دليل المنظمات غير الحكومية للتقارير الوطنية الموازية
الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وإعالن ومنھاج عمل بيجين )(1995
)إن( القضاء على الفقر على أساس النمو االقتصادي المستدام ،والتنمية االجتماعية ،وحماية البيئة ،والعدالة االجتماعية يتطلب مشاركة المرأة
في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والرجال كعوامل ومستفيدين من التنمية المستدامة
التي تتمحور حول الشعب؛
)إعالن منھاج عمل بيجين ،الفقرة (1995 ،16
لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بوضع المرأة  /نيويورك

"حقوق المرأة ھي حقوق اإلنسان" )إعالن بيجين ،الفقرة (14

تمھيد
يتعيّن على المنظمات غير الحكومية والجھات المعنية في المجتمع المدني اعتماد عملية مستقلة خاصة بھم لإلبالغ عن التقدم المحرز ،والتحديات
والتوصيات استعداداً لبيجين  25 +في العام  .2020يكمن الغرض من ھذه المبادئ التوجيھية للمنظمات غير الحكومية للتقارير الموازية في
توفير نموذج مشترك للمنظمات غير الحكومية الستخدامه في تقارير الدولة )المدينة أو الوالية( .يتعين على المنظمات غير الحكومية تكييفه
ليناسب سياقاتھا المحلية وأال تتردد في تغييره حسب الحاجة .على الرغم من أن العديد من األسئلة مستمدة من المبادئ التوجيھية الرسمية لھيئة
األمم المتحدة للمرأة للحكومات ،إال أنه تم تكييفھا لتعكس وجھات نظر المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
شمل فريق الصياغة منظمة مراقبة حقوق المرأة الدولية  -آسيا والمحيط الھادئ ،آيفي كوك ،سوزان أومالي ،ساشيني بيريرا ،جيسيكا
بيرسون ،جيني بريسك ،سفيرة رامشفار ،باندانا رانا ،وسون يونغ يون .مع الشكر إلى إليانور بلومستروم ونورجول جانييفا إلضافتھما خبرة
تدريبية .وقد عُقدت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية ،بما في ذلك مركز القيادة العالمية للمرأة .نحن ممتنون لھيئة األمم المتحدة للمرأة
على تعاونھا ،على الرغم من أن المحتويات ھي مسؤوليتنا وحدنا.
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المق ّدمة
بقلم سون يونغ يون ،ممثلة األمم المتحدة للتحالف الدولي للمرأة
ستحتفل األمم المتحدة في عام  2020بالذكرى السنوية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،وھو التجمع الھائل الذي جمع أكثر من 50000
مشاركا ً في بيجين قبل  25عاما ً .وافقت  189حكومة على منھاج عمل بيجين ،وھي وثيقة إجماع تاريخية دعت إلى اتخاذ إجراءات بشأن
"مجاالت االھتمام الـ 12األساسية" .في حينھا  -وكما ھو الحال اليوم  -تُع ّد ھذه الوثيقة المعيار الذھبي للسياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين النساء.
على الرغم من التقدم المذھل الذي تم إحرازه في العديد من المجاالت فيما يتعلق بصحة وسالمة النساء والفتيات وسالمتھن وإمكانياتھن
االقتصادية ورفاھيتھن ،فإن عملنا ال يزال بعيد المنال .لقد بذلت بعض الدول جھوداً فعالة لزيادة حقوق النساء ،بينما تراجعت دول أخرى.
نظراً لھذه التحديات ،يجب أن نغتنم ھذه الفرصة لتسريع وتيرة التقدم .سيتضمن االحتفال "ببيجين  "25 +فعالية خاصة خالل دورة أيلول /
سبتمبر للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك .قبل ھذا الحدث ،ستحظى اجتماعات األمم المتحدة األخرى في المناطق وعلى المستوى
الوطني ،والتي تضم الحكومات  -بالتشاور مع المجتمع المدني  -بفرصة لتقييم التقدم ،وتحديد التحديات ،والبحث عن طرق أفضل للوفاء
بالوعود التي قُطعت في منھاج عمل بيجين.
في عام  ،2020يمكن للحركات النسويّة والنسائية أن تضع موضع التنفيذ شعاراً تم التعبير عنه خالل مؤتمر بيجين "جميع القضايا ھي قضايا
المرأة" .يجب أن نُسمع أصواتنا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى ومراجعته ألھداف التنمية المستدامة ،والذكرى الخامسة والسبعين لألمم
المتحدة ،ومجلس حقوق اإلنسان ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وقرار مجلس األمن  (2000) 1325والقرارات
الالحقة بشأن المرأة والسالم واألمن؛ وخطة عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )(2015؛ واتفاق باريس بشأن تغير المناخ
) ،(2015وذلك على سبيل المثال ال الحصر .يجب أن نبني الجسور مع الحركات االجتماعية التي تعمل من أجل حقوق اإلنسان ،والعدالة
المناخية ،وحقوق الشعوب األصلية ،والمھاجرين والالجئين ،وكذلك المسنات والشباب والفتيات .كما يجب علينا أن نتأكد من أن الحكومات
تنفذ منھاج عمل بيجين  -بالكامل  -إلى جانب معاھدات حقوق اإلنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
من خالل الدخول في عام من االستكشاف ،يمكن لبيجين  25 +إطالق أفكار مبتكرة .يمكننا العمل معا ً من أجل بناء الحركات من خالل
المشاورات والعمل الجماعي حول التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية .بخالف "تقارير الظل" ،يمكن لتقاريرنا أن "تثني وترفع"
إنجازات ك ّل من المجتمع المدني والحكومات مع توفير التحليالت النقدية والبيانات الجديدة .كما يمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة في
مشاريع مثل الكتب اإللكترونية .سيكون "ذكرياتي ورسائلي للجيل القادم" )الكتاب األول( من كتابة المشاركين في المؤتمر العالمي الرابع
ّ
ّ
ّ
ّ
قصصھن
وآمالھن من خالل
وأحالمھن
قضاياھن
المعني بالمرأة التابع لألمم المتحدة في بيجين .ستعبر الشابات في مجال الفنون عن
ّ
ووسائطھن في الكتاب الثاني" ،قضاياي وآمالي وأحالمي" .شاركونا ھذه الرحلة المثيرة) .راجع.(www.ngocsw.org :

 1أسئلة متكررة
ما الذي سيحدث في عام 2020؟
 9‐20آذار/مارس  .2020أثناء اجتماع لجنة وضع المرأة ،ستستعرض األمم المتحدة وتقيّم التقدم المحرز في منھاج عمل بيجين ونتائج الدورة
االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة التي عُقدت في عام  .2000لماذا االستعداد في عام 2019؟ جميع الدول مدعوة إلى إجراء
استعراضات على المستوى الوطني للتقدم المحرز والتحديات .على أن يقدموا تقاريرھم في  1أيار  /مايو  .2019ومع ذلك ،يمكن للمنظمات
غير الحكومية مواصلة العمل على تقاريرھا الوطنية الخاصة استعداداً الجتماعات األمم المتحدة في الصيف والخريف.
خريف .2019 ،ستقوم اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة بإجراء استعراضات إقليمية حتى يمكن إدراج نتائج العمليات الحكومية البينية
على المستوى اإلقليمي في استعراض اللجنة لعام  .2020سيتم عقد ھذه االجتماعات في اللجان اإلقليمية )لجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألفريقيا( ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،لجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .قبل ھذه االجتماعات ،ستعقد
منتديات للمعنيين من المجتمع المدني  /المنظمات غير الحكومية.
حزيران  /يونيو  .2020سيُعقد منتدى للمجتمع المدني في فرنسا والمكسيك وربما في بلدان أخرى .الغرض من ھذا المنتدى ھو بث طاقة
جديدة في الحركات النسويّة والنسائية في جميع أنحاء العالم وتعبئة القادة الشباب .قد يكون الوقت مناسبا ً للفتيات والنساء من جميع األعمار -
وكذلك الرجال والفتيان النسويّين  -لتشكيل العالم.
تموز  /يوليو  .2020سيُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك .ستقوم الحكومات باستعراض لخمس سنوات لخطة التنمية
المستدامة لعام  .2030تشمل أھداف التنمية المستدامة السبعة عشر الھدف  5بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء) .راجع اإلطار
لألھداف( .ھذا مجال مھم آخر لضمان دمج المساواة بين الجنسين في برامج التنمية والسالم.
أيلول  /سبتمبر  .2020ستعقد الجمعية العامة اجتماعا ً رفيع المستوى لمدة يوم واحد 1لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين واإلسراع
في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

