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تقديم

يالحــظ أنــه عــادة مــا تغيــب وجهــة النظــر العربيــة عنــد قيــام الجهــات الدوليــة بصياغــة األدلــة الخاصــة بواقــع املــرأة أو 

برصــد الفجــوة النوعيــة، لــذا، تبنــت منظمــة املــرأة العربيــة فكــرة إعــداد دليــل يراعــي خصوصيــة الســياقات الثقافيــة 

واالجتامعيــة املحيطــة باملــرأة العربيــة بحيــث يتخطــى قصــور األدلــة الدوليــة عــن اإلحاطــة بحالــة املــرأة العربيــة بســبب 

غيــاب املنظــور العــريب عنــد تصميمهــا، األمــر الــذي يعطــي نتائــج غــر واقعيــة فيــام يتعلــق بأوضــاع املــرأة العربيــة. 

وكان مــن املهــم أن يســبق عمليــة بنــاء هــذا الدليــل العــريب القيــام بتحليــل نقــدي لعينــة مــن أشــهر األدلــة الدوليــة 

ذات الصلــة، بهــدف التعــرف عــى أهــم مــا يؤخــذ عــى هــذه األدلــة ليتــم تجنبــه يف الدليــل العــريب، إضافــة إىل التعــرف 

عــى إيجابياتهــا ليتــم االحتفــاظ بهــا. فقامــت منظمــة املــرأة العربيــة بإجــراء دراســة نقديــة لعــدد مــن األدلــة الدوليــة 

لقيــاس أوضــاع املــرأة، وقــد تناولــت بالتحليــل بعــض األدلــة الدوليــة مــن حيــث طــرق بنــاء تلــك األدلــة وطــرق جمــع 

البيانــات للمــؤرشات املســتخدمة فيهــا، وطريقــة احتســاب املــؤرشات، وبيــان مــدى مصداقيتهــا؛ فأظهــرت تلــك الدراســة 

أن واحــدة مــن أبــرز أوجــه القصــور التــي تعــاين منهــا األدلــة محــل هــذه الدراســة بصفــة عامــة هــو ضعــف املشــاركة 

الفاعلــة يف بنــاء هــذه األدلــة مــن جانــب الجهــات التــي تطبــق عليهــا، وهــم يف هــذه الحالــة دول العــامل. وأشــارت إىل 

أن األدلــة يتــم تطويرهــا مــن قبــل املنظــامت الدوليــة باالســتناد إىل خــرات ومعــارف مل تأخــذ يف اعتبارهــا واقــع النســاء 

يف أقاليــم العــامل املختلفــة.

الدليــل هــو عبــارة عــن وثيقــة تحتــوي عــى أدلــة لقيــاس تطــور وضع املــرأة يف مجــاالت عمــل املنظمة الســبع )السياســة- 

االقتصــاد- االجتــامع- الصحــة- التعليــم- اإلعــالم- القانــون(. يهــدف الدليــل إىل أن يعكــس واقــع املــرأة العربيــة ودرجــة 

تطورهــا، وميكنــه أن يقــدم صــورة صادقــة عــن أحــوال املــرأة العربيــة كونــه يتســم بدرجــة عاليــة مــن املصداقيــة، فيعمــل 

كدليــل مرشــد للسياســات الهادفــة لتطويــر املجتمعــات العربيــة مــن خــالل تطويــر أوضــاع أحــد مكونيهــا الرئيســيني، أال 

وهــو املــرأة املواطنــة. 

ال يوفــر الدليــل معلومــة رقميــة وإمنــا يوفــر منــاذج مــن اســتامرات ميكــن للباحــث اســتخدامها لجمــع بيانات حــول أحوال 

املــرأة العربيــة. وقــد تــم تصميــم االســتامرات لجمــع البيانــات يف أكــر مــن مجــال. وجــرى تصميــم تلــك االســتامرات 

بطريقــة توحــد مصــدر جمــع املعلومــة فيحــدد للباحــث البيــان ومصــدر رئيــي معــني ميكنــه الحصــول عــى ذلــك البيــان 

مــن خاللــه.

ومــن املقــرر أن يتــم وضــع الدليــل بتــرف صنــاع السياســات وأصحــاب القــرار يف املنطقــة العربيــة وكذلــك الباحثــني 

والدارســني ألوضــاع املــرأة العربيــة واملنظــامت الحكوميــة وغــر الحكوميــة املهتمــة باملــرأة العربيــة.

                                                                                                                                                        السفرية  مرفت تالوي
املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية
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مقدمة الدليل

يف خضــّم مــا صــدر ويصــدر أو مــا ينــر مــن أبحــاث وبيانــات وتقاريــر تُرفــع تباعــاً حــول أوضــاع املــرأة مــن جانــب عــدة دول 

أو منظــامت محليــة، اقليميــة ودوليــة، أصبــح لزامــاً اعتــامد مقاييــس ومعايــر تتشــابه أو تتطابــق. إذ أن ذلــك يكفــل مقارنــة 

مخرجاتهــا بــني دولــة وأخــرى، أو بــني فــرة زمنيــة وفــرات ســابقة لهــا أو الحقــة.

ــا املــرأة يف دول ويف  ــر عــن حــاالت مــن التطــور أو الركــود أو الراجــع يف قضاي ــدة للتعب ــة موّح ــزم مبقارب هــذه املقاييــس تلت

مجتمعــات وبيئــات مختلفــة. إن قضايــا النســاء التــي نشــر إليهــا هنــا قلــام تختلــف، إذ تعــود مبعظمهــا إىل انتقــاص يف تحقيــق 

العدالــة واملســاواة وتجاهــل للتمييــز املــامرس ضــد املــرأة. كــام أنهــا تعكــس تخــاذالً يف ايفــاء بعــض الــدول بالتزاماتهــا حيــال 

املــرأة بالرغــم مــن توقيعهــا عــى املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة القاضيــة بإزالــة جميــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة.

ــدات يف دول  ــام واألجن ــح يف مقدمــة امله ــا أصب لكــن مــن االنصــاف اإلشــارة أن متكــني املــرأة وتوفــر ســبل النهــوض بأوضاعه

ــق االســتقرار الداخــي، والتطــور  ــة فحســب، وإمنــا لتحقي ــة والدولي ــة أو االقليمي ــا الوطني ــاب التزاماته ــس مــن ب متعــددة. لي

االقتصــادي والعلمــي واالجتامعــي. ثــم أنــه يعــزز قدرتهــا عــى انتهــاج التنميــة املســتدامة التــي تســتحيل دون املســاواة بــني 

ــة والوطــن. ــة واملواطــن أي بــني ركنــي الدول املواطن

مشروع الدليل

ارتــأت منظمــة املــرأة العربيــة القيــام مبــروع يــؤدي إىل وضــع منظومــة مــن املعايــر تعتمــد لقيــاس أوضــاع املــرأة يف املنطقــة 

 Data Base العربيــة. هــذه املعايــر التــي تعــرف باألدلــة أو املــؤرشات ســتفيض إىل إنشــاء قاعــدة معرفيــة أو قاعــدة بيانــات

ــراتيجيات  ــات واالس ــي السياس ــرار وواضع ــاع الق ــدى صّن ــة ل ــدة، وخاص ــات ع ــدى جه ــد ل ــة تعتم ــة عالي ــون ذات صدقي تك

والرامــج التنمويــة وامليزانيــات.

تســتخدم هــذه القاعــدة املعرفيــة أيضــاً كآليــة رصــد ملــدى نجــاح الخطــط والسياســات الهادفــة لتحقيــق مســتلزمات النهــوض 

باملــرأة بإنفــاذ العدالــة واملســاواة املنشــودتني.

ــث  ــق، بحي ــات ويف التطبي ــني والتريع ــة يف القوان ــا عدال ــني أو استنســابيتني، إمن ــر انتقائيت ــة ومســاواة غ ــا عدال املقصــود هن

ــع. ــر املجتم ــة وتطوي ــاج، ويف التنمي ــة ويف االنت ــة، يف املواطن ــق الراك ــرص، وتطبّ ــوق والف تتســاوى الحق

إن املخــزون املراكــم مــن املعلومــات والحقائــق الناشــئة مــن مخرجــات األدلة/املــؤرشات ســتوفر أيضــاً مرجعــاً ومــورداً يُفــرض 

ــا ســرد  ــة ككل. إمنــا يتوجــب اإلشــارة أن م ــة وشــؤون املنطق ــرأة العربي ــني والدارســني يف شــؤون امل ــاول الباحث أن يكــون مبتن

مــن مــؤرشات يف الدليــل الــذي نحــن بصــدده، ســيكون خاضعــاً للتحديــث يف فــرات زمنيــة منتظمــة، تكــون مرتبطــة ومواكبــة 

للتطــور والتغيــر يف املنطقــة العربيــة، خاصــًة مبــا يتعلـّـق بأوضــاع املــرأة. وال بــد للمــؤرشات أن تكــون مســتجيبة ملــا يطــرأ مــن 

تطلعــات واحتياجــات مســتجّدة، وإال تخلّفــت عــن نقــل الواقــع بشــفافية وصدقيــة كــام يُفــرض بهــا.

نــدرك ونتوقــع أن تكــون االســتفادة مــن هــذه املــؤرشات وحتــى اســتخداماتها غــر متطابقــة بــني كل الــدول العربيــة، الختــالف 

يف ظروفهــا والتنــوع يف ثقافاتهــا.
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اجملاالت املعتمدة
تنبثــق املــؤرشات مــن بنيــة منطيــة تتــدّرج مــن العــام إىل الخــاص لتصــل إىل أصغــر وأهــم مكوناتهــا، وهــو املــؤرّش أو الدليــل 

الــذي نحــن بصــدده. فاملكــون األكــر لهــذه املنظومــة هــو املجــال.

وقــد اختــارت منظمــة املــرأة العربيــة ســبعة مجــاالت اعترتهــا األكــر تأثــراً يف حيــاة املــرأة واألكــر قــدرة عــى تظهــر صورتهــا 

واإلحاطــة بأوضاعهــا.

املجاالت السبعة املنتقاة والخبريات/الخرباء املختصون اللذين وضعوا الدليل:

ــة لشــؤون - املرأة يف السياسة وصنع القرار: ــة اللبناني ــة، عضــو الهيئ ــوان، أســتاذة جامعي ــا كي ــورة/ فادي  األســتاذة الدكت

ــان.  ــة- لبن ــة، عضــو املكتــب التنفيــذي ملنظمــة املــرأة العربي املــرأة اللبناني

ــة - املرأة يف القانون: ــوراه يف الجامع ــايل للدكت ــد الع ــة يف املعه ــتاذة جامعي ــازوري، أس ــى ع ــورة/ لي الدكت

اللبنانيــة، وعضــو املكتــب التنفيــذي يف الهيئــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة اللبنانيــة- لبنــان.

 الدكتور/ بلقاسم بن روان، أستاذ التعليم العايل يف علوم اإلعالم و اإلتصال- الجزائر.- املرأة يف اإلعالم:

الدكتــورة/ منــى مؤمتــن، األمينــة العامــة املســاعدة ومستشــارة التخطيــط االســراتيجي - املرأة يف الرتبية و التعليم: 

باللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة- األردن.

 الدكتــورة/ دنيــا أحمــد عبداللــه، مديــر مركــز دعــم املــرأة و القائــم بأعــامل مديــر عــام - املرأة يف االجتامع:

السياســات و التطويــر- البحريــن.

 الدكتورة/ نجيبة عبد الغني، وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان- اليمن.- املرأة يف الصحة:

 األســتاذة/ وفــاء ماجــد أحمــد ماجــد، مديــر عــام بــاإلدارة املركزيــة للدراســات والبحوث - املرأة يف االقتصاد:

ــة  ــة العام ــزي للتعبئ ــاز املرك ــي يف اإلدارة – الجه ــوع األجتامع ــؤول الن ــكانية ومس الس

واإلحصــاء- مــر.

ــات.  ــدة موضوع ــن ع ــور يتضّم ــاور واملح ــدة مح ــم إىل ع ــدرج القس ــام، ويت ــدة أقس ــي إىل ع ــكل منط ــال بش ــم كل مج ينقس

ــز  ــدين، ومراك ــع امل ــامت املجتم ــة ، ومنظ ــامت الحكومي ــد املنظ ــذي يرف ــزان ال ــؤرشات اي الخ ــق امل ــوع تنبث ــن كل موض وم

االبحــاث الرســمية و الخاصــة  مبــا تحتاجــه ملعرفــة أوضــاع املــرأة لالســتناد واالسرشــاد بهــا يف وضــع التقاريــر والخطــط والرامــج 

ــر املرتجــى. ــر والتطوي والسياســات، إلحــداث التغي

ماهية املؤشرات
تــرد املــؤرشات بصيــغ مختلفــة ولكنهــا جميعــاً تفــيض إىل تأكيــد أو نفــي معلومــة أو أكــر، توصيــف حالــة أو حــاالت، واقعــة أو 

وقائــع تكــون كلهــا جــزءاً مــن اهتاممنــا لتثبيــت تقــدم محــرز أو تراجــع ونكــوٍص يف أحــوال املــرأة.



7 ي المنطقة العربية 2016
الدليل لقياس تطور وضع المرأة �ف

يشــرط يف لغــة املــؤرشات أن تكــون بســيطة ومبــارشة ال تحتمــل التأويــل أو االلتبــاس وتكــون قابلــة لالحتســاب. وهــي تتنــوع 

بــني جملــة بســيطة تســتدرج إجابــة بالتأكيــد أو بالنفــي، مثــالً: توفر/عــدم توفــر روضــة لألطفــال يف بيئــة عمــل املــرأة.

ــات  ــوزراء يف الحكوم ــرات إىل ال ــدد ونســبة الوزي ــالً: ع ــاً، مث ــا كالهــام مع ــة ورمب ــامً أو نســبة معيّن ــن أن نســتهدف رق أو ميك

ــد األخــر. ــة يف العق املعين

بعض املؤرشات تستدعي القيام باستقصاء أو تحليل أو مبقابالت أو بحث. 

وعى سبيل املثال:

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

تطور أعداد ونســب الطالبــات امللتحقات 	 االختصاصاتاملتعلامت
إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج التعليــم 
حســب  املاجســتر،  ملســتوى  العــايل 
)رســمية، خاصــة، مفتوحــة،  الجامعــة 
ــاص  ــل االختص ــب حق ــة(، وحس افراضي
)العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم 
ــة،  ــة والتقني ــوم التطبيقي ــة، العل الطبيعي
القانونيــة  العلــوم  الصحيــة،  العلــوم 
والسياســية، العلــوم االقتصاديــة وإدارة 

األعــامل..(،  يف العقــد األخــر.

تطــور أعــداد ونســب الطالبــات امللتحقــات 	 

إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج التعليــم 

العــايل ملســتوى الدكتــوراه، حســب الجامعة 

افراضيــة(،  مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية، 

)العلــوم  االختصــاص  حقــل  وحســب 

ــة،  ــوم الطبيعي ــة، العل اإلنســانية واالجتامعي

العلــوم  والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم 

والسياســية،  القانونيــة  العلــوم  الصحيــة، 

ــامل..(،  يف  ــة وإدارة األع ــوم االقتصادي العل

العقــد األخــر.

مــن البديهــي ان تكــون صياغــة كل األدلة/املــؤرشات يف هــذا املرجــع تشــّكلت وبُِنيــت مــن منظــور النــوع االجتامعــي خدمــة 

ألهــداف الدليــل الــذي نحــن بصــدده.

كــام أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون لــكل مــؤرش إطــار زمنــي و مــكاين محدديــن. لــذا اعتمــدت فــرات زمنيــة ُحــدد معظمهــا 

كــام يــي: »يف العقــد األخــر« أو يف »الســنوات العــر األخــرة« حيــث تتــالءم هــذه الفــرة الزمنيــة مــع طبيعــة املــؤرش. كذلــك 

صيغــت فــرات زمينــة ملــدد أقــر، مثــالً: »يف الســنوات الخمــس األخــرة« أو »يف الســنوات الثــالث األخــرة«. ولكــن مل نعتمــد 
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فــرات زمنيــة أصغــر مــام ذكــر. أحيانــاً اســتدعى املــؤرش اســتعامل »دورة« بــدل ســنوات، إذ أنهــا أكــر دقــة يف توصيــف حالــة 

معينــة يســتهدفها املــؤرش. 

مثالُ: »يف الدورات االنتخابية الثالث األخرة«.

مــن البديهــي أيضــاً ان يكــون للمؤرش/الدليــل إطــاٌر مــكايٌن محــدٌد. إذ تختلــف مفاعيلــه واســتدالالته حســب االطــار الجغــرايف 

الــذي يــؤرش إليــه. اعتمــدت أطــر ووحــدات مكانيــة نفرضهــا األكــر شــيوعاً يف املنطقــة العربيــة. مثــالً اعتمــدت املحافظــة فهــي 

وحــدة جغرافيــة وإداريــة شــائعة.

وهنــاك تحديــد جغــرايف لبيئتــن لهــام ميــزات طبيعيــة واجتامعيــة وثقافيــة ومعيشــية مشــركة. كان ال بــّد مــن اعتامدهــام ألنهــا 

تضيفــان أبعــاداً هامــة بالنســبة للمــؤرش وهــام: حرض/ريــف. 

بالرغــم مــن املحــاوالت الجــادة لوضــع دليــل يخــدم كافــة الــدول العربيــة وبلغــة تخاطــب وتواصــل واحــدة، ولكــن واجهتنــا 

اشــكالية يف مفــردات ومصطلحــات تشــكلت يف منطقــة دون غرهــا. وبعــض الكلــامت العاميــة أو مــا نســميها »املحكيــة« ارتقــت 

ألســباب عــدة إىل اللغــة الفصحــى يف بلــد دون اآلخــر. لقــد حاولنــا وضــع رشوح هامشــية لبعــض هــذه الحــاالت، ولكــن تعــّذر 

وضــع مــا يعادلهــا يف بلــدان عربيــة أخــرى. لــذا نتطلــع إىل يــوم يكــون بــني أيدينــا جميعــاً معجــم للمصطلحــات العربيــة بــكل 

تنوعاتهــا واختالفاتهــا وذلــك لحاجتنــا وحاجــة الباحثــني إليهــا.

ــة املــؤرشات أن تســتبع بأســامء للمؤسســات الرســمية وغــر الرســمية، والدوائــر، واملديريــات  يف ســياق متصــل يفــرض يف أدل

ومراكــز األبحــاث، ومؤسســات املجتمــع املــدين، وغرهــا، نُحيــل الباحــث إليهــا اليجــاد املعلومــات التــي يشــر إليهــا الدليــل/

املــؤرش. واملفارقــة أن هــذه األســامء تختلــف مــن بلــد عــريب إىل آخــر. ومــن املمكــن أن تتغــّر االســامء مــن زمــن إىل آخــر يف 

نفــس البلــد املعنــي. 

عــى ســبيل املثــال: املديريــة العامــة لإلحصــاء املركزي/الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي هــام إســامن رســميان ملؤسســتني 

نيتني.  لبنا

وليــس هنــاك مــن مرجــع يُشــر إىل مــا يــوازي إســمي املؤسســتني املذكورتــني أعــاله يف البلــدان العربيــة األخــرى، لــذا حــني تُذكــر 

»مصــادر مقرحــة للمعلومــات«، هــي حكــامً ليســت مصــادر حريــة وال شــاملة، وليــس مــن الــرورة أنهــا تحمــل نفــس االســم 

يف بلــد عــريب آخــر.

ــاً وضــع اســتامرات  ــب احيان ــم املخرجــات، تتطل ــا التذكــر أن املــؤرشات املتعــددة والواســعة االســتهدافات، ومــن ث يجــدر بن

ــا. ــؤرش. ويفضــل استشــارة ذوي الخــرة يف وضعه مســتجيبة للحاجــات املحــددة يف امل

كــام أن للمــؤرشات »ثقــالً أو وزنــاً« يف الحســاب االحصــايئ، لــه قواعــده وتطبيقاتــه وعــادة يستشــار ويعتمــد ذوي االختصــاص 

والخــرة يف هــذا املوضــوع.

                                                                                                                                                            
                                               األستاذة/  عايدة نعمان

                                                                                                              الخبرية املرشفة واملنسقة
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مقدمة حول مشاركة املرأة يف القرار السياسي
 

بقلم الدكتورة/ فاديا كيوان

تعتــر املشــاركة يف الحيــاة السياســية تتويجــا للحقــوق املدنيــة والسياســية التــي يتمتّــع بهــا املواطــن دون ســواه مــن املقيمــني 

ــون  ــز املواطن ــة، يتامي ــوق املدني ــن الحق ــد م ــة يف العدي ــني يف الدول ــع املقيم ــون م ــارك املواطن ــني يتش ــي ح ــا. فف ــة م يف دول

عــن ســواهم مــن املقيمــني لجهــة الحــق يف املشــاركة يف الحيــاة السياســية للدولــة. هــذه املشــاركة تتــوزّع بــني إبــداء الــرأي 

ــية  ــامت سياس ــزاب أو تنظي ــى أح ــاب ع ــية أو االنتس ــات سياس ــزاب أو جمعي ــيس األح ــية وتأس ــة والسياس ــؤون العام يف الش

موجــودة، أو املشــاركة يف أنشــطة ذات طابــع ســيايس ومــن ثــم املشــاركة يف االنتخابــات العامــة، املحليــة أو الجهويــة والوطنيــة، 

اقراعــا وترشــيحا.

تتنــاول الحيــاة السياســية ميــدان الشــؤون العامــة واملشــركة للجامعــة، عــى املســتوى املحــي كــام عــى املســتوى الجهــوي أي 

املناطقــي وعــى املســتوى الوطنــي. ويف األنظمــة الدميقراطيــة، يشــارك املواطنــون يف اختيــار النخــب التــي ســتمثّلهم يف املجلــس 

النيــايب والتــي تقــوم بدورهــا باختيــار الســلطة التنفيذيــة فتمنــح الحكومــات الثقــة وتراقــب أعاملهــا.

