
 ألمم المتحدةا
 

 تعزيز اآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 

تعمل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، من خالل شعبة النهوض بالمرأة،  
عزيز التعاون والتآزر وبالتعاون مع اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة، على تنفيذ مشروع يهدف إلى ت

معرفة ال المشروع سيعززآما .  بين مختلف اآلليات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
األولويات المشروع وضح سوف ي، و1995مختلف اآلليات المنشأة على الصعيد الوطني منذ عام لدى 

هذه اآلليات قدرات سوف يعزز آزر بينها في مختلف المناطق؛ وواالستراتيجيات الرامية إلى توثيق التعاون والت
 الدولويشمل المشروع جميع .   التي تمكنها من التعاون على الصعيدين الوطني واإلقليمي)المهارات واألدوات(

 .األعضاء في األمم المتحدة
 

يونيو /من حزيران الفترة فيوفي المرحلة األولى من المشروع، سيجري إعداد خمس دراسات إقليمية  
واستنادًا إلى هذه الدراسات، سيجري إعداد .  ، تشرف عليها اللجان اإلقليمية الخمس2009سبتمبر /إلى أيلول

وستوّزع الدراسات اإلقليمية، وآذلك التقرير الشامل .  تقرير عالمي شامل يرآز على أبرز النتائج والتوصيات
آما سُتعرض .  مل اآلليات الوطنية وسائر الجهات المعنية بهذا الشأن على نطاق واسع يش، استنادًا إليهايعدالذي 

على لجنة وضع المرأة في دورتها الرابعة والخمسين التي سُتعقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك في 
 .2010مارس /آذار

 
 استبيان لجمع المعلومات والبيانات الالزمة إلجراء الدراسات اإلقليمية

 طنية المعنية بالمساواة بين الجنسينعن اآلليات الو
 

 .  إلى المساهمة في جمع المعلومات والبيانات الالزمة إلعداد الدراسات اإلقليميةاالستبيانيهدف هذا  
 االستبياناألعضاء قد أرسلتها ردًا على والقصد منه االستكمال، بحسب االقتضاء، للمعلومات التي آانت الدول 

ق المتعل و2009فبراير / شباط12في ) اإلسكوا(صادية واالجتماعية لغربي آسيا الذي وزعته اللجنة االقت
، في مابعد مضي خمسة عشر عامًا على اعتماده) 1995(بيجين باستعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 

في تقريرها ، أو تلك الواردة )2000( الثالثة والعشرين للجمعية العامة االستثنائيةنتائج الدورة ل، و2010عام 
 . من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة18الصادر مؤخرًا بمقتضى المادة 

 
سائر  ويدعوها إلى إطالع ،األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة داخل الحكومةإلى موجه هذا االستبيان و 

شجعها على تقديم المعلومات ي، وتبيان على هذا االس في آل بلداآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين
 على العنوان 2009أغسطس / آب21في مهلة أقصاها الردود على االستبيان جميع وُيرجى إرسال .  المناسبة
 :التالي

 
 ميراندا حوا 
  مرآز المرأة أقدم فيمسؤولة 
 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
 بيت األمم المتحدة 
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 +961-1-978733: هاتف 
 +961-1-981510: فاآس 
 org.un@hawam :بريد إلكتروني 

 
  المعنية بالمساواة بين الجنسينآلليات الوطنيةعملي لتعريف 

 
 آل هيئة "اآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين"ألغراض هذه الدراسة، ُيقصد بعبارة  

، وآذلك الهيئات المستقلة المعنية بالمساءلة )التشريعية والتنفيذية والقضائية(تلف سلطات الدولة  مخلدىومؤسسة 
آليات وطنية معنية بالمساواة بين  "المعترف بها مجتمعة من قبل الجهات المعنية بوصفهاأو االستشارية، 

 :تشمل على سبيل المثال ال الحصرقد وهذه اآلليات ".  الجنسين
 

نظر الفقرة  ا). آالوزارات واإلدارات والمكاتب(لوطنية للنهوض بالمرأة داخل الحكومة األجهزة ا •
  من منهاج عمل بيجين؛201

 ؛)ما شابهها من ترتيباتاللجان أو /األفرقة العاملة/آفرق العمل(مشترآة بين الوزارات الهيئات ال •

 ؛ات المعنية من الجه التي تضم جهات مختلفةهيئات المشورة/الهيئات االستشارية •

  بالمساواة بين الجنسين؛ة المظالم المعنيأمانة •

 المرصد الخاص بالمساواة بين الجنسين؛ •

 .اللجنة البرلمانية •
 

 في أي من 15+ معلومات ردًا على استبيان بيجين ما أرسل من تكرار لما من ضرورة : مالحظة 
 :التاليةاإلجابات على األسئلة 

 
 آافة األجهزة المعترف بها آآليات وطنية معنية عن أساسية  تجميع معلوماتغرضه 1السؤال  

 بالمساواة بين الجنسين
 

 :1السؤال 
 

 السلطات التشريعية لدىوطنية معنية بالمساواة بين الجنسين التي تعتبر آليات  جميع اآللياتيرجى ذآر  
  عن واليةلومات يرجى تقديم مع  .والتنفيذية والقضائية، وآذلك الهيئات المستقلة االستشارية

ما تكرار ل ما من ضرورة: مالحظة[ . وبنيتها ومقرها ومواردهامهمتها /هيئة من الهيئات المذآورة ودورهاآل 
 ]15 +معلومات ردًا على استبيان بيجين أرسل من 

 
 التنسيق والتعاون فيما بين اآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين يتناوالن 3 و2السؤاالن  

