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 � المرأة قضا$ا  دمج مع;�  حول  :9ــــع تذك5

. مةالهدف منها تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدا :وسيلة وليس غاية�
لمرأة وتحصل عملية الدمج عبر تقييم وتحليل تأثير أي عمل على وضع رفاهية ا

.والرجل في كل المجاالت وعلى صعيد جميع المجموعات االجتماعية والثقافية

ميم والرجال في تحديد وتصاستراتيجية إلدراج اهتمامات وخبرات النساء هو •
. توتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع في جميع المجاال

باب ، الرجال والنساء واألغنياء والفقراء والقديمة والش(يشمل جميع األشخاص •
 في التشاور واإلدارة وعملية صنع القرار، وتعتمد على معارف المرأة) إلخ

تنوع وهو يقدم أساسا نهجا تعدديا يقّدر ال. ومهاراتها على قدم المساواة مع الرجل
ن بين النساء والرجال على حد سواء ، والغرض منه هو أن النساء والرجال يمك

.أن يستفيدوا على قدم المساواة دون تمييز على أساس نوع الجنس
غير  تحويل التدخل والسياسات لتصبح يهدف تعميم منظور دمج قضايا المرأة إلى�

.وانما تجعل االعتبارات الجنسانية جزءا من الحياة اليومية للناسمحايدة 
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 � الخامس الهدف <مقاصد  تذك5

� القضاء ع� جميع  ١-٥ �' &ل م#ان أشDال التمي5
ضد جميع ال.ساء والفت*ات ()

) العام والخاص، العنفالقضاء ع� جميع أش#ال  ٢-٥ ' المجال�9
' ذلك  ضد جميع ال.ساء والفت*ات ()

=ما ()
االتجار =ال��G واالستغالل الج.F' وغ�� ذلك من أنواع االستغالل

ي، ، من قب*ل زواج األطفال، والزواج المOكر، والزواج الق� الممارسات الضارةالقضاء ع� جميع  ٣-٥
و�ش]�ه األعضاء التناسل*ة لإلناث

�J غ5� المدفوعة األجر االع̀�اف =أعمال  ٤-٥
� ات العامة وتقديرbا، بتوف�� الخدمالرعا$ة والعمل الم�5

oة المعmش*ة واله*اkل األساس*ة، ووضع س*اسات للحماiة االجتماع*ة، وتع�hز تقاسم المسؤول*ة داخل األ 
 '

(pا ع� الصع*د الوطOكون ذلك مناسi ماOوالعائلة، حس
' شغل المناصب  ٥-٥

الق*ادiة ع�  كفالة المشاركة الwاملة والفعالة للمرأة وفرصها المvساو�ة مع الرجل ()
� الح�اة الس�اس�ة واالقتصاد$ة والعامةجميع مست]�ات 

��صنع القرار 
� النحو وع� الحقوق اإلنجاب*ة، عخدمات الصحة الج س�ة واإلنجاب�ة كفالة حصول الجميع ع�   ٦-٥

) وال نامج عمل المؤتمر الدو|' للس#ان والتنم*ة ومنهاج عمل ب*ج�9 وثائق الختام*ة المتفق عل*ه وفقا ل�~
لمؤتمرات استعراضهما
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 � الخامس الهدف <مقاصد  تذك5

 
� الموارد االقتصاد$-�٥

��ة، أ إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقا مQساو9ة 
 �[ا من وكذلك إمDان�ة حصولها عW حق الملX�ة والس�طرة عW األرض وغ5
اث والموارد الطب�ع�ة، وف �قا الممتل`ات، وعW الخدمات المال�ة، والم5