1

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي .9/2018

لماذا يتعيّن على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني تقديم تقارير وطنية موازية عن بيجين 25 +؟
ينبغي على المنظمات غير الحكومية أن تع ّد تقاريرھا الوطنية الموازية الخاصة استعداداً لبيجين  25 +من أجل تعزيز التأثير الجماعي للحركة
النسويّة والحركة النسائية على الحكومات وأن يكون لھا صوت مستقل في األمم المتحدة .مع تقلص المساحات أمام المجتمع المدني ،ونقص
مساءلة الدول وشركاء التنمية اآلخرين ،تُستبعد المنظمات غير الحكومية النسويّة من المشاركة ،ال سيما تلك التي تمثل األقليات والشعوب
األصلية والمعوقين والشباب والنساء والفتيات الريفيات وغيرھم من الذين يتعرضون للتمييز بسبب الھوية الجندرية ،أو الحالة االجتماعية ،أو
السياسية ،أو العرقية ،أو الدينية .ما زال االفتقار إلى التمويل لتنفيذ الخطط الوطنية لمنھاج عمل بيجين يعوق التقدم في مجال حقوق النساء
والمساواة بين الجنسين .وبالتالي ،ھناك حاجة ماسة إلى عملية مستقلة مفتوحة.

لماذا ال نسميھم تقارير الظل؟
ترتبط المبادئ التوجيھية المقدمة ھنا بالتقارير الموازية وليس تقارير الظل ،ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أنه ال يتعين على المنظمات
غير الحكومية االنتظار لقراءة التقارير الحكومية من أجل إعداد تقييماتھا الخاصة بالتوازي مع عملية الحكومة .إضافة إلى ذلك ،وبدالً من
التركيز فقط على نقد التقارير الحكومية ،ستكون التقارير الموازية قادرة على أن "تثني وترفع" ما أنجزه المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين مثل وسائل اإلعالم والقطاع الخاص .كما يمكنھم "الثناء ورفع" الممارسات الجيدة من قبل الحكومات.
من خالل التركيز على األمثلة اإليجابية والسلبية ،يمكن للتقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية المساھمة في صندوق من األفكار المبتكرة
والمثيرة لبناء أساس لألجيال المقبلة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

إين تكمن أھمية استعراض منھاج عمل بيجين مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
الوثيقتان متكاملتان .إن مجاالت االھتمام الـ 12األساسية في منھاج عمل بيجين شاملة ،وتغطي جميع القضايا من المشاركة السياسية والعدالة
االقتصادية وصوالً إلى الصحة والتعليم والعنف القائم على النوع االجتماعي والبيئة .ولكنھا ليست ملزمة قانونا ً .في المقابل ،فإن اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ھي معاھدة يلزم تأميمھا لتصبح قانوناً ،وبالتالي يمكن ضمان أن حقوق اإلنسان للمرأة قادرة أن توجه
تنفيذ منھاج عمل بيجين 2.تُعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خارطة طريق إلنھاء التمييز القائم على اساس النوع
االجتماعي وتتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتھاك حقوق اإلنسان للمرأة .كما تُح ّدد من خالل توصياتھا العامة  -مثل تلك
المتعلقة بالعنف والصحة والنزاع وما بعد النزاع  -بالتفصيل التزامات الدول بموجب القانون الدولي.
خالل بيجين  ،25 +ھناك حاجة إلى بذل جھود أكبر لجلب العالمية إلى المحلية .كما يمكن للسياسات المحلية أن تُبلغ السياسات الوطنية والعالمية.
يُعتبر منھاج عمل بيجين إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سياق أھداف التنمية المستدامة بمثابة خارطة طريق
للتنفيذ على المستوى المحلي والوطني .لقد أثبتت حملة مدن من أجل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تجعل قوانين
المدن متوافقة مع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أنھا ليست مجدية فحسب  -بل إنھا فعالة للغاية.3
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اعتباراً من أبريل  ،2019تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جانب  189دولة وتُشرف عليھا لجنة من الخبراء.
راجع www.citiesforcedaw.org
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كيف تستطيع المنظمات النسويّة والنسائية استخدام ھذه التقارير؟
يمكن أن تساعد التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية في مساءلة الحكومات وضمان إدراج جدول أعمال المساواة بين الجنسين في
السياسات الوطنية .ويمكن استخدامھا على مستويات متعددة ألھداف المناصرة .قد يشمل الشركاء قادة على أعلى مستوى ،إضافة إلى مشاركة
البرلمانات والقادة المحليين مثل رؤساء البلديات وممثلي مجلس المدينة والزعماء التقليديين .باختصار ،يمكن أن تُستخدم ھذه على الصعيدين
الدولي والوطني ودون الوطني من قبل الرجال والنساء من القادة في الواليات والمدن والبلدات والقرى.
يجب أن تكون التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية جزءاً ال يتجزأ من المراجعات المحلية والوطنية واإلقليمية التي من شأنھا تقييم التقدم
المحرز في التنفيذ وتحديد التحديات .يجب على المراجعات "مواءمة وبناء أوجه التآزر مع العمل على خطة التنمية المستدامة لعام 2030
وتحفيز تنفيذھا المراعي للمنظور الجندري 5".كما يجب دمج المراجعات مع الوفاء بااللتزامات بموجب معاھدات حقوق اإلنسان مثل اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أخيراً ،ونظراً إلى أن منھاج عمل بيجين يغطي مجموعة واسعة من القضايا ،التي تدعمھا حركات اجتماعية متنوعة ،يمكن لھذه التقارير أيضاً
أن تساعد على إنشاء روابط بين المنظمات غير الحكومية العاملة على أجندة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس بشأن تغير المناخ،
وقرار مجلس األمن رقم  1325والقرارات الالحقة ،واتفاقية حقوق الطفل ،والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وكذلك المنتديات الحضرية العالمية )الموئل( ،والتنمية االجتماعية )لجنة التنمية االجتماعية( ،والسكان والتنمية )المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية( واتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

