 .  يتضمن استخالصا ألبرز النجاحات والمشكالت:الفصل الثالث .٣

 . الخطوط التوجيهية لدعم مختلف آليات المرأةألهم قائمة على وي ت يح:الفصل الرابع .٤

 .تماعيتتضمن استمارات لتقييم البرامج والخطط والمشاريع من منظور النوع االجوهي  :لحقاتمال .٥
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 الفصل األول
 

يعتبر منهاج عمل بيجين بمثابة جدول عمل لتمكين المرأة ويهدف إلى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات 
، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة ٦نيروبي التطلعية للنهوض بأوضاع المرأة

حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع فعالة في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة من خالل 
القرارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وهذا يعني أيضا إقرار مبدأ تقاسم السلطة 
والمسؤولية بين الرجل والمرأة في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورها 

  وقد اعتمدت المنطقة العربية منهاج عمل بيجين وباشرت في ٦)يجين منهاج عمل ب–بيان المهمة ( األعم
   .تنفيذه ووضع أولوياتها في هذا المجال لكي يأتي العمل مركزا  ومفيدا 

 
ومن أجل تطبيق منهاج العمل هذا وتحقيق استدامة التنمية والمساواة بين الجنسين كان من 

ايا النوع االجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية الضروري إنشاء آليات وطنية تعمل على مأسسة قض
وما يتطلبه ذلك من تعبئة  . على جميع المستويات) الحكومات والمنظمات األهلية والمؤسسات الدولية(

. الموارد الكافية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز قدرة هذه اآلليات للقيام بالمهام المطلوبة منها
لنوع االجتماعي، افهم مشترك حول مفاهيم تضمين النوع االجتماعي، مأسسة ومن أجل الوصول إلى 

المؤشرات التي يمكن / وتمكين المرأة سيتم في هذا الفصل استعراض هذه المفاهيم بهدف استنباط المعايير
 . ق المهمة المطلوبة من اآلليات المؤسسيةيمن خاللها التأكد من تحق

 
  في التنمية النوع االجتماعيإدماج : أوال 

 
 مفهوم التنمية   -١

 
 من كانيختلف تعريف التنمية باختالف المنطلقات الفكرية والمعتقدات حول التطور والتقدم، فه

 وبعض آخر ينظر إليها من خالل تأثيرها ،)الناتج القومي والدخل (يركز االهتمام على االقتصاد
القدرة في الحفاظ على الموارد لألجيال ( يئي أو الب)نوعية الحياة من صحة، وملبس وسكن (االجتماعي

جميعا وبغض النظر عن تعدد منطلقات التنمية والمداخل المرتبطة بها، فإنها تشترك . على الفرد) القادمة
 :كونها في

 
 .تسعى نحو التغيير، لذا فإن تحقيقها يحتاج إلى تضافر الجهود وتحديد آليات التغيير 
 .التغيير الذي تسعى إليه مستمر وإيجابيتتجه إلى المستقبل وعليه فإن  
تنعكس نتائج التنمية على المجتمع واألفراد، وهذه النتائج قابلة للقياس من خالل مؤشرات  

 .ألخ....كالدخل واالستثمار والتعليم والصحة
تعبر عن قيم مرتبطة بنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي معين، فالمناطق التي تعاني من  

ة األمن واالستقرار بارزة في التعريف، في حين أن الدول التي تعاني من الحروب تكون قيم
 .تغيرات اقتصادية فإن قيمة العدالة في توزيع الموارد والتكافل بين األفراد ستكون أهم

 
بالنسبة لمشاركة الرجال  معنى أكثر شمولية  الماضياكتسبت التنمية في الربع األخير من القرن

 ءا األفراد نساتشمل قدرة  أصبحت التنمية و . ةسياسيال وةجتماعيالاو ةقتصاديالا والنساء في المجاالت
 على اتخاذ القرار االقتصادي، تهملتحكم بها، وقدر ا علىتهمالوصول إلى المصادر وقدر على ورجاال 

                                                 
 ١ للتعرف على استراتيجيات نيروبي التطلعية يرجى مراجعة مرفق رقم 6
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ير وخلق  والتغيتطورلسعي إلى ال اتعني التنمية وأصبحت.  على رسم السياسات االقتصاديةتهموبالتالي قدر
 .  يمستوى المعيشالفضل ورفع أواقع 

 
وقد طور البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تعريفا للتنمية يركز على اإلنسان باعتباره هدفا للتنمية     

بهذا التطور في المفهوم . تتم به ومن أجله، وقد عرف هذا النوع من التنمية بالتنمية البشرية المستدامة
عملية توسيع نطاق االختيارات اإلنسانية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية  أصبحت التنمية تعني

عملية التنمية ذاتها، والتنمية من هذا المنطلق تتم بالناس ومن ا  لوالثقافية من خالل جعل الناس مركز
 بتلبية ىالتنمية تعنوبالتالي أصبحت التنمية مرتبطة بالرفاه االجتماعي للمواطنين، وأصبحت .  ٧أجلهم

 عن تبني سياسات لةؤو مسوانطالقا من هذا المفهوم أصبحت الدولة.  احتياجات الناس وتتم بهم ومن أجلهم
يعيد مفهوم التنمية البشرية المستدامة االعتبار إلى ضرورة .  لمواطنيهاةالرفاهيواتخاذ إجراءات لتحقيق 

الثقافية والبيئية وعالقتها بحقوق األجيال القادمة، الترابط بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية و
 .كما يوجه األنظار نحو قضايا المساواة والعدالة االجتماعية والحريات المدنية وحقوق اإلنسان

 

وانطالقا من هذا المفهوم فإن اإلنسان هو مورد للتنمية وليس عبئا عليها، وأنه محور وغاية  
 التنمية ال تقاس فقط بالكم وإنما أيضا بنوعية الحياة التي يعيشها اإلنسان بناء عليه فإن. العملية التنموية

التغيير الذي ستحدثه  كما أن .بغض النظر عن كونه رجال أو امرأة، أو طبقته االجتماعية أو دينه أو عمره
لدعم الفعال في التنمية يتطلب تغييرات جذرية في النظم االقتصادية والتشريعية والسياسية والثقافية لتوفير ا

يدعو مفهوم  وأيضا .عملية بناء قدرات اإلنسان وتنظيم المؤسسات التي تكفل حقوقه وواجباته األساسية
 إلى دراسة احتياجات كل فئة من الفئات المجتمعية وتوفير نسبة أكبر من الدعم ،المنظورهذا  من ،لتنميةا

وضعها االجتماعي وفي توعية المجتمع بأهمية للفئات المهمشة لمساندتها في تنمية ظروفها المعيشية و
 .تغيير الظروف التي تؤدي إلى تهميش تلك الفئات

 
مشاركة واسعة من قبل الناس في العمليات  المستدامة ال بد من تحقيق التنمية البشريةومن أجل  

تهم أو الحيز التنموية، سواء أكان ذلك من حيث قدراتهم على المساهمة في صنع القرارات المتعلقة بحيا
الذي يعيشون به أو مساهمتهم اإلبداعية في تنمية مجتمعهم، أو من حيث قدرتهم على الوصول إلى 

المشاركة وسيلة أساسية لتمكين  وتعتبر  .٨األسواق وملكية المصادر واالستفادة من التنمية والخدمات العامة
في صلب عملية التنمية ألنها تمنح عدادهم لعملية التنمية، وقدرتهم على وضع المشاركة إالناس و

المستهدفين فرص االنخراط في النشاطات المتعلقة بتنميتهم، وألنها تضمن خدمة المشاريع ألهدافهم الثقافية 
 من .واالجتماعية واالقتصادية، وتضمن تطبيق المشاريع بوسائل سليمة، دون أي صراع اجتماعي سياسي

دة اإلنمائي مؤشرات جديدة لقياس التنمية تتعلق بالنوع االجتماعي، هذه المنطلقات طور برامج األمم المتح
 .وتمكين المرأة، وحقوق اإلنسان، والمعرفة

 
 النوع االجتماعي وعالقته بالتنمية   -٢
 

، تهسبقالتي ، نقلة هامة بالنسبة للمؤتمرات ١٩٩٥ الرابع للمرأة في بكين عام عالميشكل المؤتمر ال
المنظمات   من قبل  اتخاذهايتوجبإجراءات ووتوصيات يتضمن توجهات اج عمل حيث خرج المؤتمر بمنه

ما يتعلق  ات واإلجراءاتتوجه ومن أبرز هذه ال. للنهوض بالمرأة المنظمات الدوليةوالحكومية واألهلية 
 ودور ةلمرأة في عملية التنمية على مختلف مستوياتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيامساهمة ب

 .المؤسسات الدولية والحكومية واألهلية في تتنفيذها

                                                 
 . ١٩٩٤ة  األمم املتحدة، تقرير التنمية البشري 7
 ١٩٩٩-١٩٩٨ فلسطين، عام - البشرية تنميةالتقرير   8
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اإلجراءات تقليص الفجوة بين الجنسين وخلق فرص متساوية لهما ضمن التوجهات واستهدفت هذه 
وأصبحت مؤشرات التنمية حول وضع المرأة والرجل في المجتمع وحساب .  حاسمةمجاالت االهتمام ال

 مهما  في تحديد األهداف وبرامج التنمية لدى الدول المتحضرة، كذلك ا ءفجوة النوع االجتماعي تشكل جز
في تصميم المشروعات التنموية، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى الدخل القومي والفردي، 

بمعنى آخر اصبح تركيز مفهوم التنمية من منظور . وعلى مستوى العالقات بين الشرائح المختلفة للناس
االجتماعي يشكل نوعا  من المقاربة بين الجنسين ويأخذ بالحسبان أدوار كل منهما في المجتمع النوع 

وعالقات القوة بينهما وأثر ذلك في الوصول إلى الموارد واستخدامها والسيطرة عليها والقدرة على التحكم 
 على األدوار التي سيقومون كما تبحث أيضا في  احتياجات الرجال والنساء العملية واالستراتيجية بناء. بها
 :هما مستويين أساسيين على بناء عليه فإن التخطيط للتنمية من منظور النوع االجتماعي يتم .بها

  
، الذي يحتاج إلى مختصين في التخطيط التنموي، "الدولة"التخطيط على المستوى الرسمي  

ون استثناء أي قطاع االحتياجات والمتطلبات لخطة التنمية، دجميع ويضعوا نصب أعينهم 
 .نتاجي أو شريحة اجتماعيةإ

 
التخطيط على مستوى المجتمع المحلي، ويهدف إلى تنفيذ الخطة الوطنية، من خالل وضع خطط  

 قابلة للتنفيذ، ومرتبطة باحتياجات كل مجتمع محلي، وبالتالي التعامل معها وفقا  لمتطلباتها محددة
 . ومميزاتها االجتماعية واالقتصادية

  
 من خطة التنمية، ال بد من البحث عن العوامل التنظيمية ءا جز" النوع االجتماعي"وحتى يمكن جعل 

لتخطيط النوع االجتماعي وتحليلها لتطوير البرامج المخطط لها، ثم وضع استراتيجيات لدمج النوع 
 . ييماالجتماعي في برامج التنمية الوطنية، ومن ثم تحديد طرق التنفيذ والمتابعة والتق

  الخاصة بتنمية المرأةداخلالم   -٣
 

على مدار الستين سنة الماضية تغيرت مداخل تنمية المرأة عاكسة بذلك التغيرات التي طرأت على 
/ ، كما توضح مداخل٩الفكر التنموي وظهور مفاهيم جديدة مثل التنمية االجتماعية والمشاركة والتمكين

 ، للرجال والنساءواإلستراتيجيةمتبعة على تلبية االحتياجات العملية مناهج التنمية هذه تأثير السياسات ال
ويمكن .  ومن ثم مدى تأثيرها على تغيير أدوار كل منهما في المجتمع وبالتالي على التنمية بشكل عام

 :المداخل المستخدمة لتنمية المرأة كما يليتلخيص 
 

، ١٩٧٠ إلى ١٩٥٠ما بين في الفترة ه استخدامبدأ تنموي، أول مدخل هو  :الرعاية االجتماعية •
.  عن إعادة إنتاج القوى العاملة، فاهتم بدورها اإلنجابي األسريلةؤوالمسنظر إلى المرأة باعتبارها 

يركز هذا المدخل على تلبية االحتياجات العملية للمرأة مثل توفير المعونات الغذائية لدرء سوء 
وهذا من شانه جعل المرأة . في مجال االقتصاد المنزلي وتنظيم األسرة، وتوفير تدريبات ،التغذية

ساعدتها على تربية جيل جديد من األفراد يساهمون في عملية متقوم بدورها كأم بشكل أفضل و
 .اإلنتاج والنمو في مجتمعهم

 
 في فترة السبعينات ويعتبر صيغة محسنة لمدخل الرعاية المدخل التنموي ساد هذا :مكافحة الفقر •

ويركز هذا . يؤكد على أهمية مساهمة المرأة في اإلنتاج وبشكل خاص النساء الفقيراتوية، االجتماع

                                                 
  . .١٩٩٢١٩٩٢سامية النقر ، دليل دراسات النوع والتنمية، مارس سامية النقر ، دليل دراسات النوع والتنمية، مارس . . فهيمة زاهر ودفهيمة زاهر ود. . بلقيس بدري ودبلقيس بدري ود. .  د د٩
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المدخل على اعتبار قضية فقر النساء من منظور تخلفهن علميا  وتكنولوجيا ، لذا فهو يعالج المشكلة 
 ومن من خالل تنفيذ مشروعات تعمل على تلبية احتياجاتهن العملية المرتبطة بالنوع االجتماعي،

المشاريع التي تندرج تحت هذا المدخل توفير قروض صغيرة للنساء تمكنهن من إقامة مشاريع 
وعليه فهو ال يعالج األسباب الحقيقية والرئيسية لفقر النساء، تلك األسباب . صغيرة مدرة للدخل

هن الكامنة في عدم مقدرتهن على الحصول على الموارد من أراض و رؤوس أموال، أو عدم مقدرت
االستفادة من منجزات التنمية بسبب محدودية حركتهن الوصول إلى الخدمات، كما عدم القدرة على 

 .والتفرقة التي يعانون منها في المجتمع 
 

 وهي فترة عقد األمم المتحدة للمرأة، ١٩٨٥ - ١٩٧٥ ساد هذا المدخل خالل الفترة من :المساواة •
هدف هذا المدخل إلى كسب المساواة والعدالة للمرأة في وي. وينادي بأهمية دمج النساء في التنمية

األسرية واإلنتاجية / عملية التنمية أسوة بالرجل، وذلك من خالل السعي إلى تنمية األدوار اإلنجابية 
 للنساء من خالل تشجيع اإلستراتيجيةوالسياسية لدى المرأة، كما انه يسعى إلى تلبية االحتياجات 

سن القوانين التي تحسن من وضع المرأة في المجتمع و توفير دعم أكبر وكسب تأييد الدول في 
 . لحقوقها وسد الفجوة بينها وبين الرجل

 
ويعتمد هذا المدخل  شاع استخدام هذا المدخل خالل فترة الثمانينات مع بدء أزمة الديون،: الكفاءة •

 من وضعها ومكانتها في  للمرأة من شأنها أن تحسنالجتماعيةعلى أن المساهمة االقتصادية وا
المجتمع وتحقق لها العدالة والمساواة دون األخذ باالعتبار معالجة األعباء التي تقع على المرأة 

 فإن هذا المدخل يعمل بناء على ذلك،.  شراك الرجل فيهاإجراء تحملها مسؤولية عدة أدوار دون 
أداء المرأة في أدوارها على دعم كفاءة المرأة في التنمية، وذلك من خالل رفع كفاءة 

كما انه يشجع المرأة على المساهمة االقتصادية وعلى .  األسرية واإلنتاجية والمجتمعية/اإلنجابية
القيام بتوفير الخدمات التي تراجعت عنها الدولة مثل الخدمات الصحية والتعليمية من خالل 

 .فئات األكثر فقرااالنخراط في العمل التطوعي وتنظيم مبادرات لتوفير الخدمات لل
 
 درج بشكل عام مداخل الرعاية االجتماعية، ومكافحة الفقر، والمساواة، والكفاءة تحت مسمىنوت

   ." WID-Women In Development "المرأة في التنمية  " تنموي عرف بـ
   

ة  مداخل التنميأحد ووه:  - Gender And Development”  “GADوالتنميةمدخل النوع االجتماعي  •
، يضع هذا المدخل قضية تنمية المرأة في نطاق العالقات االجتماعية التي تحكم المرأة يثةحدال

والرجل على مستوى األسرة والمجتمع، وجاء هذا المدخل بمفاهيم المشاركة والتمكين لدعم المرأة 
فراد فضل لهما كأأ بما يكفل نوعية معيشة ا عالقاتهم البعض ولتطويرابعضيهموالرجل لتنمية 

كما  . يقر هذا التوجه باألدوار والحاجات المختلفة للنساء والرجال في المجتمع. وألسرهم ومجتمعهم
يقوم على تطوير الكفاءات وتوسيع الفرص التي تزيد من إمكانية إعادة توزيع الموارد والخدمات 

سياسات والبرامج ، وذلك على قاعدة اإلنصاف للنساء والرجال في مجال اللألفرادوالفرص المتاحة 
فإن  ، التي سبق ذكرها، انه على عكس المداخل األخرى،الجدير بالذكرمن و. والمشاريع التنموية

فقط بل  ال تقتصر على استهداف النساء" النوع االجتماعي والتنمية " المبنية من منظور مشروعات ال
 . تستهدف النساء والرجال معا

 
تنمية المرأة، وهو المفضل لدى نساء العالم الثالث، وهو يهدف  يعتبر أحدث مدخل ل:القوة والتمكين •

إلى تقوية وتمكين المرأة من خالل اعتمادها على نفسها، واإلقرار بأدوار المرأة المتعددة،  ويسعى 
وبذلك فهو يتحدى مناهج المرأة في .  إلى تلبية االحتياجات االستراتيجية المرتبطة بالنوع االجتماعي
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الل اعتبار المرأة كائن يمتلك قدرات تمكنه من حل مشكالته إذا ما تم اكتشاف التنمية من خ
 هذا المدخل إلى تنمية قدرات ويسعى.  مهاراتهن الكامنة بداخلهن وعمل على تطويرها وتنميتها

النساء لالعتماد على ذاتهن، واكتشاف مهاراتهن الكامنة بداخلهن، كما أنه يدعم موقف النساء في 
ويعتمد هذا المدخل .  اختيار نوعية الحياة التي يريدونها، ومشاركتهن في اتخاذ القرارممارسة حق

على تنظيم النساء وتعبئتهن على مستوى المجتمع لمواجهة مجموعة العوامل التي تضطهد النساء 
وتضعهن في مرتبة دونية وفي وضع تابع للرجل، وفي هذا المجال فإنه ينظر إلى منزلة المرأة 

ة في المجتمع باعتبارها ناتجة عن الهيكل األبوي لهذه المجتمعات والضطهاد وقمع االستعمار الدوني
 .وتأثيره على اقتصاد البالد وثقافتها

 
 :تمكين المرأة: ثانيا

 
ارتبط مفهوم تمكين المرأة تاريخيا بحركات التحرر الوطني في العالم ومساهمات حركة الحقوق 

ركز هذا .  الحركات النسوية في دول العالم الثالث في أمريكا الالتينية وآسياالمدنية األمريكية، ومساهمات
المفهوم على التمكين الجماعي الذي يتحدى األنماط السائدة لعالقات النوع االجتماعي، واستخدم هذا المفهوم 

لمساواة بشكل واضح وصريح في عقد السبعينات لتشكيل وتسهيل النضال في سبيل العدالة االجتماعية وا
فقد هذا المضمون مفهومه األصلي التحويلي وإلى حد .  للمرأة من خالل بنى اقتصادية واجتماعية وسياسية

ما مفهومه الراديكالي خالل عقد التسعينات حيث تم ربطه بالتحوالت الجارية في االقتصاد العالمي 
صعيد نظريات التنمية، حيث أصبح والتغيرات في طبيعة الدولة والمجتمع المدني، وبالتطور الحاصل على 

الخطاب التنموي يركز على توسيع الخيارات ومستويات اإلنتاج للنساء كأفراد وفي معظم الحاالت بمعزل 
عن األجندة النسوية، وفي سياق انسحاب الدولة وتخليها عن مسؤولياتها في الدعم االقتصادي 

 .١٠واالجتماعي
  

مضمونه األصلي وبشكل خاص في برامج المنظمات الدولية مع بدأ هذا المفهوم يستعيد شيئا فشيئا 
 ،   ١٩٩٥انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين عام 

 
اكتشاف  على  األفراد تساعدتمكينعملية الانطالقا من أن اإلنسان هو محور العملية التنموية فإن 

األفراد / ية حياتهم، وهذا يعني توفر القدرة لدى الفرد ذاتهم وما بداخلهم من قدرات ومهارات لتحسين نوع
ويرتبط مفهوم التمكين بعالقات القوة ما بين الرجال والنساء، . ١١على اتخاذ قرارات حياتية استراتيجية

 . وقدرة كل منهم في الحصول على المصادر والتحكم بها
 والتي تعني القوة (power) كلمة  إلىEmpowerment)(يعود أصل مصطلح التمكين باللغة اإلنجليزية 

  :١٢والسيطرة، وبناء عليه يمكن فهم عملية التمكين بمستويات عدة
 

وهي   وهذا المفهوم يتضمن عالقات القوة من أعلى إلى أسفل،: (power over)السيطرة على  .١
ق، فإن ومن هذا المنطل.  التبعية والخضوع والطاعةمقابلعالقات تتضمن السيادة والهيمنة والتسلط 

التهديد والترويع باستخدام العنف ويتطلب التنبه المستمر للحفاظ على  هذا المفهوم يرتكز على
 . استمرار السيطرة، ويستدعي لمواجهته استخدام أساليب المقاومة الفعالة والسلبية

                                                 
يق  جامعة بيرزيت، تمكين المرأة بين النظرية والتطب-معهد دراسات المرأة- ليزا تراكي ولميس أبو نحلة وأيلين كتاب   10

 .٢٠٠٤على المستوى المحلي والعالمي، ورقة غير مطبوعة لصالح وزارة شؤون المرأة 
11 Moser, Carol, 1989 “Gender Planning in the Third World; Meeting Practical and Strategic Needs”.  World 

Development.   
12 Zoe Oxaal and Sally Baden, Gender and empowerment: definitions, approaches and implications for policy. 

Institution for development studies, Brighton, ISBN 1 85864 175 6, October 1997. 
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 وتتعلق بامتالك صالحية اتخاذ القرار، والقدرة على حل المشكالت، ومن: (power to)القدرة ل  .٢
 .هذا المنطلق يمكن أن تكون خالقة وم م ك نة

 
  ينطلق هذا المفهوم من أن القوة ال تمنح بل تؤخذ، ومن هذا المنطلق (power with):القدرة مع  .٣

فهي بحاجة إلى مشاركة الناس وتنظيمهم ضمن أغراض وقضايا عامة من أجل تحقيق أهداف 
لتنظيم السياسيين لتصبحن قادرات على الوصول وعليه فإن تمكين النساء يتطلب التعبئة وا. مشتركة

 .  إلى مواقع اتخاذ القرار، ويمتلكن القدرة على اتخاذه
 

وتتضمن الثقة بالنفس، الوعي على المستوى الفردي، واالعتداد بالذات، وهي أيضا : القدرة الذاتية .٤
يل تجاربهم وخبراتهم تمكن األفراد من التعرف على كيفية تأثير عالقات القوة على حياتهم عبر تحل

 . الحياتية، وان يكتسبوا الثقة بأنهم قادرين على التأثير والتغيير
 

 : هيويتشكل مفهوم التمكين من ثالثة أبعادهذا 
  

وهذا يتطلب وجود بدائل تساعد األفراد على ممارسة االختيار الحقيقي، وبالتأكيد ال  :الحق في االختيار •
فاالختيارات الحياتية . اوية في درجة أهميتها وفي تأثيرها على حياتهميمكن اعتبار كل االختيارات متس

) الثانوية(االستراتيجية تعتبر بالغة األهمية لحياة الناس وهي تساعدهم في تشكيل الخيارات األخرى 
األقل تأثيرا على حياتهم، الخيارات الثانوية تصبح على درجة من األهمية عندما تتعلق بنوعية حياة 

على نحو برامج التنموية الهذا المفهوم يمكن ترجمته في .  ولكنها ال تشكل الحدود النهائية لهاالفرد
 أن اإلنسان ليس شخصا متلقيا وإنما لديه من القدرات والخبرات بما يمكنه من المساهمة في تنمية يعتبر

 أنشطة هذه  وفقا لمدى تلبية المشروعات الحتياجاته ومدى مشاركته في تحديد،ذاته ومجتمعه
 .المشروعات وتنفيذها وتقييمها، وما يعنيه ذلك من قدرة على المشاركة في اتخاذ القرار

 
التي تمكنهم من العمل والحصول على ك األفراد المهارات الالزمة متالا  بمعنى:االعتماد على الذات •

يسي إلخضاعها ودنو الدخل، وذلك انطالقا من أن اعتماد المرأة اقتصاديا على الرجل هو السبب الرئ
 ضرورة أن تحتوي مشروعات التنمية على ، يعنيأما على صعيد مشاريع التنمية، فإن ذلك. مكانتها

عنصري التوعية والتدريب كي يتمكن األفراد من مساعدة أنفسهم وغيرهم للمحافظة على منجزات 
 .التنمية وزيادتها بعد انتهاء المشروع

 

، فإن تعبئة وتنظيم ١٣انطالقا من أن القوة ال تمنح ولكن تؤخذ: عاونيبناء قدرات التنظيم والعمل الت •
النساء تعتبر مهمة ضرورية من أجل تمكينهن من تحدي عدم المساواة المبني على أساس النوع 
االجتماعي، وذلك انطالقا من أن التضامن الجماعي في المجال العام باإلضافة إلى التوكيد الفردي في 

ويمكن ترجمة ذلك . أمر في غاية األهمية من أجل معالجة األسباب البنيوية للتغييرالمجال الخاص هو 
جمعيات،  (ل مؤسساتيتشك، عبر تضافر الجهود وإعطائها شكل مؤسسيمن منطلقات التنمية بضرورة 

مجموعة هذه ، وبحيث تصبح  بناء على تطلعات وأهداف الفئات التي تمثلها)نقابات، اتحادات
 . تكون قدرتها في التأثير على عملية التغيير أكبرو ، كافة فئات المجتمع تمثلالمؤسسات

 
عملية شمولية تبدأ بإدراك المرأة " التمكين هو التعريف اإلجرائي لمفهومانطالقا مما سبق فإن 

أما على المستوى الجماعي، . ذ القراراخات على تها وقدر، وشعورها بالسيطرة على حياتها الخاصة،لذاتها
                                                 

13 Kabeer, Naila. 1999. “Resources, Agency, and Achievements: Reflections on the Measurements of Women 
Empowerment” Development and change.   
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على المشاركة في عملية التنمية، وخلق وعي مجتمعي بالحقوق الفردية والجماعية،  قدرة النساء فهو
والقدرة على االنضمام لمجموعات ضغط وحركات اجتماعية قادرة على تمثيل مصالح النساء، وتنتهي 

