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الدروس المستفادة ذات البعد اإلقليمي

األولويات اإلقليمية والوطنية

التوصيات



الدروس المستفادة ذات البعد االقليمي 
ى الالتشريعات وحدها ال تكفي ويجب إتباع نهج شامل ومتناسق 1) ز ضد للقضاء عل تميي

ل مراحل دورة حالمرأة  ع ك اة قائم على مبادئ حقوق االنسان ويطبق برامج تتعامل م ي
.  اإلناث

ة2) وفير بيئ اركي وت ج تش اع نه ب اتب ي ويج دها ال تكف ة وح دخالت الحكومي ة  الت تمكيني
ن ال ة م ارات النابع ادرات ولالبتك ال للمب اح المج دني وافس ع الم ات المجتم ة لمنظم بيئ

.  المحلية لتمكين النساء والفتيات ولتحقيق المساواة بين الجنسين
ة كاف3) ي التعليم والتدريب وحده ال يكفي لتمكين النساء والفتيات ويجب إزال ق الت ة العوائ

ي وف -أسوة بالرجل  –تميز ضد المرأة في الحصول  ي الترق د على عمل بأجر وف ي تقل
.المناصب الرئيسية في المجال السياسي وفي أعمال القضاء وفي مجال األعمال



ة م4) ة برامج الحماية االجتماعية الموجهة للنساء وحدها ال تكفي ويجب تطبيق حزم تكامل

ع األعراض والتغ ل م ى التعام ات تتالف اء والفتي اندة النس ن السياسات لمس اضي عن م

.  المسببات

ن توث5) ين ال يمك ين الجنس اواة ب اءات المس ن إحص ة م ة متكامل وافر منظوم دون ت ق ب ي

.النجاحات وتحديد اإلخفاقات ورسم السياسات ووضع األولويات

ى المستوى ال6) تم قياسها عل د ي ة البع ي تعكسها متوسطات أحادي وطني ال اإلنجازات الت

والفتيات عن  تُغني عن تحقيق عدالة التنمية وال تحقق بالضرورة عدم تخلف كل النساء

.الركب



وع7) راء وق روب وج راعات والح دالع الص راء ان رراً ج ر تض ات أكث اء والفتي  النس

ي اتجهت لتقالمخاطر البيئية  اق وجراء تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي الت ل االنف لي

.  االجتماعي ولتقليص التشغيل في القطاع الحكومي والعام



  األولويات اإلقليمية والوطنية

ي ل بيج اج عم تراتيجية لمنه داف االس ق األه ن تحقي ة م دول العربي رب ال ى تقت ى حت ن وحت

ين  2030تمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  اواة ب ق بالمس ا يتعل السيما م

: الجنسين، يقترح إعطاء المجاالت التالية أولوية خالل السنوات الخمس القادمة

:د من شمولها لـاستكمال التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين للتأك1)

كل جوانب المساواة بين الجنسين، ֎

حماية النساء والفتيات من كافة أنواع العنف، ֎

ب التن֎ ن رك ات ع اء والفتي ن النس ة م ة أو مكاني ريحة اجتماعي ف أي ش دم تخل ة ع مي

.المستدامة



ين االقتصادي 2) دمالمضي قدماً في جهود التمك تثمار التق ة واس رأة العربي ي  للم المحرز ف

.  ل العربيةمجال التمكين المعرفي خالل السنوات الماضية إلى قوة دفع القتصاديات الدو

را3) ة تتضمن ب ة من خالل مسارات متوازي ى بالرعاي مج حماية الشرائح المهمشة واألول

د يم جي ذي يشمل إتاحة تعل ين االقتصادي وال رامج التمك ة وب ات  الحماية االجتماعي للفتي

.وخلق فرص عمل للشابات

ة المعن4) ات الوطني وارد لآللي ن الم د م وفير مزي الل ت ن خ ي م ار المؤسس ة اإلط ة تقوي ي

رأة بتحقيق المساواة بين الجنسين وللمؤسسات والجمعيات العاملة في مجاالت ح وق الم ق

.  ستوى المحليوالتمكين االقتصادي والسياسي للنساء والفتيات مع تعميق العمل على الم



:استكمال بيانات واحصاءات المساواة بين الجنسين من حيث5)