كيف يمكننا تنظيم التقارير الوطنية؟
ھناك العديد من الطرق لتنظيم التقارير الوطنية .العملية التشاركية والشاملة ھي المفتاح .قد يشمل ذلك المنظمات غير الحكومية مع األطراف
المعنيين اآلخرين ،ولكن قد تكون ھناك فرص للمشاركة مع الحكومات واألمم المتحدة .األھم من ذلك ،يجب أن يعكس التقرير التنوع الواسع
للنساء حسب النوع االجتماعي والعمر والجغرافيا واإلعاقة ،إضافة إلى العرق والدين والوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي.
أين وكيف يمكن أن يختلف تنظيم تقارير المنظمات غير الحكومية .فيما يلي بعض األمثلة:
المثال األول  -مشاورات المنظمات غير الحكومية على مستوى المدينة ،الوالية أو الدولة  -في االجتماع األول ،تتطوع المنظمات
غير الحكومية التي يمكنھا الكتابة على كل مجال من مجاالت االھتمام الـ 12األساسية لتولي زمام المبادرة في أحد ھذه المجاالت.
قد يتفقون على النموذج الخاص بھم أو على استخدام ھذا النموذج .تعود المنظمات غير الحكومية إلى ديارھا لعقد اجتماعات محلية
بشأن الوثيقة والتواصل مع شبكاتھا لجمع اآلراء .بعد التشاور مع العديد من األطراف المعنية ،يجتمعون مرة أخرى لتعزيز نتائجھم.
مواز للمنظمات غير الحكومية عبر اإلنترنت للحصول على
المثال الثاني .استشارات افتراضية .يتم نشر نموذج تقرير أو استطالع
ٍ
مدخالت المنظمات غير الحكومية .تقوم لجنة التنسيق الوطنية بتعيين األشخاص  /الفرق القيادية لكل مجال من مجاالت االھتمام
الـ 12األساسية .يتم نشر جميع المساھمات عبر اإلنترنت  -يتم تلخيصھا أحيانًا في ملف اكسل ) (Excelوفقًا لمجاالت االھتمام الـ12
األساسية .تتم مشاركة المسودات ضمن وثيقة مشتركة على جوجل للتعليق عليھا .يتم وضع اللمسات األخيرة على التقرير الذي
يتضمن جميع التقديمات من قبل فريق من محرري لجنة التنسيق الوطنية.
المثال الثالث :مزيج من المشاورات االفتراضية والمشاورات وجھا ً لوجه .قد تحدث استشارة افتراضية قبل أشھر من االجتماع
وجھا ً لوجه .وھذا يسمح لعدد أكبر من المنظمات غير الحكومية بالمشاركة أكثر من االجتماعات وجھاً لوجه .يتم االنتھاء من مشروع
الوثيقة واستخدامھا خالل مشاورة وطنية.
المثال الرابع :إجراء ندوات عبر اإلنترنت باللغات الوطنية والمحلية .قد تنظم إحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية الرائدة سلسلة
من الندوات عبر اإلنترنت حول منھاج عمل بيجين ،روابط مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأھداف التنمية
المستدامة للوصول إلى جيل جديد من القادة النسويّات.
فرص الستخدام تقارير المنظمات غير الحكومية الموازية
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ھيئة األمم المتحدة للمرأة ،مبادئ توجيھية للمراجعات الوطنية الشاملة.2019 ،

ستتاح للمنظمات غير الحكومية فرص لتبادل تقاريرھا في مختلف اجتماعات األمم المتحدة والحكومة .وإنما يجب عليھا المشاركة على نطاق
واسع فيما بينھا ونشر التقارير عبر وسائل التواصل االجتماعي واستخدامھا لتطوير استراتيجيات جماعية للعمل على منھاج عمل بيجين
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .لمزيد من التحديثات ،راجع موقع بيجين  25 +على شبكة اإلنترنت لجھة ھيئة األمم
المتحدة للمرأة وكذلك لجنة وضع المرأة  -المنظمات غير الحكومية  /نيويورك ).(www.ngocsw.org
•  1أيار  /مايو  ‐ 2019حزيران  /يونيو  :2019تقديم الحكومة للتقرير الوطني إلى لجان األمم المتحدة اإلقليمية المعنية وإلى
ھيئة األمم المتحدة للمرأة ،تع ّد المنظمات غير الحكومية تقارير موازية ومشروع تقارير وطنية وإقليمية تحضيراً للجنة وضع المرأة
.64
• تموز  /يوليو ‐ تشرين األول  /أكتوبر  :2019تُبلغ التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية المنتدى السياسي الرفيع المستوى
واالجتماعات الدولية األخرى
• تشرين األول  /اكتوبر ‐ تشرين الثاني  /نوفمبر  ‐ 2019شباط  /فبراير  :2020منتديات الجھات المعنية غير الحكومية قبل
االجتماعات اإلقليمية الحكومية البينية تحضيراً للجنة وضع المرأة في الدورة  .64تُبلغ التقارير الوطنية للمنظمات غير الحكومية
التقارير واإلعالنات اإلقليمية للمنظمات غير الحكومية.
• آذار  /مارس  :2020الدورة  64للجنة وضع المرأة .يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم بيانات مكتوبة وشفوية ،والمشاركة
في الفعاليات الجانبية ،واالنضمام إلى المؤتمرات السياسية اإلقليمية والقضايا الحزبية.
• حزيران  /يونيو  :2020منتدى للمجتمع المدني في فرنسا والمكسيك وربما في أماكن أخرى .إعالن.
• أيلول  /سبتمبر  :2020االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن بيجين  ،25 +بمشاركة رؤساء الدول  /الحكومات

لالتصال بالمنظمات غير الحكومية
المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة في افريقيا HTTP://WWW.NGOCSWAFRICA.ORG/INDEX.PHP
المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة
HTTP://WWW.NGOCSWARABSTATES.ORG

في

الدول

العربية

/

الشرق

المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة في آسيا والمحيط الھادئHTTPS://APNGOCSW.ORG :
المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة  /جنيف HTTP://WWW.NGOCSW-GENEVA.CH
المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة  /أميركا الالتينية دول الكاريبي HTTPS://NGOCSWLAC.ORG
المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة  /فيينا HTTPS://NGOCSWVIENNA.ORG
المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة  /نيويورك WWW.NGOCSW.ORG

األوسط

شمال

افريقيا

الموارد واالتصاالت التابعة لألمم المتحدة
شعبة الدعم الحكومي الدولي لھيئة األمم المتحدة للمرأة
 220شرق الشارع  ،42غرفة 43-18
نيويورك ،نيويورك 10017
جھة االتصال :السيدة كريستين بروتيجام ،مديرة قسم الدعم الحكومي الدولي
البريد اإللكترونيBeijing25nationalreviews@unwomen.org :
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جھة االتصال :السيدة نغوني ديوب ،رئيسة قسم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
البريد اإللكتروني) diopn@un.org :المرجع :بيجين (25 +
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ
جھة االتصال :السيدة تساي كاي ،رئيسة قسم المساواة بين الجنسين واالندماج االجتماعي
البريد اإللكتروني) escap-sdd@un.org :المرجع :بيجين (25 +
اللجنة االقتصادية ألوروبا
جھة االتصال :السيدة مالينكا كوبارانوفا ،المسؤولة العليا للشؤون االجتماعية ومنسقة الشؤون الجنسانية
البريد اإللكترونيECE-Beijing+25@un.org :
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جھة االتصال :السيدة لوسيا سكورو ،مسؤولة الشؤون االجتماعية ،شعبة الشؤون الجنسانية
البريد االلكتروني) Lucia.scuro@un.org. dag@cepal.org :المرجع :بيجين (25 +
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
جھة االتصال :السيدة مھرناز العوضي ،مديرة مركز اإلسكوا للمرأة
البريد اإللكتروني) escwa-ecw@un.org :المرجع :بيجين (25 +
مالحظة :ستقوم ھيئة األمم المتحدة للمرأة بنشر تقارير المنظمات غير الحكومية وفقاً لقواعد األمم المتحدة.

