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 شكر وتقد�ر 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية هذه الدراسة  أعدت
بالشراكة مع مركز المرأة  )اإلسكوا( لغربي آسيا

والسالم واألمن في كلية لندن لالقتصاد والعلوم 
السياسية ومعهد دراسات المرأة في الجامعة اللبنانية 

 مشتركةد والدراسة هي نتيجة جهو األمريكية. 
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 )Stephanie Chaban ( ،لنقيالسيدة فاطمة الزهراء و ،
  وايز يوالسيدة كيلس ،السيد ريدان السقافو
 )Kelsey Wise ( ،دروزهإشراف السيدة ندى بو، 
توجيه عام من السيدة مهريناز العوضي، مديرة بو

بحث  تستند الدراسة إلى و  .مركز المرأة في اإلسكوا
ّ  عم قتم استشارية في  ،أعدته السيدة ميرفت رشماوي  

مجال حقوق اإلنسان وباحثة ومحللة سياسات 
،  أفريقياالشرق األوسط وشمال منطقة متخصصة في 

 زميلة، ) Lisa Gormley( يدة ليزا جورمليوالس
في مركز المرأة والسالم  السياساتفي  متخصصة

 لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.في كلية واألمن 

 مساهماتهمبالشكر للمراجعين على المؤلفون توجه وي
المشاركين في اجتماع  ، وال سيماالدراسة إعداد في

كانون   5و 4فريق الخبراء الذي عقد في بيروت يومي 
.  ، حيث تبادلوا خبراتهم ومعارفهم2018ديسمبر /األول
الدراسة وتقديم رؤى  إعداد جانب اإلسكوا، رافقومن 

كل من  ،لنسخ المعدلة من الدراسةمختلف اقيمة ل
القضايا الناشئة شعبة يتاني من عالسيد يوسف ش

ة التنمية السيد أسامة صفا من شعبوات نزاع وال
سهلة العروسي من االجتماعية في اإلسكوا، والسيدة 

األمم   هيئة جامعة كوفنتري، والسيدة نادية خليفة من
 .مرأةالمتحدة لل
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 ملخص �نفيذي

وفر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمعقود في  
  آليات الزخم الرسمي إلنشاء    ) 1995عام  في  ( بيجين  

لمرأة في اإلطار الموسع إلعالن ومنهاج  وطنية معنية با 
،  " اء ح " حدد الهدف االستراتيجي  و عمل بيجين.  

مؤسسية    آليات بموجب الفصل الرابع، الحاجة إلى  
لمرأة، لضمان  المعنية با   الوطنية   ليات وطنية، مثل اآل 

وتمكين  جنسين  مراعاة منظور المساواة بين ال تعميم  
المرأة في المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية.  

المعنية    الوطنية   ليات عدد اآل   يزداد الوقت،    ذلك منذ  
 المنطقة العربية.   في   ، بما في ذلك ويتسع نطاقها   لمرأة با 

  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة وعلى الرغم من وجود  
، واجهت في المنطقة تحديات                   ً في كل مكان تقريبا  

فريدة وشاقة منذ االنتفاضات العربية التي شاهدتها  
. وبصرف النظر عن العقبات  2011-2010الفترة  

المعهودة التي تواجهها هذه المؤسسات، يجب أن  
في المنطقة    اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة تتعامل  

ع  صرا ال حاالت  العربية مع أوضاع أصبحت فيها  
، باإلضافة إلى األزمات  ل واالنتقال السياسي واالحتال 

اإلنسانية الشديدة، هي القاعدة. وقد تعين على بعض  
في المنطقة إظهار    اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 

ّ  تغي ر قدرتها على االستجابة لل  ات في المشاهد السياسية    
واالقتصادية والجغرافية واالجتماعية والثقافية  

والفتيات. وفي مواجهة مثل هذه  وتأثيرها على النساء  
ف على       ّ وتتكي    ليات التحديات، يجب أن تتطور هذه اآل 

تها والوصول إلى  ي وال نحو يضمن قدرتها على الوفاء ب 
لي،  من النساء والفتيات. وبالتا   ة ممكن   شريحة أوسع  

 . بناء المنعة على    ليات يجب أن تعمل هذه اآل 

كيفية تأثير تركز هذه الدراسة على الجانب الفريد من 
 النظاميةالت السياسية                        ّ الصراعات واالحتالل والتحو  

تتناول ، كما اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةعلى عمل 
 اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةفي  بناء المنعةكيفية 

في المنطقة العربية باستخدام اإلطار الذي اقترحته 
ائد ع "عن في كتابها  ) Judith Rodin( "جوديث رودن"

في عالم تسير فيه األمور على              ً أن تكون قويا  : المنعة
  The Resilience Dividend: Being( "نحو خاطئ 

Strong in a World Where Things Go Wrong  ,

ّ         وت طب ق خصائص  .)2014   ُ  منيعة، بناء مؤسسات  
الوعي والتنوع والتكامل والتنظيم الذاتي  وهي

ّ  تكي فال القدرة علىو اآلليات الوطنية على عمل  ،  
األردن، الذي يستضيف (في أربع دول  المعنية بالمرأة

 دولة فلسطين، التي ومن الالجئين؛     ً       ً عددا  كبيرا  
 بمرحلة   تونس، التي مرتوتخضع لالحتالل؛ 
 ،)ثر بالصراعاليمن، المتأو؛ نظاميةانتقالية سياسية 

 جيدة ال اتلممارسا نماذج فيللحصول على وذلك 
 فريدة.الأو 

اآلليات الوطنية المعنية التحليل إلى أن  خلصوقد 
                                      ً في المنطقة العربية تتخذ باستمرار أشكاال   بالمرأة

الظروف في  لتبقي على فعاليتها مختلفة والياتو
طبق بعض جوانب                                 ُ الصعبة. وفي العديد من الحاالت، ت  

بطرق فريدة  لبناء المنعة "رودن" الذي تقترحه طاراإل
ومبتكرة لضمان القدرة على مواجهة تحديات الصراع 

ومع ذلك،   .النظاميواالحتالل واالنتقال السياسي 
مرأة معنية بالوطنية  آلياتأنه ال   ً ا  يؤكد التحليل أيض

 للمنعةفي المنطقة تستخدم جميع الخصائص الخمس 
  في االنخراط يكفلمن المأمول أن وقت واحد. في و
المستقبل، وخاصة في      ً   كامال  في المنعة بناء إطار

قوي   موقعفي  لياتهذه اآل  وضعأوقات االستقرار، 
الصدمات والتحديات أثناء فترات  تحملمن نها    ّ يمك  

 .حدوثهاعند  والخطرالصراع 
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 مقدمة

 الدراسة خلفية  .لفأ

هي مؤسسات تعمل   اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة
فرضية أن الدولة يجب أن تأخذ زمام المبادرة " تحت  

، وأن تكون بمثابة " في تعزيز المساواة بين الجنسين 
شكل من أشكال التمثيل المؤسسي أو البيروقراطي " 

      ً                              . فوفقا  لمنهاج عمل بيجين، تشمل والية 1" للمرأة 
المعنية بالمرأة، في جملة أمور، وضع  اآلليات الوطنية  

السياسات التي تشجع النهوض بالمرأة والترويج 
لتنفيذها وتنفيذها ورصدها وتقييمها والدعوة وتعبئة 

. وإذا تمكنت اآلليات الوطنية المعنية 2الدعم الالزم لها 
بالمرأة من العمل بأقصى إمكاناتها، تسمح لها والياتها 

الل تقديم المشورة في مجال بأداء العمل المحفز من خ 
السياسات المتعلقة بتعميم مراعاة منظور المساواة بين 

.  3الجنسين في الوزارات واإلدارات الحكومية األخرى 
وليست اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من نوع واحد، 

ّ                                    بل تتنو ع ضمن االثنتي وعشرين دولة التي تشكل        
ل، والتصميم المنطقة العربية، من حيث الشكل والهيك

المؤسسي، وهي تختلف بين وزارات ووكاالت 
مخصصة لهذه المهمة، ووزارات ذات محافظ مدمجة، 

 ومكاتب ضمن الحكومة المركزية أو مرتبطة بها. 

ويتطلب عمل اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة بفعالية 
استيفاء عدد من العوامل بما في ذلك الوضوح في  

وكفاية الموارد المالية  تحديد المهام والصالحيات،
والبشرية، ومتانة االلتزام السياسي، وموقع هذه  
اآلليات على أعلى المستويات الحكومية. وتعتمد 

فعالية اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة على اإلطار 
الذي تعمل فيه، بما في ذلك وضع المالية العامة 

للدولة، وهيكلها االقتصادي واستقرارها السياسي، 

ذلك عالقتها بالمجتمع المدني، بما في ذلك وك
 المنظمات المحلية لحقوق المرأة.

 وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 
ضد المرأة المكلفة برصد اتفاقية القضاء على جميع 

                             ً        ً                 أشكال التمييز ضد المرأة، مرارا  وتكرارا  عن قلقها إزاء  
بالمرأة  القدرات المحدودة لآلليات الوطنية المعنية

على االضطالع بمهامها المستهدفة بموجب االتفاقية.  
وقد أكدت اللجنة على أهمية إعطاء أولوية عاجلة 
لتعزيز القدرات المؤسسية لهذه اآلليات، وتزويدها 

بالوالية وبالصالحية لصنع القرار، والموارد البشرية 
والتقنية والمالية الالزمة للعمل بفعالية والتأثير على 

ة وتصميم وتنفيذ السياسات العامة التي تركز صياغ 
 . 4على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

والجدير بالذكر أن عدم االستقرار السياسي، بما في 
هو أو االحتالل، /أو االنتقال السياسي و/ذلك الصراع و

عامل يمكن أن يعوق أداء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. على 
في الحكومة إلى   د تؤدي التغييرات المستمرةسبيل المثال، ق

تغييرات متكررة في القيادة والتنظيم داخل اآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة، باإلضافة إلى تغييرات في 

                            ً  ، تشهد المنطقة العربية أنماطا  2010واليتها. ومنذ عام 
من العنف واضطرابات اجتماعية وصراعات نشأت عن 

امل السياسية والمدنية مجموعة متنوعة من العو
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. بيد أن كل دولة 

عربية استجابت بشكل مختلف لقضايا الحوكمة 
وديناميات النفوذ والوقائع االجتماعية لمظاهر 
ّ                                       التغي رات السياسية والصراعات. وهذه العوامل       

المذكورة ال يمكن فصلها عن قدرة المؤسسة على 
ّ         التكي ف والتعا ّ                مل مع الوضع المتغي ر، وبالتالي عن                       
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دورها المركزي في النهوض بوضع المرأة وخطة  
 .5المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني

 نطاق الدراسة والغرض منها .باء

كنهج بالغ األهمية لتعزيز فهم  "المنعة"برز مفهوم 
قدرة أي نظام على التعامل مع الضغوط والتحديات 

. في هذا السياق، تبحث 6ف معها                ّ الخارجية والتكي  
الدراسة في تأثير الصراع واالحتالل وعدم االستقرار  

السياسي واالنتقال السياسي النظامي على اآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية. كما 

تتناول الدراسة العوامل التي ساهمت في منعة هذه 
تحديات التي اآلليات، بما في ذلك كيفية استجابتها لل 

تؤثر على قدرتها على النهوض بمهامها، باستخدام 
، رئيسة "جوديث رودن"إطار المنعة الذي اقترحته 

  ) NYS2100( 2100مشاركة للجنة مدينة نيويورك 
لجعل والية  "ساندي"التي أنشئت في أعقاب إعصار 

في كتابها  "رودن"نيويورك أكثر منعة. وقد اعتمدت 
جاربها ومالحظاتها على عن عائد المنعة على ت

المستوى الفردي والمجتمعي والمستوى التنظيمي 
، تعني  "رودن"لتحديد ما تكون عليه المنعة. وبحسب 

ّ   المنعة، التحلي بالوعي، والقدرة على التكي ف، والتنو ع           ّ                                        
والتنظيم الذاتي. وكل هذه الخصائص موجودة 

بدرجات متفاوتة، وفي مظاهر مختلفة، في جميع  
. وقد اختير هذا اإلطار إلمكانية  7المنيعةالكيانات 

تكييفه مع السيناريوهات والمؤسسات المختلفة. 
عالوة على ذلك، ينطوي هذا اإلطار، الذي يهدف إلى 

على إمكانية تمكين كيانات مثل  "عائد المنعة،"تطوير 
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية، 

ّ             في حال تعر ضت لعدم االست  قرار على مدى أعوام          
 في المستقبل.

وتحدد الدراسة نقاط القوة والثغرات في استجابات 
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، والخيارات التي 

اتخذت على المستوى الوطني لتعزيز منعتها. كما أنها 

تعتمد على إطار اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة الذي 
في   ) Shirin M. Rai, 2003( "شيرين راي"حددته 

لقوية المعنية بقضايا الجنسين.  بحثها عن اآلليات ا
لهذه اآلليات، الذي تم تقديمه  "شيرين راي"وتقييم 

اآلليات الوطنية "خالل اجتماع فريق خبراء حول 
، 1998في عام  "المعنية بالمساواة بين الجنسين

والذي نظمته شعبة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع 
بحر  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة ال

الكاريبي، جرى تعميمه ضمن النتائج المتفق عليها التي 
  )1999/2( 1999لجنة وضع المرأة في عام اعتمدتها 

سية للنهوض بالمرأة. واشتملت بشأن اآلليات المؤس
على توصيات لمواصلة تنفيذ منهاج  "راي"مساهمة 

ً                              عمل بيجين. وبناء  على تحليلها، تقترح الدراسة                  
     ً                                             تصميما  لتعزيز منعة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 

في المنطقة، وال سيما في ما يتعلق بواليتها وهيكلها، 
 صر. وقدراتها ومواردها، وغير ذلك من العنا

ّ     وتعتمد هذه الدراسة على أربعة أمثلة متنو عة                                         
ومتمايزة من الدول لتسليط الضوء على األساليب 
المختلفة التي استخدمتها اآلليات الوطنية المعنية 
بالمرأة في أوقات عدم االستقرار. وتتناول الدراسة  

كذلك التقنيات التي استخدمتها هذه الدول، وإذا 
االستقرار، ستسهم في إنشاء  طبقت خالل أوقات 

مؤسسات منيعة. وعلى الرغم من أن اختيار الدول في  
ّ               ً  دراسات الحالة ليس شامال ، تقد م كل دولة سياقا       ً                      
     ً                                      مختلفا  من عدم االستقرار لعمل اآلليات الوطنية 

المعنية بالمرأة. وتشمل هذه األمثلة األربعة تجارب 
بتداعيات  المتأثر(، واألردن )المتأثر بالصراع(اليمن 

، ودولة )الصراع في الجمهورية العربية السورية
التي تمر بمرحلة  (، وتونس )تحت االحتالل(فلسطين 

 . )انتقالية سياسية نظامية

وتقر الدراسة بأنه خالل حاالت الصراع أو االحتالل أو  
                                         ً       فترات االنتقال السياسي النظامي، تتأثر كثيرا  قدرة 

ة على العمل وتنفيذ اآلليات الوطنية المعنية بالمرأ
واليتها. لذلك، توضح الدراسة أن المنعة المؤسسية 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/43/csw43_ii_a_revise1_%20revised.pdf?la=en&vs=2413
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ّ            ً                         وآلية التكي ف تختلف وفقا  للديناميات السياسية في            
كل سياق. ويوضح كل مثال أن المسارات المؤسسية 

لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة تحدد بقدرتها على 
التعامل مع التحجيم والتهميش الحكومي والتوترات 

سياسية وعدم استقرار الموارد، كما يعرض ال
السيناريوهات المالية وغير المالية المختلفة التي 

تعتمدها اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة لبناء منعتها 
 وقدرتها على االستجابة أثناء األزمات.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تتزامن مع الذكرى 
مل بيجين، الذي السنوية الخامسة والعشرين لمنهاج ع 

ال يزال يمثل خارطة الطريق الرئيسية للمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تطوير اآلليات 
                                            ً      الوطنية المعنية بالمرأة. وتتزامن الدراسة أيضا  مع  
الذكرى األربعين التفاقية القضاء على جميع أشكال 

 التمييز ضد المرأة، والذكرى السنوية العشرين للخطة
    ً         وأيضا  الذكرى  ،8المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن

، التي 2030الخامسة لخطة التنمية المستدامة لعام 
تدعو إلى زيادة االستثمارات لسد الفجوة بين  

الجنسين وتعزيز الدعم للمؤسسات في العمل على 
. ويتيح التقاء 9المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

نادرة لمراجعة السياسات  هذه المعالم الرئيسية فرصة
الواردة في هذه األطر التي تشكل النهج الذي تتبعه 

الدول تجاه عمل ودور اآلليات الوطنية المعنية 
بالمرأة، ال سيما في ما يتعلق بدور المؤسسات خالل 

 فترات الصراع وما بعدها.

 المنهجية .جيم

تعتمد الدراسة على المعلومات والبيانات التي تم 
عدة مصادر، وعلى مراجعة مكتبية   جمعها من

لألدبيات التي تتناول المؤسسات في أوقات االنتقال  
والصراع، وخلفية التحديات للمنطقة العربية 

والمناقشات الحالية حول أطر المنعة. كما تستفيد من 
مسح اشتركت فيه لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

ت مع اآلليا )اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 
للحصول  2018الوطنية المعنية بالمرأة في أوائل عام 

على معلومات حول طبيعتها وهيكلها وواليتها 
ومشاركتها في تطوير خطط العمل الوطنية ضمن 

الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، إن وجدت. 
دولة عضو   18ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه من بين 

عن األسئلة المتعلقة  11في اإلسكوا، لم تجب سوى 
بوضع اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. وتستفيد هذه 
           ً                                     الدراسة أيضا  من سلسلة من المقابالت المتعمقة التي 
أجريت مع أعضاء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في 

األردن وتونس ودولة فلسطين واليمن، إلى جانب  
ان كيانات وطنية ودولية أخرى فاعلة في هذه البلد

وتعمل مع اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. وقد هدفت 
المقابالت إلى توفير فهم أفضل لوالية اآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة، وهياكلها، وعالقاتها، 

وميزانياتها، وما تعتمده من استراتيجيات وبرامج 
مختلفة، والدعم السياسي، وعالقات العمل مع 

في الخطة المتعلقة  المجتمع المدني ومشاركاتها
بالمرأة والسالم واألمن. وقد ساهمت المعرفة 

المكتسبة من المقابالت في توفير فهم أفضل لكيفية 
 استجابة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة األربعة، 
 التي جرت دراستها، للسياقات الصعبة التي تعمل 

فيها، والتقنيات المستخدمة لمواصلة العمل وإنجاز  
في ظل االحتالل وأثناء الصراع وخالل   مهامها

االنتقال السياسي النظامي. وقد نوقشت النتائج 
األولية للدراسة في اجتماع لفريق خبراء نظمته 

ديسمبر /كانون األول 5و  4اإلسكوا في بيروت، يومي 
وحضره خبراء إقليميون ودوليون بهدف   2018

استيفاء النواقص التحليلية في الدراسة وتحسين  
عيتها. كما استفادت الدراسة من خبرة المراجعين  نو

 الداخليين والخارجيين. 

وقد واجهت منهجية البحث بعض القيود بالنظر إلى 
الظروف الصعبة التي تعمل فيها اآلليات الوطنية 

                    ً                              المعنية بالمرأة. أوال ، محدودية المعلومات والبيانات 
ّ     المتاحة عن الدول التي تمر بصراعات وتحو الت                                        
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ّ                         ية في المنطقة، مم ا قلص نطاق الدراسة إلى  سياس                 
               ّ                               أربعة بلدان تمك نت اإلسكوا من الوصول إليها، على 
الرغم من صعوبة ذلك كما في حالة اليمن. وفي كل 

                                   ً              من تونس واليمن، لم تكن المقابالت وجها  لوجه ممكنة  
واعتمد الخبير االستشاري الذي نظم المقابالت على 

الذي تأثر بدوره بمستوى  ،Skypeالتواصل عبر برنامج 
                        ً                         جودة اتصال اإلنترنت. ثانيا ، على الرغم من المقابالت 

العديدة التي أجريت مع ممثلي منظمات المجتمع 
المدني، فإن عدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم كان 

أقل مما يسمح بفهم متعمق وشامل آلراء منظمات 
المجتمع المدني بشأن عالقتها مع اآلليات الوطنية 

 المعنية بالمرأة.