 ."بتمثيل أكثر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي واالقتصادي
 

 : مكين ارتباطا بالعملية التنموية على النحو التاليويمكن توضيح مفهوم الت

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 من هذه المنطلقات يوضح أن الدولة التقدمية القوية والقديرة، والراغبة بالتغيير مفهوم التمكينإن 

اسات لتمكين وذلك عبر إقرار سي. يمكنها أن تلعب دورا مهما إلحداث تغيير في سياسات وبرامج التنمية
النساء والفقراء، وأن تعمل على دعمهم عبر إزالة العقبات القانونية واإلدارية التي تحول دون تقدمهم، وأن 

 الوقت تسعى الدولة إلى نفسوب.  تفسح المجال لنمو مؤسسات المجتمع المدني، واالستماع إلى مطالبهم
ركهم في ارات وتشيأخذ باالعتبار حاجات الفقتوفير الدعم المالي والبشري لدعم برامج تنموية بديلة ت

 .تنفيذها

 :مأسسة النوع االجتماعي في عمل الحكومة  -ثالثا 
 
 : للنوع االجتماعيمأسسةالمفهوم   -١

 
تعتبر المأسسة أحد الوسائل المفضلة والضرورية للمساعدة على التغيير، وتعني منح الطابع الرسمي 

 إليها اكنموذج على ذلك وبهدف تحقيق األهداف التي دعياسة، والمؤسساتي إلى مبدأ أو توصية أو س
فقد تم توصية الحكومات بإنشاء الهياكل التي تهتم بالنهوض ) ١٩٩٥بكين (لمرأة ل الرابع  العالميالمؤتمر

أو الوزارات المختصة بالمرأة مثل هذه الهياكل تحت مسميات مختلفة بالمرأة، بناء عليه شكلت بعض الدول 
 تكافؤ الفرص، كما شكل بعضها اآلخر لجان وطنية للنهوض بالمرأة، كما أنشأ البعض االجتماعي أوالنوع 

كما اقترح اتخاذ إجراءات إيجابية لتمكين المرأة من المشاركة . اآلخر دوائر للمرأة في الوزارات المختلفة
لمجالس المحلية والبلدية، السياسية وفي اتخاذ القرار عبر تخصيص نسبة محددة من المقاعد للنساء في ا
إضافة إلى . ) quota(  وفي البرلمان، كما في مستويات الوظائف المختلفة، وعرف هذا اإلجراء بالكوتا

 هذه ، مراجعة القوانين وسن قوانين جديدة تضمن مشاركة المرأة وتلغي التمييز القائم ضدهاالعمل على
 .اإلجراءات تقع ضمن ما يسمى بعملية المأسسة

 التمكين

 حق االختيار

االعتماد على 

الذات

التنظيم 
ــل  ــل والعم والعم
الجماعي الجماعي 
 التعاونيالتعاوني

 المشارآة

التوعية 
 والتدريب

بناء دعم و
المؤسسات 
المحلية 

 العمل ومهارات
 الجماعي

األمور التي 
يجب أن تراعى 

لدى تصميم 
الخطط و 
 البرامج
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 :لماذا المأسسة  -٢
 

، الرجال والنساء في المجتمع بين مختلةالقوة  ال في عالقاتإعادة التوازنتهدف عملية المأسسة إلى 
 في عدم تكافؤ الفرص بينهما في مجاالت  ذلكساهم،  بهاونألدوار التي يقوموالتي نتجت عن اختالف ا

  في هذه العالقاتإعادة التوازن المأسسة لذا كان من الضروري أن يتم من خالل عملية .الحياة المختلفة
احتياجات كل باالعتبار تصميم البرامج والمشروعات بحيث تأخذ ومن خالل سن قوانين جديدة أو تعديلها، 

عائدات هذه البرامج من الرجال والنساء ومشاركتهما في مراحل التخطيط المختلفة واستفادتهما من 
 .وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في المجتمع، وذلك لضمان عدم التمييز والمشاريع

 
 :عناصر المأسسة  -٣

 
كارين . تضم عملية المأسسة مجموعة من العناصر تترابط فيما بينها على شكل شبكة، وقد طورت د

   هذه الشبكة ضمن مجموعة من الشبكات األصغر تضم كل منها عددا من العناصر؛١٤ليفي
 

 : صر الثالث التاليةتتكون الشبكة األولى من العنا
 

وهذا يعني كيف يعبر الناس : تجارب وخبرات النساء والرجال وفهمهم للواقع الذي يعيشونه)  أ(
أنفسهم رجال ونساء في المجتمع المعني عن الواقع الذي يعيشون وكيف يفسرون ذلك وليس تفسير الخبراء 

 :من أجل  المختلفةتخدام األدوات التحليليةوهذا يتطلب اس .والمخططين لواقع الرجال والنساء في المجتمع
 

 .في المجتمع) البنات واألوالد(   معرفة األدوار التي يلعبها الرجال والنساء كما األطفال  •
 .رة كل من الرجال والنساء على الوصول إلى المصادر والتحكم بهاد معرفة ق •
 . معرفة احتياجات كل من الرجال والنساء في المجاالت المختلفة •

 
،  واحتياجاتهمبهدف تطوير المنظور المؤسسي لقضايا النوع فإن مناقشة أدوار النساء والرجال

 بل يجب أن تهدف المناقشات إلى ،وقدرتهم على الوصول إلى المصادر والتحكم بها ال تتم بشكل عشوائي
 .  الشبكةوهذا يقودنا إلى عنصرين آخرين من عناصر. اتخاذ إجراءات عملية على المستوى السياسي

 
ويركز هذا العنصر على مدى انخراط الدوائر السياسية التي تمثل : الدوائر السياسيةضغط )  ب(

وقدرة . مصالح النوع االجتماعي في عملية صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المختلفة
ساء حول القضايا المثارة بما هذه المؤسسات على ممارسة الضغط عبر رفع الوعي المجتمعي للرجال والن

 .يمكن من التأثير السياسي لالستجابة لتلبية االحتياجات العملية واالستراتيجية لفئات المجتمع المختلفة
 

وألن عملية ضغط الدوائر السياسية وحدها غير كافية فإن ذلك يتطلب إدخال عنصر جديد إلى 
 . ياسيةالشبكة يتمثل في ضرورة تمثيل النساء في البنى الس

 
 ويتضمن ذلك : التمثيل في البنى السياسية القائمة   )ج(

الهيئات القائمة على تخطيط / مدى تمثيل مصالح النوع االجتماعي في البنى السياسية •
 . وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج

                                                 
14 Caren Levy, The Process of Institutionalizing Gender in Policy and Planning: The WEB of Institutionalization, 

March1996 
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مستوى من البنى السياسية القائمة على / مدى تمثيل الرجال والنساء في كل مجموعة •
  . نفيذ وتقييم المشاريع والبرامجتخطيط وت

 
تجارب ن كما أ. مهمة وضرورية الستدامة التغييرمسألة إن تقوية الروابط بين العناصر الثالث 

 عبر التحريك، الدوائر السياسية متصلة بضغط وخبرات النساء والرجال وفهمهم للواقع الذي يعيشونه
جتماعي على المستوى المجتمعي والساحة وهذا يتم من خالل رفع الوعي حول قضايا النوع اال
 .السياسية من خالل الضغط على الهياكل التمثيلية السياسية

 
 

 الهياكل التمثيلية السياسية        الدوائر السياسيةضغط 

 

 

 

 هم تجارب وخبرات النساء والرجال وفهمهم لواقع      
 

 
 عناصر الشبكة الثانية

 
ك مع مثلث آخر في المجال السياسي حيث يجب أن تؤدي عملية إن مثلث الروابط السابق يتشاب

 والذي يعتبر مفتاح إلى التزام سياسيالضغط واللوبي من الدوائر السياسية على الهياكل التمثيلية السياسية 
 : ويمكن تمثيل هذه الشبكة على النحو التالي. إي تغيير في المناخ السياسي

         

 التزام سياسي                                                  

 

  

 

 

 الهياكل التمثيلية السياسية                                            الدوائر السياسية     ضغط 

 

 

 

  تجارب وخبرات النساء والرجال وفهمهم للواقع
 

 الشبكة الثالثة
  

حده غير كاف ويجب أن يترجم إلى مصادر وعلى الرغم من أهمية االلتزام السياسي إال أنه و
 :لتدعم هذهالسياسات وهذا بدوره يقودنا إلى الشبكة الثالثة والمتضمنة

و يركز هذا العنصر على أهمية تخصيص الموارد البشرية والمالية : الموارد والمصادر .١
 . لدعم السياسات المقرة
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بمعنى تحديد : عي في التيار العامتحديد مركز المسؤولية لمتابعة إدماج قضايا النوع االجتما .٢
ة إلدماج قضايا النوع االجتماعي في رالجسم المسؤول عن متابعة تنفيذ السياسات المقر

السياسات والخطط والبرامج والمشروعات وإدماجها في الهيئات والمنظمات والمؤسسات 
 .المختلفة

من خاللها رسم ويركز هذا العنصر على األطر التي يتم : رسم السياسات والتخطيط .٣
 . السياسات والتخطيط في المنظمات والمؤسسات والهيئات المختلفة

 

              موقع المسؤولية                المصادر

  

 

 التزام سياسي          السياسات والخطط      

 

  

 

 مثيلية السياسيةالهياكل الت                                   الدوائر السياسية     ضغط 

 

 

 

  تجارب وخبرات النساء والرجال وفهمهم للواقع
 

 :وهذا يقودنا بدوره إلى عناصر جديدة في الشبكة وتكون فيما بينها شبكة أخرى، هذه العناصر هي
 
ويركز هذا العنصر على مدى مساهمة بيئة العمل في تطوير الكادر ورفع : تطوير وتأهيل الكادر •

النوع االجتماعي وتدريبهم على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم من منظور وعيهم حول قضايا 
النوع االجتماعي، إضافة إلى إعطاء الفرص المتساوية للعاملين رجاال ونساء في التدريب وتبادل 

 .  الخبرات والترقية في العمل وحضور المؤتمرات
 
في مراحل المشروع المختلفة ومدى  ويركز هذا العنصر على اإلجراءات المتخذة :اإلجراءات •

مالءمتها لحاجات النوع االجتماعي، وفيما إذا كانت تعكس فعليا وعيا وإقرارا بإمكانية حصول 
 .النساء والرجال على الموارد وقدرتهم على التحكم بها

 
 ويتم من خالل هذا العنصر التركيز على مدى تحقيق إدماج النوع االجتماعي في :منهجيات العمل •

لمنهجيات المعتمدة حاليافي صياغة السياسات والبرامج والمشاريع وفي تنفيذها ومراقبة سيرها ا
 .وتقويمها

 
يركز هذا العنصر على درجة الوعي بقضايا النوع والتي تعكسها عملية  : تنفيذ البرامج والمشاريع •

القطاع العام ومن خالله يتم البحث عن الفئات من . وضع وصياغة وتنفيذ البرامج والمشاريع
 .   والمجتمعي التي أشركت وكان لها دور في عملية تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع
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 :يضاف إلى ذلك العنصرين األخيرين
 
والتي تنطلق من أهمية التعلم الشعبي حيث يتم التركيز على البحوث التطبيقية والعملية : البحوث  •

الفئات المستهدفة، كما تبحث في /جات الجماهيروالتي تؤكد على أهمية أن تلبي المشروعات حا
تأثير المشروعات والبرامج على حياة الناس رجاال ونساء وإشراكهم في التوصل إلى النتائج ودور 
هذه البحوث في تقوية الرجال والنساء في المجتمع، حيث تسهم تقنيات البحث السريع بالمشاركة 

رهم بأن المشروع ملكية لهم، وهذا بدوره يسهم في في تقوية النساء والرجال في المجتمع وشعو
كما تعتبر البحوث التطبيقية هي امتحان . عملية تحسين إمكانية استفادتهم من منجزات المشروع

 . عملي لمدى تراكم المعلومات حول قضايا النوع االجتماعي
 
م من خاللها تبادل ويركز هذا العنصر على تحديد أفضل القنوات التي يت: بناء وتطوير النظريات •

ونشر المعلومات الخاصة بإدماج النوع في السياسات والخطط والبرامج والمشروعات،والعمل 
 .على مناقشة التجربة وتطويرها

 
 

 :حيث تصبح شبكة مأسسة النوع االجتماعي على النحو التالي
 
 

     
 موقع المسؤولية                  المصادر

  
 
 
     التزام سياسي            السياسات والخططاإلجراءات       
 
  

                  
 

 الهياكل التمثيلية السياسية   الدوائر السياسيةضغط    تطوير كادر
 

 
 
 
 

          وخبرات النساء والرجال ب  تنفيذ برامج ومشروعات            تجار تطوير منهجيات عمل          
 وفهمهم للواقع                                                                           

 
  

     
        
 
 

 بناء وتطوير النظريات                        البحوث
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 : آليات النهوض بالمرأة -رابعا 
 

 الوحدة المركزية تكون بمثابة" أجهزة وطنية للنهوض بالمرأة"يوصي منهاج عمل بيجين بإنشاء 
تتمثل مهمتها األساسية في دعم عملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين . لتنسيق السياسات داخل الحكومة

 ١٥)٢٠١الفقرة (في التيار الرئيسي لكل مجاالت السياسة على نطاق الحكومة 
 

 منظور مراعاة وتقوم هذه األجهزة الوطنية على الصعيد الحكومي بدور محفز فيما يتعلق بإدماج
 يشيركما .  في جميع البرامج والسياسات، ولكنها ال تتدخل بالضرورة كوكاالت منفذةتماعيجنوع االال

في كافة مستويات النوع االجتماعي دون اشتراك المرأة اشتراكا  نشطا  وإدخال " إلى أنه منهاج عمل بيجين
ينبغي أن كما ). ١٨١الفقرة ." (ة والتنمية والسلمصنع القرار، ال يمكن تحقيق األهداف المتمثلة في المساوا

ترمي كل التدابير المتعلقة بتحسين حالة المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين إلى زيادة مشاركة المرأة في 
باألساس، تخطيطي بناء عليه فأن دور هذه األجهزة هو دور سياساتي . عملية اتخاذ القرار في كل المجاالت

إال أنه يمكن لهذه األجهزة . ابعه تنفيذ هذه السياسات وقياس مدى تأثيرها على أوضاع المرأةكما يقوم بمت
أحيانا  أن تختار تنفيذ وتنسيق برامج بعينها للوقوف على مدى تحقيقها لألهداف المرجوة، واعتبارها كبرامج 

  .ريادية يمكن اإلقتداء بها
 

وشجعت مؤسسات األمم . مامات وقضايا المرأةاعتمدت آليات مختلفة من أجل ضمان مناسب الهت
 . المتحدة تشكيل مثل هذه اآلليات

 
 شكلت العديد من الدول هيئات خاصة للنهوض بالمرأة في وزارات التعليم والشؤون االجتماعية

هذا العمل، في حين قامت دول أخرى باستحداث دوائر للمرأة في كل وزارة، وبعضها اآلخر شكل ب للقيام
بتطور تشكيل هذه اآلليات ارتبط .  مجلس الوزراء، وآخرون شكلوا وزارات لمتابعة هذا العملمكتب في

الحيات هذه اآلليات تبعا لمرجعيتها صوتختلف .  والتنمية االجتماعيية، أو النوعمفهوم دور المرأة في التنم
 : من أجل تقوم هذه اآلليات بالمبادرات الضرورية . التنظيمية

 
 ؛قامة هياكل التخطيط للنوع االجتماعيلمؤسسي إلتقديم الدعم ا •
 ؛التنسيق والمتابعة •
 ؛الدعوة إلى التغيير وتعمل من أجل التأثير على القرارات الخاصة بالسياسات •
 لقضايا النوع االجتماعي ومن أجل تضمينها في السياسات ا ومحركا ستراتيجيإ اتلعب دور •

 ؛ المحورية والقطاعيةوالخطط والبرامج الخاصة بالمؤسسات الحكومية
ساسية والمعايير حول وضعية المرأة قد تم االتفاق عليها على المستويين تضمن أن األهداف األ •

  ؛الحكومي واألهلي
 .تضمن ورود المعلومات حول قضايا النوع وتوزيعها إلى الجهات المعنية •
 .تضمن عملية الربط بين السياسات والنتائج التي تم التوصل إليها •
 . اإلجراءات الضرورية لمواجهة الصعوبات والتحدياتتقترح •
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 :١٦ومن أجل أن تؤدي آليات النهوض بالمرأة هذا الدور التحفيزي، ينبغي أن تضطلع بالمهام التالية
 
تطوير االلتزام الحكومي تجاه قضايا النوع االجتماعي وتضمينها في سياسات وخطط وبرامج  .١

متابعة صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الحكومة في الوزارات المختلفة، و
 المرأة والرجل، ووضع االستراتيجيات والمنهجيات المالئمة لذلك؛

 
االضطالع بأنشطة تركز على اإلصالح القانوني، عبر مراجعة التشريعات القائمة من منظور  .٢

ية التي من شأنها تعزيز التمييز القائم يراعي المساواة بين الجنسين، والكشف عن الثغرات القانون
 على أساس الجنس، وتطويرها ومتابعة تنفيذها؛

 
رصد أداء مختلف المؤسسات الحكومية من حيث التزامها بتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها  .٣

اإلجراءات الالزمة لضمان احترام تخاذ تعزيز المساواة والقضاء على التمييز بين الجنسين، وا
 تنفيذ هذه التوجهات؛و

 
توفير البيانات الضرورية المصنفة حسب النوع االجتماعي، للوقوف على أوضاع المرأة ومدى  .٤

مشاركتها في مجاالت الحياة المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك بهدف تسليط 
 الضوء على الفجوة بين الجنسين ووضع السياسات الكفيلة بجسرها؛

 
 ،اسات نوعية حول األدوار المختلفة للمرأة في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصاديةتنفيذ در .٥

 . ق مشاركة المرأة، واقتراح البرامج الكفيلة بمعالجتهايللتعرف على األسباب التي تع
 

العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مراكز صنع القرار، السياسية والتشريعية والتنفيذية  .٦
لقضائية، وضمان تكافؤ الفرص في تولي الوظيفة العامة، وتمثيل الدولة، والمشاركة في عضوية وا

 مختلف اللجان والوفود؛
 

النوع منظور توفير التدريب والمساعدة االستشارية لألجهزة الحكومية لمساعدتها في إدماج  .٧
 ؛تها وبرامجها في سياسااالجتماعي

 
دف المساواة بين الرجل والمرأة في االعتبار بصورة منتظمة وتجدر اإلشارة إلى أن عملية أخذ ه

تكفل وضع القوانين التي ترمي إلى بل إلى اعتماد البرامج التي تستهدف المرأة بصفة خاصة،  ال تفضي
 .تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

 
 : اللجنة التوجيهية

 
بمستوى وضع اللجنة في هيئات اتخاذ تختلف عملية تشكيل هذه اللجنة من بلد إلى آخر وهي تتعلق 

الكادر  وفي الغالب تتكون اللجنة من. وتشكل بقرار رئاسي ويحدد لها رئيس ومرجعية قانونية. القرار
وزارات والمعنيين بمتابعة قضايا النوع االجتماعي وفق محاور العمل المحددة في الالمتقدم الرئيسي في 

                                                 
 تشيلي حول -، وتقرير اجتماع الخبراء في سانتياغو١٩٩٥لتحديد هذه المهام تمت مراجعة منهاج عمل بيجين  16
كما تم االستعانة بتقرير االجتماع الثامن عشر  للجنة الخبراء . ١٩٩٨ور ومهام األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة د

  . اللجنة االقتصادية ألفريقيا-مكتب شمال أفريقيا–الحكومية الدولية
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ات العامة من ذوي الكفاءة والخبرة، ومن ممثالت عن القطاع االستراتيجية الوطنية، وعدد من الشخصي
 .ممثالت عن القطاع الخاص/ األهلي المهتم بقضايا المرأة والطفل وحقوق اإلنسان، وممثلين

 
 :دور ومهام اللجنة التوجيهية

 
 :تقوم اللجنة التوجيهية بالمهام التالية

 
 إلعداد  وتقديمها لفريق العمل،ض بالمرأةالستراتيجية الوطنية للنهو التوجهات العامة لإعداد •

 .اعتمادهاالدراسات الضرورية وبلورتها، ومن ثم تقوم اللجنة التوجيهية ب
 . والموافقة عليهافريق العملمناقشة خطة العمل المقترحة من  •
جه التي تبين المنجزات المتحققة، والعقبات التي تواالمقدمة من فريق العمل اد التقارير تمعمناقشة وا •

تبعا ) مكتب الرئيس، أو رئيس الوزراء(للجهات المعنية تنفيذ االستراتيجية الوطنية، وتقديمها 
 .لمرجعية هذه اللجنة

تقديم المقترحات واإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل مواجهة العقبات وتلك التي تسهم في تحقيق  •
 .االستراتيجية الوطنية

ا تسليط الضوء على القضايا الحساسة وذات الشأن بالنسبة عقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنه •
  .للمرأة ووفق ما حددته خطة العمل

 
 : فريق العمل

 
 :تشكل هذه اآلليات فريق عمل يتكون من

 
الوزارات المحورية الحكومية وذات األهمية االستراتيجية من أجل إنجاز المساواة للنوع االجتماعي  •

واالقتصاد / فيذي للرئيس أو رئيس الوزراء، وكل من وزارات الماليةتب التنالمك (وتحقيق العدالة
 .، جهاز اإلحصاء المركزيديوان الموظفين والشؤون القانونية/الخدمة العامةديوان والتخطيط و

جزء من  وتعتبر .الوزارات القطاعية ذات األهمية الخاصة باعتبارها مؤثرة في عملية التغيير •
 . تبعا للمحاور ذات األولوية في خطة العملتهااركمشحدد طبيعة ت وت،الفريق

 .الخبيرات في مجال التخطيط والنوع االجتماعيوعدد من الخبراء  •
 

 : دور ومهام فريق العمل
 

 :يقوم فريق العمل بالمهام التالية
توفير المعلومات الضرورية التي من شأنها الكشف عن فجوة النوع االجتماعي في المجاالت  •

 سياسية، واالجتماعية واالقتصادية؛المختلفة ال
 توفير البحوث والدراسات التي تحلل أسباب هذه الفجوات بين الرجال والنساء؛ •
 اقتراح البرامج والمشروعات التي من شأنها جسر هذه الفجوات؛ •
،وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية )وفق توجيهات اللجنة التوجيهية( خماسية /اقتراح خطة عمل ثالثية •

 ارها؛إلقر
مراجعة التقارير المقدمة من أعضاء اللجنة حول المنجزات متابعة تنفيذ خطة العمل، عبر  •

  معالجة الثغرات في خطة العمل أوال بأول؛المتحققة، والعقبات التي تواجه تنفيذ الخطة
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 تقييم خطة العمل بشكل دوري؛ •
 .المقترحات لخطة العمل القادمة، وتقديم للجنة التوجيهيةتقديم التقارير الدورية حول سير العمل  •

 
 :دوائر المرأة في الوزارات

 
وقد . تعتبر دوائر المرأة في الوزارات أحد المؤسسات البيروقراطية الحكومية المعنية بقضايا المرأة

أنشأت في البداية وعلى الصعيد العالمي خالل فترة الستينات والسبعينات من أجل تقديم برامج خاصة 
إال أنه وخالل . لى تحسين وضعها ورفع كفاءتها واستفادتها بشكل ما من منجزات التنميةبالمرأة تعمل ع

فترة الثمانينات والتسعينات، وكنتيجة لعملية التقييم لهذه البرامج وما أحدثته من تغيير على وضع المرأة، 
ة، وإنما يتعامل مع واعتبار أن التغيير الحادث ال يأخذ أسباب تدني وضع المرأة في المجتمعات المختلف

النتائج فقط، األمر الذي يبقي على هذه األسباب ويجعل من تدني وضعية المرأة في المجتمعات وهامشية 
كان من الضروري التركيز على البرامج الحكومية التي تعمل على التأكد . دورها في التنمية أمرا مستمرا

مية عبر ما عرف بمأسسة وإدماج قضايا النوع من إدماج المرأة في الخدمات المقدمة وفي عوائد التن
ووزارات تكافؤ الفرص لتهتم / فأنشأت وزارات لشؤون المرأة. االجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية

 .  بمعالجة أسباب تدني وضع المرأة في المجتمع وهامشية دورها في التنمية

 
 التركيز على إدارة برامج ومشاريع إن التحول في النظرة إلى دور المرأة في عملية التنمية من

إلى التركيز على السياسات ومسار التخطيط ) مثل التدريب المهني، والبرامج المدرة للدخل(تعنى بالمرأة 
في الوزارات المعنية، ومدى أخذ قضايا النوع االجتماعي باالعتبار في خططها وبرامجها، قد انعكس على 

ونظرا لهذا التغيير . االجتماعي وذلك من أجل تعميم واستدامة األثرضرورة رفع الوعي تجاه قضايا النوع 
الحادث في النظرة التنموية وتحولها من برامج المرأة في التنمية إلى برامج لتضمين النوع االجتماعي في 

ما أدى هذا الربط . التنمية فقد تطلب ذلك الربط التام ما بين السياسات وتطوير البرامج في كافة القطاعات
 : بين المرأة وقضايا التنمية إلى

أن تعمل دوائر المرأة كمحرك للسياسات التنموية القطاعية على صعيد الوزارة، فهي تساند الدوائر  •
المختلفة في الوزارة لتطوير سياسات تنموية تأخذ المرأة باالعتبار، وتقترح السياسات والبرامج 

 . ى مراجعة وتعديل السياسات والبرامج المعمول بهاواإلجراءات العملية لهذا الغرض، كما تعمل عل
وحدات المرأة على إحداث التوازن ما بين السياسات والبرامج، وتعمل على /تعمل دوائر المرأة •

تقييم البرامج التي تنفذها الوزارة من منظور النوع االجتماعي لمعرفة مدى أخذ المرأة باالعتبار 
 .التي من شأنها أن تعمم الفوائد منهافي هذه البرامج، وتحديد السياسات 

يدافعوا ويؤثروا في وزاراتهم من  .فريق العملفي مسئوالت هذه الدوائر أعضاء / يعتبر مسئولي •
أجل قضايا النوع االجتماعي وتضمينها في الخطط ويعتبروا مرجعية للوزارة في هذا المجال 

يذ الخطط الخاصة بتضمين النوع  تنف، ومتابعةويشاركوا زمالئهم وزميالتهم في المعلومات
  .االجتماعي

  والخبرات،وتبادل التجارب،  في جمع المعلومات وتحليلهاالتوجيهية فريق العمل واللجنة ةساندم •
 .وفي متابعة وتقييم التطور الحادث كنتيجة لتطبيق الخطة الوطنية للنوع االجتماعي

 العليا في الوزارة حول إنجازات الوزارة على تقدم وحدات المرأة التقارير الدورية للوزير واإلدارة •
صعيد تضمين النوع االجتماعي في الخطط والسياسات والبرامج، وأهم المنجزات والعقبات التي 

 .تعرقل سير العمل، واقتراح اإلجراءات المطلوبة
 

 : األمور التالية باالعتبارذومن أجل ضمان نجاح عمل هذه الدوائر ال بد من أخ
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وحدات المرأة مرجعية للوزارة بما يتعلق بإدماج قضايا النوع االجتماعي / ئر المرأة اعتبار دوا 