الموارد
بيجين
عمل
ومنھاج
إلعالن
السابقة
والتقييم
المراجعة
عمليات
حول
معلومات
تتوفر
) (http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.htmlإضافة إلى مراجعة وتقييم العشرين سنة )(2015
).(http://beijing20.unwomen.org/en
التمييز
أشكال
جميع
على
القضاء
اتفاقية
حول
معلومات
تتوفر
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

ضد

المرأة

على

موقع:

سيتم نشر معلومات حول عملية المراجعة والتقييم بعد  25سنة ،بما في ذلك التقارير الوطنية الحكومية ،على الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020

 2دليل التوجيه
منھاج عمل بيجين وأھداف التنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الرجاء تقديم نظرة عامة على وضع دولتك )المدينة ،الوالية ،إلخ( .استخدام البيانات إضافة إلى حاالت .في ما يلي القضايا الرئيسية.
مالحظة :يعرض الجدول الروابط المتداخلة بين المستندات الثالثة ،ولكن يمكن إضافة مستندات أخرى .يشمل الھدف  5حول المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة جميع أھداف التنمية المستدامة.
منھاج عمل بيجين  -مجاالت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد أجندة  2030للتنمية المستدامة
المرأة )سيداو(
االھتمام األساسية
المادة  .13للمرأة الحق في استحقاقات األسرة ،الھدف  .1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل
أ .النساء والفقر
والقروض المصرفية ،والرھون العقارية ،مكان.
وغيرھا من أشكال االئتمان المالي.
الھدف  .10الح ّد من عدم المساواة داخل البلدان
وفيما بينھا.
المادة  .10ينبغي أن تحصل النساء والفتيات الھدف  .4ضمان التعليم الشامل والجيد والمنصف
ب .تعليم وتدريب النساء
على التوجيه العملي والمھني وأن يحصلن على وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
فرص التعليم على قدم المساواة مع الرجال أو الھدف  .2القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي
الفتيان.
وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
المادة  .12للمرأة الحق في خدمات تنظيم الھدف  .3ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع
ج .المرأة والصحة
في جميع األعمار .الھدف  .2تحقيق األمن الغذائي
األسرة.
وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
المادة  .5تعديل األنماط االجتماعية والثقافية الھدف  .16تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من
د .العنف ضد النساء
لسلوك الرجال والنساء ،بھدف القضاء على أجل التنمية المستدامة ،وتوفير النفاذ إلى العدالة
األحكام المسبقة والممارسات العرفية وجميع للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
الممارسات األخرى
وشاملة على جميع المستويات.
المادة  .6تتخذ الحكومات جميع التدابير لوقف
االتجار بالنساء واستغاللھن ألغراض
الدعارة.
التوصية العامة  .30النساء في حاالت منع الھدف  .16تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من
ه .المرأة والنزاع المسلح
أجل التنمية المستدامة ،وتوفير النفاذ إلى العدالة
الصراع وحاالت الصراع وما بعد الصراع
للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة على جميع المستويات.
المادة  .14ينبغي على الحكومات أن تتعھد الھدف  .8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
و .المرأة واالقتصاد
بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل
الريفية حتى تتمكن من المشاركة في التنمية الالئق للجميع.
الريفية واالستفادة منھا.
الھدف  .9توفير بنية تحتية مرنة ،وتعزيز التصنيع
المادة  .11تتمتع النساء بحق متسا ٍو في العمل الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار .الھدف  .10الح ّد
مع الرجال ،بما في ذلك لجھة األجور من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينھا.
والترقيات والتدريب والصحة والسالمة.
الھدف  .12ضمان أنماط االستھالك واإلنتاج
المستدامة.
ز .المرأة في السلطة وصنع المادة  .16تتمتع النساء بنفس الحقوق التي الھدف  .17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة
القرار
يتمتع بھا أزواجھن في الزواج ورعاية األطفال العالمية من أجل التنمية المستدامة.
والحياة األسرية .المادة  .7حق النساء في
التصويت والمشاركة في صياغة سياسات
6

 6راجع "تحويل عالمنا ،خطة التنمية المستدامة لعام ،"2030
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp؟symbol=A/RES/70/1&Lang=E

الحكومة وتنفيذھا واالنضمام إلى المنظمات
العامة والسياسية.
المادة  .9المساواة في الحقوق مع الرجل في
الحفاظ على الجنسية وتغييرھا ومنحھا
لألطفال.
ح .اآلليات المؤسسية للنھوض المادة  .10يجب أن تكون النساء متساويات
بالمرأة
أمام القانون.
المادة  .3تتخذ الحكومات جميع التدابير
ط .حقوق اإلنسان للمرأة
المناسبة لضمان تمتع النساء بحقوق اإلنسان
األساسية والحريات األساسية .المادة  .4يمكن
للحكومات اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتسريع
تحقيق المساواة للنساء ،أي العمل اإليجابي.
المادة  .2تتخذ الحكومات خطوات ملموسة
للقضاء على التمييز ضد النساء.
المادة  .5تتخذ الحكومات التدابير المناسبة
ي .النساء ووسائل اإلعالم
للقضاء على التنميط لجھة التمييز القائم على
النوع االجتماعي.
التوصية العامة  .37األبعاد المرتبطة بالنوع
ك .المرأة والبيئة
االجتماعي للحد من مخاطر الكوارث في سياق
تغير المناخ

ل .الطفلة

الھدف  .17تعزيز وسائل التنفيذ وإعادة تنشيط
الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

الھدف  .6ضمان توفر المياه والصرف الصحي
وإدارتھا بشكل مستدام للجميع.
الھدف  .7ضمان الوصول إلى الطاقة بأسعار
معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع.
الھدف  .11جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
الھدف  .13اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير
المناخ وآثاره.
الھدف  .14الحفاظ على المحيطات والبحار
والموارد البحرية واستخدامھا على نحو مستدام
لتحقيق التنمية المستدامة.
الھدف  .15حماية واستعادة وتشجيع االستخدام
المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية ،وإدارة
الغابات بشكل مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
وعكس تدھور األراضي ووقف فقدان التنوع
البيولوجي.
المادة  .10تخفيض معدالت التسرب الدراسي الھدف  .4ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل
لجھة الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع .الھدف .3
الالئي تركن المدرسة قبل األوان؛
ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع
المادة  .12القضاء على التمييز ضد المرأة في األعمار .الھدف  .6ضمان توفّر المياه والصرف
مجال الرعاية الصحية
الصحي وإدارتھما بشكل مستدام للجميع.

الغايات بموجب ھدف التنمية المستدامة الخامس ،المساواة بين الجنسين
 5.1القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
 5.2القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات
 5.3القضاء على جميع الممارسات الضارة
 5.4االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرھا

 5.5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقيادة على جميع المستويات
 5.6ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
 5أ القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا ً متساوية في الموارد االقتصادية
 5ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
5ج اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات للنھوض بالمساواة بين الجنسين

 3األولويات واإلنجازات والتحديات واالنتكاسات
 .1ما ھي أھم اإلنجازات والتحديات واالنتكاسات في مسيرة التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتمكين النساء على مدى السنوات
الخمس الماضية؟
أ .ما ھي اإلنجازات العامة في تنفيذ منھاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأھداف التنمية المستدامة؟
ب .ما ھي انتھاكات الحقوق التي حدثت؟
ج .ما العمل أو األدوار أو األنشطة األخرى التي تم حظرھا أو تجريمھا للنساء والفتيات؟
د .ما ھي عقبات التمتّع بالحقوق؟
ه .ھل لدى الحكومة ثغرات في البيانات؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ھي ھذه الثغرات؟
و .ھل ھناك تخصيص كاف للموارد للتدريب والتنسيق المؤسسي والرصد والتقييم؟
ز .ما ھي القوانين التي تحتاج إلى تغيير؟
ح .ھل ھناك برامج توعية عامة حول الحقوق القانونية للنساء؟ اشرح الوضع العام لبلدك ) 3-5صفحات(.

