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  ملخص تنفيذي
  

قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يندرج إصدار ھذا المنشور في إطار الجھود التي تبذلھا اللجنة اال  
من أجل استكمال المعلومات الواردة من الھيئات المعنية بالمرأة في البلدان العربية إلى مركز ) اإلسكوا(

لمقارنة بين البلدان بشأن التقدم المحرز في وضع وتنفيذ االستراتيجيات واالمرأة في اإلسكوا وتحليلھا 
كما يأتي في سياق متابعة تنفيذ منھاج عمل بيجين الصادر عن .  لمرأةوالبرامج الھادفة إلى النھوض با

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ونتائج المؤتمرات الالحقة المعنية بالمرأة، بھدف رصد الوضع الحالي 
الشروط آلليات النھوض بالمرأة في المنطقة العربية، وتحليل مواطن قوتھا وضعفھا وتقييم إنجازاتھا وفق 

الالزمة ألداء األجھزة الوطنية مھامھا ومدى التزامھا بتنفيذ ھذه المھام، والنظر في الدعم الحكومي الذي 
تحظى به، والتعرف على المشاكل التي تعيق عملھا من حيث وضوح مھمتھا والصالحيات المنوطة بھا، 

ھلية والخاصة، وذلك من أجل تقليص واالطالع على أشكال التعاون والتنسيق على المستويات الحكومية واأل
  .  فجوة عدم المساواة بين الجنسين

  
ويتضمن ھذا المنشور تقييماً ألداء اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة في تطبيق معايير األمم   

اف المتحدة المدرجة ضمن منھاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واألھد
.  اإلنمائية لأللفية، واالستفادة من التجارب الفضلى على صعيد تذليل الصعوبات التي تعترض عمل تلك اآلليات

ومن أجل إعداد ھذا المنشور، جرى تحديث المعلومات الواردة في الدراسة الصادرة عن اإلسكوا في عام 
د البلدان على االستبيان الذي وزع في شھر ، وذلك بناء على التوصيات المقترحة في تلك الدراسة وردو)١(٢٠٠٧
  .)٢(٢٠١٠مايو /أيار

  
يتناول الجزء األول مسألة مراعاة تعميم منظور النوع االجتماعي في : ويقع ھذا المنشور في جزأين  

المؤسسات ومبدأ إنشاء آليات وطنية للنھوض بالمرأة، فيعرض مفھوم مراعاة تعميم منظور النوع االجتماعي 
، باإلضافة إلى آليات النھوض بالمرأة وھيكلھا اإلداري ودورھا في تعميم ويوضح كيفية تطبيقهوأھدافه، 

منظور النوع االجتماعي على المستوى الحكومي ورصد التقدم المحرز في ھذا المجال؛ ويتناول الجزء الثاني 
، فيعرض البنية المؤسسية ٢٠١٠نطقة العربية استناداً إلى نتائج استبيان واقع آليات النھوض بالمرأة في الم

والمرجعية السياسية لتلك اآلليات ومدى االلتزام السياسي بإنشائھا وتفعيلھا، ويقدم تحليالً للمعلومات الواردة 
يھا منھاج عمل من البلدان األعضاء حول أداء تلك اآلليات في كل من مجاالت االھتمام الحاسمة التي نص عل

الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة في  اآللياتكما يتضمن مجموعة من التوصيات بشأن تحسين عمل .  بيجين
المبادئ األول  يعرض المرفق: ختام أربعة مرفقاتوترد في ال.  تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

التوصيات التي خلصت إليھا الدراسة  الثانيالتوجيھية إلدماج قضايا النوع االجتماعي؛ ويستعيد المرفق 
والتي صيغت على أساسھا أسئلة االستبيان الذي وزع على البلدان العربية في عام  ٢٠٠٧الصادرة في عام 

فيقدم ردود البلدان على أسئلة  الرابعاستمارة االستبيان؛ أما المرفق  الثالث؛ ويتضمن المرفق ٢٠١٠
  .االستبيان

  
سلسلة دراسات عن (بالمرأة  اإلسكوا، مبادئ توجيھية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النھوض  )١(

: لإلسكوا يعلى الموقع اإللكترون متوفرة تحت الرمز .  ٢٠٠٧، )٣٥المرأة العربية في التنمية، العدد 
.  

ته استناداً إلى ، أعدت الباحثة استبياناً صيغت أسئل٢٠٠٧من أجل تحديث المعلومات الواردة في الدراسة الصادرة في عام   )٢(
وقد تلقى مركز المرأة في .  ٢٠١٠مايو /التوصيات التي خلصت إليھا تلك الدراسة ووزع على البلدان األعضاء في اإلسكوا في شھر أيار

السودان، و السورية،األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية : بلداً ھي ١١اإلسكوا ردوداً على االستبيان من 
  .والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن



  ةـمقدم
  

صول على معلومات دقيقة وموثوقة حول واقع آليات النھوض بالمرأة في البلدان العربية بھدف الح  
وأدائھا في تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي، وتحديث المعلومات الواردة في الدراسة التي أصدرتھا 

ع االجتماعي مبادئ توجيھية من أجل تعميم قضايا النو"حول ھذا الموضوع بعنوان  ٢٠٠٧اإلسكوا في عام 
، تم إعداد استبيان صيغت أسئلته بناء على التوصيات الواردة في تلك "وزيادة فعالية آليات النھوض بالمرأة

الدراسة وعلى نحو يمكن من خالله وصف الوضع الحالي لھذه اآلليات، بحيث يشمل كتاب التكليف 
الشراكة التي تربطھا بالمنظمات األھلية  واستراتيجية عملھا وھيكليتھا التنظيمية وخططھا وبرامجھا وطبيعة

وقد وزع االستبيان على البلدان األعضاء .  وتعاونھا معھا، باإلضافة إلى إنجازاتھا والمشاكل التي تواجھھا
وتلقى مركز المرأة في اإلسكوا ردوداً على .  ٢٠١٠مايو /في اإلسكوا وعددھا أربعة عشر بلداً في شھر أيار

اً فقط ھي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، بلد ١١االستبيان من 
كما تم أيضاً مراجعة التقارير .  )٤(، والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن)٣(والسودان

ية على ضوء استراتيجيات الوطنية المتتالية التي أعدت لتقييم التقدم المحرز على صعيد النھوض بالمرأة العرب
مس سنوات على مؤتمر بيجين نيروبي التطلعية للنھوض بالمرأة وتنفيذاً إلعالن ومنھاج عمل بيجين بعد خ

  ).١٥+ بيجين(، وبعد خمسة عشر سنة )١٠+ بيجين(، وبعد عشر سنوات )٥+ بيجين(
  

تجارب بلدان مختلفة  ويتيح عرض الردود الواردة من البلدان على االستبيان مجال االطالع على  
حققت تقدماً في مجال اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة وتقليص فجوة عدم المساواة بين الجنسين، من أجل 

طوير أداء ھذه اآلليات تالخروج بقائمة محددة من التوصيات والتوجيھات المناسبة للمنطقة العربية تسمح ب
مساعدتھا في إعداد الخطط المستقبلية لتحقيق المساواة بين وتقييم التقدم الذي تحرزه بشأن وضع المرأة، و

  .الجنسين
  

  
أعاد السودان إرسال اإلجابات وفق أسئلة االستمارة األولى وليس وفق أسئلة االستمارة الثانية، وقد أخذ ھذا األمر في   )٣(
  .االعتبار

ى جانب البلدان األعضاء في اإلسكوا، بلداناً ، إل٢٠٠٧شمل االستبيان الذي أجري في إطار إعداد الدراسة األولى في عام   )٤(
عربية أخرى غير أعضاء ھي الجزائر، وتونس، والمغرب، نظراً إلى مشاركاتھا المتكررة في اجتماعات اإلسكوا بصفة مراقب وإلى 

  .تجاربھا وخبراتھا المتقدمة في ھذا المجال



  

  معلومات أساسية  -أوالً
  

  مفھوم والغايةال: تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي  -ألف
  

يعتبر مفھوم تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في المؤسسات سياسة مؤسسية واستراتيجية   
وھو إحدى .  في جميع جوانب األنشطة وقطاعاتھا احتياجات المرأة والرجلج برنامجية تسعى إلى إدما

وقد اعتُمد ھذا المفھوم في .  الوسائل األكثر فعالية إلحداث التغيير المؤدي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين
بوصفه  ١٩٩٥إعالن ومنھاج عمل بيجين الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 

، ١٩٩٧ة مطلوب من الحكومات تنفيذھا، ثم أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في عام والي
وأكدت عليه بقوة الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا االستثنائية الثالثة والعشرين التي عقدت في عام 

دعوة إلى تعميم مراعاة منظور وفي إطار ال.  لمتابعة نتائج مؤتمر بيجين بعد مرور خمس سنوات ٢٠٠٠
النوع االجتماعي، طلب منھاج عمل بيجين من الحكومات والمنظمات الحكومية واألھلية والجھات المعنية 
اتخاذ إجراءات لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار عبر تخصيصھا بحصة محددة 

كما .  بلدية، وفي البرلمان، وفي الوظائف على اختالف مستوياتھاأو كوتا من المقاعد في المجالس المحلية وال
طلب مراجعة القوانين القائمة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وسن قوانين جديدة تضمن حقوق المرأة 

وبھدف تطبيق ھذا المفھوم، شكل العديد من البلدان ھياكل أو لجاناً .  ومشاركتھا الفاعلة في الحياة العامة
  .ية أو دوائر تعنى بالنھوض بالمرأة ضمن مختلف الوزاراتوطن

  
تصميم البرامج والمشاريع على نحو يأخذ في االعتبار تعميم مراعاة النوع االجتماعي إلى ويھدف   

وضرورة مشاركتھما في مختلف مراحل التخطيط واستفادتھما من عائدات  والمرأةاحتياجات كل من الرجل 
وإعادة التوازن لعالقات القوة الجنسين وذلك لضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص بين  ھذه البرامج والمشاريع،

وتنطوي عملية تعميم مراعاة النوع .  ھماعن اختالف أدوار االختالل الناتج التي يشوبھا والمرأةبين الرجل 
والرجال، ورفع االستفادة من تجارب وخبرات النساء االجتماعي على شبكة من العناصر المترابطة تتضمن 

الوعي المجتمعي، وتفعيل الضغط الذي تمارسه الفئات المعنية على الدوائر السياسية، وضمان االلتزام 
السياسي، وتوفير الموارد البشرية المؤھلة والموارد المالية آلليات النھوض بالمرأة وتحديد مسؤولياتھا 

امج والسياسات الكفيلة بإدماج النوع االجتماعي وصالحياتھا، وإجراء البحوث والدراسات لتحديد أفضل البر
  .في المؤسسات

  
  آليات النھوض بالمرأة  -باء

  
وحدة مركزية لتنسيق ك"عمل وصى منھاج عمل بيجين بإنشاء أجھزة وطنية للنھوض بالمرأة تأ  

سين في تتمثل مھمتھا األساسية في دعم عملية إدماج منظور المساواة بين الجنوالسياسات داخل الحكومة 
وتقوم األجھزة الوطنية المعنية بالنھوض .  )٥("مجاالت السياسة على نطاق الحكومة افةالتيار الرئيسي لك

ز إلدماج منظور النوع االجتماعي في كافة البرامج والسياسات،  بالمرأة على الصعيد الحكومي بدور محفِّ
ساس بدور سياساتي تخطيطي وتقوم بمتابعة فھي تضطلع في األ.  ولكنھا ال تتدخل بالضرورة كوكاالت منفذة

تنفيذ ھذه السياسات وقياس مدى تأثيرھا على أوضاع المرأة، إال أنھا تستطيع أن تختار أحياناً تنفيذ البرامج 

  
إعالن ومنھاج عمل بيجين، الفقرة .  ١٩٩٥سبتمبر /أيلول ١٥- ٤بيجين، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،   )٥(

  .: على موقع وثائق األمم المتحدة متوفر تحت الرمز .  ٢٠١



  

وتنسيقھا بنفسھا من أجل معرفة مدى تحقيقھا لألھداف المرجوة وما إذا كانت تعتبر برامج ريادية يمكن 
  .االقتداء بھا

  
بغي أن ترمي كافة التدابير المتعلقة بتحسين حالة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين إلى كما ين  

بدون " أنهزيادة مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار في المجاالت كافة، إذ أشار منھاج عمل بيجين إلى 
ال يمكن تحقيق األھداف اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدخال منظورھا في كافة مستويات صنع القرار، 

. )٦("المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم
  

لنھوض من أجل ا ھيئات خاصة في وزارات التعليم والشؤون االجتماعية ةشكلت بلدان عديدو  
مجلس  داخلمكتب أو لمرأة في كل وزارة، معنية بشؤون ابلدان أخرى دوائر  استحدثتبالمرأة، في حين 

ارتبط تشكيل ھذه اآلليات بتطور مفھوم دور المرأة في التنمية، وقد .  لمتابعة ھذا العملوزارة  أوالوزراء، 
تقوم  ، وھيوتختلف صالحيات ھذه اآلليات تبعاً لمرجعيتھا التنظيمية.  والتنمية االجتماعيأو النوع 

  :بالمبادرات الضرورية من أجل تحقيق ما يلي
  

؛االجتماعينوع لشؤون الالتخطيط تقديم الدعم المؤسسي إلقامة ھياكل   )أ(  
  

  التنسيق والمتابعة؛  )ب(  
  

  الدعوة إلى التغيير والتأثير على القرارات الخاصة بالسياسات؛  )ج(  
  

في السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالمؤسسات االجتماعي وإدماجھا قضايا النوع تحريك   )د(  
  الحكومية المركزية والقطاعية؛

  
وضع المتعلقة باألھداف األساسية والمعايير  ة حولواألھلي ةالحكوميبين األوساط توافق تحقيق   )ھ(  
  المرأة؛

  
  لى الجھات المعنية؛عوتوزيعھا االجتماعي ورود المعلومات حول قضايا النوع  التأكيد على  )و(  

  
  الربط بين السياسات والنتائج التي يتم التوصل إليھا؛ضمان   )ز(  

  
  .الضرورية لمواجھة الصعوبات والتحدياتح اإلجراءات اقترا  )ح(  

  

  
  .١٨١المرجع نفسه، الفقرة   )٦(



  

  ة وأدائھا في تعميم مراعاة منظورلنھوض بالمرأاواقع آليات   -ثانياً
  النوع االجتماعي في البلدان العربية   

  
يتضمن ھذا الجزء تحليالً للردود التي وردت من البلدان على االستبيان الذي أعد خصيصاً لتحديث   

ائم في البلدان العربية في مجال تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية المعلومات حول الوضع الق
وقد جرى االستناد في صياغة أسئلة ھذا االستبيان إلى التوصيات التي خلصت إليھا .  آليات النھوض بالمرأة

لنوع المبادئ التوجيھية من أجل تعميم قضايا ا"بعنوان  ٢٠٠٧الدراسة الصادرة عن اإلسكوا في عام 
وإلى مالحظات البلدان بشأن االستبيان األول الذي أجري " االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة

  ).الثالثانظر استمارة االستبيان في المرفق ( بھذا الشأن وأوردت الدراسة نتائجه
  

داً من البلدان وقد وردت إلى مركز المرأة في اإلسكوا ردود على االستبيان الثاني من أحد عشر بل  
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، : األعضاء في اإلسكوا ھي

والسودان، والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن، في حين كانت الردود على االستبيان 
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، عضاء وھي من األمنھا أحد عشر  ،األول قد وردت من أربعة عشر بلداً

والبحرين، والجمھورية العربية السورية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن، 
  .تونس، والجزائر، والمغربھي غير األعضاء من وثالثة بلدان عربية 

  
  بنية المؤسسية آلليات النھوض بالمرأةال  -ألف

  
  ليةشكل اآل  - ١

  
مبادئ "لنھوض بالمرأة كما ھو وارد في الدراسة الصادرة بعنوان المعنية بابقي شكل اآلليات الوطنية   

ويختلف شكل اآللية ".  توجيھية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة
ي ذومدى االلتزام السياسي ال، ن ناحيةم تهلنھوض بالمرأة وخبربشؤون اتبعاً لتجربة كل بلد في العمل 

أربعة وجود وقد أظھر االستبيان .  أخرىيظھره نحو قضايا المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من ناحية 
مجلس أعلى أو قومي ) ١: (لنھوض بالمرأة في المنطقة العربية وھيالمعنية باآلليات الوطنية من انماذج 
ھيئة وطنية أو لجنة ) ٢(ارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، ومصر؛ في اإلمھو الحال كما  ،للمرأة

في األردن، والجمھورية العربية السورية، والكويت، ولبنان، ھو الحال كما  ،وطنية تعنى بالنھوض بالمرأة
في ال ھو الحكما  ،الملفات التي تعنى بھا ھذه الوزارةواحد من وزارة مكلفة بقضايا المرأة ك) ٣(واليمن؛ 

كما ھو الحال  ،وزارة أو وزارة دولة تعنى بقضايا المرأة والنھوض بھا) ٤(الجزائر، والسودان، والمغرب؛ 
  .في تونس، والعراق، وفلسطين

  
وقد تم إنشاء ھذه اآلليات بناء على أمر أو قرار أو تعليمات من الجھات السياسية العليا كمجلس   
).  البحرين(، أو قرار أميري )مصر(، أو بناء على قرار جمھوري )مناألردن، فلسطين، لبنان، الي(الوزراء 

ويتضمن قرار إنشائھا تحديداً لصالحياتھا ومھامھا ومرجعيتھا السياسية والتنظيمية والقانونية، إضافة إلى 
 وفي بعض البلدان، ومنھا األردن، والبحرين، والسودان، واليمن، تم تعديل.  أساليب المحاسبة والمساءلة

ويوجد قانون ينظم عمل ھذه اآلليات في كل من البحرين، .  القرار عدة مرات لمنح اآللية صالحيات أكبر
  .والسودان، والكويت، ولبنان، ومصر، ويتم إعداد مثل ھذا القانون في اإلمارات العربية المتحدة

  



  

  المرجعية السياسية  - ٢
  

 تين،آليتان شبه حكوميوھناك ية ھي آليات حكومية لنھوض بالمرأة في البلدان العرباغالبية آليات إن   
، الجمھورية أو رئيس الدولة السياسية إلى مكتبوتعود مرجعيتھا .  صفة مستقلة واعتباريةذات وآلية واحدة 

أما وحدات النوع االجتماعي في الوزارات فيقع موقعھا التنظيمي .  مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو
  .طارة، أو إدارة السياسات والتخطيأو وكيل الوزفي مكتب الوزير، 

  
  آليات النھوض بالمرأة بحسب الصفة والمرجعية السياسية

  
المرجعية السياسيةصفة اآلليةالبلد

مجلس الوزراءشبه حكوميةاألردن
مكتب رئيس الجمھوريةشبه حكوميةاإلمارات العربية المتحدة

الديوان الملكيحكوميةالبحرين
مكتب رئيس الوزراءحكوميةجمھورية العربية السوريةال

مكتب رئاسة الوزراءحكوميةالعراق
مجلس الوزراءحكوميةفلسطين
مجلس الوزراءحكوميةالكويت
مكتب رئاسة الوزراءحكوميةلبنان
مكتب رئيس الجمھوريةحكوميةمصر
مكتب رئاسة الوزراءحكوميةاليمن

  
موقع آليات النھوض بالمرأة في غالبية ھذه البلدان يرتبط بالھيئات السياسية  ويتضح مما سبق أن  

العليا سواء على مستوى الحكومة أو الوزارة المعنية، مما يعطيھا فرصة للتأثير داخل مراكز اتخاذ القرار، 
مجلس شريطة أن تمتلك ھذه اآلليات مھارات الضغط والمناصرة والتأثير لتتمكن من إسماع صوتھا في 

  .الوزراء أو البرلمان
  

  االلتزام السياسي بإنشاء وتفعيل آليات النھوض بالمرأة  -باء
  

  المھمة األساسية واألھداف  - ١
  

تشكل مرجعية وطنية ولنھوض بالمرأة تعنى باآليات وطنية إنشاء بادرت غالبية البلدان العربية إلى   
لجنة أو ، مثل فة تبعاً لتجربة كل بلد في ھذا اإلطارھذه اآلليات مسميات مختل حملتوقد .  في ھذا المجال

  .وزارة خاصة بالمرأة، أو حتى ھيئة وطنية أو مجلس أعلى أو مجلس قومي للمرأة
  

ويظھر من ردود البلدان على االستبيان أن ھناك تطوراً واضحاً قد طرأ على مھمة ودور آليات   
ذه اآلليات تشارك في إعداد الخطط الوطنية ومراجعتھا ، حيث أشارت ثمانية بلدان إلى أن ھالنھوض بالمرأة

وتقديم مقترحات لتطويرھا، وتقوم بمراجعة الميزانية العامة من منظور النوع االجتماعي، ودراسة أثر 
كما أشارت .  السياسات اإلصالحية على المرأة، وتقديم مقترحات لبرامج ومشاريع على المستوى الوطني

ھذه اآلليات تمارس الضغط داخل الحكومة من أجل التغيير، وتقوم بمتابعة تنفيذ  غالبية البلدان إلى أن
  .االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة

  



  

وقد اتخذ العديد من البلدان خطوات عملية لتفعيل دور ھذه اآلليات مثل اعتماد خططھا االستراتيجية،   
متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز والخطط السنوية، ومتابعة توصيات التقارير الوطنية، و

ففي الكويت مثالً، .  ضد المرأة، ومراجعة وتعديل القوانين التي تتضمن مواداً تنطوي على تمييز ضد المرأة
كما اتخذت ھذه اآلليات إجراءات مختلفة على صعيد .  صدر قانون يمنح المرأة حق المشاركة السياسية

ففي مصر، يشارك المجلس القومي للمرأة مع وزارة المالية في .  مستجيبة للنوع االجتماعي اعتماد ميزانيات
تطبيق نظام الميزانيات المستجيبة للنوع االجتماعي؛ وفي اليمن، تم إعداد دليل العتماد ميزانيات مستجيبة 

تجيبة للنوع االجتماعي، للنوع االجتماعي؛ وفي البحرين، تم تنفيذ عدد من التدريبات حول الميزانية المس
والعمل جار مع وزارة المالية ومجلس التنمية االقتصادية لمراجعة الميزانية العامة من منظور النوع 

كما قام معظم البلدان باستحداث قوانين تمنع التمييز ضد المرأة وقوانين لحماية المرأة من العنف .  االجتماعي
ففي لبنان، تم استحداث .  ل لجان وطنية لحماية المرأة من العنففي األسرة والمجتمع ومكان العمل، وتشكي

قانون يحمي المرأة من العنف األسري؛ وفي األردن، تم إقرار قانون حماية المرأة من العنف األسري وتعمل 
آلية النھوض بالمرأة على التعريف والتوعية به؛ وفي الجمھورية العربية السورية، قدمت آلية النھوض 

  .ة مشاريع قوانين تتعلق بصندوق النفقة، وقانون حقوق الطفل، وتعديل قانون جرائم الشرفبالمرأ
  

لتدقيق من منظور النوع االجتماعي على نفس الدرجة من االھتمام في غالبية البلدان، اولم تكن عملية   
لنوع االجتماعي وقد يعود ذلك لضعف الخبرات المتوفرة في المجال، خاصة وأن مفھوم التدقيق من منظور ا

ومع ذلك، بادر اليمن إلى اعتماد منھجية التدقيق من منظور النوع .  ما زال حديثاً في المنطقة العربية
االجتماعي مما يستدعي تدريب كوادر اآلليات الوطنية وبعض الخبراء على إجراء ھذا التدقيق وإعداد 

  .التقارير بشأنه
  

  الھيكل اإلداري  - ٢
  

ظفين ممن لديھم المھارات العلمية والعملية المطلوبة ھو أمر ضروري لتمكين إن توافر مالك مو  
ومن ھذه المھارات القدرة على وضع الخطط .  اآللية الوطنية للنھوض بالمرأة من أداء المھام المنوطة بھا

نھوض االستراتيجية والخطط التفصيلية السنوية واقتراح األنشطة والبرامج والمشاريع التي من شأنھا ال
بالمرأة، باإلضافة إلى مھارات التحليل من منظور النوع االجتماعي وتعميم النوع االجتماعي في السياسات 
الوطنية على كافة المستويات، وكذلك مھارات التدقيق من منظور النوع االجتماعي، ومراجعة الميزانيات 

لية إلى الكوادر من الجنسين ارتباطاً وھذا يتطلب دراسة احتياجات اآل.  لتكون مستجيبة للنوع االجتماعي
  .بالمسار الوظيفي لھذه الكوادر وتوفر ميزانية كافية للتدريب

  
ولدى مراجعة وضع اآلليات الوطنية ومدى توافر الكوادر الالزمة لعملھا والتي تملك المھارات 

فية والمدربة، باستثناء العراق المشار إليھا في الفقرة السابقة، تبين أن لدى معظم ھذه اآلليات الكوادر الكا
ومن الضروري أن يتم ربط التدريب النظري بالتدريب العملي، وإعداد أدلة تدريبية لتعميم .  )٧(وفلسطين

  .قضايا النوع االجتماعي في المؤسسة المعنية، ورفع الوعي المجتمعي حول السياسات والقوانين وتأثيرھا
  

تأدية دورھا على مستوى السياسات، ال بد أن يكون فيھا  ولكي تتمكن آليات النھوض بالمرأة من  
مجلس إداري يضم موظفين رئيسيين في الوزارات، وعاملين في متابعة قضايا النوع االجتماعي وفق محاور 

  
.فقطلم يجب لبنان على ھذا السؤال، وأشار إلى توافر ميزانية للتدريب المكتبي  ) ٧(



  

العمل المحددة في االستراتيجية الوطنية، وشخصيات عامة من ذوي الكفاءة والخبرة، وممثلين عن القطاعين 
  .لمھتمين بقضايا المرأة والطفل وحقوق اإلنساناألھلي والخاص ا

  
وقد تبين من االستبيان أن ثمانية بلدان لديھا ما س�مي إما مجلس إداري، أو لجنة توجيھية، أو مجلس   
وأشارت مصر إلى عدم وجود مجلس إداري في المجلس القومي للمرأة ولكن المجلس يضم .  استشاري

وفي لبنان، يتمثل المجلس اإلداري بجمعية عمومية للھيئة .  ة المرموقةثالثين شخصية عامة ومن ذوي المكان
تتكون من أربعة وعشرين عضواً يتم تعيينھم بمرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الجمعية 

  .العمومية ھم من نشطاء المجتمع المدني والخبراء
  

  الميزانية  - ٣
  

الالزمة لآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة يعكس حرص البلدان على تخصيص الميزانيات   
ولميزانية ھذه اآلليات مصدران األول من الميزانية العامة للدولة، .  مدى التزامھا السياسي تجاه قضايا المرأة

  .والثاني من تقديمات البلدان المانحة والمنظمات الدولية
  

لنھوض بالمرأة اليات تخصص ميزانيات آلربية غالبية البلدان العوتفيد الردود على االستبيان أن 
  .  دعماً من البلدان المانحة والمنظمات الدوليةكما أن معظمھا يتلقى كجزء من الميزانية العامة، 

  
تشمل وال بد من التوضيح أن الميزانية الخاصة بالنھوض بالمرأة ال تقتصر على ميزانية الوزارة بل   
قدم خدمات للمرأة، مثل وزارات التربية والتعليم، والصحة، والعمل، الوزارات التي ت ميزانياتأيضاً 

  .االجتماعيوالشؤون االجتماعية، مما يؤكد أھمية التدقيق في الميزانية العامة من منظور النوع 
  

  آليات المساندة  - ٤
  

النھوض بالمرأة الوطنية المعنية ب اتاآلليإلى أن  )٨(٢٠٠٩أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام   
كاملة ودمجھا في العملية التنموية مشاركة لمرأة اتحقيق مشاركة  ،مكاناتإفر لھا من اما يتو، بال تستطيع

بالمرأة وذلك ألن النھوض  دون توفير المساندة لھا على المستويين الحكومي واألھلي،من كشريك ومستفيد 
  .ت وعلى جميع المستوياتقضية عبر قطاعية تقتضي دمج المرأة في كافة المجاال

  
مساندة الجانبين تحظى بلنھوض بالمرأة في كافة البلدان العربية اإلى أن آليات  االستبياننتائج  وتشير  

 دوائروالتكافؤ الفرص، المعنية بوحدات ال، مثل داخل الوزاراتليات مساندة حيث أنشئت آ الحكومي واألھلي،
.  والمجالس االستشارية والھيئات الفنية المساندةاالجتماعي، نوع عنية بالالمالمجالس واللجان والمرأة، المعنية ب

.  ففي لبنان، يوجد وحدة خاصة بالمرأة في وزارة الشؤون االجتماعية، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان
ائر وفي فلسطين، توجد إلى جانب وزارة شؤون المرأة، وحدات النوع االجتماعي في غالبية الوزارات، ودو

وفي مصر، تم .  )٩(تواصل، ودوائر المرأة والطفل في المحافظات، وتجمع فيما بينھا عالقة تنسيق وتعاون
  

متوفر .  تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية: ٢٠٠٩برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية ) ٨(
  .: على

، ١٥: +نـبيجي لـاج عمـذ منھـد حول تنفيـي الموحـر العربـة، التقريـة الدول العربيـوا وجامعـاإلسك) ٩(
  .: متوفر على.  