ل بيجين ومؤشرات الت֎ اج عم رة عن منه ة محتوى البيانات لحساب المؤشرات المعب نمي

المستدامة المتصلة بالمساواة بين الجنسين،

ة والالج֎ ات المهمش يما الفئ ة الس ة المختلف ة والمكاني رائح االجتماعي ة الش ين تغطي ئ

والمهجرين، 

.  انتظام دورية جمع البيانات والشفافية في إتاحتها֎



السياسات والبرامج المراعية للمساواة بين الجنسين1)

حتى ال يتخلف أحد عن الركب2)

حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه3)

حوكمة منظومة المساواة بين الجنسين4)

بيانات واحصاءات المساواة بين الجنسين5)

التوصيات



السياسات والبرامج المراعية للمساواة بين الجنسين

ي 1) ق ينبغي أن تعمل الدول على توطين االلتزامات العالمية للمساواة بين الجنس ن عن طري

لة، وأ ق دمجها في خطط التنمية الوطنية والسياسات والتشريعات واألطر ذات الص ن تطب

زي ان المحل/اآلليات المناسبة لتطبيق البرامج والتدخالت على المستوى الالمرك ا ك ي كلم

م د تص ام عن ؤرة االهتم ي ب ين ف ذ ذلك ممكناً، وأن تضع هدف المساواة بين الجنس يم وتنفي

.البرامج التنموية على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي

اً وا 2) د تهميش ات األش ك وضع استراتيجيات فعالة للوصول إلى النساء والفتي ي ذل اون ف لتع

ات ولتصميم مع الباحثين ومنظمات حقوق المرأة لتحديد الفئات المهّمشة من النساء والفتي

.التدخالت المناسبة لكل فئة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه البرامج



ي ول3) ق ولفرص الترق ل الالئ اذ للعم ي النف ين الجنسين ف ة ب د المناصب تحقيق العدال تقل

ع وضع التشريعات والحوافز ا ة م ي المؤسسات الحكومي ا ف ي تضمن التنفيذية العلي لت

الس إدارات ك مج ي ذل ا ف ي، بم اع األهل ي القط اص وف اع الخ ي القط ك ف ق ذل  تحقي

.  المؤسسات والشركات

ال الر4) وظيفي واألسري المتصل بأعم زدوج ال دورها الم ام ب ي القي ة مساندة المرأة ف عاي

ادة مساه ي والعمل غير مدفوع األجر ويشمل ذلك تحفيز الرجال والفتيان على زي متهم ف

اء  ل النس اندة لعم ة ا) دور الحضانة(هذه األعمال وتهيئة البيئة المس ل وتطوير أنظم لعم

).  العمل المرن والعمل من المنزل(



ى الت5) ة إل ن الحماي ق التحول م ى نحو يحق ة عل ة االجتماعي ين تكامل سياسات الحماي مك

.ويأخذ في االعتبار منظور التمييز اإليجابي تجاه النساء والفتيات

اع تجاوز النهج المنعزل والتناول الجزئي والموسمي لقضايا المساواة بين الجن6) سين واتب

ان وق االنس مولية حق ى ش ز عل ل ويرك اق والتكام الترابط واالتس م ب ج يتس دم  نه وع

.  قابليتها للتجزئة



حتى ال يتخلف أحد عن الركب
تهدافها الشرائح 1) دى اس ار م ي االعتب ة  تصميم البرامج التنموية بحيث تأخذ ف االجتماعي

ة : األضعف واألولى بالرعاية ويشمل ذلك الفئات التالية رأة -المرأة المعاق رة  الم  -الفقي
ة  رأة المعيل نة  -الم رأة المس مي  -الم ر الرس اع غي ي القط ة ف رأة العامل امالت  -الم ع

د دد أن تعتم ذا الص ي ه رح ف ة ويقت ة اجتماعي ة حماي دون مظل امالت ب ازل والع  المن
رامج ا ة الب دى تلبي ى م د عل ة الحكومات معيار لتحديد أولويات المشروعات يعتم لتنموي

.الحتياجات هذه الفئات
ار 2) لوب تش الل أس ن خ ة م ى بالرعاي عف واألول ة األض رائح االجتماعي د الش كي تحدي