     ً                    ّ               أخيرا ، وعلى الرغم من تمك ن فريق الدراسة 
 من جمع وتقديم البيانات الثانوية واإلشارة إليها 
 حول الوضع االجتماعي واالقتصادي في البلدان 
 التي تمر بصراعات، إلى جانب بعض المعلومات 

 حول وضع النساء والفتيات وتأثير الصراعات 
عليهن، ال تزال هناك ندرة في البيانات. وقد أثر ذلك 

على القدرة على الفهم الكامل لوضع الدول التي  
 شاركت في الدراسة.

 الخطوط الع��ضة للدراسة . دال

 باإلضافة إلى هذه المقدمة، تتضمن الدراسة 
صيات            ُ                     ثالثة فصول وت ختتم بمجموعة من التو 

 المشهد  1المتعلقة بالسياسات. يحدد الفصل 

المنعة "من خالل توفير خلفية مفاهيمية عن 
 ، ويناقش ما تتعرض له مؤسسات "المؤسسية

 الدولة العاملة من تأثير في السياقات الصعبة. 
 كما يناقش الفصل بإيجاز دمج اآلليات 

 الوطنية المعنية بالمرأة في المعايير واألطر 
 ذات الصلة. الدولية

على مناقشة المنعة المؤسسية، وعلى  2ويركز الفصل 
استعراض تجارب دول معينة من المنطقة العربية. 

ويقدم الفصل معلومات حول العديد من اآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة، ثم يركز على أربعة أمثلة 
محددة: حالة اليمن، كمثال على الصراع المستمر؛ 

ولة متأثرة بالصراعات المجاورة؛ واألردن، كمثال لد
ودولة فلسطين، كمثال فريد لالحتالل؛ وتونس، كمثال 

 على دولة تمر بمرحلة انتقالية سياسية نظامية. 

على الفصلين السابقين ويوفر   3ويعتمد الفصل 
مناقشة عملية موجهة نحو السياسات بشأن تعزيز 
ه منعة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، وكيف أن هذ
           ً                                    الجوانب تمك ن اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من 
أو  / االضطالع بدورها في أوقات الصراع واالحتالل و

االنتقال السياسي النظامي. ويوضح الفصل عناصر 
المنعة ويقدم أمثلة على كيفية تمكين هذه العناصر 

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من القيام بعملها في 
ة. وتختتم الدراسة بتوصيات متعلقة الممارسة العملي

 بالسياسات مقدمة إلى الدول األعضاء والمنظمات 
غير الحكومية والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، 

 والجهات المانحة. 
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واآلليات الوطنية   المؤسسيةعة منتحديد إطار ال . 1
 المعنية بالمرأة في المنطقة العر�ية 

يعرض هذا الفصل اإلطار األساسي للنقاش حول 
أهمية المنعة ألي مؤسسة، ال سيما اآلليات الوطنية 

المعنية بالمرأة، التي تمارس وظيفتها في ظل أوضاع 
ستقرة في المنطقة العربية. ويناقش الفصل بعد غير م

ذلك تاريخ ونماذج اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 
 على مستوى العالم وداخل المنطقة العربية. 

 تحديد إطار المنعة المؤسسية .لفأ

ّ                                              تعر ف المؤسسات على أنها كيانات تنظيمية، معيارية،    
  وثقافية معرفية توفر، بموجب ما يرتبط بها من

                     ً                         أنشطة وموارد، استقرارا  للحياة االجتماعية ومعنى 
. وتوفر المؤسسات قواعد نظامية وغير نظامية  10لها

للعمل، باإلضافة إلى آليات تنظيمية تنفذ مثل هذه 
. وتميل األدبيات الحالية للحوكمة إلى 11التوجيهات

التركيز على أربع فئات من المؤسسات، وهي: قطاع 
ُ        رة العامة، والسياسة. وي ذكر أن األمن، والقضاء، واإلدا                       

مؤسسات اإلدارة العامة، بما فيها تلك المكلفة 
بالسياسات العامة، مثل اآلليات الوطنية المعنية 

بالمرأة، تشكل العنصر األساسي للدولة، وهي بالغة 
األهمية الستقرار الدولة وتطورها وسالمها. وتؤدي  

رات                 ً      ً                 تلك المؤسسات دورا  حاسما  في إدارة التغيي
الناتجة عن األطر الصعبة للعمليات التشغيلية، خاصة 

تلك المتعلقة بإعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء 
الصراعات. ومن أجل وضع سياسات فعالة، يتعين 

على مؤسسات اإلدارة العامة تنمية القدرات التقنية 
 الالزمة للتعامل مع هذه األنواع من العقبات.

وفي الدول التي يتواصل فيها الصراع، وحتى تلك  
التي تجاوزت عدم االستقرار أو في معرض الخروج  
منه، فإن مسار التنمية، بما في ذلك الحوكمة، يتأثر 
   ً                                             سلبا . وفي البلدان التي يستمر فيها الصراع، تتفكك 

                ً                             المؤسسات، وغالبا  ما يتم توجيه األموال العامة 
تعلقة باألمن على حساب نحو العسكرة والجهود الم

 المؤسسات العامة، مما يسهم في تضاؤل ثقة  
السكان في هذه المؤسسات. وتميل الصراعات إلى 
إضعاف المؤسسات، مما يجعلها غير قادرة إلى حد 
 كبير على النهوض بواليتها، وتحد في الوقت نفسه  
من استجابتها لقضايا السالم واألمن ال سيما عندما 

 اسة إلى ذلك. وفي العديد من تكون الحاجة م
 البلدان األخرى التي خرجت من صراعات مع  

هياكل جديدة ومختلفة للسلطة، قد تنحو المؤسسات 
 إلى اإلقصاء والضعف وعدم الفعالية. ويمكن أن  

 يعزى ذلك إلى القيود المفروضة على واليتها، 
واعتماد أساليب مجزأة، وضعف التنسيق مع 

                        ً ير الحكومي وبينهما، فضال  القطاعين الحكومي وغ 
عن تناقص الموارد. في هذه الحالة، تكون اآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة، على وجه الخصوص، في 

 وضع غير مؤات. 

ونتيجة لذلك، فإن المجتمعات التي تكون فيها  
المؤسسات هشة بطبيعتها ستتأثر أكثر باالضطرابات، 

ّ                                  مم ا يجعل من الصعب تعافيها بعد ذلك.  بالتالي، تصبح  
المنعة، خاصة في فترات الصراع أو االحتالل أو  
                             ً    ً           االنتقال السياسي النظامي، عامال  هاما  في بناء  

 مؤسسات فعالة والحفاظ عليها.
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وتشير المنعة، كمفهوم، إلى قدرة نظام أو مؤسسة أو  
فرد على الحفاظ على غرضه األساسي ونزاهته في  

ّ        مواجهة الظروف المتغي رة بشدة وتميل التعاريف . 12                   
األخرى إلى االلتقاء حول مفهوم قدرة النظام على 

ّ       التعامل مع الضغوط الخارجية والتكي ف معها                                 13 . 
ّ        وقد طبق هذا المفهوم على مجموعة متنو عة من                                     

التخصصات مع تناول كيفية تعامل األفراد والشركات 
ّ          والمؤسسات والبيئة مع التحديات، مثل تغي ر المناخ                                       

رد الطبيعية وعدم اليقين في األسواق  واستنفاد الموا
المالية بشكل عام. وتستخدم هذه الدراسة تعريف 

 للمنعة على أنها قدرة أي كيان، سواء كان  "رودن"
   ً          ً                  ً       ً       فردا  أو مجتمعا  أو منظمة أو نظاما  طبيعيا ، على 

االستعداد لمواجهة االضطرابات، والتعافي من 
ّ                 الصدمات والضغوط، والتكي ف والنمو بعد ال تعرض                       

الضطرابات. ومع بناء المنعة، يصبح أكثر قدرة على 
منع أو تخفيف الضغوط والصدمات التي يمكن 

 التعرف عليها، وأكثر قدرة على االستجابة لتلك التي 
                                        ً        ال تستطيع التنبؤ بها أو تجنبها. ويمكن أيضا  تطوير 

قدرة أكبر على االرتداد من األزمة واستخالص  
نشاط. وفي الحالة المثلى، الدروس منها واستعادة ال

يصبح الكيان أكثر براعة في إدارة االضطرابات وأكثر 
                           ّ                   مهارة في بناء المنعة، فيتمك ن من خلق فرص جديدة 
واالستفادة منها في األوقات الجيدة والسيئة. هذا هو 

ّ              عائد المنعة، وهو يتعلق بتحقيق تحو ل كبير يحقق                                   
وظف  . وت 14فوائد حتى عندما ال تحدث االضطرابات 

      ً              استنادا  إلى الخصائص  ”رودن“           ً       الدراسة أيضا  إطار 
الخمس التي تعتبر ضرورية ألي مؤسسة لتصبح  
ّ            منيعة، وهي أن تتسم باإلدراك والتنو ع والتكامل                                  

ّ               والتنظيم الذاتي والقدرة على التكي ف، وهي خصائص                                   
ً                    تبني مجتمعة  مؤسسات أكثر منعة.             

تمدها وبالتالي، فإن السلوكيات التنظيمية التي تع
المؤسسات لتظل قادرة وذات حيثية أثناء 

على  "المنعة المؤسسية"االضطرابات الكبيرة، تبني 
                              ً                 نحو فعال. ويختلف هذا الجهد وفقا  للحالة والقدرة 
المترسخة وقرارات القيادة والسجل التاريخي لمثل 

هذه الكيانات. فالمؤسسات الراسخة الكيان التي  
ساءلة والشرعية تحافظ على سمات الشمولية والم

والشفافية واإلنصاف والكفاءة والفعالية تعتبر أكثر 
منعة ألنها تفرض عناصر تنظيمية ومعيارية ومعرفية 
ثقافية، تدوم حتى بعد وقوع كارثة ما. وبعد حدوث 

اضطرابات كبيرة، تستمر المؤسسات التي تغلبت على 
األوضاع في تزويد الجهات الفاعلة بالمعلومات 

جيات وخطط العمل والهياكل التنظيمية، واالستراتي 
ما يحول دون االنهيار المؤسسي الكامل ويسهل إعادة 
تفعيل المؤسسات، وهو ما تعجز المؤسسات الهشة عن 

القيام به. لهذا السبب، تتطلب المنعة المؤسسية أن 
تكون المؤسسات مجهزة بآليات داخلية لتعزيز منعتها 

كثر قدرة على               ً               لتكون أقل تأثرا  بأي اضطراب وأ
ّ              التعافي منه أو التكي ف مع عواقبه.                     

ويترتب على ذلك أن االستثمار في بناء منعة 
المنظمات ينبغي أن يكون أولوية لكل شخص، وأن  

بناء المنعة، كمفهوم وممارسة، يمكن تعلمه وتطويره. 
ومع ذلك، هناك ميل للتفكير في ضرورة توفر المنعة 

ينبغي أن يكون   فقط عند وقوع حدث أو صدمة. وال
هذا هو الحال، ألن هناك حاجة إلى االستثمار في 

االستعداد واستباق االضطرابات، ال سيما في 
 المؤسسات التي تساعد المجتمعات على التخفيف 

 من الصدمات واالضطرابات واالستجابة لها  
 والتغلب عليها.

وبينما تتجلى القدرات المتعلقة بالمنعة في مجموعة 
إلجراءات، هناك بعض الصفات الخاصة  كبيرة من ا

 بتلك االستجابات واإلجراءات التي تشترك فيها 
جميع أنواع الكيانات في السياقات القائمة والناشئة. 

بمعزل  "المنعة المؤسسية"وال ينبغي النظر إلى مفهوم 
عن المناقشات األخرى حول التطوير التنظيمي. 

للعوامل                                ً     ويجب أن يقدم هذا المفهوم تحليال  أعمق
                                  ً              التي تساهم في ازدهار المؤسسات، بدال  من اتباع نهج 

واحد يناسب جميع " تكنوقراطي، أو فرض نموذج 
 على اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. "األوضاع
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وقد تطرح السياقات السياسية المختلفة التي تعمل 
في ظلها اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة تحديات 

ّ                          ، بي ن تقرير التنمية اإلنسانية 0022كبيرة. فمنذ عام     
العربية الدور المركزي إلصالح اإلدارات العامة في 

. والمؤسسات في العديد من الدول 15المنطقة العربية
 العربية ضعيفة األسس، وبالتالي يمكن التالعب بها 

أو تغييرها بسهولة. عالوة على ذلك، كانت هذه 
ساد المؤسسات في حالة هشة مستمرة بسبب الف

والنفوذ السياسي وضعف سيادة القانون واالفتقار إلى  
 الشفافية وعدم فعالية الحوكمة وآليات المساءلة. 

كما أشارت مطبوعات اإلسكوا األخيرة إلى أنه على 
الرغم من إعطاء األولوية للتحديات االقتصادية 

والسياسية في الخطط اإلقليمية والوطنية، فإن إرث 
دي إلى تفاقم الوضع ويعوق المؤسسات الضعيفة يؤ

نجاح السياسات العامة التي تهدف إلى مواجهة هذه 
. ويعد كل من السياق السياسي والقيادة 16التحديات

السياسية والبيروقراطية، والتصميم المؤسسي، من  
االعتبارات المهمة التي تفسر الحدود التي يمكن 

 تحقيقها في إطار المؤسسات القائمة. 

ن االضطرابات التي شهدتها المنطقة     ً          ونظرا  للعديد م
، أصبحت األنظمة االقتصادية 2010العربية منذ عام 

  ً ا  مثقلة بأعباء كبيرة، وواجهت هياكل الحوكمة ضغوط
ّ                                 كثيرة، وتعر ض التماسك االجتماعي لإلجهاد وخضع             

الختبارات صعبة متكررة. ومع أن التحديد الدقيق 
ال ينبغي                           ً      ً   لتكلفة االضطرابات يطرح تحديا  كبيرا ، 

االستخفاف بالخسائر الفادحة التي تتحملها الدول. 
عالوة على ذلك، فإن التأثير غير المتناسب لهذه 

التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على 
النساء والفتيات يستدعي اتباع نهج يركز على 

                                  ً           المساواة بين الجنسين. ويعد ذلك مهما  بشكل خاص 
المتزايدة للمرأة في المنطقة  بالنظر إلى االحتياجات

في أعقاب حاالت عدم االستقرار السياسي. وترتبط  
هذه االحتياجات إلى حد كبير بالتمييز بين الجنسين 

قبل الصراع في كل من القانون والممارسة، على سبيل 
المثال القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة وزواج 

ً             األطفال، التي تتفاقم عادة  في حاالت الص راع. من                         
جانب آخر، تتمثل التحديات األخرى المرتبطة بالصراع  

التي تواجهها المرأة في تقييد حرية الحركة والسجن  
السياسي وعدم القدرة على تسجيل األطفال في  
حاالت النزوح الداخلي أو اللجوء. ويصبح تعزيز 

           ً      ً                              المنعة خيارا  صحيحا  يسمح لآلليات الوطنية المعنية 
بواليتها واالستجابة لالحتياجات بالمرأة بالوفاء 

الناشئة للمرأة في حاالت الصراع واالحتالل وعدم  
 االستقرار واالنتقال السياسي. 

تا��خ اآلليات الوطنية المعنية  .باء
 بالمرأة وتصنيفها

انبثقت الحركة العالمية إلنشاء اآلليات الوطنية 
 المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة 

من العديد من المؤتمرات واالجتماعات التي عقدتها 
 األمم المتحدة، ال سيما في منتصف سبعينيات 
القرن العشرين خالل عقد األمم المتحدة للمرأة 

       ً     أن عددا  من  . وتجدر اإلشارة إلى)1975-1985(
 الدول قد أنشأ آليات وطنية قبل هذا الحدث؛ 

ّ               وتشمل هذه اآلليات سياقات متنو عة مثل أوروبا                             
تونس، وليبيريا، (وأفريقيا  17)المملكة المتحدة(

ومنطقة البحر   )الفلبين، وفييت نام(وآسيا  18) ومصر
 .19)جامايكا(الكاريبي 

أة وقد أوصى المؤتمر العالمي األول المعني بالمر
بأن تنشئ جميع   1975المنعقد في المكسيك في عام 

الحكومات آلية لتعزيز وضع المرأة، ألن إضفاء الطابع  
المؤسسي على اهتمامات المرأة على جميع مستويات 
               ً                                 السياسة كان هدفا  للحركات النسائية في جميع أنحاء 

العالم. وقد جاء الزخم إلنشاء مثل هذه اآلليات من  
ة في التنمية ومشاركة الجنسين نموذجي دور المرأ

في عملية التنمية، في السبعينيات والثمانينيات. وكان 
إنشاء آلية محددة ملحقة بالحكومة وسيلة لتطوير  

ُ                                               ب نى أساسية حكومية وغير حكومية نظامية، يمكن أن  
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تبدأ في العمل كأساس لنظام دولي للمساواة بين 
ّ                    . كما أن تحو ل المجتمع يتطلب تحس20الجنسين ين            

وضع المرأة بالنسبة للرجل، من أجل تحقيق اإلنصاف  
واحترام حقوق اإلنسان لكل من المرأة والرجل، وكان 

                 ً      ً                        تمكين المرأة عنصرا  حاسما  في نموذج تحدى منظومة  
السلطة والمكانة واالمتياز في السعي إلى تحقيق  

 .21العدالة واإلنصاف للمرأة

أة الذي عقد وفي المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمر
رح تعميم مراعاة منظور1985في نيروبي في عام      ُ                     ، ط 

المساواة بين الجنسين، كاستراتيجية رئيسية لآلليات 
ّ                          الوطنية، على النحو المبي ن في استراتيجيات نيروبي                          

. وكان التعميم بمثابة شكل من أشكال  22التطلعية
                         ً              إضفاء الطابع المؤسسي، بدال  من دمج قضايا 

قتضاء، ودعت إليه سياسات دور الجنسين حسب اال
المرأة في التنمية ومشاركة الجنسين في عملية 

التنمية. وهدف تعميم مراعاة منظور المساواة بين 
الجنسين إلى النظر إلى أبعد من الترويج للمشاريع 

والبرامج الخاصة بالمرأة، وتناول قضايا الجنسين في 
ي هذا جميع القطاعات والوزارات واإلدارات. وقد يعن

ّ  ً                                      بدوره تحو ال  في الهياكل المؤسسية للحكومة والدولة،          
             ً     ً                              ويتطلب اهتماما  خاصا  بالروابط بين اآلليات الوطنية 

 .23المعنية بالمرأة وغيرها من مجاالت الحكومة 

وازداد الزخم إلنشاء مثل هذه المؤسسات، وبحلول 
، أنشأت 1985نهاية عقد األمم المتحدة للمرأة في عام 

  ً                       ً         ضوا  آليات وطنية، وذلك عمال  بتوصيات دولة ع  127
منهاج عمل بيجين، وشملت الخطوات الرامية إلى  

تحسين وضع المرأة تعديل السياسات العامة، والتغيير 
القانوني والتشريعي، والتغيير المؤسسي، والتغيير 

البرامجي، والتغيير في توليد المعرفة والبيانات 
 .24المصنفة حسب الجنس ونشرها

مؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في ومهد ال
الطريق لتوجيه الدعوة الرسمية إلى   )1995(بيجين  

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في إطار أوسع من  
  201إعالن ومنهاج عمل بيجين بموجب المادتين 

وأكد منهاج العمل على أهمية إعطاء  .)1اإلطار ( 202و
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة المسؤوليات الرئيسية 

عن ضمان دمج منظور المساواة بين الجنسين في  
السياسات والبرامج والخطط الحكومية على جميع  

   "حاء"هدف االستراتيجي . ويحدد ال25المستويات
من منهاج عمل بيجين إلى الحاجة إلى آليات 

 مؤسسية وطنية، مثل اآلليات الوطنية المعنية 
بالمرأة، تضمن تعميم مراعاة منظور المساواة بين 
الجنسين والنهوض بالمرأة. ومن الناحية المثالية، 
تعمل هذه اآلليات كمجموعة من الهياكل المتسقة 

حكومة، بهدف تحقيق المساواة داخل وخارج ال
وينبغي أن يتضمن ذلك استحداث أو تعزيز  .26للمرأة

أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى؛ ودمج منظور  
المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات 

العامة والبرامج والمشاريع؛ وتوفير البيانات 
والمعلومات المصنفة حسب الجنس ونشرها ألغراض  

 لتقييم. التخطيط وا

وجاء إنشاء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة لسد 
الفجوة المؤسسية في العمل على المساواة بين 

الجنسين والنهوض بالمرأة، وللعمل على تنفيذ 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل منهاج عمل 

 بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
مات من اعتماد                   ّ        ضد المرأة، التي مك نت الحكو 

االستراتيجيات الالزمة للنهوض بحقوق المرأة. وقد  
كان من المتوقع أن تنشأ اآلليات الوطنية المعنية 

                     ٍ                          بالمرأة على مستوى عال  داخل الحكومة، وأن تتمتع  
بالموارد وااللتزامات والصالحيات الكافية لألغراض 

تقديم المشورة بشأن تأثير جميع سياسات  )أ(التالية: 
 رصد وضع المرأة؛  )ب(كومة على المرأة؛ الح

 المساعدة على صياغة سياسات جديدة  )ج(
وتنفيذ االستراتيجيات والتدابير على نحو فعال 

 للقضاء على التمييز.
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 �يجين بشأن اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةالهدف االسترا�يجي "حاء" من منهاج عمل  . 1اإلطار  

وتتمثل مهمتها األساسية في  تعتبر األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة الوحدة المركزية لتنسيق السياسات داخل الحكومة. .201
 دعم عملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة مجاالت السياسة على نطاق الحكومة.