  

وفي البحرين، تم تشكيل ثالث لجان فنية مساندة في مجاالت التمكين .  تكوين لجان للمرأة في النقابات
  .مواقع صنع القراراالقتصادي، واالستقرار األسري، والمرأة في 

  
أن غالبية اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة تربطھا بالمنظمات األھلية عالقة  االستبيانظھر نتائج وت  

تكامل وتشبيك وتنسيق وتعاون وتشاور في سبيل تحسين وضع المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في 
ة تقوم بموجبھا المنظمات كما أن بعض اآلليات تربطھا بالمنظمات األھلية عالقة تعاقدي.  مختلف المجاالت

ويتوافر لدى جميع اآلليات سجل بالمنظمات األھلية، كما تشارك المنظمات .  بتنفيذ بعض األنشطة والبرامج
 العربية وباستثناء الجمھورية.  في إعداد خطة اآلليات، وھناك صيغة تفاھم بين الجانبين حول األدوار والمھام

افة البلدان آلية لتنظيم العالقة بين آليات النھوض بالمرأة والمنظمات السورية والعراق ولبنان، يوجد في ك
  .)١٠(األھلية

  
جتماعات عقد االلنھوض بالمرأة على اآليات تواظب ات األھلية، نظمولضمان استدامة العالقة مع الم  
وني مع ھذه لكترالبريد اإلوالبريد العادي و الھاتفورشات العمل وإجراء االتصاالت عبر تنظيم الدورية و
، حققت بعض البلدان بفضل ھذه العالقة نجاحات على صعد عد�ة، حيث االستبيانبحسب نتائج و.  المنظمات

زاد االھتمام بقضايا المرأة على المستوى الوطني، وتطور التزام صانعي القرار بقضايا المرأة، وتم تشكيل 
عم ترشيح بعض النساء لالنتخابات، وإعداد االئتالفات والشراكات مع العديد من المنظمات األھلية، ود
  .التقارير الوطنية، وتنفيذ الحمالت المشتركة دعماً لقضايا المرأة

  
استماع إلى المنظمات األھلية من أجل االطالع  وال بد أن تخصص آليات النھوض بالمرأة جلسات  

لمرأة وتعيق تنفيذ البرامج الھادفة على احتياجات المرأة على مستوى القاعدة، والتحديات التي تواجه تمكين ا
االستماع في تحقيق جلسات وتسھم .  إلى تغيير الصورة النمطية السلبية الرائجة عن المرأة في المجتمع

كما أن تعاقد آليات النھوض بالمرأة مع .  التكامل بين عمل آلية النھوض بالمرأة وعمل اآلليات المساندة
  .مج والخطط يساعدھا على تحقيق أھدافھاالمنظمات األھلية في تنفيذ البرا

  
  النھوض بالمرأة في البلدان العربية اتأداء آلي  -جيم

  
  االستراتيجية وخطة العمل والتقارير الوطنية  - ١

  
أظھرت نتائج االستبيان أن آليات النھوض بالمرأة في غالبية البلدان العربية تمتلك استراتيجية وخطة   

بعض ھذه اآلليات .  ا على المستوى الحكومي وإدماجھما في خطة العمل الوطنيةعمل تفصيلية يتم اعتمادھم
يضع خططاً ثالثية وخمسية، ويشارك في إعداد الخطة الوطنية ومراجعتھا، وإعداد التقارير الوطنية عن 

  .وضع المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

ت البلدان على االستبيان ما إذا كانت التقارير التي تعدھا آليات النھوض ولم يكن واضحاً في إجابا  
بالمرأة تعتمد على معايير ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل واإلنجازات المحققة 

مؤشرات وبالتالي، ينبغي التركيز في المرحلة القادمة على إعداد المعايير وال.  في مجال النھوض بالمرأة
الالزمة إلجراء قياس دقيق للتقدم المحرز في مجال النھوض بالمرأة وتقييم مدى تأثير الخطط والبرامج على 

  
، المشار إليه في المرجع ١٥: +تم التأكد من المعلومات من خالل التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين )١٠(

  .السابق



  

تصبح ھذه المؤشرات أداة رئيسية في متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنھوض بحيث وضع المرأة وتقدمھا، 
  .بالمرأة، وإعداد التقارير بھذا الشأن

  
  النوع االجتماعيحسب بواإلحصاءات المصنفة المعلومات   - ٢

  
ركيزة أساسية في ، االجتماعينوع حسب البالمصنفة  ، وال سيما تلكتشكل المعلومات واإلحصاءات  

لبرامج ارصد ، والسياسات، واختيار اإلجراءات والتدخالت المناسبة ورسمعملية التخطيط التنموي، 
من األدوات المعلومات واإلحصاءات أداة كما تشكل .  م المحرزوقياس التقد ھاوالتدخالت التنموية وتقييم

الحكم إرساء أسس لشفافية ووضمان اللمساءلة  ، ووسيلةإدارة الموارد المتاحة بكفاءة وفعاليةالمستخدمة في 
  .الصالح

  
  أظھرت نتائج االستبيان أن آليات النھوض بالمرأة في غالبية البلدان العربية قد أحرزت وقد   

  االجتماعي في المجاالت السكانية نوع حسب الباً كبيراً في حيازة قاعدة معلومات مصنفة تقدم
وأنشأ معظم ھذه اآلليات بنك .  معتمدة في ذلك على أجھزة اإلحصاء الوطنية، واالجتماعية واالقتصادية

ء الدراسات معلومات لرصد التقدم الحاصل في مجال النھوض بالمرأة، وتنفيذ السياسات والخطط، وإجرا
والبحوث حول السياسات واإلجراءات واستخدامھا في إعداد أوراق حول السياسات لتقديمھا إلى صانعي 

  .القرار
  

  الدراسات والبحوث وأوراق السياسات العامة  - ٣
  

يحتاج صانعو القرار إلى المعلومات الالزمة والتي يجب أن تتوافر في الوقت المناسب من أجل اتخاذ   
وتحديد الخيارات بشأن السياسات العامة، سواء على المستوى التنموي بشكل عام أو على مستوى القرارات 

وبما أن صانعي القرار يتخذون قراراتھم ضمن مھل ضيقة في غالب .  النھوض بالمرأة بشكل خاص
توافر  األحيان، فقد تأتي القرارات والتدخالت غير مناسبة وغير فعالة للنھوض بواقع المرأة بسبب عدم

وھنا تجدر اإلشارة إلى أن التقارير الصادرة عن األمم .  المعلومات والبيانات الالزمة في الوقت المناسب
المتحدة والبيانات الناتجة عن المقارنة بين البلدان في مختلف المجاالت التنموية تظھر أن البيانات والمعلومات 

وتعتمد اآلليات الوطنية .  د على المستوى العربيالكمية في مختلف المجاالت تعتبر متوافرة بشكل جي
.  للنھوض بالمرأة على المؤسسات البحثية والجامعات والخبراء في إعداد األوراق المتعلقة بالسياسات العامة

وھنا يشار إلى ضرورة تفعيل النقاش .  لتي تحتاج إليھااكذلك أنشأت اآلليات أقساماً تعنى بإعداد الدراسات 
  .ين في المجال األكاديمي والعاملين في المجال التنفيذي، على المستوين الحكومي واألھليبين الباحث

  
وقد أظھرت نتائج االستبيان أن اآلليات الوطنية للنھوض بالمرأة قد حققت تطوراً ملحوظاً في إعداد   

  لمانيين األوراق حول المواقف والسياسات العامة بشأن قضايا المرأة لعرضھا على الوزراء والبر
واإلعالميين وغيرھم من الجھات بغية بحث القضايا واإلشكاليات واقتراح البدائل والخيارات بخصوص 

  .السياسات العامة
  

وفي حين حقق بعض البلدان تقدماً في إنجاز البحوث حول السياسات العامة، أجرى القليل منھا   
ة، واألزمة المالية العالمية، وتغي�ر المناخ، بحوثاً حول المشكالت المعاصرة، مثل اإلصالحات االقتصادي

وھناك حاجة إلى إجراء بحوث معمقة حول صحة المرأة، ونوعية التعليم وعالقته بسوق .  وأثرھا على المرأة



  

العمل، والسياسات االجتماعية وتأثيرھا على المرأة والرجل، وكذلك إلى إعداد حقائق ومعلومات حول قضايا 
خدامھا في إعداد أوراق السياسات العامة، واقتراح الحلول كأداة للتأثير في الحكومة النھوض بالمرأة الست

والبرلمان، وتمكين المدافعين عن ھذه القضايا من مساءلة المعنيين حول أسباب اإلجحاف بحق المرأة وطرح 
  .الحلول واإلسھام في اتخاذ القرارات المناسبة

  
  التقارير الوطنية  - ٤

  
 الدولية، أو التي تقدم إلى جھات وطنية،تفاقات ال، سواء تلك التي تُعنى بتنفيذ االوطنية ھدف التقاريرت  

التقييم الداخلي حول مدى  من أدواتأداة تشكل إجراء مراجعة علمية لخطة عمل اآللية وأنشطتھا، وإلى 
بشكل دوري تنص عليه خطة عمل اآللية، بغض النظر عن يتم إعداد التقارير ويجب أن .  تحقيق األھداف

  ).لمنظمات الدولية المعنيةكجھات التمويل، أو ا(مثل ھذه التقارير إعداد وجود جھة معينة تطلب 
  

لنھوض بالمرأة في مختلف البلدان العربية تقوم برصد اوقد أشارت نتائج االستبيان إلى أن آليات   
رات الحاصلة في ھذا المجال، وذلك من خالل التقارير التي تعدھا على المستوى الحكومي يواقع المرأة والتغي

ريرھا بالشراكة مع آليات المساندة، الحكومية منھا واألھلية، مستفيدة وتعد اآلليات تقا.  أو اإلقليمي أو الدولي
من أشكال الدعم والمساندة والتدريب التي تقدمھا منظمات األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات في ھذا 

  .المجال
  

لدان وقد تم استخدام ھذه التقارير كأداة للتأثير على صانعي القرار فأسفرت عن قيام العديد من الب  
بسحب عدد من تحفظاتھا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإجراء تعديالت على 

ومن المطلوب استمرار ھذه العملية على أن تتم بالشراكة .  مواد في القوانين تنطوي على تمييز ضد المرأة
المستويات المختلفة، ومنھا المستوى  ما بين اآلليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تناقَش على

الحكومي مع صانعي القرار عبر طلب عقد جلسات استماع داخل البرلمان ومع أعضاء الحكومة، والمستوى 
الشعبي مع منظمات المجتمع المدني واإلعالم، ومن ثم تقديم االقتراحات بخصوص السياسات والتدابير التي 

  .ن أجل تحقيق النتائج المرجوةيجب األخذ بھا على كافة المستويات م
  

وتبين في الردود على االستبيان أنه لم يتم إعداد التقارير الوطنية في العراق، في حين أن البلدان   
األخرى أعدت نماذج مختلفة من التقارير في مجاالت التعليم، والصحة، والعمل، واالقتصاد، والسياسة، 

ان دراسات نوعية حول أثر السياسات المتبعة على صعيد وأعد بعض ھذه البلد.  والتسرب من المدارس
المرأة، ومنھا البحرين حيث ُأعدت دراسة حول تأثير قانون النفقة في تسھيل الحصول على النفقة واستمرارية 
الصرف وتخفيف العمليات اإلجرائية واإلدارية؛ والكويت حيث أجرت آلية النھوض بالمرأة مسحاً شامالً 

ت المتعلقة بالمرأة؛ واليمن حيث تم إعداد دراسات ميدانية في مجاالت التعليم والصحة لكافة التشريعا
المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على حقوقھا؛ والجمھورية العربية  واالقتصاد والسياسة تبرز

السورية حيث تم إعداد دراسة حول موقف النساء من تنظيم األسرة؛ ومصر حيث نفذت دراسة حول 
وأجرت غالبية البلدان دراسات في مجال العنف ضد المرأة  . مشاركة السياسية للمرأة والحمالت االنتخابيةال

وھي في صدد إعداد ملخص عنه الستخدامه في الترويج لقضايا المرأة والمطالبة بتعديل القوانين المجحفة 
  .بحقھا

  
  



  

  المعلومات عن صحة المرأة  - ٥
  

ھناك تطوراً ملحوظاً في نوعية المعلومات المتوافرة لدى آليات النھوض أظھرت نتائج االستبيان أن   
بالمرأة عن القضايا المتعلقة بصحة المرأة ومنھا اإلجراءات المتخذة لتحسين صحة المرأة، ومدى مالءمة 
الخدمات الصحية، وتوافر الرعاية للحوامل، والميزانيات المخصصة لصحة المرأة، ووفيات األمومة 

كما أشارت نتائج االستبيان إلى توافر المعلومات عن القوانين التي تكفل .  ة، وخدمة التأمين الصحيوالطفول
  .)١١(للمرأة الحصول على الخدمات الصحية، والنصوص الدستورية المتعلقة بذلك

  
على وتتوفر أيضاً لدى آليات النھوض بالمرأة معلومات حول أثر العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية   

ففي اإلمارات العربية المتحدة والبحرين .  وتختلف ھذه العادات بحسب المجتمعات العربية.  صحة المرأة
أما في اليمن، حيث يسجل ارتفاع في معدل .  والكويت ولبنان، ال تؤثر العادات والتقاليد على صحة المرأة

انب حياتھا ومستقبلھا ھي بيد أولياء األمر، األمية بين النساء، فالقرارات المتعلقة بصحة المرأة بل وبكل جو
.  وتزداد حدة ھذه الظاھرة في الريف وبخاصة في الشريط الساحلي حيث ينتشر الزواج المبكر، وختان اإلناث

كذلك األمر في مصر وبشكل خاص في المناطق الريفية حيث ما زالت العادات والتقاليد تؤثر سلباً على حياة 
وفي الجمھورية العربية السورية وفلسطين يتم .  تشجيع الزواج المبكر وختان اإلناث المرأة وصحتھا، ومنھا

تشجيع الزواج المبكر وترتفع نسبة الخصوبة وتتدنى نسبة استخدام وسائل منع الحمل، إال أن الجھود 
ي حول ھذه المستمرة التي تبذلھا آليات النھوض بالمرأة على المستويين الحكومي واألھلي من أجل رفع الوع

  .القضايا، أدت إلى انخفاض نسبة الزواج المبكر ومعدل الخصوبة، وارتفاع نسبة استخدام موانع الحمل
  

كذلك تتوفر لدى آليات النھوض بالمرأة معلومات حول أسباب تدھور صحة المرأة، مثل الجھل   
ذية، وانخفاض الوعي الصحي بالصحة الشخصية وباالحتياجات الصحية المتعلقة بالدور اإلنجابي، وسوء التغ

  .  المجتمعي، وعدم وعي اإلعالم لدوره في تغيير المفاھيم حول الصحة
  

  البيانات حول تعليم المرأة  - ٦
  

أشارت كافة البلدان إلى توافر بيانات ومعلومات حول معدالت األمية مصنفة بحسب النوع   
مدارس، وتسرب البنات من الدراسة، وأسباب االجتماعي ومكان اإلقامة، وحول قيد اإلناث والذكور في ال

كما تتوفر لديھا المعلومات حول برامج .  الفجوة بين الذكور واإلناث في التعليم والتدريب والتكنولوجيا
  .التأھيل المھني والتدريب المتاحة، وحول استخدام المرأة للتكنولوجيا

  
ة الوصول إلى الخدمات التعليمية في الريف، ويعود السبب الرئيسي للفجوة في التعليم إلى عدم إمكاني  

وقد أجرت كافة البلدان دراسات حول .  وتأثير العادات والتقاليد، وارتفاع نسبة تسرب اإلناث من المدارس
الموضوع، فأشار اليمن إلى أن ظاھرة تسرب اإلناث تشكل تحدياً تنموياً يؤرق الحكومة والھيئات المسؤولة 

  وأن من أسباب ذلك قلة مدارس اإلناث، وب�عدھا عن التجمعات السكنية في مجتمع عن التربية والتعليم، 
ال يشجع على االختالط، وقلة الكوادر النسائية في األرياف، وعدم وجود حمامات للبنات في المدارس، وقلة 

ار كل من وأش.  حماس األھالي إللحاق بناتھم بالتعليم حيث ال يرون جدوى للتعليم في ظل فرص عمل قليلة
األردن، والجمھورية العربية السورية، وفلسطين، ومصر إلى أن األسباب الرئيسية لتسرب اإلناث من 

  
.معلومات المتعلقة بالقوانين الصحية في البلدان العربيةتفصيل ال ٤انظر في المرفق ) ١١(



  

المدارس ھي في الغالب أسباب اقتصادية تتعلق بالفقر وعدم توفر فرص العمل، وأسباب ثقافية تلقي باألعباء 
ور، مما يجعل األسر ال ترى جدوى من تعليم المنزلية الكثيرة على كاھل المرأة وتعطي األفضلية لتعليم الذك

وقد اتخذ العديد من البلدان .  وفي البحرين والكويت ولبنان، تكاد نسبة تسرب البنات ال تذكر.  البنات
إجراءات لمواجھة ھذه الظاھرة مثل رفع سن التعليم اإللزامي، وتوفير التعليم المسائي لمن تزوجن زواجاً 

وفي .  زلية للمتسربات من المدارس، األمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المتسرباتمبكراً، أو الدراسة المن
يوفر تعليماً تعويضياً يتناسب مع احتياجات ) الثقافة للمتسربين(األردن، ھناك برنامج تعليم غير نظامي 

نسبة اإلناث وقد أشار معظم البلدان إلى أن ارتفاع .  المتسربين ويمكّنھم من االلتحاق بالتعليم المھني
  .  الملتحقات بالدراسات العلمية التطبيقية، كالطب والصيدلة، أدى إلى ارتفاع نسبتھن في النقابات المھنية

وما زالت الفجوة واسعة بين الذكور واإلناث في التعليم المھني، مع أنھا متاحة للجميع، وذلك نتيجة للنظرة 
  .النمطية ألدوار كل من الذكور واإلناث

  
  مرأة والتكنولوجياال  - ٧

  
أشارت إجابات ستة بلدان إلى وجود فجوة بين الذكور واإلناث في مجال استخدام التكنولوجيا، وأن   

وقد تنوعت .  أما البلدان الخمسة األخرى فأشارت إلى عدم وجود تلك الفجوة.  ھذه الفجوة آخذة في التقلص
كنولوجيا، فمنھا ما وجد في ذلك توفيراً للوقت والجھد، اإلجابات بين بلد وآخر حول تأثير استخدام المرأة للت

وأشارت اإلمارات العربية .  وتوسيعاً لمستوى اإلدراك والمھارات، وإسھاماً في تطوير البحوث العلمية
  .  المتحدة إلى أن ذلك يتيح فرصاً متكافئة للذكور واإلناث لدخول سوق العمل، وأيضاً فرص عمل أفضل

  
اإلمارات (إلكترونية، تصبح الحاجة إلى ھذه التكنولوجيا أكثر إلحاحاً وفي وجود حكومة   

كما كان للمشاركة في الشبكات العلمية، مثل أكاديمية سيسكو للشبكات ).  العربية المتحدة، الكويت
 وإنشاء المكتبات الرقمية آثار إيجابية على ممارسة المرأة لمھارة استخدام )١٢(

الشبكة "وأطلق المجلس األعلى للمرأة في البحرين بالتعاون مع منظمة المرأة العربية .  التقنيات الحديثة
بھدف سد الفجوة الرقمية بين اإلناث والذكور وبين البحرين وبلدان " العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا

بھدف تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في صياغة  للمرأة العربية اإللكترونيةكما تم إنشاء المكتبة .  العالم
االستراتيجيات والسياسات والقرارات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وبناء جسور التعاون بين النساء 

وأشارت غالبية البلدان باستثناء الجمھورية العربية السورية واليمن .  العربيات المتخصصات في ھذا المجال
  .وجود عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجيا إلى عدم

  
  المرأة واالقتصاد  - ٨

  
شھدت المنطقة العربية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تعليم اإلناث على كافة المستويات التعليمية، إال أن   

رق ذلك لم ينعكس، بالدرجة نفسھا، على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في االقتصاد، حيث تعتبر منطقة الش
األوسط ھي األدنى في العالم من حيث نسبة مشاركة النساء إلى الرجال في قوة العمل، واألدنى من حيث 

وتتراوح نسبة مشاركة المرأة ما بين .  )١٣(مشاركة النساء في قوة العمل مقارنة بمناطق أخرى في العالم

  
)١٢( .  