أمــا املشــاركة يف صنــع القــرار العــام فهــي تشــر اىل دائــرة أوســع مــن الدائــرة السياســية نفســها – التــي تتمحــور أساســا حــول 

الســلطة العامــة- وتشــمل املشــاركة يف املؤسســات النقابيــة واملهنيــة واملدنيــة واألهليــة. هــذه املشــاركة تتنــوع بــني املشــاركة يف 

أنشــطة إحــدى هــذه املؤسســات أو بعضهــا وبــني االنتســاب اىل مؤسســة أو أكــر وتقلـّـد مواقــع مســؤولية فيهــا.

يتبــني مــن اســتعراض التاريــخ الحديــث للمجتمعــات اإلنســانية، أن املشــاركة السياســية اتســعت تدريجيًــا. ففــي مرحلــة أوىل، 

كانــت املشــاركة يف االنتخابــات العامــة تقتــر عــى املواطنــني الذيــن يدفعــون الرائــب ومــن ثــم اتســعت لتصبــح قامئــة عــى 

مبــدأ مشــاركة جميــع املواطنــني يف االقــراع. وامللفــت أن اقــراع الجميــع بقــي لعقــود عــدة يف الغــرب، مقتــرا عــى الرجــال أي 

أنــه كان ســائدا يف ذهــن العامــة كــام الخاصــة أن املواطنــة هــي صفــة يتمتــع بهــا الرجــل حــرا وأن املــرأة تتبــع دامئــا الرجــل.

وكان لإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان وللرعــة الدوليــة التــي تأسســت عليــه تأثــر كبــر يف توســيع دائــرة التمتــع بالحقــوق، 

عــى اختالفهــا، لتشــمل املــرأة إىل جانــب الرجــل. وجــاء ذلــك متأخــرًا يف كل الــدول ) الواليــات املتحــدة األمركيــة 1920، فرنســا 

1945، لبنــان 1953، الــخ...(.

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــا الرع ــي أطلقته ــع هــذه الت ــوة الدف ــد ق ــى بع ــت وحت ــية بقي ــاة السياس ــرأة يف الحي ــن مشــاركة امل لك

ــادرة إىل الرشــح  ــة عــن املب ــا ولفــرة طويل ــة متام ــت غائب ــام بقي ــة في ــات العام ــا يف االنتخاب ــإدالء صوته اإلنســان، محصــورة ب

لالنتخابــات. ويف الحــاالت النــادرة التــي ترشــحت فيهــا نســاء لالنتخابــات، كان هنــاك إهــامل شــبه كي لهــذا الرشــيح مــن قبــل 

معــّدي اللوائــح كــام مــن قبــل الناخبــني.
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وفيــام مل يكــن هنــاك مقاومــة ثقافيــة أو سياســية تذكــر أمــام فكــرة »اقــراع املــرأة«، تعالــت التحفظــات عــى مشــاركتها يف 

االنتخابــات ترشــيًحا. وســادت التحفظــات أوســاط النســاء كــام الرجــال ولكــن ال داعــي للتذكــر أن أوســاط الرجــال كانــت أكــر 

تشــّددا يف املامنعــة. أمــا الحجــج لهــذه املامنعــة، فكانــت بصــورة رئيســية تتمحــور حــول »أدوار املــرأة« و«أدوار الرجــل«، وهــي 

بالطبــع أدوار منطيــة لكليهــام. فمــن القائــل بــأن األدوار السياســية هــي أدوار قياديــة والقيــادة هــي للرجــل يف كل املياديــن، 

إىل القائــل بــأن املــرأة ال تفقــه شــيئا بالشــؤون العامــة وبالتــايل ليــس لديهــا األهليــة الكافيــة لالهتــامم وإلدارة الشــؤون العامــة، 

إىل القائــل بــأن الطبيعــة “أعطــت املــرأة أدوارا أرسيــة انطالقــا مــن األمومــة مــرورا بالعنايــة باألطفــال واألوالد وبــاألرسة بصــورة 

ــم عقلهــا وأن مــن يعطــي  ــة وال تحّك ــاك مــن رأى أن املــرأة عاطفي عامــة، مبــا فيهــا األزواج بالطبــع وســائر افــراد األرسة. وهن

الحنــان ال ميكــن أن يعطــي األوامــر ... إلــخ”.

يف األوســاط النســائية، راوحــت املقاومــة لفكــرة انخــراط املــرأة يف الحيــاة السياســية، بــني الحجــة بعــدم وجــود الوقــت لذلــك 

مــع كل األعبــاء املنزليــة، وتلــك الحجــة القائلــة بــأن املــرأة ليســت حــرة يف تحركاتهــا وعليهــا دامئــا أن تســتأذن األب او األخ أو 

الــزوج، إىل الحجــة القائلــة إن الوســط الســيايس هــو مخــادع ويطغــى عليــه منــاخ منــاف لألخــالق وأن املــرأة ال ميكــن أن تجاريــه 

أو الحجــة القائلــة بــأن املــرأة تتعــرض للتحــرش ولإلحــراج يف االختــالط مــع رجــال مــن غــر أفــراد أرستهــا...

ــة  ــؤون العام ــام أن الش ــية وفي ــة والسياس ــؤون العام ــامم بالش ــدم اهت ــدي- ع ــا زال يب ــن م ــن – وبعضه ــاء أبدي ــض النس وبع

ــن، أكان  ــامم بالسياســة لرجاله ــر االهت ــن أم ــك ويرك ــن لذل ــرى بعــض النســاء ال يكرث ــع، ن ــي الجمي والسياســية تشــمل وتعن

ــوة أو أزواج. ــاء، إخ ــؤالء آب ه

ــا حيــث أن فكــرة املشــاركة أخــذت  ــا وبخاصــة يف أوســاط النســاء املتعلــامت والعامــالت اقتصادي تغــّر هــذا الوضــع تدريجي

طريقهــا إىل األذهــان وتصاعــد الوعــي يف أوســاط النســاء حــول اهميــة الشــأن العــام ورضورة االنفتــاح عــى امليــدان الســيايس 

ألنــه يــدور يف فلــك الشــؤون العامــة. وقــد منــا هــذا الوعــي بالتزامــن مــع انتشــار التعليــم بــني النســاء واتســاع دائــرة النقــاش 

محليــا ودوليــا حــول إقــرار حقــوق اإلنســان بكاملهــا ورضورة أن تتمتــع املــرأة بهــذه الحقــوق دون اســتثناء.

يف العــامل العــريب، بــدأ اهتــامم النســاء بالشــؤون العامــة قبــل أن يبــدأ الــكالم حــول حقــوق اإلنســان. فاندفعــت العديــد مــن 

ــدان الخــري واإلنســاين  ــي، اىل العمــل يف املي ــدءا مــن املشــاركة يف حــركات التحــرر الوطن ــام، ب النســاء للعمــل يف املجــال الع

واالجتامعــي، دعــام للمحتاجــني وتعبــرا عــن التضامــن اإلنســاين. كانــت النســاء العامــالت يف الوســط اإلنســاين والرعــايئ مــن 

االوســاط املخمليــة وامليســورة، وقــد تحــّول هــذا االتجــاه إىل منــط ســلكته العديــد مــن ســيدات املجتمــع حتــى قبــل أن تنشــأ 

ــة  ــات األدبي ــر الصالون ــام ع ــال الع ــى املج ــايض. وانفتحــت بعــض النســاء ع ــرن امل ــن الق ــات م ــة يف العريني ــدول الوطني ال

والثقافيــة وكذلــك عــر العمــل يف مجــال اإلعــالم والصحافــة. وقــد اندفعــت مجموعــات مــن النســاء نحــو املشــاركة يف املظاهرات 

ــن يف  ــاركت بعضه ــام وش ــالل. ك ــداب أو االحت ــتعامر أو االنت ــلطات االس ــه س ــتقالل يف وج ــة باالس ــك املطالب ــة وتل االحتجاجي

حــركات تحــرر مســلحة ويف الثــورات الوطنيــة.

مــع ذلــك، مل يتغــر التفكــر الســائد باتجــاه أن للمــرأة حقــوق بــل أن عليهــا واجبــات عامــة تجــاه مجتمعهــا ودولتهــا وأن عليهــا 

أن تســاهم شــخصيا ومبــارشة يف االهتــامم باملواضيــع العامــة واملشــاركة الناشــطة يف الحيــاة السياســية. 
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لكــن التبــّدل جــاء تدريجيــا وبشــكل متفــاوت مــن دولــة إىل أخــرى بــني الــدول العربيــة وبــني منطقــة وأخــرى ضمــن البلــد 

الواحــد وبــني فئــة اجتامعيــة وأخــرى.

إن الخلفيــة الثقافيــة التــي أسســت مبــدأ مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية ويف صنــع القــرار العــام هــي مجموعــة مبــادئ 

حقــوق اإلنســان. أمــا الخلفيــة القانونيــة املعياريــة فكانــت مجمــل االتفاقيــات الدوليــة التــي أبرمتهــا تباعــا كل الــدول العربيــة 

والتــي تدعــو إىل إقــرار الحقــوق املدنيــة والسياســية للمــرأة وإىل تشــجيعها عــى املشــاركة الناشــطة يف الحيــاة السياســية ويف 

ــز كافــة بحــق املــرأة – الســيداو- دعــت إىل اعتــامد  ــة ملكافحــة أشــكال التميي ــة الدولي صنــع القــرار العــام. حتــى أن االتفاقي

سياســة التمييــز اإليجــايب لتفكيــك الصــور النمطيــة وتشــجيع املجتمــع، برجالــه ونســائه، عــى تغير ســلوكه تجــاه هــذا املوضوع. 

وعرفــت سياســة التمييــز اإليجــايب يف مجــال املشــاركة السياســية بسياســة الكوتــا. تنوعــت الكوتــا بــني الكوتــا يف املجلــس النيــايب 

مبعنــى حجــز مقاعــد للنســاء مــن ضمــن مقاعــد مجلــس النــواب وبــني فــرض مقعــد أو مقاعــد يف اللوائــح االنتخابيــة مــع صــوت 

تفضيــي للمــرأة وبــني إلــزام اللوائــح بإدمــاج نســبة مــن النســاء بــني املرشــحني يف لوائــح مفتوحــة أو مقفلــة بحســب مــا يكــون 

عليــه النظــام االنتخــايب، نظامــا أكريــا، أو مبنيــا عــى النســبية.

باملعنــى الواســع للكلمــة، يعتــر كل شــكل مــن أشــكال االهتــامم بالسياســة أو بالشــؤون العامــة، نوعــا مــن املشــاركة يف الحيــاة 

ــراءة الصحــف  ــة وق ــار يف وســائل اإلعــالم الســمعية والبري ــار السياســية عــر نــرات األخب ــامم باألخب السياســية. مــن االهت

والدوريــات والكتــب املتصلــة بالقضايــا العامــة، إىل إبــداء الــرأي شــفاهة أو كتابــة باملواضيــع السياســية، إىل املبــادرة إىل االشــراك 

بالنشــاطات السياســية التــي تنظمهــا االحــزاب أو الجمعيــات مبــا فيهــا االجتامعــات والنــدوات والتجمعــات واملظاهــرات، إىل 

ــب  ــف وتدري ــة وتثقي ــطة توعي ــراك يف أنش ــا، إىل االش ــات اقراع ــاركة يف االنتخاب ــات، إىل املش ــزاب أو جمعي ــاب إىل أح االنتس

ومتكــني يف املجــال الســيايس، إىل املشــاركة يف الحمــالت االنتخابيــة للغــر، إىل املشــاركة يف االنتخابــات  العامــة، املحليــة والوطنيــة 

ترشــيحا، إىل تبــوء منصــب يف لجنــة أو لجــان استشــارية يف املواضيــع العامــة أو السياســية، إىل تبــوء منصــب ســيايس تريعــي أو 

حكومــي، إىل تبــوء منصــب قيــادي يف أحــد األحــزاب أو املنظــامت أو يف الدولــة. كذلــك تعتــر املشــاركة يف املؤسســات النقابيــة 

واملهنيــة واملدنيــة واألهليــة دليــال عــى انفتــاح املــرأة عــى الشــؤون العامــة يف مجتمعهــا، أكانــت مشــاركتها هــي باألنشــطة أو 

باالنتســاب إىل أي مــن هــذه املؤسســات وتقلّــد مواقــع مســؤولية فيهــا.

ــية أو  ــات سياس ــور اجتامع ــالل حض ــن خ ــية م ــاة السياس ــطة يف الحي ــاركة الناش ــر املش ــة، فتعت ــق للكلم ــى الضي ــا باملعن أم

االنتســاب إىل أحــزاب أو منظــامت سياســية أو املشــاركة يف فعاليــات توعيــة وتثقيــف وتدريــب ومتكــني يف املجــال الســيايس، 

أو املشــاركة يف حمــالت انتخابيــة، أو املشــاركة يف االنتخابــات اقراعــا، ترشــيحا، تبــوء منصــب ســيايس باالنتخــاب، أو بالتعيــني، 

ــخ... ــارصة أو الدعــوة للمشــاركة السياســية إل املشــاركة يف أعــامل لجــان سياســية للمن

لكــن األدلــة املعتمــدة عامــة لقيــاس املشــاركة السياســية للمــرأة تحــر املــؤرشات الدالــة عــى نســبة املشــاركة مــن قبــل املــرأة 

بتلــك املتصلــة باالنتســاب اىل أحــزاب وجمعيــات والرشــح لالنتخابــات العامــة، املحليــة أو الوطنيــة، والفــوز مبقعــد يف مجلــس 

النــواب أو مجلــس األعيــان أو الشــيوخ انتخابــا أو تعيينــا وكذلــك يف الحكومــة ويف املراكــز القياديــة يف الدولــة. يحتســب البعــض 

مشــاركة املــرأة يف صناعــة القــرار العــام مــن ضمــن املشــاركة العامــة عــى أســاس أنهــا مشــاركة يف االهتــامم بالشــؤون العامــة 
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ــك يف  ــة وكذل ــة القيادي ــة العام ــز اإلداري ــرأة يف املراك ــامد مــؤرشات تتصــل بعــدد ونســبة وجــود امل ــم اعت ويف هــذا اإلطــار يت

وظائــف الســلك الدبلومــايس ويف القضــاء.

ويتجــه بعــض آخــر إىل احتســاب عــدد ونســبة تبــوء نســاء مراكــز قياديــة يف مختلــف املؤسســات العامــة والخاصــة مــن إدارات 

ــة يف املؤسســات  ــز القيادي ــس إدارة يف املؤسســات الخاصــة واملراك ــة ومجال ــات مهني ــات، ونقاب ــة إىل نقاب ــة فني ومــالكات عام

الخاصــة )مركــز مديــر ومــا فــوق(، عــى اســاس أن هــذه املراكــز هــي مراكــز قياديــة وهــي بالتــايل تعكــس مــدى تقبــل املجتمــع 

لحضــور املــرأة يف املواقــع القياديــة مــن جهــة، ومــدى إقــدام املــرأة عــى الرشــح أو الدخــول يف منافســة لتبــوء هــذه املناصــب.

يبقى أن هناك ميادين من السهل احتساب أعداد ونسب تواجد النساء فيها وهي:

- األحزاب واملنظامت السياسية.

- املجالس النيابية واملجالس املحلية )املنتخبة(.

- الحكومات واملجالس األخرى )املعينة(.

ــان،  ــواب، رئاســة مجلــس األعي ــة، رئاســة الحكومــة، رئاســة مجلــس الن ــة )رئاســة الجمهوري ــة يف الدول - املراكــز القيادي

رئاســة مجلــس الشــيوخ، رئاســة مجلــس الشــورى(. 

- مجالس إدارة النقابات العاملية واملهنية ومجالس إدارة الجمعيات غر الحكومية.

ــة بنســبة املرشــحات، مــؤرشا مهــام  ــزات. مقارن ــة. ونســبة الفائ ــة األهمي ــات العامــة يف غاي ــر الرشــيحات لالنتخاب ــك تعت كذل

للمشــاركة السياســية.

ــع  ــاة السياســية ويف صن ــد مــن اإلشــارة إليهــام يف ســياق رصــد املياديــن واملــؤرشات ملشــاركة املــرأة يف الحي ــاك أمــران ال ب هن

القــرار العــام:

- رضورة اعتامد مقاربة جندرية يف رصد األعداد والنسب، بهدف إعطاء الدراسة طابعا شامال.

- إجــراء مقارنــات عاموديــة وأفقيــة. أمــا املقارنــات العاموديــة فهــي تلــك التــي تأخــذ نفــس الظاهــرة أو نفــس املــؤرش يف فرتــني 

زمنيتــني مختلفتــني لتبيــان مــدى التقــدم أو الراجــع الحاصــل يف حضــور املــرأة عدديــا ونســبيا. أمــا املقارنــات األفقيــة فيمكــن 

أن توّســع املقارنــة يف حقبــة واحــدة لتشــمل أكــر مــن قطــاع أو أكــر مــن بلــد، بهــدف فهــم األرقــام باملقارنــة مــع الغــر.

مــن جهــة أخــرى هنــاك مــؤرشات كميــة ومــؤرشات كيفيــة أو نوعيــة، يف قيــاس مشــاركة املــرأة سياســيا ويف دائــرة صنــع القــرار 

لعام. ا

إن امليادين الرئيسية التي تحتمل القياس الكمي هي اآلتية:

حضــور املــرأة يف االحــزاب واملنظــامت السياســية والنقابيــة واملهنيــة واملدنيــة واألهليــة، أعــدادا ونســبا وباملقارنــة مــع الرجــال. 

ومــن املعلــوم أن األحــزاب والتنظيــامت السياســية تهــدف بوضــوح إىل اســتاملة املواطنــني إىل صفوفهــا وهــي بطبيعــة الحــال 

ــاول  ــّرع عــن هــذا املــؤرش مــؤرش آخــر يتن ــم خــاص نســايئ. ويتف ــا تنظي ــامل يكــون لديه ــرأة. ويف أســوأ احت ــز ضــد امل ال متيّ
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تبــوء املــرأة مواقــع قياديــة يف األحــزاب والتنظيــامت السياســية، انتخابــا أو تعيينــا. أمــا املؤسســات النقابيــة واملهنيــة واملدنيــة 

واألهليــة، فحضــور املــرأة فيهــا طوعــي وطبيعــي.

مشاركة املرأة يف االنتخابات اقراعا باملقارنة مع الرجال

مشاركة املرأة يف االنتخابات العامة املحلية )املجالس البلدية والجهوية(

مشاركة املرأة يف االنتخابات العامة التريعية ترشيحا

فوز املرأة يف املجالس املحلية والتريعية بعدد من املقاعد

مشاركة املرأة يف الحكومات )تعيينا(

تبوء املرأة منصب قيادي يف الدولة )رئاسة إحدى املؤسسات الدستورية(

حضور املرأة يف مجالس إدارة النقابات العاملية واملهنية ومجالس إدارة الجمعيات غر الحكومية.

يعتــر التعيــني دليــال عــى وجــود إرادة سياســية صديقــة ومشــجعة للمــرأة، فيــام يعتــر تبــوء أي منصــب باالنتخــاب تقبــال مــن 

الــرأي العــام لتبــوء امــرأة منصبــا سياســيا. ويف مطلــق األحــوال، يعتــر الرشــح العلنــي ملنصــب عــام ودخــول املعركــة للحصــول 

عليــه )أي املنافســة أو تنظيــم حمــالت دعائيــة وإجــراء اتصــاالت ومفاوضــات( مــؤرش ملــدى اســتعداد وجهوزيــة املــرأة لإلقــدام 

ولالنخــراط يف املعــرك الســيايس.

عــى خــط آخــر، مــن الواجــب رصــد مــؤرشات لقيــاس مــدى اعتــامد الدولــة واملؤسســات العامــة والخاصــة، لسياســية داعمــة 

ومشــجعة لتبــوء املــرأة منصبــا سياســيا أو منصبــا إداريــا قياديــا. ويف هــذا اإلطــار، مــن الــروري التوقــف عنــد السياســة العامــة 

للدولــة يف مجــال مشــاركة املــرأة وإذا كان لــدى الدولــة سياســة متييــز إيجــايب يف هــذا املجــال ومــا هــي مالمــح هــذه السياســة 

وكيــف تتــم ترجمتهــا عمليــا يف مختلــف املناســبات: ســن قوانــني، توزيــع مــوارد، تســهيالت خاصــة للمــرأة، اعتــامد كوتــا، إعطــاء 

حوافــز، إلــخ،... وهــذا الجانــب يحتمــل – بــل قــل يســتوجب التحليــل املقــارن عاموديــا لقيــاس مــدى التبــّدل – اإليجــايب أحيانــا 

والســلبي أحيانـًـا- تجــاه مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية.

يف مــوازاة املــؤرشات الكميــة التــي ال تحتمــل التأويــل، خاصــة إذا كانــت قامئــة عــى أســاس مقاربــة جندريــة وإذا كانــت عامودية 

وأفقيــة، هنــاك حاجــة إلجــراء دراســات كيفيــة تتنــاول متغــرات محــددة وتقاطــع بعضهــا ألن يف هــذه الدراســات أدلّــة عــى 

الثقافــة الســائدة وعــى الســلوكيات االجتامعيــة مــن جهــة، وكذلــك عــى تأثــر العوامــل املجتمعيــة البنيويــة يف رســم اتجاهــات 

الــرأي واتجاهــات الســلوك عــى املــرأة وعــى الرجــل عــى حــد ســواء.

من الدراسات الكمية اىل الدراسات الكيفية املكّملة للمشهد

ــة بصــورة  ــة واملصــادر الرئيســية وحيــث الدراســة هــي كمي ــع واألدل ــة املحــاور واملواضي تذكــر الجــداول املرفقــة بهــذه الورق

رئيســية أو حســابية محــض.