� الوطن�ة �� للقوان
 
�ا المعلومات ب تع9cز استخدام التكنولوج�ا التمكي �ة، وaخاصة تكنولوج-�٥

� المرأة �� واالتصاالت، من أجل تع9cز تمك
 
9عات قا<لة لإلنفاذ وتع9cز [ذە-�٥ ijkالس�اسات  ج اعتماد س�اسات سل�مة و

� lل ال س ��� وتمك ��� الج س ��9عات للنهوض <المساواة ب ijQاء والفت�ات وال
 المست9mات  عW جميع
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حة لدمج منظور المساواة ب o5خطوات مق � ��
� الط

� االستعراض الوط;�
�� � �� و�p الج س
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 الطوع�ة الوطن�ة االستعراضات أ[م�ة

� عW الدول استخدام االستعراضات الوطن�ة الط �
�qr وع�ة ي

9tادئ إعداد التقrر كفرصة إلجراء تقي�م عام خصوصا أن م
، lما األجندة  �Jوشمو �wشارk مسار Wنفسها ٢٠٣٠ترتكز ع . 

 
كة حول خطة ا� o5لتنم�ة التقار9ر وس�لة إلبراز رؤ9ة وطن�ة مش

 � �� المستدامة وأ[دافها، وتعكس التقدم نحو المساواة ب
� الضوء عW التحد$ات

oوتل� � �� .الج س
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�  المساواة منظور  دمج ���  ب ���  عW الج س ��9mمست 

� � ��� الج س ��عW  يتطلب االستعراض دمج منظور المساواة ب
 � ��9mمست: 

 
 من خالل المسار الذي يرافق عمل�ة اإلعداد -١
� مواضيع االستعراض  -٢

�� �W�ومن خالل المضمون التحل 
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 المسار
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�  اله�Dل
o��الت س 

 :  تحدد مسؤول�ة ت سيق مختلف مراحل إعداد التق9tر إJ إحدى الجهات الحكومّ�ة�
 مثل وزارة التخط�ط، أو <اتخاذ تدب5� خاص لهذا الغرض/[يئة�

ً
، مثل تأس�س مؤّسسة قائمة أصال

� الوزارات، أو مكتب أو ل/إدارة ��كة ب o5املة مشDشك�ل مجموعة متk الة رئ�س�ة، أوlجنة و
 ...  ت سيق

خاصة قد يتم تDل�ف الrعض وآخرون �شDل غ5� رس�� ب�نما kشارك الوزارات واإلدارات ال�
� تعمل عW درس الهدف

o;وزارة التعل�م ال 
ً
� أ[داف محددة، مثال

��الرابع <قطاعات <عينها 

 
 

' ال المؤسF'  اإلطار  ضمن <المرأة المعن�ة الوطن�ة اآلل�ات ادراج iجب�
(pوط  

.ا�شائه منذ 
� '

 اللجان ات،الهيئ الوزارات،( =المرأة المعن*ة اآلل*ات تكون الp̀'  الحكومات ()
)  المش̀�كة الب.*ة من جزًءا  )إلخ الوطن*ة،  عن سؤولةالم �'  تكون الوزارات، ب�9

)  =المساواة المتعلقة المداخالت )  ب�9 )  الج.س�9  دمج �ع وتعمل المرأة وتمك�9
'  المساواة منظور 

.ومضمونه التق��ر  إعداد  مسار  ()
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وع ijالنطاق ومخطط الم 

' bذە المرحلة يتم تحدiد األbداف الp̀' س�تم رصد �
()  '

التقدم ()
 تنف*ذbا

 
) المرأة ضمنه� ) وتمك�9 ) الج.س�9  ا؟ bل قضاiا المساواة ب�9
ك*ف نتعامل مع الهدف الخامس إذا &ان من ضمن األbداف �

 المستعرضة؟ 
اة إذا لم iكن من ضمن األbداف، bل iمكن إدماج قضاiا المساو �

' األbداف المستعرضة
) المرأة () ) وتمك�9 ) الج.س�9  ؟ ك*ف؟ ب�9

) ا� ' إعادة التأ�*د ع� أن قضاiا المساواة وتمك�9
(�O.لمرأة ي

جمل لmست ح�ا ع� الهدف الخامس، وأنها تvشعب ع�~ م
 األbداف
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المصلحة أصحاب اشراك