متوفر .  نحو نھوض المرأة في الوطن العربي: ٢٠٠٥برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ) ١٣(
. : على



  

في  ٢١.٧المائة في لبنان، و في ٣١.٥في المائة في فلسطين وھي من المعدالت األدنى عالمياً، و ١٥.٢
ويعود ھذا االنخفاض في مشاركة المرأة بدرجة أساسية إلى .  في المائة في األردن ٢٥.٤المائة في مصر، و

الفرص غير المتساوية المتاحة للرجال والنساء في الحصول على عمل، وارتفاع معدل البطالة لكل من 
ويضاف إلى ذلك، عدم قدرة النساء على تسويق .  المرأةالجنسين، واألعباء األسرية الملقاة على كاھل 
، والثقافة المجتمعية التي تعطي األولوية لعمل الرجل األطفال منتوجاتھن، وانعدام الخدمات الداعمة كحضانات

وقد .  باعتباره مسؤوالً عن اإلنفاق على األسرة، في حين ي�نظر إلى عمل المرأة باعتباره حاجة وليس حقاً
إلى اندفاع نسبة عالية من النساء للدخول إلى سوق العمل غير المنظم وغير المحمي بقوانين تمنع  أدى ذلك

كما أن عدم توافر مؤسسات مالية في أماكن مناسبة يعتبر من المعوقات التي تحول دون .  استغالل المرأة
  .استفادة المرأة من القروض

  
وضوع، وحاول معظمھا التعرف على الفجوة النوعية وقد أولت آليات النھوض بالمرأة اھتماماً بالم  

في مجال المرأة واالقتصاد، فأصبح لديھا بيانات مصنفة بحسب النوع االجتماعي تتعلق بالفجوة بين الجنسين 
في مجاالت الوصول إلى الخدمات المالية، والمشاركة في اتخاذ القرار االقتصادي، وتأثير اإلصالح 

دور وسائل اإلعالم في دعم المشاركة االقتصادية للمرأة، والمشاركة في سوق االقتصادي على المرأة، و
  .العمل

  
وأفادت ردود البلدان على االستبيان بأن معظم ھذه البلدان اتخذ إجراءات لزيادة مشاركة المرأة االقتصادية 

للنساء، وأن قدرة على المستويين الحكومي واألھلي، وذلك من خالل مؤسسات ائتمان تقدم القروض الميسرة 
ففي الجمھورية العربية السورية، تم .  النساء على الحصول على الخدمات المالية تتساوى مع قدرة الرجال

استراتيجيات عمل لتطوير عمل النساء، وخاصة في  ٢٠١٠-٢٠٠٥تضمين الخطة الوطنية الخمسية العاشرة 
وفير القروض، وبرامج تأھيل قطاع�ي العمل الريف، عن طريق توسيع المشاريع االستثمارية والخدمية وت

كما تم تقييم المشاريع التي تديرھا نساء، وإجراء مسح لمشاركة المرأة في القطاع .  المنظم وغير المنظم
وفي اليمن، تستفيد النساء كما الرجال من الضمان االجتماعي، وھناك .  الزراعي وعمل المرأة في الريف

وفي اإلمارات العربية المتحدة، تم رفع .  تستفيد منھا النساء بشكل كبيرآلية إلقراض األسر الفقيرة 
وفي األردن، تم تعديل قانون العمل والتقاعد .  مخصصات الضمان االجتماعي وإعداد مشروع العمل الالئق

سوق  والضمان االجتماعي وقانون الخدمة المدنية، كما تبذل وزارة التخطيط الجھود لزيادة مشاركة المرأة في
وفي البحرين، تقوم آلية النھوض بالمرأة برصد التجاوزات لمبدأ تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في .  العمل

  .جميع المجاالت، وتقدم التوصيات لوضع حد لتلك التجاوزات
  

ومن المثير لالنتباه أن أياً من البلدان لم يشر إلى إجراء دراسة حول اإلصالحات االقتصادية ونقص   
  .ال التجاري باعتبار ذلك من أھم األسباب التي تؤثر على المشاركة االقتصادية للمرأةرأس الم

  
  المرأة وصنع القرار  - ٩

  
استجابت كافة البلدان العربية، وإن بدرجات متفاوتة، للتوصيات الواردة في منھاج عمل بيجين فيما يتعلق 

س�جل في السنوات الخمس األخيرة تطور ملحوظ  فقد.  بزيادة مشاركة المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
في مجال تعيين نساء في مواقع متقدمة في مجاالت مختلفة، كما تم تعديل عدد من القوانين لتحسين مشاركة 

وتم اعتماد أنظمة انتخابية تخص�ص بموجبھا مقاعد مضمونة للنساء في كل من العراق والسودان .  المرأة
وفي ).  في المائة في البلديات ٢٠(، ولبنان واألردن )ان ومجالس المحافظاتفي المائة في البرلم ٢٥(



  

مصر، تم تعديل قانون االنتخاب بإضافة دائرة انتخابية يقتصر الترشيح فيھا على النساء لمدتين فقط من مدة 
وفي الكويت، تم تعديل قانون .  امرأة إلى مقاعد المجلس ٦٤مجلس الشعب، وذلك لضمان وصول 

تخابات بحيث يمنح المرأة حق االنتخاب تصويتاً وترشيحاً، مما فتح المجال لترشح عدد من النساء في االن
وفي اإلمارات العربية المتحدة، تم .  االنتخابات ووصول أربع منھن إلى البرلمان واثنتين إلى المجلس البلدي
وفي فلسطين، تم إقرار نظام .  ٢٠٠٦السماح للمرأة بالترشح واالنتخاب للمجلس الوطني االتحادي منذ عام 

في المائة من المقاعد في  ٢٠الكوتا حيث خصصت مقاعد مضمونة للنساء في القوائم االنتخابية بنسبة 
  .المجلس التشريعي وامرأتين كحد أدنى في المجالس البلدية والمحلية

  
ولة، كما ع�ينت أكثر من وقام العديد من البلدان بتعيين نساء في الحكومة وفي مراكز عليا في الد  

امرأة في منصب وزيرة في الحكومة في كل من األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، 
وألول مرة .  وازداد عدد النساء في السلكين القضائي والدبلوماسي.  وفلسطين، والكويت، ولبنان، واليمن

نية، وأخرى رئيسة لھيئة سوق المال وثالثة في منصب ع�ينت امرأة عضواً في منظمة التحرير الفلسطي
وفي لبنان، وألول .  وفي الجمھورية العربية السورية، تولت امرأة منصب نائب رئيس الجمھورية.  محافظ

وفي مصر، وصلت المرأة إلى منصب وكيلة في مجلس الشعب .  مرة، ترأست امرأة المحكمة العسكرية
انية للتشريع ورئيسة لجنة تنمية القوى البشرية في مجلس الشورى، كما تم وعضو ورئيسة في اللجنة البرلم

استحداث منصب مساعد أول للوزير تتواله امرأة في أربع وزارات ھامة ھي المالية واالستثمار، والصناعة، 
  .والتجارة، واالتصاالت

  
العربي ھي من أدنى  وبالرغم من ھذا التقدم، ما زالت مشاركة المرأة في صنع القرار في العالم  

تخذتھا الحكومات في ھذا المجال غير كافية، االنسب مقارنة بمناطق أخرى من العالم، وما زالت التدابير التي 
وھنا ينبغي إعادة النظر في قضية التقاعد المبكر للنساء، حيث .  وخاصة لدعم النساء في المواقع المتقدمة

الوصول إلى مناصب متقدمة، وتوفير برامج تدريبية متقدمة ي�حرم عدد كبير منھن من الترقي ومن فرص 
إلعادة تأھيل النساء اللواتي انقطعن عن العمل بسبب الزواج وتربية األطفال، وتشجيع النساء على المشاركة 

  .السياسية
  

  المرأة والعنف  -١٠
  

بلدان العربية، حيث تعتبر قضية مكافحة العنف ضد المرأة أحد محاور االھتمام الرئيسية في كافة ال  
بأن غالبية ھذه البلدان قامت بحيازة  ١٥+أفاد التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين 

المعلومات األساسية في ھذا المجال واتخاذ إجراءات لوضع حد لظاھرة العنف ضد المرأة ومنھا إجراءات 
  .)١٤(قانونية وخدماتية ورفع الوعي المجتمعي تجاھھا

  
 ١٨ام العديد من البلدان بوضع أحكام تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة، ورفع سن الزواج إلى وق  

سنة، وتعديل قانون العقوبات وبشكل خاص المواد المتعلقة بقتل النساء في إطار ما يعرف بجرائم الشرف 
ر بالبشر ولحماية المرأة من حيث تم إلغاء العذر المخفف لھذه الجرائم، وسن قوانين لمنع ختان اإلناث واالتجا

  . العنف
  

  
، ١٥: +إلسكوا وجامعة الدول العربية، التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجينا) ١٤(

  .: متوفر على.  



  

وعلى الصعيد المؤسسي، تم إنشاء مراكز خدمات قانونية واجتماعية لتقديم الخدمة للنساء اللواتي   
تعرضن للعنف، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين والعامالت في مجاالت الصحة والخدمة االجتماعية 

كما أن .  عات الخاصة بمناھضة العنف ضد المرأة وحمايتھاوالشرطة للتعريف بالمعاھدات الدولية والتشري
.  العديد من المنظمات األھلية ينظم ورشات عمل وحمالت تھدف إلى رفع الوعي المجتمعي تجاه ھذه الظاھرة

وتم تشكيل .  وأنشئت مراكز إيواء للنساء المعنفات لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني لھن وألطفالھن
مختصة في مراكز الشرطة لحماية النساء واألطفال المعنفين، ومراكز لإلرشاد األسري في المحاكم  وحدات

المختصة، ولجان وطنية لمناھضة العنف ضد المرأة تضم شخصيات ذات خبرة في المجال من القطاعين 
  . الحكومي واألھلي

  
  المرأة والنزاعات المسلحة  -١١

  
وأثرھا على المرأة ال يحظى باألھمية الالزمة، وذلك رغم مرور  ما زال موضوع النزاعات المسلحة  
غير أن .  ٢٠٠٠في عام " المرأة والسالم واألمن"بشأن  ١٣٢٥سنوات على صدور قرار مجلس األمن  عشر

بعض البلدان ومنھا األردن، والجمھورية العربية السورية، والسودان، ومصر، واليمن قام بمبادرات نوعية 
  .)١٥(الفي ھذا المج

  
  التواصل مع اإلعالم  -١٢

  
شھد العقد الماضي تطوراً كبيراً في اھتمام وسائط اإلعالم بقضايا المرأة، وقد خصص بعض القنوات   

فضائية (، وعين على المرأة )قناة الجزيرة( ريادياتنساء : اإلعالمية برامج لمناقشة ھذه القضايا، ومنھا
وكان ).  القنوات العربية المشتركة(، واأليادي البيضاء )لوطني، فلسطينالتلفزيون ا(، وقضايا المرأة )فلسطين

كما قامت آليات النھوض بالمرأة في عدد من .  لذلك دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي حول ھذه القضايا
ة البلدان بوضع استراتيجية للتعامل مع اإلعالم تتضمن جمع معلومات واضحة حول مجاالت االھتمام الحاسم

للنھوض بالمرأة التي نص عليھا منھاج عمل بيجين، وتنظيم مؤتمرات صحفية لنشر المعلومات وتحديد 
ولتحقيق ذلك، توفر آليات النھوض بالمرأة لإلعالميين نشرات تعريفية، وتقارير دورية حول .  الموقف منھا

ذه اآلليات بعقد المؤتمرات كما تقوم ھ.  منجزاتھا، إضافة إلى صفحة إلكترونية يتم تحديثھا باستمرار
وكان لذلك أثر واضح في .  الصحفية، وتنظيم الحمالت اإلعالمية، ودعوة وسائل اإلعالم إلى مؤتمراتھا

  .تصحيح موقف اإلعالم من قضايا المرأة ودورھا في المجتمع
  

  التدقيق على أساس النوع االجتماعي  -١٣
  

ة تساعد في الكشف عن الفجوات بين الجنسين ضمن يعتبر التدقيق على أساس النوع االجتماعي أدا  
المؤسسة الخاضعة للتدقيق، وعلى كافة المستويات، وتقديم صورة موثوقة عن مدى إدماج قضايا النوع 

وتساعد أيضاً .  االجتماعي في ھذه المؤسسة على صعيد الخطط والسياسات والبرامج والموظفين وغير ذلك
وقد أجرى العديد من .  جھا في السياسة العامة للمؤسسة وتقييم اإلنجازاتفي اقتراح السياسات ومتابعة دم

البلدان تدقيقاً من منظور النوع االجتماعي بھدف التعرف على فجوة النوع االجتماعي في مجاالت االھتمام 

  
.١٧المرجع نفسه، ص ) ١٥(



  

الحاسمة للنھوض بالمرأة التي نص عليھا منھاج عمل بيجين، وتتوافر لدى معظمھا معلومات حول ھذه 
  .فجوات في مجاالت الفقر، والتعليم، والصحة، والعنف، والعمل، والنزاعات المسلحةال
  

وأظھرت نتائج االستبيانين السابق والحالي أن آليات النھوض بالمرأة في معظم البلدان العربية قد   
وض أجرت عملية تدقيق على أساس النوع االجتماعي آخذة في االعتبار مجاالت االھتمام الحاسمة للنھ

وأوضح بعض البلدان أن ذلك أسھم في توضيح فجوة النوع .  )١٦(بالمرأة التي نص عليھا منھاج عمل بيجين
أما الكويت، .  االجتماعي، وأن ھناك مراجعة مستمرة مع صانعي القرار التخاذ إجراءات لردم ھذه الفجوة

نف ضد المرأة، وأن المرأة شريك فأشارت إلى عدم وجود أي تمييز قائم على أساس النوع االجتماعي، وال ع
وفي حين حصلت المرأة في الكويت مؤخراً على حقھا .  للرجل في جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية

في المشاركة السياسية، ما زال تمثيلھا في البرلمان منخفضاً، مما يشير إلى تمييز على األقل في المجال 
م يقتصر التدقيق على مجاالت االھتمام الحاسمة التي نص عليھا ول.  السياسي يجب أن يؤخذ في االعتبار

منھاج عمل بيجين بل تعداه إلى دراسة إمكانية وصول المرأة للخدمات المالية، وأثر اإلصالح االقتصادي 
  .على المرأة، ومكافحة التمييز ضد الطفلة

  
.  على أساس النوع االجتماعيولم يشر أي من البلدان إلى المؤشرات المستخدمة في عملية التدقيق   

وھنا ال بد من اإلشارة إلى بعض التجارب الناجحة في ھذا المجال، حيث وضعت البحرين ضمن خطتھا 
الوطنية للنھوض بالمرأة مؤشرات لقياس واقع المرأة في عدد من المجاالت، ومنھا الصحة والتعليم 

القومي للمرأة تنفيذ خطة التنمية االجتماعية وفي مصر، تابع المجلس .  والمشاركة السياسية واالقتصاد
من منظور النوع االجتماعي، وشُكلت لجنة لوضع  ٢٠١٢- ٢٠٠٧و ٢٠٠٧-٢٠٠٢واالقتصادية للفترتين 

وفي اإلمارات العربية المتحدة، استُخدم مؤشر .  مؤشرات لقياس األداء في مجال مراعاة النوع االجتماعي
اواة أجور العاملين من الذكور واإلناث في الحكومة االتحادية وبعض تمكين المرأة في اتخاذ القرار بمس

واعتمد اليمن مؤشرات أخرى في ھذه العملية ھي الخطط .  الدوائر المحلية، وذلك كأساس للتدقيق
وال بد من االطالع عن كثب على عملية التدقيق التي تنفذھا البلدان، والمنھجية المتبعة .  والميزانيات

المستخدمة، وتوثيقھا بھدف االستفادة من التجارب الناجحة والتعرف على التحديات التي تواجه والمؤشرات 
  .عملية التدقيق

  

  
فقط  تونس والمغربأن علماً بأن صندوق األمم المتحدة للسكان أشار إلى  ،ھذا ما جاء في ردود البلدان على االستبيانين) ١٦(

.واحدة دون غيرھا وزارةعلى مستوى فقد أجري ھذا التدقيق مؤخراً في فلسطين، أما  . أجريتا ھذا النوع من التدقيق



  

  التوصيات  -ثالثاً
  

لقد س�جل تطور واضح على صعيد إنشاء وتفعيل آليات النھوض بالمرأة وتعميم مراعاة قضايا النوع   
فقد شُكلت اآلليات وفق كتب تكليف واضحة .  لمجاالتاالجتماعي في كافة البلدان العربية وفي مختلف ا
، ولكن من دون وجود قانون قرار أميري أو جمھوريأو ب ومھمات محددة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء

عرضة للتغيير في حال تبدل  ينظم عملھا ويحدد مسؤولياتھا وصالحياتھا، مما يجعل ھذه الصالحيات
اآلليات على إعداد مشاريع القوانين المتعلقة وھذا يقتضي أن تعمل .  الحكومة وتغي�ر مواقفھا تجاه المرأة

  .بعملھا، ورفعھا لمجلس الوزراء واعتمادھا وتحويلھا إلى البرلمان للمصادقة عليھا
  

وترتبط غالبية ھذه اآلليات بالھيئات السياسية العليا على مستوى الحكومة، أو الوزارة، مما يعطيھا   
 أن قدرة ھذه اآلليات على التأثير تزيد أو تنقص بحسب ما إال.  الفرصة للتأثير داخل مراكز صنع القرار

وھذا يتطلب تزويد اآلليات بمھارات المناصرة والضغط والتأثير لتتمكن من .  تمتلكه من مھارات التأثير
  .إسماع صوتھا على أعلى المستويات

  
وھي تعمل على توفير  وتمتلك غالبية اآلليات كوادر مؤھلة للقيام بالمھام األساسية المطلوبة منھا،  

وما زالت ھناك حاجة لدى .  الموارد الالزمة للتدريب سواء من الميزانية الحكومية أو من الجھات الداعمة
كما أن ھناك حاجة إلى توفير كوادر .  العراق وفلسطين ولبنان إلى مزيد من الدعم لتدريب وتأھيل الكوادر

اسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية على كل من المرأة السي لتأثيرقادرة على إجراء التحليل المعمق 
  .والرجل، في كافة البلدان

  
وتستعين اآلليات بمجالس إدارية أو استشارية لتحديد السياسات والبرامج المطلوبة للنھوض بالمرأة،   

التعاون مع وقد تطورت عالقة التنسيق و.  وتتوافر لھا آليات مساندة على المستويين الحكومي واألھلي
اآلليات المساندة إلى عالقة شراكة وتكامل وتشبيك، مما ساھم في إطالع آليات النھوض بالمرأة على 

وھناك تقدم ملحوظ في .  احتياجات المرأة على صعيد القاعدة ووضع البرامج الكفيلة بتلبية ھذه االحتياجات
ليات قد وضعت استراتيجية وخطة عمل، اضطالع آليات النھوض بالمرأة بمھامھا حيث إن غالبية ھذه اآل

ولكن لم يكن واضحاً ما إذا كانت ھذه اآلليات قد طورت .  وھي تعد التقارير الوطنية حول وضع المرأة
وھذا يتطلب في المرحلة القادمة تطوير .  مؤشرات لقياس التطور الحاصل على صعيد النھوض بالمرأة

ة وقدرتھا على تنفيذ المھام الموكلة إليھا، باإلضافة إلى تطوير مؤشرات لقياس فعالية آليات النھوض بالمرأ
  .آليات لمتابعة تنفيذ الخطط

  
وأظھرت نتائج االستبيان أن المعلومات تتوافر لدى آليات النھوض بالمرأة حول أوضاع المرأة في   

دراسات وبحوثاً حول كما تجري اآلليات .  المجاالت المختلفة، وأن غالبيتھا تعمل على رصد التقدم المحرز
المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة، وحول الواقع الصحي والتعليمي للمرأة 

وھذا يتطلب  . ولكن البحوث قليلة حول القضايا المعاصرة وتأثيرھا على المرأة.  ومشاركتھا االقتصادية
األزمة المالية وتغي�ر المناخ واإلصالحات  إيالء جھود أكبر لدراسة تأثير القضايا المعاصرة، ومنھا

  .االقتصادية،على المرأة
  

وأشارت غالبية اآلليات إلى أنھا تجري التدقيق من منظور النوع االجتماعي، إال أنه لم يكن واضحاً   
ما إذا كانت قد طورت منھجية وطنية إلجراء ھذا التدقيق، وكيف تم استخدام النتائج في عملية تغيير 



  

ات والبرامج وتطويرھا، وكيف تم التعامل مع قضايا التمييز إن وجدت، وما إذا تم إبراز أھم القضايا السياس
وھذا يتطلب إجراء .  التي نتجت عن التدقيق من أجل تنظيم حمالت مناصرة وضغط لنصرة ھذه القضايا

طوير كوادر محلية نقاش علمي حول الموضوع وتبادل التجارب الناجحة مع البلدان التي قامت بذلك، وت
  .تدريب كوادر أخرى في ھذا المجالقادرة على إجراء التدقيق وعلى 

  
وتطورت عالقة آليات النھوض بالمرأة مع وسائل اإلعالم المختلفة، ويتوافر لديھا نشرات تعريفية   

األھمية في  وصفحات إلكترونية، وتنظم لقاءات دورية مع اإلعالميين ودورات تدريبية لتعريفھم بالقضايا ذات
وھذا يستدعي إجراء دراسة علمية لقياس التغي�ر الحاصل على صورة المرأة في .  مجال النھوض بالمرأة

  .اإلعالم وموقف اإلعالميين من قضايا المرأة
  

وأصبحت قضية النوع االجتماعي إحدى القضايا المحورية في عمل الحكومات بفضل ما حققته آليات   
المعلومات المصنفة بحسب النوع االجتماعي، وتسليط الضوء على الفجوات القائمة النھوض بالمرأة في جمع 

ين الحكومي واألھلي من أجل تحقيق النمو االقتصادي يبين الرجال والنساء، وبذل الجھود على المستو
وى الذي ومع ذلك، فإن ما تم إنجازه ال يزال دون المست.  ومشاركة المرأة في التنمية، وتعزيز حقوق اإلنسان

تسعى إليه حركات النھوض بالمرأة، حيث غالباً ما تقح�م األجندة السياسية على حساب أجندة قضايا المرأة، 
وعليه، فمن المطلوب اتخاذ إجراءات إيجابية إلعطاء .  وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمساواة وحقوق اإلنسان

ار، ومنھا توفير فرص التدريب والتأھيل والترقي المرأة فرصة الوصول إلى المستويات العليا في اتخاذ القر
  .للمرأة

  
وكانت المساعي مركزة على المستويات العليا العتماد سياسات وخطوط عامة وتوجيھية لتعميم   

قضايا النوع االجتماعي، إال أن جھوداً أقل بذلت لتغيير الثقافة والممارسات المؤسسية على كافة المستويات، 
وكي ال تكون عملية تعميم النوع االجتماعي .  ميم قضايا النوع االجتماعي غير فاعلةمما يجعل عملية تع

فإن األمر يتطلب تأھيل الكوادر نشاطاً ناتجاً عن ضغط الجھات الداعمة وال يتناسب مع الواقع المحلي، 
مالئمة المعنية بالنھوض بالمرأة في دوائر السياسات والتخطيط، لتصبح قادرة على وضع المنھجية ال

  .واتخاذ اإلجراءات المناسبة للنھوض بالمرأة على المستوى الوطني
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  األولالمرفق 
  

  مبادئ توجيھية من أجل إدماج قضايا النوع االجتماعي
  

في تشكيل آليات النھوض بالمرأة وتحديد دورھا في  يجب االستناد إليھامبادئ التوجيھية التي يتضمن ھذا المرفق ال  
المستويين الوطني والدولي وما يرتبط بذلك من قضايا واھتمامات، ومنھا التعرف على  إدماج قضايا النوع االجتماعي على

الفجوة النوعية في مختلف المجاالت ووضع الحلول لھا، ومتابعة اإلجراءات التي تتخذھا الدولة من أجل ضمان مشاركة المرأة، 
مبادئ "بعنوان  ٢٠٠٧الصادرة عن اإلسكوا في عام  وقد وردت ھذه المبادئ في الدراسة.  ودراسة أسباب التمييز ضد المرأة

  ".توجيھية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة
  

 بالمرأة النھوض آليات بتشكيل المرتبطة واالھتمامات القضايا أھم  -ألف
  

  ھل يتضمن كتاب التكليف القضايا التالية؟  -١
  

  ياسية والتنظيمية؛المرجعية الس  )أ(  
  المرجعية القانونية؛  )ب(  
  ؛دور الھيئة على صعيد السياسات العامة، والتخطيط واإلشراف  )ج(  
  ؛قانوناً يحدد مھام الھيئة وصالحياتھا  )د(  
  .أساليب محاسبة اآللية ومساءلتھا   )ھ(  

  
  الھيكل اإلداري  -٢

  
  توافر م�الك كاف لعمل الھيئة؛  )أ(  

 تحليل من منظور النوع االجتماعي،التخطيط وال(توافر المھارات العلمية والعملية المطلوبة لدى الم�الك   )ب(  
  ؛)المتابعة واإلشراف، إعداد التقارير الوطنية والدولية

  توافر دراسة احتياجات للم�الك، من الجنسين، مرتبطة بالمسار الوظيفي؛  )ج(  

  وتأھيله؛ توافر ميزانية لتدريب الم�الك  )د(  

  .وجود مجلس إداري  )ھ(  
  

  دور الھيئة أو اآللية  -٣
  

  المشاركة في إعداد الخطة الوطنية؛  )أ(  

  مراجعة الخطة السابقة وتقديم مقترحات؛  )ب(  

  مراجعة الميزانية العامة من منظور النوع االجتماعي؛  )ج(  

  دراسة أثر السياسات اإلصالحية على وضع المرأة؛  )د(  

  قترحات حول مشاريع وبرامج وإجراءات من شأنھا النھوض بأوضاع المرأة؛تقديم م  )ھ(  

كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعالن (متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة   )و(  
  ؛)القضاء على العنف ضد المرأة

الضغط داخل الحكومة لكي تفي بالتزاماتھا تجاه (لوبة منھا األنشطة التي تنفذھا الھيئة على صعيد المھمة المط  )ز(  
  المرأة، أو إجراء التعديالت المطلوبة على القوانين، أو تبنّي سياسات تمنع أي تمييز ضد المرأة، أو إحياء مناسبات معينة 

  ).وما إلى ذلك
  



  

  اآلليات الحكومية المساندة  -٤
  

  ؛)ات معنية بتكافؤ الفرص أو إدارات معنية بالمرأةوحد(إنشاء آليات مساندة في الوزارات   )أ(  

  وجود مجلس استشاري؛  )ب(  

  وجود ھيئات فنية مساندة؛  )ج(  

إلى  إنشاء بنك معلومات حول قضايا المرأة ورصد التقدم المحرز نتيجة تنفيذ السياسات والخطط الھادفة  )د(  
  .النھوض بالمرأة

  
  اآلليات األھلية المساندة  -٥

  
  سجل بالمنظمات األھلية ذات العالقة، وتفاصيل حول إمكانية االتصال بھا؛ وجود  )أ(  
  مدى مشاركة المنظمات األھلية في إعداد خطة اآللية وتنفيذھا وتقييمھا؛  )ب(  
  ؛)عالقة تنسيق أم تعاون أم شراكة أم تشبيك أم تعاقد(نوع العالقة مع المنظمات األھلية   )ج(  
  ؛)كمجلس استشاري(مع المنظمات األھلية  وجود آلية ترعى العالقة  )د(  
  .وجود صيغة تفاھم مع المنظمات األھلية حول األدوار والمھام  )ھ(  

  
  العالقة مع اإلعالم  -٦

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

  
  أھم القضايا واالھتمامات المرتبطة بالتخطيط إلدماج النوع االجتماعي  -باء

  
  :الحلول بشأن القضايا التاليةالتعرف على الفجوة النوعية ووضع   -١

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

  
  
  



  