لكن هناك حاجة للقيام بالعديد من الدراسات الكيفية بشكل مواز.
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فمثــال، هنــاك فائــدة مــن تحليــل تقاطــع بعــض املعايــر مثــل التعليــم واملداخيــل مــع نســبة املشــاركة السياســية للمــرأة. كذلــك 

هنــاك أهميــة يف تحليــل تطــور الذهنيــات وهــذا األمــر يأخذنــا إىل الدراســات الكيفيــة. 

هنــاك دراســة محتــوى أو مضمــون هــي ايضــا مــن الدراســات الكيفيــة التــي ميكــن تطبيقهــا عــى املناهــج والكتــب واملقــاالت 

الصحفيــة وايضــا عــى مضامــني التغريــدات والنقاشــات والســجاالت اإلعالميــة.

ميكــن أيضــا إجــراء دراســات عــى أســاس العينــة املركّــزة ملعرفــة اتجاهــات الــرأي يف بعــض األوســاط االجتامعيــة ومــدى تجاوبهــا 

مــع موضــوع املشــاركة السياســية للمرأة.

كذلــك ميكــن إجــراء تحليــل محتــوى ملجمــل الجهــد التريعــي تعديــال لقوانــني نافــذة أو قوانــني جديــدة، لرصــد االتجاهــات 

العامــة ومــدى تطورهــا.

مــن أهــم الدراســات الكيفيــة، إجــراء اســتطالعات رأي يف أوســاط الشــباب مــن الجنســني ملعرفــة مــدى اهتاممهــم مبوضــوع 

املشــاركة السياســية للمــرأة.

ــا  ــة م ــة ملعرف ــة مختلف ــادات يف أحــزاب مــن مشــارب إيديولوجي ــع قي ــالت م ــة ميكــن أن تعتمــد أيضــا املقاب الدراســة الكيفي

ــرأة خصوصــا. ــا ومشــاركة امل ــن مضمــون ملوضــوع املشــاركة السياســية عموم ــق م ــه كل فري يعطي

ــات كل مجتمــع )نســيجه  ــار خصوصي ــد وأن تأخــذ باالعتب ــا ال ب ــة عموًم ــا إىل ان الدراســات االجتامعي ــد مــن اإلشــارة ايًض ال ب

االجتامعــي، نظامــه الســيايس، ثقافتــه وثقافاتــه، مروحــة األحــزاب فيــه، قوانــني األحــزاب، قوانــني االنتخــاب، النظــام الربــوي، 

الركيبــة االقتصاديــة االجتامعيــة لشــعبه، عالقــة املدينــة بالريــف، املنظومــة القانونيــة، التزامــات الدولــة تجــاه األدوات القانونيــة 

الدوليــة، الثقافــة القانونيــة الســائدة، مــدى حيويــة املجتمــع املــدين، حــال الهيئــات النســائية، إلــخ...(

تضيق قامئة املعاير واملؤرشات بكل هذه الجوانب التي تستوجب تحليالً اجتامعيًّا خاًصا. 
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الباب األول: احلياة السياسية وصنع القرار العام
الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في الحياة السياسية وفي صنع القرار العام

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل أربعة أقسام، هي كاآليت:

القسم األول:

محور )1(: الدستور

محور )2(: القوانن

محور )3(: املراسيم الجمهورية أو الرئاسية

محور )4(: البيانات الوزارية
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األدلة املقرتحة

القسم األول: 

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

ــاً تفصيل جندري1- الدستور ــر تفصيلي ــي تذك ــتور الت ــود يف الدس ــبة البن نس

ــر. ــي ال تذك ــك الت ــال/ إىل تل ــاء والرج النس

نســبة البنــود يف الدســتور التــي تذكــر مبــدأ 

النســاء  بــني  السياســية  املشــاركة  و  املســاواة 

التــي ال تذكــر تلــك  والرجــال/ إىل 

- نص الدستور

ــاً تفصيل جندري2- القوانن ــي ذكــرت تفصيلي ــة الت ــني املدني جــدول بالقوان

النســاء والرجــال، ونســبتها إىل تلــك التــي ال تذكــر، 

والتــي صــدرت يف العقــد األخــر.

وجــود/ عــدم وجــود قوانــني املحاصصــة فيــام 

األنتخابــات  يف  املشــاركة  و  بالرشــيح  يتعلــق 

املحليــة و السياســية ونــوع املحاصصــة: جندريــة/ 

ــة  ــر جندري غ

- وزارة العدل

3- املراسيم الجمهورية أو 

تفصيل جندريالرئاسية\ الضهري املليك

أو  الرئاســية  أو  الجمهوريــة  باملراســيم  جــدول 

الضهــر امللــي التــي  ذكــرت تفصيليــاً النســاء 

ــك  ــر ذل ــي ال تذك ــك الت والرجــال ونســبتها إىل تل

التفصيــل، والتــي صــدرت يف العقــد األخــر.

للمجلــس  العامــة  األمانــة   -

الشــعب مجلــس  أو  النيــايب 

توفّر/عــدم توفـّـر فقــرة خاّصــة باملــرأة يف البيانــات فقرة خاّصة4- البيانات الوزارية

الوزاريــة خــالل عقــد مــن الزمــن.

- األمانــة العامــة لرئاســة مجلــس 

الــوزراء

5- محور التدابري التفضيلية 

والتحفيزية

جــدول بالتدابــر التحفيزيــة والتفضيليــة املتعلّقــة النشاط السيايس

وترشــيحاً،  )اقراعــاً  الســيايس  النســاء  بنشــاط 

اســتخداماً للوســائل اإلعالمية/اإلعالنيــة، تخفيضــاً 

ــد  ــدرت يف العق ــي ص ــخ(  الت ــح، إل ــة الرّش لتعرف

األخــر.

للمجلــس  العامــة  األمانــة   -

الشــعب مجلــس  أو  النيــايب 

جــدول بالتدابــر التفضيليــة يف التعيــني يف قيــادة املواقع القيادية

الدبلومــايس ويف  الســلك  الرســمية، يف  اإلدارات 

التمثيــل لــدى املنظــامت العربيــة والدوليــة التــي 

ــر. ــد األخ ــدرت يف العق ص

- وزارة الخارجية 

- مكاتب الوزراء يف كّل وزارة
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الدليل لقياس تطور وضع المرأة �ف

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

جــدول بالتدابــر التــي تفــيض إىل كبــح املنّمطــات املنمطات الجندرية

ــة  ــة املســبقة يف املســارات اآليل واألفــكار الجندري

ــرى  ــي تج ــات الت ــن يف املباري ــني الفائزي إىل  تعي

الدولــة،  مؤسســات  يف  العليــا  املراكــز  لتبــوء 

ودوليــة  عربيــة  ملناصــب  أشــخاص  ترشــيح 

 عليــا إلــخ... والتــي صــدرت يف العقــد األخــر.

- وزارة الخارجية 

- مكاتب الوزراء يف كّل وزارة

6- محور املعاهدات واملواثيق 

والربوتوكوالت الدولية ذات 

الصلة بالسياسة

جــدول باملعاهــدات واملواثيــق العربيــة والدوليــة ذكر املرأة

والتــي  تفصيــالً،  والرجــل  املــرأة  تذكــر  التــي 

أبرمــت يف العقــد األخــر.

- وزارة الخارجية 

القسم الثاين: مشاركة املرأة يف الحياة السياسية ويف صنع القرار

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- املشاركة يف السلطة 

التنفيذية

النسبة العددية 

للنساء الوزيرات

ــوزراء  ــدد ال ــبة لع ــاء بالنس ــرات النس ــدد الوزي ع

العقــد  شــّكلت يف  التــي  الــوزارات  الرجــال يف 

األخــر. 

- رئاسة الوزراء

عــدد الوزيــرات يف الــوزارات الســيادية يف الــوزارات الوزارات السيادية

التــي شــّكلت يف العقــد األخــر.

- رئاسة الوزراء

عــدد الوزيــرات يف الــوزارات األساســية يف الــوزارات الوزارات األساسية

التــي شــّكلت يف العقــد األخــر.

- رئاسة الوزراء

ــى ميزانية الوزارة ــي ع ــوزارات الت ــة لل ــة املخصص ــبة امليزاني نس

رأســها وزيــرة امــرأة بالنســبة للميزانيــة العامــة يف 

ــي شــّكلت يف العقــد األخــر. ــوزارات الت ال

- رئاسة الوزراء

الجامعات املستهدفة 

بالوزارة

ــي  ــوزارات الت ــني بال ــن املواطن ــني م ــبة املعين نس

ــوزارات األخــرى يف  عــى رأســها امــرأة بالنســبة لل

ــر. ــد األخ ــّكلت يف العق ــي ش ــوزارات الت ال

- رئاسة الوزراء

نســبة عــدد املوظفــني يف الــوزارات التــي عــى املوظفون

يف  األخــرى  للــوزارات  بالنســبة  امــرأة  رأســها 

األخــر. العقــد  التــي شــّكلت يف  الــوزارات 

- شــؤون املوظفــني يف رئاســة 

ــوزراء ال

طبيعــة الجهــة التــي لعبــت دوراً يف تعيــني املــرأة مصادر التعيني

يف  إلــخ(  نســائية  حزبيــة/  )روحيــة/  الوزيــرة 

الــوزارات التــي شــّكلت يف العقــد األخــر.

- اإلعالم املحّي
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

2- املشاركة يف السلطة 

الترشيعية

عــدد النــواب النســاء يف املجلــس النيــايب أو يف عدد النواب النساء

ــه  ــدورة األخــرة، ويف دورات ــس الشــعب يف ال مجل

املتتاليــة منــذ االســتقالل الوطنــي وحتــى تاريخــه.

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

عــدد األصــوات التــي نالتهــا كل واحــدة مــن عدد أصوات املقرعني

النــواب النســاء، ونســبتها إىل األصــوات التــي نالهــا 

الرابــح األخــر يف الدائــرة االنتخابيــة، عــى امتــداد 

ــد األخــر. العق

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

ــة اللجان النيابية ــة لجن ــز رئاس ــّوأن مرك ــوايت تب ــاء الل ــدد النس ع

نيابيــة، عــى امتــداد العقــد األخــر وتلــك اللــوايت 

كــّن عضــوات يف لجــان نيابيــة مــع ذكــر نســبتهن 

ــة. يف كل لجن

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

عــدد ونســبة املشــاريع التــي تقّدمــت بهــا نــواب املشاريع

النســاء يف الســنتني املاضيتــني /إىل نســبة  مــن 

ــى  ــال، ع ــواب رج ــا ن ــّدم به ــي تق ــاريع الت املش

ــر. ــد األخ ــداد العق امت

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

عــدد ومــّدة ونســبة املداخــالت التــي أدلــت بهــا املداخالت النيابية

ــال،  ــن الرج ــا م ــبة مثيالته ــاء / إىل نس ــواب نس ن

ــد األخــر. ــداد العق ــى امت ع

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

ــرأة يف االجتامعات ــة امل ــا لجن ــي عقدته عــدد االجتامعــات الت

ــداد العقــد األخــر. ــة، وعــى امت الســنة الحالي

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

املشاريع الخاّصة 

باملرأة

عــدد مشــاريع القــرارت الخاّصــة باملــرأة التــي 

ــل،  ــون العم ــة )قان ــان النيابي ــها اللج تعدها/تدرس

قوانــني األحــوال الشــخصية، قانــون العقوبــات...(، 

ــر. ــد األخ ــداد العق ــى امت ع

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

التعديالت القانونية 

الخاصة باملرأة

عــدد التعديــالت القانونيــة الخاصــة بأوضــاع املرأة 

والتــي أقرتهــا اللجــان النيابيــة، عــى امتــداد العقــد 

األخر.

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

اللقاءات بني اللجان 

الرملانية والهيئات 

النسائية

التــي  وبأعدادهــا  اللقــاءات  مبوضــوع  جــدول 

ــائية  ــات نس ــع هيئ ــة م ــان الرملاني ــا اللج عقدته

مدنيــة أو رســمية ذات صلــة بأوضــاع املــرأة، عــى 

ــر. ــد األخ ــداد العق امت

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا

عــدد املــرات التــي ورد فيهــا ذكــر “الجنــدر” املناقشات العاّمة

“النــوع اإلجتامعــي” يف ســياق املناقشــات العاّمــة 

ــر. ــد األخ ــداد العق ــى امت ــة، وع ــنة الحالي للس

ملجلــس  العامــة  األمانــة   -

لنــواب ا
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

3- املشاركة يف السلطة املحلية 

)البلدية واالختيارية(

حجم املشاركة يف 

املجالس البلدية أو 

املحلية 

مجالــس  أو  البلديــات  ورؤســاء  أعضــاء  عــدد 

ونســبة  النســاء  مــن  الواليــات  أو  املحافظــات 

النســاء/الرجال يف مجالــس البلديات أو املحافظات، 

األخــر. العقــد  امتــداد  عــى  الواليــات،   أو 

- وزارة الداخلية

عــدد األصــوات التــي نالتهــا كل واحــدة مــن أعضاء القاعدة االنتخابية

املجلــس البلــدي أو املجلــس املحــي مــن النســاء، 

ونســبتها إىل األصــوات التــي نالهــا الرابــح األول 

ــا  ــة، ومقارنته ــرة االنتخابي ــر يف الدائ ــح األخ والراب

بعــدد أصــوات الراســب األول بــني الرجــال يف 

 الــدورة نفســها، وذلــك عــى امتــداد العقــد األخــر.

- وزارة الداخلية

حجم املشاركة يف 

االختياريات

املجالــس  يف  النســاء  بعــدد  جــدول 

يف  الرجــال  إىل  النســاء  ونســبة  االختياريــة 

األخــر. العقــد  يف  الواليــات،  أو   املحافظــات 

 

- وزارة الداخلية

مــن القاعدة االنتخابية واحــدة  كل  نالهــا  التــي  األصــوات  عــدد 

ــن  ــارات م ــة أو املخت ــس االختياري عضــوات املجال

ــا  ــي ناله ــوات الت ــبتها إىل األص ــاء، ونس ــني النس ب

الرابــح األخــر يف الدائــرة االنتخابيــة، والخــارس 

األول وذلــك يف العقــد األخــر. 

4- االنتشار واملواقع يف 

املنظامت الحكومية: )انظر 

امللحق بأسامئها(

 موقع لتجميع 

املعلومات اإلحصائية

ــر  ــع ون ــاح لتجمي ــع مت ــر موق ــدم توفّ ــّر/ ع توف

اإلحصائيــات حــول العاملــني واملســتفيدين مصّنفــة 

جندريــاً.

نســبة النســاء املوظفــات/ إىل الرجــال املوظفــني يف املوارد البرية

املؤسســات الحكوميــة، بحســب طبيعــة التوظيــف 

ــة )أوىل،  ــة الوظيفي ــد(، بحســب الفئ )مــالك، تعاق

بحســب  العمريــة،  الفئــة  بحســب  ثانيــة،...(، 

الحالــة الزواجيــة، بحســب التحصيــل العلمــي، 

ــد األخــر. ــداد العق عــى امت

- شؤون املوظفني

- مجلس الخدمة املدنية)؟(
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امليزانيــة املوارد املالية يف  املخصصــة  املاليــة  املــوارد  نســبة 

ــطة  ــج واألنش ــمية للرام ــة الرس ــررة للمؤسس املق

املؤسســة  اختصــاص  مياديــن  يف  النســائية 

األخــر. العقــد  امتــداد  عــى   الرســمية، 

- امليزانية العامة، وامليزانيات 

التفصيلية للوزارات واملنظامت 

والوحدات امللحقة بها

ــنّي عــدد وطبيعــة التدابــر واإلجــراءات تدابر وإجراءات جــدول يب

أمومــة،  إجــازات  )حضانــات،  باملــرأة  الخاّصــة 

ــر. ــد األخ ــداد العق ــى امت ــخ(، ع إل

- املديرية العاّمة للمؤسسة 

الحكومية

توفّــر / عــدم توفّــر نقطــة إرتــكاز جندريــة يف نقطة ارتكاز جندرية

املنظــامت الحكوميــة، عــى امتــداد العقــد األخــر. 

ويف حــال اإليجــاب، ذكــر الفئــة الوظيفيــة لنقطــة 

ــكاز.  االرت

- الهيئات النسائية الحكومية 

حدود التنسيق 

والتعاون

جــدول يبــنّي حــدود التنســيق باملنظامت النســائية 

الحكوميــة )لجنــة املــرأة يف MOSA، لجنــة املــرأة 

يف املجلــس النيــايب، اآلليــة الوطنيــة ... الــخ( عــى 

امتــداد العقــد األخــر.

- لجنة املرأة يف MOSA، لجنة 

املرأة يف املجلس النيايب، الخ....

القسم الثالث: مشاركة املرأة يف الحياة املدنية

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- املشاركة يف الحياة السياسية 

الحزبية

طبيعــة دوافــع انتــامء النســاء إىل العمــل دوافع االنتساب

الســيايس الحــزيب )شــخيص ظــريف، مبــديئ، 

تــداول عائــي/ نفــوذ، ســياق مهنــي، ســيايس 

ــخ(. ــالين إل عق

- األحزاب

- أرشيف الدراسات السياسية يف 

مكتبات كليات الحقوق والعلوم 

السياسية 

- مراكز  األبحاث، الخ...

نســبة انتســاب النســاء إىل األحــزاب السياســية االنتساب

)متوســط عــدد النســاء إىل الرجــال يف األحزاب 

السياســية(، عــى امتــداد العقــد األخر.

- املواقع اإللكرونية لألحزاب 

السياسية، 

- مراكز التوثيق يف األحزاب 

السياسية

أعــداد ونســبة النســاء يف املواقــع القياديــة املواقع القيادية

ــة،  ــة التنفيذي ــة، الهيئ ــة العاّم ــة )األمان الحزبي

العقــد  امتــداد  عــى  اللجــان....(،  رؤســاء 

ــر. األخ

- املواقع اإللكرونية لألحزاب 

السياسية

- مراكز التوثيق يف األحزاب 

السياسية
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ترشيح األحزاب 

للنساء ملناصب نيابية 

وبلدية واختيارية

املرّشــحات  الحزبيــات  النســاء  نســبة 

ــة(  ــة واالختياري ــة )والبلدي ــات النيابي لالنتخاب

نســبة  وإىل  الحزبيــني،  الرجــال  نســبة  إىل 

ــحات، وعــدد األصــوات الــذي  النســاء املرش

نالتــه هــؤالء بالنســبة عــى الرابــح األخــر، يف 

األخرتــني. الدورتــني 

- اإلعالم املحّي

يف الحمالت االنتخابية الحزبيــات  الناشــطات  النســاء  نســبة 

الحمــالت االنتخابية/عــى نســبة الناشــطني 

غــر  الناشــطات  النســاء  وإىل  الحزبيــني/ 

األخرتــني. الدورتــني  يف  الحزبيــات 

- املواقع اإللكرونية لألحزاب 

السياسية 

- مراكز التوثيق يف األحزاب 

السياسية

التدابر التفضيلية 

والتحفيزية

التدابــر  اتخــذت  التــي  األحــزاب  عــدد 

بنشــاط  املتعلّقــة  والتفضيليــة  التحفيزيــة 

النســاء الحــزيب )اقراعــاً وترشــيحاً(، واملتعلّقــة 

النــدوة  يف  أحزابهــا  لتمثيــل  برشــيحها 

ــة، يف املناســبات العامــة، يف اللقــاءات  الرملاني

السياســية مــع أحــزاب أخــرى، إلــخ...، يف 

األخرتــني.    الدورتــني 

- املواقع اإللكرونية لألحزاب 

السياسية 

- مراكز التوثيق يف األحزاب 

السياسية

- الرامج االنتخابية لألحزاب عى 

امتداد العقد األخر

2- املشاركة يف الحياة النقابية 

واملهنية

طبيعــة دوافــع اإلنتــامء إىل النقابــة )شــخيص دوافع االنتساب

ــوذ، ســياق  ــي/ نف ــداول عائ ــديئ، ت ظــريف، مب

يجــب  إلــخ(.   ... عقــالين  ســيايس  مهنــي، 

التمييــز بــني النقابــات العامليــة ونقابــات 

حيــث  جهــة  مــن  واملعلمــني  املوظفــني 

ــث  ــة حي ــات املهني االنتســاب طوعــي والنقاب

االنتســاب إلزامــي ملزاولــة املهنــة )الطــب، 

املحامــاة، وغرهــا(. الهندســة، 

- النقابات واالتحادات النقابية

- أرشيف الدراسات السياسية يف 

مكتبات كليات الحقوق والعلوم 

السياسية،

- مراكز االبحاث

ــة حجم االنتساب ــات املهني نســبة انتســاب النســاء إىل النقاب

)متوســط عــدد النســاء إىل الرجــال يف النقابات 

العامليــة ونقابــات املوظفــني واملعلمــني( عــى 

امتــداد العقــد األخــر. 