راء د د إج د عن ادي البع ل التصنيفي اح ن التحلي ديالً ع رائح ب ذه الش اد ه ات واعتم راس
اء تشخيص األوضاع االجتماعية واالقتصادية وعند تقييم آثار التمييز المت دد ضد النس ع

.والفتيات



يب3) ى نص رائح عل ذه الش ول ه من حص و يض ى نح ة عل وارد المتاح ع الم ادة توزي  إع

.  عادل يحقق تنمية مستدامة احتوائية تضمن أال يتخلف أحد عن الركب

ات4) ات الالجئ اء والفتي ية للنس ة األساس ة والرعاي ن الحماي ى م د األدن مان الح  ض

.  والنازحات واتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن لهن حياة كريمة آمنة



حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أنواعه
ي  سن قوانين للحماية من العنف بكافة أنواعه بما في ذلك العنف األسري في1) الدول الت

وا ي الق ة ف ام المخالف ع األحك ة جمي ديل أو إزال وانين وتع ذه الق ل ه در مث م تص نين ل
. األخرى

داب2) اذ الت ن خالل اتخ ات م اء والفتي ة النس ل التشريعات الخاصة بحماي ة تفعي ير الوقائي
أمين لمنع العنف بكافة أنواعه وتوفير التدريب المتخصص للعاملين في هذا ا لمجال وت

ة والرعاي ى الحماي ف عل ن العن ي يقاسين م ة حصول كل النساء والفتيات الالت ة طويل
ذ التشريعات المتع ع وضمان تنفي ي المجتم ن ف افيهن ودمجه ع األمد لضمان تع ة بمن لق

.  عدم إفالت الجاني من العقاب ضمانالعنف ضد النساء والفتيات وإنفاذها و
ات الر3) وفير آلي ات وت اء والفتي د النس ف ض ة للعن يم المناهض رويج للق ديم الت د وتق ص

  .المعلومات الداعمة



س  مة منظومة المساواة ب الج حو

ام 1)  الموارد لها للق  وتوف س  الج ة للمساواة ب ات الوطن  دعم اآلل دورها ع

 الحكومات والمجا نها و  والجهوي وتحقيق التواصل ب ة المستوى الوط اب لس الن

ز الدراسات .ومنظمات حقوق المرأة ووسائل االعالم ومرا

 إلجر 2) ة لمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المد ئة تمكي  ب ماتها توف اء تقي

الموارد  شمل ذلك دعمها   والجهوي و د الوط  الصع الخاصة للتقدم ع

.والمعلومات



ي3) اواة ب ي المس دم المحرز ف يس التق ي تق ن الجنسين إنتاج كافة المؤشرات اإلحصائية الت

األضعف وإتاحة  وتمكين المرأة بشكل دوري وبمستوى التفصيل الكافي لتمثيل الشرائح

.  هذه المؤشرات لكافة الشركاء

ات 4) ا المواطن ي يقوده ادرات الت م المب ر تقل/ دع اليب غي ق أس ون لتطبي ة المواطن يدي

ات وتشجيع ق اء والفتي ز ضد النس د التميي ين ولرص ين الجنس اواة ب اح للمس صص النج

.والنماذج المضيئة في مجال تمكين النساء والفتيات



بيانات واحصاءات المساواة بين الجنسين

ى الف1) ة قيام الدول بعمل تقييم إلحصاءات المساواة بين الجنسين للتعرف عل وات القائم ج

رائح االجتم توى الش ى مس ي وعل توى المحل ى المس وطني وعل توى ال ى المس ة عل اعي

تراتيجية ا ي االس يم ف ذا التقي اج ه اً، وادم د تهميش ات األش ن المجموع يما م ة الس لوطني

ل الش م ك ذي يض وطني وال ائي ال ام االحص ذها النظ ولى تنفي ي يت اء الت ركاء لإلحص

د الحكوميون وغير الحكوميين من منتجي ومستخدمي البيانات، ويشمل هذا الت قييم تحدي

اول ترت رية ويتن ة والبش وارد المادي ن الم ات م ة واالحتياج وات المعلوماتي ب الفج ي

.  األولويات لالسترشاد بها في تخصيص الموارد



از المت2) دى اإلنج يم م ي تسمح بتقي ات واإلحصاءات الت ي استكمال منظومة البيان ق ف حق
ام  تدامة لع ك 2030تنفيذ منهاج عمل بيجين وفي تحقيق أهداف أجندة التنمية المس ، وذل