  اإلجراءات التي تتخذھا الدولة من أجل دعم مشاركة المرأة في مختلف المجاالت  -٢
  

  تشكيل اآلليات المؤسسية المعنية بالنھوض بالمرأة؛  )أ(  
  دعم مشاركة المرأة في المعترك السياسي؛  )ب(  
  تعزيز حقوق المرأة كجزء من حقوق اإلنسان العامة؛  )ج(  
  ؛)قانون األسرة، الضمان االجتماعي، قانون العقوبات، إلخ(التشريعات االجتماعية وحماية المرأة   )د(  
  ليم والتدريب والعمل وما إليھا؛القضاء على جميع أشكال التمييز التي تتعرض لھا المرأة في فرص التع  )ھ(  
  اعتماد المرأة على ذاتھا اقتصادياً، ودعم قدراتھا من أجل دخول سوق العمل؛  )و(  
  دعم قدرات المرأة على التحكم بالموارد والحصول على الخدمات المالية والتسھيالت االئتمانية؛  )ز(  
  والمرأة في المجتمع، وضرورة المساواة بينھما؛موقف وسائل اإلعالم بالنسبة إلى دعم دور كل من الرجل   )ح(  
  مساھمة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة؛  )ط(  
  التمييز ضد الطفلة؛  )ي(  
  توفير المعلومات واإلحصاءات الموز�عة بحسب النوع االجتماعي؛  )ك(  
  ي؛تحليل البيانات والمعلومات والكشف عن فجوة النوع االجتماع  )ل(  
  إجراء الدراسات التي توضح أثر اإلجراءات التي اتخذتھا الدولة في المجاالت السياسية واالجتماعية   )م(  
  .واالقتصادية واإلدارية على الرجال والنساء  )ن(  

  
  دراسة أسباب التمييز ضد المرأة في عدد من المجاالت  -٣

  
  في القوانين والتشريعات  )أ(
  

  .ات المجحفة بحق المرأة وتحديثھامراجعة القوانين والتشريع  
  
  في االئتمان وقدرة الرجل والمرأة على االستفادة من الخدمات المالية  )ب(
  

  االفتقار إلى مؤسسات مالية في أماكن مناسبة؛  )١(  

  النقص في الضمانات؛  )٢(  

  انخفاض مستوى التعليم؛  )٣(  

  النقص في رأس المال الجاري؛  )٤(  

  انات والسجالت الخاصة بالعاملين من الجنسين في مجاالت التجارة واالستثمارات؛االفتقار إلى البي  )٥(  

افتقار النساء إلى الضمانات المالية، وانعدام فرص التسويق لمنتجاتھن وانعدام الخدمات الداعمة مثل الحضانات   )٦(  
  .ودور الرعاية

  
  في التعليم والتدريب والتكنولوجيا  )ج(
  

في الريف أو الحضر أو (ت األمية لدى اإلناث بحسب النوع االجتماعي ومكان اإلقامة التباين في معدال  )١(  
  ؛)المناطق النائية أو المخيمات

  انخفاض معدالت قيد اإلناث مقارنة بمعدالت قيد الذكور؛  )٢(  

  عدم إمكانية حصول اإلناث على الخدمات التعليمية والتدريب، خاصةً في الريف؛  )٣(  

  ارس اإلناث؛قلة عدد مد  )٤(  

  العادات والتقاليد وتأثيرھا على تعليم الذكور واإلناث؛  )٥(  



  

كالزواج المبكر، أو كثرة عدد األطفال في األسرة، أو زيادة األعباء المنزلية، أو (أسباب التسرب من المدارس   )٦(  
األوضاع السياسية، الوضع االقتصادي، أو مستوى المعيشة، أو المواصالت، أو اكتظاظ الفصول الدراسية، أو 

  ؛)أو النزاعات المسلحة

  عدم توافر برامج للتأھيل المھني والتدريب؛  )٧(  

  تشير البيانات إلى وجود فجوة بين اإلناث والذكور في مختلف (ندرة المھارات الفنية العالية   )٨(  
نسبة النساء في المھن  التخصصات العلمية كالصيدلة وطب األسنان والمحاماة والھندسة بكافة فروعھا، وارتفاع

التي ال تحتاج إلى مھارات تقنية معقدة كالعمل في المكاتب وإدارة الشركات والمؤسسات المحلية والزراعية، 
وفي الصناعات التقليدية كالخياطة والنسيج والصناعات الغذائية، والتمريض في المستشفيات والعيادات 

  ؛)والمختبرات

  على الرجل والمرأة؛أثر استخدام التكنولوجيا   )٩(  

  وجود عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجيا؛  )١٠(  

  .دور المرأة كمستخدم للتكنولوجيا  )١١(  
  
  الصحة  )د(
  

  تدھور الوضع الصحي بشكل عام؛  )١(  

  النقص في الخدمات الصحية التي تحتاجھا النساء أو توافر ھذه الخدمات؛  )٢(  

  بب الحمل والوالدة أو انخفاضه؛ارتفاع معدل وفيات األمھات بس  )٣(  

  توافر خدمات الرعاية الصحية للحوامل أو عدم توافرھا؛  )٤(  

  توافر الخدمات الصحية المتخصصة للمرأة في المستشفيات أو عدم توافرھا؛  )٥(  

  النقص في المخصصات المالية الصحية أو توافرھا؛  )٦(  

  توافر خدمات التأمين الصحي أو عدم توافرھا؛  )٧(  

كسن الزواج، والخصوبة، والختان، واستخدام (تأثير العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية على صحة المرأة   )٨(  
  ؛)موانع الحمل

  الجھل بالصحة الشخصية؛  )٩(  

  النقص في القوانين والتشريعات وتأثيرھا السلبي على الصحة؛  )١٠(  

  علقة بدورھا اإلنجابي أو عدم معرفتھا؛معرفة االحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة والمت  )١١(  

  سوء تغذية المرأة؛  )١٢(  

  العمل في ظروف غير صحية وغير آمنة في القطاعين الزراعي وغير الرسمي؛  )١٣(  

  النقص في المعلومات واإلحصاءات والدراسات الخاصة باحتياجات المرأة والرجل الصحية؛  )١٤(  

كالتركيز على صحة الرجل والمرأة من منظورھا الشامل (ھيم الصحية وعي اإلعالم بدوره في تغيير المفا  )١٥(  
النفسي والجسدي واالجتماعي، من دون التركيز على المفاھيم الصحية التي تقتصر على دور المرأة 

  ؛)اإلنجابي

  .انخفاض الوعي الصحي لدى المجتمع عامة واإلناث خاصة  )١٦(  
  
  



  

  العنف ضد المرأة  )ھ(
  

  والجنسي والنفسي؛ العنف الجسدي  )١(  
  االستغالل الجنسي؛  )٢(  
  ختان اإلناث؛  )٣(  
  لعنف وعالقته بالثقافات؛ا  )٤(  
  العنف الناجم عن النزاعات؛  )٥(  
  ؛)كالتحر�ش الجنسي(العنف داخل األسرة، والعنف السياسي، والعنف في العمل   )٦(  
  النزاعات المسلّحة والقتل؛  )٧(  
  .التعقيم واإلجھاض القسريان  )٨(  

  
  المشاركة في السلطة وفي صنع القرار في كافة المستويات  )و(
  

  ؛)البرلمان والمجالس العامة(المشاركة في الحياة السياسية   )١(  
  شغل مناصب قيادية ومناصب صنع القرار؛  )٢(  
  األخذ بوجھة نظر المرأة في رسم مختلف السياسات؛  )٣(  
  ؛)أي احتياجاتھا العملية واالستراتيجية(اد البرامج االنتخابية أخذ مصلحة المرأة بعين االعتبار لدى إعد  )٤(  
  تقييم اآلثار واألضرار التي قد تلحق بالمرأة بسبب السياسات التي تنتھجھا الدولة؛  )٥(  
  التمثيل العادل داخل دوائر صنع القرار؛  )٦(  
  .اسيةأثر االحتالل والنزاعات المسلّحة على مشاركة المرأة في الحياة السي  )٧(  

  
  اإلعالم  )ز(
  

  دور اإلعالم في تنمية وإثارة الوعي بقضية العدالة بين الجنسين؛  )١(  
  الحساسية اإلعالمية تجاه قضايا التمييز ضد المرأة؛  )٢(  
  دور اإلعالم في تشكيل اتجاھات الرأي العام وقيمه؛  )٣(  
  التحر�ر من الصور النمطية حول الجنسين؛  )٤(  
  .نشر المفاھيم والقيم القائمة على المساواة وعدم التمييز ضد المرأةدور اإلعالم في   )٥(  

  
  :بيان اآلثار البيئية المترتبة على الرجل والمرأة من حيث  )ح(
  

  استخدام الموارد الطبيعية؛  )١(  
  النفايات وطرق التخلص منھا؛  )٢(  
  مصادر التلوث البيئي؛  )٣(  
  وسائل الصرف الصحي؛  )٤(  
  خدام األسمدة الطبيعية والكيماوية؛الزراعة واست  )٥(  
  مياه الشرب وكيفية الحصول عليھا؛  )٦(  
  استخدام المبيدات؛  )٧(  
  .إدارة الموارد الطبيعية  )٨(  

  



  

  الثانيمرفق ال
  

  توصيات من أجل تعزيز فعالية اآلليات الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة
  

مبادئ توجيھية "بعنوان  ٢٠٠٧الصادرة عن اإلسكوا في عام يتضمن ھذا المرفق التوصيات التي وردت في الدراسة   
وتساعد ھذه التوصيات على تقييم إنجازات ".  من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأة

استمارة  الثالثق ويلي ذلك في المرف.  آليات النھوض بالمرأة وعالقتھا بمنظمات المجتمع المدني بھدف تعزيز فعاليتھا
والتي صيغت فيھا األسئلة وفقاً لكل من التوصيات الواردة في  ٢٠١٠مايو /االستبيان التي وزعت على البلدان العربية في أيار

  .ردود البلدان على االستبيان الرابعثم ترد في المرفق .  ھذا المرفق
  

  ١التوصية 
  

نواقصھا بما يضمن تدخل اآلليات في رسم السياسات واقتراح  مراجعة كتب التكليف والعمل على تعديلھا واستكمال  
اإلجراءات اآليلة إلى تمكين المرأة ورأب الفجوة بين الجنسين، وبما يسمح لھا بالمتابعة واإلشراف والتدخل حيثما كان ذلك 

  .ع المرأةمنع التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإعداد التقارير الوطنية حول واقبغية ضرورياً 
  

  ٢التوصية 
  

  :تشملكي تطوير آليات النھوض بالمرأة على المستوى الوطني ل  
  

تكون تابعة لمرأة، بشؤون اأو  تكافؤ الفرصالمعنية بتحقيق وحدات ، كالإنشاء آليات مساندة في الوزارات  )أ(  
أة، وتكون مھمتھا األساسية لنھوض بالمرالمعنية بامكتب الوزير مباشرة، وتنسق في عملھا مع اآللية الوطنية ل

متابعة تنفيذ السياسات الرامية إلى النھوض بالمرأة وعدم التمييز ضدھا، وإعداد التقارير الوطنية بھذا 
  الخصوص؛

  
إنشاء بنك معلومات حول المرأة ومرصد لقياس التقدم على صعيد تنفيذ السياسات والخطط الھادفة إلى   )ب(  

  النھوض بالمرأة؛
  

مندوبات من مختلف الوزارات ومن المنظمات األھلية الفاعلة والكفاءات العلمية  مجلس استشاري يضم�إنشاء   )ج(  
  .من الجنسين واألكاديمية

  
  ٣التوصية 

  
أن تدعو اآلليات الوطنية المنظمات األھلية إلى إقامة عالقة شراكة معھا إن لم تكن قد فعلت بعد، وأن تتوافق معھا   

ويتطلب ھذا اإلجراء توضيحاً للمفاھيم التي يجري تداولھا كالتعاون، .  المسؤوليات والصالحياتحول األدوار والمھام و
فمن خالل ھذه التوضيحات، يمكن .  والتنسيق، والتشبيك، والشراكة، والمشاركة من أجل فھمھا بشكل واضح والتوافق بشأنھا

  .المطلوبة لذلك الوقوف على طبيعة العالقة القائمة والمنشودة، وتحديد اآلليات
  
  

  ٤التوصية 
  

إجراء نقاش علمي مع آليات المساندة الحكومية واألھلية حول مفھوم التدقيق على أساس النوع االجتماعي وتوحيد   
الوعي مستوى التأثير في تسليط الضوء على مجاالت التمييز ضد المرأة، ورفع الھامة التي تسمح بھذه العملية بشأن المفاھيم 

إجراء التعديل على مستوى السياسات والخطط والبرامج والنظم  من أجل كافة المبررات والموجبات وتحديدالقضايا،  ھذهبالعام 
حشد القوى واإلمكانيات النسائية من أجل تنظيم حمالت ضغط وتأثير لنصرة قضايا محددة ، وبالتالي اإلدارية ذات العالقة
  .يبرزھا ھذا التدقيق



  

  ٥التوصية 
  

من  النوع االجتماعي اھتمامھاحسب بالمرأة البيانات اإلحصائية المصنفة بنھوض الليات الوطنية المكلفة باآل توليأن   
الھادفة إلى تقديم االقتراحات والبدائل السياساتية  ألجلبإعداد الدراسات والبحوث السياساتية ، من ناحية أخرى، ن تقومأناحية، و

  .ومناقشتھا مع الجھات المعنية ھاالتنسيق إلعدادبأو  العربية البلدانلنھوض بالمرأة في ا
  

  ٦التوصية 
  

في ، وذلك عبر إعداد التقارير الدورية الستخدامھا كأداة تھالخطة عمل المؤسسة وأنشطدورية مراجعة علمية القيام ب  
ي توصيات مشتركة يتم تبنّ من أجلكأداة لتفعيل الحوار مع المؤسسات األھلية و عملية التقييم الداخلي حول مدى تحقق األھداف

كما يمكن استخدام نتائج عملية التقييم .  لنھوض بالمرأةالرامية إلى ااتخاذ التدابير الضرورية بغية توجيھھا إلى صانعي القرار 
  .تحديد أولويات العمل المستقبليةمن أجل ھذه 

  
  ٧التوصية 

  
ومات واضحة ومحددة حول القضايا ذات األولوية، وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع اإلعالم تتضمن توفير معل  

وإشراك اإلعالميين واإلعالميات في التدريب  وتنظيم المؤتمرات الصحفية من أجل نشر بعض المعلومات وتحديد الموقف منھا،
يون حول قضايا النوع االجتماعي، وتنظيم حملة على األقل سنوياً حول قضية محددة وذات أولوية يشارك فيھا اإلعالم

  .واإلعالميات، إلى جانب المنظمات األھلية
  

  ٨التوصية 
  

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

عقد اجتماعات مصغرة على المستوى التنفيذي لآلليات الوطنية مع مجموعة الخبراء من أجل تعميق النقاش   )أ(  
ن المرأة، وتكافؤ الفرص، ومناقشة أبرز المشكالت التي تواجھھا ھذه اآلليات حول المؤشرات الخاصة بتمكي
  في تنفيذ المھام الموكلة إليھا؛

  
دعم آليات النھوض بالمرأة من أجل تطوير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى التقدم الحاصل على صعيد   )ب(  

وفي التدقيق ومراجعة الميزانيات من منظور  تمكين المرأة وإدماج قضايا النوع االجتماعي في التيار العام،
  جنساني؛

  
تطوير مھارات اآلليات الوطنية في الضغط والتأثير على المستوى الحكومي، وبناء االئتالفات مع منظمات   )ج(  

  المجتمع المدني على مستوى القضية الواحدة؛
  

ھا تطبيق السياسات الداعية إلى تمكين تطوير مھارات المساءلة على صعيد المؤسسات الحكومية حول التزام  )د(  
  المرأة وعدم التمييز ضد المرأة، على أن يضم� التدريب برلمانيين وإعالميين؛

  
  .تطوير مھارات المساءلة لدى المنظمات غير الحكومية للجھات المعنية بالنھوض بالمرأة  )ھ(  

  



  

  الثالثالمرفق 
  
  آليات النھوض بالمرأةفي تفعيل  استمارة تقييمية لقياس التقدم المحرز

  
تم تصميم ھذه االستمارة لمراجعة الخطوات التي تتخذھا الدولة تجاه قضايا النوع االجتماعي والنھوض بالمرأة، وذلك   

مبادئ توجيھية من أجل تعميم قضايا النوع "بناء على بعض التوصيات المقترحة في الدراسة الصادرة عن اإلسكوا بعنوان 
وقد وزعت ھذه االستمارة على البلدان األعضاء في اإلسكوا في شھر ".  عالية آليات النھوض بالمرأةاالجتماعي وتعزيز ف

 الرابعأما ردود البلدان على االستبيان فترد في المرفق .  بھدف إجراء استبيان لمراجعة وتحديث الدراسة ٢٠١٠مايو /أيار
  .الوارد الحقاً

  
  ١التوصية 

  
على تعديلھا واستكمال نواقصھا بما يضمن تدخل اآلليات في رسم السياسات واقتراح  مراجعة كتب التكليف والعمل  

اإلجراءات اآليلة إلى تمكين المرأة ورأب الفجوة بين الجنسين، وبما يسمح لھا بالمتابعة واإلشراف والتدخل حيثما كان ذلك 
  .قارير الوطنية حول واقع المرأةبغية منع التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإعداد الت ضرورياً

  
  :ھل تمت مراجعة كتاب التكليف لضمان  -١س 

  
  □ال     □ نعم  والتنظيمية؟ السياسية المرجعية تحديد �

  □ال     □نعم   القانونية؟ المرجعية تحديد �

  □ال     □نعم   وإشرافياً؟ وتخطيطياً سياساتياً دوراً باعتباره الھيئة دور تحديد �

  □ ال    □ نعم  الھيئة؟ الحياتوص مھام يحدد قانون وجود �

  □ال     □نعم   ؟الوطنية اآللية ومساءلة محاسبة أساليب تحديد �
  

  ما ھي اإلجراءات التي تم اتخاذھا؟  
  )يرجى كتابة فقرة مختصرة تلخص ھذه اإلجراءات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  :لھيكل اإلداري من حيثھل تمت مراجعة ا  -٢س 

  
□ ال    □ نعم  الھيئة؟ لعمل الكافية الكوادر توافر �

  
  الكوادر؟ لدى المطلوبة والعملية العلمية المھارات توافر �

  االجتماعي، النوع منظور من والتحليل التخطيط(    
  □ ال    □ نعم  )والدولية الوطنية التقارير إعداد واإلشراف، المتابعة    

  
  □ ال    □ نعم  ؟٢لكوادر على المھارات المذكورة في السؤال رقم ھل تم تدريب ا  -٣س 

  



  

  □ ال    □ نعم  ؟لھن/ھل تمت دراسة احتياجات الكوادر ارتباطاً بالمسار الوظيفي لھم  -٤س 
  

  ؟ي التدريبات التي أعطيت للكوادرما ھ  -٥س 
  )يرجى كتابة فقرة حول ھذه التدريبات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  □ ال    □ نعم  ؟ھل تتوافر ميزانية لتدريب وتأھيل الكوادر  -٦س 

  
  الحكومة ھل يوجد مجلس إداري للھيئة يضم ممثلين عن  -٧س 

  □ال     □ نعم  ؟والمنظمات األھلية وخبراء  
  

  ؟ما ھي اإلجراءات التي تم اتخاذھا لتشكيل مثل ھذا المجلس  
  )يرجى كتابة فقرة تلخص ھذه اإلجراءات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  :اآللية من حيث/ھل تمت مراجعة دور الھيئة  -٨س 

  
  □ ال    □ نعم  المشاركة في إعداد الخطة الوطنية؟ �

  □ ال    □ نعم  مراجعة الخطة الوطنية وتقديم مقترحات؟ �

  □ ال    □ نعم  مراجعة الميزانية العامة من منظور النوع االجتماعي؟ �

  □ ال    □ نعم  ياسات اإلصالحية على وضع المرأة؟دراسة أثر الس �

  □ ال    □ نعم  تقديم مقترحات حول مشاريع وبرامج وإجراءات من شأنھا النھوض بالمرأة؟ �

  اتفاقية القضاء على جميع(المرأة متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية الخاصة ب �
  □ال     □نعم   ؟)ضد المرأة، وإعالن القضاء على العنف ضد المرأة أشكال التمييز  

  لتزاماتھا تجاه المرأة، أو إجراءي باممارسة الضغط داخل الحكومة لتف �
  التعديالت المطلوبة على القوانين، والسياسات لمنع أي تمييز ضد المرأة،    
  □ ال    □ نعم  ؟)وإحياء مناسبات معينة، إلخ    

  



  

  ؟٨ما ھي اإلجراءات التي تم اتخاذھا بصدد القضايا المذكورة في السؤال   
  )اءاتيرجى كتابة فقرة مختصرة تلخص ھذه اإلجر(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  ٢التوصية 

  
  :أة على المستوى الوطني لكي تشملتطوير آليات النھوض بالمر  

  
إنشاء آليات مساندة في الوزارات، كالوحدات المعنية بتكافؤ الفرص أو بشؤون المرأة، تكون تابعة لمكتب   - ١  

باشرة، وتنسق في عملھا مع اآللية الوطنية المعنية بالنھوض بالمرأة، وتكون مھمتھا األساسية الوزير م
متابعة تنفيذ السياسات الرامية إلى النھوض بالمرأة وعدم التمييز ضدھا، وإعداد التقارير الوطنية بھذا 

  الخصوص؛
  

فيذ السياسات والخطط الھادفة إلى إنشاء بنك معلومات حول المرأة ومرصد لقياس التقدم على صعيد تن  - ٢  
  النھوض بالمرأة؛

  
إنشاء مجلس استشاري يضم مندوبات من مختلف الوزارات ومن المنظمات األھلية الفاعلة والكفاءات   - ٣  

  .العلمية واألكاديمية من الجنسين
  

  ؟دة التالية على المستوى الحكوميھل تم إنشاء آليات المسان  -٩س 
  

  □ ال    □ نعم  )وحدات تكافؤ الفرص أو إدارات المرأة(ارات آليات مساندة في الوز �

  □ ال    □ نعم  مجلس استشاري �

  □ ال    □ نعم  مساندة ھيئات فنية �
  

  ؟ما ھي اإلجراءات التي تم اتخاذھا  
  )يرجى كتابة فقرة مختصرة تلخص ھذه اإلجراءات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  
  



  

  ٣التوصية 
  

أن تدعو اآلليات الوطنية المنظمات األھلية إلى إقامة عالقة شراكة معھا إن لم تكن قد فعلت بعد، وأن تتوافق معھا   
ويتطلب ھذا اإلجراء توضيحا للمفاھيم التي يجري تداولھا كالتعاون، . حول األدوار والمھام والمسؤوليات والصالحيات

ھذه التوضيحات،  فمن خالل.  والمشاركة من أجل فھمھا بشكل واضح والتوافق بشأنھاوالتنسيق، والتشبيك، والشراكة، 
  .يمكن الوقوف على طبيعة العالقة القائمة والمنشودة، وتحديد اآلليات المطلوبة لذلك

  
  :ھل تم إنشاء آليات المساندة األھلية من خالل  -١٠س 

  
  □ ال    □ نعم  ؟التصسجل بالمنظمات األھلية ذات العالقة، وتفاصيل االوجود  �

  □ ال    □ نعم  مشاركة المنظمات األھلية في إعداد خطة اآللية وتنفيذھا وتقييمھا؟ �

  □ ال    □ نعم  ؟)تنسيق، تعاون، شراكة، تشبيك، تعاقد(تطوير العالقة مع المنظمات األھلية  �

  □ ال    □ نعم  ؟)مجلس استشاري(وجود آلية تنظم العالقة مع المنظمات األھلية  �

  □ ال    □ نعم  تفاھم مع المنظمات األھلية حول األدوار والمھام ؟ ةوجود صيغ �
  

  ؟ما ھي اإلجراءات التي تم اتخاذھا في ھذا الصدد  
  )يرجى كتابة فقرة مختصرة تلخص ھذه اإلجراءات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  ٥التوصية 

  
الوطنية المكلفة بالنھوض بالمرأة البيانات اإلحصائية المصنفة بحسب النوع االجتماعي اھتمامھا أن تولي اآلليات   

من ناحية، وأن تقوم، من ناحية أخرى، بإعداد الدراسات والبحوث السياساتية ألجل تقديم االقتراحات والبدائل السياساتية 
  .يق إلعدادھا ومناقشتھا مع الجھات المعنيةالھادفة إلى النھوض بالمرأة في البلدان العربية أو بالتنس

  
  □ ال    □ نعم  ؟بيانات مصنفة بحسب النوع االجتماعي لدى اآللية الوطنيةھل تتوافر   -١١س 

  
  لقياس التقدم في تنفيذ تم إنشاء بنك معلومات حول المرأة ومرصدھل   -١٢س 

  □ ال    □ نعم  ؟إلى النھوض بالمرأة والخطط الھادفة السياسات  
  

  □ ال    □ نعم  ؟الدراسات والبحوث السياساتية واإلجرائية تقوم الھيئة بإجراءھل   -١٣س 
  

  □ ال    □ نعم  ؟ھل يتم استخدام ھذه البحوث في تقديم أوراق سياساتية لصانعي القرار  -١٤س 
  
  
  
  



  

  ؟مقترحات المقدمة للنھوض بالمرأةھذه األوراق وما ھي الما ھي   -١٥س 
  )ذلك يرجى كتابة فقرة توضح(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  ٧التوصية 

  
وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع اإلعالم تتضمن توفير معلومات واضحة ومحددة حول القضايا ذات األولوية،   

وإشراك اإلعالميين واإلعالميات في  وتنظيم المؤتمرات الصحفية من أجل نشر بعض المعلومات وتحديد الموقف منھا،
حملة على األقل سنوياً حول قضية محددة وذات أولوية يشارك فيھا وتنظيم  التدريب حول قضايا النوع االجتماعي،

  .اإلعالميون واإلعالميات، إلى جانب المنظمات األھلية
  

  :ثابتة مع اإلعالم يتم من خاللھاعالقة إنشاء آلية تضمن ھل تم   -١٦س 
  

  □ ال    □ نعم  توفير نشرات تعريفية بالھيئة أو اآللية؟ �

  □ ال    □ نعم  الھيئة ومنجزاتھا؟ إعداد تقارير دورية حول عمل �

  □ ال    □ نعم  إنشاء صفحة إلكترونية؟ �

  □ ال    □ نعم  تحديث ھذه الصفحة؟ �

  □ ال    □ نعم  عقد لقاءات صحفية لإلعالن عن منجزات العمل؟ �

  □ ال    □ نعم  عقد مؤتمرات بحضور إعالميين وإعالميات؟ �

  □ ال    □ نعم  ؟سنوية حول قضايا محددة/تنظيم حمالت إعالمية دورية نصف سنوية �

  وسائل اإلعالم من دعم دور كل من الرجل والمرأة تصحيح موقف �
  □ال     □نعم   في المجتمع وتحقيق المساواة؟  