� � ��� جميع القطاعات: تحد$د أصحاب المصلحة الرئ�سي
��� النظر 

�qr ي 
لما � والقطاع الخاص وأعضاء ال�5

ن والمست9mات الحكوم�ة والمجتمع المد��
� والمؤسسات الوطن�ة لحقوق اإل�سان، <غض النظر عن طب�عة األ[داف ال

o;
 س�تم استعراضها

اك الجهات المختلفة� i:ات�ج�ة من ا o5شاركة [ل المطلوب م: تحد$د الغا$ة االس
� التحل�ل وص

���اغة التق9tر، <عمل�ة تحد$د األول9mات التنم9mة، او فقط المشاركة 
 او تقد$م الب�انات او المراجعة؟  
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المصلحة أصحاب اشراك

� i:اrشاور مثل ورش عمل مk ة، اعتماد طرق مشاركة منوعة من وسائل وتقن�ات
، تعل�قات مدّونة وتحد$د ك�ف � �ك5 o5ون�ة، مجموعات ال o5Xة توثيق منصات إل�

 الخ...مسار المشاورات
� القوي عW شمول�ة الجميع، فإن عددا قل�ال من الrل� �ك5 o5دان قادر <الرغم من ال

 �
 عW إجراء مشاورات [ادفة مع أطراف متعددة من المجتمع ضمن اإلطار الزم;�

 المتاح

 

إذ عليها  ال iقت� دور اآلل*ات الوطن*ة للنهوض =المرأة ع� المشاركة الش#ل*ة �
عن*ة واإلقل*م*ة المالمسا[مة و¤طالق نقاش مجتم�q لتحد$د األول9mات الوطن�ة 

 =قضاiا المرأة
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 الب�انات

' أbداف التنم*ة المستب�انات مفصلة عن نmع الج س ان وجود �
دامة، ال أمر أسا�' رصد التقدم ()

) المرأة وري �شجيع الم#اتب ا. س*ما ما يتعلق ب�دماج قضاiا المساواة وتمك�9 إلحصائ*ة ع� لذا، من ال�)
توف�� مثل bذە الب*انات

 

ف bناك حاجة إ| الب*انات لوصف االتجاbات ف*ما يتعلق =األbدا�
' المراجعة

 المشمولة ()
 
' ومقد�' �

(pالوط '
الب*انات  iجب أن تكون االتصاالت مع المكتب اإلحصا��

 اآلخ��ن جزًءا من عمل*ة التخط*ط 
 
��hالم ( ' المراجعة، iمكن تضم�9

() '
) ملحق إحصا�� د من إذا تم تضم�9

 اإلحصائ*ات المكثفة حول التقدم
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 �W�المضمون التحل 
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االسQناد اJ التقار9ر المتوفرة

امج واآلل�ات� � االستعانة <ال�5 ��الوطن�ة  يتع
� تحد$د محتوى وص

��� قد kسهم 
o;اغة ال�

لتقار9ر االستعراض وعمل�ة تحل�ل�ه ومنها ا
 �

o;ال �تقدم  الدور9ة المنجزة او ق�د التحض5
� اطر اتفاق�ات دول�ة أخرى كخطط 

��
ات�ج�ات o5الوطنّ�ة  التنم�ة الوطنّ�ة واالس

 للتنم�ة أو تقار9ر وطن�ة أخرى
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 �W�المضمون التحل

 النقاط الOارزة�

' المواضيع المرتOطة =المرأة، مع االشارة ا| اإلنجازات ال�
' إبراز التقدم ()

مذكورة ()
) =ال.سOة لتع�hز المساواة  آخر تقار�ر اعالن ومنهاج عمل ب*ج�9

� ( ) الج.س�9  إبراز التحدiات الp̀' تحول دون المساواة ب�9

 