 األجهزة الوطنية لمهامها ما يلي:وتشمل الشروط الالزمة ألداء هذه 

 وجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة تحت مسؤولية وزير في مجلس الوزراء؛ ) أ(
إيجاد آليات أو عمليات مؤسسية تيسر، حسب االقتضاء، ال مركزية التخطيط والتنفيذ والرصد بهدف إشراك المنظمات  )ب(

 الحكومية والمنظمات المجتمعية من القاعدة إلى القمة؛غير 
 كفالة وجود موارد كافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية؛ ) ج(
 إتاحة فرصة للتأثير على وضع جميع السياسات العامة الحكومية. )د(

لى النهوض بالمرأة، تشجيع اعتماد ويتعين على الحكومات والقطاعات األخرى، لدى معالجتها لمسألة اآلليات التي تدعو إ . 202
السياسات والبرامج  سياسة عامة فعالة وواضحة ترمي إلى إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة

 بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آلثارها على كل من المرأة والرجل.

 األهداف االستراتيجية
 استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى. . 1حاء 
 إدماج المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع. . 2حاء 
 توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس ألغراض التخطيط والتقييم. . 3حاء 

 

   ّ                                              يمك ن عمل اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة الحكومات 
من اعتماد االستراتيجيات والسياسات والبرامج 

والخطط الالزمة، مع العمل عن كثب مع مؤسسات 
الدولة األخرى لضمان تعميم قضايا الجنسين في عمل 

مية تعميم مراعاة أه 2اإلطار ويوضح . 27الحكومة 
منظور المساواة بين الجنسين كأداة رئيسية لمعالجة 
قضايا الجنسين والنهوض بحقوق المرأة. وفي حين 

ُ                            يجب أن ت ستكمل اآلليات الوطنية المعني ة بالمرأة        
بمؤسسات وطنية فعالة لحقوق اإلنسان ومجتمع  

                                                 ً  مدني قوي، تؤدي اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة دورا  
    ً                                      فريدا  من حيث وضعها بين المؤسسات الحكومية  

ووالياتها المتخصصة بتعميم مراعاة منظور المساواة 
 بين الجنسين. 

 ويمكن أن تتخذ اآلليات الوطنية المعنية 
    ً           ً                كاال  مختلفة وفقا  للسياق وتختلف بالمرأة أش

                            ً        ومكاتب وإدارات ومديريات. وفقا  لذلك، بين وزارات 
قد تتواجد داخل مكتب الرئيس أو مكتب رئيس  

الوزراء؛ أو تكون حقيبة ضمن وزارة الدولة أو اإلدارة 
 المحلية؛ أو تكون وزارات في حد ذاتها. وتختلف  

. 28ومسؤولياتها ومواردهاواليات هذه اآلليات      ً أيضا  
وفي معظم الدول، تشكل اآلليات الوطنية المعنية 

           ً                                   بالمرأة جزءا  من الهيكل الحكومي. وفي دول أخرى، 
                                      ً       قد تكون خارج الحكومة ولكن ال تزال معترفا  بها، 
 وتضطلع بمسؤولية اآللية الوطنية المعنية بالمرأة 
في المحافل الوطنية والدولية. وعلى هذا النحو، 

مكن اعتبار هذه الهيئات أكثر استقاللية، أو أقل  ي
    ً      ً                                 نفوذا ، وفقا  لقدرتها على التفاوض حول الحدود 

 السياسية، لتصبح فعالة في تحسين وضع  
 . وبالتالي، ال يتوفر نهج واحد يناسب 29المرأة

 جميع األوضاع إلنشاء اآلليات الوطنية 
  المعنية بالمرأة.
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 تعميم منظور المساواة �ين الجنسين . 2اإلطار  

إلى الدول ومنظومة األمم المتحدة وسائر األطراف الفاعلة أن تنفذ منهاج العمل، وبخاصة عن طريق انتهاج سياسة  ]نطلب["
نشطة ومرئية مؤداها إدماج منظور نوع الجنس في مجرى الحياة العام على جميع المستويات، بما في ذلك إدماجه في عمليات 

 ."القتضاء، لكفالة التنفيذ الفعال للمنهاجتصميم جميع السياسات ورصدها وتقييمها، حسب ا

 ، متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة50/203قرار الجمعية العامة 

عمل مخطط، بما في ذلك  يمراعاة المساواة بين الجنسين هي عملية تقييم االنعكاسات على النساء والرجال نتيجة أل
                 ً                                                       ساء والرجال أبعادا  أساسية في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج التشريعات، يجعل من اهتمامات وتجارب الن

في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية حتى يستفيد النساء والرجال على قدم المساواة، ويتوقف عدم 
 المساواة.

 1997/2استنتاجات المجلس االقتصادي واالجتماعي المتفق عليها 

وفي حين يمكن أن تتخذ اآلليات الوطنية المعنية 
             ً                               بالمرأة أشكاال  متعددة وأن تختلف مهامها، حددت 

خمسة عناصر أساسية لجميع اآلليات الوطنية  "راي"
المعنية بالمرأة، بغض النظر عن السياق، من أجل  

 فعالية عملها:

 التسلسل منض ]   ٍ عال   مستوى على[ الموقع •
 على للتأثير ]والسلطة[ القرار لصنع الهرمي
 الحكومة؛ سياسة

ية والمسؤولية الوال تحديد  في الوضوح •
 الوظيفية؛ 

 الداعمة المدني المجتمع مجموعات مع  الروابط •
 مكانتها؛ وتعزيز المرأة بحقوق للنهوض

 والمالية؛ البشرية الموارد •
 . 30نفسها  الوطنية اآللية مساءلة •

وقد أيدت األمم المتحدة هذه المعايير في 
االستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع 

بشأن اآلليات  )1999/2( 1999المرأة في عام 
المؤسسية للنهوض بالمرأة في توصياتها. ومع ذلك، 
فإن مسائل السياق لها تأثيرها، حيث تواجه اآلليات 

ديات متباينة تعتمد على الوطنية المعنية بالمرأة تح
الموقع والثروة االقتصادية والهيكل الحكومي  

ّ                          واالستقرار السياسي والتغي رات االجتماعية والثقافية.                         
وينطبق هذا بشكل خاص على اآلليات الوطنية 

المعنية بالمرأة التي تعمل في بيئات مليئة بالتحديات 
حيث يكون الصراع أو االحتالل أو االنتقال السياسي  

النظامي من الوقائع اليومية، وتزداد بالتالي الحاجة 
إلى تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين  

واالستجابة لألحداث بما يراعي الفوارق بين  
الجنسين. ومن ثم، يكون أمام اآلليات الوطنية المعنية 

بالمرأة في البيئات المتقلبة أو االنتقالية مجموعة 
رص التي يجب أخذها في  مختلفة من القيود والف

االعتبار مقارنة مع اآلليات التي تعمل في ظل ظروف 
            ً   مستقرة نسبيا .

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة  .جيم
 في المنطقة العر�ية

ترك المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في 
            ً      ً                             بيجين انطباعا  راسخا  لدى الناشطين في مجال حقوق  
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المرأة، والمجتمع المدني، والحكومات في المنطقة 
العربية، إذ اجتمعوا في محاوالت إنشاء آليات وطنية 

مختلفة معنية بالمرأة للعمل مع الدول األعضاء في  
بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل   مجال المساواة

تبني منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع 
 أشكال التمييز ضد المرأة على الرغم من العديد 

 من التحفظات. 

وقبل انعقاد مؤتمر بيجين، اقتصر وجود اآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية بشكل  

ديريات أو الوحدات أساسي على اإلدارات أو الم
التابعة للوزارات ذات الوالية الواسعة مثل وزارات  

التنمية االجتماعية. ويشير تقرير عن مؤسسات 
 إلى  2010لعام المعنية بشؤون المرأة الوطنية 

، 1967النمو التدريجي لمثل هذه الكيانات منذ عام 
 عندما أنشأت الجمهورية العربية السورية االتحاد 

أة السورية كجزء من السلطة التنفيذية العام للمر
  1970. وتبعتها مصر في عام 31والتشريعية

وزارة الشؤون  داخلبإنشاء مديرية شؤون المرأة 
خطوات  دول أخرى في المنطقة  اتخذتاالجتماعية. و

كرد فعل على المؤتمرات الدولية للمرأة التي  مماثلة
 .197532بدأت في عام 

مات في المنطقة العربية ، أبدت الحكو1995ومنذ عام 
معنية  التزامات أقوى بدعم إنشاء آليات وطنية

مرأة، بما في ذلك رفع مستوى العديد منها من لجان بال
أو مجالس إلى وزارات. وكانت لهذه المؤسسات، في 

العديد من المناسبات، روابط قوية مع هياكل السلطة 
نت في بلدانها بالنظر إلى أنه في كثير من الحاالت كا
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ترأسها السيدات 

                                ً       ً        األوائل في الدول، مما كفل لها دعما  سياسيا  أقوى. 
ّ                               وبي نت دراسة أجرتها اإلسكوا في عام   ، أنه 2010  

من بين اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة التي تم 
منها   8، ترأست آلية 15والتي بلغ عددها  تأسيسها

 . 33سيدات أوائل 

ليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية اآل و 
في بعض الدول، تعمل ف          ً                 تتخذ حاليا  هياكل مختلفة.  

قائمة بذاتها   والية اآلليات كوزارات كاملة إما لها  هذه  
           ً                                     مخصصة تحديدا  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

أو لديها حقائب   ) دولة فلسطين  كما هو الحال في ( 
أو مشتركة تشمل شؤون المرأة / وزارية أوسع و 
كما هو الحال في تونس  (أخرى واليات  باإلضافة إلى  

في بلدان عربية أخرى، تتخذ اآلليات و .  ) والمغرب 
بالمرأة شكل مؤسسات شبه حكومية   الوطنية المعنية 

. أما  34) األردن، والبحرين، والكويت، ومصر، واليمن ( 
لبنان فهو حالة منفردة، حيث تتقاسم وزارة الدولة 

، واللجنة الوطنية 35للتمكين االقتصادي للمرأة والشباب 
 للمرأة اللبنانية محفظة المساواة بين الجنسين. 

ية بالمرأة، تعد ومع ذلك، فإن اآلليات الوطنية المعن
ً                   عموما  محدودة القدرة مقارنة  بالمؤسسات األخرى،                       ً    

                       ً                         وهو مصدر قلق تواجهه أيضا  اآلليات الوطنية المعنية 
بالمرأة في سياقات خارج المنطقة العربية. وتقوم  

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة بصعوبة بتنفيذ مهامها  
وجود                                ً      ً    لعدة أسباب: قد يكون عملها معزوال  ومهمشا ؛ و

عدم إيالء هياكل يسيطر عليها الرجال الى حد بعيد؛ و
ألزمات االقتصادية ا في سياققضايا المرأة االهتمام ل

 .  36والصراعات التي تواجهها بعض الدول العربية
اآلليات الوطنية المعنية وفي بعض السياقات، تكون 

مجرد عمل رمزي، وهو ما ينعكس منذ البداية  بالمرأة
ضمن هذه اآلليات صود في تصميم في الضعف المق

في المنطقة العربية، والهيكل المؤسسي األكبر. 
واجهت اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة تحديات 

السياقات  التعامل مع منهامختلفة منذ إنشائها، 
االجتماعية واالقتصادية الراسخة، وضعف الهياكل 

المؤسسية الداخلية، ومحدودية الموارد البشرية 
. وقد 37الية، والمقاومة الثقافية واالجتماعيةوالم

العمل في تعين على اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 
 إطار 

تمثل في قلة ويالقدر الكافي من الدعم،  ال يوفر لها
 التمويل وكثرة العقبات التشريعية.
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ع أشكال اآلليات الوطنية المعنية                  ّ وعلى الرغم من تنو  
يات، كان لها في المنطقة بالمرأة وما تواجهه من تحد

العربية دور فعال في اإلبالغ عن جهود الدولة لتنفيذ 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

إلى إصالحات في   في الدعوةومنهاج عمل بيجين، و
منظور المساواة بين الجنسين، مثل   تراعيالقوانين 

ت إقرار قوانين التصدي للعنف ضد المرأة ومبادرا

التمكين االقتصادي. وبسبب الطبيعة الفريدة لآلليات 
الوطنية المعنية بالمرأة ومحدودية الموارد المخصصة 
لها، مقارنة بالكيانات الحكومية األخرى، تعتمد اآلليات 

الوطنية المعنية بالمرأة بشكل كبير على عالقاتها مع 
الجهات المانحة والمجتمع المدني والمؤسسات 

 طراف واآلليات الحكومية األخرى،  المتعددة األ
 لدعم عملها.

 قائمة باآلليات الوطنية المعنية بالمرأة المكلفة في منطقة اإلسكوا . 1الجدول  

 النوع  لمرأة المعنية با اآللية الوطنية   الدولة 

 وكالة حكومية األردنية لشؤون المرأةاللجنة الوطنية  األردن 

 وكالة حكومية االتحاد النسائي العام اإلمارات العر�ية المتحدة 

 وكالة حكومية المجلس األعلى للمرأة البح��ن 

 وزارة وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن تونس 

 وكالة حكومية والسكانالهيئة السورية لشؤون األسرة  الجمهو��ة العر�ية السو��ة 

 وزارة وزارة الرعاية والضمان االجتماعي السودان 

 وكالة حكومية اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية العراق 

 وزارة وزارة التنمية االجتماعية  ُ   ع مان 

 وزارة وزارة شؤون المرأة دولة فلسطين 

 وكالة حكومية مؤسسة قطر للعمل االجتماعي قطر 

وكالة حكومية تابعة لوزارة التنمية  المجلس األعلى لشؤون األسرة الكويت 
 االجتماعية

 وزارة دولة وزارة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب لبنان 

 وكالة حكومية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 حكوميةدائرة  دائرة تمكين المرأة، مجلس الوزراء لي�يا 

 وكالة حكومية المجلس القومي للمرأة مصر 

وزارة األسرة والتضامن والتنمية االجتماعية والمساواة  المغرب 
 واألسرة

 وزارة

وكالة حكومية تابعة لوزارة التنمية  مجلس شؤون األسرة المملكة العر�ية السعودية 
 االجتماعية والعمل

 وزارة االجتماعية واألسرة والطفولةوزارة الشؤون  مو��تانيا 

 وزارة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل اليمن 

  بيانات من قائمة اإلسكوا لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة.  المصدر: 
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       ً                                         واعتبارا  من تاريخ هذه المطبوعة، كانت جميع الدول 
آليات  ّ    كل فت دولة قد  18األعضاء في اإلسكوا وعددها 

. وهي في بعض  )1الجدول (لمرأة بامعنية وطنية 
األحيان وكاالت حكومية مكلفة بأداء مهام محددة 

تتمثل في العمل من أجل النهوض بالمرأة، وفي أحيان 
للعمل على  ةمشترك والياتُ                       ا خرى وزارات حكومية لها 

أولوية.  النهوض بالمرأة من بين مجاالت أخرى ذات 
والهيكالن هما على أعلى مستوى في الحكومة  

والدولة، ويتمتعان بالتقدير والتأثير على نحو يجدر 
ذكره. وللهيكلين مزاياهما. فمن ناحية، قد تتمتع  
مؤسسات الدولة بدرجة من الحكم الذاتي خارج 

التغييرات الحكومية المرتبطة بالدورات السياسية. 
جريت ثمانية تعديالت على سبيل المثال، في حين أ 

 ، ظلت قيادة 2011وزارية في األردن منذ عام 
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة دون تغيير 
 خالل تلك الفترة، مما أتاح درجة من القدرة على 

 التنبؤ واالستمرارية.

من ناحية أخرى، يكون للوزارات المكلفة بالنهوض 
 وقد  بالمرأة صوت على مستوى مجلس الوزراء،

تكون في وضع أفضل القتراح تغييرات في السياسة 
والمشاركة في حوار حكومي كامل بشأن القضايا ذات 

 الصلة. ومع ذلك، وبالنظر إلى المهام المشتركة 
لمعظم اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ذات الصلة 

 بالوزارة، تتنافس قضايا النهوض بالمرأة في الغالب 
ز                               ّ ماعية األخرى، وقد ال تتلقى الحي  مع األولويات االجت

 أو االهتمام الالزم على مستوى مجلس الوزراء. 

 اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من    والية تحدد  و 
 الدولة. على سبيل  / خالل موقعها في الحكومة 

المثال، تميل الوكاالت الحكومية المستقلة إلى التركيز  
أكثر على المشورة السياسية والمناصرة، بينما تؤدي  
            ً      ً                             الوزارات دورا  رائدا  في وضع السياسات وتنفيذها.  

بالتشريعات الوطنية    يقتدي   بهذه المهام والتكليف  
وااللتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان  

الحكومية واألولويات السياسية  واالستراتيجيات  
اآلليات الوطنية    والية واالحتياجات المعلنة. كما أن  

،  مهامها المعنية بالمرأة ومسؤوليتها المعلنة عن النهوض ب 
أمر بالغ األهمية لتحقيق النجاح في عملها. ويشمل ذلك  

الجهود المكرسة لمعالجة مظاهر التمييز على أساس  
ذلك الجهود المبذولة  الجنس والعنف ضد المرأة، وك 

لتعميم مراعاة كفاءة الجنسين في عمل مختلف  
الكيانات الحكومية لتحقيق المساواة في القانون  

 والممارسة، لكل من النساء والرجال والفتيات والفتيان. 

ّ          عد لت واليتهامرأة التي اآلليات الوطنية المعنية بال . 2الجدول     

 تعد�ل نوع ال 
 اإلجابة 

 ال إجابة  ال نعم
 1 2 8   لآللية الوطنية المعنية بالمرأة قامت بمراجعة وإعادة تع��ف األساس السياسي والتنظيمي  

 2 1 8 القانوني لآللية الوطنية المعنية بالمرأة حددت األساس  

 1 1 9 لمرأة في السياسة والتخطيط واإلشراف المعنية با حددت دور اآللية الوطنية  

 2 1 8 الوطنية المعنية بالمرأة ومسؤوليا�ها هناك تش��ع يحدد دور اآللية  

 2 2 7 حددت أطر المساءلة 
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وفي المنطقة العربية، تعد منظمات المجتمع المدني، 
                         ً     ً                 إن وجدت، جهات معنية وشريكا  هاما  لآلليات الوطنية 
المعنية بالمرأة. فالمجتمع المدني، بحكم تعريفه، يمثل 

مجموعات اجتماعية تسعى إلى تعزيز مصالح 
ً               مشتركة تنبثق عادة  من قيم مشتركة . لذلك، فإن 38                

      ً     ً        مستأمنا  هاما  للدعم  وفرني ت الروابط مع المجتمع المد
اآلليات الوطنية  في إطارهوالتأثير يمكن أن تعمل 

تنفيذ مهامها، وتعزيز نفوذها، على المعنية بالمرأة 
 .وتوسيع برامجها ودعمها

  فيوتتباين آليات الروابط مع المجتمع المدني 
من بين أعضاء المجلس   المنطقة. على سبيل المثال،

ممثلون   المجلس القومي للمرأة في مصر الذي يدير
بينما تقوم الوزارات ذات  ؛39عن المجتمع المدني

الصلة في كثير من األحيان بإنشاء هياكل مخصصة 
للعمل على المهام المحددة ذات االهتمام المشترك بين 

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ومنظمات المجتمع 
ني، مثل تصميم خطة عمل وطنية من أجل المرأة  المد

 . 40والسالم واألمن في اليمن 

وفي جميع الحاالت، تكشف األشكال المختلفة لهياكل 
المجتمع المدني عن إنجازات وفرص مهمة. في لبنان، 

المجتمع المدني باعتباره  يعتبرعلى سبيل المثال، 
العمليات بارزة في ال هسهاماتإل     ً نظرا  ركيزة لالستقرار، 

. 41الالجئين قضايااالنتخابية والقضايا البيئية و

ويتناغم العديد من هذه القضايا مع مهام وأولويات 
 اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة.