  
  ؟خاذھا لضمان التواصل مع اإلعالمما ھي اإلجراءات التي تم ات  
  )يرجى كتابة فقرة مختصرة تلخص ھذه اإلجراءات وتأثيرھا على موقف اإلعالميين(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  
  



  

  ٤التوصية 
  

إجراء نقاش علمي مع آليات المساندة الحكومية واألھلية حول مفھوم التدقيق على أساس النوع االجتماعي وتوحيد   
التمييز ضد المرأة، ورفع مستوى المفاھيم بشأن ھذه العملية الھامة التي تسمح بالتأثير في تسليط الضوء على مجاالت 

الوعي العام بھذه القضايا، وتحديد كافة المبررات والموجبات من أجل إجراء التعديل على مستوى السياسات والخطط 
والبرامج والنظم اإلدارية ذات العالقة، وبالتالي حشد القوى واإلمكانيات النسائية من أجل تنظيم حمالت ضغط وتأثير لنصرة 

  .ددة يبرزھا ھذا التدقيققضايا مح
  
  ؟ووضع الحلول لھا ھل تم التعرف على الفجوة النوعية في القضايا التالية  -١٧س
  

  □ ال    □ نعم  الفقر؟ �

  □ ال    □ نعم  التعليم والتدريب والتكنولوجيا؟ �

  □ ال    □ نعم  الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في كافة مراحل حياتھا؟ �

  □ ال    □ نعم  العنف الموجه ضد المرأة؟ �

  □ ال    □ نعم  الصراع العسكري والنزاع المسلح وتأثيره على المرأة؟ �

  □ ال    □ نعم  االقتصادية مقارنة بالرجل؟ العمل، والمقدرة �

  على الوصول إلى الخدمات المالية الرجال والنساءقدرة  �
  □ ال    □ نعم  االئتمانية؟ والتسھيالت  

  □ ال    □ نعم  كل السلطة ومواقع صنع القرار؟المشاركة في ھيا �

  □ ال    □ نعم  ح االقتصادي على الرجال والنساء؟أثر اإلصال �

  وار ونشاطات كل من الرجل دور وسائل اإلعالم في تغطية أد �
  □ ال    □ نعم  في المجتمع؟ والمرأة  

  □ ال    □ نعم  توفير المعلومات واإلحصاءات المصنفة بحسب النوع االجتماعي؟ �

  □ ال    □ نعم  الطفلة؟/ضد الفتاة مكافحة التمييز �
  

  ما ھي اإلجراءات التي تم اتخاذھا؟  
  )يرجى كتابة فقرة مختصرة توضح ھذه اإلجراءات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  



  

  :اتخذت الدولة إجراءات من أجل النھوض بالمرأة من خاللھل   -١٨س 
  

  □ ال    □ نعم  نھوض بالمرأة؟دعم تشكيل اآلليات المؤسسية لل �

  □ ال    □ نعم  دعم المشاركة السياسية للمرأة؟ �

  □ ال    □ نعم  تعزيز حقوق المرأة كجزء من حقوق اإلنسان؟ �

  قانون األسرة،(تطوير التشريعات االجتماعية لحماية المرأة  �

  □ ال    □ نعم  ؟)العقوبات، إلخ الضمان االجتماعي،  

  أة في فرص التعليم والتدريبالمر مكافحة جميع أشكال التمييز ضد �
  □ ال    □ نعم  إلخ؟ والعمل  

  □ ال    □ نعم  دعم قدرات المرأة لدخول سوق العمل؟ �

  □ ال    □ نعم  دعم قدرات المرأة للوصول إلى الخدمات المالية والتسھيالت االئتمانية؟ �

  □ ال    □ نعم  دعم قدرات المرأة في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة؟ �

  □ ال    □ نعم  الطفلة؟ يز ضدحة التميمكاف �
  

  ؟١٨ما ھي اإلجراءات التي اتخذتھا الدولة في المجاالت المذكورة في السؤال   
  )يرجى كتابة فقرة مختصرة تلخص ھذه اإلجراءات(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  □ ال    □ نعم  ؟للكشف عن فجوة النوع االجتماعي معلوماتتحليل البيانات والھل يتم   -١٩س 

  
  توضح أثر اإلجراءات التي اتخذتھاقامت الھيئة بإجراء الدراسات التي ھل   -٢٠س 

  االقتصادية، واإلصالحات الدولة في المجاالت السياسية واالجتماعية و  
  □ ال    □ نعم  ؟على الرجال والنساء اإلدارية  

  
  :يسباب التمييز ضد المرأة فھل تجري دراسة أ  -٢١س 

  
  □ال     □نعم   القوانين والتشريعات؟ �

  □ ال    □ نعم  القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة لتحديثھا؟ �
  

  □ ال    □ نعم  ؟)اإلقراض(مؤسسات االئتمان  ھل تتوافر  -٢٢س 
  

  □ ال    □ عمن    ؟ھل تتساوى قدرة كل من الرجل والمرأة على االستفادة من الخدمات المالية  -٢٣س 
  
  



  

  :في حال عدم قدرة المرأة على االستفادة من خدمات االئتمان ھل تمت دراسة أسباب ذلك مثل  -٢٤س 
  

  □ ال    □ نعم  عدم توافر مؤسسات مالية في أماكن مناسبة؟ �

  □ ال    □ نعم  نقص الضمانات؟ �

  □ ال    □ نعم  انخفاض مستوى التعليم؟ �

  □ ال    □ نعم  نقص رأس المال الجاري؟ �

  بالرجل والمرأة يانات وعدم توافر سجالت خاصةالبنقص  �
  □ ال    □ نعم  ممن يعملون في مجال التجارة واالستثمارات  

  التسويق نات المالية للنساء، وانعدام فرصعدم توافر الضما �
  □ال     □نعم   وانعدام الخدمات الداعمة مثل الحضانات ودور الرعاية؟ لمنتجاتھن،  

  
  □ ال    □ نعم  ؟والنساء في التعليم والتدريب والتكنولوجيا ھل ھناك فجوة بين الرجال  -٢٥س 

  
  :ھل تم التعرف على أسباب ھذه الفجوة مثل  -٢٦س 

  
  تباين معدالت األمية بحسب النوع االجتماعي ومكان اإلقامة �

  □ ال    □ نعم  ؟)مخيمات/مناطق نائية/حضر/ريف(  

  □ ال    □ نعم  انخفاض معدالت قيد اإلناث عن معدالت قيد الذكور؟ �

  لتعليمية والتدريب المقدم لإلناثعدم إمكانية الحصول على الخدمات ا �
  □ ال    □ نعم  خاصة في الريف؟  

  □ ال    □ نعم  قلة عدد مدارس اإلناث �

  □ال     □نعم   العادات والتقاليد على تعليم الذكور واإلناث؟ تأثير �

  □ ال    □ نعم  اإلناث من المدارس؟ ارتفاع نسبة تسرب �
  

  ؟تخدام التكنولوجيا على الرجل والمرأةكيف أثّر اس  -٢٧س 
  )يرجى كتابة فقرة توضح ذلك(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  □ ال    □ نعم  ؟ھل توجد عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجيا  -٢٨س 

  
  واج المبكر،الز(ناث من المدارس ھل تمت دراسة أسباب تسرب اإل  -٢٩س 

  زيادة األعباء المنزلية، األسرة،كثرة عدد األطفال في   
  مستوى المعيشة، المواصالت، القتصادي،الوضع ا  
  □ ال    □ نعم  ؟)، النزاعات المسلحةاكتظاظ الفصول الدراسية، األوضاع السياسية  



  

  بيانات التي تدعم ذلكفي حال تمت دراسة أسباب التسرب يرجى كتابة فقرة تلخص ھذه األسباب متضمنة ال  
  

________________________________________________________________________________  
  

________________________________________________________________________________  
  

________________________________________________________________________________  
  

________________________________________________________________________________  
  

  □ ال    □ نعم  ؟ھل تتوافر برامج للتأھيل المھني والتدريب  -٣٠س 
  

تشير البيانات إلى وجود فجوة بين اإلناث والذكور في التخصصات العلمية المختلفة كالصيدلة، وطب األسنان،   
تحتاج  لمحاماة، والھندسة بكافة تخصصاتھا، التي ترتفع فيھا نسبة الذكور، بينما ترتفع نسبة اإلناث في المھن التي الوا

إلى مھارات تقنية معقدة، مثل العمل في المكاتب وإدارات الشركات والمؤسسات المحلية والزراعية وفي الصناعات 
ھل تنطبق ھذه .ة، والتمريض في المستشفيات والعيادات والمختبراتالتقليدية كالخياطة والنسيج والصناعات الغذائي

  ؟الحالة على بلدكم
  )يرجى إعطاء البيانات التي تدعم إجابتكم(  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
  بحسب النوع االجتماعي تتعلق بصحةھل تتوافر بيانات مصنفة   -٣١ س

  □ال     □نعم   ؟من الرجل والمرأة كل  
  

  □ ال    □ نعم  ھل الخدمات الصحية التي تحتاجھا النساء مناسبة؟ �

  انخفاض وفيات األمھات بسبب/رتفاعھل ھناك بيانات حول ا �
  □ال     □ نعم  الحمل والوالدة؟  

  □ال     □نعم   ھل تتوافر خدمات الرعاية الصحية للحوامل؟ �

  □ال     □نعم   للمرأة في المستشفيات؟ ھل تتوافر الخدمات الصحية المتخصصة �

  □ال     □نعم   المخصصة للرعاية الصحية مناسبة؟ ھل الميزانيات �

  □ ال    □ نعم  ھل تتوافر خدمات التأمين الصحي؟ �

  ول كل من المرأة والرجلھل تكفل القوانين والتشريعات حص �
  □ ال    □ نعم  المختلفة على الخدمات الصحية؟ بأعمارھم  

  
  اد القانونية التي تكفل ذلكيرجى توضيح المو  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  

  
________________________________________________________________________________  



  

، الختان، استخدام موانع سن الزواج، الخصوبة(كيف تؤثر العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية على صحة المرأة   -٣٢س 
  ؟)الحمل

  )يرجى كتابة فقرة توضح ذلك(  
  

________________________________________________________________________________  
  

________________________________________________________________________________  
  

________________________________________________________________________________  
  

________________________________________________________________________________  
  

  :ھل يعود تدھور الحالة الصحية للمرأة إلى  -٣٣س 
  

  □ال     □نعم   الجھل بالصحة الشخصية؟ �

  الصحية الخاصة بالمرأة والمتعلقةعدم معرفة االحتياجات  �
  □ ال    □ نعم  اإلنجابي؟بدورھا   

  □ ال    □ نعم  سوء تغذية المرأة؟ �

  ف غير صحية وغير آمنة في الزراعةالعمل في ظرو �
  □ ال    □ نعم  غير الرسمي؟والقطاع   

  لدوره في تغيير المفاھيم الصحية عدم وعي اإلعالم �
  ن منظورھام صحة كل من الرجل والمرأةالتركيز على (  
  تماعي، دون التركيز على المفاھيمواالج الشامل النفسي والجسدي  
  □ ال    □ نعم  ؟)الدور اإلنجابي للمرأة الصحية التي تقتصر على  

  □ ال    □ نعم  واإلناث بصفة خاصة؟ انخفاض الوعي الصحي لدى المجتمع عامة �
  

  □ ال    □ نعم  ؟ھل تتابع الھيئة قضايا العنف ضد المرأة  -٣٤س 
  

  :ھل تتوافر لدى الھيئة معلومات كافية حول  -٣٥س 
  

  □ ال    □ نعم  العنف الجسدي، الجنسي، النفسي؟ �

  □ ال    □ نعم  غالل الجنسي؟االست �

  □ ال    □ نعم  ختان اإلناث؟ �

  □ ال    □ نعم  العنف وعالقته بالثقافات؟ �

  □ ال    □ نعم  العنف الناتج عن النزاعات؟ �

  □ ال    □ نعم  ؟)التحرش الجنسي(العنف داخل األسرة، العنف السياسي، العنف في العمل  �

  □ ال    □ نعم  النزاعات المسلحة والقتل؟ �

  □ ال    □ نعم  اإلجھاض القسري؟التعقيم القسري،  �
  



  

  ات كافية حول المشاركة في السلطةھل تتوافر لدى اآللية معلوم  -٣٦س 
  □ ال    □ نعم  ؟واتخاذ القرار في كافة المستويات  

  
  :ھل تتناول ھذه المعلومات  -٣٧س 

  
  □ ال    □ نعم  ؟)البرلمان والمجالس العامة(المساھمة في الحياة السياسية  �

  □ ال    □ نعم  ة وفي مستوى اتخاذ القرار؟تقلد مناصب قيادي �

  □ال     □ نعم  األخذ بوجھة نظر المرأة عند رسم السياسات المختلفة؟ �

  أخذ مصلحة المرأة بعين االعتبار لدى إعداد البرامج االنتخابية �
  □ ال    □ نعم  ؟)احتياجاتھا العملية واالستراتيجية(  

  السياسات ھاجنتيجة انت تقييم اآلثار واألضرار الالحقة بالمرأة �
  □ ال    □ نعم  تتبعھا الدولة؟التي   

  □ ال    □ نعم  ل العادل داخل دوائر صنع القرار؟التمثي �

  □ ال    □ نعم  أثر االحتالل والنزاعات المسلحة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟ �
  



  

  الرابعمرفق ال
  

  رز في تفعيل آليات النھوض بالمرأةردود البلدان األعضاء على االستمارة التقييمية لقياس التقدم المح
  

يتضمن ھذا المرفق الردود التي وردت من البلدان األعضاء في اإلسكوا على أسئلة االستبيان الذي أعد من أجل ھذا 
مبادئ توجيھية من أجل تعميم "بعنوان  ٢٠٠٧البحث الذي يھدف إلى مراجعة وتحديث الدراسة الصادرة عن اإلسكوا في عام 

وكان االستبيان قد وزع على البلدان األعضاء األربعة عشر ".  ع االجتماعي وتعزيز فعالية آليات النھوض بالمرأةقضايا النو
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، : بلداً فقط ھي ١١في حين تلقى مركز المرأة في اإلسكوا ردوداً من 

ويشار في تلك الردود إلى .  واليمن ، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر،والجمھورية العربية السورية، والسودان، والعراق
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو الذي باتت تعرف به اختصاراً باتفاقية السيداو، وذلك باعتماد 

:التعريب اللفظي لمختصر اسم االتفاقية باإلنكليزية
.  

  
  ھل تمت مراجعة كتاب التكليف لضمان القضايا التالية؟  -١س 

  

البلد
تحديد المرجعية 
السياسية والتنظيمية

تحديد المرجعية 
القانونية

تحديد دور الھيئة باعتباره 
وتخطيطياً  دوراً سياساتياً

  وإشرافياً

دد وجود قانون يح
مھام وصالحيات 

الھيئة

تحديد أساليب 
المحاسبة 
والمساءلة

نعمنعمنعمنعمنعماألردن
النعمالالنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
ـسوريا ــ ــ ــ ــ ـ
نعمنعمنعمنعمنعمالسودان
ـالنعمنعمنعمالعراق ـ
نعمالنعمنعمنعمفلسطين
ـنعمنعمالكويت نعمنعمـ
ـلبنان ــ ــ ــ ــ ـ
نعمنعمنعمنعمنعممصر
نعمالنعمالنعماليمن

  
 اإلجراءات التي تم اتخاذھا بخصوص كتب التكليف

  

اإلجراءات المتخذةالبلد
سمو األميرة  الوزراء وبرئاسةأنشئت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة كھيئة شبه حكومية بقرار من رئاسة األردن

تم تطوير دور الھيئة  ١٩٩٦ سبتمبر/أيلول ٢١وبتاريخ .  ١٩٩٢مارس /آذار ١٢بسمة بنت طالل بتاريخ 
مايو /أيار ١٣وفي .  باعتبارھا مرجعية لدى جميع الھيئات الرسمية فيما يتعلق باألنشطة النسائية وشؤون المرأة

والمجالس والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع  تم توسيع عضوية الھيئة لتضم ممثلين عن الوزارات ٢٠٠٨
.كما أنشئت مكاتب لھا في المحافظات . المدني وشخصيات وطنية بارزة

ينص على التكليفات المشار إليھا، وقد صدرت تعليمات حديثة تطالب  ١٩٧٥يوجد كتاب تكليف يعود إلى عام اإلمارات
من التدخل ومعالجة قضايا المرأة في المجتمع، وھو قيد  االتحاد النسائي العام بوضع مشروع قانون يمكنه

الدراسة مع متخذي القرار، كما صدرت كتب تكليف آلليات المساندة في الحكومات المحلية ألبو ظبي ودبي 
.لتعنى بالنھوض بالمرأة

لسنة  ٤٤رقم  بموجب القرار األميري ٢٠٠١أغسطس /آب ٢٢أنشىء المجلس األعلى للمرأة في البحرين في البحرين
لسنة  ٣٦، والقرار ٢٠٠٢لسنة  ٢، والقرار ٢٠٠١لسنة  ٥٥وتم تعديل القرار عدة مرات بموجب القرار  ٢٠٠١
ومن أھم ھذه الصالحيات .  وجاءت ھذه التعديالت لتمنح المجلس صالحيات أوسع واختصاصات أكبر  .٢٠٠٤

في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تمكين المرأة،  إلزام كافة المؤسسات الرسمية والوزارات بالتعاون مع المجلس
.وإعطاء األولوية لتوصيات المجلس واقتراحاته ومشاريعه عند إعداد الخطط والبرامج



  

اإلجراءات المتخذةالبلد

سوريا
أنشئت الھيئة بموجب قانون يحدد مرجعيتھا السياسية والتنظيمية والقانونية وصالحياتھا ودورھا السياساتي 

.ساليب المحاسبة والمساءلةوالتخطيطي واإلشرافي، إضافة إلى أ

وفي عام .  ضمن وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون المرأة والطفل ١٩٧٣أنشئت اآللية الوطنية للمرأة في عام السودان
.الذي تم بموجبه تحديد مھام اإلدارة العامة للمرأة واألسرة ٣٤صدر المرسوم الدستوري رقم  ٢٠٠٥

ل لجان وطنية لرسم االستراتيجيات والخطط الوطنية التي تخص المرأة ووضع صدرت أوامر ديوانية بتشكيالعراق
.اآلليات لمتابعتھا، والمشاركة في إعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو

القانون األساسي للھيئة ھو المرجعية القانونية لعمل الوزارة في الحكومة، وتستند الوزارة في مھامھا فلسطين
صالحياتھا إلى كتاب التكليف المخول لھا من الحكومة، وتتم المحاسبة المالية عبر ديوان الرقابة المالية و

.واإلدارية

الھيئة ھي لجنة حكومية مشكلة من رئيسة وأعضاء قياديين يمثلون جميع الوزارات والجھات المعنية بشؤون الكويت
.المرأة باإلضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني

، والذي يحدد مھام وصالحيات ٧٢٠/١٩٩٨أنشئت الھيئة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم لبنان
.وتلتزم الھيئة بالقوانين المرعية اإلجراء لجھة محاسبتھا المالية.  ولم تجر مراجعة لھذا القانون مؤخراً.  الھيئة

، وھو ھيئة مستقلة تتبع رئيس ٢٠٠٠لسنة  ٩٠وري رقم المجلس القومي للمرأة بموجب القرار الجمھ ئنشأمصر
وترأس المجلس حرم رئيس الجمھورية، وله أمين عام مفوض لتسيير .  الجمھورية مباشرة وله ميزانية حكومية

وھو الجھة المخولة بالعمل على النھوض بالمرأة وتمكينھا سياسياً واقتصادياً .  األمور التنظيمية واإلدارية
.لجنة ١١ويتابع مھامه من خالل اللجان الدائمة وعددھا   .واجتماعياً

الذي حدد مھام اللجنة  ٩٨بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم  ١٩٩٦أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة في عام اليمن
باعتبارھا جھة مشاركة في رسم السياسات الوطنية والقطاعية من منظور النوع االجتماعي وتقوم بمتابعة تنفيذ 

وقد أصبحت اللجنة الجھاز الفني للمجلس األعلى للمرأة بعد صدور القرار .  تلك السياسات على أرض الواقع
. وال يوجد قانون يحدد مھامھا وصالحياتھا ولكن توجد الئحة لتحديد المھام.  ٢٠٠٣لعام  ٢٥الجمھوري رقم 

لرقابة والمحاسبة، كما تتم محاسبتھا من وتتم محاسبة اآللية من الجوانب المالية من قبل الجھاز المركزي ل
.الجوانب الفنية من قبل رئاسة الجمھورية ورئاسة مجلس الوزراء

  
  ھيكل اإلداري، وتوافر الكوادر والمھارات، والتدريب، واالحتياجات والميزانيةال  -٦و ٥و ٤و ٣و ٢س 

  

البلد

مراجعة الھيكل اإلداري للھيئة

تدريب الكوادر على 
تلك المھارات

دراسة احتياجات 
الكوادر ارتباطاً 
بالمسار الوظيفي 

توافر ميزانية لتدريب 
يل الكوادروتأھ

توافر الكوادر 
الكافية لعمل 

الھيئة

توافر المھارات العلمية 
والعملية المطلوبة لدى 

الكوادر
نعمنعمنعمنعمنعماألردن

نعمنعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمسوريا
نعمنعمنعمنعمنعمالسودان
الالالالالالعراق
ـالفلسطين النعمنعمـ
نعمنعمنعمنعمنعمالكويت
للتدريب المكتبي فقطالتدريب مكتبي فقطالاللبنان
نعمنعمنعمنعمنعممصر
نعمنعمنعمنعمنعماليمن

  
  



  

  ھل يوجد مجلس إداري للھيئة يضم ممثلين عن الحكومة والمنظمات األھلية وخبراء؟  -٧س 
  

جراءات المتخذة لتشكيل المجلس اإلداري للھيئة وطبيعة التمثيلاإل البلد  وجود جھاز إداري
شخصاً يمثلون  ٢٢ تھاعضوي في اللجنة سمو األميرة بسمة بنت طالل، وتضمترأس 

الوزارات والمجالس والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، 
.محافظاتالنة مكاتب ارتباط لھا في وافتتحت اللج . وشخصيات وطنية بارزة

نعم األردن

مجلس إدارة لالتحاد يضم في عضويته رؤساء اآلليات الوطنية  ١٩٧٥يوجد منذ عام 
.قرار وزاري بموجبالمساندة وخبراء يتم استدعاؤھم حسب الحاجة و

نعم اإلمارات

من ذوات من الشخصيات النسائية العامة والبارزة، و اًعضو ١٦المجلس مشكل من 
مدة عضويتھن ثالث  ، تبلغالعمل النسويفي شطات االخبرة في شؤون المرأة، ون

.سنوات قابلة للتجديد

نعم البحرين

أعضاء من  ٩ن من إنشاء المجلس اإلداري مرتبط بقانون إنشاء الھيئة، وھو مكو�
يئة يقترح رئيس الھ، والخبراء الذين يتمتعون بمؤھالت علمية ذات صلة بعمل الھيئة

.إلى مجلس الوزراء الذي يصدر قرار التشكيل اأسماء األعضاء ويرفعھ
نعم سوريا

غير واضح السودان
يتكون المجلس اإلداري للھيئة العليا للنھوض بالمرأة من أعضاء ارتباط من وزارات 

.الدولة فقط
نعم العراق

المعنية بناء على  تم تشكيل مجلس استشاري للوزارة من الوزارات والمنظمات األھلية
وزارات لتقديم المشورة والدعم المجلس الوزراء بتشكيل ھذه المجالس في كافة لقرار 

.والمساندة

نعم فلسطين

ھا من كبار القيادات ن لقامت الھيئة بمخاطبة الجھات الحكومية واألھلية لترشيح ممثلي
 ،والشؤون االجتماعية ،والداخلية ،والصحة ،والتربية ،واإلعالم ،الخارجية اتوزار في

.وغيرھا من الجھات ،والمجتمع المدني ،وجامعة الكويت ،والفتوى والتشريع ،والعمل

نعم الكويت

يتم تعيينھم  اًعضو ٢٤إن المجلس اإلداري للھيئة ھو فعلياً الجمعية العامة المؤلفة من 
الجمعية  من أعضاء إن عدداً . بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

العامة ھم من نشطاء المجتمع المدني والخبراء، وتنسق الھيئة عملھا مع عدد من 
.الوزارات ذات العالقة

ال لبنان

المكانة  أصحابشخصية عامة و ٣٠يتكون من  هال يوجد مجلس إداري للمجلس إال أن
يس ته، ويصدر قرار من رئينازيالمجلس بقرار جمھوري وله م وقد أنشئ.  المرموقة

.ئهالجمھورية لتسمية أعضا

ال مصر

بشأن إنشاء المجلس األعلى للمرأة الذي  ٢٠٠٠عام  اً فيصدر مجلس الوزراء قرارأ
بحيث تكون اللجنة ھي  ٢٥جمھوري رقم القرار موجب الب ٢٠٠٣أعيد تشكيله في عام 

ويتشكل المجلس االستشاري من رئيس مجلس .  الجھاز االستشاري والتنفيذي للمجلس
وزراء ووكيل وعضوية رئيسة ونائبة رئيسة اللجنة  ٨وعضوية  الوزراء رئيساً

شخصيات نسائية وممثل عن اتحاد الغرف  ٦ورئيسات فروع اللجنة في المحافظات، و
بشأن تسمية الجھات  ١٤قرار رقم ال، صدر ٢٠٠٤وفي عام  . التجارية والصناعية

نظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حدد م والذيالممثلة في اللجنة الوطنية للمرأة 
.  والتنظيمات السياسية التي وصلت فيھا المرأة إلى مواقع قيادية عليا

نعم اليمن

  
  
  
  
  
  



  