 .2أي من األمور التالية كانت مھمة لتسريع التقدم للنساء والفتيات في بلدك؟ )راجع أدناه(
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

المساواة وعدم التمييز بموجب القانون والنفاذ إلى العدالة
جودة التعليم والتدريب والتعلّم مدى الحياة للنساء والفتيات
القضاء على الفقر ،اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي
القضاء على العنف ضد النساء والفتيات
النفاذ إلى الرعاية الصحية ،بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية
المشاركة السياسية والتمثيل
الحق بالعمل والحقوق في العمل )مثل الفجوة في األجور بين الجنسين ،والفصل المھني ،والتقدم الوظيفي(
روح المبادرة لدى النساء والمؤسسات النسائية
الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي  /التوفيق بين العمل واألسرة )مثل إجازة أمومة مدفوعة األجر أو إجازة أبوية أو خدمات
رعاية(
الحماية االجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين )مثل التغطية الصحية الشاملة ،والتحويالت النقدية ،والمعاشات التقاعدية(
الخدمات األساسية والبنية التحتية )المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل وما إلى ذلك(
تعزيز مشاركة المرأة في ضمان االستدامة البيئية
الميزانية المراعية للمنظور الجنساني
الدمج الرقمي والمالي للنساء
الحد من مخاطر الكوارث مع مراعاة الجنسانية وبناء المرونة
تغيير المعايير االجتماعية السلبية والقوالب النمطية الجنسانية
غير ذلك

إعطاء أمثلة لحالة مع البيانات ) 3-5صفحات(

 .3على مدى السنوات الخمس الماضية ،ھل تصرفت الدولة لمنع التمييز وتعزيز حقوق النساء والفتيات الالئي يتعرضن ألشكال
متعددة ومتقاطعة من التمييز؟ )راجع أدناه(
 oالنساء الالتي يعشن في المناطق النائية والريفية
 oنساء الشعوب األصلية
 oنساء األقليات العرقية أو اإلثنية أو الدينية

o
o
o
o
o
o
o
o
o

النساء المصابات بإعاقة
النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز
النساء ذوات الميول الجنسية المتنوعة والھويات الجنسية
النساء األصغر سنا ً
النساء األكبر سنا ً
النساء المھاجرات
النساء الالجئات والنازحات داخليا ً
النساء في الظروف اإلنسانية
غير ذلك

الرجاء تقديم معلومات وبيانات عن اإلجراءات المتخذة )صفحتان كحد أقصى(.

 .4ھل أثرت النزاعات والكوارث الناجمة عن المناخ أو غيرھا من األحداث ،أو األحداث األخرى على تطبيق منھاج عمل بيجين
أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بلدك؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،الرجاء إعطاء أمثلة )صفحة واحدة كحد أقصى(.

 4التق ّدم المحرز في مجاالت االھتمام الـ 12األساسية
يغطي ھذا القسم التقدّم المحرز في مجاالت االھتمام الحاسمة الـ 12األساسية لمنھاج عمل بيجين.
نصيحة لعملية المجموعة :قد ترغب في مناقشة ھذه القضايا ،وتجميع مجموعة من القضايا لتشجيع التفكير خارج "الصومعة".
التنمية الشاملة واالزدھار المشترك والعمل الالئق
مجاالت االھتمام األساسية
أ .النساء والفقر
و .المرأة واالقتصاد
ط .حقوق اإلنسان للمرأة
ل .الطفلة

 .5ما اإلجراءات التي اتخذھا بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بدور النساء في العمل بأجر والتوظيف؟
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ضمان نفس فرص العمل للنساء مثل الرجال ،بما في ذلك تطبيق نفس معايير االختيار في مسائل التوظيف
تعزيز القوانين  /إنفاذھا والسياسات والممارسات في مكان العمل التي تحظر التمييز ،بما في ذلك على أساس الزواج أو الحمل أو األمومة
في توظيف النساء واستبقائھن وترقيتھن في القطاعين العام والخاص ،وتشريعات المساواة في األجور
اتخاذ تدابير لتوفير التدريب المھني وإعادة التدريب للنساء ،بما في ذلك التدريب المھني والتدريب المھني المتقدم والتدريب المتكرر
إدخال  /تعزيز سياسات سوق العمل النشطة المراعية للمساواة بين الجنسين )مثل التعليم والتدريب والمھارات والدعم(
اتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي ،بما في ذلك في مكان العمل
توفير ضمان اجتماعي للنساء ،خاصة في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغيرھا من حاالت عدم القدرة على
العمل ،وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر
تعزيز حقوق األراضي وضمان الحيازة
تحسين الدمج المالي والنفاذ إلى االئتمان ،بما في ذلك للنساء العامالت لحسابھن الخاص
تحسين الوصول إلى التقنيات الحديثة )بما في ذلك التقنيات الذكية للمناخ( والبنية التحتية والخدمات )بما في ذلك اإلرشاد الزراعي(
دعم االنتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي ،بما في ذلك التدابير القانونية والسياسات التي تفيد المرأة في العمل غير النظامي
وضع آليات لمشاركة المرأة على قدم المساواة في ھيئات صنع القرار االقتصادي )مثل وزارة التجارة والمالية والبنوك المركزية واللجان
االقتصادية الوطنية(
ضمان الحق في تنظيم العمل الجماعي وحرية الحركة
غير ذلك

الرجاء وصف بعض ھذه المعلومات وإعطاء اإلحصاءات  /البيانات) .صفحتان(
ما ھي القضايا التي تواجھھا المجموعات المھ ّمشة من النساء الالتي يتعرضن لجھة العمل أو الھوية للتجريم أو التمييز في بلدك؟ ھل العمال
المنزليون والعمال المھاجرون مشمولون في قوانين العمل المحلية؟

 7مواد ذات صلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  11للمرأة الحق المتساوي في العمل مع الرجل ،بما في ذلك األجور
والترقيات والتدريب والصحة والسالمة؛ المادة  13للمرأة الحق في استحقاقات األسرة ،والقروض المصرفية ،والرھون العقارية ،وغيرھا من أشكال
االئتمان المالي؛ التوصية العامة رقم  26بشأن العامالت المھاجرات.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة :القضاء على الفقر؛  4جودة التعليم؛  8العمل الالئق والنمو االقتصادي؛  9الصناعة واالبتكار والبنية التحتية؛ 10
الحد من عدم المساواة؛  16السالم والعدالة والمؤسسات القوية .
ما ھي القضايا التي تواجھھا المجموعات المھ ّمشة من النساء الالتي يتعرضن لجھة العمل أو الھوية للتجريم أو التمييز في بلدك؟ ھل العمال المنزليون
والعمال المھاجرون مشمولون في قوانين العمل المحلية؟

 .6ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لالعتراف و  /أو خفض و  /أو إعادة توزيع الرعاية غير
8
المدفوعة األجر والعمل المنزلي وتعزيز التوفيق بين العمل واألسرة؟ )راجع أدناه(
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

أدرجت الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي في اإلحصاءات والمحاسبة الوطنية )مثل استطالعات استخدام الوقت ،وتمارين
التقييم ،والحسابات التابعة(
وسّعت نطاق خدمات رعاية األطفال أو جعلت الخدمات الحالية مقبولة التكلفة
الدعم الموسع للمسنين الضعفاء وغيرھم ممن يحتاجون إلى أشكال مكثفة من الرعاية
أدخلت أو ع ّززت إجازة األمومة  /األبوة  /الوالدين أو غيرھا من أنواع اإلجازة العائلية
تأكدت من حصول النساء العامالت في أعمال غير مدفوعة األجر أو في القطاع غير النظامي على الحماية االجتماعية غير القائمة على
االشتراكات
استثمرت في البنية التحتية لتوفير الوقت والعمالة ،مثل النقل العام والكھرباء والمياه والصرف الصحي ،لتخفيف عبء الرعاية غير
المدفوعة األجر والعمل المنزلي على النساء
ع ّززت العمل الالئق للعاملين في مجال الرعاية المدفوعة األجر ،بمن فيھم العمال المھاجرون والعمال المنزليون
توفير  /تعزيز البرامج التي تعالج المشاكل الخاصة التي تواجھھا المرأة الريفية بما في ذلك عملھا في القطاعات غير النقدية
تبنّت طبقات للحماية االجتماعية تراعي الفوارق بين الجنسين لضمان حصول جميع النساء على الرعاية الصحية األساسية ومرافق رعاية
الطفل وتأمين الدخل
نظمت حمالت أو أنشطة لزيادة الوعي لتشجيع مشاركة الرجال والفتيان في الرعاية غير المدفوعة األجر والعمل المنزلي
أدخلت تغييرات قانونية فيما يتعلق بتقسيم األصول الزوجية أو استحقاقات أجور التقاعد بعد الطالق التي تقر بمساھمة المرأة غير المدفوعة
في األسرة أثناء الزواج
غير ذلك

أعط أمثلة ملموسة للتدابير التي اتُخذت مع البيانات) .صفحتان كحد أقصى(
الرجاء توضيح القضايا التي تواجھھا النساء الالتي يعشن في حال فقر ،وفي المناطق الريفية والحضرية ،واألقليات العرقية ،ونساء الشعوب
األصلية ،والالجئات ،والفئات المھمشة األخرى من النساء والفتيات ) 2-3صفحات(.