- املواقع اإللكرونية للنقابات

- مراكز التوثيق يف النقابات

- الرامج االنتخابية للنقابيني عى 

امتداد العقد األخر.
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نســبة مشــاركة النســاء يف النشــاطات النقابيــة حجم املشاركة

العقــد  امتــداد  عــى  والداخليــة،  العامــة 

ــر. األخ

- املواقع اإللكرونية للنقابات 

- مراكز التوثيق يف النقابات

- الرامج االنتخابية للنقابيني عى 

امتداد العقد األخر

أعــداد ونســبة النســاء يف املواقــع القياديــة املواقع القيادية

ــة،  ــة التنفيذي ــة، الهيئ ــة العاّم ــة )األمان النقابي

العقــد  امتــداد  عــى  اللجــان....(،  رؤســاء 

ــر.  األخ

- املواقع اإللكرونية للنقابات 

- مراكز التوثيق يف النقابات

- الرامج االنتخابية للنقابيني عى 

امتداد العقد األخر

تدابر تحفيزية 

وتفضيلية

التدابــر  اتخــذت  التــي  النقابــات  عــدد 

التحفيزيــة والتفضيليــة املتعلّقــة بانتســاب 

ــايب  ــاء النق ــاط النس ــة، بنش ــاء إىل النقاب النس

بتفويــض  واملتعلّقــة  وترشــيحاً(،  )اقراعــاً 

النســاء مــن أجــل متثيــل النقابــة يف التفــاوض 

يف  العامــة،  املناســبات  يف  الدولــة،  مــع 

اللقــاءات مــع أطــراف سياســية، مــع نقابــات 

ــر.   ــد األخ ــداد العق ــى امت ــخ... ع ــرى، إل أخ

- املواقع اإللكرونية للنقابات 

- مراكز التوثيق يف النقابات

- الرامج االنتخابية للنقابيني عى 

امتداد العقد األخر

نســبة املــوارد املاليــة املرصــودة لقطاعــات املوارد املالية

ــداد  ــى امت ــات، ع ــائية يف النقاب ــطة نس وأنش

ــر. ــد األخ العق

- املواقع اإللكرونية للنقابات 

- مراكز التوثيق يف النقابات

- الرامج االنتخابية للنقابيني عى 

امتداد العقد األخر

ترّشح النقابيات 

للسلطات التريعية 

واملحلية

ــات  ــة لالنتخاب ــم النقاب ــحات باس ــدد املرش ع

العامــة يف الدورتــني األخرتــني، عــدد األصــوات 

التــي نلنهــا ونســبتها إىل مجمــل الناخبــني، 

املرشــحون  نالهــا  التــي  األصــوات  وإىل 

النقابيــون مــن الرجــال يف االنتخابــات ذاتهــا، 

ــر. ــد األخ ــداد العق ــى امت ع

- املواقع اإللكرونية للنقابات 

- مراكز التوثيق يف النقابات

- الرامج االنتخابية للنقابيني عى 

امتداد العقد األخر
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3- املشاركة يف العمل االجتامعي 
)املنظامت غري الحكومية(

ــداد األعداد والتوزّع ــبتهن إىل أع ــاء )ونس ــدد النس ــدول بع ج
غــر  املنظــامت  إىل  املنتســبات  الرجــال( 
العــدد بحســب  الحكوميــة، وتــوزّع ذلــك 
املنطقــة، فئــة العمــر، مســتوى التحصيــل 
العلمــي، والوضــع الزواجــي، عــى امتــداد 

العقــد األخــر.
غــر  املنظــامت  ونســبة  بعــدد  جــدول 
ــدد  ــرأة وع ــال امل ــة يف مج ــة العامل الحكومي
نســاء،  ترأســها  التــي  املنظــامت  ونســبة 
ــة  ــة، فئ ــدد بحســب املنطق ــك الع ــوزع ذل وت
العمــر، مســتوى التحصيــل العلمــي، والوضــع 

الزواجــي، عــى امتــداد العقــد األخــر. 

- املواقع اإللكرونية للمنظامت 
غر الحكومية النسائية واملدنية 

)مختارة -  ذات الطابع التحالفي، 
خاصة( 

ــاء برامج تحفيزية ــجيع النس ــة بتش ــج الخاّص ــدول بالرام ج
عــى املشــاركة يف صنــع القــرار، واالنخــراط يف 
الحيــاة السياســية، وأعدادهــا ونســبتها للرامج 

ــداد العقــد األخــر. األخــرى، عــى امت

- املواقع اإللكرونية للمنظامت 
غر الحكومية النسائية واملدنية 

)مختارة -  ذات الطابع التحالفي، 
خاصة( 

نســبة املــوارد املاليــة املرصــودة للرامــج ذات املوارد املالية
الطابــع الســيايس يف ميزانيــة املنظمة النســائية 
ــى  ــاء(، ع ــتهدف النس ــي تس ــج الت )أو الرام

امتــداد العقــد األخــر.

- املواقع اإللكرونية للمنظامت 
غر الحكومية النسائية واملدنية 

)مختارة -  ذات الطابع التحالفي، 
خاصة( 

نســبة النســاء املرشــحات لالنتخابــات النيابيــة الرشيحات4- النشاط/ السلوك االنتخايب
لالنتخابــات  النســائية  الرشــيحات  وعــدد 
واملحليــة  البلديــة  واالنتخابــات  الرملانيــة، 
واالختياريــة وعــدد األصــوات الــذي نالتــه 
النســاء بالنســبة إىل الرابــح األخــر يف الدورتــني 

األخرتــني.

- وزارة الداخلية

لالنتخابــات االنسحابات النســائية  االنســحابات  عــدد 
ــة  ــة واالختياري ــات البلدي ــة، واالنتخاب الرملاني
انســحابات  مــن  مياثلهــا  مــا  إىل  ونســبتها 
الدورتــني  يف  املناطــق  بحســب  الرجــال، 

املاضيتــني. االنتخابيتــني 

- وزارة الداخلية

املرشــحات األصوات نالتهــا  التــي  األصــوات  عــدد 
لالنتخابــات الرملانيــة واالنتخابــات البلديــة 
واالختياريــة ونســبتها عــى مجمــوع الناخبــني، 
باملقارنــة مــع تلــك التــي نالهــا الفائــز األخــر 
الدورتــني  يف  الرجــال،  بــني  األّول  والخــارس 

االنتخابيتــني املاضيتــني.

- وزارة الداخلية
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

الرجــال االقراع /إىل  املقرعــات  النســاء  نســبة 
االنتخابيــة  الوحــدة  بحســب  املقرعــني، 
املعتمــدة، يف الدورتــني االنتخابيتــني األخرتــني 
بلديــة  )نيابيــة،  االنتخابــات  بحســب 

املناطــق. بحســب   ) واختياريــة 

- وزارة الداخلية

القسم الرابع: املرأة والتنمية السياسية

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

املناهج ما قبل 1- التعليم النظامي

الجامعية

توفّر/ عدم توفّر

املــرأة  قضايــا  بإدمــاج  تقــيض  تدابــر 

ــل  ــا قب ــة م ــج التعليمي ــدر  يف املناه والجن

ــة  ــة ذات املنحــى الســيايس، )الربي الجامعي

االجتــامع،  االقتصــاد،  التاريــخ،  املدنيــة، 

ــخ(. إل

- املركز الربوي للبحوث واإلمناء

جــدول يبــنّي الســنة التــي تــّم فيهــا إدمــاج املناهج الجامعية

مفهــوم التنميــة السياســية مــن منظــور 

جنــدري يف املناهــج الجامعيــة ذات الصلــة 

)علــوم سياســية، إدارة عاّمــة، إعــالم إلــخ.(، 

ــات. ــب الجامع بحس

- مواقع الجامعات اإللكرونية

- أدلّة الجامعات األكادميية 

والتعليمية

جــدول بتطــّور عــدد األنشــطة التــي تقــوم األنشطة2- الرتبية غري النظامية

فيهــا املنظــامت الحكوميــة وغــر الحكوميــة 

النســائية واملدنيــة مــن أجــل متكــني النســاء 

املهــارات  وتنميــة  )والتوعيــة  الســيايس، 

وإقامــة  الرويــج،  ومهــارات  القياديــة، 

التحالفــات،  وعقــد  والرشــيح  الحمــالت 

 .... إلــخ(  االنتخابيــة  الرامــج  وصياغــة 

بحســب املناطــق، بحســب الفئــة العمريــة 

للفئــة املســتهدفة، يف العقــد األخــر.

- املواقع اإللكرونية للمنظامت 

غر الحكومية النسائية واملدنية 

)مختارة - ذات الطابع التحالفي، 

خاصة(

- النرات الصادرة عن املنظامت 

غر الحكومية

- أرشيف التوثيق لدى املنظامت 

غر الحكومية 

السياســية الرامج3- اإلعالم اإلعالميــة  بالرامــج  جــدول 

وســيلة  بحســب  جندريــاً،  الحساســة 

إذاعــات،  تلفزيونيــة،  )محطــات  اإلعــالم 

املاضيتــني. الســنتني  يف  مطبوعــات(، 

- أرشيف اإلعالم املحي املريئ 

واملسموع واملطبوع
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الدليل لقياس تطور وضع المرأة �ف

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

املــرأة، املشاركة النسائية مشــاركة  تطــّور  يبــنّي  جــدول 

إعــداداً وتقدميــاً وضيفــة يف برامــج إعالميــة 

سياســية، يف ســنوات العقــد األخــر.

- أرشيف اإلعالم املحي املريئ 

واملسموع واملطبوع

ــي األعداد والنسبة4- البحث ــنّي عــدد ونســبة األبحــاث الت جــدول يب

أجريــت حــول ســلوك املــرأة الســيايس/

لألبحــاث التــي أجريــت حــول الســلوك 

الســيايس للرجــال، يف ســنوات العقــد األخر.

- ببليوغرافيا األبحاث السياسية يف 

املكتبات العاّمة والجامعية

ــات يف الباحثات ــاء الباحث ــبة النس ــنّي نس ــدول يب ج

الشــأن الســيايس/ إىل نســبة الرجــال، يف 

ســنوات العقــد األخــر.

- ببليوغرافيا األبحاث السياسية يف 

املكتبات العاّمة والجامعية
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الباب الثاني: القانون
الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في مجال القانون

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل ستة أقسام، هي كاآليت:

القسم األول: املساواة أمام/ ويف القانون

محور )1(: الضامنات القانونية للمساواة 

محور )2(: إلغاء جميع أشكال التمييز ضّد املرأة والفتاة

محور )3(: آليات لردع التمييز ومعاقبته

القسم الثاين: مشاركة املرأة يف إعداد وسّن القوانن

محور )1(: مشاركة املرأة يف املجالس واللجان النيابية

محور )2(: مشاركة املرأة يف مواقع قرار ذات صلة بالعملية الترشيعية

القسم الثالث: مشاركة املرأة يف مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانن واألنظمة/اللوائح التنفيذية

محور )1(: مشاركة املرأة يف مؤسسات الرقابة

محور )2(: مشاركة وموقع املرأة يف مؤسسات تطبيق القوانن واألنظمة

محور )3(: مشاركة املرأة يف أجهزة إنفاذ وتطبيق القوانن واألنظمة

القسم الرابع: املرأة وإنتاج وتعميم املعرفة القانونية

محور )1(: مشاركة املرأة يف إنتاج املادة البحثية القانونية ويف تدريس الحقوق

محور )2(: تعميم املعرفة بالحقوق اإلنسانية للمرأة

القسم الخامس: التمكن القانوين للمرأة

محور )1(: قضايا املرأة أمام املحاكم 

محور )2(: مناهضة العنف ضّد املرأة والفتاة

محور )3(: املعونة القضائية

محور )4(: التمكن الوظيفي القانوين



27 ي المنطقة العربية 2016
الدليل لقياس تطور وضع المرأة �ف

القسم السادس: إدماج مفهوم النوع االجتامعي يف إعداد املوازنة العامة وغريها من املوازنات

محور )1(: مأسسة النوع االجتامعي

محور )2(: مراجعة القانون املنظم للموازنة العامة للدولة مبا يتفق مع املوازنات املستجيبة للنوع االجتامعي

محور )3(: تحليل بيانات املوازنة بحسب النوع االجتامعي

محور )4(: تعزيز القدرات وتعميم التوعية بأهمية املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي
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األدلة املقرتحة

القسم األول: املساواة أمام/ ويف القانون

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- الضامنات القانونية 
للمساواة

- جدول/الئحة باملواد واألحكام الدستورية الضامنات الدستورية

التي تشر إىل ضامنات دستورية من أجل 

تحقيق املساواة أمام القانون بني الجنسني.

- الدستور

- اجتهاد القضاء الدستوري

- جدول/الئحة بالتعديالت الدستورية التي 

ترمي إىل تحقيق املساواة أمام القانون بني 

الجنسني، والتي أُقّرت يف العقد األخر.

- الدستو ر

املواثيق واالتفاقيات 
الدولية والعربية

- جدول/الئحة باملواثيق واالتفاقيات الدولية 

والعربية التي أبرمتها الدولة يف العقد األخر.، 

والتي تتضّمن تحقيق املساواة أمام القانون 

بني الجنسني.

- الجريدة الرسمية

- جدول/الئحة تبنّي حدود التزام الدولة 

باملواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية 

التي أبرمتها يف العقد األخر.: تصديق كامل 

– تصديق مع تحّفظ – عدد/نوع/أسباب 

التحفظات.

- الجريدة الرسمية

- جدول/الئحة بعدم مواءمة القوانني املحلية 

مع االتفاقيات التي تعّزز املساواة أمام القانون 

بني الجنسني، والتي أنشئت يف العقد األخر.

- هيئات املجتمع املدين 

واملنظامت النسائية الحكومية 

وغر الحكومية
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الدليل لقياس تطور وضع المرأة �ف

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

- جدول/الئحة بخروق املواثيق واالتفاقيات 

التي تعّزز املساواة أمام القانون بني الجنسني، 

والتي ُسّجلت يف العقد األخر.

- هيئات املجتمع املدين 

واملنظامت النسائية الحكومية 

وغر الحكومية.

- التقارير الدولية واإلقليمية

- جدول/الئحة بعدد دورات التدريب حول 

املواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية التي 

تعّزز املساواة أمام القانون بني الجنسني، 

بحسب الفئة املستهدفة )نساء/رجال، فئات 

عمرية(، وبحسب املحافظة والحر والريف، 

وبحسب الجهة املنّفذة )منظامت حكومية/

غر حكومية(، يف العقد األخر.

- هيئات املجتمع املدين 

واملنظامت النسائية الحكومية 

وغر الحكومية.

- الئحة بحدود الضامنات القانونية للمساواة الضامنات التريعية

بحسب درجتها )كاملة: ال متييز يف املواد 

واألحكام القانونية؛ غر كاملة: متييز يف 

املواد واألحكام القانونية(، وبحسب القوانني 

)قانون العقوبات، قانون مناهضة العنف 

األرسي، قانون التجارة، قانون الجنسية، قوانني 

العمل والتأمينات االجتامعية، قوانني األحوال 

الشخصية، إلخ(.

- وزارة العدل

- معاهد حقوق اإلنسان

- مراكز األبحاث

- مراكز األبحاث النسائية

- جدول مبشاريع واقراحات القوانني التي 

قُّدمت إىل السلطة التريعية بهدف إلغاء أو 

تعديل املواد واألحكام القانونية التمييزية ضد 

املرأة، يف العقد األخر.

- األمانة العامة مجلس النواب/

مجلس األمة

- الئحة تبنّي توفّر/عدم توفّر تدابر إجرائية الضامنات اإلجرائية

لضامن املساواة ومكافحة التمييز ضد املرأة، 

بحسب املجاالت )يف العمل، يف التعليم، يف 

الحصول عى التقدميات والخدمات املختلفة، 

أمام املحاكم، إلخ(.

- رئاسة الحكومة والوزارات 

واإلدارات املعنيّة.
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

2- إلغاء جميع أشكال 
التمييز التمييز ضّد املرأة

املصادقة عى اتفاقية 
القضاء عى جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة.

- جدول/الئحة تبنّي حدود مصادقة الدولة عى 
اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة: عدم تصديق – تصديق كامل – تصديق 
مع تحفظات - عدد/نوع/أسباب التحفظات.

- رئاسة الحكومة
- الجريدة الرسمية

- جدول/الئحة بنصوص القوانني التي تتعارض 
أو تتّفق مع اتفاقية القضاء عى جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة

- رئاسة الحكومة
- الجريدة الرسمية

- جدول/الئحة بالقوانني/املراسيم )الجمهورية، االلتزام بتطبيق االتفاقية
امللكية، السلطانية، األمرية( التي أقرّت إنفاذاً 
التفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة، بحسب مصدرها )منظامت حكومية/ 
غر حكومية(، يف العقد األخر.

- رئاسة الحكومة
- األمانة العامة ملجلس النواب/

مجلس األمة 
- الجريدة الرسمية

- املنظامت النسائية الحكومية 
وغر الحكومية.

إلغاء أو تعديل األحكام 
واملواد التمييزية يف 
التريعات الوطنية

- جدول/الئحة مبشاريع القوانني/املراسيم 
)الجمهورية، امللكية، السلطانية، األمرية( التي 

أعّدت والرامية إىل إلغاء أو تعديل األحكام 
واملواد التمييزية، بحسب مصدرها )منظامت 

حكومية/ غر حكومية(، يف العقد األخر.

- رئاسة الحكومة
- األمانة العامة ملجلس النواب/

مجلس األمة 
- املنظامت النسائية الحكومية 

وغر الحكومية.

- جدول باملبادرات )جهود حشد، منارصة، 
وغرها( الهادفة إىل إلغاء التمييز يف القانون، 

التزاما ببنود االتفاقية، بحسب املجال وبحسب 
منّفذي املبادرات، يف العقد األخر.

- هيئات املجتمع املدين
- املنظامت النسائية الحكومية 

وغر الحكومية

- الئحة تبنّي توفّر/عدم توفّر تدابر وإجراءات تدابر موقّتة
خاصة موقّتة انسجاماً مع املادة 4 من اتفاقية 

القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة، يف 
العقد األخر.

- رئاسة الحكومة

نشاطات تتعلّق 
بـ”االتفاقية”

- جدول يبنّي عدد األنشطة السنوية الهادفة 
إىل التعريف مبضمون االتفاقية ونرها 

وتعميمها، بحسب طبيعة النشاط ومنّفذيه، 
وبحسب املحافظات والحر والريف، يف 

العقد األخر.

- املنظامت النسائية الحكومية 
وغر الحكومية
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

3- آليات لردع التمييز 
ومعاقبته )الحامية 

القانونية(

الردع يف مواقع ذات 
أهمية خاصة بالنسبة إىل 

النساء

ــة  ــر آلي ــدم توفّ ــنّي توفّر/ع ــة تب – جدول/الئح
ــرأة أو  ــوق امل ــاك حق ــن ردع انته ــق م للتحق

ــا يف: ــز ضّده التميي
- مواقع العمل.

- مراكز الحصول عى التقدميات والخدمات.
- مراكز الرطة واإلدارات األمنية املختلفة.

- املحاكم املدنية.
- محاكم األرسة أو محاكم األحوال الشخصية.

وذلك يف العقد األخر.

- وزارة العدل ووزارة الداخلية 
والوزارات واإلدارات املعنية 

األخرى.

ــة معاقبة التمييز ــر آلي ــدم توفّ ــنّي توفّر/ع ــة تب - جدول/الئح
للتحقــق مــن معاقبــة مــن ينتهــك حقــوق 
ــّص  ــا، )وباألخ ــز ضّده ــارس التميي ــرأة أو مي امل

ــم(. ــمية منه ــة الرس ــل الصف ــن يحم م

- وزارة العدل ووزارة الداخلية 
والوزارات واإلدارات املعنية 

األخرى.

القسم الثاين: مشاركة املرأة يف إعداد وسّن القوانن

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- مشاركة املرأة يف املجالس 
واللجان النيابية

متثيل املرأة يف املجالس 
النيابية

جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء 	 
ــد  ــال، يف العق ــواب الرج ــواب/ إىل الن الن

األخــر.

ملجلــس 	  العامــة  األمانــة 
األمــة النواب/مجلــس 

متثيل املرأة يف اللجان 
النيابية

جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النــواب 	 
النســاء إىل النــواب الرجــال يف اللجــان 
النيابيــة، بحســب اللجنــة، املوقع )رئاســة 

لجنــة، عضويــة(، يف العقــد األخــر.

ملجلــس 	  العامــة  األمانــة 
األمــة النواب/مجلــس 

جــدول يبــنّي مشــاريع القوانــني التــي 	 
ــس  ــات نســاء إىل مجل ــا نائب ــت به تقّدم
النــواب، يف العقــد األخــر، ونســبة مــا تــّم 

ــك املشــاريع. ــراره مــن تل إق

ملجلــس 	  العامــة  األمانــة 
األمــة النواب/مجلــس 

اعتامد تدابر خاصة 
لتمثيل املرأة يف السلطة 

التريعية

القانونيــة 	  بالنصــوص  جدول/الئحــة 
ــر  ــدم توفّ ــنّي توفّر/ع ــي تب ــر الت والتداب
ــرأة يف  ــل امل ــن متثي ــة تضم ــر خاص تداب
العقــد األخــر. التريعيــة، يف  الســلطة 

ملجلــس 	  العامــة  األمانــة 
األمــة النواب/مجلــس 
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2- مشاركة املرأة يف مواقع 
قرار ذات صلة بالعملية 

الترشيعية

جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة متثيــل 	 متثيل املرأة يف الحكومات
وطبيعــة  كــام  الحكومــات،  يف  املــرأة 
الوزاريــة )وزارة ســيادية، وزارة  املهــام 
املوكلــة إىل  أساســية، وزيــرة دولــة...( 

نســاء، يف العقــد األخــر.

ملجلــس 	  العامــة  األمانــة 
الــوزراء

متثيل املرأة يف مجالس 
ولجان

استشارية معيّنة

جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء 	 
يف بعــض الهيئات/املجالــس/ اللجــان التي 
ــال  ــة )مث ــة التريعي ــا دور يف العملي له
ذلــك مجلــس شــورى الدولــة، هيئــة 
ــع واالستشــارات يف وزارة العــدل،  التري
واالجتامعــي...(،  االقتصــادي  املجلــس 
ــتور،  ــة الدس ــان صياغ وتشــمل أيضــاً لج
لجــان مؤمتــرات الحــوار الوطنــي، لجــان 
املصالحــة الوطنيــة، إلــخ...، يف العقــد 

ــر. األخ

للجــان 	  لهيئات/املجالس/ا ا
املعنيــة

متثيل املرأة يف الجهات 
اإلدارية )الحكومية( 

املنوط بها إعداد ومراجعة 
التريعات

ونســبة 	  عــدد  تطــّور  يبــنّي  جــدول 
ــة  ــات اإلداري ــالت يف الجه ــاء العام النس
مبراجعــة  تُعنــى  التــي  )الحكوميــة( 
ــوم  ــي تق ــني الت ــاريع القوان ــداد مش وإع

بإعدادهــا. الحكومــة 

ــع 	  ــة بالتري ــات املعنيّ الجه
)إدارات التريــع(
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القسم الثالث: مشاركة املرأة يف مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانن واألنظمة/اللوائح التنفيذية

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- مشاركة املرأة يف 
مؤسسات الرقابة

مشاركة املرأة يف مؤسسات 
الرقابة عى دستورية 

القوانني

	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء/ 
إىل الرجــال يف القضــاء الدســتوري، يف العقــد 

األخر.