  ھل تمت مراجعة دور الھيئة؟  -٨س 
  

ممارسة الضغط داخل 
الحكومة لتفي بالتزاماتھا 
تجاه المرأة أو إجراء 

التعديالت المطلوبة على 
ت لمنع القوانين والسياسا

ضد المرأة التمييز

متابعة 
تنفيذ 

االتفاقيات 
الدولية

تقديم مقترحات 
لبرامج 

ومشاريع 
النھوض بالمرأة

دراسة أثر 
السياسات 
اإلصالحية 
على وضع 
المرأة

مراجعة 
الميزانية 
العامة من 

منظور النوع 
االجتماعي

مراجعة 
الخطة 
الوطنية 
وتقديم 
مقترحات

المشاركة 
في إعداد 
الخطة 

وطنيةال البلد
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم األردن
نعم نعم نعم نعم ال ال نعم اإلمارات
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم البحرين
ـ ـ نعم نعم نعم نعم نعم نعم سوريا
ـ ـ نعم نعم نعم نعم نعم نعم السودان
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نعم نعم نعم ال نعم ال ال لبنان
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مصر
نعم نعم ال ال ال ال ال اليمن

  
  اإلجراءات التي تم اتخاذھا على صعيد تفعيل دور الھيئة بصدد القضايا المذكورة في الجدول السابق

  
اإلجراءات المتخذة البلد

ستراتيجية الوطنية للمرأة إعداد اال؛ وبالمرأة خاصاً ركة في صياغة األجندة الوطنية وتضمينھا محوراًالمشا
 ؛ع القوانين المتعلقة بالمرأة بالتعاون مع ديوان التشريعيراإبداء الرأي في مش؛ و٢٠١٠-٢٠٠٦األردنية 

ون الحماية من العنف األسري المساھمة في إقرار قان؛ ووالتوصية باقتراح التشريعات للنھوض بالمرأة
جمع ؛ وموضوع التحليل من منظور النوع االجتماعيفي دراسات استطالعية  ؛ وإجراءوالتعريف والتوعية به

ة المستجيبة للنوع ينازيالتدريب حول الم؛ والتوعية بحقوق المرأة؛ والبيانات والمعلومات ذات العالقة بالمرأة
.االجتماعي

األردن

ي ذاتي كبير لقضايا المرأة، وھناك تعاون مستمر مع جميع األجھزة التنفيذية والتشريعية يوجد دعم سياس
.ھا حقوقھائوالقضائية على كافة المستويات بھدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وإعطا

اإلمارات

التنمية  وذلك بالتعاون مع مجلس ،٢٠٣٠تضمين توجھات وأھداف المجلس األعلى للمرأة ضمن رؤية البحرين 
ة المستجيبة للنوع ينازيتنفيذ عدد من التدريبات حول الم؛ وستراتيجية العامةاالقتصادية المعني بإعداد وتنفيذ اال

ة العامة من منظور ينازيوالعمل جار مع وزارة المالية ومجلس التنمية االقتصادية لمراجعة الم ؛االجتماعي
ية بإدماج الخطة الوطنية للمرأة في برامج عمل الوزارات عند ر قرار من وزير المالاصد؛ وإالنوع االجتماعي

تشكيل ؛ والتنسيق مع السلطة التشريعية لتعديل أو إصدار القوانين ذات العالقة بالمرأة؛ وة العامةينازيإعداد الم
.وقدم للجھات المختصة اعتمد رسمياًالذي  السيداو األولاتفاقية لجنة وطنية إلعداد وتقديم تقرير 

لبحرينا

، حيث يتم مراجعة الخطة وتقديم )العاشرة والحادية عشر(تشارك الھيئة في وضع الخطة الوطنية الخمسية 
ھي عضو في كل التي الھيئة أجرت و . ات العامة من منظور النوع االجتماعيينازيالمقترحات ومراجعة الم

 على المرأة، وھي تقدم الھيئة التقاريراللجان وعلى كافة المستويات، دراسة حول أثر اإلصالح االقتصادي 
قدمت الھيئة كما   .سورية وتتابع تنفيذھاالجمھورية العربية الالدورية حول االتفاقيات الدولية التي صادقت عليھا 

مشروع صندوق النفقة، ومشروع قانون حقوق الطفل، وتعديل : مقترحات ومشاريع قوانين تتعلق بالمرأة منھا
.قانون جرائم الشرف

سوريا

وعلى مستوى القطاعات، تعمل في مجاالت  والوالئيإنشاء إدارات ووحدات للمرأة على المستوى المركزي 
التدريب والتأھيل وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، ومشروعات مكافحة  منھاعدة ذات صلة بقضايا المرأة 

.الفقر

السودان



  

اإلجراءات المتخذة البلد
ـ ـ العراق

استصدار قرار من مجلس ؛ والسيداوالعمل على كتابة تقرير ؛ و)التزام أدبي( السيداومصادقة على اتفاقية ال
إحياء المناسبات ذات العالقة بالمرأة كالثامن من آذار والحملة ؛ والوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمناھضة العنف

تجيبة للنوع مسالعامة ة ينازيمالاستصدار قرار من مجلس الوزراء بأن تكون ؛ والعالمية لمناھضة العنف
.االجتماعي

فلسطين

.السيداوورفع كافة التحفظات في ھذا الشأن على اتفاقية  ؛إصدار قانون يمنح المرأة حق المشاركة السياسية الكويت

تقديم مقترحات لتعديل ؛ وة العامة مستجيبة للنوع االجتماعيينازيجعل الم؛ وستراتيجية المرأة في لبنانامراجعة 
متابعة ؛ واستحداث قانون يحمي المرأة من العنف األسري؛ واإلجراءات المجحفة بحقوق المرأةبعض القوانين و

.ومنھاج عمل بيجين السيداوتنفيذ اتفاقية 

لبنان

للتنمية االجتماعية الخامسة قام المجلس باقتراح خطة للنھوض بالمرأة تم إدماجھا في الخطة الخمسية 
تنفيذ الخطة  ةويقوم المجلس بمتابع . ٢٠١٢-٢٠٠٧مسية السادسة والخطة الخ ٢٠٠٧-٢٠٠٢واالقتصادية 

مع وزارة المالية في تطبيق نظام  ويشترك ،السيداوسنوات حول اتفاقية  أربعكل  تقريراً يقدم، ووتقييمھا
.قترح التعديالت عليھايلقوانين ولمراجعة دورية  ويجريات المستجيبة للنوع االجتماعي، ينازيالم

مصر

المرأة ويصدر النھوض بالقضايا المطروحة على صعيد  ةناقشمل ةسنفي الالمجلس األعلى للمرأة مرة يجتمع 
عن  متابعة توصيات التقرير الوطني السادس؛ واعتماد الخطة السنوية: القرارات والتوصيات أو التعميمات مثل

اعتماد دليل ؛ وتميز ضد المرأة اًمناقشة التعديالت على القوانين التي كانت تتضمن مواد؛ والسيداواتفاقية 
رعاية الفعاليات ؛ واعتماد منھجية التدقيق من منظور النوع االجتماعي؛ وات المستجيبة للنوع االجتماعيينازيالم

.السنوية للمرأة

اليمن

  
  ھل تم إنشاء آليات مساندة على المستوى الحكومي؟  -٩س 

  

اإلجراءات المتخذة

ھيئات 
فنية 
مساندة

مجلس 
تشارياس

آليات 
مساندة في 
الوزارات البلد

تأسيس شبكة اتصال مع القطاع الحكومي بموجب تكليف رسمي من مكتب 
رئيس الوزراء للتنسيق المباشر مع الوزراء واألمناء العامين عبر ضباط 

تقوم تزود الشبكة اللجنة الوطنية بالمعلومات حول المرأة، وو.  اتصال
. المؤسسات الرسمية على كافة المستوياترصد مدى تطبيق المساواة في ب

المھام الموكلة اللجنة وحدات مھنية وفرق عمل تتابع من خاللھا  يلشكوتم ت
إنشاء قسم النوع وتم  . إليھا وتقدم تقارير دورية حول وضع المرأة

االجتماعي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقسم إحصاءات النوع 
ومديرية عمل المرأة في وزارة  ،اءات العامةاالجتماعي في دائرة اإلحص

 وفي . العمل، ووحدات معنية بالمرأة والنوع االجتماعي في باقي الوزارات
النھوض على صعيد  المحرزتم إنشاء قاعدة بيانات حول التقدم  ٢٠٠٦ عام
وعرضھا على المسؤولين في المؤسسات  بتحليلھانة تقوم اللجالمرأة ب

. الرسمية

نعم نعم منع األردن

نشاء آليات وطنية مساندة على المستوى المحلي في كل من أبو ظبي تم إ
.٢٠٠٦عام  في ودبي

نعم ال نعم اإلمارات

 وقد.  العمل جار مع وزارة المالية إلنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة
تشكيل ، وتم تعيين نقاط ارتكاز في الوزارات ذات العالقة ويجري تدريبھا

إبداء الرأي في محاور التمكين ومساندة للن فنية متخصصة لجا ثالث
.المرأة في مواقع صنع القرارواالستقرار األسري، واالقتصادي، 

نعم نعم نعم البحرين



  

اإلجراءات المتخذة

ھيئات 
فنية 
مساندة

مجلس 
تشارياس

آليات 
مساندة في 
الوزارات البلد

تسمية منسقين في كل وزارة كضباط ارتباط ما بين الھيئة والجھات التي 
دورية للھيئة يتبعون لھا بما يتعلق بقضايا المرأة، ويقومون بتقديم تقارير 

حول قضايا األسرة؛ وتسمية لجان فرعية للسكان في المحافظات للتنسيق 
مع الھيئة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة السكانية؛ وإنشاء وحدة بيانات الجندر 
في المكتب المركزي لإلحصاء؛ وإحداث مديرية تنمية المرأة الريفية في 

إحداث مديرية تمكين المرأة وزارة الزراعة، ووزارة االقتصاد والتجارة؛ و
في ھيئة تخطيط الدولة؛ وتشكيل لجنة النوع االجتماعي في الھالل األحمر 

  .السوري

  سوريا  نعم  ال  نعم

وجود إدارات ووحدات للمرأة على المستوى المركزي والوالئي وعلى 
وزارات الصحة، والزراعة، والتربية والتعليم، والعمل، (المستوى القطاعي 

ويتم التنسيق .  كما في المؤسسات البحثية واألكاديمية) الخارجيةوالعدل، و
مع اتحاد المرأة السودانية، ورابطة المرأة العاملة، وشبكة المنظمات العاملة 
في مجال المرأة واألسرة واأليتام، وشبكة التمويل الصغير، ومنظمة سند 

.الخيرية، ومنظمة البر والتواصل

نعم نعم نعم السودان

ـ ـ ال ال ال العراق
إصدار قرار وزاري بتشكيل وحدات النوع االجتماعي في كافة المؤسسات 

وحدة؛ وتشكيل لجنة استشارية للوزارة من  ٢٤الحكومية وعددھا 
المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني؛ واستحداث دوائر المرأة والطفل في 

دد ص يكافة المحافظات؛ وإنشاء مراكز تواصل في أربع محافظات وف
.  اإلنشاء في سبع محافظات أخرى

ال ال نعم فلسطين

ھناك آليات مساندة للجنة شؤون المرأة تقوم بالتنسيق معھا، مثل لجنة 
شؤون المرأة في مجلس األمة، وإدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، ومكتب االستشارات األسرية في وزارة العدل، ومركز 

أة في جامعة الكويت، ومكتب اإلنماء االجتماعي في الديوان األميري، المر
.ومركز االستماع التابع لألمانة العامة لألوقاف

نعم نعم نعم الكويت

أكتوبر /تشرين األول ١٩إصدار تعميم من رئيس الحكومة اللبنانية في 
ن حول تعاون اإلدارات والمؤسسات العامة مع الھيئة الوطنية لشؤو ٢٠٠٩

المرأة اللبنانية بواسطة تعيين ضباط ارتكاز جندري لھم مھمة استشارية 
.يعينون من بين موظفي ھذه اإلدارات والمؤسسات

ـ ـ ـ ـ نعم لبنان

نشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات تكون مھمتھا التأكد من إاقتراح 
ممارسة حق المساواة الدستوري والتصدي ألي عملية تمييز تتعرض لھا 

وثالث وزارة  ٢٩تم تشكيل ھذه الوحدات في  ،بناء عليهو.المرأة في العمل
وحدات في الجھاز اإلداري للدولة، بعضھا يتبع الوزير مباشرة، والبعض 

تكوين لجان المرأة ، والوزاراتفي حدى التقسيمات اإلدارية إاآلخر يتبع 
تعرف على يعقد المجلس لقاءات دورية مع ھذه الوحدات للو . في النقابات

كما يتم   .إنجازاتھا وخطط عملھا المستقبلية والمعوقات التي تواجھھا
من مستشارين من الوزارات والمنظمات األھلية لبحث  ةتكوين لجان مؤقت

.قضايا معينة

نعم ـ ـ نعم مصر

ع الوزير إنشاء إدارات للمرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ال تتب
أما اللجنة الوطنية فھي تضم في عضويتھا  .مباشرة بل تتبع الوكيل

الشركاء من الوزارات ومندوبات منظمات المجتمع المدني وأكاديميين 
نجازات تجتمع الھيئة كل ثالثة أشھر وتناقش أبرز اإلو .والمنظمات المانحة

.والتحديات

نعم نعم نعم اليمن



  

  ؟ھل تم إنشاء آليات المساندة األھلية من خالل ما يلي  -١٠س 
  

البلد
وجود سجل 

بالمنظمات األھلية

مشاركة المنظمات 
األھلية في إعداد 

خطة اآللية وتنفيذھا 
وتقييمھا

تطوير العالقة مع 
المنظمات األھلية إلى 
تنسيق وتعاون وشراكة 

وتشبيك وتعاقد
وجود آلية لتنظيم 

ھذه العالقة

وجود صيغة تفاھم 
حول األدوار 

والمھام
نعمعمننعمنعمنعماألردن

نعمنعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمالنعمنعمنعمسوريا
نعمنعمنعمنعمنعمالسودان
الالالنعمنعمالعراق
النعمنعمنعمنعمفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمالكويت
ـالنعمنعمنعملبنان ـ
نعمنعمنعمنعمنعممصر
نعمنعمنعمنعمنعمناليم

  
  اإلجراءات التي تم اتخاذھا إلنشاء آليات المساندة األھلية

  
اإلجراءات المتخذةالبلد

تشكيل فريق متابعة من مجلس النواب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بھدف التعاون لدراسة التشريعات األردن
تنضوي في األمانة العامة للجنة اللجنة و  .السيداوالتمييزية ضد المرأة ودور البرلمان في تطبيق اتفاقية 

.توقيع مذكرات تفاھم وتعاون مع العديد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدنيو  .التنسيقية للمنظمات األھلية

.وتشجيعھا على إقامة تعاون وتحقيق شراكات قائمة على أساس تكامل الغايات ارستمرباعقد لقاءات مشتركة اإلمارات

في اإلشراف على برامج ومشاريع ومشاركة الجمعيات األھلية في إعداد الخطة الوطنية للنھوض بالمرأة البحرين
ويمول المجلس بعض المشاريع التنموية لھذه .  في تنظيم مؤتمر وطني للمرأة كل ثالث سنواتلمجلس وا

. السيداو اتفاقيةيل ل لجنة لتفعيشكتو ،توقيع مذكرة تفاھم مع االتحاد النسائيو . اللجان

األھلي والحكومي حيث يشكل فريق وطني لمتابعة كل  يينيتم التعاون بين اآلليات المعنية بالمساواة على المستوسوريا
ويشارك ممثلون عن المنظمات األھلية في مجلس إدارة الھيئة، وفي رسم السياسات للھيئة وإعداد . فعالية

وعلى المستوى . السيداواتفاقية وتقرير حقوق الطفل اتفاقية ة مثل تقرير التقارير الدورية لآلليات الدولي
.يتم التنسيق مع المنظمات األھلية عبر وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،الحكومي

وضع والتعاقد مع منظمات المجتمع المدني في مجال التدريب والتأھيل وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، السودان
في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالمرأة وفي  ةشاركوالبرامج، والمتابعة والتقييم، والمسات والخطط السيا

.مشاريع مكافحة الفقر

توجد و.  ستراتيجية وطنية للمرأةاإلعداد و، المشاريع في حال وجودھاتنفيذ لالتنسيق مع المنظمات األھلية العراق
مجال المرأة لدراسة في في البرلمان، ومنظمات دولية، وشخصيات ناشطة  حالياً لجنة مكونة من لجنة المرأة

.ستراتيجية وطنية للمرأةا

ية ائتشبيك مع المؤسسات النسالتنسيق ووال ؛ية إال أنھا لم تستكملائالبدء بإعداد وثيقة تفاھم مع المؤسسات النسفلسطين
وتوجد قائمة بأسماء وعناوين كافة مؤسسات  ؛ستراتيجية لوزارة شؤون المرأةوضع الخطة االفي وإشراكھا 

.أشھر ةكل ثالث ھاثيتحديتم المجتمع المحلي العاملة في مجال المرأة وكذلك المؤسسات الحقوقية ذات العالقة 

شراكة ودعم التعاون والتنسيق والو ؛تمثيل جمعيات المجتمع المدني في مجلس إدارة لجنة شؤون المرأةالكويت
في إقامة األسواق الخيرية والمعارض  ةمساندالو ؛وحضور مؤتمرات داخل وخارج الكويت ؛مؤتمرات مشتركة

.التراثية وحلقات النقاش



  

اإلجراءات المتخذةالبلد
ستراتيجية وطنية للمرأة ااعتماد مقاربة تشاركية مع المنظمات األھلية والدوائر المعنية في القطاع العام إلعداد لبنان

إعداد بروتوكول تعاون مع  حالياً؛ وة المرأة في االنتخابات البلديةإطالق حملة مشتركة لدعم مشاركو ؛اللبنانية
للجمعيات األھلية لنشر أخبارھا  لكتروني للمرأة يكون مفتوحاًإإلطالق مركز ؛ واإلعداد المجلس النسائي اللبناني

.ومنشوراتھا والتواصل فيما بينھا
يضم و.  التحاد العام للجمعيات والمؤسسات األھليةھناك بروتوكول تعاون ما بين المجلس القومي للمرأة وامصر

المجلس في لجانه الدائمة لجنة المنظمات غير الحكومية التي تقوم بدورھا بالتنسيق مع منظمات المجتمع 
تنفيذ المشاريع على مستوى  إليھاالمجلس، ويسند  ةنشطأوتشارك المنظمات األھلية في كافة  . المدني

.السيداو اتفاقية عنالمنظمات األھلية في إعداد التقرير الوطني كما تشارك   .الجمھورية
يتم رصد وتحديث كافة البيانات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المھتمة بقضايا النوع االجتماعي عبر اليمن

جنة مثل ويتم إشراك منظمات المجتمع المدني في القضايا موضع اھتمام الل . اإلدارة العامة للشركاء في اللجنة
البرامج التدريبية، ومتابعة تعزيز المشاركة السياسية تنظيم إعداد التقارير الدولية، ووالتعديالت القانونية، 

كما تم تشكيل شبكة تضم اللجنة وبعض منظمات المجتمع المدني لمناھضة العنف   .والحقوقية للمرأة اليمنية
. ضد المرأة

  
  البيانات المصنفة بحسب النوع االجتماعي، وبنك المعلومات، والدراسات السياساتية -١٤و ١٣و ١٢و ١١س 

  

البلد

يانات المصنفة توافر الب
بحسب النوع االجتماعي 

لدى اآللية الوطنية

إنشاء بنك معلومات ورصد 
التقدم في تنفيذ سياسات 
وخطط النھوض بالمرأة

قيام الھيئة بإجراء الدراسات 
والبحوث السياساتية واإلجرائية

استخدام البحوث في تقديم 
أوراق سياساتية لصانعي 

القرار
نعمنعمنعمنعماألردن

نعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمالنعمسوريا
نعمنعمنعمنعمالسودان
الالالالالعراق
نعمنعمالنعمفلسطين
نعمنعمنعمنعمالكويت
ـلبنان ــ ــ ــ ـ
نعمنعمنعمنعممصر
نعمنعمنعمنعماليمن

  
  ا ھي المقترحات المقدمة للنھوض بالمرأة؟ما ھي ھذه األوراق وم  -١٥س 

  
األوراق التي تم إعدادھا والمقترحات المقدمةالبلد

. تعمل الھيئة كمرصد وطني لمتابعة أوضاع المرأة األردنية، كما تشكل اللجنة مرجعية للقضايا المتعلقة بالمرأةاألردن
.أعدت اللجنة رؤيتھا ورسالتھا المستقبليةو

د بحوث ودراسات وأوراق قصيرة في مجاالت مختلفة، وتنظيم جلسات حوارية رسمية وغير رسمية إعدااإلمارات
.وضع المرأة ومواضيع التغيير المطلوبةعلى الطالع أصحاب القرار 

تزويد مجلس النواب بدراسة حول العنف الموجه ضد المرأة الستخدامھا في مناقشة مشروع القانون المطروح البحرين
دراسة حول تأثير قانون النفقة في ؛ وإجراء إصدار قانون النفقة بناء على توصية المجلس األعلى للمرأةو؛ حالياً

إصدار قانون أحكام ؛ والحصول على النفقة واستمرارية الصرف وأثر تخفيف اإلجراءات اإلدارية واإلجرائية
.القانون في المحاكموالعمل على تنفيذ دراسة حول مدى تأثير تطبيق ) القسم األول(األسرة 

. تقوم الھيئة بإجراء الدراسات والبحوث ووضع ملخص سياساتي لكل بحث يتم توزيعه على متخذي القرارسوريا
: المواضيع التاليةحول  ات أخرىدراسونفذت الھيئة دراسة معمقة حول الشباب والنوع االجتماعي، و

مشكلة التسرب ؛ وتمكين المرأة والفقه اإلسالميو ؛صحياً معوقات تمكين المرأة؛ وموقف النساء بتنظيم األسرة
التمكين السياسي للمرأة ؛ والثابت والمتغير في الدور والمكانة االجتماعية للمرأة في درعاو ؛من المدارس

).األحوال الشخصيةوالعمل، (عدة دراسات حول المرأة والقانون ؛ باإلضافة إلى السورية



  

األوراق التي تم إعدادھا والمقترحات المقدمةالبلد
دراسة عن النساء المعيالت لألسر في والية ؛ وتسويق منتجات المرأة في السوداندراسة عن مشكالت السودان

التحديات والواقع : تقرير حول المرأة السودانية؛ والواقع واآلفاق :مسيرة المرأة؛ ودراسة عن الخرطوم
قرير موحد ت؛ ودليل شامل حول أنشطة وبرامج منظمة المرأة العربية؛ ودليل الخبيرات السودانيات؛ وواآلفاق

.حول األسرة في السودان
ـالعراق ـ
 ،الطارئةالقضايا خاصة والمرأة ب لنھوضجميع قضايا ا تناولتت الوزارة مجموعة من األوراق والتقارير أعدفلسطين

كانت و  ."أسباب العنف"و" إحصاءات العنف"و" واقع العنف في المجتمع الفلسطيني"ومنھا على صعيد العنف 
 .٢٠٠٥ائل البلدان العربية التي أجرت مسحاً إحصائياً في موضوع العنف ضد المرأة في عام فلسطين من أو

االنتھاكات التي تعرضت لھا المرأة الفلسطينية نتيجة العنف  عنتقارير  ، أعدتصعيد الوضع السياسي وعلى
المرأة "و، "أة في الحياةحق المر"و "انتھاكات حقوق المرأة"ومنھا  ،الداخليوالسياسي المزدوج اإلسرائيلي 

ت من فتياحول المرأة والتعليم المھني والتقني وتسرب ال اًأوراق ، أعدتوعلى صعيد التعليم ". األسيرة
بطالة النساء في فلسطين، والمرأة والفقر، والمرأة وسوق العمل الفلسطيني،  باإلضافة إلى أوراق عنالمدارس، 

المرأة المقدسية ومعاناتھا، والمرأة في اإلدارة العليا، وب السياسية، المرأة واألحزاوالمرأة وصنع القرار، و
. النساء الحرفيات والمؤشرات المتعلقة بھاو

مسح شامل لكافة التشريعات والعنف الطالبي، ودراسة حول المخدرات ونجاز دراسة حول األسرة والعولمة، إالكويت
. ريع القوانين المقترحة من مجلس األمةإبداء الرأي في مشاوالوطنية المعنية بالمرأة، 

إجراء دراسة وحسب النوع االجتماعي، بالتعاون مع دائرة اإلحصاء المركزي للحصول على البيانات المصنفة لبنان
. ة العامة والنوع االجتماعيينازيحول الم

 اتالباحثين، وقد تم إنتاج دراسالمجلس تقوم بإعداد الدراسات وتتعاقد مع في ھناك إدارة للبحوث والدراسات مصر
ات ينازيموال، )اليونيفيم(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة حول واقع المرأة المصرية بالتعاون مع 

النوع االجتماعي رؤية والمشاركة السياسية وإدارة الحمالت االنتخابية، ولنوع االجتماعي، المستجيبة ل
.لومات في التقليل من الفقراستخدام تكنولوجيا المعواستشراقية، 

دراسات ميدانية في مجال ؛ وإصدار تقرير سنوي حول وضع المرأة في اليمن، يبرز اإلنجازات والتحدياتاليمن
التعليم والصحة، واالقتصاد والسياسة، تبرز معوقات وصول المرأة اليمنية إلى حقوقھا التي كفلھا الدستور 

العمل  اتعبر ورشويتم تعميم ھذه المعلومات على الصفحة اإللكترونية و . والمواثيق التي وقع عليھا اليمن
.يتم تحديثھا سنوياً االجتماعي كما توجد في اللجنة قاعدة بيانات وفقاً للنوع . القرار ونعاھا صفيالتي يشارك 

  
  ھل تم إنشاء آلية تضمن عالقة ثابتة مع اإلعالم؟  -١٦س 

  

البلد

توفير 
نشرات 
تعريفية 

ھيئةبال

إعداد 
تقارير 

دورية حول 
عمل الھيئة 
ومنجزاتھا

صفحة  إنشاء
إلكترونية

تحديث 
الصفحة

عقد لقاءات 
صحفية 

لإلعالن عن 
منجزات 
العمل

عقد 
مؤتمرات 
 بحضور
إعالميين

تنظيم 
حمالت 
إعالمية

تصحيح موقف 
اإلعالم من دعم 

المرأة والرجل  دور
في المجتمع 
وتحقيق المساواة

نعمنعمنعمنعمنعمنعممنعنعماألردن
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمسوريا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالسودان
الالنعمنعمنعمنعمنعمنعمالعراق
نعمنعمعمننعمنعمنعمنعمنعمفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالكويت
ـلبنان ــ ـنعمنعمـ ـنعمنعمـ ـ
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممصر
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماليمن



  

  اإلجراءات التي تم اتخاذھا لضمان التواصل مع اإلعالم
  

اإلجراءات التي تم اتخاذھاالبلد
طالق مشروع ورقتين بھدف نشر الوعي حول حقوق المرأة والطفل في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية؛ إاألردن

يقدم المعلومات القانونية ويجيب على األسئلة األكثر شيوعاً " نساء األردن"وتصميم موقع إلكتروني باسم 
تشكيل فريق عمل إعالمي من وإصدار أقراص مدمجة تدرب النساء على استخدامه في كافة المحافظات؛ و

مجموعة من الصحفيات واإلعالميات للتعاون مع اللجنة بھدف التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق أھداف 
المحور اإلعالمي في االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية؛ وإصدار نشرة صحفية شھرية لرصد نشاطات 

وعلى .  الصحفية وإعداد ورقة موقف في المجال الصحفي اللجنة؛ وتدريب كوادر اللجنة على صياغة األخبار
الصعيد المستقبلي، تضمنت خطة اللجنة تدريب وتمكين اإلعالميين والعاملين في االتصال مع الجماھير لفھم 

.النوع االجتماعي وإصدار رسائل إعالمية تدعم المرأة وتظھر أدوارھا اإليجابية

.الوطنية والمجلس الوطني لإلعالمتعاون وشراكة بين اآلليات اإلمارات

توقيع مذكرة تفاھم مع وزارة الثقافة واإلعالم وتشكيل لجنة مشتركة لتفعيل ھذه الشراكة؛ وعقد مؤتمرات البحرين
صحفية لإلعالن عن برامج ومؤتمرات المجلس ونتائج الدراسات والتوجھات المستقبلية وبرامج تمكين المرأة؛ 

جال دعم المشاركة السياسية للمرأة؛ وتدريب اإلعالميات حول التحليل السياسي وتدريب اإلعالميين في م
. واالجتماعي لتعزيز أدوارھن في دعم جھود المرأة في السياسة والتنمية

إعداد خطة إعالمية تتوافق مع الخطط السياساتية المتعلقة بقضايا المرأة إضافة إلى الندوات والبرامج سوريا
نحو تطوير دور المرأة "ذاعية وورشات العمل؛ وعقد مؤتمر المرأة والقانون ومؤتمر التلفزيونية واإل

، والملتقى الوطني األول لجرائم الشرف؛ وتنفيذ دورات تدريبية لإلعالميين حول قضايا النوع "االجتماعي
توى المرئي االجتماعي والعنف ضد المرأة واتفاقية السيداو، ترافقت مع تغطية إعالمية شاملة على المس

.والمسموع والمكتوب من تحقيقات صحفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية وندوات

ـالسودان ـ

تكريس مفھوم العدالة والمساواة في كافة المناسبات التي يتم تغطيتھا إعالميا؛ وتغطية أنشطة الوزارة في وسائل العراق
بريد إلكتروني  ١٠٠٠ولدى الوزارة سجل بأكثر من  ). يوم المرأة، وحملة مناھضة العنف ضد المرأة(اإلعالم 

وعقدت الوزارة عدة .  لوسائل إعالمية محلية وإقليمية وعالمية، وموقعان إلكترونيان على شبكة اإلنترنت
.ورشات عمل لإلعالميين تم فيھا التعريف بعمل الوزارة وأھدافھا

ين تدريبيتين لإلعالميين حول مفاھيم النوع االجتماعي؛ دعوة اإلعالميين لكافة أنشطة الوزارة؛ وعقد دورتفلسطين
وإجراء لقاءات دورية مع الصحفيين؛ وإصدار نشرة تعريفية بالوزارة، وتقارير دورية حول عمل الوزارة تنشر 
في الصحف المحلية؛ وإقامة حمالت إعالمية حول تشجيع النساء إلقامة مشاريعھن الخاصة، وتشجيع الفتيات 

ق بالتعليم المھني، ومناھضة العنف ضد المرأة؛ وإقامة ندوات إعالمية وحلقات تلفزيونية وإذاعية على االلتحا
.خاصة بقضايا المرأة وااللتزام الحكومي بھا؛ وللوزارة صفحة إلكترونية

نشطة عقد لقاءات ومؤتمرات صحفية، وإعداد برنامج تلفزيوني للتعريف باللجنة، ووضع تقارير توثيقية عن أالكويت
. اللجنة وتوفير التغطية الصحفية لھذه األنشطة

والھيئة .  عقد لقاءات مع اإلعالميين لنشر مضامين اتفاقية السيداو؛ وتغطية أنشطة الھيئة في وسائط اإلعالملبنان
بصدد اإلعالن عن حملة إعالمية وإعالنية واسعة بمشاركة وزارة الشؤون االجتماعية وبالتعاون مع الجمعيات 

.األھلية لدعم مشاركة المرأة في الحكم المحلي

ھناك لجنة دائمة حول المرأة واإلعالم تضم مجموعة من رؤساء الوسائل اإلعالمية المسموعة والمقروءة مصر
والمرئية وتقترح السياسات اإلعالمية على وزارة اإلعالم؛ وإدارة عامة لإلعالم تتواصل مع اإلعالميين على 

وقد أنشأ .  وي�دعى اإلعالميون للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي يعقدھا المجلس  .المستوى اليومي
 .المجلس وحدة للرصد اإلعالمي ترصد جميع ما ينشر حول المرأة المصرية في وسائل اإلعالم المختلفة

رأة مما ساعد على ويترأس اللجنة أمين عام المجلس القومي للم.  والمجلس عضو في اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
كما أن المؤتمرات الصحفية التي .  وضع استراتيجية إعالمية تنسق الجھود إلظھار المرأة بصورة إيجابية

.تعقدھا الھيئة تفتح الباب أمام الصحفيين للمناقشة واالستفسار



  

اإلجراءات التي تم اتخاذھاالبلد
دعوتھم لتغطية فعاليات وأنشطة توزيع المطوية التعريفية باللجنة والتقارير التي تعدھا الھيئة على اإلعالميين، ونمالي

الھيئة، وعرض خطة الھيئة وتقاريرھا عليھم أوالً بأول؛ وعقد مؤتمرات صحفية حول قضايا معينة وتنظيم 
الميزانيات العامة من منظور النوع االجتماعي، وعالقة (حمالت إعالمية سنوية تتعلق بموقف الھيئة منھا 

المدارس وبشكل خاص في المناطق الريفية، والحقوق الصحية توظيف المعلمات بزيادة التحاق البنات ب
؛ ودعوة اإلعالميين إلفساح المجال لقضايا المرأة في الخارطة اإلعالمية؛ وعقد الدورات )واالقتصادية للمرأة
.  التدريبية لإلعالميين

  
  ھل تم التعرف على الفجوة النوعية في القضايا التالية ووضع الحلول لھا؟  -١٧س 

  )ارتباطاً بمجاالت منھاج عمل بيجين(
  

العملالصراع والنزاعاتالعنفالصحةالتعليمالفقرالبلد
نعمنعمنعمنعمنعمنعماألردن

نعمالنعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمالنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسوريا
ـنعمنعمنعمنعمالسودان نعمـ
الالالالالالقالعرا

نعمنعمنعمالنعمنعمفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالكويت
ـلبنان ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ـنعمنعمنعمنعممصر نعمـ
نعمالنعمنعمنعمنعماليمن

  

البلد

الوصول 
للخدمات 
المالية

المشاركة 
في السلطة 

وصنع 
القرار

أثر اإلصالح 
االقتصادي

ائل دور وس
اإلعالم

توفير المعلومات 
المصنفة بحسب النوع 

االجتماعي
مكافحة التمييز ضد 

الطفلة/الفتاة
نعمنعمنعمنعمنعمنعماألردن

نعمنعمنعمنعمنعمنعماإلمارات
النعمنعمالنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسوريا
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالسودان
الالنعمنعمنعمنعمقالعرا

النعمالالنعمالفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالكويت
ـلبنان ــ ــ ــ ــ ــ ـ

نعمنعمنعمنعمنعممصر
ال، فھذا من اختصاص 
المجلس األعلى للطفولة 

واألمومة
النعمنعمنعمنعمنعماليمن

  
  
  
  
  
  



  

  مشاركة المرأة في المجاالت المذكورة في الجدولين السابقيناإلجراءات التي اتخذتھا الدولة لدعم 
  

اإلجراءات المتخذة لتبني السياسات اآليلة إلى سد فجوة النوع االجتماعيالبلد
إنشاء قسم إحصاءات النوع االجتماعي في دائرة اإلحصاءات المركزية، ومن مھامه إنشاء قاعدة بيانات خاصة األردن

ماعي، وإجراء الدراسات واألبحاث والمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية، وتوعية بإحصاءات النوع االجت
مستخدمي البيانات بأھمية إحصاءات النوع االجتماعي ومؤشراتھا في مختلف قضايا التنمية، وتلبية احتياجات 

ألردن، والتنسيق مستخدمي البيانات بما يخص البيانات والمؤشرات، ومراجعة التقارير الدورية الصادرة عن ا
كما أسست   .مع الجھات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة، وتوفير المؤشرات الجندرية التي تطلبھا

الصادر عن مجلس األمن الدولي في األمم  ١٣٢٥اللجنة فريقاً يعمل بصورة مؤقتة على متابعة تفعيل القرار 
.  على الصعيد الوطني" منالمرأة والسالم واأل"بشأن  ٢٠٠٠المتحدة في عام 

كما وضعت الدولة .  ھناك اتصال ومراجعة مستمرة مع أصحاب القرار لتصحيح فجوة النوع االجتماعياإلمارات
استراتيجية للمديين الطويل والقصير أولت فيھا اھتماماً فائقاً بالمرأة، مما جعل آلية النھوض بالمرأة قادرة على 

. البحث في التغيير

قياس المؤشرات المتعلقة بكل بند من البنود المشار إليھا وتضمينھا في التقارير الوطنية؛ وإجراء دراسة حول ينالبحر
وتنظيم أول مؤتمر وطني حول إدماج النوع االجتماعي في  الفقر بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

"كيف؟ ..نمية الوطنيةشراكة عادلة بين المرأة والرجل في الت"التنمية بعنوان 

، وخارطة الفقر ١٥+، وبيجين ١٠+إعداد دراسات وأبحاث وملخصات سياساتية وتقارير وطنية مثل بيجين سوريا
وتم االستناد إلى التحليل الجندري في تضمين الخطة الوطنية .  في الجمھورية العربية السورية، والفقر الريفي
وير عمل المرأة وخاصة الريفية عن طريق توسيع المشاريع الخمسية العاشرة استراتيجيات عمل لتط

وأقيمت .  االستثمارية والخدمية وتوفير القروض وبرامج التأھيل في قطاعي العمل المنظم وغير المنظم
المشاريع التي تديرھا نساء، وأجري مسح لمشاركة المرأة في العمل الزراعي وعمل المرأة في الريف 

مسحية وتقييمية للحاضنات، ودراسة عن التمكين السياسي في الجمھورية العربية ووضعت دراسة .  السوري
.وأنشئت وحدة الجندر في المكتب المركزي لإلحصاء.  السورية، ودراسة حول اإلصالح االقتصادي

ـالسودان ـ
ـالعراق ـ
.المرأة استصدار قرار من مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة الوطنية لمناھضة العنف ضدفلسطين

ال يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة في التعليم والتدريب والتعامل مع المصارف وتقديم الخدمات الصحية، الكويت
والمرأة شريك  . وذلك من خالل الدستور الذي ساوى بينھا وبين الرجل ،وال يوجد عنف ملحوظ ضد المرأة

.الرجل في النواحي االقتصادية واالجتماعية والمالية

ترسم الھيئة سياساتھا باالستناد إلى البيانات اإلحصائية الصادرة عن إدارة اإلحصاء المركزي وعن الوزارات لبنان
وتستفيد الھيئة من الدراسات المتوفرة في  . حسب النوع االجتماعيبواإلدارات الرسمية عندما تكون مصنفة 

ھا في الدراسات تناولرز المواضيع األساسية التي يجب ألحوال المرأة يب وضعت الھيئة دليالً . رسم سياساتھا
.مجاالت االھتمام االثني عشرة التي أكد عليھا منھاج عمل بيجينن وبخاصة في وھا الباحثجريالتي ي

تعمل على التعرف على فجوات ويوجد بالمجلس القومي لجان دائمة مختصة في كافة المجاالت التي تم ذكرھا، مصر
وتقدم المقترحات للتصدي للتحديات، وترفع التقارير  ،والمعوقات التي تواجھھا المرأة ياالجتماع النوع

. للحكومة

ذلك في المؤسسات الحكومية، و االجتماعياعتمدت اللجنة الوطنية منھجية التدقيق في توضيح فجوات النوع اليمن
قضايا النوع االجتماعي غير  وقد أظھرت نتائج التدقيق أن . خمس مؤسسات حكومية وأربع محافظاتفي 

القرار،  ينعااالعتبار وفقاً لعالقات شخصية بين أعضاء اللجنة وبعض صفي  ممأسسة وإن كانت تؤخذ أحياناً
معظم قواعد البيانات غير مصنفة و . تبرز الحاجة عند تغيير المسؤول إلى كسب تأييد المسؤول الجديدبحيث 

ال تؤخذ إدارات و . االعتبارفي ج والمشاريع ال تأخذ النوع االجتماعي ، كما أن البراماالجتماعي حسب النوعب
مة لمجلس ااستطاعت اللجنة أن تستخرج تعميماً من األمانة العو . المرأة التي تم إنشاؤھا بالجدية المطلوبة

متابعة تنفيذه بيانات وفقاً للنوع االجتماعي وتعمل اللجنة على جمع الكافة الوزارات والمحافظات لإلى الوزراء 
.على أرض الواقع



  

  ھل اتخذت الدولة إجراءات من أجل النھوض بالمرأة من خالل ما يلي؟  -١٨س 
  

البلد

دعم تشكيل 
اآلليات 

المؤسسية 
للنھوض 
بالمرأة

دعم 
المشاركة 
السياسية 
للمرأة

تعزيز 
حقوق 
المرأة 

كجزء من 
حقوق 
اإلنسان

تطوير 
التشريعات 
االجتماعية 
والقوانين 

ماية لح
المرأة

مكافحة 
التمييز في 

التعليم 
والتدريب 
والعمل

دعم 
قدرات 
المرأة 
لدخول 
سوق 
العمل

دعم قدرات 
المرأة للوصول 
إلى الخدمات 

المالية 
والتسھيالت 
االئتمانية

دعم 
قدرات 

المرأة في 
إدارة 

الموارد 
الطبيعية

مكافحة 
التمييز 
ضد 
الطفلة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماألردن
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمسوريا
ـنعمنعمنعمنعمالسودان نعمنعمنعمنعمـ
ـنعمنعمالالعراق الالنعمالنعمـ
الالالنعمالالنعمنعمنعمفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالكويت
ـنعملبنان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ـنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممصر ـ
النعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماليمن

  
  اإلجراءات التي اتخذتھا الدولة في المجاالت المذكورة في الجدول السابق

  
المتخذة لتبني السياسات اآليلة إلى سد فجوة النوع االجتماعي اإلجراءاتالبلد

للمرأة تخصيص مقاعد للنساء في مجلس النواب وكوتا ؛ و١٩٩٢عام في إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة األردن
دمة تعديل قانون العمل والتقاعد والضمان االجتماعي ونظام الخ؛ وفي المجالس البلدية في المائة ٢٠بنسبة 

والتخطيط الجھود لزيادة مشاركة المرأة في  لالعم تاتبذل وزار؛ والمدنية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية
.سوق العمل

السماح للمرأة بالترشيح واالنتخاب ؛ وإنشاء مؤسسة التنمية األسرية في أبو ظبي، ومؤسسة دبي لتنمية المرأةاإلمارات
إنشاء مركز إليواء النساء و ؛إصدار قانون األحوال الشخصية؛ و٢٠٠٦ام في المجلس الوطني االتحادي منذ ع

 اتعقد ورشوإصدار قانون لمنع االتجار بالبشر ؛ ومركز الدعم االجتماعي في وزارة الداخلية قامةإ؛ والمعنفات
م في زيادة مخصصات الصحة والتعلي؛ وودورات لبناء القدرات الوطنية العاملة في مكافحة االتجار بالبشر

إعداد مشروع العمل ؛ وإنشاء وزارة البيئة والمياه؛ ورفع مخصصات الضمان االجتماعيوة العامة ينازيالم
.الالئق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

تعديالت عليھا بما إلجراء اللقوانين مراجعة ا؛ وتقرير األول والتكميليالم يقدتو السيداو،مصادقة على اتفاقية الالبحرين
رصد التجاوزات لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجاالت ؛ ويتوافق مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة

تضمين رؤية المجلس األعلى للمرأة في ؛ وإصدار قانون أحكام األسرةالتمييز؛ و وقفبشأن م التوصيات يقدتو
. اون مع مجلس التنمية االقتصادي، بالتع٢٠٣٠رؤية البحرين 

تكريس مبدأ المساواة في كافة القوانين واإلجراءات واألحكام والتشريعات، حيث تعامل المرأة كالرجل في عقود سوريا
؛ العمل والتأمينات االجتماعية والتعويضات واإلجازات والضمان الصحي والتقاعد والتي ينظمھا قانون العمل

في جميع المواقع اإلدارية والقيادية وفي كافة المستويات الحكومية واألھلية، والمنظمات  تنامي حضور المرأةو
لجمھورية، وفي عضوية القيادة القطرية في حزب البعث امنصب نائب رئيس في تعيين امرأة والشعبية؛ 

؛ اسية وإعالميةالعربي االشتراكي، وفي منصب مستشارة للشؤون الثقافية في رئاسة الجمھورية، ومستشارة سي
، وھناك ٦كما أصبح عدد السفيرات  . في المائة ١٢.٤تنامي حضور المرأة في البرلمان حيث وصل إلى و

 .الوزارات ويترافق ذلك مع زيادة عدد القاضيات وعدد النساء في المواقع العليا في، ثالث وزيرات وامرأتان برتبة وزير
.٢٠٠٨لبرلمان والمجالس التشريعية وفقاً لقانون االنتخابات لعام افي  للمرأة في المائة ٢٥تحديد نسبة السودان
 تم دعم مشاركة المرأة سياسياًو.  ولكن ال يوجد دعم لھا) وزارة شؤون المرأة(توجد مؤسسة للنھوض بالمرأة العراق

مرأة كجزء من ويتم دعم حقوق ال . في البرلمان ومجالس المحافظات في المائة ٢٥ نسبةعن طريق تمثيلھا ب
. الحقوق والتشريعات المتعلقة بعدم التمييز مثبتة في القوانين العراقيةكما أن حقوق اإلنسان، 



  

المتخذة لتبني السياسات اآليلة إلى سد فجوة النوع االجتماعي اإلجراءاتالبلد
تعيين خمس وزيرات في ووزارات، الإصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل وحدات النوع االجتماعي في فلسطين

إقرار ؛ ورئيس ھيئة سوق األوراق الماليةمنصب في امرأة ومنصب محافظ رام اهللا، في امرأة والحكومة، 
 السيداو؛توقيع على اتفاقية ؛ والنظام كوتا كحد أدنى للنساء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية والمحلية

لتطوير وتعديل التشريعات والقوانين، واستحداث قوانين جديدة، إال أن عدم انعقاد المجلس جار العمل و
دعم مشاركة المرأة االقتصادية واالھتمام بالبيئة،  في مجال محدودة البرامجو . رارھاالتشريعي يعيق عملية إق

.نه ليس ھناك برامج خاصة لمكافحة التمييز ضد الطفلةأكما 
والتأكيد على ذلك في  ،االنضمام إلى كافة االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وأھمھا المرأة والطفلالكويت

.بالتعاون مع المجتمع المدني واستحداث مختارات البيئةلوطنية لحماية األطفال، التشريعات ا
البيان الوزاري نص صراحة على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وتنفيذ التعھدات التي التزم بھا لبنان في لبنان

ناقشة قانون حماية النساء من االنتھاء من مواالتفاقيات الدولية، واعتماد خطة لمناھضة العنف ضد المرأة، 
توسيع صالحيات الھيئة ، ووضع سياسات وتشريعات لمكافحة االتجار بالنساء واألطفالوالعنف األسري، 

الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتتمكن من تقديم اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة 
من  في المائة ٢٠يل قانون انتخاب البلديات يتضمن تخصيص قدمت وزارة الداخلية مشروع تعدو . وتنفيذھا

.المقاعد للنساء
على أساس المساواة المطلقة، ويتم تعديل القوانين بشكل كامل يلزم الدستور توفير الدعم الكامل لمشاركة المرأة مصر

تخابية يقتصر الترشيح فيھا التي كان بھا ثغرات تميز ضد المرأة، كما تم تعديل قانون االنتخاب بإضافة دائرة ان
باإلضافة إلى  ،على األقل للمرأة مقعداً ٦٤مدة المجلس وھو ما يضمن على المرأة وذلك لمدتين فقط من 
.دخول سوق العملضد المرأة في ال يوجد تمييز و . تمكينھا من الترشيح في باقي الدوائر

بمجلس أعلى للمرأة، واعتبرت اللجنة الجھاز التنفيذي اللجنة الوطنية للمرأة وعززت ھذه اآللية  تم إنشاءاليمن
للثقافة السائدة  متساوية للرجل والمرأة في المشاركة السياسية، ولكن نظراً منح الدستور حقوقاًو . لمجلسل

ما زال  ،رغم أن القانون ينص على حقوق متساوية للرجل والمرأةو . ما زالت نسبة مشاركة المرأة متدنية
الترقية في الوظيفة، والمكافأة، والجرائم والعقوبات، والجنسية، ( ضد المرأة في بعض الحقوق ھناك تمييز

تستفيد النساء من و . جري مناقشة قانون األحوال الشخصية وإجراء التعديالت عليهوت  .)المشاركة الخارجيةو
العقوبات و . ا النساء بشكل كبيرالضمان االجتماعي كما الرجال، وھناك آلية إقراض لألسر الفقيرة تستفيد منھ

ورغم  . وصول المرأة إلى الخدمات المالية ميسرو . موحدة إال في بعض األمور مثل دية المرأة عند القتل
ھناك مجلس أعلى و . لم ترصد لھا الموارد الكافية ،تشكيل ھيئة عامة لحماية البيئة ووزارة المياه والبيئة

.للطفولة يھتم بالفتاة الطفلة
  

  تحليل البيانات، وأثر إجراءات الدولة، وأسباب التمييز ضد المرأة،  -٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩س 
  ، ومؤسسات االئتمان، والمساواة في الخدمات الماليةفةالمجح ومراجعة القوانين

  

البلد

تحليل البيانات 
للكشف عن 
فجوة النوع 
االجتماعي

دراسة أثر اإلجراءات 
التي اتخذتھا الدولة في 

المجاالت السياسية 
واإلنمائية واالقتصادية

دراسة أسباب 
التمييز ضد المرأة 

في القوانين 
والتشريعات

مراجعة القوانين 
المجحفة بحق 
المرأة وتحديثھا

وافر ت
مؤسسات 
االئتمان

تساوي قدرة 
الرجال والنساء 

على االستفادة من 
الخدمات المالية

نعمنعمنعمنعمنعمنعماألردن
نعمنعمال توجدنعمنعمنعماإلمارات

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالبحرين

نعمنعمنعمنعمالنعمسوريا
ـالسودان ــ ــ ــ ــ ــ ـ
نعمنعمنعمعمننعمالالعراق
النعمنعمنعمالنعمفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالكويت
نعمنعمنعمنعمالنعملبنان
نعمنعمنعمنعمنعمنعممصر
النعمنعمنعمنعمنعماليمن



  

  ھل تمت دراسة أسباب عدم قدرة المرأة على االستفادة من خدمات االئتمان؟  -٢٤س 
  

لم تنفذ دراسات متخصصة حول القضايا المذكورة، إال أن استقراء الواقع االقتصادي للمرأة وضعف : أجاب اليمن  
ومسوح الجھاز المركزي لإلحصاء وبخاصة المتعلقة بالفقر وميزانية األسرة ) في المائة ٢٣ال تتجاوز (مشاركتھا االقتصادية 

سباب التي تحول دون استفادة المرأة من خدمات االئتمان أن األوالدراسات التي نفذھا باحثون ومراكز بحثية تشير إلى 
نقص وانخفاض مستوى التعليم، ونقص الضمانات، ومؤسسات مالية في أماكن مناسبة،  وجودعدم تشمل  مشاركة االقتصاديةوال

مانات المالية للنساء، ر الضيعدم توفوالرجال والنساء العاملين في مجال التجارة واالستثمارات، عن سجالت غياب الو ،البيانات
عدم ويضاف إلى ذلك األمية، و.  وانعدام الخدمات الداعمة مثل الحضانات ودور الرعاية ،وانعدام فرص تسويق منتجاتھن

  .فر المھارات المناسبة إلدارة المشاريع والتسويقاوعدم تو ،القرض وتحكم ضامنامتالك الھوية الشخصية، 
  

التي تحول دون استفادة المرأة من خدمات  رأس المال التجاري كأحد األسبابإلى نقص  بلدانلم تشر أي من ال  
  .األسبابدراسة بقم يلم أن معظم ھذه البلدان مشاركة االقتصادية، كما االئتمان وال