 . والنهوض بالمرأة،  كونها تضم الخبراء في مجال تضمين النوع االجتماعي في المجال المعني

في مجال النوع االجتماعي والتنمية، ) ٥-٣(ضرورة توفير عدد كاف من الكادر المؤهل  

 .الالزم لعمل هذه الوحداتوتوفير التمويل 

وحدات المرأة في مكتب الوزير مباشرة، ويترافق ذلك مع مأسسة عالقة / تربط دوائر المرأة 

هذه الوحدات باإلدارات العامة األخرى في الوزارة وخاصة إدارات التخطيط والسياسات، وهذا 

ألخرى من منظور من شأنه إتاحة الفرصة لهذه الوحدات لمراجعة ومتابعة أداء اإلدارات ا

 .النوع االجتماعي
 

 التدقيق على أساس النوع االجتماعي: خامسا
 

يعتبر التدقيق على أساس النوع االجتماعي أحد األدوات الهامة من أجل ترتيب البيت الداخلي 
التمييز ضد النساء، سواء ) أو تشجع(للمؤسسة، وإحداث تغيير على العناصر الثقافية للمنظمة التي تسمح 

 .١٧الموظفات أو من الفئات المستهدفة/ من الموظفينّ كن
    

 :التدقيق على أساس النوع االجتماعيلماذا 
 

إن الطريقة التي تسمح للرجال والنساء بالحصول على الموارد والمنافع والتحكم فيها عبر برامج 
 وثقافة المنظمة، ليس فقط في ومشاريع التنمية والخدمة اإلنسانية لها عالقة وطيدة بالدور الذي تلعبه هيكلية

. إعداد البرامج والمشاريع ولكن أيضا  بنظرة النوع االجتماعي التي تنطلق منها المنظمة لتقديم مساعدتها
بناء عليه فإن المراجعة المستمرة لدور المنظمة في إدماج مبدأ عدالة النوع االجتماعي في مناهج التخطيط 

 .أمر ضروري الستدامة  التغييروالبرمجة وممارسات المنظمة يعتبر 

 

  التدقيقهدافأ
 

ات للطريقة المتبعة /يهدف التدقيق على أساس النوع االجتماعي إلى تحديد إدراك مجموع الموظفين
من طرف المؤسسة في التطرق أو األخذ بعين االعتبار لقضايا النوع االجتماعي في عملية التخطيط 

 عملية التدقيق على أساس النوع االجتماعيّ عد ي . الداخليةةمنظماتيوالبرمجة وفي الصيرورة المؤسساتية ال
 النوع االجتماعي وتمكين إنصاف/ مساواة وعدالةبال من أجل تحديد األوضاع ذات العالقة وبالذات تقييميه

 . في نفس الوقتةالمرأة، وتعتبر هذه القضايا الثالث مبادئ أخالقية وعملي
 

تغييرات واإلصالحات التي سوف تخص أنظمة يهدف التقييم إلى إجراء الو
ات والبرامج من جهة أخرى، ومن بينها /اإلدارة من جهة، والموظفين/ وتسيير(Governance)الحاكمية

 :يمكن ذكر ما يلي

                                                 
17 Caroline  Sweetman: Gender & Development, OXFAM (UK , Ireland) ed, 1997  
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مساواة النوع االجتماعي /المنظمة بمبدأ عدالة/تؤكد التزام المؤسسة) وثيقة مكتوبة(تطوير سياسة  •
 .ات وكذلك تكوين هيئات اتخاذ القرارات/يمي، الموظفينعلى مستوى الهيكل التنظ

ات في مجال تحليل النوع االجتماعي من أجل إدماجه في التخطيط والبرمجة /تدريب الموظفين •
 .والتنفيذ والتقييم

مأسسة النوع االجتماعي في جميع مراحل عملية التخطيط والبرمجة بالتعاون مع الشركاء  •
 .ظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والمحليالمختلفين بما في ذلك المن

في تطوير وإدارة الموارد البشرية وجعل الكل يستفيد على جميع " الحس بالنوع االجتماعي"إدماج  •
 .درجات السلم اإلداري من أجل تحسين الفعالية المنظماتية

ل عامة وأساليب اإلدارة  العمىف  (Diversity)تعزيز العالقات الالتمييزية واحترام مبدأ التنوع •
 .بصفة خاصة

  (Performance)ءاألدا/اعي من ضمن عناصر التقييمالوعي بالنوع االجتم/إدخال عنصر الحس •
الهيئات اإلدارية العمل على رفع عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات ذات المستوى العالي وفي  •

 .مجلس اإلدارة أو ما يساويهو
لخلق بيئة تسمح للنساء وللرجال بوجود التوازن المحبذ في حياتهم تطوير السياسات المناسبة  •

 .المهنية وحياتهم العائلية
 .تطوير سياسات وممارسات التي تسهر على احترام مبدأ المساواة في األجور بالنسبة لنفس العمل •
اعي في وضع آلية متالئمة بمهمة المنظمة تسمح بترقية وإعمال ومراقبة إدماج عدالة النوع االجتم •

 .البرامج والممارسات المؤسساتية والفردية
 

تقييم تالؤمها مع لالمنظمات منظورا ووسيلة /يوفر التدقيق على أساس النوع االجتماعي للمؤسسات
عدالة النوع االجتماعي وتطوير خطة عمل من أجل سد الفجوات التي تم تشخيصها وتحسين االتجاهات 

 .العامة في هذا المجال
 

المؤسسة تحديد آثار عالقات النوع /دقيق على أساس النوع االجتماعي، تستطيع المنظمةوبفضل الت
 .االجتماعي على ثقافتها، صيرورتها، برامجها وأدائها

 
صور وتصورات المنظمة فيما يخص النوع االجتماعي، يصبح العمل ممكنا  ) وتكشف(عندما تحدد 

 والعدالة وجعل المنظمة حساسة ةة وتعزيز مبدأ المساواساوا مباالمن أجل تغيير الصور النمطية الخاصة 
 .أكثر للنوع االجتماعي

 
 التدقيق على أساس النوع االجتماعي على األقل ثالث نتائج ملموسة بالنسبة ةتوفر خالص

 :للمؤسسة
 .المؤسسة/التفكير في وضع ووضعية عدالة النوع االجتماعي داخل المنظمة  .١
 . الجماعيخلق قاعدة للنقاش والتحليل  .٢
 .ملكية إعمال عدالة النوع االجتماعي من طرف المنظمة/عملية تشاركيه تسمح بتبني  .٣

 
 :الفرضيات

 
كما هو الحال بالنسبة لكل أنواع البحث، يرتكز التدقيق على أساس النوع االجتماعي على عدد من 

 :الفرضيات
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م، الثقافة، العمليات وبرامج ساواة على أساس النوع االجتماعي في القيمالالغالبا  ما تتواجد  •
 .الجهاز الحكومي/المؤسسة/المنظمة

في أغلب األحيان، وبسبب الالمساواة على أساس النوع االجتماعي، تعطى األفضلية ألساليب  •
 ). الجهاز المعنيحسب مجال عمل ومهمة المنظمة(العمل واإلدارة الذكورية أكثر من األنثوية 

 عدالة النوع االجتماعي تغييرا في األدوار والعالقات بين  في مجالإلدارييتطلب التغيير ا •
 .النساء والرجال

يتوقع من مساواة النوع االجتماعي أن ترفع من مستوى اإلنتاجية وأن تحسن الفعالية  •
 أن يكون معنيا  الجهاز الحكومي/المؤسسة/واالستدامة ألنه على كل قطاع وقسم، داخل المنظمة

 .بقضية النوع االجتماعي
 

 :كيف نجعل المنظمة حساسة للنوع االجتماعي
 

 التي األجهزة/لقد أبدت التجارب التي تمت في هذا المجال أربعة عناصر أساسية قد تجعل المنظمات
 :في هذا المجال أكثر حساسية للنوع االجتماعي" عمياء/مكفوفة"كانت 

 
 :اإلرادة السياسية .١

جتماعي في عملية تخطيط التنمية مدعوما  بصفة والتي تكون بديهية عندما يكون إدماج النوع اال
ات وأموال كافية /، يخصص عدد كاف من الموظفينيعالالمستوى المعلن عنها من طرف القادة ذو 

ميزانية، ترسم السياسات وتعد اإلجراءات الضرورية لتحقيق العدالة واإلنصاف بين /لتنفيذ األنشطة 
 .الرجال والنساء على كافة المستويات

 
 :لقدرات الفنيةا .٢

اعتماد ) ٢تحليل النوع االجتماعي، ات في مجال /هارات الموظفينم ارتفاع )١ يبرزها والتي
تطوير وسائل وإجراءات حساسة ) ٣أنظمة معلومات تدمج المعطيات الموزعة حسب الجنس، 

 .للنوع االجتماعي
 
  :(accountability)المساءلة .٣

 التي تشجع وتعزز السلوك المالئم في هذا المجال) باتواج/حوافز(والتي تدعمها أنظمة مراقبة 
 .على المستوى المؤسساتي والفردي

 
 :الثقافة المنظماتية .٤

والتي من المفروض أن ال تسمح بأي شك أو تشكيك فيما يخص التوزيع العادل للموظفين 
 وإعطاء كمة حساسة للنوع االجتماعياوالموظفات من منظور النوع االجتماعي وهذا يعني هيئة ح

 .قيمة متساوية ألساليب النساء والرجال المهنية
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 الفصل الثاني
 

 واقع اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية
 

من ق ب ل اللجنة االقتصادية االستبيان الذي أعد ووزع نتائج وتحليل  على يعتمد هذا الفصل
انظر  (. دولة عربية٢٢ات واللجان الوطنية للمرأة في على الهيئات والوزارواالجتماعية لغربي آسيا 

 )٢الملحق رقم 
 

 :يوقد جاء الرد على هذا االستبيان في عشر دول من منطقة االسكوا ه
 

 ، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر واليمنن البحريمملكةاألردنية الهاشمية  المملكة
والمملكة المغربية من دول العربية غير األعضاء في جابت كل من تونس والجزائر أوقد .  وسوريا

 .االسكوا على هذا االستبيان
 
 اآلنفة على االستبيان كما وردت من الدول العربيةالردود  مضمون مثللتأدناه ي الجداول تأتو

 . اللجنة سابقا إلى بعض المعلومات األخرى من التقارير الوطنية المقدمة وكذلك .الذكر
 
 ية النهوض بالمرأة في البلدان العربيةمؤسسية آلل البنية ال-١
 
  شكل اآللية ١-١

 
تنوع شكل اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة من بلد عربي إلى آخر وذلك تبعا لتجربة وخبرة البلد في 
العمل للنهوض بالمرأة من ناحية ومدى االلتزام السياسي التي يظهره البلد نحو قضايا المرأة وتحقيق 

وقد أظهرت الدراسة أربعة نماذج وأشكال مختلفة لآلليات الوطنية . ة بين الجنسين من ناحية ثانيةالمساوا
 مجلس أعلى أو قومي للمرأة كما في مصر وقطر )١(للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية وهي 

) ٣(دن واليمن، هيئة وطنية أو لجنة وطنية تعنى بالنهوض بواقع المرأة كما في لبنان واألر) ٢(والبحرين، 
) ٤(وزارة مكلفة بقضايا المرأة كإحدى الملفات التي تعنى بها هذه الوزارة كما في الجزائر والمغرب، 

وزارة أو وزارة دولة تعنى بقضايا المرأة والنهوض بها كما هو الحال في كل من تونس والعراق 
 . وفلسطين

 
 ٢٠٠٦هوض بالمرأة وسنة التأسيس،عام توزيع البلدان العربية حسب شكل آلية الن  -١جدول رقم

 
 سنة التأسيس  شكل اآللية   البلد 

 ٢٠٠٠ مجلس قومي للمرأة  مصر 
 ١٩٩٨ مجلس أعلى لشؤون االسرة قطر

 ٢٠٠١ مجلس أعلى للمرأة البحرين
 ١٩٩٨ هيئة وطنية لشؤون المرأة  لبنان

 ١٩٩٢ لجنة وطنية لشؤون المرأة  األردن
 ١٩٩٦ مرأة لجنة وطنية لل اليمن

 ٢٠٠٢ لجنة شؤون المرأة  الكويت 
  *٢٠٠٤ وزارة دولة لشؤون المرأة  العراق
 ٢٠٠٣ وزارة شؤون المرأة  فلسطين
 ١٩٩٢ وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين تونس 
 ١٩٩٨ وزارة دولة مكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين  المغرب
حة والسكان وإصالح المستشفيات والمكلفة باألسرة وقضايا وزارة الص الجزائر 

 المرأة 
٢٠٠٢ 
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 ٢٠٠٣ الهيئة السورية لشؤون األسرة سوريا
 ١٩٩٢ االتحاد النسائي العام اإلمارات العربية*
 غير واضح وزارة الشؤون االجتماعية السعودية*
 غير واضح وزارة الشؤون االجتماعية عمان*
 ١٩٩٩  للمرأةوزارة ترقية جيبوتي*
 ٢٠٠٢ وزارة مكلفة بالمهمة موريتانيا١٨*

 
بان اهتمام البلدان العربية بتشكيل آليات وطنية للنهوض بالمرأة جاء ) ١(ويتضح من جدول رقم 

 لثالثوهي الفترة الزمنية التي تلت المؤتمر اوبداية العقد الثالث العقد الثاني من القرن الماضي أواخر في 
، والذي دعا لضرورة ١٩٩٥ الرابع للمرأة والذي عقد في بيجين عام  العالميالمؤتمرللمرأة واحتضنت 

اإلشارة هنا  الضروري منو .العمل على توفير اآلليات المناسبة للنهوض بالمرأة على المستوى الوطني
طورت عن آلليات الوطنية للنهوض بالمرأة والعاملة حاليا في البلدان العربية هي آليات ت تشكيل اإلى أن

، وهي نتاج للجهد المشترك لنهوض بالمرأةلتعمل في هذه البلدان كانت آليات وطنية سابقة كانت موجودة و
 هذه المنظمات هي التي شاركت في المؤتمر الثالث .الذي قامت به المنظمات األهلية لالرتقاء بوضع المرأة

قد  تشكيل آليات للنهوض بالمرأة، وتتضمنتوصياته والتي ا  معهت، وحمل١٩٨٥عام  للمرأة في نيروبي
 .عملن بجهد كبير نشهد جميعا على نتائجه

 
 المرجعية األساسية آللية النهوض بالمرأة  ٢-١
 

 ٩ هناك أنهاكتسبت غالبية اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية الصفة الحكومية حيث 
أن  لديها آلية حكومية للنهوض بالمرأة في حين ،ستبيان على االتجابالتي أ عشر دولة ثالثةدول من بين 

 .آليتين ذات صفة شبه حكومية وتمتعت آلية واحدة بصفة مستقلة واعتباريةهناك 
 

وقد تنوعت المرجعية األساسية آللية النهوض بالمرأة، حيث أظهرت الدراسة بان هناك أربع دول 
سية آللية النهوض بالمرأة في المقابل جعلت خمسة الجمهورية مرجعية أسا/ جعلت من مكتب رئيس الدولة

دول مكتب رئيس الوزراء مرجعية لهذه اآللية، وثالث دول جعلت من مجلس الوزراء مرجعية أساسية 
ومن الضروري أن يعكس هذا المستوى من المرجعية قدرة على التأثير داخل مراكز . آللية النهوض بالمرأة

مجلس /زراء، وفي البرلمانصة من أجل إسماع صوتها في مجلس الوصنع القرار، وأن تتاح لها الفر
 .الشعب

 
  اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة حسب البلد، الصفة، المرجعية األساسية، -٢جدول رقم 

 .٢٠٠٦الصفة الوظيفية لرئيس اآللية،
 

 صفة رئيس اآللية المرجعية األساسية صفة اآللية البلد 
 قرينة الرئيس لجمهوريةمكتب رئيس ا حكومية مصر
  األولىةالسيد مكتب رئاسة الوزراء حكومية لبنان
 االميرة مجلس الوزراء شبه حكومية األردن
 حرم سمو االمير مكتب الرئيس حكومية قطر

 االمين العام مكتب الرئيس اعتبارية/مستقلة البحرين
 ة/وزير مكتب رئاسة الوزراء حكومية تونس
 ة/وزير رئاسة الوزراءمكتب  حكومية اليمن
 حرم سمو االمير مجلس الوزراء شبه حكومية الكويت

                                                 
ربية حول التقدم احملرز واالستراتيجيات والربامج احملددة لتنفيذ توصيات املؤمتر اإلقليمي عقد مت استفاء املعلومات حوهلا من تقرير دراسة املقارنة بني الدول ال* شار إليها ب الدول امل 18

 .، واملعد من قبل اإلسكوا٢٠١٠ – ٢٠٠٤العريب 
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 ة/وزير مكتب رئاسة الوزراء حكومية العراق
 ة/وزير مكتب رئاسة الوزراء حكومية المغرب
 ة/وزير مكتب الرئيس حكومية الجزائر
 ة/وزير مجلس الوزراء حكومية فلسطين
 ة الهيئة السورية لشؤون األسرةرئيس مكتب رئيس الوزراء حكومية سوريا

 حرم سمو األمير غير واضح اعتبارية/مستقلة اإلمارات
  وزارة الشؤون االجتماعية حكومية السعودية

    
 

بين دولة عربية وأخرى، فأظهرت نتائج ما  رئاسة اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة كما تباينت أيضا 
ة في ستة بلدان عربية، في /كلفة بالنهوض بالمرأة تمتعت بصفة وزيرالدراسة بان رئاسة اآللية الوطنية الم

وعينت البحرين أمينا عاما  للمجلس األعلى . حين كانت السيدة األولى رئيسة اآللية في خمسة بلدان عربية
في حين تتبع اآللية الوطنية للمرأة وزارة الشؤون االجتماعية في كل من ). ٢انظر جدول رقم (للمرأة 
 .ودية وعمان، وإلى وزارة الصحة والسكان في الجزائرالسع

 
  االلتزام السياسي تجاه إنشاء آليات النهوض بالمرأة في البلدان العربية  -٢
 
  المهمة األساسية واألهداف ١-٢
 

ية الدول العربية وتعبيرا  عن التزامها تجاه قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في العملية ببادرت غال
وقد .  إلى تشكيل آليات وطنية للنهوض بالمرأة تكون مرجعية وطنية لقضايا المرأة في هذه البلدانالتنموية

ن قام بإنشاء لجنة أو تم تشكيل هذه اآلليات بمسميات مختلفة تبعا  لتجربة كل بلد في هذا اإلطار فهناك م 
 إلى تشكيل وزارة خاصة ثالثإنشاء مجلس أعلى أو قومي للمرأة في حين ذهب بقام م ن هيئة وطنية وآخر 

 . بالمرأة
 

لم يقتصر االختالف على المسميات، وصفة رئاسة هذه اآللية فقط، وإنما أيضا في كتب التكليف 
كان واضحا تجاه دور هذه اآللية في اقتراح ) تونس، مصر، اليمن، فلسطين(لكل من هذه اآلليات فبعضها 

وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ومتابعة تنفيذها، والعمل السياسة العامة تجاه مسألة النهوض بالمرأة 
على إدماج قضايا النوع االجتماعي في التيار العام للتنمية، إضافة إلى الدور اإلشرافي لآللية الوطنية في 

 بما ال كان كتاب التكليف فضفاضا ) األردن، العراق، الكويت، البحرين(أما البعض اآلخر . مجال عملها
هذا وركزت كتب  .  على صعيد المهام الموكلة إليهامحرزمكنها من وضع مؤشرات عملية لقياس التقدم الي

لى دور هذه اآللية على صعيد األسرة ولم تشر بأي مهمة على صعيد عالتكليف في كل من قطر وسوريا 
 .المرأة

ومع ذلك اشتركت  ا،افه أهدتتنوع المختلفة لكل من هذه اآلليات المهام على كتب التكليف وبناء 
تركزت في النهوض بواقع المرأة وتعزيز مشاركتها ، ١٩مهمة رئيسية جاءت مشتركة وواضحةجميعها في 

وتركزت مهام هذه اآلليات في . في مجاالت الحياة المختلفة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية
 وتعديل ةجوات النوع االجتماعي، ومراجعإعداد البحوث والدراسات وتوفير المعلومات للكشف عن ف

وقد قامت بعض  .  وبشكل خاص قانون األحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون العقوباتالقوانين
اآلليات إضافة إلى ما سبق بمراجعة قانون العمل، والضمان االجتماعي، وقانون ضريبة الدخل، وتعتبر 

                                                 
 باإلضافة إلى ما ورد في دراسة االسكوا حول اآلليات الوطنية المعنية . ردود الدول على االستمارة المعدة لهذا الغرض 19

 االستمارة المعدة  بقضايا المرأة،
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تسهيل عملية مشاركة المرأة في العملية تمكين المرأة اقتصاديا، ول هذه القوانين على قدر كبير من األهمية
 .  التنموية

 
تنوعت مستويات المهام التي تقوم بها اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة من بلد عربي إلى آخر 

 أجابت على االستبيان بان مهمة اآللية الوطنية ةدول ١٣دول من بين  ٨حيث أظهرت الدراسة بان 
 دول اعتبرت مهام ٦ دول بان لهذه اآلليات مهام تخطيطية، و ١٠لمرأة تعتبر سياساتية، وأفادت للنهوض با

دول ما زالت تعتبر مهمة اآللية الوطنية للنهوض  ٦ وأيضااآللية الوطنية للنهوض بالمرأة مهمة إشرافية 
 التأثيرمرأة مهمة في  دول اعتبرت بان لآلليات الوطنية للنهوض بال٣بالمرأة مهمة تنفيذية إلى جانب 

 .  والضغط على صانعي القرار
   

إن التنوع في المهام لآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة من بلد عربي إلى آخر يعكس التطور 
وهو تطور تالزم مع التطور في الفكر و . المؤسسي لإللية من حيث الرؤية والدور المتوقع بان تقوم به

 تطورت من التعامل مع قضايا المرأة كقضايا منفصلة عن عملية التنمية إلى المداخل التنموية للمرأة والتي
 .رؤية ترى بضرورة التعامل مع قضية المرأة كقضية تنموية يجب دمجها في التيار التنموي العام للدولة

 .هايلإالموكلة  ، والصالحيات هذه اآلليةا منتلبيتهوهذا يتطلب مناقشة معمقة حول الدور والمهام المطلوب 
 

 ٢٠٠٦ اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية حسب البلد وطبيعة المهام،  -٣جدول رقم 
 

 تأثير وضغط  إشرافية تنفيذية تخطيطية سياساتية 
 ال نعم ال نعم نعم  مصر 
 ال ال ال نعم نعم قطر

  نعم  نعم نعم سوريا
 = = = = = لبنان

 نعم ال ال ال ال الكويت
 ال ال نعم ال ال البحرين
 نعم نعم نعم نعم نعم اليمن

 ال نعم نعم نعم نعم الجزائر
 ال نعم نعم نعم نعم تونس

 ال نعم نعم نعم ال المغرب
 ال ال نعم نعم نعم االردن
 ال ال ال نعم ال العراق
 نعم نعم ال نعم نعم فلسطين

 ٣ ٦ ٦ ١٠ ٨ عدد الدول
 

يذ برامج خاصة بالمرأة وبشكل خاص في مجال مكافحة الفقر، وتقديم إن قيام بعض اآلليات بتنف
بعض الخدمات على حساب دورها في اقتراح السياسات واإلشراف على تنفيذ هذه السياسات يعفي الجهات 

وهنا يجب التركيز على أن الدور . الحكومية األخرى من دورها األساسي في تقديم الخدمات لكل الشعب
جب أن تتواله آليات النهوض بالمرأة هو إدماج قضايا النوع االجتماعي في التيار العام، الرئيسي الذي ي

 الخطط والبرامج والمشروعات، والعمل على متابعة واإلشراف على جميعبمعنى تضمين هذه القضايا في 
ير والضغط داخل كذلك األمر تعتبر مهمة التأث. تنفيذها، وتقييم أثر هذه البرامج على صعيد النهوض بالمرأة

الحكومة إلبراز فجوة النوع االجتماعي والممارسات الخاطئة على المستوى التنظيمي واإلداري والذي 
 . يجحف بحقوق المرأة هي أيضا مهمة رئيسة آلليات النهوض بأوضاع المرأة
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    الماليةاتتوفر الموازن ٢-٢
 

تمكن اآلليات الوطنية للنهوض التي ساسية  من المرتكزات األةالالزمالمالية يعتبر توفر الموازنة 
الموازنات الالزمة والكافية لآلليات الوطنية لهذه وتوفير الدول . بالمرأة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها

 ما توفره الدول األولوللموازنة مصدرين . يؤشر على مدى االلتزام السياسي لهذه البلد تجاه قضايا المرأة
الدول توفره ة الوطنية للنهوض بالمرأة كجزء من الموازنة العامة، والمصدر الثاني ما من موازنة لآللي

 .   المانحة والمنظمات الدولية من دعم لتسهيل عمل اآلليات وتنفيذها لألنشطة والمهام
 

وقد أظهرت الدراسة بان غالبية الدول العربية تقدم موازنة خاصة لآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة 
 على االستبيان بان هناك موازنة تجابأدولة  ١٣دول من بين  ١٢ء من الموازنة العامة، حيث أفادت كجز

خاصة لآللية المكلفة بالنهوض بالمرأة في حين أفادت العراق بأنه ال توجد موازنة لوزارة الدولة لشؤون 
 للنهوض بالمرأة عندها ةوطنيدول بان اآلليات ال ١٠في المقابل أفادت . المرأة كجزء من الموازنة العامة

تتلقى دعما خارجيا  من الدول المانحة والمنظمات الدولية في حين لم تتلقى اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة 
 .  في ثالث بلدان دعما من الدول المانحة والمنظمات الدولية وهي قطر والكويت والجزائر

 
لمقدم سواء من الموازنة العامة للدولة أو الدعم ولكن يبقى السؤال المطروح والمهم هو هل الدعم ا

 ستةنجد بان ) ٣( جدول رقم إلى ؟ وبالنظر ا لكي تتمكن اآللية الوطنية من القيام بمهامهالخارجي كاف 
 لتتمكن و الدول المانحة والمنظمات الدولية كاف أفادت بان الدعم المقدم لها سواء من الحكومة أدول 

 .  لتنفيذ األنشطة من القيام بمهامها، في حين أفادت سبع دول بان هذا الدعم غير كاف  لديهاةاآلليات الوطني
 

هي البلد الوحيد الذي أشار إلى  تونس. وأشار عدد قليل جدا  من األجهزة الوطنية إلى زيادة موارده
تبلغ  دينار ل١٣١٢٠٠٠ من ١٩٩٩-١٩٩٦أن ميزانية وزارة شؤون المرأة واألسرة ارتفعت في الفترة 

، خ صصت لهذه الوزارة ميزانية في ١٩٩٦ومنذ عام . الوزارةمهام  نظرا  لتوسع ، وذلك دينار١٨٥٣٠٠٠
، وهو تاريخ ١٩٩٩ في عام % ٦٠إطار ميزانية التنمية، وأصبحت لها حصة في الميزانية ارتفعت بنسبة 

 .هايلإالموكلة  ومع ذلك فإن الموازنة غير كافية لتنفيذ كافة المهام .تحويلها إلى وزارة
 