 	 املجلس/املحكمة الدستوري/ية

ــات/ ــج املراجع ــدد ونتائ ــنّي ع ــدول يب 	 ج
الطعــون التــي بــّت بهــا القضــاء الدســتوري 
ــد  ــرأة، يف العق ــاً للم ــاول حقوق ــت تتن وكان

األخــر.

 	 املجلس/املحكمة الدستوري/ية

مشاركة املرأة يف مؤسسات 
الرقابة عى دستورية/ 

قانونية األنظمة/اللوائح 
التنفيذية

ونســبة  عــدد  تطــّور  يبــنّي  جــدول   	
ــات  ومناصــب النســاء/ إىل الرجــال يف الهيئ
ــح  ــة األنظمة/اللوائ ــة قانوني ــة مراقب املولّج

التنفيذيــة، يف العقــد األخــر.

 	 الهيئات املعنية

2- مشاركة وموقع املرأة يف 
مؤسسات تطبيق القوانن 

واألنظمة

مشاركة املرأة يف السلطة 
القضائية مبختلف فروعها

	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة القضــاة 
النســاء/ إىل القضــاة الرجــال يف:  

- القضاء اإلداري
- القضاء العديل

- القضاء املايل
- القضاء العسكري

- معهد الدروس القضائية 
وذلك يف العقد األخر.

 	 وزارة العدل

مواقع املرأة يف هيكل 
السلطة القضائية

	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة القضــاة 
النســاء/ إىل القضــاة الرجــال يف وظائــف 

ــة: ــة معيّن قضائي
- مجلس شورى الدولة
- مجلس القضاء األعى

- محكمة/محاكم الجنايات
- النيابات العامة

- رؤساء محاكم/غرف/دوائر
- قضاة/محاكم التحقيق

وذلك يف العقد األخر.

 	 وزارة العدل
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مشاركة املرأة يف هيئات 
قضائية وقانونية معيّنة

 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة القضــاة 
الرجــال يف محاكــم  القضــاة  النســاء/ إىل 
يف  األرسة،  الشــخصية/محاكم  األحــوال 

ــر. ــد األخ العق

 	 وزارة العدل
 	 املحاكم الرعية

 	 محاكم األرسة

ــن  ــبة م ــدد ونس ــور ع ــنّي تط ــدول يب  	 ج
يشــغلن وظيفــة مــأذون رشعــي مــن النســاء 

ــة مــع الرجــال، يف العقــد األخــر. مقارن

 	 وزارة العدل
 	 املحاكم الرعية

 	 محاكم األرسة
 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة القضــاة 
الرجــال يف محاكــم  القضــاة  النســاء/ إىل 

ــر. ــد األخ ــداث، يف العق األح

 	 وزارة العدل

 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة القضــاة 
النســاء/ إىل القضــاة الرجــال يف محاكــم/

ــع )رئاســة/  ــس العمــل بحســب املوق مجال
ــر. ــد األخ ــة(، يف العق عضوي

 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء/
يف  القضائيــني،  املســاعدين  الرجــال  إىل 

ــر. ــد األخ العق

 	 وزارة العدل

 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء/
إىل الرجــال كتــاب العــدل، يف العقــد األخــر.

 	 وزارة العدل

ونســبة  عــدد  تطــّور  يبــنّي  جــدول   	 
املحاميــات/ إىل املحامــني، يف العقــد األخــر.    

 	 نقابات املحامني

3- مشاركة املرأة يف أجهزة 
إنفاذ وتطبيق القوانن 

واألنظمة

مشاركة املرأة يف األجهزة 
األمنية املولجة تنفيذ 

وتطبيق القوانني واألنظمة

 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء/
إىل الرجــال مــن عديــد قــوى األمــن الداخي 
ــد  ــة، يف العق ــب الرتب ــام، بحس ــن الع واألم

األخــر.

 	 وزارة الداخليــة واإلدارات واألجهزة 
ملعنية ا

مشاركة املرأة يف أجهزة/
دوائر التفتيش املولجة 
تنفيذ وتطبيق القوانني 

واألنظمة

 	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة النســاء/ 
إىل الرجــال يف أجهزة/دوائــر التفتيــش يف 
الــوزارات واملؤسســات واإلدارات العامــة، 

ــد األخــر. ــة، يف العق بحســب الرتب

 	 الــوزارات واملؤسســات واإلدارات 
ــة. ــة املعني العام
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القسم الرابع: املرأة وإنتاج وتعميم املعرفة القانونية

ةاملوضوعاحملور
ّ
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1- مشاركة املرأة يف إنتاج 
املادة البحثية القانونية 

ويف تدريس الحقوق 

األستاذات والطالبات يف 
معاهد وكليات الحقوق

ــاء  ــبة النس ــدد ونس ــّور ع ــنّي تط ــدول يب 	 ج
ــة يف  ــة التعليمي ــراد الهيئ ــن أف ــال م إىل الرج
ــب الرتبــة  ــوق، بحس ــات الحق ــد وكلي معاه
أســتاذة  معيــدة،  )محــارضة،  الجامعيــة 
مســاعدة، أســتاذة...( واملســؤولية )رئيســة 
قســم، مديــرة معهــد، عميــدة، عضــو مجلــس 

أكادميــي...(، يف العقــد األخــر.

ــوق يف  ــات الحق ــد وكلي 	 معاه
ــة. ــمية والخاص ــات الرس الجامع

	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة اإلنــاث إىل 
الذكــور مــن طــالب معاهــد وكليــات الحقوق، 
بحســب درجــة التحصيــل الجامعــي )إجــازة، 
ماســر، دراســات عليــا(، وبحســب املحافظــات 

والحــر والريــف، يف العقــد األخــر.

ــوق يف  ــات الحق ــد وكلي 	 معاه
ــة. ــمية والخاص ــات الرس الجامع

	 جــدول يبــنّي تطــّور عــدد ونســبة املؤلفــات املؤلفات
إىل املؤلفــني يف مجــال الحقــوق، وباألخــص 

ــد األخــر. ــرأة، يف العق ــوق امل حق

	 مراكز األبحاث الجامعية
	 مراكز األبحاث النسائية

	 دور النر املتخّصصة

الدعم املايل لألبحاث 
القانونية )خاصة مبا يتعلق 

بتمكني املرأة وبإزالة 
التمييز ضدها(

ــنّي توفر/عــدم توفــر دعــم مــايل  	 جــدول يب
ــاص  ــكل خ ــة بش ــة املتعلق ــاث القانوني لألبح
ضدهــا،  التمييــز  وبإزالــة  املــرأة  بحقــوق 
األبحــاث )رســمية،  بحســب صفــة مراكــز 
ــك  ــم، وذل ــدر الدع ــب مص ــة...(، وبحس خاص

يف العقــد األخــر. 

	 مراكز األبحاث الجامعية
	 مراكز األبحاث النسائية

	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 
ــر الحكومية وغ

ــاميل  ــن إج ــبية )م ــة النس ــدول بامليزاني 	 ج
موازنــة املراكز/برامــج األبحــاث( التــي تُرصــد 
بالحقــوق  املتعلّقــة  القانونيــة  لألبحــاث 
مراكــز  صفــة  بحســب  للمــرأة  اإلنســانية 
وبرامــج األبحــاث )رســمية، خاصــة...(، وذلــك 

يف العقــد األخــر.

	 مراكز األبحاث الجامعية
	 مراكز األبحاث النسائية

	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 
ــر الحكومية وغ
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2- تعميم املعرفة بالحقوق 
اإلنسانية للمرأة

ــذت الحمالت اإلعالمية ــي نّف ــة الت 	 جــدول بالحمــالت اإلعالمي
ــا  ــرأة، أو لوضعه ــوق امل ــة بحق ــدف التوعي به
موضــع التنفيــذ، بحســب منّفذيهــا )منظــامت 
حكومية/غــر حكوميــة، مشــركة...(: عددهــا، 
نوعهــا، موضوعهــا، نطاقهــا الجغــرايف )حــر/

ــر، يف  ــاس األث ــات املســتهدفة، قي ريــف(، الفئ
العقــد األخــر.

	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 
ــر الحكومية وغ

	 املؤسسات اإلعالمية

تضمني الحقوق اإلنسانية 
للمرأة يف الرامج الربوية 

والتعليمية

توفّــر تضمــني  توفّر/عــدم  تبــنّي  الئحــة   	
ــم  ــج تعلي ــوق اإلنســانية للمــرأة يف برام الحق
عامــة )تربيــة مدنيــة( أو خاصــة، بحســب 

الســنوات املنهجيــة.

	 وزارة الربية والتعليم
	 املراكز الربوية

تضمني الحقوق اإلنسانية 
للمرأة يف الرامج األكادميية 

لكلّيات الحقوق 

توفّــر تضمــني  توفّر/عــدم  تبــنّي  الئحــة   	
الرامــج األكادمييــة لكليــات الحقــوق والعلــوم 
للمــرأة  اإلنســان  حقــوق  السياســية مواد 

ومصادرهــا القانونيــة الوطنيــة والدوليــة.

	 وزارة الربية والتعليم
	 الجامعات الرسمية والخاصة

	 جــدول يبــنّي عدد رســائل املاســر والدكتوراه 
املقبولــة يف الجامعــات والتــي تتنــاول حقــوق 
املــرأة وتطبيــق القوانــني واالتفاقيــات الدوليــة 

ــي تضمنها. الت

- الجامعات الرسمية والخاصة

نر املعرفة بالحقوق 
اإلنسانية للمرأة

	 جــدول يبــنّي األنشــطة التــي قامــت أو 
ــة  شــاركت بهــا هيئــات حكومية/غــر حكومي
بهــدف نــر املعرفــة بالحقــوق اإلنســانية 

للمــرأة، يف العقــد األخــر.

	 هيئات املجتمع املدين
	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 

ــر الحكومية وغ

	 الئحــة تبــنّي توفّر/عــدم توفّــر األنشــطة 
الخاصــة بنــر املعرفــة بالحقــوق لفئــات مــن 
ــة،  النســاء ذوات أوضــاع خاصــة )املــرأة األمي
املــرأة مــن ذوي اإلعاقــات، املــرأة الريفيــة...(.

	 الوزارات واإلدارات املعنيّة
	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 

ــر الحكومية وغ

التأهيل والتدريب عى 
الحساسية الجندرية

	 الئحــة تبــنّي توفّر/عــدم توفـّـر برامــج خاصــة 
ــل  يف مناهــج إعــداد القضــاة مــن أجــل تأهي
وتدريــب القضــاة يف مجــال حقــوق اإلنســان 
عمومــاً، وحقــوق املــرأة خصوصــاً، وعــدد 

هــذه الرامــج.

	 وزارة العدل
	 معاهد إعداد القضاة
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برامــج  توفّــر  توفّر/عــدم  تبــنّي  الئحــة   	
خاصــة مــن أجــل تأهيــل وتدريــب املوظفــني 
ــوق  ــاً، وحق ــوق اإلنســان عموم يف مجــال حق
املــرأة خصوصــاً، وذلــك يف املواقــع املهنيــة 

املختلفــة.

	 الوزارات واإلدارات املعنيّة

	 الئحــة تبــنّي توفّر/عــدم توفـّـر برامــج خاصــة 
ــراد  ــاط وأف ــب الضب ــل وتدري مــن أجــل تأهي
حقــوق  مجــال  يف  والرطــة  األمــن  قــوى 
ــاً،  ــرأة خصوص ــوق امل ــاً، وحق ــان عموم اإلنس
وذلــك يف املواقــع واملجــاالت املختلفــة، مبــا يف 

ــجون. ــات والس ــك يف اإلصالحي ذل

ــزة  ــوزارات واإلدارات واألجه 	 ال
ــة. املعنيّ

استهداف الرجال بحمالت 
التوعية

	 جــدول يبــنّي األنشــطة التــي قامــت أو 
ــة  شــاركت بهــا هيئــات حكومية/غــر حكومي
بهــدف تدريــب الرجــل وتوعيتــه بحقــوق 
ــاً،  ــرأة خصوص ــوق امل ــاً، وحق ــان عموم اإلنس
بحســب املحافظــات ويف الحــر والريــف، 
ــم  وبحســب املســتهدفني )أعامرهــم، أوضاعه
العقــد  يف  املحّصلــة،  والنتائــج  املهنيــة،...(، 

ــر. األخ

	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 
ــر الحكومية وغ

القسم الخامس: التمكن القانوين للمرأة

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

قضايا املرأة أمام املحاكم/1- قضايا املرأة أمام املحاكم 
الدوائر املدنية

- جــدول بعــدد القضايــا املتصلــة بتأكيــد 
حقوق املــرأة املعروضــة أمــام املحاكم/الدوائر 
ــة  ــوق املتصل ــا )الحق ــب نوعه ــة بحس املدني
ــات  ــى تقدمي ــول ع ــق يف الحص ــل، الح بالعم
ــة، حــق  الضــامن االجتامعــي، الحقــوق املدني
الــخ.( يف  بإعطــاء جنســيتها ألطفالهــا،  األم 

الســنوات الخمــس األخــرة.

	 وزارة العدل
األبحــاث  ومراكــز  املراصــد   	

ملتخصصــة ا
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قضايا املرأة أمام املحاكم/ 
القضاء اإلداري

	 جــدول بعــدد القضايــا املتصلــة بتأكيــد 
حقــوق املوظفــة يف القطــاع العام/الرســمي 
ــب  ــة بحس ــم اإلداري ــام املحاك ــة أم املعروض
ــة بالعمــل، الحــق يف  نوعهــا )الحقــوق املتصل
الحصــول عــى التقدميــات االجتامعيــة، الــخ.( 

ــرة. ــس األخ ــنوات الخم يف الس

	 وزارة العدل
	 القضاء اإلداري

األبحــاث  ومراكــز  املراصــد   	
ملتخصصــة ا

قضايا املرأة أمام محاكم 
األحوال الشخصية

	 جــدول بعــدد القضايــا املعروضــة أمــام 
محاكــم األحــوال الشــخصية واملتصلــة بتأكيــد 
حقــوق النســاء الرعيــة )الحــق بالنفقــة، 
عــى  بالواليــة  الحــق  بالحضانــة،  الحــق 
األطفــال، إلــخ(، يف الســنوات الخمــس األخــرة.

	 وزارة العدل
	 قضاء األحوال الشخصية

	 جــدول بعــدد القضايــا التــي تــّم البــت بهــا 
ــة  ــخصية واملتصل ــوال الش ــم األح ــام محاك أم
)الحــق  الرعيــة  النســاء  حقــوق  بتأكيــد 
بالنفقــة، الحــق بالحضانــة، الحــق بالواليــة 
ــس  ــنوات الخم ــخ(، يف الس ــال، إل ــى األطف ع

ــرة. األخ

	 وزارة العدل
	 قضاء األحوال الشخصية

بتنفيــذ  االلتــزام  حــدود  يبــنّي  جــدول   	
األحــكام املتعلقــة بالنفقــة )طوعــي، قــري( 
الخمــس  الســنوات  املحافظــة، يف  بحســب 

األخــرة.

	 وزارة العدل
	 قضاء التنفيذ

	 صناديق النفقة

2- مناهضة العنف ضّد املرأة 
والفتاة

توفّــر تريــع اإلطار التريعي توفّر/عــدم  تبــنّي  الئحــة   	
خاص/أحــكام قانونيــة خاصــة بحاميــة املــرأة 
والفتــاة مــن العنــف املــامرس ضدهــا، مبــا يف 
ذلــك العنــف األرسي واالســتغالل الجنــي.

	 الجريدة الرسمية
	 وزارة العدل

	 الئحــة تبــنّي مشــاريع/اقراحات القوانــني 
مــن  املــرأة  بهــدف حاميــة  أعــّدت  التــي 
العنــف املــامرس ضدهــا، بحســب مصــدر 

األخــر. العقــد  يف  املشــاريع/االقراحات، 

	 رئاسة الحكومة
ملجلــس  العامــة  األمانــة   	

األمــة مجلــس   / النــواب 
	 املنظــامت النســائية الحكوميــة 

ــر الحكومية وغ
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تدابــر  توفّــر  توفّر/عــدم  تبــنّي  الئحــة   	
االســتغالل  ملواجهــة  إجرائيــة  أو  تريعيــة 
ــة  ــراض تجاري ــات ألغ ــي للنســاء والفتي الجن

للبغــاء. أو 

 	 رئاسة الحكومة
 	 األمانة العامة ملجلس النواب/

مجلس األمة
 	 املنظامت النسائية الحكومية 

وغر الحكومية

	 جــدول يبــنّي عــدد النســاء والفتيــات اللــوايت ضحايا العنف
بلّغــن عــن تعرضهــن ألمنــاط العنــف )العنــف 
الجنــي  التحــرش  االغتصــاب،  الجســدي، 
ــل(،  ــات العم ــام و بيئ ــاء الع ــة يف الفض خاص
بحســب عمــر الضحيــة، وبحســب هويــة 
ــكان  ــب م ــة، بحس ــه بالضحي ــل وعالقت الفاع
املنــزل(،  املنزل/خــارج  )داخــل  التعنيــف 
وبحســب املحافظــة، يف الســنوات الخمــس 

ــرة. األخ

	 مراكز الرطة
	 النيابات العامة

	 املراصد املتخصصة
	 مراكز رعاية ومتابعة النساء 

ضحايا العنف
	 املنظامت النسائية املتخصصة

	 جــدول يبــنّي عــدد نزيــالت الســجون اللوايت 
بلّغــن عــن تعرضهــن ألمنــاط العنــف )العنــف 
الجنــي  التحــرش  االغتصــاب،  الجســدي، 
الفاعــل، وبحســب  إلــخ(، بحســب هويــة 

ــرة. ــس األخ ــنوات الخم ــة، يف الس املحافظ

	 إدارة السجون

	 جــدول بعــدد الوفيــات بــني النســاء ضحايــا 
العنــف، يف الســنوات الخمــس األخــرة.

	 مراكز الرطة
	 النيابات العامة

	 املراصد املتخصصة
األحكام الصادرة بحق 

مامريس العنف ضد املرأة 
والفتاة

	 جــدول بـــعدد األحــكام الصــادرة بحــق 
مــامريس العنــف ضــّد املــرأة املواطنة، بحســب 
ــة مرفقــة  ــة، إدان ــة، إدان طبيعــة الحكــم )ترئ
بظــروف مخففــة...(، وبحســب املحافظــة، يف 

ــرة. ــس األخ ــنوات الخم الس

	 وزارة العدل

	 جــدول بعــدد األحــكام واملالحقــات الناجمة 
عــن تطبيــق التدابــر اآليلــة إىل حاميــة النســاء 
ــة أو  مــن االســتغالل الجنــي ألغــراض تجاري

للبغــاء، يف الســنوات الخمــس األخــرة.

	 وزارة العدل
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توفّر املعونة القضائية 3- املعونة القضائية
وحدودها

املعونــة  تبــنّي توفّر/عــدم توفّــر  الئحــة   	
القضائيــة، املجانيــة وغــر املجانيــة وحدودهــا، 
بخاصــة يف القضايــا ذات األهميــة بالنســبة إىل 
النســاء، مثــال ذلــك قضايــا األحوال الشــخصية 
وقضايــا العنــف املــامرس ضــد املــرأة والفتــاة.

	 وزارة العدل
	 نقابات املحامني

	 املنظامت الحكومية وغر 
الحكومية

استفادة النساء من 
املعونة القضائية، 

بخاصة يف قضايا األحوال 
الشخصية وقضايا العنف 
املامرس ضد املرأة والفتاة

ــاء/ إىل  ــتفادة النس ــبة اس ــنّي نس ــدول يب 	 ج
الرجــال مــن املعونــة القضائيــة، يف العقــد 

ــر. األخ

	 وزارة العدل
	 نقابات املحامني

ــن  ــاء، م ــبة النس ــدد ونس ــنّي ع ــدول يب 	 ج
إجــاميل النســاء ضحايــا العنــف، املســتفيدات 
هــذه  وحــدود  القضائيــة،  املعونــة  مــن 

املعونــة، يف العقــد األخــر.

	 وزارة العدل
	 نقابات املحامني

املنظامت الحكومية وغر 
الحكومية

ــاء/ إىل  ــتفادة النس ــبة اس ــنّي نس ــدول يب 	 ج
الرجــال مــن املعونــة القضائيــة يف قضايــا 

األحــوال الشــخصية، يف العقــد األخــر.

	 وزارة العدل
	 نقابات املحامني

	 قضاء األحوال الشخصية
املساواة يف مجاالت 4- التمكن الوظيفي القانوين

الوصول إىل مواقع العمل 
املختلفة

االلتــزام/ حــدود  تطــور  تبــنّي  الئحــة   	
ــة  ــة القاضي ــزام بالنصــوص القانوني عــدم االلت
مواقــع  إىل  الوصــول  فــرص  يف  باملســاواة 
العمــل والوظائــف املختلفــة بحســب طبيعــة 

النشــاط.

	 وزارة العمل
	 النقابات املهنية

	 مراكز رصد أوضاع املرأة

	 الئحــة باملواقــع املهنية/النشــاطات املوقوفة 
عــى جنــس دون أخــر بحســب الوضــع يف 

ــة والقطــاع. ــة، املرتب العمــل، املهن

	 املؤسسات األمنية/العسكرية
	 القضاء الرعي/محاكم األرسة

	 النقابات املهنية
الحراك الوظيفي )الرقي 

يف الوظيفة(
	 تطــور عــدد ونســبة النســاء/إىل الرجــال 
ــة يف  ــة يف الوظيف ــن عــى ترقي ــوايت حصل الل
ــل  ــع يف العم ــب الوض ــة بحس ــع املامثل املواق
واملوقــع الوظيفــي الهرمــي، يف العقــد األخــر.