  
  التعليم والتدريب والتكنولوجيا؟ ھل ھناك فجوة بين الرجال والنساء في  - ٢٦و ٢٥س 

  جوة؟وھل تم التعرف على أسباب ھذه الف
  

البلد

وجود فجوة في 
التعليم والتدريب 
والتكنولوجيا

تباين معدالت 
األمية بحسب 

النوع 
االجتماعي 
ومكان اإلقامة

انخفاض 
معدالت قيد 
اإلناث عن 
الذكور

عدم إمكانية 
الحصول على 
خدمات التعليم 

والتدريب خاصة 
في الريف

قلة عدد 
مدارس 
اإلناث

تأثير العادات 
والتقاليد على 

ليم اإلناثتع

ارتفاع نسبة 
تسرب 

اإلناث من 
المدارس

الالالالالنعمنعماألردن
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالاإلمارات
الالالالالالالالبحرين
ـنعمنعمسوريا ـنعمـ نعمنعمـ
نعمنعمنعمنعمالنعمنعمالسودان
نعمنعمالنعمالنعمالالعراق
نعمالنعمنعمالنعممنعفلسطين
ـالالكويت ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ـاللبنان ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ـتتقلص الفجوةمصر ــ ــ ــ ــ ــ ـ
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماليمن

  
  العوائق التي تمنع ھذا االستخدامأثر استخدام المرأة للتكنولوجيا و  - ٢٨و ٢٧س 

  
وجود عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجيالتكنولوجياأثر استخدام المرأة لالبلد

تقليص فجوة النوع االجتماعي في مجال االتصاالت األردن
وتكنولوجيا المعلومات حيث أصبحت نسبة اإلناث المنتسبات 

من مجموع  في المائة ٣٦ سيسكو للشبكاتإلى أكاديمية 
.٢٠٠٨الملتحقين في عام 

يذ برامج متعددة تم تنف ال توجد عوائق حيث
لتحاق بھذه االلتشجيع الذكور واإلناث على 

برنامج و، سيسكو للشبكاتبرنامج : البرامج
استفادت " طموح بال حدود"المرأة والتكنولوجيا 

.امرأة ٤٠٠منه 
فرص متكافئة في سوق العمل لكل من الرجال  ةتاحإاإلمارات

والنساء، وفرص عمل أفضل للتعامل مع الحكومة 
ترونية، كما سمحت للمرأة بتجاوز القيود االجتماعية لكاإل

.التي كانت تعيق حريتھا في التعبير عن حقوقھا

ال



  

وجود عوائق تمنع استخدام المرأة للتكنولوجيالتكنولوجياأثر استخدام المرأة لالبلد
المرأة البحرانية في العلوم "إجراء دراسة تخصصية بعنوان البحرين

أطلق المجلس و . بالتعاون مع جامعة البحرين "والتكنولوجيا
ربية الشبكة األعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة الع

العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا التي تھدف إلى سد 
. بلدان العالم وما بين الرجال والنساءالفجوة الرقمية مع 

وإنشاء المكتبة الرقمية لمنظمة المرأة العربية بدعم من 
الشيخة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة، بھدف تعزيز 

صناعة استراتيجيات  المشاركة الفعالة للمرأة العربية في
تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا  وتطوير سياسات وقرارات

واالبتكار، وبناء جسور تعاون بين المتخصصات العربيات 
في المجال، ورفع وعي المجتمعات العربية والدولية 

.بإنجازات المرأة العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا

ال

نعم .لم يتم إجراء دراسة حول ذلكسوريا
ـ.نعمالسودان ـ
ال.يوفر الوقت والجھدالعراق
ال.القدرة على الوصول إلى المعلومةفلسطين
نجاز المعامالت الخاصة بھا وأسرتھا في وجود حكومة إالكويت

.تسھيل أمور المرأة الحياتية والعمليةولكترونية، إ
ال

ال .على المرأةالتكنولوجيا أثر  عنفر بيانات ودراسات اال تتولبنان
ـمصر ــ ـ
ن مستوى إدراك الرجال والنساء ومھاراتھم، يحستاليمن

، في تطوير البحوث العلمية والتحصيل العلمي ةمساعدالو
النساء بسبب قلة استفادة الرجال أكثر من  ةداستفلكن ا

أن الخدمة ليست  كما  .للنساءالمخصصة نترنت مقاھي اإل
منھا  ميحروفي المدن متوفرة للجميع، وھي مركزة 

كذلك األمر بالنسبة للتلفزيون حيث   .ن في الريفوالقاطن
.مناطقالمن  في المائة ٤٠ال تغطي شبكة الكھرباء إال 

نعم، قلة مقاھي اإلنترنت الخاصة بالنساء، 
اقتصار واالنقطاع المتكرر للتيار الكھربائي، و

ارتفاع تكاليف والخدمة على مراكز المدن، 
.لمنزلية لإلنترنتالخدمة ا

  
  ارس وتوافر برامج التأھيل المھنيأسباب تسرب البنات من المد  - ٣٠و ٢٩س 

  
توافر برامج التأھيل المھني والتدريبدراسة أسباب تسرب البنات من المدارسالبلد

بلغ عدد المتسربين من المدارس على مدار .  نعماألردن
: واألسباب.  ألف طالب وطالبة ٥٥سنوات  ١٠

عوامل اقتصادية كالفقر، والبطالة، وعوامل 
اجتماعية كالتفكك األسري، وتدني الخدمات 
االجتماعية، وقصور مراكز التوعية، واالنضمام 

وعوامل تربوية تتمثل في ميل  إلى رفاق السوء؛
اإلدارة التربوية إلى التسلط، ومعاقبة المخالفات 
ب السلوكية والتدني في التحصيل المدرسي بالعقا
ريس النفسي والبدني، إضافة إلى أساليب التد

.التقليدية

يعتبر المتسربون من المدارس من الفئة العمرية .  نعم
برامج التعليم  سنة إحدى الفئات التي تستھدفھا ١٨- ١٣

الثقافة (المھني، ومنھا برنامج التعليم غير النظامي 
سب مع الذي يوفر برنامجاً تعليمياً تعويضياً يتنا) للمتسربين

احتياجات المتسربين ويمكنھم من االلتحاق ببرنامج التعليم 
من  ٧٦٠ منھم ٣٥٠٠وقد بلغ عدد الملتحقين . المھني

  .من العراقيين ١٤٠٠اإلناث، كما التحق به 
وھناك تطور ملحوظ في إقبال اإلناث على الدراسات 
العلمية التطبيقية في الطب والصيدلة والمحاماة، فانعكس 

رتفاع نسبتھن في النقابات المھنية ووصول ذلك على ا
مديرة مستشفى، (المرأة إلى مراكز متقدمة في المجال 
).أمين عام وزارة الصحة، وفي سلك القضاء



  

توافر برامج التأھيل المھني والتدريبدراسة أسباب تسرب البنات من المدارسالبلد
تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد إحصاءات .  نعماإلمارات

دورية حول أسباب التسرب من المدارس، ومن 
.جأبرزھا تجاوز نسبة الغياب والزوا

برامج التأھيل المھني متاحة للجنسين عبر جامعات . نعم
حكومية وأھلية وكليات تقنية ومعاھد تطبيقية منتشرة في 

كما أن فرص القبول متاحة .  اإلمارات العربية المتحدة
.للجميع دون تمييز

نسبة التسرب من المدارس في البحرين ضئيلة .  الالبحرين
.وتكاد ال تذكر

د فجوة في مجاالت التعليم والتخصصات ال توج.  نعم
وتعزف بعض النساء عن   .المختلفة بين الذكور واإلناث

دخول بعض التخصصات مثل النقل والمواصالت، 
.والزراعة والصيد، والرياضة

من ھذه األسباب الزواج المبكر، وكثرة عدد .  نعمسوريا
األطفال في األسرة، واألعباء المنزلية، والوضع 

ادي، والمواصالت، واكتظاظ الفصول االقتص
الدراسية، وعدم توفر المدارس في أماكن السكن، 

.وبعض العادات والتقاليد المتعلقة بدور األنثى

الجدير بالمالحظة أن نسبة التحاق اإلناث بالجامعات .  نعم
تفوق نسبة الذكور، وھناك زيادة في إقبال اإلناث على 

جوة النوعية بمعدل التخصصات العلمية حيث تقلصت الف
في المائة في العلوم، وكذلك في  ٦في المائة في الطب و ٥

بينما ازدادت الفجوة في كلية اآلداب بنحو . الدراسات العليا
في المائة وانخفضت في المعاھد المتوسطة بنسبة  ٣.٨
.في المائة ٠.٣

في المائة  ٤٣بلغت نسبة األمية بين الذكور .  نعمالسودان
في المائة، وھناك ارتفاع في نسبة  ٧١ناث وبين اإل

التحاق األطفال في المدارس مع أن معدل التحاق 
في المائة أي أعلى مما ھو عليه  ٧٣.٩الذكور يبلغ 

في المائة، وارتفاع عدد اإلناث  ٦٣.٤لإلناث 
وبلغت نسبة التسرب .  الملتحقات بالتعليم الجامعي

 ٢.٥كور وفي المائة للذ ٢.٧في المرحلة األساسية 
.في المائة لإلناث

التعليم المھني متوافر في بعض المجاالت للذكور .  نعم
واإلناث كالتعليم التجاري، إال أنه غير متوفر لإلناث في 
. المجالين الصناعي والزراعي المخصصين فقط للذكور

 ٣٢وفي المجال الحرفي توجد مدرسة واحدة لإلناث مقابل 
ؤدي إلى استمرار وجود مدرسة حرفية للذكور، وھذا ي

.واإلناث في التعليم المھني الفجوة ما بين الذكور

.نعم.نعمالعراق

بلغت نسبة تسرب اإلناث في المرحلة الثانوية .  نعمفلسطين
في المائة  ٣في المائة ونسبة تسرب الذكور  ٣.٨

الزواج (وذلك ألسباب اقتصادية وثقافية وسياسية 
ل في األسرة، وزيادة المبكر، وكثرة عدد األطفا

األعباء المنزلية، والوضع االقتصادي، ومستوى 
المعيشة، والمواصالت، واكتظاظ الفصول 
الدراسية، والنزاعات المسلحة، واالستيطان، 

أدت ) ومصادرة األراضي وھدم المنازل، وغيرھا
في  ٣٢إلى ارتفاع نسبة الزواج المبكر التي بلغت 

.سنة ١٨المائة بين النساء دون سن 

نسبة الطلبة في التعليم والتدريب المھني والتقني .  نعم
في المائة من مجموع طلبة المرحلة  ٤.٤ال تتجاوز 

).في المائة إناث ٣في المائة ذكور و ٩(الثانوية 

رفع سن التعليم اإللزامي إلى السابعة عشرة .  نعمالكويت
للذكور واإلناث على حد سواء، مما أدى إلى عدم 

تسرب من التعليم، حتى لو تزوجت الفتاة في وجود 
سن صغيرة، حيث يسمح لھا النظام التعليمي 
باستكمال الدراسة عبر التعليم المسائي أو الدراسة 

.المنزلية

تشير البيانات إلى التحاق اإلناث في كافة المجاالت .  نعم
التعليمية المشار إليھا، وال توجد فجوة بين الذكور 

.واإلناث



  

توافر برامج التأھيل المھني والتدريبدراسة أسباب تسرب البنات من المدارسالبلد
يشير التقرير الرسمي لألوضاع المعيشية لألسر في لبنان

سنة  ١٤- ١٠إلى أن نسبة اإلناث بعمر  ٢٠٠٧عام 
واللواتي يتابعن دراستھن في مرحلتي التعليم 
االبتدائي والمتوسط مطابقة تقريباً لما ھي عليه 

.في المائة ٩٣.٦بالنسبة للذكور 

ب ما مع أن الفجوة المشار إليھا قد تقلصت، إال أن النس
زالت متفاوتة ما بين الذكور واإلناث، وھذا ما تشير إليه 
نسب المنتسبين إلى نقابات المھن الحرة حيث تبلغ نسبة 

في المائة، والصحافة  ٥٧النساء في نقابات الصيدلة 
في المائة،  ٢٥في المائة، والمحامين وأطباء األسنان  ٣٠

الت إلى وتنخفض في نقابات المھندسين والمحاسبة والمقاو
.في المائة على التوالي ١، و٨، و١٠

تنحصر مشكلة التسرب في المناطق الريفية، .  نعممصر
وھي في الغالب ألسباب اقتصادية وثقافية تجعل 
األھل يفضلون تعليم الذكور على اإلناث، وب�عد 
المدارس عن مناطق السكن مما يضطر الفتاة إلى 

مزارع مما السير لمسافات طويلة بين الحقول وال
. ال يتوافق مع العادات في الريف

برامج التدريب المھني متوفرة في كافة المجاالت .  نعم
الحكومية واألھلية للذكور واإلناث، وتعمل البرامج 
الموجھة لإلناث على زيادة نسبة مشاركتھا في سوق 

.العمل

وبخاصة  للتنمية تشكل ظاھرة التسرب تحدياً.  نعماليمن
ومن أسباب ذلك   .والتعليم يؤرق الحكومةالتربية 

قلة مدارس البنات وب�عدھا عن التجمعات السكنية 
في مجتمع ال يشجع على االختالط، وعدم وجود 
حمامات للبنات، وقلة الكوادر النسائية في األرياف، 
وقلة حماس األھالي إللحاق بناتھم في التعليم حيث 

.ليلةال يرون جدوى للتعليم في ظل فرص عمل ق

تتركز النساء في التخصصات العلمية واألدبية .  نعم
النظرية، وھن يتواجدن في تخصصات مثل الطب، 
والصيدلة، ومختبرات وطب األسنان، ولكن يندر وجودھن 

أما على مستوى التعليم المھني فتتوجه البنات . في الھندسة
إلى المھن النمطية وال يشاركن في التدريب المھني التقني، 

كما أن التعليم   .لميكانيك، والنجارة، والتكييف والتبريدوا
المھني يتركز في المدن وتحرم منه األرياف، مما يؤدي 
إلى ھجرة الطلبة من قراھم في حين تبقى الطالبات 
ويكتفين بمستوى تعليمي متوسط ال يكسبن من خالله 
مھارات تدر عليھن دخالً يحسن مستواھن المعيشي مما 

. رات إلى اإلحباطيؤدي بالكثي

  
  ھل تتوافر بيانات مصنفة بحسب النوع االجتماعي تتعلق بصحة كل من الرجل والمرأة؟  -٣١س 

  

البلد

توافر البيانات 
المصنفة بحسب 
النوع االجتماعي

ھل الخدمات 
الصحية مناسبة؟

توافر البيانات 
حول وفيات 
األمومة

توافر الرعاية 
الصحية للحوامل

توافر خدمات 
خصصة للمرأة مت

في المستشفيات
ميزانيات مناسبة 

للصحة
نعمنعمنعمنعمنعمنعماألردن

نعمنعمنعمنعمنعمنعماإلمارات
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالبحرين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمسوريا
ـالسودان ــ ــ ــ ــ ــ ـ
النعمنعمنعمالالالعراق
نعمنعمنعمنعمنعمالفلسطين
نعمنعمنعمنعمنعمنعمالكويت
نعمنعمنعمنعمنعمنعملبنان
النعمنعمنعمنعمنعممصر
النعمنعمنعمنعمنعماليمن

  
  
  



  

البلد

توافر خدمات 
التأمين 
الصحي

القوانين تكفل 
الحصول على 
المواد القانونية التي تكفل ذلكالخدمة الصحية

ـاألردن نظام التأمين الصحي ونظام التأمين الصحي المدني، والصحة العامة،  قانوننعمـ
.للعاملين في القوات المسلحة

الدستور على حق المواطن في الرعاية الصحية،  من ١٩تنص المادة نعمنعماإلمارات
 ٢٣كما أن القانون رقم  . ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة

القانون االتحادي  ھدفوي . وفر الضمان الصحييفي أبو ظبي  ٢٠٠٥سنة ل
تقديم  إلىنشاء الھيئة االتحادية الصحية إبشأن  ٢٠٠٩لسنة  ١٣رقم 

الخدمات الطبية والصحية ذات جودة وفعالية للمواطنين، ورفع كفاءة 
ت الصحية ومستوى خدماتھا وقدرتھا التنافسية، وتطوير الموارد آالمنش

. مات العالجية للمواطنينالمالية دون اإلخالل بالخد

. لجميع فئات الشعب فرة مجاناًاالخدمات الصحية بأنواعھا المختلفة متونعمالالبحرين

نص الدستور على حماية صحة المواطنين بتوفير وسائل الوقاية والمعالجة نعمنعمسوريا
من الدستور كل  ٤٦تكفل المادة و . والتداوي وتقديم الخدمات الصحية

. ن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخةمواط

ـالسودان ــ ــ ـ

ـنعمنعمالعراق ـ

 ٢٩كما نصت المادة   .قانون الصحة العامة ينظم الخدمات الصحية للجميعنعمالفلسطين
من القانون األساسي الفلسطيني على حق المرأة والطفل بالرعاية الصحية، 

.ه الرعايةح الصحية ھذتنظم اللوائو

ونساء في الحصول على الرعاية  كفل الدستور حق المواطنين رجاالًنعمنعمالكويت
كافة التشريعات ال تميز بينھما، وتحظى المرأة بخدمات رعاية    .الصحية

وتجرى الفحوصات الطبية بتكلفة  ،األمومة، وتصرف جميع األدوية مجاناً
. لعالج في الخارجقليلة، وترسل بعض الحاالت ل

ـنعملبنان ال يوجد نص قانوني صريح يكرس حق المواطن في الصحة وفي المرافق ـ
تشريعات  من القرن الماضي الصحية، إال أن الدولة وضعت منذ الستينات

من الضمان االجتماعي بفعل وظائفھم  من الشعب تتيح استفادة فئات واسعة
لدولة خدمات صحية للمعوزين في وتقدم ا . في القطاعين العام والخاص

لبعض األمراض  األدوية مجاناً كما تؤمن أحياناً  .المستشفيات الحكومية
.المستعصية والمزمنة

من الدستور على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في  ١٦تنص المادة نعمنعممصر
ن خدمات التأمي توفيرمنه  ١٧تكفل المادة وخدمات الرعاية الصحية، 

.جز عن العمل والبطالة والشيخوخةالصحي واالجتماعي ومعاشات الع

في بعض القطاعات مثل البنوك  ال يوجد تأمين صحي لموظفي الدولة إالالالاليمن
.والمؤسسات المختلطة وبعض القطاعات الخاصة

  
  
  
  
  



  

  كيف تؤثر العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية على صحة المرأة؟  -٣٢س 
  
تأثير العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية على صحة المرأةلبلدا

ھناك تطور إيجابي في ھذا المجال بفضل الجھود المبذولة على المستويين الحكومي واألھلي والقطاع الخاص، األردن
نساء ، وارتفاع عدد ال٢٠٠٨سنة في عام  ٢٦.٤مما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر عند الزواج األول إلى 

لكل امرأة، وارتفاع  ٣.٧، وانخفاض معدل الخصوبة إلى في المائة ٥٧.١اللواتي يستخدمن موانع الحمل إلى 
 إلى، وانخفاض معدل وفيات األطفال دون الخامسة ٢٠٠٧سنة لإلناث في عام  ٧٤.٤العمر المتوقع للحياة إلى 

لعام في المائة  ٤١.٦حية بعد الوالدة إلى ، وارتفاع نسبة النساء اللواتي يتلقين رعاية ص٢٠٠٧في عام  ٢٣
.وال توجد عادة ختان اإلناث في األردن.  ٢٠٠٧

مع ارتفاع الوعي لدى المرأة اإلماراتية أصبح من الممكن للمرأة أن تأخذ القرارات التي تمكنھا من المحافظة اإلمارات
. نجاب ھو من اختصاص األسرةوأصبح قرار اإل.  على صحتھا وصحة أسرتھا، وارتفع معدل سن الزواج

.وھناك توعية مستمرة للتخلص من أي ممارسات ضارة بالمرأة وأسرتھا في كافة قطاعات المجتمع

ال ينطبق ذلك على البحرين حيث إن عادة الختان غير موجودة، والزواج المبكر نادر، وال تؤثر العادات والتقاليد البحرين
.على استخدام موانع الحمل

تؤثر سلباً على صحة المرأة حيث تشجع على الزواج المبكر واإلنجاب المتكرر والرغبة في إنجاب الذكور سوريا
.ومشكلة الختان غير موجودة  .وتدني استخدام وسائل منع الحمل

ـالسودان ـ

ـالعراق ـ

مما يؤدي في المائة  ٤٨مبكراً  يؤثر ذلك سلباً على صحة المرأة حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يتزوجن زواجاًفلسطين
للمرأة الواحدة حسب إحصاءات  ٤.٦ بلغت في الضفة الغربية وقطاع غزةإلى ارتفاع نسبة الخصوبة، حيث 

كما بلغت معدالت استخدام وسائل تنظيم األسرة .  وھي ثاني أعلى نسبة خصوبة في الشرق األوسط ٢٠٠٧عام 
في غزة وفق  في المائة ٦٧.٤في الضفة الغربية و في المائة ٥٥.٣ت ومعدل الوالدات للمراھقا في المائة ٤١.٧

.٢٠٠٥إحصاءات عام 

ال تتأثر الكويت بالموروثات الثقافية السلبية على صحة المرأة حيث إن المجتمع الكويتي ھو مجتمع مدني ترتفع الكويت
.فيه نسبة التعليم والوعي لدى المرأة وال توجد عادة الختان فيه

ال تؤثر العادات والتقاليد بشكل كبير على صحة المرأة وإنما التأثير األكبر ناتج عن المعوقات االقتصادية، حيث لبنان
).عدم القدرة للوصول إلى ھذه الخدمة(تعاني الفئات الفقيرة من عدم تلبية حاجاتھا الصحية 

صحة المرأة حيث تشجع على الزواج المبكر وختان ما زالت العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية تؤثر سلباً على مصر
.اإلناث وبشكل خاص في المناطق الريفية

مع ارتفاع معدل األمية بين النساء، فإن القرارات المتعلقة بحياة المرأة ومستقبلھا وزواجھا ھي بيد أولياء األمور اليمن
بنت، بالرغم من أن اآللية الوطنية قدمت من لزواج السبب عدم وجود قانون يحدد السن اآلوبخاصة في الريف ب

أما بالنسبة للخصوبة، فما زال القرار بيد الرجل الذي .  مقترح قانون إلى مجلس النواب ھو حالياً قيد التداول
وتنتشر عادة ختان اإلناث في الشريط الساحلي وقد انخفضت نسبتھا في اآلونة .  يقرر عدد األطفال الذي يريده

وتبلغ نسبة استخدام موانع الحمل .  تكثيف برامج التوعية ولكن ال توجد نسبة تحدد حجمھا الحالياألخيرة نتيجة ل
. ، ويتركز استخدامھا في المدنفي المائة ٢٨

  
  
  
  
  
  



  

  أسباب تدھور صحة المرأة  -٣٣ س
  

البلد
الجھل بالصحة 
الشخصية

جھل باالحتياجات 
الصحية المتعلقة 
سوء التغذيةبالدور اإلنجابي

العمل في ظروف غير 
صحية وغير آمنة في 
الزراعة والقطاع غير 

الرسمي

عدم وعي اإلعالم 
لدوره في تغيير 
المفاھيم الصحية

انخفاض الوعي 
الصحي للمجتمع 

عامة
الالالالالالاألردن

نعمالنعمنعمنعمنعماإلمارات

الالالالالالالبحرين

عمننعمنعمنعمنعمنعمسوريا

ـالسودان ــ ــ ــ ــ ــ ـ

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالعراق

نعمنعمنعمنعمنعمنعمفلسطين

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال ينطبقالكويت

ـلبنان ــ ــ ــ ــ نعمـ

نعمنعمنعمنعمنعمنعممصر

نعمنعمنعمنعمنعمنعماليمن

  
  متابعة قضايا العنف ضد المرأة والمعلومات بشأنھا - ٣٥و ٣٤س 

  

البلد

تابعة م
الھيئة 
لقضايا 

العنف ضد 
المرأة

معلومات 
حول 
العنف 

الجسدي 
والجنسي 
والنفسي

معلومات 
حول 

االستغالل 
الجنسي

معلومات 
حول ختان 
اإلناث

معلومات 
حول 
العنف 

وعالقته 
بالثقافة 
السائدة

العنف 
الناتج عن 
النزاعات

العنف داخل 
األسرة، 
والعنف 
السياسي 

والعنف في 
العمل

 النزاعات
المسلحة 
والقتل

التعقيم 
واإلجھاض 

قسراً
الال ينطبقنعمنعمنعمال توجدنعمنعمنعماألردن

الالالالالالنعمنعمنعماإلمارات

الالنعمالالالنعمنعمنعمالبحرين

ـنعمنعمنعمسوريا نعمنعمنعمنعمنعمـ

ـالسودان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالعراق

النعمالالالنعمالالنعمفلسطين

الالالالالالالالنعمالكويت

الالالالالالالالنعملبنان

نعممصر
نعم إلى 
حد ما

نعم إلى حد 
ما

نعم إلى 
حد ما

نعم إلى 
حد ما

نعم إلى 
نعم إلى حد ماحد ما

نعم إلى 
حد ما

إلى  نعم
حد ما

الالنعمالالنعمالالنعماليمن
  
  
  
  



  

  السلطةھل تتوافر لدى اآللية معلومات كافية حول مشاركة المرأة في   -٣٧و٣٦س 
  واتخاذ القرار في كافة المستويات؟

  

البلد

المشاركة 
في السلطة 

واتخاذ 
القرار

المساھمة 
في الحياة 
السياسية

تقلد 
مناصب 
قيادية 

وفي اتخاذ 
لقرارا

األخذ بوجھة 
نظر المرأة 
عند رسم 
السياسات

مراعاة 
مصلحة 

واحتياجات 
المرأة عند 

إعداد البرامج 
االنتخابية

تقييم اآلثار 
واألضرار 

الالحقة بالمرأة 
نتيجة سياسات 

الدولة

التمثيل 
العادل 
داخل 
دوائر 
صنع 
القرار

أثر االحتالل 
والنزاعات 

على 
المشاركة 
السياسية 
للمرأة

ـنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمردناأل ـ

النعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماإلمارات

ال توجدنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالبحرين

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمسوريا

ـنعمنعمنعمنعمالسودان ــ ـنعمـ ـ

الالالالالنعمنعمنعمالعراق

ـنعمنعمنعمنعمفلسطين الالنعمـ

ـنعمنعمنعمنعمنعمالكويت الالـ

النعمنعمنعمنعمنعمنعمنعملبنان

ـنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممصر ـ

النعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماليمن
  
  
  