ُ                               وعلى الرغم مما ذ كر أعاله، شهد الكثير من اآلليات                 
 الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة عدة تغييرات 

سح أجرته اإلسكوا في . وقد أظهر م2010منذ عام 
فقد أشار الكثير من  بعض هذه التطورات.  2018عام 

 إلى أنها اإلحدى عشرة التي شملها المسح اآلليات
مالمح  ال 2الجدول  ّ  ي نويبها. واليتقامت بتعديل 

الرئيسية لهذه التعديالت. ومع ذلك، قد يكون لهذه 
التغييرات تأثير سلبي على دور اآلليات الوطنية 
المعنية بالمرأة ووضعها. ومن شأن إجراء تحليل  

 .لهذه المسألةتقييم جيد   توفيرق ونوعي آخر     ّ متعم  

ت في عام  بدأ وقد انتشرت التغييرات السياسية التي  
في جميع أنحاء المنطقة العربية وأطاحت ببعض    2010

                          ً                         القادة ممن كانوا األطول حكما  في العالم. وعلى الرغم  
صالحات  اإل السلطة، ال تزال    على مستوى الت          ّ من التحو  

  ، وتشكل بالتالي القطاع العام بطيئة وغير فعالة في  
     ً      ً                                       تهديدا  خطيرا  لفعالية الهياكل اإلدارية وقدرتها على  

  في المنطقة   ت بداية االضطراريا ومنذ  .  42االستجابة 
 العربية، دعي بعض اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة  

ّ      في المنطقة إلى إظهار قدرتها على االستجابة للتغي رات                                                
في المشاهد السياسية واالقتصادية والجغرافية  

 واالجتماعية والثقافية وتأثيرها على النساء والفتيات. 

 



 

 

 

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة  . 2
والسياق  في المنطقة العر�ية  

 الذي تعمل فيه      ّ    المتغي ر  
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في المنطقة  الوطنية المعنية بالمرأة    اآلليات . 2
 الذي تعمل فيه              ّ    والسياق المتغي ر  العر�ية  

كما نوقش في الفصل السابق، إن النهوض بالمساواة 
المنطقة  بين الجنسين وحقوق المرأة في جميع أنحاء 

                                   ً           العربية مهمة شاقة، أصبحت أكثر تعقيدا  في العقد 
الماضي بسبب العديد من الصدمات الجيوسياسية 

اقتصادية، باإلضافة إلى تفاقم الصراع   والجيو
 تسبب انخفاض أسعار النفط في   فقد االجتماعي.

انخفاض إجمالي إيرادات المنطقة    ً  مثال  ب 2014عام 
  322.7إلى  2014 مليار دوالر في عام  697.3من 

. ونتيجة لذلك، كان على 201643مليار دوالر في عام 
النفقات الدول العربية إجراء تخفيضات هائلة في 

ّ         الحي ز المالي            ً        واإلعانات نظرا  لتقلص  العامة . على سبيل    
 40المثال، ارتفعت تكلفة زيت الوقود الثقيل بنسبة 

، 44في المائة للمخابز ومنتجي األغذية في مصر
ّ       مم ا ساهمتكلفة إلى المستهلكين ال لت هذهانتقو في   

 تفاقم الصراع االجتماعي. 

ً        استجابة  لذلك،  اآلليات الوطنية المعنية   واصلت والية      
ّ  بالمرأة وقدرتها ومساحة عملها، تغي ر ّ  وتطو ر ها                                 . ها   

تحديد السبل الكفيلة بتحقيق فعاليتها  عليهاوكان 
وتعويض التداعيات السلبية للصدمات وعدم 

االضطالع بهذا العمل بموارد أقل  ال بلقرار، االست
وقدرات محدودة وفي بيئة عمل هشة معادية 

 كان  األحيان،  معظمها على نحو متزايد. وفي واليتل
تبني وترتيبات مؤسسية جديدة،  ال بد من اعتماد

بديلة. ويتناول هذا الفصل القضايا التي  عملأساليب 
في فترات  المؤسسات بشكل عام خالل  هاتواجه

السياسي، في ما يتعلق  نتقالاالحتالل والصراع واال
باآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. ويتناول الفصل 

بعض العوامل السياقية المختارة التي أثرت على عمل 

شاشة هذه المؤسسات، مثل الديناميات واله
ّ    تصو راتالسياسية، وتدابير التقشف وتأثيرها، وال    

، وإمكانية وصول اآلليات الوطنية المعنية ةالعام
بالمرأة إلى جمهور دوائرها الرئيسية والجهات المعنية 

 الرئيسية فيها.

 سياق الهشاشة السياسية .ألف

تفاقم   إلى 2010عدم االستقرار اإلقليمي منذ عام أدى 
ضعاف مؤسسات الدولة. إو ،الهشاشةالمظالم، وتعميق 

الت والصراعات في المنطقة                    ّ وقد اتخذت هذه التحو  
             ً                                      العربية أشكاال  مختلفة، بما في ذلك المقاومة المدنية، 

والعنف داخل الدولة، واتفاقات تقاسم السلطة عقب 
قائمة على األنظمة وإنشاء دول  ،انتهاء الصراع

اطية. ويمكن ل نحو مزيد من الديمقر        ّ ، والتحو  يةمناأل
، حيث مدىأن يكون لما سبق آثار عميقة طويلة ال

  لوالياتهاؤسسات الدولة تزداد صعوبة تنفيذ م
. وحتى في  التي تعمل فيها سياقات الهشةالفي ظل 

                       ً                           المجتمعات المستقرة نسبيا ، يمكن لهذه الديناميات أن 
بر ع  يةقضايا األمنالتنتشر عبر تدفقات الالجئين، و

                                           ً  الحدود، وشواغل عدم االستقرار الجيوسياسي، فضال   
تراجع العمليات عن تكاليف الفرصة البديلة بسبب 

 االستثمار.و التجارية

كما تشكل االستجابة لحاالت عدم االستقرار اإلقليمي 
تكاليف إضافية  ها       ً                    هذه سببا  للقلق، حيث ينتج عن

وة للتخفيف من اآلثار ومنع التداعيات المباشرة. عال
             ً                                    على ذلك، غالبا  ما تأتي االستجابات األمنية القاسية  
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على حساب المساحة المتاحة للنشاط المدني وحرية 
التعبير وحرية التجمع، وكلها عناصر أساسية في أي 

. ويمكن لهذه االستجابات أن  الرشيدة إطار للحوكمة
تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتوتر العالقة بين  

ع المدني، وكذلك بين الوكاالت الحكومات والمجتم
الحكومية المدنية وغير المدنية، مما يؤدي إلى حلقة 

            ً داد تدريجيا  مفرغة من الهشاشة السياسية قد تز
 صعوبة إبطالها.

المطالب الرئيسية   من، على سبيل المثال، تونسفي 
تحقيق مزيد من   2011-2010 الفترة اتخالل انتفاض

مساواة بين الجنسين التقدم في الخطة المتعلقة بال
                                         ً         وتمكين المرأة، الذي كان في ذلك الحين راسخا  بالفعل 

ً                        ومتقدما  مقارنة  بدول أخرى في المنطقة.   وكان      ً       
                           ً              تونس إطار تشريعي تقدمي نسبيا  في ما يتعلق ل

باألحوال الشخصية أو قانون األسرة، ومجموعة 
من السياسات لمعالجة التمييز القائم على  متميزة

وتعزيز النهوض بالمرأة. كما أن  ماعيالنوع االجت
صادقتا اللتين عربيتين الدولتين التونس هي إحدى 

على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء  
 يقضيعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي 

بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى والتحقيق. كما أجرت 
وطني لمنهاج           ً      ً                    تونس تدقيقا  وطنيا  يتعلق بالتنفيذ ال

 عمل بيجين. 

                                  ً             شهدت الحركة النسوية التونسية فرصا  في انتفاضات 
ل سياسي،                   ّ وما رافقها من تحو    2011-2010الفترة  

للمطالبة بمزيد من اإلصالحات وجذب االنتباه إلى  
                ً                                   قضايا المرأة. ردا  على ذلك، سحبت الحكومة االنتقالية  

  في تونس جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على 
  201145جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام  

وأنشأت وزارة قائمة بذاتها لشؤون المرأة. عالوة على  
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة    ت ذلك، أقر 

واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي المرسوم  
الذي يطالب بالمساواة بين الجنسين، وقوائم    35/2011

التأسيسي    المجلس وب في  انتخابية قائمة على التنا 

المقبل. وقد شكل ذلك سابقة في تاريخ حركة حقوق  
المرأة، ليس فقط في تونس، ولكن في المنطقة العربية  

            ً     ً                   ، وكان مكسبا  هاما  للمرأة التونسية. 46ككل 

ومن التحديات المتكررة التي تواجهها النساء اللواتي  
يشاركن في الثورات في جميع أنحاء العالم هو  

التجاهل، عقب االنتقال السياسي، للخطة المتعلقة  
ُ                             بحقوق المرأة التي و عدت بها خالل االحتجاجات. ومع                     
ذلك، ففي تونس يبدو أن هذه الخطة كانت قادرة على  

  ة النهضة القادم   حركة ثير على  الحفاظ على الزخم والتأ 
             ً          محافظ اجتماعيا  وإسالمي    ي حزب الى الحكم، وه 

، أطلقت تونس هيئة الحقيقة  2014معتدل. وفي عام  
التعذيب وغيره من    للتعامل مع قضايا والكرامة  

  1955انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت بين عامي  
، ال سيما ضد الجماعات اإلسالمية والمعارضين  2013و 
 ن نشطاء في مجال حقوق المرأة. م 

المساواة بين مبدأ ت تونس اعتمدوبعد الثورة، 
تمثيل مستوى  ، فازدادالجنسين في القوائم االنتخابية

ّ      مم ا أدىالمرأة ونجاح المرشحات  تقديم مدخالت   
وضع عملية هامة تراعي الفوارق بين الجنسين في 

ان                                  ً            الدستور الجديد. وتشكل النساء حاليا  ثلث البرلم
                    ً       ً      ً         . وأقر البرلمان مؤخرا  قانونا  رائدا  لحماية 47التونسي 

النساء من التحرش الجنسي وتبسيط اإلجراءات  
، ألغى الرئيس 2017لمحاكمة العنف المنزلي. وفي عام 

حظر على زواج النساء الجي قائد السبسي ابال
المسلمات لغير المسلمين في تونس واقترح مشروع 

 .للمساواة في الميراث قانون

    ً           قاسيا  بشكل خاص  اليمنفي المقابل، كان الوضع في 
ً     ، خاصة  وأنبالنسبة للنساء اليمن هو من أقل البلدان        

العديد من التحديات االجتماعية  ويواجه   ً   نموا ، 
بسبب الصراع              ً ازدادت خطورة  واالقتصادية التي 

. وحتى قبل 2015مارس /اإلقليمي المستمر منذ آذار
الفرد  ربة من أدنى نصيب الصراع، كان اليمن على مق

تكن  من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة، ولم 
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في المائة  32 تلمان، وكانالبر المرأة اليمنية ممثلة في
 18بلوغهن عمر من النساء اليمنيات متزوجات قبل 

المركز األخير في مؤشر   في. وقد حل اليمن 48سنة
الفجوة بين الجنسين في المنتدى االقتصادي العالمي 

 . 49معظم العقد الماضي خالل 

          ً                                    اليمن حاليا  أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث    شهد وي 
أكثر من ثالثة  ( مليون شخص    22.2يحتاج حوالي  

. وتشير  50إلى المساعدة أو الحماية   ) أرباع السكان 
راع قد أعاد اليمن إلى مستويات  التقديرات إلى أن الص 

، مما أبطل المكاسب التي تحققت  1998التنمية في عام  
. ومنذ بداية  51    ً                            مؤخرا  في أهداف التنمية المستدامة 

في المائة من السكان مشردين    10الصراع، أصبح  
مليون يمني من االنعدام الشديد    8.4     ً           داخليا . ويعاني  

د كان  ق فال. و لألمن الغذائي، معظمهم من النساء واألط 
لتدهور النظام الصحي تأثير مدمر على صحة النساء  
والفتيات. فقد تسبب نقص الغذاء وسوء التغذية في  

مليون امرأة بسوء التغذية وهدد    1.1إصابة حوالي  
امرأة من المحتمل أن يصبن بمضاعفات    75,000حياة  

. ويمكن أن تؤدي األوبئة مثل الكوليرا  52أثناء الوالدة 
خدج ومنخفضي األوزان،    والدة أطفال ا إلى  والدفتري 

 نزيف حاد بعد الوالدة. إلى حاالت  و 

عالوة على ذلك، لم يؤد الصراع إال إلى تفاقم حاالت 
عدم المساواة بين الجنسين الراسخة للغاية في اليمن. 

  باإلضافة إلىالفوضى الناجمة عن األزمة، ونتيجة 
تيات أكثر النساء والف بقيتالتهميش السائد للمرأة، 

عرضة للعنف واالستغالل. وتشكل النساء واألطفال 
 غادرفي المائة من النازحين بسبب األزمة. وبينما ي 75

ُ            الرجال مجتمعاتهم للقتال في الحرب، ت ترك النساء                                    
طفال وأفراد األرفاه  والحفاظ على إلدارة األسر

وهي مسؤولية   ،المسنين وأمنهم الجسدي ةسراأل
الخدمات االقتصادية  في غياب    ً        ً  تحديا  متزايدا   تواجه

 ارتفاعواالجتماعية األساسية. وتشير التقارير إلى 
في  271حاالت االغتصاب والعنف الجنسي بنسبة 

في المائة في عدد  36، وإلى زيادة بنسبة 53المائة

خدمات إلى الحصول على يسعين  واتيالنساء الل 
نوع ال العنف القائم على خاصة بالناجيات من

. كما ارتفعت معدالت زواج  2017في عام  االجتماعي
قبل نسبة الفتيات المتزوجات  وصلتاألطفال، حيث 

  2017في المائة في عام  66 سنة إلى 18بلوغ 
 . وحتى  201654في المائة في عام  52مقارنة مع 

مع االحتياجات الفريدة والملحة للنساء أثناء األزمة، 
كبير من مفاوضات السالم  النساء إلى حد إقصاءتم 

 األخيرة. ومع ذلك، سعت المرأة اليمنية منذ 
إلى المشاركة في عملية السالم من خالل   2015عام 

الذي تدعمه   التوافق النسوي اليمني للسالم واألمن
 األمم المتحدة. 

في وبينما تم حجب المرأة عن المناصب الرسمية 
ركة المرأة زيادة مشا إلى الصراع المطول أدىلسلطة، ا

األسرة وعلى المستويات المحلية  على مستوى
الحتياجات المجتمعية تلبية اوالوطنية والدولية ل

الحادة. وتحتل النساء الصدارة في دعم المجتمعات 
واألسر خالل الصراع وفي معالجة آثاره المدمرة. فهن 

يساهمن في عمليات السالم غير الرسمية؛ والتوسط  
؛ واالقتصاد. ولكن على الرغم بين األطراف المسلحة

، كان متعلق بالجنسين مما للصراع من أثر كبير
                           ً         ً   االهتمام بقضايا المرأة قليال  أو منعدما .

كذلك، أضر الصراع بشكل كبير بعمل وسالمة  
                                       �   مؤسسات الدولة، مع انهيار اإليرادات، والن ظم 
اإلدارية، والهياكل الهرمية للحوكة، إضافة إلى  
االنقسام بين صنعاء، العاصمة الرسمية، وعدن، 

. وقد رصدت اآللية الوطنية السابقة  ةمؤقتالالعاصمة 
ة الوطنية للمرأة، لمرأة في اليمن، وهي اللجنالمعنية با

أثر الصراع على النساء والفتيات في بداية الصراع 
، حيث عملت عن كثب مع شركاء في  2015في عام 

   ً                نظرا  لألزمة المالية والمجال اإلنساني. ومع ذلك، 
الناجمة عن الصراع، أصبحت اللجنة الوطنية للمرأة 

ً                                       مصابة  بالشلل وتوقف معظم عملياتها في أواخر        
 .2015عام 
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، تمكن فرع عدن 2018لفترة وجيزة في أوائل عام و
بعض عملياته  إطالقللمجلس الوطني للمرأة من إعادة 

 فترةبعد ومتعلقة برصد وضع المرأة.  وبذل جهود
ت إدارة شؤون المرأة والطفل في وزارة      ّ ، تول  ةقصير

 الشؤون االجتماعية والعمل، مهمة النهوض بالمرأة.

نف السياسي اإلقليمي، بلد آخر متأثر بالع األردنو
 يةفلسطينال األراضيوبالنظر إلى حدوده المشتركة مع 

والعراق والجمهورية العربية السورية  ،المحتلة
من الصراع، أشار تقرير صادر عن مفوضية   رينالمتضر

يونيو  /األمم المتحدة لشؤون الالجئين في حزيران
                                         ً  إلى أن األردن هو واحد من أكثر البلدان تضررا   2018

من األزمة السورية، فهو يحتل المرتبة الثانية في 
العالم من حيث عدد الالجئين إليه مقارنة بعدد سكانه، 

نسمة.   1,000الجئ لكل  89حيث بلغ عدد الالجئين 
ويعيش معظم الالجئين السوريين في األردن في  

 85يعيش أكثر من  إذمناطق حضرية وفي حالة فقر، 
. ويفرض مجموع  55رفي المائة منهم تحت خط الفق 

                                ً            الالجئين حقيقة ديمغرافية أثرت حتما  على الوضع 
التنموي والبنية التحتية االجتماعية للبلد، إلى جانب 

التكاليف المالية وغير المالية وتكاليف الفرصة البديلة 
المتزايدة المتعلقة باالستجابة ألزمة الالجئين. وقد 

وإلى  أدى ذلك إلى حرمان شديد مرتبط باالكتظاظ، 
مخاوف متعلقة بالحصول على التغذية والمياه، 

 .56                  ً          للشرائح األكثر تأثرا  في األردن 

في حين أن العديد من النساء يبدين الرغبة في و
                           ً                    المساهمة في دخل األسرة، غالبا  ما يجدن صعوبة في  

. وتلجأ بعض األسر إلى  57الوصول إلى فرص عمل
المالي لبناتهم زواج األطفال لضمان قدر أكبر من األمن 

وألنفسهم. عالوة على ذلك، يواجه األطفال السوريون  
   ً                                            عددا  من القضايا المتعلقة بنوعية التعليم المتاح 

التنمر والتكاليف المدرسية التي ال يمكن مشاكل و
من الالجئات السوريات  كثير. ويتعرض ال58ها    ّ تحمل  

في المجالين العام  النوع االجتماعيللعنف القائم على 
اإلجهاد المالي  ؤديوالخاص، مما يعوق حركتهن. وي

 تفاقموالتوترات المنزلية المترتبة على النزوح إلى 
 .59العنف المنزلينسب 

                                  ً      ً  وقد فرض تدفق الالجئين إلى األردن ضغطا  كبيرا  
        ً               الهش أصال  والذي حاجاته   الوطنيقتصاد االعلى 

ن المجتمعات تفوق موارده. وتتصاعد التوترات بي
 المضيفة والالجئين، حيث تشعر المجتمعات 

للخطر، بأنها مهددة     ً  أساسا  معرضة ال المضيفة
بالمنافسة على العمل، وعلى دعم الحكومة أو  

المنظمات غير الحكومية الدولية. وتعد التحديات 
شير يالمرتبطة بتدفق الالجئين حادة بشكل خاص؛ و

لفة من الحرمان  العديد من الدراسات إلى أشكال مخت
االقتصادي واالجتماعي الذي ينتشر بين الالجئين  

. وتشكل معالجة هذه القضايا 60والمجتمعات المضيفة
   ً       ً                                     ضغطا  إضافيا  على البنية التحتية االجتماعية وجهود 

المؤسسات األردنية ومنظمات المجتمع المدني التي 
تعمل على تخفيف الصعوبات االجتماعية واالقتصادية 

 لفئات السكانية المعرضة للخطر. لجميع ا

، تتعرض النساء في الضفة دولة فلسطينفي و
الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، للعقبات 

حياة تحت الذي يؤثر على الاليومية والقمع المنتشر 
في غزة، أدى الحصار المستمر واالحتالل اإلسرائيلي. 