	 الوزارات واإلدارات املختلفة
	 النقابات املهنية

ــة  ــة املوّجه ــج التدريبي ــداد الرام ــور أع 	 تط
ــي يف  ــرص الرق ــني ف ــل تحس ــن أج ــاء م للنس

ــر. ــد األخ ــة، يف العق الوظيف

	 الوزارات واإلدارات املختلفة
	 النقابات املهنية
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القسم السادس: إدماج مفهوم النوع االجتامعي يف إعداد املوازنة العامة وغريها من املوازنات

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- مأسسة النوع االجتامعي

دمج وتعميم منظور النوع 
االجتامعي

أو  إســراتيجية  وجــود  وجود/عــدم   	
ــوع  ــة الن ــة ملأسس ــة وطني ــة أو خط سياس

االجتامعــي.

	 القطاع الرسمي/الحكومي 
املكلّف بالنوع

تعزيز القدرات إلدماج 
النوع االجتامعي يف 
السياسات والخطط 

والرامج الوطنية

دراســات  وجــود  عــدم   / وجــود   	
ومســاعدات تقنيــة واستشــارية إلدمــاج 

االجتامعــي. النــوع 

	 القطاع الرسمي/الحكومي 
املكلّف بالنوع

2- مراجعة القانون املنظم 
للموازنة العامة للدولة 
مبا يتفق مع املوازنات 

املستجيبة للنوع 
االجتامعي

	 جــدول يبــنّي وجود/عــدم وجــود مقاربــة املوازنة العامة
يف  العامــة  املوازنــة  إعــداد  يف  جندريــة 
للنســاء  بالنســبة  أولويــة  مجــاالت ذات 
)الصحــة األوليــة، اإلعــداد املهنــي، النســاء 
الفقــرات،  النســاء  ألرسهــّن،  املعيــالت 
ــر. ــد األخ ــخ.(، يف العق ــة، إل ــرأة الريفي امل

	 وزارة املال والوزارات املعنيّة.

موازنات الوزارات 
واإلدارات العامة التي 

تُعنى باملرأة بشكل رئيي

موازنــة  نســبة  تطــّور  يبــنّي  جــدول   	
الــوزارات واإلدارات العامــة التــي تُعنــى 
باملــرأة بشــكل رئيــس مــن إجــاميل املوازنــة 

العامــة، يف العقــد األخــر.

	 وزارة املال والوزارات املعنيّة

موازنة اآللية الوطنية 
للنهوض

بأوضاع املرأة

	 جــدول يبــنّي تطــّور نســبة موازنــة اآلليــة 
الوطنيــة للنهــوض بأوضــاع املــرأة مــن 
إجــاميل املوازنــة العامــة، يف العقــد األخــر.

	 وزارة املال واآللية الوطنية 
للنهوض باملرأة

	 الئحــة تبــنّي توفّر/عــدم توفّــر آليــات 
توجــب استشــارة اآلليــة الوطنيــة للنهــوض 
بأوضــاع املــرأة لــدى إعــداد املوازنــة العامة 

واملوازنــات الخاصــة، يف العقــد األخــر.

	 وزارة املال واآللية الوطنية 
للنهوض باملرأة

الدعم الحكومي املوجه 
ملنظامت املجتمع املدين 
املعنيّة بتطوير أوضاع 

املرأة

يبــنّي تطــّور حصــة )نســبة(  جــدول   	
ــن  ــة م ــر الحكومي ــائية غ ــامت النس املنظ
إجــاميل املوازنــة العامــة، يف العقــد األخــر.

	 وزارة املال واملنظامت النسائية 
غر الحكومية

- الئحــة تبــنّي توفّر/عــدم توفّــر آليــات 
واإلدارات  الهيئــات  استشــارة  توجــب 
املــدين  املجتمــع  ومنظــامت  الحكوميــة 
إعــداد  لــدى  املــرأة  بتنميــة  املعنيّــة 
املوازنــة العامــة واملوازنــات الخاصــة، يف 

األخــر.  العقــد 

	 وزارة املال واملنظامت النسائية 
غر الحكومية
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3- تحليل بيانات املوازنة 
بحسب النوع االجتامعي

تطوير النامذج/الجداول 
لبنود رصف املوازنة مبا 
يضمن عملية تحليل 

البيانات بحسب النوع 
االجتامعي.

	 جــدول يبــنّي تطــّور النامذج/الجــداول 
يضمــن  مبــا  املوازنــة  رصف  لبنــود 
ــوع  ــب الن ــات بحس ــل البيان ــة تحلي عملي

األخــر. العقــد  يف  االجتامعــي، 

	 وزارة املال

تحليل جانب اإلنفاق من 
منظور مقدار االستفادة 
العائدة عى املرأة وعى 

الرجل.

تحليــل جانــب  تطــّور  يبــنّي  جــدول   	
اإلنفــاق مــن منظــور مقــدار االســتفادة 
العائــدة عــى املــرأة وعــى الرجــل، يف 

العقــد األخــر.

	 وزارة املال

تحليل وقياس أثر اإلنفاق 
الفعي

من خالل االستعانة 
باملسوحات

امليدانية للمستحقني/ات.

امليدانيــة  باملســوحات  جدول/الئحــة   	
ــاق الفعــي بحســب  ــر اإلنف ــنّي أث ــي تب الت

النــوع االجتامعــي، يف العقــد األخــر.

	 وزارة املال ودوائر اإلحصاء يف 
الوزارات واإلدارات املعنيّة.

4-تعزيز القدرات وتعميم 
التوعية بأهمية املوازنة 

املستجيبة للنوع 
االجتامعي

تعزيز قدرات كوادر دوائر

املوازنة والتخطيط يف 
الوزارات واإلدارات 

العامة )معّدي ومدققي 
املوازنات(.

ــج  ــر برام ــدم توفّ ــنّي توفّر/ع ــدول يب 	 ج
املنظــور  إدمــاج  أجــل  مــن  تدريبيــة 
واإلدارات  الــوزارات  ملوظفــي  الجنــدري 
وتدقيــق  بإعــداد  املولجــني  العامــة 

األخــر. العقــد  يف  موازناتهــا 

	 وزارة املال والوزارات واإلدارات 
املعنيّة

التوعية بأهمية املوازنة 
املستجيبة للنوع 

االجتامعي.

	 جــدول يبــنّي تطــّور مقــدار امليزانيــة 
بأهميــة  التوعيــة  لحمــالت  املخّصصــة 
للنــوع االجتامعــي،  املوازنــة املســتجيبة 
بحســب منفذيهــا )منظــامت حكوميــة/

غــر حكوميــة، منظــامت أخرى(، وبحســب 
الفئــات والهيئــات املســتهدفة )بخاصــة 
النيابيــة  النيابيــة واللجــان  لجنــة املــال 

األخــرى املعنيّــة(، يف العقــد األخــر.

	 وزارة املال واملنظامت الحكومية 
وغر الحكومية املعنية.
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الباب الثالث: اإلعالم
الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في مجال اإلعالم

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل خمسة أقسام، هي كاآليت:

القسم األول: السياسات اإلعالمية الحساسة جندريا/ للنوع اإلجتامعي

محور )1(: السياسات والترشيعات الحكومية

محور )2(: السياسات السارية املفعول يف املؤسسات اإلعالمية الخاصة

محور )3(: املعاهدات الدولية

القسم الثاين: صورة املرأة يف اإلعالم

محور )1(: اإلعالم املريئ واملسموع

محور )2(: املطبوعات الدورية واليوميات

القسم الثالث: املرأة يف قطاع اإلعالم ) مالكة، موظفة، نقابية(

محور )1(: املرأة وملكية وسائل اإلعالم

محور )2(: املرأة املوظفة يف وسائل اإلعالم

محور )3(: املرأة املوظفة يف رشكات اإلعالن« اإلشهار« »الرتويج«

محور )4(: املرأة واالنتساب »االنخراط« يف نقابات املؤسسات اإلعالمية

القسم الرابع: التعليم يف اختصاصات اإلعالم

محور )1(: التعليم العايل

محور )2(: التدريب/ التأهيل املهني اإلعالمي

القسم الخامس: املرأة مشاهدة، مصغية، وقارئة، لوسائل اإلعالم

محور )1(: اإلعالم املريئ واملسموع

محور )2(: املطبوعات الدورية

محور )3(: االنرتنت

محور )4(: الصحافة اإللكرتونية
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األدلة املقرتحة

القسم األول: السياسات اإلعالمية الحساسة جندريا/ للنوع اإلجتامعي

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة األدل

للمعلومات
1- السياسات 

والترشيعات 
الحكومية

توفر/عدم توفر:مشاركة املرأة
نــص تريعــي يقــيض مبشــاركة املــرأة يف وضــع السياســة 

اإلعالميــة الحكوميــة ببعــد جنــدري.

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية - 

مؤسساتية.

تركيبة  املجالس واللجان 
اإلعالمية أو ما يعادلها

توفر/عدم توفر:
ــة  ــرأة يف تركيب ــة تواجــد امل ــص تريعــي يقــيض بإلزامي ن

ــا  ــا يعادله ــة أو م ــان اإلعالمي ــس واللج املجال

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية - 

مؤسساتية.

آليات املراقبة –حكومية 
– برملانية- هيئات 

مستقلة

توفر/عدم توفر:
ــبة  ــة ومحاس ــات مراقب ــع آلي ــيض بوض ــي يق ــص تريع ن
مــن اجــل ضــامن االلتــزام بالسياســات والقوانني الحساســة 

جندريــا.

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية- وزارية- 

مؤسساتية.

إنشاء وعضوية لجان 
متابعة ورصد

توفر/عدم توفر:
“نــص تريعــي يقنــن إنشــاء لجــان متابعــة ورصــد 
ــة والخاصــة مــن أجــل  ملختلــف وســائل اإلعــالم الحكومي
ــرأة  ــال صــورة امل ــة حي رصــد اتجاهــات الوســيلة اإلعالمي

وتنظيــم عضويتهــا”.

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية- وزارية- 

مؤسساتية-

ــة  ــي وإدارة الشــكاوى املتعلق ــن تلق ــي يقن ــص تريع “ن
ــن  ــني وم ــن املواطن ــرأة م ــن امل ــلبية ع ــور الس ــث الص بب

ــدين”. ــع امل ــامت املجتم منظ

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية- وزارية- 

مؤسساتية-

فرص تواجد
املرأة يف قطاع اإلعالم

توفر/عدم توفر:
نــص قانــوين يضمــن مشــاركة املــرأة يف مختلف املؤسســات 
اإلعالميــة مبختلــف الوســائط التزامــا مبســار املســاواة 

ــدري. الجن

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية- وزارية- 

مؤسساتية.

توفر/عدم توفر:
نــص قانــوين ملــزم تتســاوى فيــه فــرص التوظيــف يف 

اإلعالميــة. املؤسســات  مختلــف 

توفر/عدم توفر:
نــص قانــوين يضمــن مشــاركة املــرأة يف مختلــف األعــامل 
تكويــن،  تدريــب،  إدارة،  اإلعالمــي  بالحقــل  املتصلــة 

ــم. ــة، تعلي برمج
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للمعلومات
توفر/عدم توفر:

نــص قانــوين تتســاوى فيــه فــرص بلــوغ جميــع مراكــز صنع 
القــرار بــني الرجال والنســاء يف املؤسســات اإلعالمية.

ضامن حساسية
جندرية يف مضمون

املادة اإلعالمية

توفر/عدم توفر:
املــرأة  صــورة  ربــط  ويعاقــب  مينــع  تريعــي  نــص 

العنــف. وأنــواع  أشــكال  وبكافــة  باإلباحيــة 

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية – 

مؤسساتية.

توفر/عدم توفر:
نــص تريعــي مينــع ويعاقــب توظيــف واســتغالل املــرأة 

كمنتــوج إشــهاري ترويجــي.

مضمون املادة اإلعالمية 
ونصيب املرأة منه ومن 

إنتاجه

توفر/ عدم توفر:
نــص قانــوين ببعــد جنــدري يف قانــون اإلعــالم يقــيض 
بتشــجيع املــرأة املنتجــة للمضمــون اإلعالمــي املنــارص 

لقضايــا املــرأة.

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية – 

مؤسساتية.

توفر/ عدم توفر:
ــة ضــد  نــص قانــوين نافــذ يبطــل مفعــول املــواد التمييزي

ــا. ــزام بوضــع اقراحــات بتعديله املــرأة واإلل

توفر/عدم توفر:
نــص قانــوين يضمــن تكافــؤ فــرص النســاء يف الرقيــة 
ــة  ــة اإلعالمي ــل املؤسس ــن ومتثي ــي والتكوي ــراك املهن والح

ــة. ــات خارجي ــدى جه ل

توفر/عدم توفر:
نــص قانــوين ملــزم يرجــم املــادة: “5” مــن اتفاقيــة القضــاء 
عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( القاضية 
ــى  ــاء ع ــبة للقض ــر املناس ــدول التداب ــاذ ال ــرورة اتخ ب
األدوار النمطيــة للجنســني، وعــى املامرســات النابعــة مــن 
مفهــوم الدونيــة أو مفهــوم التفــوق لــدى الجنــس اآلخــر”.
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للمعلومات
2- السياسات السارية 

املفعول يف 
املؤسسات اإلعالمية 

الخاصة

املشاركة والتقّدم
والرقية والحراك املهني

توفر/عدم توفر: 
ــن  ــي تتضّم ــة الت ــات اإلعالمي ــردة Inventoryباملؤسس ج
قوانينهــا األساســية أو نظامهــا الداخــي بنــودا تضمــن 
ــة. ــة اإلعالمي ــات املؤسس ــع سياس ــرأة يف وض ــاركة امل مش

املؤسسات اإلعالمية 	 
الحكومية.

املؤسسات اإلعالمية 	 
الخاصة. 

توفر /عدم توفر:  
قوانينهــا  تتضمــن  التــي  اإلعالميــة  جردة باملؤسســات 
املهنــي  والحــراك  الرقيــة  يف  للنســاء  الفــرص  تكافــؤ 
جهــات  لــدى  اإلعالميــة  املؤسســة  ومتثيــل  والتكويــن 
خارجيــة طبقــاً للقواعــد نفســها التــي تــري عــى الرجــال.

توفر/ عدم توفر: 
مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات مــع الســلطات الرســمية 
ــج  ــا بالروي ــة تلزمه ــة الخاص ــات اإلعالمي ــا املؤسس وقعته
ملضامــني إعالميــة مناهضــة للعنــف ضــد املــرأة وبحقــوق 

ــرأة”. ــوق امل ــة حق ــان وخاص اإلنس
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة األدل

للمعلومات
االلتزام بحقوق اإلنسان، 
أخالقيات املهنة وحقوق 

املرأة

توفر/ عدم توفر:
جــردة باملؤسســات اإلعالميــة الخاصــة التــي لهــا مواثيــق 
رشف تحكــم عملهــا بنــود ملزمــة تقــيض بعــدم بــث 
برامــج تــيء إىل حقــوق اإلنســان إجــامالً وحقــوق املــرأة، 
وتلتــزم بأخالقيــات املهنــة الســيام الرافضــة للمضامــني 
اإلعالميــة اإلباحيــة والعنفيــة املســتغلة للمــرأة واملتعاملــة 

ــا كســلعة. معه

املؤسسات اإلعالمية 	 
الحكومية.

املؤسسات اإلعالمية 	 
الخاصة.

النقابة املهنية 	 
للصحافني.

توفر/ عدم توفر:
ــي  ــنوية الت ــة الس ــني اإلعالمي ــوع املضام ــدد ون ــردة بع ج
فيهــا تجــاوزات تــيء لصــورة املــرأة أو مــا يتصــف قانونيــاً 

بالقــدح والــذم.

توفر/ عدم توفر:
ــم  ــدى املحاك ــايض ل ــق التق ــل ح ــة تكف ــات قانوني ضامن
املختصــة للمــرأة املتــررة مــن مختلــف الضغوطــات 

ــا كإعالميــة. ــا واملرتبطــة مبزاولــة مهنته الواقعــة عليه

توفر/ عدم توفر:
ــوع وطبيعــة  ــني بن ــة للصحافي ــة املهني ــدى النقاب جــردة ل
ــة يف  التجــاوزات والضغوطــات التــي تواجــه املــرأة العامل

قطــاع اإلعــالم.

توفر/عدم توفر: 
جــردة بعــدد املضامــني اإلعالميــة الســنوية التــي بهــا 

تجــاوزات تســيئ لصــورة املــرأة.

توفر/عدم توفر: 
ــم  ــدى املحاك ــايض ل ــق التق ــل ح ــة تكف ــات قانوني ضامن
املختصــة للمــرأة املتــررة مــن املضامــني اإلعالميــة التــي 
تحمــل تجــاوزا يف مجــال حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة.

توفر/عدم توفر: 
ــق  ــة بتطبي ــة الخاص ــات اإلعالمي ــزم املؤسس ــات تل ضامن
ــايب  ــم النق ــل حــق التنظي ــي تكف ــة الت املعاهــدات الدولي
لــكال الجنســني، ومــن ذلك: “االتفاقيــة رقم 98 لعــام 1949 

ــة مببــادئ حــق التنظيــم واملفاوضــة الجامعيــة”. املتعلّق
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للمعلومات
إنشاء لجان صديقة 

ومنارصة للمرأة
جــدول باملؤسســات اإلعالميــة التــي تشــمل/ال تشــمل 

أنظمتهــا:
ــن 	  ــة م ــي املؤسس ــن موظف ــة م ــان متابع ــاء لج إنش

أجــل تغيــر صــورة املــرأة النمطيــة مــن خــالل الركيــز 
عــى نــر وبــث برامــج تظهــر املــرأة يف أدوارهــا غــر 

التقليديــة.

املؤسسات اإلعالمية 	 
الحكومية.

املؤسسات اإلعالمية 	 
الخاصة. 

تلفزيون- راديو- 	 
صحافة.

املؤسسات اإلعالمية 	 
الحكومية

املؤسسات اإلعالمية 	 
الخاصة

 وزارة اإلعالم	 

توفــر/ عــدم توفرااللتــزام بتشــجيع املــرأة عــى القيــام 	 
بإنتــاج مــواد إعالميــة شــخصية تعكــس نفســيتها 

ــا. ــا وإنجازاته ــها وطموحاته ــا وهواجس وتطلعاته

ودراســة 	  لتلقــي  مركــز  توفــر  عــدم  توفــر/ 
شــكاوى األشــخاص ومنظــامت املجتمــع املــدين 
املتــررة مــن الصــور النمطيــة املســيئة للمــرأة.

إلغاء التمييز ضّد3- املعاهدات الدولية
املرأة

إبــرام/ عــدم إبــرام املعاهــدات الدوليــة التــي تتعلــق 
بإلغــاء التمييــز ضــّد املــرأة يف وســائل اإلعــالم العامــة 

والخاصــة واإلعــالم الجديــد.

رئاسة الوزراء.	 
الجريدة   الرسمية.	 

متابعة تطبيق
املعاهدات أو مراصد 

املراقبة

جــدول باملراصــد املســند لهــا وظيفــة املتابعــة مبــدى 
التــزام الدولــة بجميــع مؤسســاتها باملعاهــدات التــي تعــزز 

ــالم. ــرأة يف اإلع ــوق امل حق

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية – 

مؤسساتية – مجتمع مدين.

الئحة بخروق املعاهدات التي تعزز حقوق املرأة.رصد الخروق
قامئــة بالتجــاوزات املســجلة عنــد تطبيــق املعاهــدات 

الخاصــة بحقــوق املــرأة يف العقــد األخــر.

الجهات الرسمية: 
حكومية- برملانية – 

مؤسساتية – مجتمع مدين.
- الجريدة الرسمية.
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القسم الثاين: صورة املرأة يف اإلعالم

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

املرأة واقع عليها1- اإلعالم املريئ واملسموع
الفعل “أي ضحية
تلفزيون وإذاعة”

ــث  ــا حي ــن عرضه ــة وزم ــواد اإلخباري ــدد امل ع
تكــون فيهــا املــرأة ضحيــة مقارنــة مــع الرجــل 
ــات الرصــد  يف العقــد األخــر. عــر توظيــف الي

ــي.  االعالم

البحــث  مراكــز   – الجامعــات 
واألرشــفة  التوثيــق  -مراكــز 
اإلحصــاء  إدارة  للتلفزيــون- 

يعادلهــا. مــا  أو  املركــزي 

املرأة يف النبأ “تلفزيون 
وإذاعة”

“ نســبة تكــرار ظهــور اإلنــاث مقارنــة بالذكــور 
يف األخبــار بحســب نــوع النبــأ: رأي شــعبي، 
تجربــة خاصــة، شــاهد عيــان، موضــوع الخــر، 
العقــد  يف  رســمي)ة(  ناطــق)ة(،  خبــر)ة(، 

ــر.”. األخ

البحــث  مراكــز   – الجامعــات 
واألرشــفة  التوثيــق  -مراكــز 
اإلحصــاء  إدارة  للتلفزيــون- 

يعادلهــا. مــا  أو  املركــزي 

ــة الصحفيات املراِسالت ــالت مقارن ــات املراس ــبة الصحفي ــدد ونس ع
ــأ  ــوع النب ــب موض ــلني حس ــني املراس بالصحفي
املطلــوب تغطيتــه عــن املشــاهر، الرياضــة، 
الثقافــة  يف  مواضيــع  اجتامعيــة،  مواضيــع 
ــوم،  ــة، عل ــع قانوني ــون ومواضي ــة والفن والربي

صحــة، اقتصــاد، سياســة، يف العقــد األخــر.

البحــث  مراكــز   – الجامعــات 
واألرشــفة  التوثيــق  -مراكــز 
اإلحصــاء  إدارة  للتلفزيــون- 

يعادلهــا. مــا  أو  املركــزي 

املّدة “الحجم الساعي” 
والتوقيت” زمن البث”

السياســية  الرامــج  تســتغرقها  التــي  املــّدة 
التــي  واإلعالنــات  والرفيهيــة  واالجتامعيــة 
ــا  ــرأة، وبقضاياه ــق بامل ــع تتعل ــاول مواضي تتن
مقارنــة مــع الرامــج التــي تتنــاول مواضيــع 
عامــة أو تتعلــق بالرجــل يف العقــد األخــر.