 .7ھل طبق بلدك تدابير التقشف  /التوحيد المالي ،مثل التخفيضات في اإلنفاق العام أو تقليص حجم القطاع العام ،على مدى السنوات
الخمس الماضية؟
نعم  /كال
إذا كانت اإلجابة نعم ،فھل أُجريت تقييمات بشأن تأثيرھا على النساء والرجال على التوالي؟
 oنعم ،تم تقدير تأثير التدابير على النساء  /الرجال قبل اعتمادھا.
 oنعم ،تم تقييم التأثير بعد اعتماد التدابير.
 oكال ،لم يتم تقييم التأثير على النساء  /الرجال.
إذا كانت اإلجابة نعم ،الرجاء وصف النتائج )صفحة إلى صفحتين(.

 8مواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ المادة  13للمرأة الحق في استحقاقات األسرة ،والقروض المصرفية ،والرھون
ّ
تتمكن من
العقارية ،وغيرھا من أشكال االئتمان المالي؛ المادة  14ينبغي للحكومات أن تتعھد بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية حتى
المشاركة في التنمية الريفية واالستفادة منھا؛ التوصية العامة رقم  16بشأن العامالت غير المأجورات في المؤسسات العائلية الريفية والحضرية؛ التوصية
العامة رقم  (1991) 17بشأن قياس والتحديد الك ّمي لألنشطة المنزلية غير المأجورة للمرأة واالعتراف بھا في الناتج القومي اإلجمالي؛ التوصية العامة
رقم  (2016) 34بشأن حقوق المرأة الريفية.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة :القضاء على الفقر؛  3صحة جيدة ورفاھية؛  5المساواة بين الجنسين؛  8العمل الالئق والنمو االقتصادي.

ھل تتأثر تدابير التقشف على النساء أيضا ً بالنزعة المحافظة واأليديولوجية السياسية للدولة؟ ھل تعود التخفيضات في الميزانية واإلنفاق العام
من أجل التدبير االجتماعية إلى ارتفاع ميزانيات الدفاع والجيش؟ غير ذلك؟

القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية
نصيحة لعملية المجموعة :قد ترغب في مناقشة ھذه القضايا ،وتجميع مجموعة من القضايا لتشجيع التفكير خارج "الصومعة".
مجاالت االھتمام األساسية
أ .النساء والفقر
ب .تعليم وتدريب النساء
ج .المرأة واالقتصاد
ط .حقوق اإلنسان للمرأة
ل .الطفلة

 .8ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية للحد من  /القضاء على الفقر بين النساء والفتيات؟
o
o
o
o
o
o
o
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تشجيع وصول النساء الفقيرات إلى العمل الالئق من خالل سياسات سوق العمل النشطة )مثل التدريب على العمل ،والمھارات ،ودعم
التوظيف ،إلخ( والتدابير الھادفة
توسيع النفاذ إلى األراضي ،واإلسكان ،والتمويل ،والتكنولوجيا و  /أو خدمات اإلرشاد الزراعي
دعم أنشطة ريادة األعمال وتطوير األعمال التجارية للنساء
تقديم أو تعزيز برامج الحماية االجتماعية للنساء والفتيات )مثل التحويالت النقدية للنساء الالتي لديھن أطفال ،وأنظمة ضمان األشغال
العامة  /العمل للنساء في سن العمل ،واألجور التقاعدية للمسنات(
ّ
يعشن في حال فقر
تقديم  /تعزيز خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة للنساء والفتيات الالتي
ّ
يعشن في حال فقر
تقديم  /تعزيز خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة للنساء والفتيات الالتي
غير ذلك

الرجاء تقديم أمثلة مع البيانات )صفحتان كحد أقصى(
الرجاء وصف كيف يرتبط الفقر بين النساء والفتيات في بلدك باألدوار التقليدية االجتماعية ‐ الثقافية للنزع االجتماعي ،والقوالب النمطية
للنوع االجتماعي ،وكيف يؤثر على نفاذھنّ إلى التعليم والصحة والخدمات االجتماعية األخرى على فقرھنّ .

 9المواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  2تتخذ الحكومات خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛
المادة  13للمرأة الحق في استحقاقات األسرة ،والقروض المصرفية ،والرھون العقارية ،وغيرھا من أشكال االئتمان المالي؛ المادة  14ينبغي على الحكومات
ّ
أن تتعھد بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية حتى
تتمكن من المشاركة في التنمية الريفية واالستفادة منھا؛ التوصية العامة رقم (2016) 34
بشأن حقوق المرأة الريفية.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة :القضاء على الفقر؛  5المساواة بين الجنسين؛  10خفض التفاوتات؛  16السالم والعدالة والمؤسسات القوية.

 .9ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لتحسين نفاذ النساء والفتيات إلى الحماية االجتماعية؟

10

o
o
o
o
o
o
o
o
o

تقديم أو تعزيز الحماية االجتماعية للنساء العاطالت عن العمل )مثل إعانات البطالة وبرامج األشغال العامة والمساعدة االجتماعية(
إدخال أو تعزيز التحويالت النقدية المشروطة
إدخال أو تعزيز التحويالت النقدية غير المشروطة
إدخال أو تعزيز المساعدات االجتماعية غير القائمة على االشتراكات
ّ
واستحقاقاتھن
إصالح خطط الحماية االجتماعية القائمة على االشتراك لتعزيز مستويات نفاذ النساء
تحسين النفاذ إلى ما سبق لسكان محد ّدين )مثل النساء في الوظائف غير النظامية ،بما في ذلك العامالت المنزليات؛ المھاجرات والالجئات؛
النساء في األوضاع اإلنسانية؛ النساء والفتيات من ذوي اإلعاقة(
إدخال تدابير االستدامة لبرامج الحماية االجتماعية
إدخال وتنفيذ المراقبة لبرامج الحماية االجتماعية
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال) .صفحتان كحد أقصى(

 .10ما اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لتحسين النتائج الصحية للنساء والفتيات في بلدك؟