 الب*ان االفتتا¢' والمقدمة�

) ع� ترج� ح الس*اق العام والمالمح الرئmسة لظروف الOلد مع ال̀�ك�� �o مة األ=عاد
ت صلة من الثالثة للتنم*ة المستدامة وال̀�ا=ط مع االتفاق*ات الدول*ة األخرى ذا

) ضد المرأةمنظار قضاiا المرأة،   اج عمل ومنه &اتفاق*ة إلغاء &افة أش#ال التمي��
 (  ب*ج�9
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 منهج*ة العمل وعمل*ة إعداد االستعراض�

' اإلضاءة ع� مدى مشاركة المؤسسات المعن*ة =حقوق المرأة ع� المستوى الو �
(pط

 '
() '

' أو المجتمع المد�)
لما�) داد المسار واآلل*ات المستخدمة إلع الحكو�' وال�~

 '
(pاالستعراض الوط 

 
 تول�د الشعور <امتالك أ[داف التنم�ة�

) ع� اآلل*ات والمنصات الموضوعة والp̀' تvيح العمل ع� تحقي� ) ال̀�ك�� ق المساواة ب�9
) ومدى قدرة &افة المجموعات ع� الوصول إليها  الج.س�9

' س*اسات الوزارات المختصة�
 عرض مدى إدراج األbداف الخاصة =المرأة ()

)  الس*داو ر¦ط أbداف التنم*ة =اتفاق*ة �  ومنهاج عمل ب*ج�9
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 إدراج أ[داف التنم�ة المستدامة ضمن األطر الوطن�ة�

) الس*اسة الوطن*ة للنهوض =أوضاع المرأة وأbداف الت� نم*ة توضيح العالقة ب�9
 المستدامة

 
 عدم اسQثناء أحد�

 ضمن مناط�
ً
) التحل*ل أوضاع فئات محددة من ال.ساء والفت*ات مثال ق محددة تضم�9

 ( ' إطار مح�' او مع�9
 داخل الOلد او ()

) مستوى جمع الب*انات وتص.*فها، وكذ� لك ط�ح اآلل*ات المستخدمة لتحس�9
امج الp̀' وضعت ق*د التطبيق لتلب*ة احت*اجات تلك ا  لفئاتالس*اسات وال�~
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 األ[داف والمقاصد�
) المرأة ضمن &افة االbداف ع� مس� ' تع�hز المساواة وتمك�9

توى ابراز اإلنجازات ()
�عات وسOل مجابهة التحدiات ��vالس*اسات وال 

ات الهدف الخامس� �oات وطن*ة إضافة إ| مؤ �oتط]�ر مؤ 
ات الOاق*ة =حسب الج.س اذا توفرت الب*انات� �oساب المؤvاح 

 
 اآلل�ات التنف�ذ�

�ة والتقن*ة و¨براز ما األbداف والس� ��Gاسات ترا©' توف�� الموارد اإلحصائ*ة المال*ة، ال*
 ( ) الج.س�9  تحقيق المساواة ب�9

ات تعكس� �oأوضاع  توف�� القدرات لجمع ب*انات مفصلة =حسب الج.س و¦ناء مؤ
) موجودة ) الج.س�9  المرأة والمساواة ب�9
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 الخاتمة والخطوات المقrلة�
Oة ع� قضاiا المرأة ب�

ّ
ص التحل*ل والنتائج واالنع#اسات الم̀�ت

ّ
 ناًء ع�' ما سبقiُلخ

م اتخاذbا من أجل الدفع =اتجاە م� واجهة ُيتاح للOلد أن يوجز الخطوات الi 'p̀ع̀�)
' الف̀�ة المقOلة وك*ف ينوي إ=قاء األbداف ع

() ( ) الج.س�9  والهدف الالمساواة ب�9

موما

 '
(pودون الوط '

(pالوط (  ق*د المراجعة ع� المست]��9

 الخامس خصوصا
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ولكم جزيل الشكر