مؤسســات  يف  الرمجــة  قســم 
أو  واملســموع   املــريئ  اإلعــالم 
الشــبكة الرامجيــة يف املؤسســات 

اإلعالميــة العامــة والخاصــة.

يف األدوار والتكرار أو التواتر الظهــور  وتسلســل  املــرأة  ظهــور  نســبة 
ــج،  ــرات الرام ــة فق ــج كمقدم ــة الرنام هيكلي
)محــاورة، ضيفــة، مذيعــة أخبــار، مراســلة، 
املحليــة،  واألفــالم  املسلســالت  يف  ممثلــة 
العربيــة، األجنبيــة( مقارنــة مــع الرجــال يف 

العقــد األخــر.

مؤسســات  يف  الرمجــة  قســم 
أو  واملســموع  املــريئ  اإلعــالم 
الشــبكة الرامجيــة يف املؤسســات 

والخاصــة. العامــة  اإلعالميــة 

مواصفاتهــن السامت لباســهن،  النســاء،  ســامت 
الجســدية، يف مختلــف األدوار التــي تظهــر فيهــا 
يف وســائل اإلعــالم املــريئ واملســموع مقارنــة 
العقــد  الرجــال، )متغــرات نوعيــة( يف  مــع 
األخــر. )عــر توظيــف أداة تحليــل املضمــون (

البحــث  مراكــز   – الجامعــات 
واألرشــفة  التوثيــق  -مراكــز 
اإلحصــاء  إدارة  للتلفزيــون- 

يعادلهــا. مــا  أو  املركــزي 
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ــواع أدوار املرأة يف الرامج ــف أن ــرأة يف مختل ــا امل ــي تلعبه األدوار الت
أو   - غنائيــة   - متثيليــة   - ترفيهيــة  الرامــج 
اإلعالنــات “إشــهار” “ترويــج”- مسلســالت –

خاصــة يف األفــالم يف دور الزوجــة، األم، املربيــة، 
ــة  ــرة، العامل ــة، املدي ــة املوظف ــة، الفنان املمرض
واملســتغلة  أمرهــا  عــى  املغلوبــة  املنزليــة 

مقارنــة بالرجــال يف العقــد األخــر.

البحــث  مراكــز   – الجامعــات 
واألرشــفة  التوثيــق  -مراكــز 
اإلحصــاء  إدارة  للتلفزيــون- 

يعادلهــا. مــا  أو  املركــزي 

2- املطبوعات الدورية 
واليوميات

السامت الدميغرافية 
والنوعية

نســبة تكــرار ســامت الشــخصيات النســائية، 
ــع  ــي- الوض ــتوى التعليم ــة ،املس ــة العمري الفئ
االجتامعــي- الوضــع االقتصــادي )التــي تشــكل 
يف  الرجــال  مــع  مقارنــة  النــّص(  موضــوع 
مختلــف املطبوعــات الدوريــة يف العقــد األخــر. 

واألرشــفة  التوثيــق  مراكــز 
املكتوبــة-وكاالت  للصحافــة 

“اإلشــهار” اإلعــالن 

اإلعــالن”  تصميــم  -مصلحــة 
بالجرائــد. “الرويــج”  اإلشــهار 

-الجامعات – مراكز البحث

عــدد النســاء، ونســبتهن إىل عــدد الرجــال، مؤلفات النصوص املكتوبة
ــوى  ــب محت ــرأة، حس ــن امل ــص ع ــات الن كاتب
النــص، ترفيهــي، ريــايض، ســيايس، اجتامعــي، يف 

ــر. ــد األخ العق

املكتوبــة  الصحافــة  أرشــيف 
ــات  ــاب يف اليومي ــّررون وكت -مح

والدوريــات.

املرأة والرجل يف الصحافة 
املكتوبة

يف  وموقعهــا  اإلعالنــات  صفحــات  عــدد 
الصحافــة املكتوبــة التــي محورهــا املــرأة، تــرّوج 
ملســتحرات تجميــل، أزيــاء النســاء، العطورات 
النســائية، مســاحيق التنظيــف، أدوات منزليــة، 
ــل يف  ــا الرج ــي محوره ــات الت ــة باإلعالن مقارن

ــر. ــد األخ العق

“اإلشــهار-  اإلعــالن  وكاالت 
” يــج لرو ا

اإلعــالن”  تصميــم  مصلحــة 
بالجرائــد. الرويــج”  اإلشــهار” 

ــر أبعاد ذات داللة جندرية ــي تظه ــورة الت ــميولوجية للص ــدالالت الس ال
ــة  ــات مقارن ــوص واإلعالن ــرأة يف النص ــا امل فيه
بالرجــل مــن حيــث الفئــة العمريــة، املواصفات 
ــة،  ــر التقليدي ــة /غ ــدية، األدوار التقليدي الجس
تكريــس الجســد / عــدم تكريســه للرويــج 

ــراء.  واإلغ

وجــود / عــدم وجــود مــؤرشات نوعيــة، منطيــة/ 
غــر منطيــة يف مضمــون الخطــاب ويف نــص 
اإلعالنــات املراعيــة لحساســية األدوار الجندرية.

واألرشــفة  التوثيــق  مراكــز   
املكتوبــة--وكاالت  للصحافــة 
“الرويــج” “اإلشــهار”  اإلعــالن 

اإلعــالن”  تصميــم  -مصلحــة 
 – بالجرائد-الجامعــات  اإلشــهار 

البحــث. مراكــز 
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ــة املرافقــة للنصــوص قادة رأي، نجوم، مشاهر عــدد الصــور الفوتوغرافي
التــي تكــون فيهــا شــخصية نســائية قياديــة أو 
ــداد الصــور  ــة بأع ــة موضــوع الخــر، مقارن فني
املرافقــة للنصــوص املكتوبــة حــول الشــخصيات 
القياديــة والفنيــة مــن الرجــال يف مختلــف 

ــر. ــد األخ ــة يف العق ــات الدوري املطبوع

“اإلشــهار-  اإلعــالن  وكاالت 
” يــج لرو ا

اإلعــالن”  تصميــم  -مصلحــة 
بالجرائــد. الرويــج”  اإلشــهار” 

القسم الثالث: املرأة يف قطاع اإلعالم ) مالكة، موظفة، نقابية (

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- املرأة وملكية وسائل 
اإلعالم

ملكية كل أو بعض 
من أسهم رأس املال يف 

“مؤسسة إعالمية”

عــدد ونســبة النســاء اللــوايت ميلكــن اســهامً 
املــريئ  اإلعــالم  وســائل  مــن  وســيلة  يف 
ــب  ــال، بحس ــع الرج ــة م ــموع مقارن واملس
الوضــع  العمريــة،  الفئــة  األســهم،  عــدد 
االجتامعــي واالقتصــادي والتحصيــل العلمــي 

يف العقــد األخــر.

غرفة التجارة. 	 
واألرشــفة 	  التوثيــق  مراكــز 

واإلذاعــة. للتلفزيــون 
أو 	  املركــزي  اإلحصــاء  إدارة 

مــا يعادلهــا.

عــدد ونســبة النســاء اللوايت ميلكــن مبفردهن 
أو ميلكــن أســهامً بصحيفــة أو جريــدة دورية 
أو أكــر مقارنــة بالرجــال حســب الفئــة 
ــادي  ــي واالقتص ــع االجتامع ــة، الوض العمري

ــر. ــد األخ ــي يف العق ــل العلم والتحصي

نقابة الصحافة.	 
غرفة التجارة.	 
مصلحة األرشيف للصحي.	 
أو 	  املركــزي  اإلحصــاء  إدارة 

مــا يعادلهــا.
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2- املرأة املوظفة يف 
وسائل اإلعالم

املناصب “اإلدارية 
القيادية” “الوظيفة” 

“املهام”

نســبة النســاء يف املناصــب »املراكــز« 	 
املختلفــة )مديــرة/ موظفــة/ مســاعدة، 
ــة  ــام املختلف ــة(، يف األقس ــة مبهم مكلف
يف محطــات اإلعــالم املــريئ واملســموع، 
)جــزيئ/ العمــل  دوام  حســب 

ــب  ــال، حس ــع الرج ــة م ــل( مقارن كام
الفئــة العمريــة، الوضــع االجتامعــي 
يف  العلمــي  التحصيــل  االقتصــادي، 

العقــد األخــر.
ــة 	  ــغلن وظيف ــاليت يش ــاء ال ــبة النس نس

مستشــار أو ملحــق إعالمــي مقارنــة 
ــار أو  ــة مستش ــال يف وظيف ــدد الرج بع

ــر. ــد األخ ــي يف العق ــق إعالم ملح
وكالــة 	  يف  العامــالت  النســاء  نســبة 

مقارنــة  للدولــة  الرســمية  األنبــاء 
األخــر. العقــد  يف  بالرجــال 

نســبة النســاء يف الوظائــف الســامية 	 
مقارنــة  اإلعــالم  بــوزارة  “العليــا” 

األخــر. العقــد  يف  بالرجــال 
إداريــة 	  وظائــف  يف  النســاء  نســبة 

عليــا يف التلفزيــون مقارنــة بالرجــال يف 
العقــد األخــر.

مــدى توفــر حاميــة للنســاء اإلعالميــات 	 
بســبب  الجنــدري  العنــف  مــن 
ــاليت  ــا ال ــي أو القضاي ــن اإلعالم ظهوره

يتناولنهــا.

واألرشــفة 	  التوثيــق  مراكــز 
للتلفزيــون.

البريــة 	  املــوارد  قســم 
واإلذاعــة. بالتلفزيــون 

أو 	  املركــزي  اإلحصــاء  إدارة 
مــا يعادلهــا.

الشــهري« 	 الراتب أو األجر الشهري األجــر  رواتــب«  معــّدل 
النســاء يف املراكــز املختلفــة )مديــرة/ 
األقســام  يف  مســاعدة(  موظفــة/ 
املختلفــة يف محطــات اإلعــالم املــريئ 
يف  الرجــال  مــع  مقارنــة  واملســموع 

األخــر. العقــد 

البريــة 	  املــوارد  قســم 
واإلذاعــة. بالتلفزيــون 

الجريدة الرسمية.	 
وزارة العمل.	 
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الدافعية والحوافز،
الرىض الوظيفي

ــجعة 	  ــز املش ــة والحواف ــة الدافعي طبيع
للمــرأة عــى العمــل يف مركــز معــني 
يف مجــال املــريئ واملســموع حســب: 
ضامنــات  العمــل،  أوقــات  الراتــب، 
صحيــة واجتامعيــة، عالقــات إداريــة 
باالحــرام ومقارنتهــا  تتســم  ومهنيــة 
مــع الحوافــز املشــجعة للرجــال حســب 

الحوافــز ذاتهــا يف العقــد األخــر.

مراكــز 	   – الجامعــات 
البحــث – مؤسســات علميــة 

. متخصصــة
البريــة 	  املــوارد  قســم 

واإلذاعــة. بالتلفزيــون 
واألرشــفة 	  التوثيــق  مراكــز 

للتلفزيــون.

العمــل 	  النســاء  قبــول  عــدم  قبــول 
واملســموع  املــريئ  اإلعــالم  مجــال  يف 
ــاً  ــي رفض ــقف الزجاج ــق الس ــع عائ م
للتمييــز مقارنــة مبوقــف الرجــال يف 

العقــد األخــر.

مراكــز 	   – الجامعــات 
البحــث مؤسســات علميــة 

. متخصصــة
البريــة 	  املــوارد  قســم 

واإلذاعــة. بالتلفزيــون 
واألرشــفة 	  التوثيــق  مراكــز 

للتلفزيــون.

الوظيفة واملراكز 
القيادية

تطــور عــدد ونســبة النســاء يف املراكــز 	 
ــاعدة(  ــة/ مس املختلفــة )مديرة/موظف
مؤسســات  يف  املختلفــة  األقســام  يف 
ــوع، حســب دوام العمــل  اإلعــالم املطب
ــال،  ــع الرج ــة م ــل( مقارن ــزيئ/ كام )ج
الوضــع  العمريــة  الفئــة  بحســب 
والتحصيــل  واالقتصــادي  االجتامعــي 

العلمــي يف العقــد األخــر.
تطــور عــدد ونســبة النســاء يف مجالــس 	 

يف  بالرجــال  مقارنــة  الصحــف  إدارة 
ــر. ــد األخ العق

ــات 	  ــاء رئيس ــبة النس ــدد ونس ــور ع تط
التحريــر مقارنــة بالرجــال يف العقــد 

ــر. األخ

البريــة 	  املــوارد  قســم 
الصحفيــة. باملؤسســات 

نقابة الصحافة.	 
ارشيف وزارة اإلعالم.	 

تطــور معــّدل ونســبة راتــب النســاء 	 
يف املراكــز املختلفــة )مديــرة/ موظفــة/ 
يف  املختلفــة،  األقســام  يف  مســاعدة(، 
ــة  ــة مقارن ــة املكتوب مؤسســات الصحاف

ــر. ــد األخ ــال يف العق ــع الرج م

البريــة 	  املــوارد  قســم 
الصحفيــة. باملؤسســات 

أرشيف وزارة اإلعالم.	 
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ــجعة 	  ــز املش ــة والحواف ــة الدافعي طبيع
للمــرأة عــى العمــل يف مركــز معــني 
ــب:  ــة حس ــة املكتوب ــال الصحاف يف مج
ضامنــات  العمــل،  أوقــات  الراتــب، 
صحيــة واجتامعيــة، عالقــات مهنيــة 
مــع  ومقارنتهــا  باالحــرام  تتســم 
حســب  للرجــال  املشــجعة  الحوافــز 

الحوافــز ذاتهــا يف العقــد األخــر.

مؤسسات علمية متخصصة	 
األرشيف الوطني.	 
البريــة 	  املــوارد  قســم 

الصحفيــة. باملؤسســات 
نقابة الصحافة.	 

ــل يف 	  ــاء العم ــول النس ــدم قب ــول ع قب
ــق  ــع عائ ــة م ــة املكتوب ــال الصحاف مج
للتمييــز،  رفضــاً  الزجاجــي  الســقف 
العقــد  يف  الرجــال  مبوقــف  مقارنــة 

األخــر.

مؤسســات علميــة متخصصة 	 
قســم  الوطنــي  األرشــيف 
املــوارد البريــة باملؤسســات 

ــة. الصحفي
نقابة الصحافة.	 

برامج تلفزيونية – 3-  املرأة والرأي العام
حصص إذاعية – مقاالت 

يف الصحافة املكتوبة

تلفزيونيــة 	  برامــج  تبــث  تبــث/ال 
سياســية  إذاعيــة مبضامــني  وحصــص 
صحفيــات  تنشــطها  واقتصاديــة 
تتحــدث عــن املــرأة يف مجــال: السياســة 
ــة  ــة – التنمي – االقتصــاد الصحــة الربي
ــون  ــه – القان ــة – الفــن – الرفي – البيئ

الشــخصية. واألحــوال 
تنــر/ال تنــر مقــاالت بأقــالم نســائية 	 

 – السياســة  مجــال:  يف  املــرأة  عــن 
االقتصــاد الصحــة الربيــة – التنميــة 
ــون  ــه – القان ــة – الفــن – الرفي – البيئ

واألحــوال الشــخصية.

 	 

النساء صاحبات األركان 
الثابتة يف الصحافة 

املكتوبة

توجــد/ال توجــد مقــاالت بأقــالم نســائية 	 
يف االفتتاحيــات )صفحــة أوىل أو اخــرة( 
املكتــوب  اإلعــالم  يف  التعليقــات  أو 
ــة  ــال السياس ــدوري يف مج ــي وال اليوم
– االقتصــاد – االجتــامع - الصحــة – 
ــن –  ــة – الف ــة – البيئ ــة – التنمي الربي

ــه. الرفي

مؤسســات علميــة متخصصة 	 
قســم  الوطنــي  األرشــيف 
املــوارد البريــة باملؤسســات 
االذاعيــة  التلفزيونيــة 

-الصحفيــة.
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4- املرأة املوظفة يف 
رشكات اإلعالن” 

اإلشهار” “الرتويج”

الوظيفة واملراكز 
القيادية

تطــور عــدد ونســبة النســاء يف املراكــز 	 
ــاعدة(  ــرة/ موظفة/مس املختلفــة )مدي
مؤسســات  يف  املختلفــة  االقســام  يف 
ــل )جــزيئ/ ــالن، حســب دوام العم اإلع
ــب  ــال، بحس ــع الرج ــة م ــل( مقارن كام
الفئــة العمريــة، الوضــع االجتامعــي، 
يف  العلمــي  التحصيــل  االقتصــادي، 

العقــد األخــر.

“اإلشــهار” 	  اإلعــالن  وكاالت 
الرويــج”.

اإلعــالن 	  تصميــم  مصلحــة 
الرويــج”. “اإلشــهار، 

تطــّور معــّدل ونســبة راتــب النســاء 	 الراتب أو األجر الشهري
يف املراكــز املختلفــة )مديــرة/ موظفــة/ 
يف  املختلفــة،  االقســام  يف  مســاعدة(، 
مؤسســات اإلعــالن مقارنــة مــع الرجال، 

ــر. ــد األخ يف العق

وكاالت اإلعالن “اإلشهار”	 
ــالن.” 	  ــم اإلع ــة تصمي مصلح

ــج”. ــهار” “الروي اإلش
البريــة 	  املــوارد  مصلحــة 

اإلعــالن. بوكالــة 

الدافعية والحوافز
الرىض الوظيفي

ــجعة 	  ــز املش ــة والحواف ــة الدافعي طبيع
للمــرأة عــى العمــل يف مركــز معــني يف 
مجــال اإلعــالن حســب الراتــب، أوقــات 
ــة،  ــة واجتامعي ــات صحي ــل، ضامن العم
تتســم  ومهنيــة  إداريــة  عالقــات 
الحوافــز  مــع  ومقارنتهــا  باالحــرام 

املشــجعة.

“اإلشــهار” 	  اإلعــالن  وكاالت 
ــالن.”  ــم اإلع ــة تصمي مصلح

اإلشــهار” “الرويــج”.
البريــة 	  املــوارد  مصلحــة 

اإلعــالن. بوكالــة 

ــل يف 	  ــاء العم ــول النس ــدم قب ــول ع قب
مجــال اإلعــالن مــع عائــق الســقف 
مقارنــة  للتمييــز  رفضــاً  الزجاجــي 

األخــر. العقــد  يف  الرجــال  مبوقــف 

»اإلشــهار« 	  اإلعــالن  وكاالت 
ــالن.«  ــم اإلع ــة تصمي مصلح
اإلشــهار« »الرويج«-مصلحــة 
بوكالــة  البريــة  املــوارد 

االعــالن. 

5- املرأة يف السينام 
واملرسح

املرأة كممثلة يف السينام 
واملرح

يف 	  املمثــالت  النســاء  بعــدد  جــردة 
بعــدد  مقارنــة  واملــرح  الســينام 

األخــر. العقــد  يف  الرجــال 
يف 	  املمثلــة  األدوار  وطبيعــة  نوعيــة 

الســينام وعــى خشــبة املــرح مقارنــة 
بنصيــب أدوار الرجــال يف العقــد األخــر.

وزارة 	   – الثقافــة  وزارة 
االعــالم- أرشــيف املؤسســات 

واملرحيــة. الســينامئية 

املرأة كمخرجة وككاتبة 
سيناريو وكمنتجة يف 

السينام واملرح

العامــالت 	  النســاء  بعــدد  جــردة 
كمخرجــات  واملــرح  الســينام  يف 
وككاتبــات ســيناريو وكمنتجــات مقارنــة 

األخــر. العقــد  يف  الرجــال  بعــدد 

وزارة 	   - الثقافــة  وزارة 
االعــالم- أرشــيف املؤسســات 

واملرحيــة. الســينامئية 
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6- املرأة واالنتساب 
“االنخراط” يف نقابات 

املؤسسات اإلعالمية

الخلفية النوعية 
للمنتسبات للنقابة

تطــور عــدد ونســبة املنتســبات إىل النقابــات 
ــب  ــال حس ــبة الرج ــة بنس ــة مقارن اإلعالمي
االجتامعــي،  الوضــع  العمريــة،  الفئــة 
الراتــب،  العلمــي،  التحصيــل  االقتصــادي، 

املوقــع الوظيفــي يف العقــد األخــر.

املؤسســات 	  نقابــات 
. ميــة عال إل ا

وزارة العمل.	 
النقابة الوطنية.	 

املواقــع املواقع التنظيمية يف  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــور 
للنقابــات  التنظيمــي  بالهيــكل  القياديــة 
اإلعالميــة ووكاالت اإلعالنــات مقارنــة بنســبة 

الرجــال يف العقــد األخــر.

املؤسســات 	  نقابــات 
. ميــة عال إل ا

وزارة العمل.	 
النقابة الوطنية.	 

القسم الرابع: التعليم يف اختصاصات اإلعالم

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة األدل

للمعلومات
النوع االجتامعي 1- التعليم العايل

“الجندر”
جــردة بعــدد كليــات اإلعــالم واالتصــال “خاصة 
النــوع  مفهــوم  تبنــت  التــي  وحكوميــة” 
ــة  ــا التعليمي ــدر” يف برامجه ــي “الجن االجتامع
وجعلتــه هدفــاً رصيحــا وواضحــا مــن أهدافهــا 

ــة. العام

وزارة التعليم العايل.	 
كليــات اإلعــالم واالتصــال 	 

للجامعــات  التابعــة 
والحكوميــة. الخاّصــة 

املقرر الدرايس “الرنامج 
األكادميي”

نســبة املــواد التعليميــة مبحتــوى جنــدري 	 
ــة باملــواد األخــرى املقــررة بكليــات  مقارن

اإلعــالم واالتصــال الخاصــة والحكوميــة.
توفر عدم تتوفر مواد تشمل:	 

ــر  ــاج، تطوي ــؤون االنت ــى ش ــب ع التدري
للمضامــني  النقديــة  القــراءة  مهــارات 
االعالميــة، التحكــم يف لغــة ورمــوز وســائل 
اإلعــالم، التحكــم يف الوســائط اإلعالميــة. 