  وجهة الدعم٢٠٠٦ آليات النهوض بالمرأة حسب البلد وتوفر الدعم المالي  -٤ جدول رقم
 

هل هناك موازنة  
خاصة لآللية المكلفة 

 بالنهوض بالمرأة 

هل تتلقى اآللية دعما من 
الدول المانحة والمنظمات 

 الدولية

هل الدعم المقدم سواء من الحكومة او الدول 
 في لتنفيذ األنشطةالمانحة كا

 نعم نعم نعم مصر 
 نعم ال نعم قطر

 نعم نعم نعم سوريا
 - - - لبنان

 نعم ال نعم الكويت
 نعم نعم نعم البحرين
 ال نعم نعم اليمن

 ال ال نعم الجزائر
 ال نعم نعم تونس

 نعم نعم نعم المغرب
 ال نعم نعم األردن
 ال نعم ال العراق
 ال نعم نعم فلسطين
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في هذا المجال يجب االنتباه إلى أن الموازنة الخاصة بالنهوض بالمرأة ال تقتصر على موازنة و
 مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الوزارة وإنما أيضا موازنات الوزارات التي تقدم خدمات للمرأة

ي الموازنة العامة من وهذا يشير إلى أهمية التدقيق ف. الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون االجتماعية
  .منظور النوع االجتماعي

 
  ة في البلدان العربيةأالدور التي تقوم به اآللية المكلفة بالنهوض بالمر   -٣
 
 المعلومات واإلحصاءات المصنفة حسب الجنس في المجاالت المختلفة  ١-٣
 

 تشكل ركيزة ن توفر المعلومات واإلحصاءات وبالذات المصنفة حسب الجنسأمما ال شك فيه 
أساسية في عملية التخطيط التنموي، فهذه اإلحصاءات تساعد في تقديم صورة موثوقة لألوضاع االجتماعية 
واالقتصادية الراهنة للمرأة، وتساعد كذلك في تصميم السياسات واختيار اإلجراءات والتدخالت المناسبة 

بالذات المصنفة حسب الجنس في عملية وتسهل توفر اإلحصاءات و. للوصول للنتائج المرجوة مستقبال 
وهي أداة إلدارة . خالت التنموية وفي قياس التقدم المحرز على واقع المرأةدالرصد والتقييم للبرامج والت

 .  الصالحلة ومطلب جوهري للشفافية والحكماءهي أداة جوهرية للمسكما الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية 
 

ليات الوطنية في البلدان العربية قد قطعت شوطا ال باس به في أظهرت الدراسة بان غالبية اآل
امتالكها لقاعدة معلومات موزعة حسب الجنس في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية، فنجد بان 

ة بأنها تمتلك قاعدة بيانات مصنفة حسب الجنس في المجاالت أفيها آليات النهوض بالمرأنه  أفادت ة دول١١
بأنه ال يمتلك قاعدة في جمهورية مصر العربية لفة سابقة الذكر، في حين أفاد المجلس القومي للمرأة المخت

 يعتمد في ذلك على جهاز اإلحصاء الحكومي، كذلك أفادت اآللية همعلومات مصنفة حسب الجنس وان
في المجال الجنس نوع المكلفة بالنهوض بالمرأة في المغرب بأنها ال تمتلك معلومات مصنفة حسب 

ة ال تمتلك معلومات في الجانب االجتماعي أأفادت العراق بان اآللية المكلفة بالنهوض بالمروالسكاني، 
 . الجنسنوع واالقتصادي مصنفة حسب 

 
هذا وقد قامت مراكز اإلحصاء في بعض البلدان العربية بدراسة استخدام الوقت بالنسبة للرجال 

ة إلعادة تقييم دور المرأة في المجتمع، وتقدير الوقت الذي تصرفه المرأة والنساء، وتعتبر هذه الدراسة مهم
 . هو عمل غير مدفوع األجروفي توفير الرعاية والرفاه ألفراد األسرة، 

 
 مدى امتالك اآلليات الوطنية في بعض الدول العربية لقاعدة بيانات في المجاالت  -٥ جدول رقمال

 )٢٠٠٦(ة السكانية واالجتماعية واالقتصادي
 

 سوريا العراق اليمن الكويت البحرين قطر  مصر 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال سكانية

 نعم ال نعم نعم نعم نعم ال اجتماعية
 نعم ال نعم نعم نعم نعم ال اقتصادية 

  لبنان  تونس الجزائر  المغرب فلسطين األردن 
   نعم نعم ال نعم نعم سكانية

   نعم نعم منع نعم نعم اجتماعية
   نعم نعم نعم نعم نعم اقتصادية 

 
 نسا  وطنيا  لتنمية البيانات حسب الجوضعت برنامجرائدا في هذا المجال حيث تونس هذا وتعتبر 

 عن طريق وزارة شؤون المرأة واألسرة، وبالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب )ذآور، إناث(
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وطني لإلحصاءات، ومرآز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات، وهو ، والمعهد ال)اإلسكوا (آسيا
 قاعدة بيانات إحصائية مفصلة حسب الجنس تشمل آل ١٥لديها وبرنامج يستهدف جميع منتجي اإلحصاءات، 

 مراجعة أنشأ مرآز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات مرصدا  لحالة المرأة على آما. القطاعات
 مالئمةويبحث المرآز باستمرار مدى .  وتحليلها بهدف الكشف عن فجوة النوع االجتماعيحصائيةاإلبيانات ال

 .  المرآز أيضا  شبكة معلومات عن المرأةاءوإنش. المؤشرات التي من شأنها توضيح التغير في حالة المرأة
 وأجرت وزارة ٢٠ونسوينشر المرآز بصورة منتظمة اإلحصاءات بشأن قضايا آل من المرأة والرجل في ت

شؤون المرأة واألسرة، ومرآز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات دراسات واستقصاءات على الصعيد 
الوطني بشأن مواضيع مختلفة، مثل إدارة موارد ميزانية األسرة، وتنشئة الطفل، وأثر الطالق على األزواج 

وتطرقت البحوث أيضا  إلى . مرأة في الجرائد والمجالتواألطفال، واإلمكانيات االقتصادية للمرأة، وصورة ال
 هناك مراآز للبحوث والدراسات في آل من مصر،  آمابالخصوبةسلوك الرجل، وبصفة خاصة، فيما يتعلق 

 .اليمن، سوريا، البحرين، قطر، ع مان، واألردن
 
  وخطة العمل اإلستراتيجية ٢-٣

 
 إلى جانب ،ات المتاحةيمكانإطار ناظم للجهود واإلض بالمرأة ك وطنية للنهواستراتيجيهإن توفر 

توفر خطط عمل تفصيلية كأداة للمتابعة والتقييم لإلنجازات المتحققة نحو بلوغ الهدف المنشود في جسر 
الفجوة بين الرجال والنساء وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجاالت الحياة المختلفة االجتماعية والثقافية 

أظهرت نتائج الدراسة بان غالبية قد و. لسياسية تعتبر من المرتكزات األساسية لتحقيق الهدفواالقتصادية وا
 وخطة عمل تفصيلية فمن الستراتيجيهاآلليات الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة في البلدان العربية تمتلك 

بالمرأة بأنه ال يمتلك  دولة فقط دولة قطر أفاد المجلس األعلى لشؤون األسرة والمكلف بالنهوض ١٢بين 
 .  وخطة عملإستراتيجية

 
وبالتأكيد فإن الخطط التي تعدها آليات النهوض بالمرأة وتعمل على تنفيذها مرتبطة بالدور والمهام 

اإلشارة إلى ضرورة إعادة النظر في كتب التكليف والمهام الموكلة إلى هذه وهنا ال بد من الموكلة إليها، 
اء علية تجري عملية مراجعة لهذه االستراتيجيات وتطورها وتعديلها بما يتالءم مع اآللية وصالحياتها، بن

 . وضعها الجديد
 

 الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة لآللياتتقديم الدعم والمساندة الفنية الالزمة ومن الضروري 
 ا نظمم ا طارإبالمرأة وطنية للنهوض ة الستراتيجيها، لتصبح االوتطويرمراجعة استراتيجيتها الراغبة في 

 ، بالشراكة مع كافة الشركاء على المستوى الحكومي واألهليواألولوياتالرؤية  ات يحدديللجهود واإلمكان
 .    وكذلك يحدد األهداف العامة المراد العمل على إنجازها في المرحلة المقبلة

 
 اآلليات المساندة لآللية الوطنية للنهوض بالمرأة  ٣-٣

 
األخير الصادر عن األمم المتحدة بان محدودية  ٢٠٠٥لعام ر التنمية اإلنسانية العربية أشار تقري

مشاركة المرأة في العملية التنموية في البلدان العربية من العوائق أمام تحقيق التنمية البشرية في هذه 
 ال تستطيع إمكاناتها من إن اآللية الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة في أي بلد عربي ومما توفر ل. البلدان

تحقيق مشاركة كاملة للمرأة ودمجها في العملية التنموية كشريك ومستفيد دون توفر اآلليات المساندة على 
 قطاعية تحتاج لجهود وعمل دءوب غيرالمستويين الحكومي واألهلي وذلك لكون قضية المرأة قضية 

 . تويات المسجميعلضمان دمج المرأة  في كافة المجاالت وعلى 
                                                 

المرأة والرجل في تونس باألرقام، مركز البحوث والدراسات والتوثيق : أحدث المنشورات، على سبيل المثال، هي  20
 .٢٠٠٢مرصد حالة المرأة في تونس، /والمعلومات
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وتشير النتائج إلى أن غالبية اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية يتوفر لها آليات 
مساندة سواء على المستوى الحكومي أو األهلي تربط بينها وبين هذه اآلليات المساندة عالقات تعاون 

ت مساندة للنهوض بالمرأة، وأمثلة  دول عربية آليا١٠فعلى المستوى الحكومي يتوفر في . وتنسيق وشراكة
 المرأة في الوزارات، المجالس واللجان رعلى هذه اآلليات كوحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، دوائ

 . الوطنية وحدة الجندر في بعض الوزارات
 

 آلية وطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية بان هناك ١١أما على المستوى األهلي فقد أفادت 
 النسائية في البلدان ت مساندة للنهوض بالمرأة على المستوى األهلي، وأمثلة على هذه اآلليات االتحاداآليات

 .العربية، الجمعيات النسائية واألهلية، المؤسسات الحقوقية ومراكز البحوث والدراسات
 

  توفر آليات مساندة لإللية الوطنية للنهوض بالمرأة -٦جدول رقم 
 .٢٠٠٦لمساندة،حسب البلد ومستوى ا
 

 مساندة على المستوى آليةتوفر  
 الحكومي 

 مساندة على المستوى آليةتوفر 
 األهلي

 نعم نعم مصر 
 ال ال قطر
 نعم _ لبنان
 نعم نعم سوريا
 نعم نعم الكويت
 نعم نعم البحرين
 نعم نعم اليمن

 نعم نعم الجزائر
 نعم نعم تونس
 نعم نعم المغرب
 نعم نعم األردن

 نعم ال لعراقا
 نعم نعم فلسطين

 
 بعض األنشطة التي تقوم بها اآللية الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة في البلدان العربية    -٤
 
 التدقيق على أساس النوع االجتماعي  ١-٤
 

يعتبر التدقيق على أساس النوع االجتماعي أداة تساعد حين تنفيذها في الكشف عن الفجوات بين 
لنساء في المؤسسة الخاضعة للتدقيق وعلى كافة المستويات، وهي بذلك تقدم صورة موثوقة عن الرجال وا

الخطط، السياسات، البرامج، (مدى دمج قضايا النوع االجتماعي في المستويات المختلفة للمؤسسة 
 العامة ومتابعة دمجها في السياسة ، كذلك تساعد في اقتراح السياسات)الخ من المستويات.... الموظفين

 . م اإلنجازاتيللمؤسسة وتقي
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 دول عربية قامت فيها اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة بعملية ١٠ بان ٢١أظهرت نتائج الدراسة
 بلدان قامت بعملية التدقيق ٤تدقيق على أساس النوع االجتماعي وعلى مستويات مختلفة، حيث وجد بان 

هذا ومن الضروري . قيق على مستوى الوزارات بلدان بالتد٨على مستوى المؤسسة في حين قامت 
 .الحصول على نتائج هذا التدقيق لمناقشته وتحديد المؤشرات التي تم التدقيق على أساسها

 
 )٢٠٠٦(مستوى التدقيق على أساس النوع االجتماعي   -٧جدول رقم 

 
هل قمتم بإجراء التدقيق على  

 أساس النوع االجتماعي 
هل كان التدقيق على 

 ى المؤسسةمستو
هل كان التدقيق على مستوى 

 الوزارات
 نعم ال نعم مصر 
   ال قطر

  ال  سوريا
    لبنان

   ٢٢نعم  الكويت
 نعم ال نعم البحرين
 نعم نعم نعم اليمن

 نعم ال نعم الجزائر
 نعم نعم نعم تونس
 نعم نعم نعم المغرب
 نعم ال نعم األردن
 نعم ال نعم العراق
 ال نعم نعم فلسطين

 
 بين بلد عربي وآخر في عدد المؤشرات ا أما بالنسبة لمؤشرات التدقيق المستخدمة فإننا نجد تباين

 بلدان ٧التي تم استخدامها في عملية التدقيق، فعلى مستوى السياسات واألهداف العامة والخاصة نجد بان 
ملية التدقيق ولم يختلف الوضع كثيرا  فقط أخذت فيها اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة هذه المؤشرات في ع

 بعين االعتبار في ت بلدان هذه المؤشرا٨البرامج والمشاريع حيث أخذت ببالنسبة للمؤشرات ذات العالقة 
كذلك هو الحال بالنسبة لمؤشرات المتعلقة بالموظفين واألنظمة واألنشطة حيث أظهرت . عملية التدقيق
وهنا ال بد من اإلشارة إلى . شرات بعين االعتبار في عملية التدقيق بلدان أخذت هذه المؤ٧النتائج بان 

 .  تجربة اليمن في هذه العملية حيث استخدمت في عملية التدقيق مؤشرات أخرى وهي الخطط والموازنات
 

 ١ توصية
 

م لهذه يهافمضرورة إجراء نقاش علمي حول مفهوم التدقيق على أساس النوع االجتماعي وتوحيد ال
ية المهمة وذات التأثير في تسليط الضوء على مجاالت التمييز ضد المرأة، وقدرتها على رفع الوعي العمل

العام تجاه هذه القضايا، كما من شأن ذلك إعداد كافة المبررات والموجبات إلجراء التعديل على مستوى 
 القوى واإلمكانيات النسائية وهي أيضا أداة لحشد. السياسات والخطط والبرامج والنظم اإلدارية ذات العالقة

 .من أجل تنظيم حمالت ضغط وتأثير لنصرة قضايا محددة يبرزها هذا التدقيق

                                                 
علما بأن صندوق األمم المتحدة للسكان يشير إلى . في االستمارات التي عبأتها الدول والمعدة لهذا الغرض كما ورد  21

محدودية الدول التي قامت بهذا التدقيق وهي في تونس والمغرب وتم حديثا في فلسطين على مستوى الوزارة والم يستكمل 
 . على مستوى باقي الوزارات

 .ق تم على المستوى العام وهذه بالتأكيد عبارة فضفاضة وغير دقيقة كانت اإلجابة بأن التدقي 22
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 .)٢٠٠٦( حول النوع االجتماعي  المؤشرات المستخدمة في عملية التدقيق -٨جدول رقم 
 

األهداف  السياسات 
العامة 

 والخاصة

 الموظفين األنظمة األنشطة المشاريع البرامج

 ال ال ال نعم نعم نعم عمن مصر 
 ال ال ال ال ال ال ال قطر

 ال ال ال ال ال ال ال سوريا
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر لبنان

  حد ماإلى  حد ماإلى  حد ماإلى  حد ماإلى  حد ماإلى  حد ماإلى  حد ماإلى الكويت
 نعم نعم نعم منع نعم نعم نعم البحرين
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اليمن

 نعم نعم ال نعم نعم ال نعم الجزائر
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تونس
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال المغرب
        األردن
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر العراق
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم منع فلسطين

 
 التدريب على إدماج النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج  ٢-٤
 

نظرا  ألهمية إدماج النوع االجتماعي في عملية التخطيط التنموي كمدخل تنموي نحو تحقيق التنمية 
ي البلدان العربية اهتماما  خاصا  فةأبالمروالتطور في المجتمع فقد أولت العديد من اآلليات الوطنية النهوض 

 قامت فيها اآللية ة دول١١ن أوقد أظهرت النتائج ب. بتطوير القدرات والكفاءات البشرية في هذا المجال
الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة بتنفيذ أنشطة تدريبية للفئات المختلفة من اجل تطوير القدرات في عملية 

اآللية الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة في اتضح أن في حين .  التخطيطإدماج النوع االجتماعي في عملية
وقد استهدفت اآلليات الوطنية بتدريبها هذا .  التي لم يتم فيها تنفيذ مثل هذا النوع من التدريب،دولة قطر

 .  استهدفت اإلعالميين والصحفيينكمافئات مختلفة كموظفي القطاع العام والقطاع األهلي والخاص، 
 

وتعتمد اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية في تنفيذ برامجها التدريبية على الجهات 
 آليات وطنية في دول عربية مختلفة تتعاقد مع ٤المتخصصة في هذا المجال حيث أظهرت النتائج بان 

الدول العربية أصبحت  آليات وطنية في ٨جهات متخصصة لتنفيذ برامجها التدريبية، في حين نجد بان 
تعتمد والى جانب الجهات الخارجية المتخصصة على كادرها الوظيفي المؤهل والتي عمدت إلى تدريبه 

 .  وتأهيله ليصبح قادر على القيام بمثل هذه التدريبات واألنشطة
 

اصة  آليات وطنية بأنه يتوفر لها موازنة خ٩وفيما يتعلق بالموازنة الخاصة بالتدريب فقد أفادت 
 ٦وقد توزع مصدر هذه الموازنة بين الحكومة والجهات المانحة حيث أفادت . لتنفيذ األنشطة التدريبية

آليات وطنية للنهوض بالمرأة بان الحكومة تساهم في موازنة التدريب مقارنة بسبعة آليات وطنية أفادت بان 
در وحيد لموازنة آليتين هما الكويت وقد اعتبرت الحكومة مص. الجهات المانحة تساهم في موازنة التدريب

والبحرين حيث لم تتلقى هذه اآلليات دعم من الجهات المانحة، في حين وجد بان الجهات المانحة هي 
 .  المصدر الوحيد لموازنة التدريب لثالثة آليات وطنية هي األردن وفلسطين والعراق

 
 عمل في كل وزارة يتعاون مع من الضروري في هذا السياق التأكيد على أهمية تشكيل فريق

تكافؤ الفرص، وتكون مهمة الفريق األساسية هي إدماج قضايا النوع االجتماعي في الوزارة /وحدات المرأة
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 هذه الفرق على مهارات التخطيط والمتابعة من منظور النوع تدريبوتكون مهمة اآللية الوطنية . المعنية
التقارير الدورية حول مدى تحقق األهداف المحددة في خطة االجتماعي والتدقيق من هذا المنظور ورفع 

 . العمل
 

  توزيع اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة حسب البلد وتوفر موازنة للتدريب -٩جدول رقم 
 .٢٠٠٦ومصدر الموازنة، 

 
 قطر الجزائر لبنان سوريا العراق الكويت فلسطين المغرب اليمن تونس البحرين األردنمصر  

توفر 
 موازنة 

    نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

    ؟ ال نعم ال نعم نعم نعم نعم ال نعم حكومية
جهات 
 مانحة

    ؟ نعم ال نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم

 
 
  يةاتإعداد الدراسات والبحوث واألوراق السياس  ٣-٤

 
على صناع القرار ويساعدهم في اتخاذ  توفر المعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب يسهل إن
ية سواء على المستوى التنموي بشكل عام أو على مستوى النهوض ات وتحديد خياراتهم السياس،قراراتهم

 وعدم توفر ،فغالبا  ما يكون صناع القرار تحت ضغط الوقت التخاذ قراراتهم. بواقع المرأة بشكل خاص
كون القرارات والتدخالت التي تتبناها الدول سهم في المناسب قد تالمعلومات والبيانات المناسبة وفي الوقت 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن البيانات والمعلومات الكمية في . غير مناسبة وغير فعالة للنهوض بواقع المرأة
على المستوى العربي وهو ما تظهره التقارير الصادرة عن األمم مبدئيا  المجاالت المختلفة تعتبر متوفرة 

وتعتمد اآلليات .  المتحدة وما تتيحه هذه البيانات من مقارنة بين البلدان في المجاالت التنموية المختلفة
كذلك . الوطنية للنهوض بالمرأة على المؤسسات البحثية والجامعات والخبراء في إعداد هذه األوراق

 وهنا من الضروري تفعيل .اساتطورت اآلليات أقسام تعنى بإعداد الدراسات لتنفيذ ما تحتاج إليه من در
الباحثات في المجال األكاديمي وبين العاملين في المجال التنفيذي سواء على /النقاش ما بين الباحثين

 .المستوى الحكومي أو األهلي
 

 لتحليل هذه البيانات وإبراز فجوة  الجانب اآلخر ما زالت هناك حاجة للمزيد من الجهودمنلكن و
كما .  وذلك للتوحيدربما أيضا عقد لقاءات لمناقشة المنهجية المستخدمة لجمع المعلوماتالنوع االجتماعي، و
، والدراسات المعمقة إلبراز أسباب الفجوة بين الذكور واإلناث في  لتوفير البيانات النوعيةأن هناك ضرورة

 .المجتمع
 

 تقوم بإعداد أوراق التي  اآلليات الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأةمحدوديةأظهرت الدراسة كما 
وضعها أمام الوزراء والبرلمانيين وكذلك اإلعالميين لموقف وأوراق سياساتية حول قضايا وأوضاع المرأة 

  . وغيرهم من الفئات إلظهار القضايا واإلشكاليات واقتراح البدائل والخيارات السياساتية
 

 في بعض الدول، إال أن ياساتيةالس على صعيد إنجاز البحوث صلوعلى الرغم من التطور الحا
هناك حاجة إلى إنتاج المزيد منها، وإنتاج البحوث التطبيقية، وتلك التي تقيم أثر السياسات المعمول بها على 
صعيد النهوض بأوضاع المرأة، وإعداد أوراق قصيرة تتضمن حقائق ومعلومات حول بعض القضايا 

ية واحدة يبرز من خاللها القضية المراد تسليط الضوء واستخدامها إلعداد أوراق سياساتية تتناول قض
 للتأثير في الحكومة كأداةتستخدم هذه األوراق . حولها، وتحدد باختصار المبررات لذلك، وتقترح الحلول
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لة المعنيين حول األسباب التي أدت إلى ءوالبرلمان، وتمكن المدافعين، والمدافعات عن هذه القضايا من مسا
 . وتطرح أيضا الحلول، وتسهم في اتخاذ القرارات المناسبةذلك اإلجحاف، 

 
غالبية اآلليات الوطنية المكلفة بنهوض المرأة تقوم بتوفير هذا وتشير إجابات اآلليات الوطنية بأن 

، البيانات اإلحصائية حول واقع المرأة وتقوم بإعداد الدراسات والبحوث السياساتية وتقدمها لصانع القرار
 :لنا الحق في إثارة األسئلة التاليةوهنا يكون 
 

 ما دمنا نقوم بما هو مطلوب؛ وثانيا ما  الوقت؟حتى هذالماذا ما زال واقع المرأة العربية على حاله 
كيف تتم  ؟ وثالثانوعية البيانات والدراسات التي يتم إعدادها وما  تقدمه من خيارات وبدائل سياساتيةهي 

 اآلليات يتطلب منا ذ وه؟سات ومدى اخذ صانع القرار بالنتائج والتوصياتن نتائج هذه الدراماالستفادة 
حول الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة مراجعة األمرين واستخالص العبر لالستفادة الجادة من الدراسات 

 .النهوض بواقع المرأة
 

 ٢ توصية
 

ام بتوفير البيانات اإلحصائية من الضروري أن تقوم اآلليات الوطنية المكلفة بنهوض المرأة باالهتم
ية التي من اتالمصنفة حسب الجنس من ناحية وان تقوم بإعداد أو التنسيق إلعداد الدراسات والبحوث السياس

 .أخرىالمرأة في البلدان العربية من ناحية بية للنهوض اتشانها تقديم االقتراحات والبدائل السياس
 
 إعداد التقارير الوطنية والياتها  ٤-٤
 

ة ومتابعة التغير أتقوم اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية المختلفة برصد واقع المر
الحاصل على واقع المرأة في هذه البلدان وذلك من خالل إعدادها للتقارير المختلفة سواء على المستوى 

 قامت فيها اآلليات الوطنية العربيةكافة الدول وأظهرت نتائج الدراسة بان . الحكومي أو اإلقليمي والدولي
قامت اآلليات كما المكلفة بالنهوض بالمرأة بإعداد التقارير الوطنية على المستوى الحكومي والدولي و 

وتقوم اآلليات الوطنية بإعداد تقاريرها .  بإعداد تقارير على المستوى اإلقليمي دولة١١  فيةالوطني
 مستفيدة من الدعم والمساندة ،على المستوى الحكومي أو األهليبالشراكة مع األطراف المساندة سواء 

 وطنية للنهوض ةآلي ١١وأفادت . والتدريب التي تقدمها منظمات األمم المتحدة وغيرها في هذا المجال
ها تلقت مساندة ودعم في إعداد تقاريرها على المستويات المختلفة كتقرير أنبالمرأة في البلدان العربية ب

في حين وإلى جامعة الدول العربية،  المقدمة للجان األمم المتحدة المختصة، ١٠ +، ٥+بيجين  و،سيداو
كذلك األمر قامت . أفادت كل من العراق وقطر بأنها لم تتلقى أي دعم ومساندة في إعداد هذه التقارير

ورفعت ضد المرأة القضاء على جميع أنواع التمييز العديد من الدول على مراجعة التحفظات على اتفاقية 
هذا وتقوم بعض الدول بمتابعة قضية العنف ضد المرأة وتقدم التقارير حول هذا .  التقارير بهذا الخصوص

 .ة والدوليةاإلقليمي الجهات إلى المحلي ىاألمر على المستو
 
مطلوب في هذا المجال هو ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير، ال

 .ل النقاش المجتمعي حول نتائجهاوتفعي
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 .)٢٠٠٦ (ومستوى التقاريرفي بعض الدول العربية  إعداد تقارير حول واقع المرأة  -١٠جدول رقم 
 

  هل قمتم بإعداد التقارير على المستويات المختلفة 
 مستوى الدوليال المستوى اإلقليمي المستوى الحكومي

هل تلقيتم مساندة في إعداد 
 التقارير المختلفة 

 نعم  نعم نعم نعم مصر 
 نعم  نعم نعم نعم قطر

 نعم نعم نعم نعم سوريا
 نعم نعم نعم نعم لبنان

 نعم  نعم نعم نعم الكويت
 نعم  نعم نعم نعم البحرين
 نعم  نعم نعم نعم اليمن

     الجزائر
 نعم  نعم نعم نعم تونس
 نعم  نعم نعم نعم المغرب
 نعم  نعم نعم نعم األردن
 ال ال ال ال العراق
 نعم  نعم نعم نعم فلسطين