 . اإلنجازات التي تحققت بفضل هذا التعاون والتنسيقويتناوالنومع الجهات المعنية األخرى، 
 

 :2السؤال 
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وبين ) 2(؛ اآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين بين) 1 (التنسيق والتعاونيرجى تقييم  
المؤسسات البحثية  األآاديمية وواألوساطاآلليات الوطنية والجهات المعنية األخرى، آمنظمات المجتمع المدني، 

 : اإلعالم، من حيث الجوانب التاليةووسائط
 

  التنسيق والتعاون؛عمليات )أ( 
 اإلنجازات المحّققة بفضل هذا التنسيق والتعاون؛و )ب( 
 .تعاون والتنسيقآيفية تحسين هذا الو )ج( 

 
 :3السؤال 

 
تعميم منظور النوع استراتيجية  اإلرادة السياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحويلآيف يمكن  

 ؟إلى دعم فعلي لآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسينمن سياسات وبيانات االجتماعي 
 

 على آلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسينااألولويات الوطنية العامة ودور ب يتعلق 4السؤال  
 . في التأثير على هذه األولوياتالمستوى القطري

 
 :4السؤال 

 
التأثير يرجى تحديد الطريقة التي تستطيع من خاللها اآلليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين  

المبذولة جهود الى ذلك السياسة االقتصادية والمالية وومن األمثلة عل(.   في البلدالسياسيةولويات األعلى أبرز 
، وما يتصل بتلك األولويات من عمليات السياسة ) والسياسة األمنية،لقضاء على الفقر، والسياسة االجتماعيةل

 :يرجى التطّرق في الرّد إلى الجوانب التالية.  العامة
 

 ؛ السياسة العامةليات الحاسمة فيهذه العمالفرص المتاحة لهذه اآلليات لالطالع على  )أ( 
 المواقف في السياسة العامة؛/أهم الوثائقعلى الفرص المتاحة للتعليق و )ب( 
 .تطبيق هذه السياسة العامةومتابعة رصد الفرص المتاحة لو )ج( 

 
 . التجارب الناجحة والدروس المكتسبةعلىيرجى إعطاء أمثلة محّددة  

 
 تعميم بلوغ األهداف في مجالأمام القائمة انات والفرص والتحديات  اإلمكتتناول 8 إلى 5األسئلة  

 .تعزيز فعالية اآلليات الوطنيةتشير إلى  و،منظور النوع االجتماعي
 

 :5السؤال 
 

وال  ،استراتيجية تعميم منظور النوع االجتماعيتطبيق  عزيزلتليات الوطنية آللما هي الفرص المتاحة  
أو قضايا الطاقة، أو األزمات آالقضايا االقتصادية أو المالية (ا المستجّدة والناشئة سّيما فيما يتعّلق بالقضاي

من هذه استفادة آاملة اآلليات الوطنية أن تستفيد  وآيف يمكن ؟) أو القضايا البيئية الهجرة الدوليةالغذائية، أو
 الفرص؟

 
 :6السؤال 

 



-4- 

؟ وما هو الدور عميم منظور النوع االجتماعي أمام تآبر العقباتأما هي الصعوبات التي ترون فيها  
 الذي يمكن أن تؤديه اآلليات الوطنية لتخطي تلك العقبات؟

 
 :7السؤال 

 
ومن هذه المجاالت مثًال مشارآة المرأة (؟ فعاليةبأقصى  مجاالت عمل اآلليات الوطنية يرجى ذآر أبرز 

 ؛ وتمكين المرأة اقتصاديًا؛ السائدةواقف النمطيةوالتطرق للم ؛في العمل السياسيوالتكافؤ بينها وبين الرجل 
 .وفي المجاالت المذآورة).   والمرأة والسلم واألمن؛والعنف ضّد المرأة

 
 ما هي المجاالت التي حققت فيها اآلليات الوطنية أبرز النتائج؟ )أ( 

 
ل تعميم منظور النوع مث(ها اآلليات الوطنية تعتمدااألدوات التي /العمليات/ما هي االستراتيجيات )ب( 

بناء القدرات، والعالقات مع االجتماعي، وإصالح القوانين، والدعوة إلى المساواة، وتعبئة الجهات المعنية، و
 وخطط العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين ؛ اإلعالم، وبناء الشبكات على الصعيدين الدولي واإلقليميوسائط

 ؟) قطاع محّددالجنسين، واالستراتيجيات الموّجهة نحو
 

 . ثالثة أمثلة وبيان األسبابيرجى تقديم 
 

 :8السؤال 
 

 : فيما يتعلق بما يليبأدنى درجات الفعاليةأين عملت اآلليات الوطنية  
 

والتكافؤ بينها وبين الرجل في العمل السياسي؛  مشارآة المرأة مثل(مجاالت العمل الرئيسة  )أ( 
  والمرأة والسلم واألمن؛؛ والعنف ضّد المرأة؛وتمكين المرأة اقتصاديًا ؛السائدةوالتطرق للمواقف النمطية 

 
مثل تعميم منظور النوع (ها اآلليات الوطنية تعتمدااألدوات التي /العمليات/االستراتيجيات )ب( 

ع بناء القدرات، والعالقات ماالجتماعي، وإصالح القوانين، والدعوة إلى المساواة، وتعبئة الجهات المعنية، و
 ). وخطط العمل الوطنية؛ اإلعالم، وبناء الشبكات على الصعيدين الدولي واإلقليميوسائط

 
 لتعزيز فعاليتها؟ آيف يمكن تحسين دور اآلليات الوطنية .  األسبابوبيانيرجى تقديم ثالثة أمثلة  

 
* * * 

 