:  من خالل المسارات المتوازية التالية
.aجمع ونشر بيانات غير متوفرة حالياً وتتصل بالموضوعات التالية:

.iاستخدام الوقت والعمل غير مدفوع األجر وأعمال الرعاية
.iiالعنف ضد النساء والفتيات بكل أنواعه بما في ذلك العنف األسري
.iiiعمل المرأة في القطاع غير الرسمي
.ivيئة وي ك أوضاع النساء والفتيات المهمشات والالتي يعشن في أوضاع س مل ذل ش

.المرأة المعاقة والمرأة المسنة



.bى رف عل رات للتع ات والمهج ات والالجئ اع النازح ة بأوض وح خاص ام بمس  القي
ى نحو يسمح ة عل ية المقدم يم الخدمات األساس اب  االحتياجات اإلنسانية ولتقي بحس

ع ق ل م وارد للتعام يص الم ي تخص ات وف نع السياس ي ص د ف رات تفي ايا مؤش ض
.النزوح واللجوء والهجرة القصرية على المستوى الوطني واإلقليمي

.cلفة المتصلة القيام بمسوح وطنية عن أوضاع النساء والفتيات يتناول الجوانب المخت
ادية واال رات االقتص ربط المتغي مح ب ذي يس ين وال ين الجنس اواة ب ة بالمس جتماعي

ة العال ى ديناميكي التعرف عل مح ب ا يس ات، كم اء والفتي ائص النس ات بخص ق
ر دورة ين عب ين الجنس اواة ب ى المس ا عل رة وتأثيراته ل األس ة داخ اة  االجتماعي حي

.اإلناث



.dديرات لمؤش ى تق ول عل ة للحص وح القائم دادات والمس ل للتع ف أفض رات توظي
ة متصلة بالمساواة بين الجنسين ويشمل ذلك مؤشرات العمل الالئق واألنو اع الحديث

.  والزواج المبكر) العمل عن بعد والعمل من المنزل(من التشغيل 
.eر ب اج ونش ة وإنت ر الحكومي ة وغي ة الحكومي جالت اإلداري ل للس تخدام أفض ات اس يان

ات حول ك بيان وظيفي، الح: للجنسين ويشمل ذل توى ال ب المس املون حس اصلون الع
اء /اتعلى ترقيات إلى مناصب قيادية، الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجالس إدار امن

ة  ات األهلي ام والجمعي ع الع ات النف ة ومؤسس ركات الخاص ة والش ات العام الهيئ
ناديق الحكو ن الص روض م ى ق لون عل ية، الحاص وادي الرياض ات والن ة والنقاب مي

ل حسب القط ة العام اعات، والبنوك الخاصة، العاملون في القضاء والشرطة، إنتاجي
...أعضاء المجالس المحلية، 



.fام ال الع ي المج رأة ف و دور الم ات نح د االتجاه ة ترص فة دوري ات بص ع بيان  جم
ز ض دعم التميي ي ت ة الت يم الثقافي ة الق اء وتطورها عبر الزمن وتفسر منظوم د النس

.  والفتيات



:  بناء القدرات الوطنية في مجال إحصاءات المساواة بين الجنسين ويشمل ذلك3)
.aين ة لتمك ات الوطني ائية واآللي زة اإلحص ي األجه ة ف درات التحليلي اء الق رأة  بن الم

والمؤسسات االكاديمية
.bين الجنسين في اواة ب ات المس ع بيان زة  بناء المعارف والمهارات المتصلة بجم األجه

ة وا ات األهلي وزارات والجمعي رأة وال ين الم اع اإلحصائية واآلليات الوطنية لتمك لقط
ً الخاص مع مراعاة أن يتم ذلك على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي أ يضا

.cتخدام التقن اءات باس ر اإلحص ميم ونش ال تص ي مج رية ف درات البش اء الق ات بن ي
.  والوسائط الحديثة



ما في ذلك ب(توظيف التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4)
ة أقل مع إلنتاج وإتاحة إحصاءات المساواة بين الجنسين بتكلف) تطبيقات المحمول

هذا  الحفاظ على جودة البيانات وشمولها، وإطالق العنان لالبتكارات الفردية في
.المجال واالستثمار في تنميتها