 
   للنهوض بالمرأة والمؤسسات األهليةةالعالقة بين اآلليات الوطني   -٥

 
ترتبط اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة بعالقة شراكة مع المؤسسات األهلية تقوم على أساس التنسيق 

لمنشود في تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الرجال والتعاون والتشاور في سبيل تحقيق الهدف ا
ن غالبية اآلليات الوطنية المكلفة بالنهوض أالدراسة هذه وتظهر . والنساء في مجاالت الحياة المختلفة

بالمرأة تربطها بالمؤسسات األهلية عالقة تقوم باألساس على التكامل والتشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور 
ب عالقة تعاقدية تقوم خاللها المؤسسات األهلية بتنفيذ بعض األنشطة والبرامج لصالح اآلليات إلى جان
ليات الوطنية للنهوض بالمرأة ومؤسسات المجتمع األهلي تستخدم اآلوإلقامة واستدامة عالقة . الوطنية

 والبريد العادي اآلليات الوطنية االجتماعات الدورية وورش العمل إلى جانب االتصاالت عبر التلفون
 .وااللكتروني إلنجاح هذه العالقة

 
الدراسة عدد من النجاحات التي تحققت في عدد من البلدان من وراء هذه العالقة نذكر منها هذه وتظهر 

 :على سبيل المثال ال الحصر
 
يا زيادة االهتمام بقضايا المرأة على المستوى الوطني وتطور االلتزام لدى صناع القرار تجاه قضا .١

 المرأة 
 تشكيل االئتالفات والتأسيس لعالقة شراكة مع العديد من المؤسسات األهلية .٢
 المشاركة بين األطراف في وضع البرامج وإنجاح تنفيذها .٣
 ترشيح ودعم بعض النساء في االنتخابات التشريعية  .٤
 إنجاز المشاريع والبرامج المشتركة .٥
 اآلليات الوطنية والمؤسسات األهليةإعداد التقارير الوطنية بالتعاون والشراكة بين  .٦
 تنفيذ الحمالت المشتركة لدعم قضايا المرأة  .٧

 
وبالرغم من النجاحات واإلنجازات المذكورة سابقا  نتيجة للعالقة بين اآلليات الوطنية للنهوض 

لتي يعتريها عدد من نقاط الضعف والتحديات وازال بالمرأة والمؤسسات األهلية، إال أن هذه العالقة ما 
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ل إلى عالقة شراكة حقيقية بين اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة ومؤسسات وتحتاج الهتمام ومعالجة للوص
وأهم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في العالقة بين اآلليات الوطنية للنهوض . المجتمع المدني

 :بالمرأة والمؤسسات األهلية نوجزها في الجدول التالي
  

  والضعف والفرص والتحديات للعالقة بين اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة والمؤسسات األهليةنقاط القوة
 نقاط الضعف نقاط القوة

توفر الموارد إلنجاح هذه العالقة في بعض  -
 .البلدان

وجود االئتالفات الوطنية كحاضنة لهذه  -
 .العالقة

 التبادل المثمر للخبرات والتجارب -

 ى بقضايا المرأة في بعض البلدانقلة المؤسسات التي تعن -
 النقص في الكادر المؤهل للعمل على قضايا المرأة -
 عدم توفر الدعم لالئتالفات في بعض البلدان -
 الصعوبة في التنسيق -

 التحديات الفرص
الرغبة لدى الجميع في تحسين وضع المرأة  -

 .على المستوى العربي
التجارب السابقة للعمل المشترك بين  -

 .وفر فرصة للبناء عليهالجانبين ي
 

 الشعور التنافسي بين المؤسسات -
عدم الوعي واإلدراك لما يحققه العمل الجماعي وفائدة ذلك  -

 .للجميع
إحساس البعض بان الدعوة تكون بهدف إضفاء صبغة  -

 تأخذ اآلراء المشاركة الالعمل الجماعي ولكنه في الحقيقة 
 .بعين االعتبار في اغلب األحيان

 
 االلتزام السياسي الرسمي لدمج المرأة في مجاالت الحياة المختلفة في البلدان العربية تقييم   -٦
 

من الواضح بان االلتزام السياسي في البلدان العربية تجاه قضايا المرأة في حالة تزايد وذلك من 
وطنية ال خالل ما أصدرته الحكومات العربية في السنوات األخيرة من قرارات ومراسيم إلنشاء اآلليات

وقد جاء هذا االلتزام . للنهوض بالمرأة أو تكليف إحدى الوزارات لالهتمام بقضية المرأة والنهوض بها
ل ي والبعض ذهب لتشكا ل مجلسي قام بتشكا  من بلد إلى آخر فمنها من أصدر قرارا  بتشكل هيئة، وآخرا متباين

 . لف كلف إحدى الوزارات بهذا الما وزارة لشؤون المرأة ورابع
 

 في درجة الرضا عن االلتزام السياسي الرسمي لدمج المرأة في ا  الدراسة بان هناك تباينتأظهر
 في ا مجاالت الحياة بين اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية المختلفة، وكذلك كان هناك تباين

 عن التزام الرئيس تجاه قضايا ض درجة الرضا عن االلتزام حسب المستوى السياسي، فهناك من كان را
 آليات ٥ أفادتففي حين .  عن رئيس الوزراء واألحزاب السياسية والعكس صحيحا المرأة ولم يكن راضي
 جدا ، أفادت آليتين بان رض م ةة بان االلتزام السياسي على مستوى رئيس الدولأوطنية للنهوض بالمر

 آليات وطنية للنهوض ٤كذلك أفادت .  المستوى غير مرض االلتزام السياسي تجاه قضايا المرأة على هذا
بالمرأة بان االلتزام السياسي تجاه دمج قضايا المرأة في مجاالت الحياة المختلفة على مستوى مجلس 

لية واحدة رأته غير آ و جدا ، أفادت آليتين بان هذا االلتزام على هذا المستوى مرض  مرض الوزراءورئاسة 
 آليات ٣ األحزاب السياسية تجاه دمج المرأة في مجاالت الحياة المختلفة أفادت مبة لاللتزاأما بالنس. مرضي

 آلية واحدة بأنه غير تأفاد آليات أيضا بأنه غير مرضي في حين ٣، وأفادت وطنية بان هذا االلتزام مرض 
 .  أبدا  مرض 
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 بلدان العربية حسب مدى الرضا في البالمرأة الوطنية للنهوض اآلليات توزيع  -١١جدول رقم 
 عن االلتزام السياسي الرسمي تجاه دمج المرأة في مجاالت الحياة

 .٢٠٠٦ المختلفة والمستوى السياسي،
 

 دا أب غير مرض  غير مرض  مرض  مرضي جدا  
 ٠ ٢ ٠ ٥ ) رئيس الدولة( على مستوى الحكومة

 ٠ ١ ٢ ٤ على مستوى رئاسة ومجلس الوزراء
 ١ ٣ ٣ ٠ حزاب السياسيةعلى مستوى األ

 
 

 آليات وطنية للنهوض بالمرأة ٩أما فيما يتعلق بدمج المرأة في عملية التخطيط التنموي فقد أفادت 
 في بلدانهم تتضمن مكونا  خاصا  لتفعيل مشاركة المرأة في عملية ةاالجتماعي/ بان خطة التنمية االقتصادية

بأنه تم تخصيص الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذه الخطة في  آليات وطنية ٧في المقابل أشارت . التنمية
 إال ، وبالرغم من تتضمن خطة التنمية مكونا  لتفعيل مشاركة المرأة،ن األردن وفلسطينتمت اإلفادة أحين 

 . أنها لم توفر الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذه الخطة
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 الفصل الثالث

 

 تجارب لآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة وأهم التوصيات المقترحةبرز الاستخالص أل

 
رئيسية المتطلبات والانطالقا من ما نص عليه منهاج عمل بيجين حول ضرورة إنشاء آليات للمرأة، 

وضوح المهمة ) ٢( السياسية والقانونية، ةمرجعيال) ١(من هذه المتطلبات و. لضمان نجاح عملها
العالقة مع منظمات المجتمع المدني، ) ٤(توفر التمويل الضروري إلنجاز المهام،  )٣(والصالحيات، 

 النهوض بالمرأة هي ة من منهاج عمل بيجين على أن آلي٢٠١ الفقرة تكما نص.  لةءوقدرتها على المسا
 وجود ضرورةولنوع االجتماعي في كافة السياسات، االوحدة المركزية لتنسيق السياسات الرامية إلى إدماج 

 .آليات مساندة على المستويين الوطني واألهلي
 

آلليات النهوض بالمرأة في البلدان ستخالصا ألبرز النجاحات هذا الفصل إيستعرض  ابناء على هذ
النوع تحقيق إدماج في ق الدور المطلوب منها يإضافة إلى مدى تحق.  والمشكالت التي واجهتهاالعربية،

ق الترابط ما بين السياسات ي والبرامج، وفي خطط التنمية الوطنية، ومدى تحقاالجتماعي في كافة السياسات
اإلنمائية واستراتيجية النهوض بالمرأة، وما يعنيه ذلك التأثير في السياسات العامة من أجل مشاركة تحقيق 

منظمات بيات كما سيتم النظر في عالقة هذه اآلل.  لضمان عدم التمييز ضدها، كما في القوانين،أوسع للمرأة
يستعرض هذا الفصل المجتمع المدني ودورها في توحيد الجهود من أجل النهوض بأوضاع المرأة، وأخيرا 

االستراتيجيات التي تبنتها هذه اآلليات من أجل محاسبة الحكومة على مدى التزامها الفعلي بعملية إدماج 
 . قضايا النوع االجتماعي والنهوض بالمرأة

 

 دور هذه اآللياتتشكيل و  -ال أو
 

تظهر النتائج أن هناك تقدما على صعيد تشكيل اآلليات الوطنية للمرأة، حيث يوجد في غالبية   -١
شؤون المرأة، فبعضها اختص ب من بلد آلخر ها وتختلف مسميات،الدول العربية أحد أشكال هذه اآلليات

 أعلى لشؤون المرأة ا اآلخر مجلس في حين شكل بعضها.وبعض آخر ضم إليها األسرة أو األسرة والطفل
 في حين ضم آخرون الطفل لتصبح لجنة شؤون المرأة والطفل مجلس أعلى لألسرة،وبعض آخر شكل 

ترتبط بمهام على هذه اآللية تلبيتها، كما وفي اعتقادي أن هذه التسميات لم تأت عبثا، وإنما هي . واألسرة
وليس خفيا أن بعض هذه اآلليات هي . داخل التنموية للمرأةترتبط بالمعكس رؤى وأيديولوجيات معينة أنها ت

د تم تعديل اسمها لتنسجم مع المطالب قامتداد آلليات سابقة وجدت لتلبي بعض االحتياجات العملية للمرأة، و
وهذا ممكن إال أنه يتطلب أيضا تطور دور هذه . الدولية والعربية لتشكيل أجهزة وطنية خاصة بالمرأة

امها لتصبح قادرة على التدخل في الخطط وفي السياسات بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين اآلليات ومه
 .الرجال والنساء، وتعمل على تمكين المرأة

 
تنوعت المهام الرئيسة الواردة في كتاب التكليف لكل من هذه اآلليات، فبعضها جاء محددا   -٢

نمية، ويسعى إلى تمكين المرأة في المجاالت المختلفة يركز على إدماج قضايا المرأة في التيار العام للت
 وفضفاضا بما ال يمكنها من وضع ا ، في حين كان البعض اآلخر عام )مصر، تونس، اليمن، فلسطين(

هذا ). الجزائر، الكويت، العراق(مؤشرات عملية لقياس التقدم الحادث على صعيد المهام الموكلة إليها 
 .ي مهمة على صعيد المرأةألن قطر وسوريا على صعيد األسرة ولم تشر وركزت كتب التكليف في كل م
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رار من الحكومة أو قمرسوم رئاسي، (شكلت هذه اآلليات بقرار من الجهات العليا في الدولة   -٣
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، أو مجلس (  أعلى سلطة منومرجعيتها القانونية ، )ئاسة الوزراءر

مع ذلك، فإن عددا من هذه .  بحد ذاته يدل على استجابة الجهات العليا لتشكيل هذه اآللياتوهذا، )الوزراء
 نجد أنها ال زالت بعيدة عن مراكز التخطيط واآلليات هي أجسام ليست ضمن البنية الحكومية األساسية، 

ذه ه معظمما أن ك .  على المستوى الوطني، واإلصالحات السياسية واإلدارية والقانونيةوصنع السياسات
، وتعتمد بشكل رئيسي في تنفيذ برامجها على التمويل القادم من  إلى التمويل الضروري لعملهاآلليات يفتقدا

إلى يضاف إلى ذلك افتقاد هذه اآلليات . واستمراريتها ، مما يهدد استقاللية هذه البرامجمانحةالجهات ال
مما يجعلها تبدو وكأنها .ت إدماج قضايا النوع االجتماعيالكادر البشري الكافي والمهني المدرب على مهارا

 .مهمشة داخل الحكومة
 

، وتعتبر التجربة التونسية سية للتنميةافي إعداد الخطة الخم عدد من اآلليات الوطنية شارآت -٤
ذ  في هذا المجال، حيث شارك المجلس القومي للمرأة في مصر في إعداد الخطط الخماسية منةوالمصرية رائد

 نظمت اللجنة مؤتمرا  وطنيا  بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل النهوض بالمرأة و. ١٩٩٧عام 
وآان هذا المؤتمر بمثابة المرجعية التي تساعد اللجنة على أن تعد، بالتعاون مع مؤسسات البحث، . المصرية

 شاملة عن مرآز المرأة المصرية، واألحزاب السياسية، ونقابات العمال إطارا  مفاهيميا  يتضمن دراسة
سية وتنفيذها من جانب اواألهداف التي ينبغي بلوغها، والمشاريع والبرامج التي ينبغي إدراجها في الخطة الخم

ا سية، يتعلق أحدهاوا عتمد أيضا  إطار عمل استراتيجي يرد في فصلين من الخطة الخم. الوزارات المعنية
 آذلك األمر في تونس حيث تم مراجعة المخطط .خر بالمرأة بصورة عامةباألمومة والطفولة، ويتعلق اآل

 . الثامن والتاسع والعاشر
 

شهدت مختلف اآلليات الوطنية العربية تحسنا  في مجال التنسيق على الصعيد الحكومي،   -٥
التخطيط موظفيها بفضل التدريب، والسيما في مجال لوتوسعا  في كفاءاتها على الصعيد المحلي، وتطوير 

 مضي أكثر من خمس سنوات على  ذلك، وبعدعلى الرغم منو. تماعيجنوع االال والتحليل من منظور
 وباستثناء كل من وزارة المرأة واألسرة والطفولة والمسنين في تشكيل الغالبية العظمى من هذه اآلليات،
ن ينظم عمل هذه اآلليات،  ليس واضحا فيما إذا كان هناك قانوتونس والمجلس القومي للمرأة في مصر،

تمت المصادقة على هذا فيما إذا ويحدد صالحياتها وطبيعة عالقاتها مع المؤسسات الحكومية واألهلية، و
صادق عليه من شأنه أن يشكل ضمانة الستمرار عمل هذه اآلليات يالقانون في البرلمان؟ إن وجود قانون 

أو عدمه مرتبطا بشخص رئيس الحكومة، أو الشخص ويحدد صالحياتها وسلطاتها، وأن ال يكون وجودها 
 . المكلف برئاسة هذه اآللية أو تلك

 
باستثناء وزارة المرأة في تونس، واللجنة الوطنية في كل من لبنان واألردن، فإن غالبية هذه  -٦

ن ومع ذلك فإ. ١٩٩٩_١٩٩٦، وسبعة خالل الفترة ٢٠٠٠اآلليات هي حديثة التأسيس، تسعة منها بعد عام 
 عمل تربط ما بين السياسات اإلنمائية واستراتيجية النهوض بالمرأة، وفي هذا ةمعظمها قد وضع استراتيجي

اإلطار أ ولي اهتمام خاص بالسياسات في مجاالت التعليم والتدريب المهني، والصحة، والسكان، ومكافحة 
لتحفظات على االتفاقية الدولية كما قامت جميعها بمراجعة للتشريعات، وقامت معظمها بمراجعة ل. الفقر

 التدقيق في الموازنة العامة،كما قام البعض منها ب). السيداو(التمييز ضد المرأة جميع أنواع الخاصة بإلغاء 
 هادور هناك قصورا في إال أنإمساك هذه اآلليات بمهامها الرئيسة،  وهذا جيد ويعكس تقدما على صعيد

وع االجتماعي في التيار العام لعمل الحكومة، واستخدام آليات الضغط دماج قضايا النعلى صعيد التدخل إل
المتابعة واإلشراف على تنفيذ السياسات الداعمة للمرأة ما زال ، كما أن دورها في والتأثير داخل الحكومة

 .محدودا 
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ردة التوجهات الوا بتطبيق  لدى اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأةمن الواضح أن هناك اهتمام  -٧
 في دور ا منهاج عمل بيجين، وتهتم بمحاور العمل المختلفة، إال أنه من الواضح أيضا أن هناك قصورفي 

 تجلى ذلك في ضعف .هذه اآلليات باعتبارها محركا لقضايا إدماج النوع االجتماعي على المستوى الوطني
 عن أشكال التمييز ضد المرأة دور هذه اآلليات كأداة ضغط وتأثير على المستوى الحكومي من أجل الكشف

كذلك األمر بالنسبة لدورها اإلشرافي على تنفيذ السياسات الحكومية إللغاء التمييز . وتعديل هذه الممارسات
 .ضد المرأة

 
 سواء حق الرجلتوضيح أن المكاسب التي تحققها المرأة هي ليست خسارة بالهناك قصور في  -٨

لتدريب أو الدراسة، وإنما هي حق للمرأة وتطبيق عملي لمبدأ تكافؤ ا تاثبعبالنسبة للتعيينات أو الترقيات أو 
 .وهي أيضا مكسب حقيقي للتنمية. الفرص وعدم التمييز بين المرأة والرجل

 
 ١ توصية

 
بناء على ما سبق يصبح مطلوبا مراجعة كتب التكليف والعمل على تعديل وتطوير ما هو ناقص فيها 

دخل في رسم السياسات واقتراح اإلجراءات لتمكين المرأة، وجسر الفجوة بينها بما يضمن تمكينها من الت
وأيضا، بما يسمح لها بالمتابعة واإلشراف والتدخل حيث كان ذلك ضروريا لمنع التمييز ضد . وبين الرجل

 .   المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإعداد التقارير الوطنية حول واقع المرأة
 

  الحكوميةساندةليات المآ  -ثانيا 
 

حققت غالبية أجهزة النهوض بالمرأة في المنطقة دون اإلقليمية تقدما  في مجال التنسيق على   -١
المعنية ) وزارة، مجلس قومي، مجلس أعلى(اآلليات الوطنية حيث أنشأ إلى جانب . الصعيد الحكومي

 األكثر تقدما في هذا المجال، بالمرأة آليات مساندة على المستويين الحكومي واألهلي، وتعتبر تونس
علما بأن إنشاء اآلليات المساندة لنهوض بالمرأة قد سبق تشكيل وزارة شؤون المرأة .  بهىونموذجا يحتذ
هيكل علمي ك، ١٩٩٠ تم إنشاء مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة سنة حيث. واألسرة بعامين

جمع ونشر المعلومات والوثائق المتعلقة وع االجتماعي، يتكفل بتطوير آليات التحليل من منظور النو
بالمرأة، وإعداد التقارير الوطنية في مجال المرأة والتنمية، ومراجعة الخطط الوطنية وتقييمها، وإعداد 

هذا وقد قام المركز وبالتنسيق وبالتعاون . اإلطار المرجعي لالستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة واألسرة
 تشرين ٨ وفي. شؤون المرأة والمنظمات األهلية بعملية تحليل المخطط الثامن والتاسع والعاشرمع وزارة 

بهدف تحديد  ٢٣١١-٢٠٠١، أ نشئت اللجنة الوطنية للمرأة الريفية بموجب المرسوم رقم ٢٠٠١أآتوبر/األول
 .بين مختلف الجهات الفاعلةاالستراتيجيات والخطط الرامية إلى النهوض بالمرأة الريفية، والعمل على التنسيق 

يضم ممثلين عن ) المجلس الوطني للمرأة واألسرة والمسنين( أنشأ هيكل استشاري ١٩٩٢عام وفي 
كما تم إنشاء لجنة . الوزارات والمنظمات والجمعيات الوطنية العاملة في المجال وبعض الكفاءات الوطنية

 لوزارة شؤون المرأة واألسرة في ة امرأة آمنسق١٤ع ينت  كما .إلدماج المرأة في التخطيط االستراتيجي
، أنشأ مرآز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات مرصدا  ١٩٩٦وفي عام . الوزارات التي يعملن فيها

، تم دعم المجلس الوطني للمرأة واألسرة، وهو الجهاز االستشاري الوطني، ١٩٩٧وفي عام . لحالة المرأة
جنة متابعة صورة المرأة في وسائط اإلعالم، ولجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين إنشاء ثالثة هياآل هي لب

 . ومتابعة تطبيق القوانين، ولجنة إعداد الجداول الزمنية الوطنية والدولية الخاصة بالمرأة واألسرة
 

 ٣٢ مصر حيث أن المجلس القومي للمرأة قد أنشأ وحدات تكافؤ الفرص في  األمر فيذلكك  -٢
تشمل اختصاصاتها ضمان احترام الدستور فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة  ،بع مكتب الوزيرتتوزارة 
البيانات اإلحصائية  وتوفير  وتتعاون مع المجلس القومي للمرأة لحل حاالت التمييز ضد المرأةوالرجل
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اإلضافة إلى مراآز أ نشئت آلية للتنسيق فيما بين الوزارات تعتبر، بكما . حسب الجنس في آل الوزارات
مرآزا  ووهو يمتلك قاعدة بيانات عن المرأة،  .التنسيق المذآورة، بمثابة المرصد في مجال تكافؤ الفرص

وافتتح المجلس خدمة هاتفية دائمة تسمى فريق التحقيق في المظالم من أجل االستماع إلى . للتدريب واإلعالم
 أجري مجلسآما .  ثم، العمل على حل هذه المشاآلصوت المرأة، ومعرفة مشاآلها على نحو أفضل، ومن

 .، والعنف ضد المرأةمن المدارس البنات سربفيما يتعلق بتبحثا  البحوث، وبصفة خاصة، 
 

كذلك األمر في اليمن حيث تم تشكيل إدارات للمرأة في الوزارات، وفروع للجنة الوطنية للمرأة   -٣
 . تنمية المرأة الريفيةاليمنية في المحافظات، كما يوجد إدارات ل

 
وحدات النوع االجتماعي في الوزارات المختلفة، / كزاهناك ضعفا في عالقة هذه اآلليات مع مر  -٤

وكنتيجة . وليس واضحا فيما إذا كانت مرجعيتها بما يتعلق بقضايا النوع االجتماعي هي اآللية الوطنية
ية على مستوى الدول أثرت على عمل لذلك، يالحظ أحيانا أن اإلصالحات اإلدارية والتنظيم

وحدات المرأة أو النوع االجتماعي في الوزارات من حيث المرجعية اإلدارية، والمستوى /مركزات
إن هذا يملي على اآللية الوطنية مسؤولية تنظيم العالقة بينهما بما يضمن تمكين . التنظيمي لهذه الوحدات

ضايا إدماج النوع االجتماعي على مستوى الوزارة،  لقنقطة ارتباطهذه الوحدات من لعب دورها ك
 .  أو المجلس األعلى للمرأة/ وكواسطة للعالقة ما بين الوزارة المعنية وبين وزارة شؤون المرأة

 
 ٢ توصية

 
 : انطالقا مما سبق يصبح مطلوبا تطوير آليات النهوض بالمرأة على المستوى الوطني لتشمل

 
، بحيث ترتبط )وحدات تكافؤ الفرص، أو إدارات للمرأة(لوزارات إنشاء آليات مساندة في ا.  ١

بمكتب الوزير مباشرة، وتنسق في عملها مع اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتكون مهمتها 
األساسية متابعة تنفيذ السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة وعدم التمييز ضدها، وإعداد 

 . التقارير الوطنية بهذا الخصوص
 

إنشاء بنك معلومات حول المرأة ومرصدا لقياس التقدم على صعيد تنفيذ السياسات والخطط .  ٢
 . الهادفة إلى النهوض بالمرأة

 
إنشاء مجلس استشاري يضم مندوبات من الوزارات المختلفة ومن المنظمات األهلية الفاعلة .  ٣

 . واألكاديمية نساء  ورجاال ومن الكفاءات العلمية
 

  آليات المساندة األهلية -ثالثا 
 

تمتلك كافة الدول العربية عددا واسعا من المنظمات األهلية العاملة في مجال المرأة، ومؤسسات   -١
تعمل هذه اآلليات ).  كاإلتحاد النسائي، ومنتديات حقوق اإلنسان، والجمعيات النسائية(حقوق اإلنسان 

ر تونس ومصر األكثر تقدما في هذا المجال حيث تم إبرام وتعتب. األهلية كآليات مساندة لآلليات الوطنية
وتستخدم كافة وسائل االتصال من أجل . عقود شراكة إلنجاز مشاريع تتوافق أهدافها وأولويات الوزارة
وتتنوع طبيعة العالقة مع هذه اآلليات ما . التواصل بين اآللية الوطنية مع منظمات المجتمع المدني المساندة

كما يتم أيضا، . ، والتنسيق والتشبيك، إلى توفير الدعم المالي في إطار التعاون الثنائي والدوليبين التعاون
 .توفير الدعم الفني والتقني للعاملين والعامالت في هذه الجمعيات
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مصر، تونس، الجزائر، (جميع األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة في دول شمال إفريقيا  اعتمدت -٢
تجسد ذلك في مشاركة هذه المنظمات في . القائم على المشاركة مع المنظمات األهليةالمنهج ) المغرب

كما شاركت هذه  .  االستراتيجيات والبرامج وتحديدها، والمشاركة أيضا  في أنشطة الضغط والتأثيرةغياص
 . ت الصلةالمنظمات مؤخرا  في تنفيذ مشاريع تمولها حكومات تلك الدول بعد توقيعها على االتفاقيات ذا

االئتمان الصغيرة النطاق، ومحاربة األمية، صناديق وتشمل هذه المشاريع بصفة خاصة مجاالت دعم 
ومن ناحية أخرى، ساهمت هذه األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة في دعم المنظمات  . وتوفير التدريب

وتتسم الشراكة بين . يانالنسائية عن طريق التدريب في مجال قضايا نوع االجتماعي في كثير من األح
أجهزة النهوض بالمرأة والمنظمات النسائية بالديناميكية والطابع أالبتكاري والمرن، مما أسهم في تعزيز 

 . عملية التكامل بين البرامج الحكومية ومبادرات الروابط النسائية ومنظمات المجتمع المدني
 

ية طبيعة التنسيق والتعاون الذي يتم ما حتى اآلن ليس واضحا في عدد واسع من الدول العرب  -٣
بين اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة مع المؤسسات األهلية، وهل فعال يجري العمل على التعاقد معها من 

كما ليس واضحا القضايا التي تم العمل فيها سويا مابين اآللية  . أجل تنفيذ برامج، مشاريع، أنشطة محددة
وهل تدرك المنظمات العاملة في مجال النهوض بالمرأة على المستويين . الوطنية والمنظمات األهلية