11

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تعزيز نفاذ المرأة إلى الخدمات الصحية من خالل توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة أو خدمات الصحة العامة
توسيع نطاق الخدمات الصحية المحددة للنساء والفتيات المراھقات ،بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ،والصحة العقلية،
وصحة األم ،وخدمات فيروس نقص المناعة البشرية
ضمان النفاذ إلى الوقاية والعالج والرعاية الملطفة لألمراض غير المعدية )أمراض القلب ،وأمراض الجھاز التنفسي المزمنة ،والسكري،
والسرطانات(؟
القيام بحمالت التوعية العامة  /تعزيز الصحة لجھة النوع االجتماعي
توفير التدريب على االستجابة للنوع االجتماعي على أساس حقوق اإلنسان لمقدمي الخدمات الصحية ،ال سيما لجھة العنف ضد النساء
تعزيز التربية الجنسية الشاملة في المدارس أو من خالل البرامج المجتمعية
التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
تزويد النساء والفتيات الالجئات وكذلك النساء والفتيات في الحاالت اإلنسانية بإمكانية النفاذ إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
 оتجميع بيانات عن الحالة الصحية للفئات المھمشة من النساء مثل النساء من ذوي اإلعاقة ،والمثليات ،ومزدوجي الميل الجنسي،
ومغايري الھوية الجنسانية ،واألقليات العرقية ،ونساء الشعوب األصلية  ،إلخ.
تقديم خدمات رعاية ما بعد اإلجھاض وإزالة تجريم اإلجھاض
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 10المواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  11للمرأة الحق المتساوي في العمل مع الرجل ،بما في ذلك األجور
والترقيات والتدريب والصحة والسالمة؛ المادة  13للمرأة الحق في استحقاقات األسرة ،والقروض المصرفية ،والرھون العقارية ،وغيرھا من أشكال
االئتمان المالي؛ المادة  14ينبغي على الحكومات أن تتعھد بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية حتى تتمكن من المشاركة في التنمية الريفية
واالستفادة منھا.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة :القضاء على الفقر؛  5المساواة بين الجنسين؛  10الحد من التفاوتات.
 11مواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  12للمرأة الحق في خدمات تنظيم األسرة؛ التوصية العامة رقم 24
بشأن المرأة والصحة.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة :القضاء على الفقر؛  2القضاء التام على الجوع؛  3الصحة الجيدة والرفاه؛  5المساواة بين الجنسين.

 .11ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لتحسين نتائج ومھارات التعليم للنساء والفتيات؟
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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إجراء تعديالت دستورية و  /أو أي إجراء تشريعي مناسب لضمان حماية وإنفاذ حقوق الفتيات والنساء في التعليم ،خالل دورة الحياة
كاملةً
اتخاذ تدابير لزيادة نفاذ الفتيات إلى التعليم والتدريب التقني والمھني والتدريب وتطوير مھاراتھم واستبقائھن في الدراسة واستكمالھا
تعزيز المناھج التعليمية لزيادة االستجابة الجنسانية والقضاء على التحيز ،في جميع مستويات التعليم
مراجعة وتطوير مناھج تعليمية غير نمطية وكتب مدرسية ومواد تعليمية للقضاء على الصور النمطية الجنسانية التقليدية والتصدي للعنف
القائم على أساس النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات.
توفير التدريب على المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان للمعلمين وغيرھم من المھنيين في مجال التعليم
دمج التعليم المناسب وفقا ً للعمر في مجال حقوق اإلنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين وتعليم السالم في المناھج الدراسية على جميع
المستويات
تعزيز بيئات تعليمية آمنة وشاملة خالية من التحرش للنساء والفتيات ،بما في ذلك استخدام التكنولوجيا واإلنترنت
زيادة الوصول إلى المھارات والتدريب في المجاالت الجديدة والناشئة ،ال سيما العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات )(STEM
والطالقة الرقمية ومحو األمية
ضمان النفاذ إلى المياه اآلمنة وخدمات الصرف الصحي وتسھيل إدارة النظافة الشھرية ،خاصة في المدارس وغيرھا من أطر التعليم /
التدريب
ّ
تعليمھن في حالة الحمل و  /أو األمومة
تشديد التدابير لمنع حمل المراھقات وتمكين الفتيات المراھقات من مواصلة
ضمان مشاركة النساء في إدارة المؤسسات التعليمية
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(
التح ّرر من العنف والوصم والصور النمطية
نصيحة لعملية المجموعة :قد ترغب في مناقشة ھذه القضايا ،وتجميع مجموعة من القضايا لتشجيع التفكير خارج "الصومعة".
مجاالت االھتمام األساسية
د .العنف ضد النساء
ط .حقوق اإلنسان للمرأة
ي .النساء ووسائل اإلعالم
ل .الطفلة

 .12في السنوات الخمس الماضية ،ما ھي أشكال العنف ضد النساء والفتيات التي أعطاھا بلدك األولوية للعمل؟
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 oعنف الشريك الحميم  /العنف األسري ،بما في ذلك العنف الجنسي واالغتصاب الزوجي
 12المواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  5تتخذ الحكومات التدابير المناسبة للقضاء على الصور النمطية
الجنسانية؛ المادة  10ينبغي أن تحصل النساء والفتيات على التوجيه العملي والمھني وأن يحصلن على فرص التعليم على قدم المساواة مع الرجال أو
الفتيان؛ التوصية العامة رقم  (2017) 36بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة 1 :القضاء على الفقر؛  4جودة التعليم؛  8العمل الالئق؛  12االستھالك المستدام؛  13العمل على تغيير المناخ.
 13المواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  2تتخذ الحكومات خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛
التوصية العامة رقم  35بشأن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي ضد النساء ،وتحديث التوصية العامة رقم 19؛ التوصية العامة رقم  31بشأن
الممارسات الضارة.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة 5 :المساواة بين الجنسين؛  11مدن ومجتمعات مستدامة؛  16السالم والعدالة والمؤسسات القوية.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التحرش الجنسي والعنف في األماكن العامة واألماكن التعليمية والعمل
العنف ضد النساء والفتيات الذي تسھله التكنولوجيا )مثل العنف عبر االنترنت ،والترصد عبر اإلنترنت(
قتل اإلناث
العنف ضد النساء في السياسة
زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
ممارسات ضارة األخرى
االتجار بالنساء والفتيات
العنف الذي تمارسه الجھات الفاعلة الحكومية
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .13ما ھي اإلجراءات التي ح ّددھا بلدك كأولوية في السنوات الخمس الماضية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؟
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o

إدخال أو تعزيز قوانين العنف ضد النساء ،وإنفاذھا وتنفيذھا
مراقبة العنف ضد فئات معيّنة حسب اإلثنية  /العرق ،وحالة السكان األصليين أو األقليات ،ولون البشرة ،والوضع االجتماعي االقتصادي
و  /أو الطبقة ،واللغة ،والدين أو المعتقد ،والرأي السياسي ،واألصل القومي ،والحالة الزوجية ،األمومة ،الحالة األبوية ،العمر ،الموقع
الحضري أو الريفي ،الحالة الصحية ،اإلعاقة ،ملكية الممتلكات ،كونھا مثلية ،كونھا ثنائية الميول الجنسية ،مغايرة الھوية الجنسية أو من
حملة صفات الجنسين ،األمية
ً
مراقبة العنف ضد النساء الالتي يطلبن اللجوء ،أو الالجئات أو النازحات داخليا أو عديمي الجنسية ،والترمل ،وحالة الھجرة ،وإدارة
األسر ،ومعايشة فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز ،والحرمان من الحرية ،واالتجار أو الدعارة ،والنساء في حاالت النزاع المسلح،
البعد الجغرافي والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
تقديم أو تحديث أو توسيع نطاق خطط العمل الوطنية إلنھاء العنف ضد النساء والفتيات
استحداث أو تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة نفاذ النساء إلى العدالة )مثل إنشاء محاكم متخصصة ،وتدريب القضاء والشرطة ،وأوامر
الحماية ،والجبر والتعويض ،بما في ذلك قضايا قتل اإلناث ،واإلنفاذ ومكافحة اإلفالت من العقاب ،وتحسين نظام األدلة الجنائية لتحسين
جودة المالحقة القضائية ونزاھة القرارات القضائية في نھاية المطاف ،وإمكانية المحاكمة بحكم المنصب  /بال ضحية ،والوضوح في
االختصاص القضائي في البلدان ذات النظم القانونية التعددية(
تقديم أو تعزيز خدمات مجانية وعالية الجودة للناجين من العنف )مثل المالجئ ،وخطوط المساعدة ،والخدمات الصحية المتخصصة،
والخدمات القانونية ،والعدالة ،وتقديم المشورة ،واإلسكان(
تقديم أو تعزيز استراتيجيات لمنع العنف ضد النساء والفتيات )مثل في قطاع التعليم ،في وسائل اإلعالم ،تعبئة المجتمع ،العمل مع الرجال
والفتيان(
رصد وتقييم األثر ،بما في ذلك توليد األدلة وجمع البيانات ،بما في ذلك ما يتعلق بفئات معينة من النساء والفتيات
اتخاذ أو تعزيز التدابير لتحسين فھم أسباب وعواقب العنف ضد النساء لجھة المسؤولين عن تنفيذ التدابير الرامية إلى إنھاء العنف ضد
النساء والفتيات
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .14ما ھي االستراتيجيات التي استخدمھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لمنع العنف ضد النساء والفتيات؟
o
o
o
o
o