إلى     ً                              عاما  واالعتداءات العسكرية المستمرة 12منذ 
                             ً                 تدمير سبل العيش، مما أدى فعليا  إلى شل االقتصاد 

في  61، كان 2014وارتفاع مستويات الفقر. وفي عام 
. عالوة على 61المائة من النساء عاطالت عن العمل

في المائة من السكان في غزة انعدام  47ذلك، يواجه 
بشكل غير متناسب على  الذي يؤثر  األمن الغذائي

. ويعد الفقر أحد المحددات 62ساءاألسر التي ترأسها ن
ّ              الرئيسية النعدام األمن الغذائي. فقد بي ن مسح إنفاق                                      

أن معدل الفقر في غزة  2017واستهالك األسرة لعام 
في المائة منذ عام  53إلى  38.8قد ارتفع من 

. وباإلضافة إلى العنف من مجتمعاتهن،  201163
ل  تتعرض النساء للعنف من القوات اإلسرائيلية. فخال

ُ     ق تلت  2014الهجوم اإلسرائيلي على غزة في عام 
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 . كما أصبح عدد 2,08864امرأة وأصيبت  260
 ال يحصى من النساء أرامل بسبب أعمال العنف 

ّ      التي تركتهن مصابات بصدمة جماعية وحم لتهن                                    
مسؤولية العمل كقائمات على رعاية أسرهن. ودمر 

ل  االحتالل نظام الرعاية الصحية داخل غزة. فخال
   ُ             ، ح رمت أكثر من  2014الهجوم العسكري في عام 

امرأة من الوصول إلى خدمات الصحة   40,000
 .65اإلنجابية األساسية 

وداخل الضفة الغربية على وجه الخصوص، تشمل 
بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء القيود 

المفروضة على الحركة؛ واالستخدام المفرط للقوة من 
قبل القوات اإلسرائيلية؛ والنزوح القسري وهدم  

المنازل؛ وعنف المستوطنين وزيادة بناء المستوطنات؛ 
. كما 66بناء الجدار  ومواصلةواحتجاز القاصرين؛ 

تتعرض النساء للمضايقات واالعتداءات وإطالق النار 
من قبل المستوطنين. ويترتب على هدم المنازل 

فقدان األصول االقتصادية الرئيسية لألسر 
الفلسطينية، ما يجبر النساء على البحث عن عمل، وقد 

العالقات األسرية. وفقدان المنزل يضر بالصحة   يوتر
. كما تنقسم 67من الجسدي للمرأةالنفسية واأل

              ً                               العائالت، وغالبا  ما تكون المرأة غير قادرة على 
الوصول إلى الخدمات األساسية بسبب قلة إمكانية  

التنقل والقيود على حركة األشخاص والبضائع. وفي  
الوقت الذي يحدث فيه االنتقال السياسي في تونس،  

، والصراع في اليمن، واالحتالل في دولة فلسطين
وأزمة الالجئين في األردن في الوقت الحاضر، من  
المهم أن نتذكر أن هذه الحاالت سيكون لها عواقب 
بعيدة المدى، سيتردد صداها في المستقبل، خاصة 

 بالنسبة للفتيات والنساء.

 تدا�ير التقشف .باء

عن تقرير لصندوق النقد الدولي  284أشار تحليل 
فريقيا إلى  أشمال في منطقة الشرق األوسط و البلدان

مجموعة واسعة من تدابير التقشف المطبقة في 
.  3الجدول في ، كما هو موضح 68ثماني دول عربية

ز المالي لتقديم                               ّ وهو بمثابة إشارة إلى تقلص الحي  
 الخدمات والحماية االجتماعية، مما يقلل من 

 اإلعانة المالية لألشد حاجة إليها. وتحد تدابير  
ة لمؤسسات الدولة التقشف هذه من الموارد المتاح

 ألداء وظائفها. 

 وفي بعض األحيان، تؤدي هذه التدابير إلى 
                                        ً  إلغاء بعض مؤسسات الدولة. في العراق، مثال ، 

، بما في ذلك 2015ء أربع وزارات في عام  تم إلغا
 وزارة شؤون المرأة، في حين تم دمج ثماني 

ز                             ّ . ويعزى ذلك إلى محدودية الحي  69وزارات أخرى 
المالي المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد الدولة 

 اإلسالمية في العراق والشام وانهيار أسعار النفط 
 على . وعلى الرغم من أن العراق 2014في عام 

تدريجي من التوترات االقتصادية ال مسار التعافي
 العميقة التي شهدها خالل السنوات الثالث 

                       ً                الماضية، فال يزال مستمرا  في إصالح موارد 
ز المالي الالزم لتمويل                            ّ المالية العامة، لتوفير الحي  

 .70خطط االنتعاش االقتصادي

 بإضعاف وبالمثل، تسببت االنتفاضة في تونس  
يث أدت إلى ية والنمو في البالد حاإلنتاج مسار

 في المائة في  1.8بنسبة  انكماش االقتصاد
 ، وكان قطاعا اإلنتاج الصناعي 201171عام 

ً                      ا . عالوة على ذلك، تشير انكماشوالسياحة األكثر 
التقديرات إلى أن الصراع في ليبيا المجاورة قد كلف 

في المائة في ناتجها المحلي  2تونس خسارة قدرها 
، بما في ذلك تكلفة 2015و 2011مالي بين عامي اإلج

               ً  مليون دوالر سنويا   880الرعاية االجتماعية البالغة 
ز                             ّ . وقد أثر هذا بدوره على الحي  72خالل تلك الفترة 

المالي المتاح للحكومة التونسية، والموارد المتاحة 
لتقديم الخدمات وإجمالي المنظومة البيئية 

 االقتصادية.و االجتماعية



26 
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 2018-2011لمرأة في تونس، المعنية بااآللية الوطنية  . 4الجدول  

 المعنية بالمرأةاآللية الوطنية  تا��خ مجلس الوزراء

 والطفولة وكبار السنوزارة شؤون المرأة واألسرة  2011كانون الثاني/ينا�ر  4

 وزارة المرأة واألسرة   2011آذار/مارس   06  – 2011كانون الثاني/ينا�ر   17

 وزارة شؤون المرأة 2011كانون األول/ديسمبر  23 -  2011آذار/مارس  7

 وزارة المرأة واألسرة 2013آذار/مارس  12 -  2011كانون األول/ديسمبر  24

 وزارة المرأة واألسرة 2014كانون الثاني/ينا�ر    28  - 2013آذار/مارس  13

 لشباب والرياضة والمرأة واألسرةوزارة ا 2015شباط/فبرا�ر  5  - 2014كانون الثاني/ينا�ر   29

 طفولةوزارة المرأة واألسرة وال 2016آب/أغسطس   26 -  2015شباط/فبرا�ر   6

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن  ً ا  حالي -  2016آب/أغسطس   27

 . 2019تونس، بوابة رئاسة الحكومة،  و؛ Tunisia, Official Printing Office, 2019تجميع اإلسكوا باالستناد إلى  المصدر: 

 

الحكومة االنتقالية في  اضطرتعلى هذه الخلفية، 
تحديد المجاالت التي يمكن أن تخفض   إلى  تونس

إعادة هيكلة الكيانات  ومنهافيها النفقات العامة، 
الحكومية، بما في ذلك إعادة حقيبة شؤون األسرة  
إلى وزارة المرأة، ولفترة وجيزة، دمج وزارة المرأة 

ّ     هو مبي ن فيواألسرة مع وزارة الشباب والرياضة، كما        
 . 4الجدول 

كما تتخذ الدول العربية تدابير التقشف كآليات 
سن لمواجهة تحديات أخرى. فعلى سبيل المثال، 

 ةالعام نفقاتاألردن العديد من قرارات إعادة تنظيم ال
ّ                 لمعالجة تأثير تغي ر المناخ على قطا  ً ال                ّ ع الزراعة، محو                  

تسبب التقلب  وقدموارد عن مجاالت أخرى.  بذلك
ّ          الناجم عن تغي ر المناخ  انخفاض إنتاجية القمح بنسبة  ب            

، 201473و 2010في المائة لكل هكتار بين عامي  38
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في المائة بين  41بينما انخفض إنتاج الطماطم بنسبة 
دخول م. وقد أثر ذلك على ال201674و 2013عامي 

المحلي عبر سلسلة القيمة الزراعية، واإليرادات من  
 الخبراء الزراعيين، واألمن الغذائي اإلجمالي. 

 ةالعام    ّ   تصو راتال .جيم

ّ    لتصو راتا مؤسسة تكون إجراءاتها   ة بتوفرالعام    
المفتاح  يمقبولة في المجتمع، هبناءة وإسهاماتها 

هذه التصورات وللحفاظ على منعتها وتعزيزها. 
تعاون الشعبي والمشاركة اإليجابية مع مثل  أساسية لل 

ُ           في حالة تونس، ب ذلت جهود  وهذه المؤسسات.                
واضحة لمعالجة المطالب الشعبية وإظهار محاوالت  

                                         �     حقيقية لتصحيح المظالم. على سبيل المثال، ا نشئت 
  2014يونيو /حزيران  1هيئة الحقيقة والكرامة في 

لنسبة ضمان إمكانية الوصول إلى العدالة با بهدف
للضحايا والناجين من االنتهاكات الجسيمة لحقوق  

وكانون  1955اإلنسان المرتكبة بين عام 
. وسجلت الهيئة ما يقرب من 2013ديسمبر /األول

                                     ً شكوى مقدمة من الضحايا، ربعهم تقريبا   65,000
 14جلسة فردية و 49,000ت عقدمن النساء. كما 

القضايا العشر ، أحالت 2018عام وفي جلسة علنية. 
األولى إلى الدائرة الجنائية المتخصصة. وبعد حوالي  

ة تقريرها النهائي في  هيئخمس سنوات، أصدرت ال
 .2019مارس /آذار

الجهات المعنية والدوائر االنتخابية   رحبتوبالمثل، 
إنشاء مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين  ب

سسة  مؤ ، وهو2016مايو /المرأة والرجل في أيار
المساواة بين الجنسين   بتعميم منظورمستقلة مكلفة 

التخطيط والبرمجة والتقييم ووضع  عمليات في 
الميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة 

وتتولى  يرأس المجلس رئيس الحكومة، ووالرجل. 
المرأة واألسرة والطفولة   نيابة رئاسة المجلس وزيرة

من ممثلين عن عدة جلس الموكبار السن. ويتألف 

ممثلين أخرى ذات صلة و  حكوميةوزارات ومؤسسات 
المجتمع المدني. اعتمد المجلس خطة عمل عن 

وطنية لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين 
يونيو  /وإضفاء الطابع المؤسسي عليه في حزيران

 ، وركز على إنشاء نظام للمساءلة عن العنف 2018
؛ وزيادة مشاركة المرأة 2020ام ضد المرأة بحلول ع 

في الهيئات السياسية والعامة على الصعيدين المركزي 
والمحلي؛ ووضع سياسات وخطط للتمكين االقتصادي 

للمرأة؛ واعتماد سياسات وخطط وميزانيات عامة 
تراعي منظور المساواة بين الجنسين بحلول عام  

؛ وتنفيذ حمالت توعية لتعميم مراعاة منظور 2020
 مساواة بين الجنسين. ال

  عنيةوتشمل الجهود الموازية األخرى إنشاء وحدات م
الجنسين في الوزارات ذات الصلة. بالمساواة بين 

مثل   أنشئت، 2018أكتوبر /       ً               واعتبارا  من تشرين األول 
في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون  هذه الوحدات

وحدات مماثلة  نشاءاالجتماعية، مع وجود خطط إل
. وغيرها، ربيةلشباب والرياضة ووزارة التفي وزارة ا

خطة عمل وطنية في تونس بشأن تنفيذ   وضعتوقد 
  ،م واألمنالحول المرأة والس 1325قرار مجلس األمن 

، من خالل عملية 2018مايو /في أيار اعتمدت
وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار  شملتتشاورية 

 ،لمتحدةألمم الووكاالت  ،والمجتمع المدني ،السن
 وجهات مانحة دولية. 

وفي دولة فلسطين، أنشأ مجلس الوزراء اللجنة 
 ،1325من الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس األ

برئاسة وزارة شؤون المرأة. وتشمل عضويتها 
مجموعة واسعة من الوزارات ومؤسسات الدولة 

تعمل هذه اللجنة كآلية وومنظمات المجتمع المدني. 
المشترك بين  عملتعاونية وتشاركية للحوار وال

مختلف الوكاالت الحكومية والشركاء من المجتمع 
لمرأة خطة العمل الوطنية المتعلقة باوضع ل المدني

ة على خطة العمل صادقوالسالم واألمن. وبعد الم
                   ً     ً  ، تضمنت الخطة تأكيدا  خاصا  2016الوطنية في عام 
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على حماية النساء والفتيات من آثار االحتالل  
 اإلسرائيلي وضمان المساءلة عن االنتهاكات 

 . وكان لذلك صدى لدى العديد من هالناجمة عن
ّ   إذ يسود تصو ر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني            

الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن ال تعالج  بأن
بشكل مناسب حاالت االحتالل. عالوة على ذلك، 
 صدقت دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات 
 وعدلت قانون االنتخابات الفلسطيني لضمان 

 في  )الكوتا( في المائة من الحصص 20نسبة 
 المجالس المحلية والمجلس التشريعي.

ّ                  ناقش هذا الفصل السياق المتغي ر في جميع أنحاء                              
رات على قدرات          ّ هذه التغي   ومدى تأثيرالمنطقة 

المؤسسات الوطنية، بما في ذلك اآلليات الوطنية 

                   ً              تنفيذ مهامها. وغالبا  ما تكون هذه  علىالمعنية بالمرأة، 
وعة بعوامل هيكلية طويلة التغيرات متتالية ومدف

مصنفة في إطار المناقشة السابقة على أنها و، مدىال
التقشف وإمكانية تدابير تتعلق بالضعف السياسي و

 عملالوصول إلى الموارد، وكذلك التصور الشعبي وال
مع الجهات المعنية. وبغض النظر عن مدى تأثير هذه 

بعض األدوات  يتوفررات على المؤسسات،      ّ التغي  
ستراتيجيات التي يمكن أن تستخدمها هذه واال

، وتحديد أساليب دورهاالمؤسسات للحفاظ على 
من  ، والعمل مع شركائها ومتجددةجديدة وأخرى 

الدوائر االنتخابية للحفاظ على المكاسب خالل 
رات لمواصلة العمل                        ّ ، وتخفيف آثار هذه التغي  المحققة

 .  تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسينعلى 
هذه األدوات واالستراتيجيات هي الفرضية  وكل 

 لمنعة في الفصل التالي. ا مناقشة مسألةالتأسيسية 
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 وطنية  ال ليات  اآل   بناء منعةخصائص   . 3
 لمرأة المعنية با 

ضمن اإلطار   ، ينطوي تعزيز المساواة بين الجنسين 
األوسع لحقوق اإلنسان، على تحديات واعتبارات 

 وتدعو فريدة واحتمال رد فعل عنيف في أي سياق.  
تحقيق قدر أكبر من إلى  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة  

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، منخرطة في 
ّ                ً      ّ عمل ي عد  بطبيعته ابداعيا  وتحو     ُ وينطوي على الكثير      ً ليا      

هذا العمل صعوبة في السياقات زداد  . وي التحديات   من 
المتأثرة بالصراع واالحتالل واالنتقال السياسي 

خبرة   وفي هذه الحاالت، تبرز الحاجة إلى النظامي.  
دة ن مسا في  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة ودورها  

عطاء األولوية العتبارات الجنسين، إل  ات الحكوم 
المساواة بين الجنسين وضمان تعميم مراعاة منظور  

من خالل عملها، بما في ذلك التخطيط االستراتيجي  
          ً            يواجه ضغوطا  كبيرة على سياق    ضمن ة  يزاني ووضع الم 

. لذلك، يجب أن تكون األخرى  والموارد   الموارد المالية 
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة قادرة على الحفاظ على 

ات الصعبة. لسياقا   عملها في هذه القوة الداخلية عند 
مسؤولية مجابهة هذه   وحدها   تتحمل   أن   ولكن ال ينبغي

والدينامية، بل أن تتشارك في ذلك مع الظروف الصعبة  
الحكومات والقادة السياسيين والجهات المانحة  
والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني  

 والجهات الفاعلة األخرى.

ة بالمرأة دور      ً                               وغالبا  ما تؤدي اآلليات الوطنية المعني
المحفز الرئيسي للمساواة بين الجنسين على مستوى 

الدولة. ويمتد دورها إلى التأثير على القرارات 
مخصصات الواالستراتيجيات والخطط والسياسات و

المساواة بية وتعميم القرارات األخرى ذات الصلة الالم
 بين الجنسين مع الحكومة. 

لمرأة ثقة با يةالمعن وتبني اآللية الوطنية المنيعة
السلطات الحكومية من خالل قدرتها على التواصل 

تجارب النساء والفتيات على أرض  ظهروعلى أن ت
الواقع. كما أن التعاون مع هياكل الدولة إلعداد التنفيذ 
الكفء والفعال للقوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز 

 دوريةحقوق اإلنسان للمرأة قد يستلزم تقديم تقارير 
ى هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، إل

مثل مجلس حقوق اإلنسان أو اللجنة المعنية بالقضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حول إجراءات  

الحكومة لتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة أو مساعدة 
الحكومات على إعداد ميزانيات مراعية لمنظور 

 على ذلك، يمكن  المساواة بين الجنسين. عالوة
  إشراكلآلليات الوطنية المعنية بالمرأة أن تضمن 

في االستشارات المتعلقة القيادات النسائية المحلية 
االستراتيجيات والخطط والسياسات الحكومية ب

 تجارب النساء والفتيات على  ظهرلضمان أنها ت
 أرض الواقع. 

اآلليات الوطنية المعنية  بقىلتحقيق ذلك، يجب أن ت
السياق المرأة سريعة االستجابة بغض النظر عن ب

 "جوديث رودن". وتقدم المتاحة مواردالو المطروح
، 2014الصادر في عام في كتابها عن عائد المنعة 

ي فرد أو أل    ً                          إطارا  يتكون من خمس خصائص يمكن 
،  ات متفاوتةبدرجوإن  ،مجتمع أو منظمة تطويرها

امة سلطات ع لدراسة فمن خالل لبناء المنعة. 
عة، مثل                          ً      ّ ومؤسسات وشركات تواجه ضغوطا  متنو  

ّ   الكوارث الطبيعية، وانهيار المرافق العامة وتغي ر                                              
المنعة المؤسسية،  بناءتقييم لخصائص   أجريالمناخ، 

: الوعي، وهي خصائص   خلص إلى تحديد أهم خمس
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 القدرة ع، والتكامل، والتنظيم الذاتي، و      ّ والتنو  
ّ  التكي فعلى      75. 

 زز بعضها ألنها تعمل بشكل هذه الخصائص تعو
 كيان على تحقيق أي مشترك على تعزيز قدرة 

 ،بمرونة مع البيئة الخارجية تعاملأهدافه، وال
 .  اإلنتاجوالحفاظ على القدرة الداخلية على 

 طة  ترابلة لبعضها وم               ّ هذه الخصائص مكم  و
عند تتعزز المنعة في ما بينها، إذ 

. ويمكن    ً معا   الخصائص الخمس توفر
تطوير كل جانب من جوانب المنعة 
بشكل مستقل، ولكن يجب أن تعمل 

أكبر قدر  لتحقيقبشكل متزامن 
 تأثير.ممكن من ال

ويسعى هذا الفصل إلى دراسة ما إذا 
كانت اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 

  إحدىفي المنطقة العربية قد طبقت 
 الخمس لبناء المنعة،خصائص هذه ال

ن هذا التطبيق قد ساهم وما إذا كا
 في العمل هافي ضمان استمرار

على إدارة العمل  وقدرتها بفعالية
الظروف  في ظلالمؤسسي 

. ويوثق هذا الفصل بعض 76الصعبة
الطرق التي اجتازت بها اآلليات 

 الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة السياقات 
 الصعبة، مما يدل على استخدامها لخصائص  

 ويستند الفصل إلى بيانات تم جمعها  منعة.بناء ال
 مع ممثلي اآلليات  أجريت من خالل مقابالت

 الوطنية المعنية بالمرأة والكيانات األخرى التي  
تحقيق المساواة في مجال اآلليات  هذه تتعاون مع

 بين الجنسين وتمكين المرأة. ويسعى هذا الفصل 
 تليا   ً                                   أيضا  إلى فهم التقاطع مع اإلطار األوسع لآل

 لمرأة كاإلطار الذي المعنية باالوطنية القوية 
 واعتمدته   ) Rai, 2003( "راي"اقترحته 

 األمم المتحدة. 