الحكومي واألهلي ألهمية العمل المشترك والتوافق على القضايا ذات األولوية، وأهمية توحيد الجهود تجاه 
 في هذه القضايا، وتشكيل االئتالفات تبعا لها وتجنيد كافة الجهود والمصادر إلنجاحها، و أهمية ذلك تكمن
 . القدرة على تقديم نماذج ناجحة للعمل المشترك، وإمكانية تحقيق مطالب محددة على صعيد تمكين المرأة

 
إضافة لما سبق، جاء إنشاء آليات النهوض بالمرأة كنتيجة للجهد المشترك بين المنظمات   -٤

ناء عالقة رسمية ما بين الدولية وبين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة، وهذا يستدعي ب
اآللية الحكومية واآللية غير الحكومية، والمنظمات األهلية الفاعلة وذات التأثير المجتمعي، آخذين باالعتبار 

إن عالقة التعاون ما .  تجربة المنظمات األهلية الغنية من أجل النهوض بالمرأة، ورفع الوعي تجاه قضاياها
ألهلية وضمن إطار عمل رسمي على قدر كبير من األهمية ألنه يمكن من بين اآلليات الوطنية الحكومية وا

خلق قاعدة ضغط إلدماج قضايا النوع االجتماعي في التيار العام للتنمية ومن أجل تمكين المرأة في 
وبذات الوقت فإنه سيلغي شعور المؤسسات األهلية بأن وجود آلية وطنية سيخطف منها . المجاالت المختلفة

 .ة الفعلية في إدماج قضايا النوع االجتماعي مع هذه اآللياتالمشارك
 
من الضروري أن تعمل اآلليات الوطنية على تفعيل عالقتها مع اآلليات المساندة األهلية عبر   -٥

تزويدها بالمعلومات حول االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والمساواة للنوع االجتماعي، ونتائج المؤتمرات 
كما أنه من الضروري إشراك المنظمات األهلية في اإلعداد لهذه المؤتمرات والمشاركة  . ة المختلفةالدولي
 .بها

 
تعتبر الندوات والمؤتمرات العلمية من أبرز التجمعات التي تتفاعل معها المنظمات األهلية   -٦

ة صناع القرار واالستماع إلى والجهات البحثية مع اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة، كما أنها مجاال لمخاطب
وجهات نظرهم تجاه القضايا قيد النقاش، وتعتبر أيضا فرصة للقاء صناع القرار مع منظمات الضغط 

 .    والتأثير، ومجاال لتبادل التجارب والخبرات
 
 ٣ توصية

 
هلية بناء على ما سبق يصبح مطلوبا من اآلليات الوطنية التي لم تجر ذلك بعد، دعوة المنظمات األ
وهذا . إلقامة عالقة شراكة معها، يتم تبعا لها التوافق على األدوار والمهام والمسؤوليات والصالحيات

: من هذه المفاهيم. ايتطلب توضيحا للمفاهيم التي يجري تداولها، للوصول إلى فهم واضح لها ومتفق عليه
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 نستطيع أن نقف على طبيعة العالقة التعاون، التنسيق، التشبيك، الشراكة، المشاركة، بهذه التوضيحات
 . القائمة وتلك المرغوب الوصول إليها، وتحديد اآلليات المطلوبة لذلك

  
 سائل األعالمو العالقة مع  -رابعا 

 
، وتفتقد معظمها  عالقتها مع وسائل اإلعالمفي ضعف تعاني غالبية آليات النهوض بالمرأة من  -١

 ويالحظ أن قضية حق المشاركة السياسية للمرأة قد حظي باهتمام إلى استراتيجية واضحة بهذا الصدد،
من الواضح أن االستخدام األبرز لوسائط . كبير من قبل غالبية آليات المرأة، كما هو األمر بالنسبة لإلعالم

اإلعالم كان لتنفيذ برامج توعية صحية وتعليمية، والعنف ضد المرأة، إضافة إلى إبراز لبعض التجارب 
 . ائية الناجحةالنس
 

قليلة هي اآلليات التي شكلت مرصدا لمتابعة صورة المرأة في اإلعالم، أو يالحظ أنها تعقد   -٢
مؤتمرات صحفية مع وسائل اإلعالم لوضعها في صورة القضايا التي يتم العمل عليها من قبل هذه اآللية أو 

وهناك عدد . ول واقع المرأة بصورة دوريةلعمل اإلعالمي حلتلك، كما ال يتم توفير البيانات الضرورية 
 .محدود من المنتديات اإلعالمية التي شكلت لدعم قضايا المرأة

 
ما تقوم مثاال  على ذلك كذلك األمر بالنسبة للحمالت اإلعالمية التي يتم تجنيدها لقضية محددة،   -٣

ددة، ولعل تجارب كل من المغرب اآلليات الوطنية للمرأة مع المنظمات األهلية بحملة لنصرة قضية محبه 
لجمع مليون توقيع من أجل تعديل مدونة األحوال الشخصية، والكويت من أجل حق المرأة في االنتخاب 

من المقاعد % ٢٠تصويتا وترشيحا، وتجربة فلسطين لدعم زيادة المشاركة السياسية للمرأة عبر تخصيص 
ة، أبرز مثال على أهمية هذه الحمالت في حشد رأي عام المضمونة للنساء وكحد أدنى في القوائم االنتخابي

 .لصالح القضية التي أقيمت الحملة من أجلها، وأيضا في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تمكين المرأة
 

 وسائل االتصال االلكترونية لتبادل المعلومات ونشرها، ونشر مومن الضروري تطوير استخدا  -٤
لوعي العام حول أهمية آليات النهوض بالمرأة لدفع عملية تكافؤ الفرص بين اإلنجازات المتحققة لرفع ا
 .    الرجال والنساء في المجتمع

 
 ٤توصية 

 
من الضروري وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع اإلعالم تتضمن توفير معلومات واضحة 

معلومات وتحديد الموقف ومحددة حول القضايا ذات األولوية، وتنظيم المؤتمرات الصحفية لنشر بعض ال
كما أنه من . كما يجب إشراك اإلعالميين واإلعالميات في التدريب حول قضايا النوع االجتماعي. منها

الضروري تنظيم حملة على األقل سنويا، حول قضية محددة وذات أولوية يشارك بها اإلعالميون 
 .واإلعالميات، إلى جانب المنظمات األهلية

 
في دعم ولجنة المرأة في جامعة الدول العربية والمختصة ات األمم المتحدة اإلقليمية منظمدور   -خامسا 

 اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة
  

االسكوا، نيويورك ومركز المرأة في المرأة في لجنة وضع ( منظمات األمم المتحدة لعبت  -١
 بالغ ا دور) ، ومنظمة المرأة العربية، وجامعة الدول العربية، وصندوق األمم المتحدة للسكانواليونيفيم

التعريف بمنهاج عمل بيجين، وإعداد االستراتيجيات الوطنية لتطبيق ما ورد في منهاج العمل، األهمية في 



 

 

47

 كما كان لدورها في متابعة إعداد التقارير الوطنية ومناقشتها في االجتماعات السنوية التي تعقد لهذا الغرض
 .د التقدم المحرز لمهاج عمل بيجينكثيرا  من األهمية في رص

 
جامعة الدول العربية و -كذلك األمر أسهمت المؤتمرات التي تعقدها االسكوا، ولجنة المرأة   -٢

وأيضا ما تيسير عملية تبادل التجارب والخبرات على مستوى البلدان العربية، في ومنظمة المرأة العربية 
للدراسات وأوراق العمل التي يعدها  كان كما. مدني ذات العالقةبين اآلليات الوطنية ومنظمات المجتمع ال

 التقارير التي تتطلبها هذه االجتماعاتوما تستثيره من مناقشات، أو عبر  الخبراء خصيصا لهذه المؤتمرات،
تم يلمعلومات التي ى أن الإضافة إ. دور في توسيع المدارك وأساليب التحليل من منظور النوع االجتماعي

 فهناك ضرورة ،ومع ذلك. دور في نقل بعض التجارب والبرامج الناجحةفي هذه المؤتمرات لها رها توفي
 تعميق النقاش حول المؤشرات الخاصة بتمكين لعقد اجتماعات مصغرة على المستوى التنفيذي من أجل

 .هام الموكلة إليها التي تواجهها هذه اآلليات في تنفيذ الم المشكالتالمرأة، وتكافؤ الفرص، ومناقشة أبرز
 

 األجهزة الوطنية تقدما  في مجال تطوير موظفيها وموظفي الوزارات األخرى بعضحققت   -٣
 التي ساعدت في االضطالع بها بصفة خاصة االجتماعيبفضل أنشطة التدريب في مجال قضايا نوع 

 .  في جامعة الدول العربيةومؤخرا لجنة المرأةومركز المرأة في اإلسكوا ، مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 

مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب بشكل كبير في تعزيز مفاهيم النوع االجتماعي، ساهم   -٤
وإجراء وتشجيع البحوث من هذا المنظور، كما عمل على تطوير كوادر شابة في مجاالت البحث 

تلفة، وقدم معلومات حول واقع المرأة إضافة إلى إعداد األدلة التدريبية في المجاالت المخ. والتدريب
 .  ساعد بعض الدول في تنفيذ برامج ريادية لتمكين المرأة االقتصادي. العربية

 
ساهمت منظمات األمم المتحدة في تطوير مراصد حول وضع المرأة في عدد من الدول   -٥
د من ز عدانجكما ودعمت إ. هاوضع البرامج الوطنية لإلحصاءات المتعلقة بنوع الجنس فيحيث تم . العربية

إبراز مثل عمل المرأة في المناطق الريفية، والعنف ضد المرأة، والخاصة بتحليل واقع المرأة راسات الد
 والمواقفووضع المرأة في الحروب والنزاعات المسلحة، الكتب المدرسية، الصور السلبية للمرأة في 

 .   إزاء قضايا المرأةالمجتمعية
 

 ٥توصية 
 

 : أن تقوم منظمات األمم المتحدة وبشكل خاص لجنة المرأة في االسكواضرورة
 

عقد اجتماعات مصغرة على المستوى التنفيذي لآلليات الوطنية مع مجموعة الخبراء من أجل ب  .١
تعميق النقاش حول المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص، ومناقشة أبرز 

 . يات في تنفيذ المهام الموكلة إليهاالمشكالت التي تواجهها هذه اآلل
 

عم آليات النهوض بالمرأة من أجل تطوير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى التقدم الحادث د.  ٢
على صعيد تمكين المرأة وإدماج قضايا النوع االجتماعي في التيار العام، وفي التدقيق من 

 .لنوع االجتماعيمنظور النوع االجتماعي، ومراجعة الموازنات من منظور ا
 

تطوير مهارات اآلليات الوطنية في الضغط والتأثير على المستوى الحكومي، وبناء االئتالفات .  ٣
 .مع منظمات المجتمع المدني على مستوى القضية الواحدة
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لة للمؤسسات الحكومية حول التزامها بتطبيق السياسات الداعية إلى ءتطوير مهارات المسا.  ٤
 .وعدم التمييز ضد المرأة، على أن يتضمن التدريب برلمانيين، وإعالميينتمكين المرأة 

  
 .طوير مهارات المساءلة لدى المنظمات غير الحكومية للجهات المعنية بنهوض المرأةت.  ٥
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 الفصل الرابع
 
توجيهية مبادئ   

 
اجب أخذها باالعتبار لعمل آليات النهوض بالمرأة ودورها على يتناول هذا الفصل عددا من المقترحات الو

صعيد إدماج قضايا النوع االجتماعي على المستويين الوطني والدولي، ومراجعة الخطوات التي اتخذتها 
 الدولة تجاه هذه القضايا؛

  بتشكيل آليات النهوض بالمرأةم القضايا واالهتمامات المرتبطة أه-أوال 
 

 :هل يتضمن القضايا التاليةكتاب التكليف  .١
 

 المرجعية السياسية والتنظيمية 
 المرجعية القانونية 
  السياساتي، التخطيطي واإلشرافيدور الهيئة 
 قانون يحدد مهام وصالحيات الهيئة  
    (Accountability Gender Audit)أساليب محاسبة ومساءلة اآللية              

 
   لهيكل اإلداري    أ.٢ 

 
 در كافي لعمل الهيئةتوفر كا 
التخطيط والتحليل من منظور النوع ( توفر المهارات العلمية والعملية المطلوبة لدى الكادر  

 )  االجتماعي، المتابعة واإلشراف، إعداد التقارير الوطنية والدولية
 لهن/توفر دراسة احتياجات للكادر مرتبطة بالمسار الوظيفي لهم 
 كادرتوفر موازنة لتدريب وتأهيل ال 
 وجود مجلس إداري 

 
  أو اآلليةدور الهيئة . ٣
 

 المشاركة في إعداد الخطة الوطنية 
 مراجعة الخطة السابقة وتقديم مقترحات 
 مراجعة الموازنة العامة من منظور النوع االجتماعي 
 دراسة اثر السياسات اإلصالحية على وضع المرأة 
 ا النهوض بأوضاع المرأة  تقديم مقترحات حول مشاريع وبرامج وإجراءات من شأنه 
 أشكال التمييز ضد المرأة، جميعاتفاقية إلغاء ( متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة  

 )إعالن وقف العنف ضد المرأة
الضغط داخل الحكومة من أجل (األنشطة التي تنفذها الهيئة على صعيد المهمة المطلوبة منها  

مرأة، أو إجراء التعديالت المطلوبة على القوانين، السياسات لمنع أي اإليفاء بالتزاماتها تجاه ال
 ) الخ..تمييز ضد المرأة إحياء مناسبات معينة
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 اآلليات المساندة على المستوى الحكومي    .٤
 

 )وحدات تكافؤ الفرص أو إدارات المرأة(إنشاء آليات مساندة في الوزارات  
 وجود مجلس استشاري 
 مساندةوجود هيئات فنية  
المرأة ورصد التقدم الحادث نتيجة تنفيذ السياسات والخطط قضايا إنشاء بنك معلومات حول  

 .الهادفة للنهوض بالمرأة
 

 اآلليات المساندة األهلية    .٥
 

  ، وتفاصيل االتصالوجود سجل بالمنظمات األهلية ذات العالقة 
  وتقييمها، تنفيذهاآلليةمدى مشاركة المنظمات األهلية في إعداد خطة ا 
 )تنسيق، تعاون، شراكة، تشبيك، تعاقد(نوع العالقة مع المنظمات األهلية  
 )مجلس استشاري (وجود آلية تنظم العالقة مع المنظمات األهلية 
 وجود صيغة تفاهم حول األدوار والمهام مع المنظمات األهلية 

 
 العالقة مع اإلعالم .٦

 
  أو اآلليةتوفر نشرات تعريفية بالهيئة 
 قارير دورية حول عمل الهيئة ومنجزاتهاتوفر ت 
 توفر صفحة اليكترونية 
 عقد لقاءات صحفية لإلعالن عن منجزات العمل 
 عقد مؤتمرات بحضور إعالميين وإعالميات 
 سنوية حول قضايا محددة/تنظيم حمالت إعالمية دورية نصف سنوية  

 
  االجتماعينوعلإلدماج اهم القضايا واالهتمامات المرتبطة بالتخطيط  أ -ثانيا 

 
 :في القضايا التاليةووضع الحلول الفجوة النوعية التعرف على  .١

 
 الفقر 
 التعليم والتدريب والتكنولوجيا 
  في كافة مراحل حياتها المقدمة للمرأةالخدمات الصحية 
 العنف الموجه ضد المرأة  
  وتأثيره على المرأةالصراع العسكري والنزاع المسلح 
 ادية مقارنة بالرجل، والمقدرة االقتصالعمل 
 االئتمانية  لى الخدمات المالية والتسهيالتإصول والقدرة كل من الرجال والنساء على  
 المشاركة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار 
 على كل من الرجال والنساءالح االقتصادي صاإلأثر  
 .جتمع من الرجل والمرأة في المفي تغطية أدوار ونشاطات كلالم ع وسائل اإلدور 
 . الموزعة حسب الجنسحصاءاتالمعلومات واإلتوفير  
 .الطفلةمكافحة التمييز ضد الفتاة  
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 :اإلجراءات التي تتخذها الدولة من أجل دعم مشاركة المرأة في المجاالت المختلفة .٢

 
 .اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةتشكيل  
 .دعم المشاركة السياسية للمرأة 
  .نسان العامةن حقوق اإلزء متعزيز حقوق المرأة كج 
 ).الخ..قانون األسرة، الضمان االجتماعي، العقوبات،  (ةأالتشريعات االجتماعية وحماية المر 
 شكال التمييز التي تتعرض لها المرأة في فرص التعليم والتدريب والعملأجميع لقضاء على ا 

 .الخ
 .لعملعتماد المرأة على الذات اقتصاديا، ودعم قدراتها لدخول سوق اا 
لى الخدمات المالية والتسهيالت إصول ورد والاالموفي  على التحكمالمرأة قدرات عم د 

 .االئتمانية
 وضرورة .الم بالنسبة لدعم دور كل من الرجل والمرأة في المجتمععموقف وسائل اإل 

 . المساواة بينهما
 .دارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئةإمساهمة المرأة في  
 . ضد الطفلةالتمييز 
 . الموزعة حسب الجنسحصاءاتالمعلومات واإلتوفير  
 .تحليل البيانات والمعلومات والكشف عن فجوة النوع االجتماعي 
إجراء الدراسات التي توضح أثر اإلجراءات التي اتخذتها الدولة في المجاالت السياسية  

 .  رجال والنساءواالجتماعية واالقتصادية، كما اإلصالحات اإلدارية على كل من ال
 

 :عدد من المجاالت المرأة في ضدالتمييز دراسة أسباب   -٣
 

 انين والتشريعاتالقو .١
 

 .ة بحق المرأة وتحديثهاحفمراجعة القوانين والتشريعات المج   
  

 .من الخدمات الماليةاالستفادة المرأة وكل من الرجل  وقدرة االئتمان .٢
 

 .بةعدم توفر مؤسسات مالية في أماكن مناس   
 .نقص الضمانات   
 .انخفاض مستوى التعليم   

 .نقص راس المال الجاري 
 في مجال ين والعامالتملاعال والمرأة رجلنقص البيانات وعدم توفر سجالت خاصة بال 

 .التجارة واالستثمارات
 وانعدام فرص التسويق لمنتجاتهن وانعدام الخدمات لنساء،عدم توفر الضمانات المالية ل    

 .ثل الحضانات ودور الرعايةمالداعمة 
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 التعليم والتدريب والتكنولوجيا  -٣
مناطق /حضر/ ريف (اإلقامةمكان الجنس وناث حسب تباين معدالت أمية اإل 

 .)مخيمات/نائية
 . عن معدالت قيد الذكوراإلناثانخفاض معدالت قيد  
 .اصة في الريفخوالتدريب المقدم لإلناث مكانية الحصول على الخدمات التعليمية إعدم  
 . اإلناثلة عدد مدارسق 
 . وتأثيرها على تعليم كل من الذكور واإلناثالعادات والتقاليد 
 األعباءكثرة عدد األطفال في األسرة، زيادة الزواج المبكر،  (  من المدارسالتسربأسباب  

،  الدراسيةكتظاظ الفصولاالمنزلية، الوضع االقتصادي، مستوى المعيشة، المواصالت، 
 ).، والنزاعات المسلحةوضاع السياسيةألا
 .لتأهيل المهني والتدريبلبرامج عدم توفر  
اث مقارنة بالذكور في إلن وجود فجوة بين اإلىير البيانات تش ( المهارات الفنية العاليةندرة  

بكافة هندسة ال - المحاماة-سناناأل طب –الصيدلة ك المختلفةالتخصصات العلمية 
تقنية معقدة لى مهارات إتحتاج  رتفع نسبة النساء في المهن التي ال ، بينما تتخصصاتها

دارة الشركات والمؤسسات المحلية إي يعملن في المكاتب وواتناث اللفمثال ترتفع نسبة اإل
، والتمريض في الغذائية اتصناعالوالزراعية وفي الصناعات التقليدية كالخياطة والنسيج و

 ).اتالمستشفيات والعيادات والمختبر
  .التكنولوجيا على الرجل والمرأةاستخدام اثر  
 .عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجياوجود  
 .دور المرأة كمستخدم للتكنولوجيا 

 
 الصحة -٤

 .تدهور الوضع الصحي بصفة عامة 
 . النساءهانقص الخدمات الصحية التي تحتاج/مناسبة 
 .مهات بسبب الحمل والوالدة وفيات األانخفاض/ارتفاع 
 .الرعاية الصحية للحواملعدم توفر خدمات /توفر  
 .خدمات الصحية المتخصصة للمرأة بالمستشفياتعدم توفر ال/توفر 
 . الصحية المخصصات الماليةمناسبة/نقص 
 .التامين الصحيعدم توفر خدمات /توفر 
سن الزواج، الخصوبة، (  على صحة المرأة العادات والتقاليد والمعتقدات الدينيةتأثير  
 .)استخدام موانع الحمللختان، ا
 .الجهل بالصحة الشخصية 
 .نقص القوانين والتشريعات وتأثيرها السلبي على الصحة 
 .نجابياصة بالمرأة والمتعلقة بدورها اإلاالحتياجات الصحية الخعدم معرفة /معرفة  
 .سوء تغذية المرأة 
 .غير الرسميالعمل في ظروف غير صحية وغير آمنة في القطاع الزراعي والقطاع  
 .الخاصة باحتياجات المرأة والرجل الصحيةوالدراسات حصاءات نقص المعلومات واإل 
التركيز على صحة كل من الرجل ( تغيير المفاهيم الصحية لدوره في عالم اإلوعي  

والمرأة من منظورها الشامل النفسي والجسدي واالجتماعي، دون التركيز على المفاهيم 
 ).نجابي للمرأة الدور اإللىعصر تي تقتالصحية ال

 .ةخاصناث بصفة اإلو  المجتمع عامةانخفاض الوعي الصحي لدى 
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 العنف ضد المرأة  -٥
 .ي، الجنسي، النفسيدالعنف الجس 
    .االستغالل الجنسي 
 .اإلناثختان  
    .العنف وعالقته بالثقافات 
    .العنف الناجم عن النزاعات 
 .)التحرش الجنسي(، عنف بالعمل ال العنف السياسي،سرة،العنف داخل األ 
    .النزاعات المسلحة والقتل 
 ريصألقجهاض إلا، ريصألقالتعقيم  

 
 المشاركة بالسلطة والمساهمة في اتخاذ القرار في كافة المستويات -٦

 .)المشاركة في البرلمان والمجالس العامة (المساهمة في الحياة السياسية 
 .تقلد مناصب قيادية واتخاذ قرار 
 .وجهة نظر المرأة في رسم السياسات المختلفةاألخذ ب 
 العملية احتياجاتها (  لدى إعداد البرامج االنتخابيةاخذ مصلحة المرأة بعين االعتبار 

 ).واالستراتيجية
 .ات التي تتبعها الدولةسياسال انتهاج نتيجة المرأةضرار التي قد تلحق بثار واألتقييم اآل 
 .قرارالتمثيل العادل داخل دوائر صنع ال 
 . مشاركة المرأة في الحياة السياسيةوالنزاعات المسلحة علىاالحتالل أثر  

 
 اإلعالم -٧

 .ثارة الوعي تجاه قضية العدالة بين الجنسينإتنمية ودور اإلعالم في  
 . لقضايا التمييز ضد المرأةعالميةاإلالحساسية  
 .تشكيل اتجاهات الرأي العام وقيمهدور اإلعالم في  
 .ر النمطية للجنسينالتحرر من الصو 
 .نشر المفاهيم والقيم القائمة على المساواة وعدم التمييز ضد المرأةدور اإلعالم في  

 
 : بيان اآلثار البيئة المترتبة على كل من الرجل والمرأة من حيثالبيئة -٨

 .استخدام الموارد الطبيعية 
 .النفايات 
 .التلوث 
 .الصرف الصحي 
 .الزراعة 
 .المياه 
 .المبيدات 
 . المواردإدارة 
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 المراجع
 
 

  من دستور األمم المتحدة٨األمم المتحدة، مادة  .١
 .٢٥، فقرة ١٩٩٥ سبتمبر ١٥-٤األمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،  .٢
وتقييم ما تم استعراض  :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية .٣

 .١٩٩٧ األمم المتحدة -تنفيذه للنهوض بالمرأة العربية في ضوء أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية
 .٢٢، صفحة ١٩٩٥ سبتمبر ١٥-٤األمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،  .٤
ول التقدم المحرز واالستراتيجيات والبرامج المحددة تقارير الدول العربية، ودراسة المقارنة بين الدول العربية ح .٥

  والمعدة من قبل اإلسكوا٢٠١٠-٢٠٠٤لتنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمي العربي 
 استراتيجيات نيروبي التطلعية .٦
 . ١٩٩٤األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية  .٧
 ١٩٩٩-١٩٩٨ فلسطين، عام - البشرية تنميةالتقرير  .٨
  .١٩٩٢ سامية النقر ، دليل دراسات النوع والتنمية، مارس. فهيمة زاهر ود. بلقيس بدري ود. د .٩

 جامعة بيرزيت، تمكين المرأة بين النظرية -معهد دراسات المرأة - ليزا تراكي ولميس أبو نحلة وأيلين كتاب.د .١٠
 .٢٠٠٤والتطبيق على المستوى المحلي والعالمي، ورقة غير مطبوعة لصالح وزارة شؤون المرأة 
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 )١(ملحق رقم 
  الجهات المختصة في الدول العربية المكلفة بالنهوض بالمرأةإلىالستبيان الموجه أ

 
A معلومات عامة 

A1 

 
 السما
سم الشخص المكلف بتعبئة أ( 

 )النموذج
 

 
 

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

A2 

 
 المسمى الوظيفي

الصفة الوظيفية لمعبئ (
 ؟)النموذج

 

 
 

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

A3 

 
اآللية المكلف / أسم الجهاز

 بالنهوض بالمرأة؟
 

 
 

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

A4 
 

 سنة تأسيس الجهاز؟
 

 
 

A5 

اآللية المكلف / صفة الجهاز
 بالنهوض بالمرأة؟

  في المربع)x(يوضع الرمز 
 )إجابة واحدة (

 حكومي. ١
 
 أهلي. ٢
 
 شبه حكومي. ٣
 
 )ي/حدد(ر ذلك يغ. ٤
 

 
 
 
 
 

A6 
 للجهاز؟ المرجعية األساسية

 إجابة واحدة

 )الجمهورية(مكتب الرئيس .١
 
 مكتب رئيس مجلس الوزراء. ٢
 
 مجلس الوزراء. ٣
 
 )ي/حدد(غير ذلك .٤
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A7 
 ة الجهاز؟/الصفة الوظيفية لرئيس

 
 إجابة واحدة

 ة/وزير.١
 
 ة الوزارة/وكيل. ٢
 
 ة مساعد/يلوك. ٣
 
 ة عام/مدير. ٤
 
 ة/مدير. ٥
 
 )ي/حدد(غير ذلك . ٦

 
 
 
 
 
 

B  النهوض بالمرأةآليات إنشاءااللتزام السياسي للحكومة تجاه  
B1  ما هي المهمة األساسية المنصوص

الرجاء ذكر (عليها في كتاب التكليف 
 ).النص

 
 