رفع الوعي العام وتغيير المواقف والسلوكيات
العمل في التعليم االبتدائي والثانوي ،بما في ذلك التعليم الجنسي الشامل
التعبئة على مستوى القواعد الشعبية وعلى مستوى المجتمع
تغيير تمثيل النساء والفتيات في وسائل اإلعالم
العمل مع الرجال والفتيان

 oبرامج المرتكبين
 oغير ذلك
الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .15ما اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لھما بسبب التحرش
الجنسي عبر اإلنترنت والترصد عبر اإلنترنت والمشاركة غير المتوافقة للصور الحميمة؟
o
o
o
o

توفير أو تعزيز التشريعات واألحكام التنظيمية
تنفيذ مبادرات لزيادة الوعي تستھدف الجمھور العام والشابات والشبان في األطر التعليمية
العمل مع مزودي التكنولوجيا لضبط الممارسات التجارية الجيدة وااللتزام بھا
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .16ما ھي اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لمعالجة طريقة تصوير النساء والفتيات والتمييز و  /أو
التحيز على أساس النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم؟
o
o
o
o
o
o
o

سن ،وتعزيز ،وإنفاذ اإلصالحات القانونية لمكافحة التمييز و  /أو التحيز على أساس النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم
اعتماد قوانين ملزمة لوسائل اإلعالم ،بما في ذلك لإلعالن
دعم صناعة اإلعالم لتطوير مدونات سلوك طوعية
توفير التدريب للمحترفين في مجال اإلعالم لتشجيع إنشاء واستخدام صور غير نمطية ومتوازنة ومتنوعة للنساء والفتيات في وسائل
اإلعالم
تعزيز مشاركة المرأة وقيادتھا في وسائل اإلعالم
إنشاء أو تعزيز خدمات حماية المستھلك لتلقي ومراجعة الشكاوى المتعلقة بمحتوى الوسائط أو التمييز  /التحيز القائم على النوع
االجتماعي في وسائل اإلعالم
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .17ھل اتخذ بلدك أي إجراء خالل السنوات الخمس الماضية للتصدي للعنف ضد مجموعات معينة من النساء الالjي يواجھن
أشكاالً متعددة من التمييز؟
نعم  /كال
إذا كانت اإلجابة نعم ،فھل أُجريت تقييمات بشأن تأثيرھا على النساء والرجال على التوالي؟
المشاركة والمساءلة والمؤسسات المستجيبة للنوع االجتماعي

14

نصيحة لعملية المجموعة :قد ترغب في مناقشة ھذه القضايا ،وتجميع مجموعة من القضايا لتشجيع التفكير خارج "الصومعة".
مجاالت االھتمام األساسية
ز .المرأة في السلطة وصنع القرار

 14مواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :المادة  7الحق في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وأداء جميع الوظائف
العامة؛ المادة  8ضمان للمرأة فرصة تمثيل حكومتھا على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية؛ التوصية العامة رقم  23الحياة السياسية
والعامة.
أھداف التنمية المستدامة ذات الصلة 5 :المساواة بين الجنسين؛  10الحد من عدم المساواة؛  11مدن ومجتمعات مستدامة؛  13العمل المناخي؛  16السالم
والعدالة والمؤسسات القوية.

ح .اآلليات المؤسسية للنھوض بالمرأة
ط .حقوق اإلنسان للمرأة
ي .النساء ووسائل اإلعالم
ل .الطفلة

 .18ما ھي اإلجراءات والتدابير التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع
القرار؟
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

إصالح الدستور والقوانين والتنظيمات التي تعزز مشاركة النساء في السياسة ،وخاصة على مستوى صنع القرار ،بما في ذلك إصالح
النظام االنتخابي
اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ،مثل الحصص والمقاعد المحجوزة والمعايير واألھداف لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار
وضع قوانين وأنظمة تعزز مشاركة النساء في الخدمة الخارجية ومشاركة النساء في التمثيل الدولي أو في العمل نيابة عن الدولة ،بما في
ّ
وأقدميتھن في القطاع المعني
ذلك العضوية في الوفود الحكومية إلى المؤتمرات الدولية والترشيحات ألدوار حفظ السالم أو حل النزاعات،
ضمان عدم التمييز ضد النساء في منظمات مثل األحزاب السياسية والنقابات ،والتي قد ال تخضع مباشرة اللتزامات بموجب االتفاقية
 оتحليل ومشاركة العوامل التي تساھم في قلة تمثيل النساء كأعضاء ومسؤوالت في األحزاب السياسية ونقابات العمال ومنظمات أرباب
العمل والجمعيات المھنية  -تنفيذ بناء القدرات وتنمية المھارات وغيرھا من التدابير
تشجيع مشاركة األقليات والشابات ،بما في ذلك من خالل برامج التوعية واإلرشاد
توفير فرص لإلرشاد والتدريب في القيادة وصنع القرار والتحدث أمام الجمھور وتأكيد الذات والحمالت السياسية
اتخاذ تدابير لمنع العنف ضد النساء في السياسة والتحقيق فيه ومالحقته والمعاقبة عليه
جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء ،بما في ذلك في المناصب المعينة والمنتخبة
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .19ما اإلجراءات التي اتخذھا بلدك في السنوات الخمس الماضية لزيادة نفاذ النساء إلى التعبير والمشاركة في صنع القرار في
وسائل اإلعالم ،بما في ذلك من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
o

o
o
o
o
o

تعزيز توفير التعليم والتدريب المھني والتقني الرسمي في وسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك في مجاالت
اإلدارة والقيادة  -اتخاذ تدابير لتعزيز وصول النساء والفتيات إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإمكانية تحم ّل تكلفتھا واستخدامھا
)مثل مراكز الواي فاي المجانية ،ومراكز تكنولوجية مجتمعية ،وإزالة الوصم عن استخدام اإلنترنت والھواتف المحمولة من قبل النساء
والفتيات(
ً
تقديم استجابة للعنف المتصل بالتكنولوجيا الذي تواجھه النساء والفتيات بشكل ال يؤثر سلبا على حرية التعبير ،بما في ذلك التعبير الجنسي
والجنساني لجھة النساء والفتيات
اعتماد تنظيمات لتعزيز المساواة في األجور واالحتفاظ بھا والتقدم الوظيفي للنساء في مجال اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تعاون مع أصحاب العمل في مجال اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين السياسات الداخلية وممارسات التوظيف على
أساس طوعي
توفير الدعم للشبكات والمنظمات اإلعالمية النسائية
غير ذلك

الرجاء تقديم حالة كمثال  /بيانات) .صفحتان كحد أقصى(

 .20ھل تقوم أنت أو الدولة بتتبع نسبة الميزانية الوطنية المستثمرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء )الميزانية
المراعية للمنظور الجنساني(؟
نعم  /كال