 الوعي  .ألف

      ً       ً    جانبا  أساسيا  من بالظروف المحيطةيعد الوعي 
نظم   وضعالمنعة ويتطلب من المؤسسات  جوانب

  ،واألصول ،القوةتقييم نقاط بهدف جمع المعلومات ل
 ،والتهديدات ،ومواطن الضعف ،وااللتزامات
تأثير والالعمل  االتساق في لضمان وذلك والمخاطر،

أو الجهات المستهدفة. /يجابي على المستفيدين واإل
بالظروف ضمان الوعي  تطلبيقد و

عقد اجتماعات منتظمة مع  المحيطة 
أو المسؤولين /الناخبين والشركاء و

طوير نوع من نظام الحكوميين أو ت
        ً  يعني أيضا  هو أو التقييم. و/الرصد و

اآلليات الوطنية  ضرورة حفاظ
المعنية بالمرأة على قدرتها على 

االستجابة لجميع القضايا التي تهم 
النساء والفتيات خاصة في أوقات 

الصراع أو االحتالل أو االنتقال 
السياسي النظامي. ومن المسلم به 

هذا ً        ا  تطوير أنه ليس من السهل دائم
الوعي، خاصة عندما المستوى من 

أو   ةمفاجئ اتاضطراب حدوث
 ةاألمد أو واسع ةأو طويل  ةشديد

 عندما                ً وينطبق ذلك أيضا  االنتشار. 
ّ     الظروف في تغي ر سرتكون    عي            

يحول دون إمكانية الوصول إلى  ومتواصل، ما 
المعلومات الموثوقة وانقطاع القنوات الموثوقة 

 مستوى زيادةيحتم ضرورة  ام لمعلومات،لتبادل ا
 فتراتالوعي بمرور الوقت لضمان تطبيقه في 

 االضطراب.وفي فترات االستقرار 

ُ               ً                     يمكن أن ي ستمد الوعي أيضا  من اليقظة الذهنية           
والقدرة على انفتاح العقل وتقبل التغيير. هذا يعني أن 

                  ً الحاالت كما هي، بدال   جاهدة إلدراكالمؤسسة تسعى 
افتراضات مسبقة أو   قائمة علىنظر   ةمن صياغة وجه

 . 77تفضيالت أو وقائع حديثة 

 واع

ً  ا  واعيأي أن يكون الكيان 
 ،هأصولو ،نقاط قوتهب

ومواطن  ،والتزاماته
ضعفه، والتهديدات 

. اواجههيوالمخاطر التي 
الوعي  ويتضمن ذلك

، أي المحيطةبالظروف 
القدرة والرغبة في التقييم 

المستمر، واستيعاب 
المعلومات الجديدة، 

ومواءمة اإلدراك مع اإلطار 
 .الزمني الفعلي

 .Rodin, 2014 :المصدر
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تم دعوة المجتمع، ت لدى    ً                     أخيرا ، لضمان تعزيز الوعي 
المؤسسات إلى التركيز على العمليات وكذلك على 

إلى                             ً      ً     ً  النتائج. وقد ال يكون ذلك دائما  ممكنا  نظرا  
الخضوع التنفيذ وفي  اإلسراع الماسة إلى لحاجةا
لمساءلة، ال سيما في السياقات المتأثرة بالصراع أو ل

التركيز على العمليات، ب ولكن السياقات اإلنسانية.
 تحسين عملها واستجابتها،  يمكن للمؤسسة

 إلى فقط إلى تحسين النتائج، بل ليس يؤدي  ما
  الفعليةلالحتياجات  الكليةاالستجابة  زيادة

 للنساء والفتيات.

على سبيل المثال، شرعت اللجنة الوطنية األردنية  
لشؤون المرأة في تطوير أول خطة عمل وطنية 

لسالم خاصة بها لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة وا
واألمن، ومراجعتها لالستراتيجية الوطنية للنهوض 

أفضت إلى بالمرأة من خالل عملية تشاورية تشاركية 
  فيعقد اجتماعات مع النساء في مناطق مختلفة 

سمحت هذه العملية بإدماج احتياجات واألردن. 
النساء والفتيات في خطة العمل الوطنية األردنية 

بشأن المرأة والسالم  1325تنفيذ قرار مجلس األمن ل
 القائمةواألمن، ومواءمة أهدافه مع االحتياجات 

 والبناء على فهم متعمق للسياق. 

في نهاية المطاف، يترجم الوعي الذاتي للمؤسسة إلى 
معرفتها لقدراتها ومحدوديتها في السياق الذي تعمل 

، تكون أكثر قدرة بالوعي عندما تتسم المؤسسة  و فيه.  
، وتوفير نظرة استشرافية على فهم المواقف كما هي،  

 السريعة وإعادة النظر في االفتراضات، واالستجابة  
من خالل دور اللجنة   ذلكللتغيير. ويتضح  الئمة م ال و 

الوطنية األردنية لشؤون المرأة، كلجنة وليس كوزارة، 
اظ قدراتها وضرورة الحف ل   إدراكها الثاقب مما يدل على  

جدول أعمالها على  و   روابطها مع المجتمع المدني على 
. وقد اختارت اللجنة الوطنية األردنية معه الموحد  

     ً    بعيدا  عن لشؤون المرأة االستمرار في العمل كلجنة  
المناقشات وقد أفضت  محاوالت تحويلها إلى وزارة.  

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون   ن عن ممثلي   التي ضمت 

ل إلى وزارة قد يكون     ّ لتحو  ا   رار بأن إلى اإلق المرأة  
 ليس كذلك  الحال   ولكن      ً                       مرغوبا  فيه في سياقات أخرى،  

ها يت في األردن حيث تسعى اللجنة للحفاظ على استقالل 
ً            بناء  على فعاليةعن الحكومة. و  الشراكة مع المجتمع      

اعتقاد داخل يسود  المدني، ال سيما المنظمات النسائية،  
ذا أصبحت إ   الشؤون المرأة بأنه اللجنة الوطنية األردنية 

ينظر إليها المجتمع المدني كذراع تنفيذي س وزارة،  
تجاه ه  جدول أعمال الحكومة وليس كحليف ومؤيد ل ل 

الحكومة. في هذا السياق، إن اللجنة الوطنية األردنية 
تتنافس مع المجتمع   ا ال ينبغي أن              ً      على قناعة أيضا  بأنه
باإلضافة و تمويل.  لحصول على ال ا المدني في العمل أو  

اللجنة الوطنية األردنية مع المجتمع المدني،   ة إلى شراك 
   ً                              أيضا  العديد من الشراكات مع وكاالت   عقدت اللجنة 

لمرأة من معنية باوآليات وطنية   ، ألمم المتحدةل 
 مختلف أنحاء العالم، وجهات مانحة. كما أن عالقتها 

 وقع م األمم المتحدة للمرأة أساسية لضمان ال  هيئة مع  
 المساواة بين الجنسين قضايا  تناول  االستراتيجي ل 

 في األردن.

وزارة شؤون المرأة الفلسطينية  تعمل، في المقابل
على  2003بموجب مرسوم صدر في عام  أنشئتالتي 

ضمان تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين 
                                        ً    في عمل الحكومة والخدمات التي تقدمها، فضال  عن 

الجهود المتعلقة بالمساواة بين بناء القدرات وتنسيق 
قد  وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية.  الجنسين

نجحت الوزارة في القيام بذلك ليس فقط تحت  
سياسي دائم                   ً            االحتالل، ولكن أيضا  في ظل مناخ

ّ                                        التغي ر ومحدودية التمويل على مستوى الحكومة.       
متعلقة والوزارة مسؤولة عن عدة أطر وسياسات 

النساء ذوات  وضعلعنف ضد المرأة، وبالتصدي ل
اإلعاقة، والتمكين االقتصادي للمرأة، والتمثيل 

السياسي للمرأة، وتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة 
تقدم خدمات مباشرة  ، لكنها ال78والسالم واألمن 

للنساء والفتيات الفلسطينيات. ويعود سبب عدم 
خدمات مباشرة إلى دراسة داخلية أجرتها  ل هاتقديم

 توفرهاخلصت إلى أن الخدمات المباشرة المختلفة 
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وزارات أخرى، مثل وزارة التنمية االجتماعية ووزارة 
ّ      ّ مم ا يمك نالصحة، باإلضافة إلى المجتمع المدني،    

الستفادة من هذه الجهود من اؤون المرأة وزارة ش
وليس تكرار الخدمات أو التنافس مع الجهات األخرى.  

التركيز األساسي     ً        نهجا  محوره وزارة ال اعتمدتوهكذا، 
التي تعتمد  على تطوير السياسات واالستراتيجيات

 على الخدمات األخرى. 

اللجنة    عن ويوضح هذان المثاالن  
الوطنية األردنية لشؤون المرأة  

  الفلسطينية، ووزارة شؤون المرأة  
للقيود التي    إدراك المؤسستين 

  القوة ، وكذلك عناصر  يواجهانها 
. وتهدف  سياق كل بلد في    األصول و 

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  
لضمان    واليتها إلى الحفاظ على  

  ، عن الحكومة   ية مستوى من االستقالل 
وكذلك الحفاظ على عالقات قوية مع  

ّ  أم ا المجتمع المدني.   وزارة شؤون     
قامت بتقييم  ف ،  الفلسطينية   المرأة 

قدرتها على تقديم خدمات مباشرة  
وأقرت بأن الجهات األخرى في وضع  

أفضل لتقديم هذه الخدمات، لذلك  
  يضمن اختارت أن تعمل كشريك  

تراعي  و      ّ        تمك ن المرأة تقديم خدمات  
في الحالتين، أظهرت كل  و الجنسين.  المساواة بين  

الذي تعمل    سياق ا وقدراتها وال واليته          ً   مؤسسة وعيا  ب 
ه، ما يتيح لها االرتقاء بعملها إلى أقصى حد، ال سيما  في 

 عدم االستقرار.   فترات نقص الموارد أو  في ظل  

 ع     ّ التنو   .باء

ع يعني أن المؤسسة ال تعتمد بالكامل على عنصر      ّ التنو  
هامة؛ وبالتالي، يمكن ال من عناصر التشغيلواحد 

نات أو األنشطة الهامة أو األساسية               ّ استبدال المكو  

ات أخرى، سواء كانت تقع على عاتق المؤسسة ن    ّ بمكو  
مصادر مختلفة   توفير تطلب ذلكأو شركائها. ويذاتها 

  ، مثل تأمين     ً         ً داخليا  وخارجيا   تسمح بامتالك القدرات
ّ           على غرار مو لد احتياطي(عناصر احتياطية بديلة            ( 

، بحيث يمكن  حاالتلضمان المرونة في العديد من ال
اللجوء الى االحتياطيات عند حدوث اضطراب، أو  

ويؤدي ذلك إلى بناء التحول إلى وضع تشغيلي بديل. 
 الضغوطتحمل  علىمؤسسة قدرة ال

أو حتى االستمرار في العمل أثناء 
ترات عدم االستقرار. األزمات أو ف

ع أن             ّ ، يمكن للتنو  "رودن"وبحسب 
مثل  ماديةيظهر في شكل عناصر 

غير ظم، وعناصر             � التحتية والن   ىالبن
 واألفكار. األبعاد الفردية، مثل مادية

 ،     ً                 ع أيضا  القيام بالتنويع            ّ يقتضي التنو  و 
أي االبتعاد عن الثقافة األحادية. وكما 

ت تكشف األمثلة أدناه، سعت اآلليا 
لمرأة إلى المعنية با الوطنية المختلفة  

ّ  تنو ع المشاركة في أنشطة م  مع  ة    
لحكومة والمجتمع المدني. وهي  ا 

تسعى بذلك إلى توسيع نطاق عملها 
وتأثيرها، مع ضمان اتباع نهج يراعي 

بين الجنسين على   المساواة 
الصعيدين المحلي والوطني. ويقدم 

عن   يمن القسم التالي أمثلة من األردن وتونس وال 
تنويع في  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة    تجارب 

التي تؤثر   الش شراكاتها لضمان معالجة أكبر عدد من  
 على النساء والفتيات. 

في األردن، تعمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون  ف
المرأة مع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية لضمان 

مل  تعصوتها على مستويات مختلفة. وهي  إيصال
تمثيل بالتحالفات مع المجتمع المدني و على بناء

 جنسين مساواة بين اللمتعلقة بالاللشواغل  الفاعل
 في اللجان والمنتديات المشتركة بين الوزارات.  

 ع    ّ متنو  

لكيان مصادر أي أن يكون ل
. لذلك، اتمختلفة للقدر

يمكنه أن يعمل بنجاح 
تعرض بعض يحتى عندما 

لتحديات:  اتقدرالعناصر 
فهناك عناصر أو أصول 

يمكن زائدة عن الحاجة. و
أو االستفادة امتالك لكيان ل

من مجموعة من القدرات 
أو األفكار أو مصادر 

المعلومات أو العناصر 
أو األشخاص أو  التقنية

 المجموعات.
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وقد أصبحت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
   ً                                             عضوا  في اللجنة الوزارية المشتركة للمرأة، برئاسة 

اعية، حيث شاركت في وزيرة التنمية االجتم
مناقشاتها واستفادت منها كقناة لعرض بعض 

لحصول على إلى امبادراتها. وبهذه الطريقة تسعى 
دعم اللجنة التي بدورها تقدم اإلجراءات المتفق عليها 
إلى مجلس الوزراء العتمادها. وتشارك اللجنة الوطنية 
األردنية لشؤون المرأة في مختلف مبادرات الحكومة 

تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين  لضمان
السياسة المالية، والخطة الوطنية   وضعبما في ذلك 

لإلحصاءات العامة، واللجنة العليا للتنمية المستدامة. 
 يقكما تقود اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة فر

العمل المشترك بين الوزارات المعني بالمساواة بين 
هيئة متعددة القطاعات تضم جميع  والجنسين، وه

الوزارات المختصة باإلضافة إلى ممثلين عن المجتمع 
المدني، مهمتها مراجعة وتحديث استراتيجية المرأة. 

وتضمن الروابط مع مختلف الهيئات الحكومية 
استمرار تعميم منظور المساواة بين الجنسين بغض  

النظر عن التغييرات السياسية داخل الحكومة،  
 وضح أهمية بناء الهياكل المؤسسية. وت

اللجنة الوطنية   في بداية الصراع في اليمن، تولتو
زمام المبادرة في العمل على جدول       ً سابقا  للمرأة 

أعمال للنهوض بالمرأة وأصبحت اآللية الوطنية  
 مع عملت اللجنة عن كثبولمرأة. المعنية باالرسمية 
أة في المسؤولة عن تقديم الخدمات للمراإلدارات 

 ةالوطني مختلف الوزارات على تنسيق الجهود
وعلى تنمية القدرات في بالمرأة  المتعلقة بالنهوض

 عن العمل في عامتوقفت اللجنة  ولكن. هذا المجال
بسبب الصراع. وباستثناء إدارة شؤون المرأة  2015

  تراجعوالطفل في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
داخل الوزارات المختلفة  المرأةالمتعلقة بدور اإلدارات 

مع تصاعد الصراع وإغالق المكاتب الحكومية  
المركزية. وقد واصلت إدارة شؤون المرأة والطفل، 

على المستوى المركزي في عدن وعلى مستوى 
المحافظات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، 

 تولتلنساء ولتقديم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية 
لجنة الوطنية للمرأة. وقد لوحظ أثر ذلك على أعمال ال

 على تقديم اإلدارة تعملمستوى المحافظات حيث 
 .للمرأةخدمات ال

لمرأة في العامة ل دارةاإلوفي تونس، أعيد إنشاء 
وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن في كانون 

كانت هذه  و، بعد االنتفاضة. 2011ديسمبر /األول
ر إلى الدور الذي أداه النشطاء خطوة هامة بالنظ

المرحلة  في االحتجاجات ومه بدء والحركات النسائية 
 الوزارة، في مرأةعامة لل دارة التهتم اإلاالنتقالية. و 

بتعميم منظور المساواة بين الجنسين؛ وتقييم  
 المساواة بينواقتراح التشريعات التي تراعي 

بعة وضع  اإلنذار المبكر مع متانظم الجنسين؛ واعتماد 
المرأة؛ وتطوير آليات وسياسات وبرامج لتمكين 

العديد من يشمل  المرأة. وتعمل اإلدارة في سياق
اآلليات واالستراتيجيات المتعلقة بقضايا الجنسين في 

لجنة خاصة معنية بالمرأة والتنمية تسهم  منهاتونس،  
في وضع استراتيجيات التنمية واالستراتيجيات 

المرأة في تونس والبرنامج  الوطنية لتعزيز وضع 
تعزيز المساواة بين الجنسين. وتقوم بالوطني الخاص 

جلس النظراء للمساواة م الوزارة بهذا العمل من خالل 
منذ  بدأ عملهوتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي 

  بإدماج منظورهذا المجلس مكلف و. 2017مارس /آذار
التخطيط  عمليات المساواة بين الجنسين في

والبرمجة والتقييم ووضع الميزانية، للقضاء على 
. ويرأس المرأة والرجلجميع أشكال التمييز بين 
وتتولى نيابة رئاسة  المجلس رئيس الحكومة، 

المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن.  المجلس وزيرة
ات ويضم المجلس ممثلين عن عدة وزارات ومؤسس

عن المجتمع المدني. وتعمل ممثلين أخرى و حكومية  
ّ       مم ا يشيرالوزارة كأمانة لها.  لى كيفية تنويع وزارة إ  

المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن لحقيبتها الوزارية 
                                               ً  لضمان تأثيرها عبر مجموعة من المبادرات، ولكن أيضا  

لضمان حصولها على الدعم من الكيانات األخرى ذات  
 ي الحكومة. الصلة ف
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بين مختلف   التنسيق واالتساق حسنيضمن التكامل 
مع  بلحسب، ف، ليس داخل المؤسسة عناصر النظام

، وخاصة  نفسه السياق كيانات أخرى تعمل في
في مجال حقوق المرأة ومنظمات المجتمع  اشطينالن

ع، يسعى التكامل      ّ التنو   جانب  المدني. وبالترافق مع
إلى االستفادة من مختلف الجهات الفاعلة. وفي حين  

أن التنوع قد يجلب 
بدائل متباينة، فإن /خيارات/      ً أفكارا  

التكامل يعني المشاركة بشكل 
فاعلة الجهات الاستباقي مع مختلف 

ّ     هذه المتغي رات  لتحليل وتفسير          
عمل. لل وتقديم آليات وحلول جديدة 
لذلك، فإن العديد من اآلليات 

الوطنية المعنية بالمرأة، تتواصل 
مع اآلليات األخرى   عن كثبوتعمل 

الجنسين؛  المساواة بينب عنيةالم
والمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ 
ات القياد هاوقادة المجتمع بما في

النسائية؛ والهيئات األكاديمية 
ومراكز البحوث؛ واألحزاب  

السياسية؛ والنقابات العمالية؛ 
ووسائل االعالم؛ والقطاع الخاص؛ والمنظمات 

 اإلقليمية والدولية لضمان استجابة مناسبة  
 ومتعددة األوجه.

 308                ً        ً              استخدم األردن نهجا  متكامال  إللغاء المادة قد و
الزواج من  "ما يسمى قانون (من قانون العقوبات 

 حملة 308إلغاء المادة  قد رافقت. و")المغتصب
اللجنة الوطنية األردنية  شاركت فيهابارزة  شعبية

لشؤون المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل 
الحملة في تغيير وقد ساهمت هذه اإلعالم وغيرها. 

مواقف أعضاء البرلمان، إذ لم يكن سوى عدد قليل 
          ً                                       منهم مساندا  إللغاء هذه المادة، ولكن تم الحصول على 

اللجنة الوطنية األردنية  مزيد من الدعم بعد أن عقدت
لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني مناقشات 

حول هذا الموضوع. باإلضافة إلى ذلك، كان الديوان 
لغاء المادة، وهو موقف تبنته الحكومة  إل      ً مؤيدا  لكي الم

 في نهاية المطاف.