 

 

 B2 ال نعم المهمة

بناء  على كتاب التكليف، هل تعتبرون 
وزارة، هيئة (ة الجهاز أن مهم

 :، هي  مهمة...)نيةوط

 سياستية .١
 

 تخطيطية .٢
 
 تنفيذية .٣
 
 إشرافية .٤
 
 تأثير وضغط .٥
 
 )ي/حدد(غير ذلك  .٦

 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

B3 ات على كادر الجهاز؟/ات، العاملين/عدد الموظفين 
 يوضع العدد باألرقام في المربع

 

B4 

بناء على كتاب التكليف ) الوزارة، اللجنة، الهيئة( األهداف العامة للجهاز ي/أذكر
 )اء ذكر األهداف العامة والمحددةالرج(
 
 

 

B5 المكلفة بالنهوض بالمرأة؟اآللية/ هل هناك موازنة خاصة بالجهاز   
     ال                       نعم   
 

       
B6 زنة العامة؟نسبة موازنة المؤسسة إلى الموا 

 
                                   

B7 هل تتلقى المؤسسة دعما  من الدول المانحة أو المنظمات الدولية؟ 
 

 
 ال                      نعم    

B8 لدعم المقدم من الموازنة نسبة الدعم الذي تتلقاه المؤسسة من جهات أخرى إلى ا
 العامة؟

 
                                               

B9  هل الدعم المقدم للمؤسسة سواء من الموازنة العامة والدعم الخارجي كاف لتنفيذ
 أنشطتها؟

 
   ال      نعم                 

% 

% 
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C الدور 

C1 

/ رجل: هل تمتلك المؤسسة قاعدة معلوماتية موزعة حسب الجنس
سكانية، االقتصادية، ال: لفةأنثى، في المجاالت المخت/، أو ذكرامرأة

 االجتماعية؟

 
 السكانية. ١

          
 االقتصادية.2

          
 االجتماعية.٣
 

 
  ال  نعم                 

 
    ال نعم                

 
      ال نعم              

 
C2 

 أهلية للنهوض بالمرأة؟/  مساندة حكوميةآلياتهل هناك 

 
 حكومية.١
 
 هليةأ.٢
 

 
    ال       نعم        
 

     ال      نعم        
 

C3 

 على المستوى الحكومي، وما هو اآللياتي أمثلة على هذه /أذكر
 نطاق عملها؟

 
 
 
 
 
 

C4 
 على المستوى األهلي، وما هو اآللياتي أمثلة على هذه /أذكر

 نطاق عملها؟
 

 
 
 
 
 

C5 

 اآللياتة بالنهوض بالمرأة مع ما هي طبيعة عالقة المؤسسة المعني
 المساندة؟

 
 عالقة شراكة .١
 
 عالقة تنسيقية .٢

 
 عالقة تعاون .٣

 
 تبادل معلومات .٤

 
 )ي/حدد(غير ذلك  .٥

 
 
 
 
 

C6  
 هل تمتلك المؤسسة استراتيجية وخطة عمل تفصيلية؟

 
 

               
    ال              نعم             

 



 

 

59

 
D ع االجتماعيالتدقيق على أساس النو 

D1 
 ؟هل قمتم بإجراء تدقيق على أساس النوع االجتماعي

                                  
       ال            نعم                                

D2 

 على أي مستوى جرى هذا التدقيق؟

 على مستوى المؤسسة .١
 
 على مستوى الوزارات.٢
 

       ال نعم        
 

     ال نعم          

D3 

لدى إجراء التدقيق، هل تم تناول كل من المؤشرات 
 التالية؟

 السياسات  .١
 

العامة  األهداف .٢
 والخاصة

 البرامج .٣
 

 المشروعات .٤
 

 األنظمة .٥
 

 األنشطة .٦
 

 الموظفين .٧
 

 )ي/حدد(غير ذلك  .٨

       ال نعم        
 

      ال نعم         
 

       ال نعم        
 
      ال عم         ن
 

        النعم       
 

        ال نعم       
 

       ال نعم        

D4  هل طورت المؤسسة مؤشرات لمراقبة وقياس التقدم
 الحاصل على وضع المرأة؟

 
    ال     نعم                                          

D5 شرات؟ي بعض األمثلة على هذه المؤ/أذكر 
 

 

D6  هل تقوم المؤسسة بتنفيذ أنشطة تدريبية حول منهاج
إدماج النوع االجتماعي في السياسات والخطط 

 والبرامج؟

  ال                                   نعم            

D7 

من هي الفئة المستفيدة من األنشطة التدريبية حول 
 ؟مناهج إدماج النوع االجتماعي

 
 القطاع الحكوميموظفي . ١
 
 موظفي القطاع الخاص. ٢
 
 موظفي القطاع األهلي. ٣
 
 اإلعالميين. ٤

 
 وظفي المؤسسةم. ٥
 
 )ي/حدد(غير ذلك .٦

 
     ال نعم          

 
     ال نعم          

 
     النعم          

 
   ال نعم            

 
    ال نعم           

 
 

D8 

  برامجها التدريبية؟كيف تنفذ المؤسسة

عبر التعاقد مع الجهات المتخصصة    . ١
كادر متخصص تم تدريبه في  عبر. ٢

 المؤسسة
 )ي/حدد(غير ذلك . ٣
 

    ال نعم          
 

 ال نعم             
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D9 عدد اللذين استفادوا من التدريب؟ 
يوضع العدد باألرقام داخل المربع للذكور 

 اثواإلن

                   
      اإلناث               الذكور             

D10 هل هناك موازنة خاصة بالتدريب؟ 
   
    ال                                         نعم               

D11 

 ما هو مصدر هذه الموازنة؟

 
 حكومي.١
 
 جهات مانحة.٢
 
 )ي/حدد( غير ذلك .٣

 
   ال           نعم  

 
    ال نعم           

D12 أبحاث / هل تقوم المؤسسة بتنفيذ دراسات
 خاص بقضايا وأوضاع المرأة؟

 ال            نعم                                         
 

D13 

 من هي الجهة المنفذة لهذه الدراسات؟

 الجامعات .١
 
 باحثين يتم التعاقد معهم     .٢ 
 
قسم خاص بالدراسات في / دائرة.٣

 الجهاز المكلف بالنهوض بالمرأة  
   

   ال نعم           
 

    ال نعم          
 

    ال نعم          

D14  
 

 ي أمثلة على الدراسات واألبحاث؟/أذكر
 
 
 

 

D15  سياساتية حول قضايا وأوضاع أوراقهل تقوم المؤسسة بإعداد أوراق موقف أو 
 لمرأة؟ا

                           
  ال نعم            

D16  
من يقوم بإعداد أوراق الموقف واألوراق 

 السياساتية؟

 

D17  هل يتم إعداد لقاءات خاصة لعرض أوراق
 الموقف واألوراق السياساتية؟

 

    نعم              ال                                             

D18  
 
 

من هي الجهة المستهدفة من هذه 
 األوراق؟

 
 
 

 الوزراء.١
 
 أعضاء المجلس التشريعي. ٢

            
 اإلعالميين   .٣

                 
 المنظمات األهلية   .٤

           
 )حدد(أخرى .٥

 نعم            ال  
 

  ال    نعم        
 

  ال           نعم 
 

   ال نعم          

D19 
/ قوانين/هل قمتم باقتراح سياسات 

مشاريع قرارات من أجل النهوض بأوضاع 
المرأة، وإدماج النوع االجتماعي الذي 

 يراعي جسر الفجوة بين الجنسين؟

 سياسات    .١
            

 قوانين      .٢
           

 مشاريع    .٣
                         

    ال   نعم          
 

   ال نعم            
 

    ال نعم           
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D20 

لة مع تحديد الجهة التي الرجاء ذكر أمث
 قدمت لها

 
 
 
 
 
 
 

D21  هل قمتم بتحليل أثار السياسات الحكومية والقوانين واإلجراءات المتخذة على
 نسين؟المرأة ودورها في جسر الفجوات بين الج

                      النعم           
                                  

D22 

 ي أمثلة على هذا النوع من التحليل؟/أذكر

 
 
 
 
 

D23 ال          نعم    تحليل للموازنة من منظور النوع االجتماعي؟/ هل قمتم بإجراء دراسة          

D24  
ما هي أبرز االستخالصات والنتائج نتيجة 

 هذه الدراسة أو التحليل للموازنة؟
 
 
 

 

 
 
S العالقة مع المؤسسات األهلي 

S1  هل هناك أي نوع من العالقة
بين مؤسستكم وبين المؤسسات 

 األهلية المختلفة؟

                                             
                          نعم                                

 ال  
S2 

ما هي نوع  العالقة في 
مؤسستكم مع المؤسسات 

 ؟ األهلية
 الرجاء وضع رقم اإلجابة في(

 )المربع

 قانونية .١
 تعاقدية .٢
 تنافس .٣
 تكامل .٤
 مركزية .٥
 المركزية .٦
 تشاور .٧
 تنسيق .٨
 تعاون .٩
 تشبيك .١٠
 )ي/حدد (غير ذلك  .١١

 
 
 
 
 

 ال نعم اآلليات المستخدمة
   اجتماعات 

   بالهاتف

   ورش عمل عامة

    االلكترونيةالمراسلة

S3 

 ما هي اآلليات المستخدمة
 لتنفيذ هذه العالقة؟

   )ي/حدد( غير ذلك
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S4 
ما هي أهم النجاحات التي 
 تحققت من وراء هذه العالقة؟

 
 
 
 

 S5 نقاط الضعف لقوةنقاط ا

ما هي أهم نقاط الضعف والقوة 
 في هذه العالقة؟

 
 
 
 
 
 
 

 

 S6 التهديدات الفرص

ما هي أهم الفرص والتحديات 
 في هذه العالقة؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

E إعداد التقارير الوطنية 
E1  هل قمتم بإعداد التقارير الوطنية

خاصة بوضع المرأة والمقدمة ال
 :على

 المستوى الحكومي .١
 
 المستوى اإلقليمي .٢
 
 المستوى الدولي .٣
 

    ال               نعم 
   

    ال  نعم            
  

   ال   نعم            

E2 
هل تم إشراك الجهات المساندة 
الحكومية واألهلية في إعداد هذه 

 التقارير؟

 إشراك الحكومة  .١
           
 إشراك القطاع األهلي  .٢

     

  ال         نعم           
 

  ال          نعم           

E3 تدريب / دعم/ هل تلقيتم أية مساندة
 في إعداد التقارير الوطنية؟

  ال       نعم                                                             

E4  من هي الجهة المساندة لهذه
 التقارير؟

 
 

E5 ية؟أوراق سياسات/ تدريب في إعداد أوراق المواقف/ هل تلقيتم أية مساندة 
 

 نعم             ال        

E6 ي أسم الجهة المساندة سواء /أذكر
 كانت منظمة دولية ، أو محلية؟

 

 
 

 
 

E7 تدريب / هل تلقيتم أية مساندة
لتطوير سياسات تعمل على 
 ؟إدماج منظور النوع االجتماعي

                                   
      نعم             ال                                                  
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E8 
 
 

من هي الجهة المساندة لهذا 
يرجى ذكر االسم سواء (التطوير 

 ؟)حكومية، أهلية، دولية(كانت 

 
 

E9 
في حال تنفيذ برامج تدريبية 

إلعداد التقارير اإلقليمية 
 :والدولية، هل تستعينون بخبراء

 

 محليين   .١
           

 من الخارج   .٢
               
 )ي/حدد(غير ذلك  .٣

       نعم            ال 
 

       نعم            ال 

تقرير سيداو، تقرير حول تنفيذ قرارات : (ي بعض التقارير المقدمة، والجهة التي قدمت لها، والسنة، من نوع/أذكر
 ).الخ...بكين، العنف ضد المرأة،

E10 

 أسم التقرير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة تي قدمت لهاالجهة ال
 
 
 
 

 
 
 
F البرامج الخدماتية 

F1 هل تنفذ المؤسسة برامج خدماتية ريادية للنهوض بأوضاع المرأة؟ 
 

     نعم               ال   

F2 

 ما نوع هذه البرامج المنفذة؟

 تدريب   .١
 
 إقراض   .٢
 
 إرشاد اجتماعي  .٣
 
 إرشاد قانوني .٤
 
 رصد شكاوي  .٥
 
 برامج إعالمية .٦
 
 غطتأثير وض .٧
 
 )ي/حدد(غير ذلك  .٨

          نعم            ال 
 

          نعم            ال 
 

          نعم            ال
 

          نعم            ال 
 

          نعم            ال
 

          نعم            ال 
 

          نعم           ال

 
 
 

F3 
يب، في أي فيما يتعلق بالتدر

 المجاالت يتم تنفيذ التدريب؟

 تدريب مهني .١
 
 رفع كفاءة وقدرات إدارية .٢

   نعم           ال        
 

    ال          نعم        
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 رفع الكفاءة والقدرات القيادية .٣
 
لتقييم مهارات التحليل والتخطيط وا .٤

 من منظور النوع االجتماعي
 
 )ي/حدد(غير ذلك  .٥

 
           ال      نعم     

 
   ال          نعم         

F4  هل يتم تنفيذ هذه األنشطة
مباشرة من قبل المؤسسة أم 

 ؟أخرىبالتعاقد مع جهات 

 
 مباشرة .١
 
 بالتعاقد .٢

          
    نعم                ال 
 

       ال نعم    
F5   

من هي الجهات المشاركة في 
 التنفيذ؟

 

 

F6  
الث أمثلة على الرجاء ذكر ث

برامج نفذتها المؤسسة 
 وتعتقدون أنها ناجحة؟

 

 

F7  
ما هي أبرز نجاحات المؤسسة 

 في المجاالت التي تنفذها؟

 

 العدد نوع اإلعالن  
F8 

كيف تعلن المؤسسة عن 
 -٢٠٠٥للفترة (إنجازاتها 

 ؟)٢٠٠٦

 مؤتمرات صحفية
 

 ورش عمل
 

 ندوات
 

 مؤتمرات عامه
 

 لقاءات مع المسؤولين
 

 لقاءات مع المانحين
 

 نشرات
 

 على الصفحة االلكترونية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F9  
هل يتم تحديث الصفحة 

 االلكترونية باستمرار؟

 
   ال                       نعم                     

F10  
ما هو عنوان الصفحة 

 االلكترونية؟

 

 
 

مرضي 
غير  مرضي جدا 

 مرضي
غير مرضي 

 ائيا نه
F11على مستوى الحكومة كيف تقيمون االلتزام السياسي 
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الرسمي إلدماج المرأة في مجاالت 

 الحياة المختلفة بدولتكم؟

 )رئيس الدولة(

على مستوى رئيس 

 )مجلس الوزراء (الوزراء

 على مستوى األحزاب

 
 
 
 
 
 
 

F12هل تتضمن خطة التنمية االقتصادية /

ا  خاصا  لتفعيل االجتماعية مكون

 مشاركة المرأة في التنمية؟

 
  نعم                      ال                                 

F13 

الرجاء (إن كانت تضمن الخطة ذلك 

 ؟)ذكر البند

 

F14 

هل خصصت الموارد المالية 

 والبشرية لتنفيذ ذلك؟

                                              
 

  ال          نعم                                             

F15 للمتابعةآلياتهل تمتلك المؤسسة  /

المراقبة والتقييم للسياسات والبرامج 

 المنفذة على المستوى الوطني؟

 
  ال        نعم                                                

F16 اتاآلليالرجاء ذكر هذه  

F17 ما هي القرارات المتخذة من أجل

زيادة المشاركة السياسية للمرأة، 

 ومشاركتها في اتخاذ القرار؟

 

 
 

H الرجاء تزويدنا بالمعلومات اإلحصائية التالية من المصدر الرسمي( معلومات إحصائية.(  
Ha  التعليم: أوال 

 
 
 %ذآور

 
 %إناث

 
 السنة

Ha1
 

ن القراءة والكتابة إلى نسبة اإلناث اللواتي يعرف
 مجموع اإلناث؟

   

Ha2
 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يعرفن القراءة 
 والكتابة

   

Ha3
 

 جمالي في المدارسمعدل االلتحاق اإل
 

   

Ha4
 

     في الجامعاتمعدل االلتحاق اإلجمالي

Ha5
 

 معدل األمية
 

   

Ha6
 

 نسبة التسرب في المرحلة األساسية
 

   

Ha7
 

 نسبة التسرب في المرحلة الثانوية
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Ha8 التوزيع النسبي للذكور واإلناث في التعليم المهني
 والتقني

   

 
Hb  العمل: ثانيا    

Hb1لتوزيع النسبي لألفراد المشاركين في قوة العملا    
Hb2معدل البطالة بين األفراد    
Hb3ع التوزيع النسبي لألفراد العاملين في قطا

 والصيد الزراعة
   

Hb4دين التوزيع النسبي لألفراد العاملين في التع
 والمحاجر والصناعة التحويلية

   

Hb5التوزيع النسبي لألفراد العاملين في البناء والتشييد    
Hb6 التوزيع النسبي لألفراد العاملين في التجارة

 والمطاعم والفنادق
   

Hb7لعاملين في النقل التوزيع النسبي لألفراد ا
 والتخزين واالتصاالت

   

Hb8 التوزيع النسبي لألفراد العاملين في قطاع
 الخدمات؟

 معدل األجر اليومي

 
 

 
 

 

Hb9 التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة
 بسبب أعمال المنزل

   

 
Hc  المرأة واتخاذ القرار : ثالثا  

 %ذآور
 
 %إناث

 
 السنة

Hc1 ء في القطاع الحكوميعدد الوزرا 
 

   

Hc2 ات الوزارة في القطاع الحكومي/عدد وكالء 
 

   

Hc3 ات المساعدون في الوزارات/عدد وكالء 
 

   

Hc4 ت العام في الوزارات/عدد مدراء 
 

   

Hc5 تات في الوزارا/عدد المدراء 
 

   

Hc6 السفيرات التابعين للدولة/ عدد السفراء 
 

   

Hc7 الدولة فيعدد القضاة  
 

   

Hc8 عدد وكالء النيابة 
 

   

Hc9 نسبة النساء في القطاع غير الحكومي 
 

   

Hc10نسبة النساء في األحزاب    
 

 
 "٢"الملحق رقم 

 المهمة األساسية المنصوص عليها في كتاب التكليف
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 المهمة الدولة

لشامل بأوضاعها ومستوى إدماج قضايا المرأة في التوجهات السياسية للدولة والنهوض ا اليمن

مشاركتها في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ورسم وإقرار 

 .السياسات العامة واالستراتيجيات والبرامج الالزمة لتحقيق األهداف

 وضع السياسة العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد األولويات والخطط والبرامج في القطاعين األردن

 .الحكومي وغير الحكومي والمرجع الرئيسي لقضايا المرأة

 .إجابةال  لبنان

المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت  البحرين

 .في األمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة

عامة للدولة، تهدف إلى حماية األسرة ورعايتها في وضع خطة قومية في إطار الخطة ال قطر

 .مختلف المجاالت، بخاصة االجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية واالقتصادية والبيئية

 .اقتراح السياسات العامة لتعزيز دور األسرة في المجتمع

كزية في  الخاصة باألسرة، والعمل على إنشاء شبكة معلومات مرواإلحصاءاتجمع البيانات 

 .هذا المجال

 .العمل على تحقيق التكافل االجتماعي، واقتراح التشريعات الالزمة لذلك

 .التنسيق والتشاور مع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات

 .إبداء الرأي في مشروعات االتفاقيات التي تبرم في مجال حماية األسرة ومتابعة تنفيذها

 المعنية بشؤون األسرة وتمثيل الدولة في واإلقليميةهيئات والمنظمات الدولية التعاون مع ال

 .المؤتمرات والندوات التي تنعقد لبحث قضايا األسرة

 .توعية المجتمع بأهمية قضايا األسرة وسيل معالجتها

 .عقد المؤتمرات والندوات في موضوعات تخص األسرة

 .رأة واألسرة والطفولةتنفيذ سياسة الحكومة في مجاالت الم تونس

 .إيالء العناية الخاصة بالمرأة واألسرة والطفولة ذات الحاجيات الخصوصية

 .رة والطفولةستقديم خدمات إعالمية تتعلق بالمرأة واأل

 .اإلشراف على المؤسسات التي تعمل في مجاالت المرأة واألسرة والطفولة

 لمسنين، تم توسيع الوزارة لتشمل ا٢٠٠٤ من نوفمبر ابتداء

 اإلسهامتهدف إلى تسريع عملية النهوض بواقع األسرة السورية، وتمكينها بشكل أفضل من  سوريا

 .في جهود التنمية

اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها  مصر

 .نمية الشاملة دورها االقتصادي وإدماج دورها جهودها في برامج التأداءمن 

 .وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها

متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدية من مقترحات ومالحظات 

 .للجهات المختصة

ة إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلط
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المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع 

 .المرأة

 .إبداء الرأي في جميع االتفاقيات المتعلقة بالمرأة

 .تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة

 .حوث المتعلقة بالمرأةإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والب

 .عقد المؤتمرات والندوات في مواضيع تخص المرأة

 .تنظيم دورات تدريبية لتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها

 .إصدار النشرات والمجالت والمطبوعات

 تجسيد برنامج الحكومة في مجال األسرة وقضايا المرأة من خالل أعمال تقوم على البعد الجزائر

 والمجتمع المدني، ضمن مقاربة قوامها واإلعالم الرسمية المؤسساتالتشاركي والتكاملي مع 

 .تعميق المعرفة بالواقع واستشراق المستقبل

 إجابةال  المغرب

 بقيمة المرأة وإدراكا  للمكانة التي تتمتع بها المرأة الكويتية، بصفتها صانعة األجيال إيمانا الكويت

 المهم الذي تلعبه في إطار األسرة ورغبة في تعزيز التنسيق والتعاون مع ومربيتها، والدور

دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع العربي والدولي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء 

 بإنشاء لجنة شؤون المرأة برئاسة سمو الشيخة لطيفة الفهد صباح، وجاء ٣٠/٦/٢٠٠٦بتاريخ 

ار جامعة الدول العربية بتأسيس أول منظمة عربية متخصصة القرار منسجما  ومتجاوبا  مع قر

 .تعنى بشؤون المرأة

 . وطنية للنهوض بالمرأة العراقيةآليةوزارة الدولة لشؤون المرأة تعتبر  العراق

 

 



 

 

69

 

 "٣"الملحق رقم 
 .، بناءا  على كتاب التكليف)الوزارة، اللجنة، الهيئة(األهداف العامة للجهاز 

 

 فاألهدا الدولة

 .متابعة تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والخطط والبرامج اليمن

 .التوعية بقضايا المرأة وحقوقها ونشر الوعي القانوني

 .إعداد الخطط والمشاريع والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة

 .التنسيق مع الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية

 . الوطنيةاإلستراتيجيةتنفيذ  األردن

 .راسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأةد

 .المشاركة في رسم الخطط التنموية

 .المشاركة في اللجان الرسمية واالستشارية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتصل بقضايا المرأة

 إجابةال  لبنان

 .اقتراح السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة البحرين

 . المرأة في الحياة العامة وبرامج التنميةجوإدماتمكين 

 .وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة

 .تفعيل المبادئ المتعلقة بالمرأة في ميثاق العمل الوطني

 .متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة

 .تقديم االقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة

التي تشكلها الحكومة، وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية المشاركة في اللجان 

 .والدولية

 .إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة

 .عقد المؤتمرات والندوات، وتوعية المجتمع بقضية المرأة

 .تعزيز دور األسرة في المجتمع قطر

 . األسرة وتعزيز الروابط األسريةالعمل على رعاية

 .دراسة المشكالت التي تواجه األسرة واقتراح الحلول المناسبة لها

 .العمل على تحقيق األهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون األسرة

 .سيةالعمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، االجتماعية واالقتصادية والسيا

 .العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة

 .اإلشراف على رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم

 اإلقليميةالتنسيق بين األنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في الدولة من جهة والمنظمات 

 .والدولية من جهة أخرى

اح الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات دراسة مشكالت انحراف الشباب واقتر
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 .المختصة

 . للمرأة وتحقيق المساواة القانونية بينها وبين الرجلاألساسيةالعمل على احترام الحقوق  تونس

 .اإلنسانتطوير السلوكيات في اتجاه ترسيخ المبادئ العامة لحقوق 

 .يد إدماجها في مسيرة التنميةتأهيل أفضل للموارد البشرية النسائية لمز

 .تحسين تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة وفي مواقع تحديد السياسات

 .التعريف بالتشريعات وبالمكاسب في مجال النهوض بالمرأة واألسرة والطفولة والمسنين

 .أةالقضاء على القوالب النمطية في وسائل اإلعالم والسعي إلى تمرير صورة متوازنة عن المر

 .حماية األسرة وتحقيق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها سوريا

 .تحسين مستوى الحياة لدى األسرة بجوانبها المختلفة

تعزيز دور األسرة في عملية التنمية من خالل تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات العربية، والدولية 

 .ذات الصلة بشؤون األسرة بما يخدم أهداف الهيئة

 . شؤون المرأة في الخطط التنمويةوإدماجالتمكين االقتصادي واالجتماعي والسياسي  مصر

 .تقييم الوضعية الراهنة لألسرة وقضايا المرأة ائرزلجا

 .وضع وتنفيذ سياسة وطنية لألسرة وقضايا المرأة

 .تعزيز اإلطار المؤسسي

 .تعميق المعرفة بتحوالت البنية المجتمعية

 .عالم واالتصال في مجال المرأةتفعيل وظيفة اإل

 .تمكين التشريع الوطني المتعلق باألسرة والمرأة

 .ال اجابة المغرب

 

 . الحكومي واألهلي المساندة على المستوىاآللياتأمثلة على 

 

 

 

 

 

تختص لجنة شؤون المرأة بتنسيق الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  الكويت

 .المتعلقة بقضايا المرأة

 أو الخطوات التي تخدم اإلجراءاتتخاذ امجاالت شؤون المرأة، وعليها اقتراح السياسات العامة والخاصة ب

 .أهدافها

تأثير (إبداء التوصيات في المجاالت المتعلقة بقضايا المرأة للجهات الحكومية المعنية وعمل دراسات ميدانية 

 ).دور المرأة في التنمية

 .ال اجابة العراق
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 المستوى األهلي المستوى الحكومي الدولة

 .إدارات المرأة في الوزارات اليمن

 .فروع اللجنة في المحافظات

 .إدارات تنمية المرأة

 منتدى الشقائق العربي لحقوق -اتحاد نساء اليمن

 ملتقى المرأة - منظمة سول- مؤسسة مدى-اإلنسان

دراسات والتأهيل  مركز ال-للدراسات والبحوث

 .اإلنسانلحقوق 

وحدة الجندر في وزارة : دوائر مختصة بالمرأة األردن

 .التخطيط ومديرية المرأة في وزارة العمل

 .تجمع لجان المرأة الوطني األردني

 .االتحاد النسائي األردني العام

 .اتحاد المرأة األردنية

 . الهاشمي للتنمية البشريةاألردنيالصندوق 

  . اجابةال لبنان

تتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية مع  البحرين

المجلس فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج 

 المرأة وبإعطاء توصيات للمجلس بتمكينالخاصة 

ومقترحاته ومشاريعه أولوية عند إعداد برامجها 

 .وخططها التنموية

هناك جمعيات نسائية عديدة توجه جهودها لصالح 

 .االتحاد النسائي: المرأة، مثل

  . مساندةآلياتال يوجد  قطر

أحدث : المجلس الوطني للمرأة واألسرة والمسنين تونس

هيكل استشاري يضم ممثلين   وهو١٩٩٢سنة 

من مختلف الوزارات والمنظمات والجمعيات 

الوطنية العاملة في مجاالت ذات عالقة بالمرأة 

 .واألسرة والمسنين وبعض الكفاءات الوطنية

أحدث مركز البحوث والدراسات : كريديفال

، وهو ١٩٩٠والتوثيق واإلعالم حول المرأة سنة 

 التحليل حسب آلياتهيكل علمي يتكفل بتطوير 

 :النوع االجتماعي وتتمثل مهامه في

 إنجاز دراسات وبحوث حول المرأة وتطور -

 .وضعها في المجتمع

 جمع المعطيات والوثائق المتعلقة بأوضاع -

 .السهر على نشرهاالمرأة و

 . إنجاز تقارير حول مختلف أوجه تطور المرأة-

أحدث لجنة ": المرأة والتنمية"اللجنة الوطنية 

 في إطار اإلعداد ١٩٩١سنة " المرأة والتنمية"

أعدت ). ١٩٩٦ -١٩٩٢(للمخطط الثامن للتنمية 

 عمل إستراتيجيةاللجنة إطارا  مرجعيا  وضبطت 

 المساندة للنهوض اآللياتتعتبر الجمعيات من أهم 

دأبت بالمرأة باعتبارها شريكا  أساسيا  وفاعال  ولذلك 

 :الوزارة على

إبرام عقود شراكة إلنجاز مشاريع تتوافق أهدافها -

 .وأولويات الوزارة

 توفير الدعم المالي في إطار التعاون الثنائي -

 .والدولي

 إسناد منح للجمعيات باالعتماد على مدى تأثير -

 .أنشطتها على وضع المرأة واألسرة

وان  توفير الدعم الفني والتقني لإلطارات واألع-

 .الميدانيين العاملين في الجمعيات
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 إدراجها بهذا للنهوض بالمرأة واألسرة تم

. المخطط، ثم تولت متابعة إنجازها وتقييمها

وواصلت اللجنة عملها بالنسبة للمخططين التاسع 

)٢٠٠١ -١٩٩٧.( 

لجنة إدماج المرأة في التخطيط االستراتيجي 

 .للتنمية

 ".مديرية تنمية المرأة"هيئة تخطيط الدولة  سوريا

 ".مديرية تنمية المرأة الريفية"وزارة الزراعة 

المسنين، "وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 ".الجانحات، المعوقات

 .االتحاد العام النسائي السوري

 .جمعية المبادرة االجتماعية

 وزارة تتبع ٣٢شاء وحدات تكافؤ الفرص في إن مصر

مكتب الوزير تتعاون مع المجلس القومي للمرأة 

 .لحل حاالت التمييز ضد المرأة

حيث أن المجلس مؤسسة غير تنفيذية يتم االستعانة 

 .وأنشطتهبمؤسسات غير حكومية لتنفيذ برامجه 

المجلس الوطني لألسرة والمرأة وهو هيئة  الجزائر

 الرأي وضمان التشاور إبداءتولى استشارية ت

 األنشطةوالحوار والتنسيق والتقييم في كل 

 .واألعمال المتعلقة باألسرة

جمعيات وطنية ومحلية تنشط في مجال المرأة سواء 

تعلق ذلك بالجانب االجتماعي أو االقتصادي أو 

 .الثقافي

هناك أجهزة حكومية يتم التعامل والتنسيق معها  المغرب

مثل وزارة الصحة والتعليم : لمرأةفي مجال ا

 .والتخطيط والعدل

 .جمعيات المجتمع المدني

 لجنة إصالح - وزارة الشؤون-صناديق الوقف الكويت

 .ذات البين األسرة

 مراكز - الجمعية التطوعية-جمعيات النفع العام

 .القران ألطفال، ومحو األمية للكبار

  .إجابةال  العراق
 
رات للقياس والمراقبة، وعلى الدراسات واألبحاث، وعلى تحليل أثار السياسات مثلة على تطوير مؤشأ

 .الحكومية والقوانين واإلجراءات المتخذة على المرأة ودورها في جسر الفجوة بين الجنسين
 

 التحليل الدراسات واألبحاث المؤشرات الدولة

تحليل الخطة الخمسية من منظور النوع    اليمن

 .االجتماعي

دراسة تقييمية لدمج النوع  التقارير الدورية ردناأل

االجتماعي في الخطة 

 .االقتصادية االجتماعية

 .تحليل الواقع المؤسسي لديوان الخدمة المدنية

   ال اجابة لبنان

مؤشرات لقياس حاالت  البحرين

العنف والطالق والقضايا 

دراسة استطالعية حول 

 .تقنين أحكام األسرة

تم رصد التشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة 

واقتراح تحويل بعض التشريعات بما يصب 
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عن تجربة المرأة دراسة  .الشرعية

البحرينية في االنتخابات 

 .البلدية والنيابية

دراسة عن العنف الموجه 

ضد المرأة في مملكة 

 .البحرين

 .مصلحة المرأة

أبداء الرأي في مشروعات القوانين قبل 

تصة والتوصية باقتراح عرضها السلطة المخ

 .مشروعات القوانين والقرارات المهمة للمرأة

المعوقات أمام وصول   قطر

 .المرأة للمناصب القيادية

دراسة إنشاء حاضنات 

لألطفال في الوزارات 

 .والمؤسسات الحكومية

دراسة فتح مجاالت للعمل 

 .الجزئي للمرأة

دراسة أوضاع القطريات 

 .المتزوجات من أجانب

 . ضد المرأةالعنف

 .المرأة القطرية واالنترنت

دراسة اإلجهاض عند المرأة 

 .القطرية

 

يتولى الكريديف متابعة  تونس

وتقييم تطور وضع المرأة 

وتقديم بيانات دقيقة 

كما ينجز . وتقارير دورية

دورات تكوينية وطنية 

ودولية في مجال التحليل 

والتخطيط حسب النوع 

 .االجتماعي

هن دراسة المرأة وم

 .المستقبل

العنف داخل األسرة 

 .والمجتمع

المرأة والتنمية الجهوية في 

 .مقاربة التمكين/ تونس

 .المرأة والتشغيل في تونس

: البحث الموظف للتنمية

ممارسة : النساء الحرفيات"

 "التعاون والتضامن

البحث الموظف للتنمية 

األنشطة اإلنتاجية للمرأة "

 .في القطاع الفالحي

 .عالمواإلالمرأة 

 .المرأة والثقافة

 .من خالل إعداد المخططات التنموية

من خالل إعداد التقارير الدورية الخاصة 

 ...).سيداو(باالتفاقيات الدولية 
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 اآللياتبحث حول   سوريا

المؤسساتية للنهوض 

 .بالمرأة

 .بجث حول دور المسنين

بحث حول التمكين السياسي 

 .للمرأة

 .التمكين الصحي للمرأة

 .اع األسرةأوض

 .دراسة حول التمكين السياسي للمرأة السورية

 

بدأ العمل في وضع  مصر

مؤشرات لقياس األداء 

ويتم متابعة تنفيذ البرامج 

والمشاريع التي يتم 

إدراجها في خطة الدولة 

 .للتنمية

تم إعداد دراسات عن وضع المرأة في 

كافة المجاالت، كما تم إعداد دراسة 

مصر باالشتراك عن وضع المرأة في 

 .مع البنك الدولي

 

   غير مكتمل الجزائر

 .المدونة بشكل أخر قيد اإلنجاز المغرب

دراسة حول األمثال الشعبية المتداولة 

 .حول المرأة

 .المساواة في األجور

 .تحسين صورة المرأة في اإلعالم

 .التحليل حسب النوع االجتماعي

حصول المرأة على  الكويت

 .ةحقوقها السياسي

 .االنتخابات والترشيح

نتائج انتخابات المجلس 

 .البلدي ومجلس األمة

دراسة التشريعات 

 .القانونية

شؤون سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 

 .أسرية

حصول المرأة على حقوقها 

 .السياسية الغير منقوصة

 .معيالت األسر  العراق

 .تخفيف عبء الفقر عن كاهل المرأة

 .المرأة والصدمة

وسائل اإلعالم في إبراز توظيف 

 .الجوانب االيجابية لدور المرأة

 .تعليم المرأة وتدريبها

موافقة رئاسة مجلس الوزراء 

بتشكيل الهيئة العليا للنهوض بالمرأة 

 .وخصوصا  النوع االجتماعي
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 ٤ لحق رقمم
 

 دراسة حالة
 

 تجربة إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة
 ليبوزارة التخطيط والتعاون الدو

  في فلسطيندماج النوع االجتماعي في وزارة الزراعةإل
 

 
 في سياسات وخطط وزارة الزراعةالعمل لمأسسة إدماج النوع االجتماعي منهجية 

 
تعتبر وزارة الزراعة من الوزارات الرائدة في عملية االهتمام بقضايا النوع االجتماعي من خالل 

 حول قضايا النوع االجتماعي، األمر الذي سهل نسبيا سير العمل القيام بعملية رفع وعي كافة العاملين فيها
اعتمدت هذه المنهجية على . لتحديد منهجية إلدماج قضايا وحاجات النوع االجتماعي في عمل الوزارة

مجموعة من الخطوات تم من خاللها نسج الروابط بين بعض العناصر في شبكة مأسسة النوع االجتماعي 
. تعرض للمشاريع التي تم تنفيذها؛ حيث سيتم ذلك كجزء من عملية المتابعة والتقييمداخل المؤسسة ولم ت

 :هذه العناصر هي
 

وقد تمثل ذلك بدور إدارة تخطيط وتطوير مشاركة : ضغط الدوائر السياسية المهتمة بقضايا النوع   -١
 : في٢٣المرأة 

 
ول قضايا وحاجات النوع االجتماعي، إثارة اهتمام عدد واسع من العاملين في الوزارات المختلفة ح •

وتدريبهم على مهارات المتابعة والتقييم من هذا المنظور، وكان من بينهم عدد من العاملين في  
 .الزراعة وزارة 

قيام برنامج دراسات المرأة في جامعة بير زيت برفع وعي كافة العاملين في الوزارة حول قضايا  •
 .وحاجات النوع االجتماعي 
 .ائرة المرأة في التنمية الريفية في وزارة الزراعة في عضوية اللجنة التنسيقيةتمثيل د •

 
  وذلك من خالل تحقيق االلتزام السياسي  -٢

 
اللقاءات التي تمت مع وكيل الوزارة ألخذ موافقته ودعمه لوضع منهجية عمل إلدماج النوع  •

ر عن دعمه واهتمامه في البرنامج، في سياسات وخطط الوزارة، الذي قام بدوره بالتعبي االجتماعي
كذلك حضوره لورشة عمل . انعكاس ايجابي على خطة التنمية في مجال الزراعة لما له من 

 .لتضمين النوع االجتماعي التخطيط االستراتيجي 
حضور الوزير للجلسة الختامية لورشة التخطيط االستراتيجي لتضمين النوع االجتماعي وتبنيه  •

 . عنهاللتوصيات الصادرة

                                                 
 مع بدايات تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد استمدت صالحياا من صالحيات الوزارة، ١٩٩٥ إدارة ختطيط وتطوير مشاركة املرأة يف وزارة التخطيط شكلت يف اية عام  23

هذا وقد مت إلغاء اإلدارة بعد تشكيل وزارة . سيق احلكومية وبرنامج التدريب الذي نفذ دور يف تعزيز جتربتها كجهة رائدة يف مأسسة النوع االجتماعيكما ملبادراا يف تشكيل جلنة التن
 . ٢٠٠٣شؤون املرأة اية عام 



 

 

76

تعيين عدد من النساء اللواتي أبدين كفاءة ومهارة في العمل في وظائف رئيسة كمديرة للتنمية    •
 .الريفية، وكمسؤوالت عن محطات تجارب زراعية

 
 :تؤخذ باالعتبار، حيث تم ذلك من خاللخبرات الرجال والنساء و فهمهم للواقع الذي يعيشونه   -٣
 

ضم رجال ونساء من الدوائر المختلفة في الضفة الغربية وقطاع تشكيل فريق عمل من الوزارة ي  •
 .غزة

إشراك نساء ورجال من منظمات أهلية ذات عالقة بالزراعة أو الموضوع قيد النقاش في ورش  •
 .ن/ن الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم/العمل وطرح تجاربهم في هذه الورش، وإعطائهم

المشاركة، حيث أشرك النساء كما الرجال في تحديد تنفيذ تدريب عملي حول البحث السريع ب  •
 .  احتياجاتهم وتوقعاتهم من المشروع المنوي تطبيقه

 
 : وذلك من خالل في البنى والهياكل السياسية للوزارة، النساءتمثيل  -٤

 
 وجود قسم لإلرشاد النسوي في دائرة التنمية الريفية،  •
توصية تشكيل دائرة للنوع االجتماعي في اإلدارة كنتيجة لورشة التخطيط االستراتيجي تم تبني  •

 .لعامة للتخطيط والسياساتا
وجود نساء في مناصب رئيسة في المديريات والمحطات الزراعية، وتوصية باتخاذ إجراءات  •

 .لتحسين إمكانية وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار بمستوياته المختلفة إيجابية 
أعلنت الوزارة عن حاجتها لمهندسين : مل الوزارة، مثال على ذلكتطبيق ذلك على كافة مجاالت ع •

 .أعطت الوزارة اهتماما بأهمية تعيين نساء وبعدد ال يقل عن الثلث 
 
 : حيثالتخطيط والسياسات  -٥

 
تمت مراجعة رؤية الوزارة من منظور النوع االجتماعي حيث وجد الفريق ضرورة إجراء تعديل  •

 . ص بين الرجال والنساء في كافة المجاالت التي تعمل بها الوزارةيتضمن إضافة تكافؤ الفر 
عرض ومناقشة استراتيجية عمل عدد من اإلدارات العامة والدوائر من منظور النوع االجتماعي  •

اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والمشروعات،  اإلدارة العامة لإلرشاد، والعالقات العامة،  
ربة والري، دائرة التنمية الريفية، الموارد الطبيعية، اإلدارة العامة لشؤون اإلدارة العامة للت 
المنظمات األهلية، التسويق الزراعي، قسم االعالم الزراعي، تنمية الموارد البشرية، ومديرية  
 .محافظة القدس، ودائرة المشاريع، واإلدارة العامة للمراعي والغابات وبعض المحطات الزراعية 
اإلغاثة الزراعية، تم فيهما جمعية ورشتي عمل حول واقع العاملين في وزارة الزراعة وتم عقد  •

اإلغاثة الزراعية والعقبات التي تواجه جمعية مراجعة وجود النساء والرجال في هيكلية الوزارة و 
المرأة في العمل على مستويات مختلفة واإلجراءات المتخذة في المؤسستين لدعم تضمين النوع  
الجتماعي،  وتقديم مقترحات التخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز وجود نساء في مراكز اتخاذ القرار ا 
 .  بمستوياته المختلفة 
كما عقدت ورشتي عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الزراعي في كل من الضفة الغربية  •

 منظور النوع وقطاع غزة، تم خاللهما وضع المالحظات على عدد من مواد القانون من 
 . االجتماعي، ورفعت للوزارة لعرضها على المختصين قبل إقرار القانون 
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وضع خطة عمل ووفق برنامج زمني وإقرارها من قبل السيد الوزير لتنفيذ توصيات ورشة العمل  •
 .واالقتراحات األخرى المتفق عليها بشأن تضمين النوع االجتماعي في خطط الوزارة 

 
 : وذلك من خاللهل لتضمين قضايا النوع االجتماعي تدريب كادر مؤ -٦
 

 .ستكمال دراستهم العليا في مجال التخصصآلإعطاء الفرصة للعاملين  •
 تمكين العاملين والعامالت في الوزارة من االلتحاق بورش العمل الخاصة بتضمين النوع  •

 . االجتماعي 
 . يا وحاجات النوع االجتماعيرفع وعي وإثارة اهتمام كافة العاملين في الوزارة حول قضا •
 رفع توصية بإشراك نساء في الندوات المحلية والعربية والدولية، وكذلك في التدريب والبعثات  •

 . التعليمية 
 
 حيث تم: التخطيط   -٧

    
وضع خطة عمل لتضمين النوع االجتماعي في خطط الوزارة وبرامج الوزارة وفق برنامج  •

توصيات ورشة ما جاء في تنفيذ  هذه الخطة، كما وعد بد الوزيريالس قرأو. زمني واضح ومحدد 
 . في عمل الوزارة واالقتراحات األخرى المتفق عليها بشأن تضمين النوع االجتماعي،العمل 

 
في هذا المجال تم التطرق لبعض المشاريع التي تطبقها الوزارة وتأخذ : تنفيذ البرامج والمشاريع  -٨

 :ت النوع االجتماعي، حيث نفذت الوزارة مشاريع من هذا النوع مثلباالعتبار أدوار وحاجا
 

 .إعطاء نسبة  لتشغيل عدد من النساء في الوزارة ضمن برنامج إيجاد فرص عمل •
 ).زراعة أعشاب طبية، مشاريع تربية النحل(برامج إقراض لمشاريع صغيرة للنساء المزارعات  •
 .ى النساء المزارعات للعناية بهاضمن تطوير الغابات تم توزيع أشتال شجرية عل •
 .تنفيذ برامج إرشادية للنساء الريفيات •
وذلك ) تربية حيوانية ونباتية، وتصنيع غذائي( المساهمة الفاعلة في تنفيذ برنامج تدريبية زراعية  •

 . في مراكز التنمية الريفية للفتيات 
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 ٥ملحق رقم 
و تكافؤ الفرص أمشروع مقترح إلنشاء وحدة تنمية النوع االجتماعي  

وزارة مافي   
 

فمن الضروري أن يكون ذلك  المقترحةوزارة البهدف مأسسة عملية تضمين النوع االجتماعي في 
. ناتجا عن ورشة عمل للتخطيط االستراتيجي لتعزيز مبدأ تضمين النوع االجتماعي في عمل المؤسسة

الوزير، الوكيل، ( سياسية في الوزارة ةترتبط بأعلى هيئبحيث وحدة هذه الح ضرورة إنشاء اقترالايتضمن 
 ). التخطيطأو اإلدارة العامة للسياسات و

 
 ::خطوات تشكيل هذه الهيئةخطوات تشكيل هذه الهيئة

 : المقدمة وتتضمن -أوال 
 
 تقديم بيانات    تقديم بيانات   ، ظروف عملها مع   ، ظروف عملها مع   مجال الذي تعمل به الوزارة    مجال الذي تعمل به الوزارة    معلومات حول عمل المرأة في ال     معلومات حول عمل المرأة في ال     تقديم  تقديم   ..١١

 كمحور   كمحور  لناس رجاال ونساء  لناس رجاال ونساء  كيز على إعطاء األهمية ل    كيز على إعطاء األهمية ل     إبراز فجوة النوع االجتماعي، والتر      إبراز فجوة النوع االجتماعي، والتر     من شأنها من شأنها 
 ..لعملية التنميةلعملية التنمية

 .. لسياساتها التنموية لسياساتها التنموية عملية عمليةالتأكيد على أن هذا االلتزام من قبل الوزارة هام ويشكل ترجمةالتأكيد على أن هذا االلتزام من قبل الوزارة هام ويشكل ترجمة ..٢٢
ـ أكأكتتالال ترجمة هذا االلتزام في قلب السياسة العامة للوزارة، مع            ترجمة هذا االلتزام في قلب السياسة العامة للوزارة، مع           التوضيح العملي لكيفية  التوضيح العملي لكيفية   ..٣٣ ـ ي أن أن علـى   علـى     ددي

دمـاج قضـايا    دمـاج قضـايا    إلإلعطى لهذه الوحدة    عطى لهذه الوحدة    تت  صالحياتصالحيات/ / بنفوذبنفوذفي وإنما يجب أن يرتبط      في وإنما يجب أن يرتبط      االلتزام وحده ال يك   االلتزام وحده ال يك   
 ..النوع في كافة مجاالت عمل وأنشطة الوزارةالنوع في كافة مجاالت عمل وأنشطة الوزارة

ات وفرص المرأة والرجل سواء عن طريـق        ات وفرص المرأة والرجل سواء عن طريـق        ييتوسيع إمكان توسيع إمكان على  على  توضيح كيف سيعمل هذا االلتزام      توضيح كيف سيعمل هذا االلتزام       ..٤٤
 ..الخدمات أو التدريب أو المشاريعالخدمات أو التدريب أو المشاريع

 والتي هي أكثر عـدال للرجـل         والتي هي أكثر عـدال للرجـل        ،، على تغيير الواقع الحالي     على تغيير الواقع الحالي    تعملتعملسساقتراح التشريعات واألنظمة التي     اقتراح التشريعات واألنظمة التي      ..٥٥
 ..، مع األخذ باالعتبار مجاالت عمل الوزارة، مع األخذ باالعتبار مجاالت عمل الوزارةوالمرأةوالمرأة

أن تأسيس هذه الوحدة ليس عمل شكلي أو رمزي للتعبير عن مساندة المـرأة بـل أن                 أن تأسيس هذه الوحدة ليس عمل شكلي أو رمزي للتعبير عن مساندة المـرأة بـل أن                 على  على  التأكيد  التأكيد   ..٦٦
إجراءات يجب  إجراءات يجب  عملية تشكيل الوحدة هو أول الخطوات، وأن هذه العملية هي طويلة وهناك قضايا و             عملية تشكيل الوحدة هو أول الخطوات، وأن هذه العملية هي طويلة وهناك قضايا و             
 ..متابعتها باستمرار وفحصها للتأكد من أن العملية تسير وفق السياسة التي تم رسمهامتابعتها باستمرار وفحصها للتأكد من أن العملية تسير وفق السياسة التي تم رسمها

والتعبير والتعبير  باقي الوزارات والمؤسسات األهلية،       باقي الوزارات والمؤسسات األهلية،       عمل  عمل التأكيد على أن هذه العملية ال تسير بمعزل عن        التأكيد على أن هذه العملية ال تسير بمعزل عن         ..٧٧
 مـع    مـع   ، مـن حيـث عالقتهـا      ، مـن حيـث عالقتهـا      وزارة ومكانتها في تحقيق التنمية الشاملة     وزارة ومكانتها في تحقيق التنمية الشاملة     الال دور    دور   بوضوح عن أهمية  بوضوح عن أهمية  

 تتولى المبادرة لطرح الشركاء وتفـتح لهـم          تتولى المبادرة لطرح الشركاء وتفـتح لهـم         المؤسسات الحكومية واألهلية ذات العالقة، باعتبارها     المؤسسات الحكومية واألهلية ذات العالقة، باعتبارها     
 ..الفرصة للتنسيق والتعاونالفرصة للتنسيق والتعاون

 : تحديد الغاية من تأسيس الوحدة -ثانيا 
 

 لتحسين ظروفهم المعيشية وتوسـيع       لتحسين ظروفهم المعيشية وتوسـيع      الذي تعمل فيه الوزارة   الذي تعمل فيه الوزارة   مجال  مجال  الالتنمية وضع المرأة والرجل في      تنمية وضع المرأة والرجل في       
 ووضـع البـرامج      ووضـع البـرامج     واإلسـتراتيجية واإلسـتراتيجية حياة، وذلك من خالل التعرف على احتياجاتهما العملية         حياة، وذلك من خالل التعرف على احتياجاتهما العملية         فرصهما في ال  فرصهما في ال  

 . .  وتمكينهما من االستفادة من برامج التنمية وتمكينهما من االستفادة من برامج التنميةلمرأة والرجللمرأة والرجلاا  لتلبيتها، ورفع قدراتلتلبيتها، ورفع قدرات
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  الهدف -ثالثا 
 

طيط طيط إدخال ومتابعة وتقييم مدى االهتمام بقضايا النوع االجتماعي على مستوى رسم السياسات وتخ            إدخال ومتابعة وتقييم مدى االهتمام بقضايا النوع االجتماعي على مستوى رسم السياسات وتخ             
 ..وتنفيذ المشروعات في الوزارةوتنفيذ المشروعات في الوزارة

 

 : األهداف الخاصة -رابعا 
 
 ..مأسسة وبناء وحدة تهتم بقضايا النوع االجتماعي وتحديد المؤشرات العملية لذلكمأسسة وبناء وحدة تهتم بقضايا النوع االجتماعي وتحديد المؤشرات العملية لذلك ..١١
قادر على التحليل والمتابعة والتقييم من منظور النـوع      قادر على التحليل والمتابعة والتقييم من منظور النـوع      ( ( بناء كادر مدرب وواع ألهمية ذلك في التنمية         بناء كادر مدرب وواع ألهمية ذلك في التنمية          ..٢٢

 ).).االجتماعياالجتماعي
 تبعا للنـوع االجتمـاعي، وتحليـل هـذه           تبعا للنـوع االجتمـاعي، وتحليـل هـذه          عمل الوزارة مصنفة  عمل الوزارة مصنفة  ت والبيانات في مجال ا    ت والبيانات في مجال ا    تجميع المعلوما تجميع المعلوما  ..٣٣

 ..المعلومات وإبراز فجوة النوع االجتماعيالمعلومات وإبراز فجوة النوع االجتماعي
واقتراح اإلجراءات المطلوبـة لجسـر هـذه        واقتراح اإلجراءات المطلوبـة لجسـر هـذه        مجال المعني   مجال المعني    تقديم تقارير دورية حول فجوة النوع في ال        تقديم تقارير دورية حول فجوة النوع في ال        ..٤٤

 ..الفجوةالفجوة
ف من خاللهم على المعوقات لعملية تضمين النوع        ف من خاللهم على المعوقات لعملية تضمين النوع        التنسيق والتعاون مع دوائر الوزارة المختلفة والتعر      التنسيق والتعاون مع دوائر الوزارة المختلفة والتعر       ..٥٥

 ..لمعوقاتلمعوقاتااذه ذه هه   الحوار الداخلي في الوزارة من أجل تجاوز الحوار الداخلي في الوزارة من أجل تجاوز عملية عمليةاالجتماعي، وتفعيلاالجتماعي، وتفعيل
 ..التواصل مع الجهات المجتمعية العاملة في المجال والتعرف على مجاالت التعاون والتنسيقالتواصل مع الجهات المجتمعية العاملة في المجال والتعرف على مجاالت التعاون والتنسيق ..٦٦
 

  آليات التنفيذ-خامسا 
   

 ..القدرات، وتنظيم هيكلية الوحدة والتوصيف الوظيفي للعاملين فيهاالقدرات، وتنظيم هيكلية الوحدة والتوصيف الوظيفي للعاملين فيهايوضع تصور متكامل حول بناء يوضع تصور متكامل حول بناء 
 

  المالية المالية-سادساسادسا
 
 البرامج والمشروعات التي تعمل علـى جسـر فجـوة النـوع              البرامج والمشروعات التي تعمل علـى جسـر فجـوة النـوع             تحديد الموازنات الضرورية لتنفيذ   تحديد الموازنات الضرورية لتنفيذ      

 ..وتحقق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساءوتحقق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء  االجتماعياالجتماعي
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 