العالقة بين اللجنة  في توطيد هذه الحملة كما ساهمت
الوطنية األردنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع 

المدني. وتقر اللجنة الوطنية 
األردنية لشؤون المرأة بأن زخم 

التغيير يعتمد على تراكم عدة 
 معسنوات من العمل والشراكة 

 يتيحإذ منظمات المجتمع المدني. 
التنسيق مع منظمات المجتمع  لها

هذه   خبراتمن  المدني االستفادة
. والجهود التي تبذلها المنظمات

 التشاركيةوللتأكيد على الطبيعة 
للجهود، لم تحمل الشعارات 

والرسائل واللوحات اإلعالنية شعار 
أي مجموعة أو منظمة معينة. وقد 

نتج عن ذلك، القبول من العديد من 
المجموعات والمنظمات على 

مستويات مختلفة، مما زاد من 
ب الحملة. وتجدر شرعية مطال

                                 ً          اإلشارة إلى أن الحملة قد ساهمت أيضا  في بناء 
، في  ألغى كل من لبنان وتونسف ،الزخم في المنطقة

 الزواج  ب"الخاصة  القوانين أعقاب هذه الحملة،
 . "من المغتصب

وعملت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وزارة 
مشروع قانون  علىالتنمية االجتماعية ووزارة العدل 

حماية األسرة من العنف، الذي تم إعداده بمشاركة 
حقوق لمنظمات نسائية غير حكومية ومنظمات 

اإلنسان. واستفادت وزارة التنمية االجتماعية، التي 
العنف وتقدم   بالناجيات من خاصةتدير مالجئ 

الخدمات للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة والمسنات، 

 متكامل

       ً متكامال   الكيان يكون
           ّ          عندما يتمك ن من تنسيق

بين واإلجراءات  المهام
 بما في ذلك،    �  الن ظم مختلف

الجمع بين أفكار وعناصر 
متباينة، والعمل بشكل 

تعاوني عبر العناصر، 
 ،وتطوير حلول مترابطة

ويتم اإلجراءات.  وتنسيق
المعلومات  بذلك تبادل

 والتواصل بشفافية..
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التي  راتمشاوالخالل  طرحتمن المناقشات التي 
وزارة شؤون المرأة. عالوة على ذلك، تم إنشاء   عقدتها

، وهو مرصد وطني للعنف ضد المرأة تديره الوزارة
جمع البيانات والمعلومات المقدمة من   يعمل على

 الحكومة والمجتمع المدني. 

وبالنسبة للخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، تم  
ر مجلس األمن  وضع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرا 

، من خالل  79)2019-2017(دولة فلسطين  في    1325
عملية منسقة وتشاورية، بقيادة وزارة  
شؤون المرأة وبدعم من وكاالت األمم  

المتحدة واالتحاد األوروبي. وقد تم  
أطلقها  ذلك بعد دعوة واسعة النطاق  

االئتالف النسائي الفلسطيني بشأن  
. ويتكون  1325قرار مجلس األمن  

االئتالف من مجموعة من منظمات  
في ذلك منظمات  المجتمع المدني، بما  

حقوق المرأة من الضفة الغربية  
وقطاع غزة، ويقوم بمهامه تحت  

قيادة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.  
، أصدر مجلس  2015وفي عام  

الوزراء الفلسطيني تعليمات إلى  
الوزارات والمؤسسات الحكومية  

إدراج الخطة المتعلقة  تقضي ب األخرى  
  تمويل ال ا وتخصيص  بالمرأة والسالم واألمن في خططه 

إلى سياسة لوضع  في ذلك    . وقد استند الالزم لها 
  اعتمدتها ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين،  

، نتيجة جهود وزارة شؤون  2013الحكومة في عام  
 المرأة والعديد من منظمات المجتمع المدني. 

وفي تونس، تعمل وزارة المرأة واألسرة والطفولة  
الوزارات األخرى، بما في ذلك وكبار السن عن كثب مع 

وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الشباب ووزارة 
تعنى                           ً        وغيرها. وأنشأت الوزارة أيضا  وحدات  التربية

الجنسين في الوزارات ذات الصلة. بين  بالمساواة
، بدأ التنفيذ 2018أكتوبر /       ً               واعتبارا  من تشرين األول 

ة. وخارج  في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون االجتماعي
الكيانات الحكومية، هناك تعاون بين الوزارة ومنظمات 

المجتمع المدني. على سبيل المثال، اقترحت الوزارة 
المتعلق بالقضاء  2017لسنة  58القانون األساسي عدد 

على العنف ضد المرأة، وأعدته بالتنسيق والشراكة مع 
الجهات المعنية الوطنية، بما في ذلك المجتمع المدني. 

عالوة على ذلك، شملت الميزانية التي أقرها البرلمان 
    ً       ً      ً                               مؤخرا  تركيزا  كبيرا  على األنشطة المتعلقة بالمرأة. 

وتستهدف مخصصات الميزانية وزارة المرأة واألسرة 
والطفولة وكبار السن، والوزارات 
األخرى التي تنفذ أنشطة تتعلق 

ّ  ، مم ابالمرأة لدور المركزي ايعزز     
ً   خاصة  وللوزارة  أن الوزارات األخرى     

تعتمد على وجودها وخبرتها في 
 تنفيذ األنشطة المختلفة. 

ويتطلب التكامل أكثر من مجرد   
قيام اآلليات الوطنية  ، بل شراكة 

المعنية بالمرأة بضمان التعاون 
الشامل واالستراتيجي مع العديد من 

الكيانات الحكومية وغير مختلف  
الحكومية، الوطنية منها والدولية.  
ويضمن هذا قيام الجهات الفاعلة 

على طول    موازين بتوفير ضوابط و 
. وبشكل  ً ا  وموثوق                                ً الطريق، بحيث يكون التنفيذ فعاال  

شكل أرضية ي لعنف ضد المرأة التصدي لخاص، يبدو أن  
آلليات الوطنية المعنية بالمرأة والكيانات ل مشتركة 

دخالت، يجب توسيع  ت ال   من أهميةاألخرى. وعلى الرغم  
 نطاقها لتمكين اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من تلبية 

 لحكومة والنساء والفتيات.ا احتياجات    مختلف 

 نظيم الذا�يالت  . دال

 ،عندما تكون للمؤسسة قدرة على التنظيم الذاتي
إدارة االضطرابات. وال يحميها ذلك من الفشل،  تسهل

 الذاتي التنظيم قادر على

ه ذاتيمكن للكيان تنظيم 
نه من التعامل         ّ بطرق تمك  

مع المواقف غير العادية 
واالضطرابات دون حدوث 
خلل كبير أو انهيار كارثي. 

وال تحدث اضطرابات 
 يواجهمتتالية عندما 

؛  ً ا  حاد  ً ا  وظيفي           ً الكيان خلال  
فيمكنه التوقف عن أداء 

 .ةآمن عمله بطريقة
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                                   ٍ           لكن يضمن لها عدم حدوث انهيار أو تالش  داخلي عند 
القادرة ، المنظومة "رودن". وكما تعتبر المخاطروقوع 

االضطرابات من  ي يمكنها منع ذاتعلى التنظيم ال
  أيالمنظومة  التسبب بآثار مضاعفة إذا ما واجهت

. يتضمن المثال األفضل للتنظيم 80حادخلل وظيفي 
فعالية  تضمنالذاتي تطوير آليات للرصد والتقييم 

العمل وإمكانية رصد النجاحات واإلخفاقات بدقة  
للخروج بدروس مستفادة. ويعد التقييم المنتظم لعمل 

                     ً             المعنية بالمرأة ضروريا  لتمكين هذه  اآلليات الوطنية
وتعزيز منعتها. كما يعد  ياآلليات من التفكير الذات

تحديد المعايير والمؤشرات على امتداد دورات 
           ً    ً                               المشروع مهما  جدا  لقياس التقدم المحرز. وفي هذا 

                                      ً     ً  الصدد، قد يكون مكتب اإلحصاء الوطني شريكا  مهما  
ات وقياس في تصميم مثل هذه المعايير والمؤشر

 التقدم المحرز.

في حاالت أخرى، قد تضطر المؤسسات، بسبب 
أو عدم االستقرار السياسي، إلى إعادة /الصراع و

هيكلتها الذاتية أو إنشاء هياكل مؤقتة لمواصلة العمل 
من حيثما توقفت المؤسسة السابقة. وقد شهد اليمن 

الى شل  ى، مما أد2015    ً                      صراعا  متعدد األوجه منذ عام 
حركة العديد من المؤسسات، بما في ذلك اآللية 

الوطنية للمرأة. وبينما بدأت هياكل الحكومة تضعف،  
         ً                                          تأثر كثيرا  دور اإلدارات المعنية بالمرأة في الوزارات 

ّ  أم ا. هاتم إغالق معظم، فالمختلفة اإلدارات الرئيسية    
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في عدن وعلى 

لمحافظات في المناطق الخاضعة لسيطرة مستوى ا
ٍ        ً     العمل جار  اعتبارا  من و. فواصلت عملهاالحكومة،          

في إدارات المرأة في  2018أكتوبر /تشرين األول 
وزارة حقوق اإلنسان ووزارة الداخلية ووزارة اإلعالم. 

ومن النتائج المدمرة األخرى للصراع هو فقدان  
إلدارات. ومن  والدراسات والبيانات من هذه ا ألرشيفا

خالل الصراع في اليمن،  أنشئتالهيئات المهمة التي 
اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق  

، أصدرت 2018ديسمبر /اإلنسان. ومنذ كانون األول

اللجنة خمسة تقارير تشير إلى حدوث انتهاكات، 
الجنسين  من منظور المساواة بين           ً وأجرت تحليال  
كما أنها تحتفظ بقاعدة  ،على المرأةلتأثير الصراع 

بيانات لوثائقها. ويعد ما تم جمعه من معلومات ذا 
صلة بجهود اليمن ألنه يرتبط بالخطة المتعلقة المرأة 

والسالم واألمن، ويوفر تحليالت أساسية لخطة العمل 
 الوطنية واالستراتيجيات المستقبلية.

ل صحيح،  ولتعمل اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة بشك
. وال يؤثر نقص التمويل توفير التمويل الالزم لهايجب 

على اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة 
اآلليات هذه              ً      قد أثر تاريخيا  على  فقدالعربية فحسب، 

سياقات البما في ذلك في (في جميع أنحاء العالم 
. ومن أجل بناء المنعة، يجب أن تتمتع  81)مستقرةال

لوطنية المعنية بالمرأة باستقاللية في اآلليات ا
تخطيطها وتحديد أولوياتها، لضمان قدرتها على 

سمح ت. ويجب أن  المرأة والفتاةاالستجابة الحتياجات 
والحفاظ  الموظفين المناسبين تعيينها بواليتلها 

 ؛في مناصب القيادة هم ، بما في ذلك منعليهم
حتياجات؛    ً                  وفقا  ألهم األولويات واال اوتنظيم أعماله

والتحكم في وضع ميزانياتها الداخلية وغيرها من 
العمليات التخاذ إجراءات فعالة تتعلق برفاه الموظفين 

 تعتمد وفي بعض الحاالتوسالمتهم وتدريبهم. 
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة على العمل المؤثر 

 .ةستدامال               ً   ال يوفر لها سبيال  ل لكن ذلكللمتطوعين، 

أعطت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون   وفي األردن،
المرأة األولوية لبناء هيكل داخلي يعكس أولوياتها، 

ثالث  التي تمتد علىكما تعكسها خطتها االستراتيجية 
                                   ً     سنوات وخصصت لها ميزانية كاملة. وسعيا  من 

إضفاء  إلى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
قدرات البناء  الطابع المؤسسي على عملها، عملت على

فاعلة. الجهات مختلف العالقات مع المؤسسية وال
وتشكل الموارد المالية أحد التحديات الرئيسية التي 

 الوطنية األردنية لشؤون المرأة. تواجهها اللجنة
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، تلقت اللجنة زيادة كبيرة في التمويل 2016وفي عام 
 لكنها  من الحكومة، مما منحها المزيد من االستقرار.

خارجية  تمويل ال تزال بحاجة إلى البحث عن مصادر
موارد المالية ال تعبئةلضمان استمراريتها. ويمكن للجنة 

 تيح لهاي ألنه بها، وهذا األمر هام للغاية ةلخاصا
                      ً                   تنفيذ خططها الخاصة وفقا  لألولويات الناشئة   إمكانية

 المرتبطة بالوضع في األردن. 

     ّ  التكي ف القدرة على  .هاء

ّ                  إن سمة التكي ف، أي القدرة على             
                           ً  االستجابة بفعالية ومرونة وفقا  

ّ               للظروف المتغي رة، هي العنصر              
مؤسسة بناء األخير المطلوب ل

ّ   التكي ف  القدرة علىمنيعة. وتعني      
  الت لمواجهة                  ّ إجراء تحسينات وتحو  

عدم استقرار؛  ةاضطراب أو حال أي
ّ       كما تشير إلى القدرة على التغي ر قبل                              

طراب، أو تجنب تأثير حدوث االض
االضطراب أو تخفيفه. والقدرة على 

ّ             التكي ف مفهوم واسع يمكن  و ،    
على جميع جوانب العمل  اتطبيقه

    ً        أساسا  تراكم  ، وهيداخل المؤسسة
وتقاطع للخصائص األربع السابقة  

ع والتكامل والتنظيم             ّ الوعي والتنو   ، وهيللمنعة
ّ   تكي ف القادرة على الالذاتي. ويمكن للمؤسسة    

والقيام  المتاحةاالستفادة من الموارد والقدرات 
كان ذلك يعني إعادة بالعمل حسب الحاجة، حتى لو 

 هيكلة عملها.

ّ      وتتطلب السياقات المختلفة استجابات تكي فية                                       
مختلفة. على سبيل المثال، تركز خطة العمل الوطنية 

، المتعلقة بقرار  2019-2017الفلسطينية للفترة 
، على حماية النساء والفتيات من 1325مجلس األمن 

االحتالل اإلسرائيلي. وتسعى الخطة إلى ضمان  

 المساءلة عن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، 
وتهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في بناء السالم وحل 

قدم في إطار                                  ُ الصراع على جميع المستويات، وهي ت  
األهداف االستراتيجية   يتضمنمنطقي واضح 

ح وت والتدخالت واألنشطة والنتائج والشروالسياسا
والمسؤوليات. غير أن خطة العمل الوطنية، ال تشمل 

الشواغل والتدابير الداخلية المتعلقة بالوقاية 
  شيروالحماية داخل المجتمع الفلسطيني. ومع ذلك، ت

حاجة  ال إلى عدموزارة شؤون المرأة 
مدرجة في  كونهاهذه التدابير إلى 

طط عمل وطنية استراتيجيات وخ 
أخرى، بما في ذلك الخطة الوطنية 

الفلسطينية العامة للمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة للفترة 

. وفي الوقت نفسه، 2017-2022
يتم دمج خطة العمل الوطنية ضمن 

المتعلقة   ومنها تلكخطط أخرى، 
بالعنف ضد المرأة والمشاركة 

 السياسية للمرأة.

ف ضرورة                       ّ وتعني القدرة على التكي  
أن تكون اآلليات الوطنية المعنية 
بالمرأة مدركة ومستعدة لمعالجة  

مجموعة متنوعة من الشواغل على 
الصعيدين القانوني والسياسي 

بطريقة مبتكرة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية  
للنساء والفتيات؛ وأمن النساء والفتيات؛ ومجابهة  

ات وفي اقتصادات مفترسة تستغل النساء والفتي
الوقت نفسه تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

للمرأة؛ والعدالة االنتقالية والتعويض. وثمة مجموعات 
بما في ذلك األسر التي  –معينة من النساء والفتيات 

ترأسها نساء، والمقاتالت السابقات والنساء والفتيات 
المرتبطات بالجماعات المسلحة، والنساء ذوات اإلعاقة 

 لديها احتياجات خاصة قد  -لفتيات المراهقاتوا
  واليةعلى الفور، ولكن ينبغي أن تدرج ضمن   تتضحال 

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. وبالتالي، من 

ف ّ  قادر على التكي                

ف  قادرالكيان  ّ   على التكي          
رة من  ّ       مع الظروف المتغي                 

خالل وضع خطط جديدة، 
أو اتخاذ إجراءات جديدة، 

أو تعديل السلوكيات. 
فالكيان المرن له القدرة 

على استخدام الموارد 
ألغراض جديدة أو  المتاحة

استخدام عنصر واحد 
لالضطالع بأدوار متعددة. 

ويشمل ذلك التحكم 
خطط العمل والتوظيف ب

 ة.والميزاني

 .Rodin, 2014 :المصدر
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الضروري أال تكون اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 
ّ                   قادرة على التكي ف فقط من حيث العمل  ، واليةال/              

 تقدم   التي يةلسكاناالفئات         ً         ولكن أيضا  من حيث 
 الخدمات. اله

                ً                                 وتأتي المنعة أيضا  من التقييم والتخطيط، وإذا لزم  
األمر، تقديم المساعدة الفورية، من خالل تقييم  

االحتياجات اإلنسانية للنساء والفتيات. وقد يشمل 
وخدمات   الجئذلك معرفة االحتياجات المتعلقة بالم

الصحية.  الصرف الصحي والغذاء والمياه والخدمات 
في مجال المساعدة المالئمتين ومع الخبرة والتجربة 

اإلنسانية، أصبحت اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 
تعميم الخدمات إلى أكثر قدرة على دعوة الحكومة 

لمساواة بين لواالستراتيجيات والخطط المراعية 
السياسات الالزمة، لجعل هذه  وضعالجنسين و
 متاحة  و ،سهلة المنالذات جودة، الخدمات 

 .معقولةبأسعار 

  منهممليون الجئ سوري  1.4وفي األردن أكثر من 
لدى مفوضية األمم  مسجل الجئ فقط   660,000

 . عالوة على ذلك، 82المتحدة لشؤون الالجئين
 ال يوجد سوى ثالثة مخيمات رسمية لالجئين 

ويعيش معظم الالجئين خارج هذه   في البالد،
المخيمات في المناطق الحضرية أو في مستوطنات 

. وقد وضعت خطة العمل الوطنية نظاميةغير 
حول المرأة والسالم واألمن    )2021-2018(األردنية 

البلد، بما في ذلك التي يواجهها لتحديات للالستجابة 
  وضع الالجئات، وهو موضوع لم تتناوله االستراتيجية

في عام  مساربدأ الو. 83)2017-2013(الوطنية للمرأة 
بإنشاء االئتالف الوطني لوضع استراتيجية   2010

بشأن المرأة  1325تنفيذ قرار مجلس األمن لوطنية 
مع حدوث االنتفاضات في    ولكنوالسالم واألمن. 

المنطقة، أجرت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
ية الوطنية ومهام االئتالف  مراجعة شاملة لالستراتيج

الوطني، لالستجابة للصراعات في البلدان المجاورة 
وانتشار الالجئين. وقادت اللجنة بعد ذلك عملية 

     ً     ممثال  من   60شاملة وتشاركية جمعت أكثر من 
القطاع األمني والحكومة ومنظمات المجتمع المدني 

ومنظمات الشباب ووسائل اإلعالم والمنظمات الدولية 
 مساعدة في صياغة خطة العمل الوطنية األردنية.لل 

 وتم تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى بقرار 
من مجلس الوزراء. وأسفرت المشاورات الوطنية 

 والمحلية عن اعتماد العديد من األولويات التي 
كانت بمثابة األساس لخطة العمل الوطنية األردنية. 

كيزة مخصصة  خطة تضم رهذه الوالجدير بالذكر أن 
 لمنع التطرف العنيف.

وال تشكل النساء مجموعة متجانسة، والسياقات 
المختلفة تدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لضمان 

ّ                 المساواة. ولضمان القدرة على التكي ف، تحتاج اآلليات                                  
الوطنية المعنية بالمرأة ومكاتبها اإلقليمية إلى 

تمع  االستعداد للقيام بعمل هادف قد يختلف من مج
إلى آخر. ويشمل ذلك، العمل الميداني في مختلف  

المناطق، من خالل إنشاء مكاتب محلية، وضمان قدرة 
موظفي اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة على السفر 

عالقة عمل مؤاتية مع الحكومات المحلية  بناءو
والمجتمع المدني المحلي والمنظمات الشعبية 

االرتباط بالمجتمع والمجتمعات المحلية. ويعد هذا 
منعة اآلليات الوطنية المعنية  بناءل بالغ األهمية

بالوضع في   باإللماما يسمح لها ليس فقط   ّ مم  ، بالمرأة
جميع أنحاء البالد وبالوقائع واألولويات على أرض 

  من مختلف دعمال بالحصول على                ً  الواقع، ولكن أيضا  
. وتضمن طريقة  التي توفر لها الخدماتالمجتمعات 
اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة من  تمكينالعمل هذه 

الترويج للسياسات واالستراتيجيات والحلول الفعالة 
 جيب للواقع في أماكن صنع القرار. التي تست

لضمان حصول المرأة في تونس على الخدمات في و
كل من المناطق الحضرية والريفية، لدى وزارة شؤون 

    ً        ً  مكتبا  إقليميا   24المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 
ُ     ت عرف (تعمل كمواقع أمامية مصغرة تابعة للوزارة 

ة واألسرة للمرأ المندوبيات الجهوية   ً       أيضا  باسم 
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 تولىلمرأة. وتيرأسها مندوب جهوي ل )والطفولة
ات تنفيذ برامج الوزارة، مع مراعاة الواقع ندوبيالم

المحلي. وهي تبادر بوضع برامج تتناسب مع  
االحتياجات المحلية، بما في ذلك اإلجراءات المحددة 

الفتيات في سن المتعلقة باإلتجار بالبشر أو تشغيل 
من المدارس. كما تشرف على  أو تسربهن الطفولة

. وتدير الوزارة ءمراكز رعاية األطفال ومالجئ النسا
   ً    ً      ً                                أيضا  خطا  ساخنا  لإلبالغ عن حاالت العنف ضد النساء 

 واألطفال وكبار السن. 

اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في وتوضح األمثلة أن 
األردن وتونس واليمن استمرت في الحفاظ على 

من التحديات وعدم االستقرار. العديد  رغم دورها
على مستوى تغيير  استدعى ذلكوفي حالة اليمن، 

وزارة المرأة لضمان االستجابة المناسبة لألزمة  والية
اإلنسانية في البالد. هذا ويعاني األردن من تداعيات 

وضع خطة عمل وطنية بشأن قرار ، فاألزمة السورية
، إذ وهي خطة تشاورية وشاملة .1325مجلس األمن 

العمل الوطنية األردنية احتياجات  ال ال تتناول خطة 
                                   ً       ً   النساء األردنيات فحسب بل الالجئات أيضا . أخيرا ، 

في تونس، سعت وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار 
،  الجهويةالسن إلى توطين خدماتها من خالل المكاتب 

                                    ً          استجابة لالحتياجات على أرض الواقع بدال  من اتباع 
 د يناسب جميع األوضاع.نهج واح
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 االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسياسات  . 4

فيه األطر الدولية  توصلتتأتي هذه الدراسة في وقت 
إلى تحقيق  سية لحقوق المرأة في عصرنا سااأل

عمل بيجين، منهاج  إنجازات بارزة، ومن هذه األطر
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

والخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، وخطة  
بين تقارب ال. ويتيح 2030التنمية المستدامة لعام 

 التي تعتمدها هج � ن  اللتوجيه  واعدةفرصة  األطرهذه 
الدول في ما يخص عمل اآلليات الوطنية المعنية 

 في، ال سيما في سياق هذه األطر ورهابالمرأة ود
 فترات الصراع واالنتقال. 

فاآلليات الوطنية المعنية بالمرأة مؤسسات هامة 
داخل هياكل الدولة، مكلفة بضمان تعميم مراعاة 

منظور المساواة بين الجنسين على مستوى الحكومة.  
وال يمكن للمرء أن يتخيل كيف يمكن لدولة ما أن 

وسياساتها وبرامجها تراعي  تضمن أن قوانينها 
مؤسسة متخصصة   من دونبين الجنسين  المساواة

في . والضطالع بهذه المهمةيتم تكليفها وتمكينها ل
صعوبة في   الدول واجههذه المؤسسات، قد ت غياب

جات ومطالب جميع الذين يعيشون الحتيا االستجابة
في ظل سلطتها، بما في ذلك االحتياجات المحددة 

ضمان المساواة بين الجنسين، ، وفي للنساء والفتيات
 عدم االستقرار أو االضطراب.  حاالتال سيما في 

وركزت هذه الدراسة على كيفية تأثير الصراع 
مؤسسات الدولة، وبشكل  علىواالحتالل واالنتقال، 

 خاص على اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة. ويتم 
 قبل الصراع  فترة ما فيعادة إنشاء المؤسسات 

أو في مرحلة من االستقرار النسبي. وخالل فترات  
 ً         ا  شديدة، المؤسسات ضغوط واجهاالضطرابات، ت

ّ                         إذ يتعي ن عليها مواصلة عملها رغم التي الصدمات        

أداءها الطبيعي. فعدم االستقرار أو االضطراب   تعوق
 اهتمام المؤسسة أو  مركزقد يتسبب في تغيير 

من األهمية بمكان تمكين  هاء وجودها. لذلك، إن
 المؤسسات، مثل اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، 

بهدف الحد من  من أن تكون منيعة منذ البداية، 
والصدمات الناتجة عن الصراع واالحتالل   المخاطر

 . السياسي واالنتقال

 ُ                                             وت ظهر تجارب اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في 
اليمن كيف أن األردن، ودولة فلسطين، وتونس، و 

الخصائص الخمس للمنعة قد عناصر  استخدام بعض 
سمح لهذه المؤسسات بالتأقلم واالستمرار في أداء 

التقنيات التي تستخدمها ف مهامها في ظروف صعبة.  
باكتساب   الفلسطينية سمحت لها وزارة شؤون المرأة  
منظمات المجتمع مع  ها  روابط الشرعية من خالل  

لتشكيك في لمحاوالت    أي   من   وقد حماها ذلك المدني،  
فائدتها وطبيعة عملها كهيئة غير مقدمة للخدمات. ومن 

ر بالثقة في ي جد   ونفوذ سمعة قوية    بناء األهمية بمكان  
                   ً                         ظل االحتالل، حيث غالبا  ما يتم نزع الشرعية عن  

المؤسسات المحلية من قبل قوة االحتالل. ويعد ذلك 
ياسي داخل    ً                                 هاما  بشكل خاص بالنظر إلى االنقسام الس

 على الرغم من هذا االنقسام، . فالحكومة الفلسطينية 
جهة فاعلة موثوق بها   تعتبر ال تزال وزارة شؤون المرأة  

 ومدافعة عن حقوق المرأة الفلسطينية.

                                               ً وتعتبر اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة مثاال  
لمرأة تركز على تعزيز معنية با   ً                 جيدا  على آلية وطنية 

قدراتها، وروابطها مع المجتمع المدني، وعلى تمكين 
الحكومة من تعزيز التزاماتها في مجال تعميم مراعاة 
منظور المساواة بين الجنسين كآليات أساسية لتنفيذ 

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة . وواليتها
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نها من                               ّ أن بناء القدرات والروابط سيمك  على ثقة ب
قف امو تطرأاالستجابة لألزمات، إذ تدرك أنه عندما 

   ً                  شكال  من أشكال المنعة.  سيوفر لها ذلك، ةمستجد
وبالنظر إلى الضغط المستمر ألزمة الالجئين السوريين  

اللجنة الوطنية  تنمية قدرات تعتبرعلى األردن، 
األردنية لشؤون المرأة ذات أهمية استراتيجية عالية 

لتعزيز قدرتها على االستجابة لمثل هذه الصدمات 
 أدائها.  ومواصلة

وتوضح حالة تونس أن قدرة اآلليات الوطنية المعنية 
الروابط الراسخة مع مختلف   تعزيزبالمرأة على 

 ى، المنظمات الحكومية والجهات الفاعلة األخر
ال تفيد مصلحة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 
                              ً             وحسب، ولكن الوزارات األخرى أيضا . وبالتالي، 

تصبح العالقة متبادلة عند االستجابة الحتياجات 
المساواة بين الجنسين. المتعلقة بخطة الالمرأة و

وبالنظر إلى أن العديد من الوزارات لديها ميزانية 
بالمرأة، فإن تنفيذها لهذه  حصرية لألنشطة المتعلقة

األهداف المحددة يعتمد على خبرة وزارة المرأة 
لنهوض بالنساء في اواألسرة والطفولة وكبار السن 

والفتيات. وقد سهلت الروابط التي نشأت بين الوزارة 
والجهات الفاعلة بجميع أطيافها، توفير الدعم الواسع 

 لحقوق المرأة وتنفيذها في تونس. 

تغيير الهيكل المرونة لاليمن فتوضح أن توفر أما حالة 
ّ                         ّ               والتكي ف مع الظروف المختلفة يمك ن أي منظمة من        

استخدام المساحات واألدوات والموارد المتاحة 
بفعالية. لذلك، عندما تأثر دور اللجنة الوطنية للمرأة 

بالصراع المستمر في صنعاء، تولت إدارة شؤون المرأة 
الجتماعية القيادة والطفل في وزارة الشؤون ا

بالشراكة مع  بفعالية،ها واليتواستمرت في الوفاء ب
ة في مختلف الوزارات، المعنية بالمرأجميع اإلدارات 
وتأثيره الحاد وقع الصراع الحد من مما ساعد على 

 الجنسين.  الجانب المتعلقة بالمساواة بينعلى 

وتعتمد منعة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة على 
ا وسلطاتها وأدوارها ومواردها واليتها ووضعه

وقدراتها وروابطها. ولتكون اآلليات الوطنية المعنية 
سلطات ال                        ً               بالمرأة منيعة، تحتاج أيضا  إلى العمل مع 

خطة متعلقة  أي أن تنفيذ  للتأكيد علىة حكوميال
بحقوق اإلنسان للمرأة هو من متطلبات القانون الدولي 

       ً         ية، فضال  عن كونه لحقوق اإلنسان وأولوية سياس 
      ً                                    انعكاسا  لحقيقة أن النساء والفتيات هن نصف  

يالء اهتمامها وتوفير إالمجتمع وعلى الحكومة 
مواردها بنفس النسبة لتلبية احتياجاتهن. واآللية  
                               ً                 الوطنية المنيعة للمرأة تقوم أيضا  ببناء الثقة في 

السلطات الحكومية، من خالل قدرتها على التواصل 
 .84النساء والفتيات على أرض الواقع وإظهار تجارب

كيفية تعامل  أمثلة عنالفصل السابق  وقد أوضح
مع في المنطقة  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةبعض 

للمواجهة تندرج  آليات التحديات المطروحة باعتماد
. وعلى الرغم "رودن" حددتهالذي المنعة تحت إطار 

اآلليات الوطنية المعنية من أن الخيارات التي اتخذتها 
للتحديات المختلفة ربما لم  لالستجابة بالمرأة

فإن  ،الذي تمت مناقشته أعالهالمنعة تسترشد بإطار 
تقدم طرق مبتكرة وبتعمل  لياتبعض هذه اآل

أو جيدة لضمان مواجهة تحديات الصراع  ممارسات
بينما أوضح  و. النظاميقال السياسي االحتالل أو االنت 

 اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةأي من أن   ً ا  الفصل أيض
في وقت  الخمسالمنعة لم تستخدم جميع خصائص  

الذي   طاراإلة تتماشى مع عتمدالمالتقنيات فإن  ،واحد
ومن المهم . وقد كفلت لها منعتها ،"رودن" اقترحته
الدعم  الوطنية المعنية بالمرأةاآلليات تتلقى     ً    أيضا  أن

  التي تتطلبالحاالت خاصة في  ،الالزم من حكوماتها
يجب أن يأخذ القادة السياسيون قضايا و. المنعة توفر

 المساواة بين المرأة وجهود تعميم مراعاة منظور
على  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةفي ين الجنس

في دي بما يؤ ،محمل الجد لضمان تمكين مواطنيهم
 تحسن دولهم.  الى نهاية المطاف
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لآلليات الوطنية ة المؤسسية عيؤدي تحليل المنو
صعبة في سياقات  التي تعمل في المعنية بالمرأة

  في توصيات استخالص المنطقة العربية إلى
اآلليات  اعتماد . ومن أهم هذه التوصياتاتسياسال

مع ب ناستي منعةال ً       ا  لبناءإطار الوطنية المعنية بالمرأة
 يوفريجب أن والسياسي العربي. و السياق االجتماعي

مكونات تطبق على مختلف ة عهذا اإلطار عناصر من
اآلليات الوطنية التي تقوم بها عمليات الو المهام

. وينبثق اإلطار المقترح من التجارب  المعنية بالمرأة
التي تم عرضها في المناقشة أعاله والممارسات 

ّ  تكي فال لياتالجيدة آل اآلليات ة لدى عوعناصر المن   
 "رودن"إطار  وهو يستند إلى، الوطنية المعنية بالمرأة

ّ  تكي فالوعمليتا للمؤسسات القوية.  "راي"ونموذج     
 لآلليات الوطنية المعنية بالمرأةواالعتماد تسمحان 

مواصلة العمل بفعالية والقيام بعملها المؤسسي أثناء 
كما أن زيادة قاسية. الظروف الصعبة وفي البيئات ال

  ،خاصة في أوقات االستقرار ،هذا اإلطاراالنخراط في 
على  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةقدرة ستضمن 
الصدمات والتحديات بشكل أفضل. وترتبط    مواجهة

المعنية  اآللية الوطنية بواليةسمات هذا النموذج 
وقدراتها ؛ اإلبالغ الخاصة بها آلياتو ؛لمرأة وهيكلهابا

. وقدرتها على التعاون والتنسيق ؛وروابطها ؛ومواردها
 ما يلي مزيد من التوضيح حول هذه الجوانب.  وفي

  ً ا  للحكومات أن تعتمد نموذج مكني والهيكل: واليةال
معنية عند إنشاء آلية وطنية المنعة بناء على   ً ا  قائم

ا واليتهللمرأة بموجب القانون، مع تحديد واضح با
ات المتعلقة صنع القرار علىفي التأثير  وصالحيتها

بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة 
على وتمكين المرأة  نالجنسيالمساواة بين منظور 

عمل و واليةضمان عدم التداخل في و ؛الحكومة نطاق
ما يتعلق بالمساواة بين  في الجهات المعنيةمختلف 

المؤسسات مساءلة و ؛الجنسين وتمكين المرأة
اآلليات المكلفة بها المهام الحكومية في تجاوبها مع 

للسياق القانوني المحدد   ً ا  وفق الوطنية المعنية بالمرأة
اآلليات الوطنية والتأكد من أن هياكل إدارة  ؛لكل دولة

تتيح مشاركة وإشراك المجتمع المدني   المعنية بالمرأة
والمدافعين عن حقوق اإلنسان للمرأة والمنظمات التي 

 ح المجتمع في عمليات صنع القرار.شرائ  مختلف تمثل

اآلليات المؤسسات الحكومية ويمكن  اإلبالغ: آليات
 مستقلة آليات، إنشاء وتعزيز الوطنية المعنية بالمرأة

  هوتقييمالمؤسسي  األداءلرصد  ومراعية للجنسين
 للحكومات تعميم مراعاة منظور مكنيو. عنه واإلبالغ

وضع في مؤسساتها عند  ينالجنس المساواة بين
مكن يبيانات مصنفة حسب الجنس. و  وتوفير ،الخطط

للمنظمات الدولية واإلقليمية أن تدعم الجهود 
 اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةالمبذولة لبناء قدرات 

لمعايير الدولية وأفضل الممارسات لرصد على أساس ا
التأثير، باإلضافة إلى وضع  القدرة على وتقييم األداء و

 .خاصة بذلك  معايير ومؤشرات

للحكومات تخصيص الموارد   مكني القدرات والموارد:
لآلليات والميزانيات المالية المستدامة المطلوبة 

لتمكينها من التنفيذ الكامل  الوطنية المعنية بالمرأة
  ضمنت أن  ال بد من ،ضافة إلى ذلكإو. اواليتهل

شفافية التوظيف على أساس الكفاءة  الحكومات
ويمكن  وااللتزام بالمساواة بين الجنسين.  دماجواإل

منظمات الدولية واإلقليمية أن توفر الدعم في تقديم  لل 
اآلليات المساعدة التقنية وبناء القدرات لموظفي 

وأعضائها في مجاالت العمل  الوطنية المعنية بالمرأة
بما في ذلك تعزيز معرفتهم بالقواعد  ،ذات الصلة

  جهودهم في وتنسيق ؛والمعايير الدولية ذات الصلة
أي مكين المرأة لتجنب ت سين ولمساواة بين الجنا دعم

 .في العمل تداخلأو ازدواجية 

أظهرت التجارب من المنطقة أن المساواة  الروابط:
 الخططبين الجنسين قد ال تحتل مكانة عالية في 

في  الصراع أو بعد انتهائه أو  في فترات ةالسياسي
القدرة على إن بناء  ،االحتالل. وبالتالي حاالت

شأن الشواغل العملية الرئيسية االستعداد والخبرات ب
والتي تنشأ قبل  ،بالمساواة بين الجنسينالمتعلقة 
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 بالنسبة   ً ا  حتمي  ً ا  أمر ، تعدالصراع وإثناءه وبعده
 ، حتى تتمكن من  لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

إدارة االحتياجات الناشئة والطويلة األجل للنساء 
والفتيات. وينبغي أن تستند هذه الجهود إلى ما هو  

قائم من روابط وعالقات عمل قوية مع المجتمع  
يعد تطوير واعتماد وتوفير الموارد وتنفيذ والمدني. 
                                          ً الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن مثاال   الخطط

اآلليات الوطنية تتوالها يمكن أن على العمليات التي 
قامة شراكة أقوى مع المجتمع المدني  إل المعنية بالمرأة

 مكني ،في تلبية احتياجات النساء والفتيات. وبالمثل
 وضععمليات ظمات الدولية واإلقليمية دعم للمن

العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن  خطط 
 وتسهيل تبادل الموارد.

 عملضمان   ً ا  ذلك أيض تطلبيقد  والتنسيق:التعاون 
أصوات إيصال على  اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

النساء وخبراتهن على أرض الواقع إلى مختلف  

ً       السلطات والعمل بناء  عليها ّ            مم ا يساهم في  ،                   بناء الثقة   
من مرافقة النساء والفتيات هذه اآلليات  تتمكنحتى 

 أوقات االستقرارفي  بما في ذلكعلى المدى الطويل 
بناء أو ما بعد الصراع  احلومر ،االحتاللأو  الصراعأو 

إقامة روابط مع   كما أنالسالم أو االنتقال السياسي. 
الشعبية القيادة المنظمات المجتمعية ومبادرات 

من شأنه أن يسمح بفهم واستجابة   ،وتقديم الخدمات
لآلليات يمكن وأفضل الحتياجات النساء والفتيات. 

دعوة الحكومة  ، عند االقتضاء،الوطنية المعنية بالمرأة
توفير الدعم المناسب وتوسيع نطاق  إلى المركزية 

  ،ل هذا التنسيق والتعاونثالجيدة. وبم اتالممارس
 في  مرأةاآلليات الوطنية المعنية بال قد تصبح

 تالئم السياقسمح لها بإيجاد رؤية جديدة يموقع 
االستفادة من المعايير الدولية و الذي تعمل فيه،

 بما يساعدهاوالخبرات السابقة في البلدان األخرى، 
 حلولعلى إيجاد العمل مع النساء والفتيات  على

 محلية خاصة بهن. 
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ضمان المدارس اآلمنة والنقل اآلمن إلى المدرسة حتى تتمكن  ( ؛ وزارة التعليم )إذا ارتكب العنف من قبل القوات المسلحة(العدل، ووزارة الدفاع  
؛ وزارة الصحة )في ما يتعلق بوضع المرأة في السجون والمؤسسات اإلصالحية وإعادة التأهيل(العدل ؛ وزارة )الفتيات من مواصلة تعليمهن

 . )التعامل مع الضحايا وحاالت العنف، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، وما إلى ذلك(

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic.pdf
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تبحث الدراسة في كيفّية بناء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية للمنعة 
لمواصلة عملها وإنجاز مهامها في ظل االحتالل وأثناء الصراع وخالل االنتقال السياسي 

النظامي. وتحّدد مجموعة من خصائص المنعة وال سيما الوعي، والتنّوع، والتكامل، والتنظيم 
الذاتي، والقدرة على التكّيف، فتستخدمها كإطار لدراسة حالة اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة 
في أربعة بلدان عربية هي: األردن، الذي يستضيف عددًا كبيرًا من الالجئين؛ ودولة فلسطين، 

التي تخضع لالحتالل؛ وتونس، التي مرت بمرحلة انتقالية سياسية نظامية؛ واليمن، المتأثر 
بالصراع. وبذلك تسّلط الضوء على نماذج في الممارسات الجيدة أو الفريدة التي يمكن أن 

تستفيد منها بلدان عربية أخرى.

وتخلص الدراسة إلى أن اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية تتخذ باستمرار 
أشكااًل وواليات مختلفة لتبقي على فعاليتها في الظروف الصعبة. وهي تبّين عن منعتها بطرق 

فريدة ومبتكرة، ومع ذلك، ال تستخدم أي آلية وطنية معنية بالمرأة في المنطقة الخصائص 
الخمس للمنعة في وقت واحد. وتدعو الدراسة جميع اآلليات في المنطقة إلى وضع إطار للمنعة، 

خاصة في أوقات االستقرار، لضمان قدرتها على مواجهة الصدمات والتحديات عند الحاجة.
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