التعليميــة 	  الرامــج 
يف  املقــررة  والكتــب 
كليــات اإلعــالم واالتصــال 
والخاصــة. “الحكوميــة 

الرامــج 	  مديريــات 
والتعليــم بــوزارة التعليــم 

لعــايل. ا

عــدد ونســبة األســتاذات اللــوايت يدرّســن مــواد هيئة التدريس
ــة  ــالم واالتصــال مقارن ــات اإلع ــة يف كلي إعالمي

بعــدد األســاتذة الرجــال يف العقــد األخــر.

مديرية املوارد البرية	 
بالجامعات.	 
وزارة التعليم العايل. 	 

احصائيات عن املنتسبني 
واملنتسبات بكليات 

اإلعالم واالتصال

عــدد ونســبة الطالبــات اللــوايت يدرســن مــواد 
ــدد  ــال بع ــالم واالتص ــات اإلع ــة يف كلي إعالمي

ــد األخــر. ــور يف العق ــة الذك الطلب

مديرية املوارد البرية	 
بالجامعات.	 
وزارة التعليم العايل.	 
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للمعلومات
خريجي كليات اإلعالم 

واالتصال
عــدد ونســبة الخريجــات إىل عــدد ونســبة 
الخريجــني مــن كليــات علــوم اإلعــالم واالتصــال 

ــر. ــد األخ ــات يف العق ــب االختصاص حس

مديرية املوارد البرية	 
بالجامعات. 	 
وزارة التعليم العايل.	 

املراكز “األكادميية” 
القيادية

الرجــال  إىل  النســاء/  ونســبة  عــدد  تطــور 
اللــوايت يشــغلن مراكــز قياديــة )مديــر، عميــد، 
ــالم  ــوم اإلع ــات عل ــخ.( يف كلي ــس قســم إل رئي

ــر. ــد األخ ــال يف العق واالتص

مديرية املوارد البرية	 
بالجامعات.	 
وزارة التعليم العايل.	 

2- التدريب/ التأهيل 
املهني اإلعالمي

مجاالت التدريب يف 
اختصاصات اإلعالم

تطــور عــدد ونســبة املتدربــات/ إىل املتدربــني 
بحســب مجــاالت اإلعــالم )تحريــر، متثيــل، 
تقديــم أخبــار، تقديــم فقــرات، إعــداد برامــج، 
إنتــاج، إخــراج، تقانــة، أرشــفة، كتــاب ســيناريو، 
إدارة، مراســلة(، يف ورشــات التدريــب اإلعالمية 

يف العقــد األخــر.

منظامت غر حكومية	 
املجتمــع 	  منظــامت 

. ين ملــد ا
وزارة اإلعالم	 
وزارة العمل.	 

تؤهــل مكافحة الصور النمطية التــي  التدريبيــة  الــدورات  عــدد 
اإلعالميــات واإلعالميــني عــى العمــل عــى 
تجــاه  إيجابيــة  واتجاهــات  قناعــات  تبنــي 
ــة  ــور النمطي ــر الص ــى تغي ــل ع ــرأة والعم امل

عــن املــرأة يف العقــد األخــر. 

منظامت غر حكومية 	 
املجتمــع 	  منظــامت 

. ين ملــد ا
وزارة اإلعالم	 
وزارة العمل.	 

النوع االجتامعي يف 
الدورات التدريبية

تطــور عــدد ونســبة املــواد املســطرة يف برامــج 
الحساســة  اإلعالميــة  التدريبيــة  الــدورات 
جندريــا من مجمــوع املواد املســطرة يف برنامج 
ــات يف  ــني واإلعالمي ــة لإلعالمي كل دورة تدريبي

ــد األخــر. العق

منظامت غر حكومية	 
املجتمــع 	  منظــامت 

. ين ملــد ا
وزارة اإلعالم	 
وزارة العمل.	 
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املتابعة ومشاهدة 1- اإلعالم املريئ واملسموع
الرامج

نســبة النســاء اللــوايت يتابعــن اإلعــالم املــريئ 
وعددهــا  الرامــج  بحســب  واملســموع، 
االجتامعيــة،  السياســية  )األخبار/الرامــج 
الرفيهيــة، اإلعالنــات( وبحجمهــا الســاعي 

مقارنــة بالرجــال يف العقــد األخــر.

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا.	 

تكــرار وتواتــر املواضيــع التــي تتطــرق اليهــا طبيعة املواضيع
الرامــج املختلفــة املوّجهــة للنســاء يف اإلعــالم 
املــريئ واملســموع )العائلــة، الصحــة، العنــف 
ضــّد املــرأة، قوانــني األحــوال الشــخصية( 
العقــد  لتلــك املوجهــة للرجــال يف  نســبة 

ــر. األخ

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا.	 

متابعة اإلعالنات 
“االشهار، الرويج”

ــن  ــوايت يتابع ــال الل ــاء/ إىل الرج ــبة النس نس
ــي متــر خــالل الرامــج حســب  ــات الت اإلعالن
الرامجيــة  الشــبكة  يف  الرامــج  تسلســل 
)األخبــار، قضايــا النســاء، البيئــة، الجــامل، 
يف  العائلــة(  الطعــام،  النظافــة،  املوضــة، 

العقــد األخــر.

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا  	 
رسائل جامعية.	 

جــردة براتبيــة األدوار اإلعالميــة املفضلــة األدوار اإلعالمية املفضلة
)مذيع/مذيعــــة أخبــــار، محاور/محــاورة، 
املشــاهدات لــدى  فقــرات(  موصل/موصلــة 

لــدى  براتبيتهــا  مقارنــة  املســتمعات  أو 
األخــر. العقــد  يف  الرجــال 

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا.	 

نســبة تفضيــالت النســاء للوســائل اإلعالميــة الوسيلة املفضلة
املتاحــة، وأي الوســائل اإلعالميــة أكــر تفضيال 
)التلفزيــون – الراديــو – الجريــدة( ومقارنــة 
ذلــك مبــا يفضلــه الرجــال مــن هــذه الوســائل 

اإلعالميــة يف العقــد األخــر.

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا.	 

القارئــني القراءة2- املطبوعات الدورية القارئــات/إىل  ونســبة  عــدد 
األخــر.  العقــد  يف  لليوميــات 

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا.	 

األجناس )األنواع – 
األشكال - األمناط 

- القوالب( الصحافية 
املفضلة

ــة  ــة األقســام واألعمــدة املفضل جــردة براتبي
مــن األجنــاس الصحفيــة )األنــواع - األشــكال 
ــد املــرأة يف العقــد  - األمنــاط - القوالــب( عن

األخــر.

كليات اإلعالم واالتصال	 
الدراســات 	  أرشــيف 

الجامعــات يف  اإلعالميــة 
مصلحة الدراسات العليا.	 
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نســبة الرســائل التــي تبعــث بهــا النســاء رجع الصدى والتفاعلية
متفاعلــة مــع مضامــني املقــاالت إىل عــدد 
الرســائل التــي يرســلها القــراء الرجــال إىل 
املقــاالت يف  أصحــاب  أو  التحريــر  رؤســاء 

العقــد األخــر.

الدوريــات 	  أرشــيف 
اليوميــة  والصحــف 

كليات اإلعالم واالتصال.	 
مصلحة الدراسات العليا.  	 

3- االنرتنت والولوج 
لتكنولجيات االعالم 

واالتصال

 

نســبة النســاء اللــوايت يســتخدمن اإلنرنــت/ال االستخدام - االنتشار
يســتخدمن اإلنرنــت حســب:

 - العمريــة  الفئــة   - “الواليــة”  املحافظــة 
املســتوى التعليمــي - الوضــع االقتصــادي 

األخــر. العقــد  يف  واالجتامعــي، 

مديرية اإلحصاء املركزي	 
 وزارة الريــد وتكنولوجيات 	 

االتصــال أو مــا يعادلها.
ــا 	  مصلحــة الدراســات العلي

ــالم واالتصــال. ــات اإلع بكلي

الفجوة الرقمية بني 
اإلناث والذكور

تطــور نســبة النســاء/إىل الرجــال اللــوايت يتاح 
لهــن اســتخدام اإلنرنت بحســب:

العمريــة  الفئــة   - “الواليــة”  املحافظــة 
-املســتوى التعليمــي - الوضــع االقتصــادي 

األخــر. العقــد  يف  واالجتامعــي، 

مديرية اإلحصاء املركزي	 
وزارة الريــد وتكنولوجيــات 	 

االتصــال أو مــا يعادلهــا.
ــا 	  مصلحــة الدراســات العلي

ــالم واالتصــال. ــات اإلع بكلي

تطــور متوّســط املــدة التــي تقضيهــا النســاء مدة االستخدام
مــن  )أقــل  االنرنــت  اســتخدام  يف  يوميــاً 
ســاعة – بــني ســاعة وســاعتني – مــن ســاعتني 
ــر. ــد األخ ــال، يف العق ــة بالرج ــر( مقارن فأك

مديرية اإلحصاء املركزي	 
وزارة الريــد وتكنولوجيــات 	 

االتصــال أو مــا يعادلهــا.
ــا 	  مصلحــة الدراســات العلي

ــالم واالتصــال. ــات اإلع بكلي

املواقع املفضلة أو 
املختارة

تقّدمهــا  التــي  األســباب  براتبيــة  جــردة 
)قــراءة  االنرنــت  الســتخدام  النســاء 
الريــد  عــى  االطــالع  اليوميــة،  الصحــف 
اإللكــروين الخــاص قصــد الــرد والتفاعــل 
مــع املســتخدمني، الدردشــة، البحــث عــن 
املعلومــات، تحميــل ملفــات وأغــان( ومقارنة 

لإلنرنــت. الرجــال  باســتخدامات  ذلــك 

مديرية اإلحصاء املركزي	 
وزارة الريــد وتكنولوجيــات 	 

االتصــال أو مــا يعادلهــا.
ــا 	  مصلحــة الدراســات العلي

ــالم واالتصــال. ــات اإلع بكلي

ــخصية االمتالك “الحيازة” ــات ش ــكات ملدّون ــاء املال ــبة النس نس
التواصــل  مواقــع  يف  حســابات  وكــذا 
ــاي  ــر – م ــوك – توي ــس ب ــي “الفي االجتامع
ســبيس وغرهــا” مقارنــة بالرجــال، يف العقــد 

األخــر.

مديرية اإلحصاء املركزي	 
وزارة الريــد وتكنولوجيــات 	 

االتصــال أو مــا يعادلهــا.
ــا 	  مصلحــة الدراســات العلي

ــالم واالتصــال. ــات اإلع بكلي
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4- الصحافة اإللكرتونية 
»املرأة بصفتها كمديرة 

أو مالكة
 

الوضع الحايل للصحف 
والدوريات الورقية

جــدول بالصحــف والدوريــات الورقيــة التــي 
تحولــت إىل نســخ إلكرونيــة:

ــاء 	  ــع إلغ ــل م ــة بالكام ــخة الكروني نس
ــة. ــخة الورقي النس

نســخة إلكرونيــة مــع نســخة أخــرى 	 
ورقيــة وتصــدران معــا.

ــت لصحــف 	  ــي تحول عــدد الصحــف الت
)التكلفــة  ماليــة  ألســباب  إلكرونيــة 
بتكلفــة  مقارنــة  املرتفعــة  الورقيــة 

االلكرونيــة(.  الصحيفــة 

وزارة اإلعالم واالتصال.	 
لإلعــالم 	  األعــى  املجلــس 

واالتصــال.
نقابة الصحفيني.	 
كليات االعالم واالتصال	 

عــدد ونســبة الزيــادة أو النقصــان يف 	 االستخدام – االنتشار
قــراءة كل مــن الصحيفتــني.

عــدد ونســبة القارئــات إىل القــراء يف 	 
اإللكرونيــة. الصحــف 

أســباب تحــول القارئــات إىل النســخة 	 
اإللكرونيــة: 

رسعة وصول الخر/التفاعلية	 
لألخبــار 	  الولــوج  ورسعــة  اآلنيــة 

. ث ا ألحــد وا

الصحف املفضلة أو 
املختارة

للصحافــة  التفضيــل  بأســباب  جــردة 
: نيــة لكرو إل ا

مجانية قراءة الصحيفة. 	 
العمليــة 	  التحريــر  وفنيــات  االخــراج 

ــر  ــات تحري ــراج وفني ــن اخ ــة ع املختلف
الورقيــة. الصحافــة 

امكانيــة قــراءة عــدد كبــر مــن الصحــف 	 
يف نفــس الوقــت.

القــراء 	  رأي وتعليقــات  االطــالع عــى 
الــرد  أو  معهــم  التواصــل  وامكانيــة 
عــى تعليقاتهــم ونســب الصحفيــات 
ــراء  ــث عــدد الق ــني مــن حي إىل الصحفي
التعليقــات. وجديــة  التعليقــات،  وعــدد 

*جردة: يقابلها يف بعض الدول العربية كلمة جرد )inventaire(  بالفرنسية و )Inventory( باإلنجليزية.
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الباب الرابع: الرتبية والتعليم
الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في مجال الرتبية

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل أربعة أقسام، هي كاآليت:

القسم األول: السياسات الرتبوية الحساسة جندرياً

أ - السياسات الحكومية )القوانن/القرارات/التدابري املحلّية/واالتفاقات الدولية(:

محور )1(: املراسيم امللكية/ األمريية/ الجمهورية

محور )2(: املعاهدات الدولية

محور )3(: القرارات الحكومية

محور )4(: التدابري اإلدارية

محور )5(: اسرتاتيجيات/ خطط/ برامج/ مشاريع تربوية

ب- التعليم العايل:

محور )1(: أهداف املؤسسات التعليمية

محور )2(: الوحدات األكادميية الجامعية

محور )3(: الجامعات املفتوحة

القسم الثاين: التعليم النظامي

أ - التعليم املدريس )ما قبل الجامعي(:

محور )1(: املتعلاّمت

محور )2(: الهيئة التعليمية/ التدريسية

محور )3(: اإلدارة الرتبوية

محور )4(: االستشارة، والخربة، والتدريب

محور )5(: أمناط الرتبية املرافقة/ املساندة للتعليم النظامي

محور )6(: التأهيل الرتبوي لذوات الحاجات الخاّصة يف إطار التعليم النظامي
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ب- التعليم العايل:

محور )1(: املتعلاّمت

محور )2(: األنشطة املرافقة للتعليم الجامعي

محور )3(: النساء يف الهيئات التدريسية الجامعية

محور )4(: العامالت يف الهيئات اإلدارية

محور )5(: معامل التمييز اإليجايب لإلناث

ج- التعليم املهني والتقني:

محور )1(: املتعلاّمت

محور )2(: الهيئة التعليمية/ املعلامت

محور )3(: اإلداريات

د- التعليم ذو األغلبية الذكورية:

محور )1(: الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية والحربية واألمنية

محور )2(: التعليم الديني (تأهيل املرشدين/ الوعاظ الدينين(

القسم الثالث: التعليم غري النظامي

أ- القرائية/ محو األمية:

محور )1(: انتشار األمية األبجدية/ اللغوية

محور )2(: برامج محو األمية األبجدية/ اللغوية

محور )3(: التدابري واآلليات 

محور )4(: االلتحاق والتخرج

محور )5(: املناهج واملواد التعليمية - التعلّمية

ب- التدريب:

محور )1(: التدريب عىل املهن

محور )2(: التدريب عىل املواطنة

محور )3(: التدريب عىل املهارات الحياتية

محور )4(: محو األمية القانونية

محور )5(: محو األمية املعلوماتية/ الحاسوبية

محور )6(: التعلّم املستمر
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ج- الجامعة املفتوحة/ التعليم االفرتايض/ التعلّم عن بعد:

محور )1(: االنتساب

محور )2(: التخّرج

محور )3(: الهيئات التدريسية واالستشارية

محور )4(: التخصصات املتاحة 

محور )5(: الهيئات اإلدارية

القسم الرابع: البحث العلمي والرتبوي

محور )1(: املوارد البرشية

محور )2(: اإلنتاج البحثي 

محور )3(: املوارد املالية
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األدلة املقرتحة

القسم األول: السياسات الرتبوية الحساسة جندرياً 

السياسات الحكومية )القوانن/ القرارات/ التدابري املحلّية/ واالتفاقات الدولية(

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- املراسيم امللكية/ 
األمريية/ السلطانية/ 

الجمهورية

إلغاء التمييز الجندري/ 
حسب النوع االجتامعي

إلغــاء  وجــود/ عــدم وجــود “رضورة   −
النــوع  حســب  الجنــدري/  التمييــز 
االجتامعــي” كهــدف رصيــح يف الدســاتر 
ــة  ــة/ الجمهوري ــة/ األمري ــيم امللكي واملراس

بالربيــة املتعلّقــة 

األمريــة/  امللكيــة/  املراســيم   −
بالربيــة  املتعلّقــة  الجمهوريــة 

إلغاء التمييز الجندري/ 2- الترشيعات والقوانن
حسب النوع االجتامعي

إلغــاء  وجــود/ عــدم وجــود “رضورة   −
النــوع  حســب  الجنــدري/  التمييــز 
االجتامعــي” كهــدف رصيــح يف التريعــات 

بالربيــة املتعلّقــة  والقوانــني 

− التريعــات والقوانــني الوطنيــة 
ــة  ــة بالربي املتعلّق

الحساسية الجندرية/ 
مراعاة وإدماج النوع 

االجتامعي

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندرية/ 
يف  االجتامعــي  النــوع  وإدمــاج  مراعــاة 
التريعــات/ القوانــني التــي تقــيض بتنظيــم 

ــي  ــي والتقن ــم املهن التعلي

ــوزارات/ املؤسســات الرســمية  − ال
املهنــي  التعليــم  برامــج  املعنيــة 

والتقنــي
ــد  ــات واملعاه ــات والكلي − الجامع

ــة ــة والتقني املهني

إلغاء التمييز الجندري/ 3- املعاهدات الدولية
حسب النوع االجتامعي

وقّعتهــا  التــي  الدوليــة  املعاهــدات   −
الدولــة، والتــي تقــيض بإلغــاء التمييــز ضــّد 
ــة، يف العقــد األخــر. املــرأة يف مجــال الربي
ــة  ــات للدول ــود تحفظ ــدم وج − وجود/ع
ــي  ــوق الت ــدات، والحق ــذه املعاه ــول ه ح

ــات ــذه التحفظ ــا ه تتناوله

− مكاتب وزراء الربية والتعليم 
املعنيــة  املديريــات  اإلدارات/   −
والدوليــة/  الثقافيــة  بالعالقــات 

والتعليــم  الربيــة  وزارات 
العربيــة  الربويــة  املنظــامت   −

والدوليــة 

الحساسية الجندرية/ 
مراعاة وإدماج النوع 

االجتامعي

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندرية/ 
مراعــاة وإدمــاج النــوع االجتامعــي يف نــّص 
ــة  ــا الدول ــي أبرمته ــة الت املعاهــدات الدولي
بشــأن مكافحــة األميــة األبجديــة/ اللغويــة 

بــني النســاء

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الوطنيــة  األجهــزة   / الــوزارات 
محــو  برامــج  املعنيــة  الرســمية 

الكبــار  وتعليــم  األميــة 
والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −

ملعنيــة  ا



65

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

مراجعة وتقييم مناهج 4- القرارات الحكومية
التعليم النظامي وغر 

النظامي

تقــيض  التــي  الحكوميــة  القــرارات   −
قبــل  مــا  املناهــج؛  وتقييــم  مبراجعــة 
ــة، العســكرية،  ــة، املهني ــة، الجامعي الجامعي
الدينيــة، برامــج محــو األميــة، وتنقيتهــا مــن 
العقــد  الجنــدري، يف  والتنميــط  التمييــز 

األخــر.
اعتمدتهــا  التــي  اإلصالحــات  عــدد   −
يف           الربويــة  املناهــج  لتنقيــة  الحكومــة 
ــز  ــن التميي ــف املجــاالت واملراحــل م مختل

األخــر. العقــد  يف  الجنــدري، 

تطويــر  مديريــات  إدارات/   −
املناهــج الربويــة والكتب املدرســية/ 

والتعليــم  الربيــة  وزارات 
− مجالــس ولجــان الربيــة والتعليــم 
والتعليــم العــايل الوطنيــة املعنيــة 
ــة  ــج الربوي ــرار املناه ــة وإق مبناقش
ــني ــة املعلم ــية وأدل ــب املدرس والكت

االختصاصات يف التعليم 
املهني

تقــيض  قــرارات  توفــر  عــدم  توفــر/   −
الجندريــة يف خطــط  الحاجــات  مبراعــاة 
تعديــل وإضافــة الفــروع/ االختصاصــات يف 

التعليــم املهنــي
− توفــر / عــدم توفــر قــرارات، برامــج، 
وتدابــر تقــيض مبراعــاة الحاجــات الجندرية 
الفــروع/  إضافــة  و  تعديــل  خطــط  يف 

املهنــي التعليــم  االختصصاصــات يف 

التعليــم  مديريــات  إدارات/   −
والتدريــب املهنــي والتقنــي/ وزارات 

والتعليــم  الربيــة 
املعنيــة  املراكــز  املؤسســات/   −
بالتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي

ــد  ــات واملعاه ــات والكلي − الجامع
ــة  ــة والتقني املهني

مضامني املعاهدات 
واملواثيق الدولية

ــة  ــرارات القاضي ــر الق ــدم توف ــر/ ع − توف
املواثيــق  يف  الــواردة  املفاهيــم  بإدمــاج 
ــة  ــة؛ كاتفاقي ــا الدول ــي أبرمته ــة الت العاملي
ــز ضــّد  ــع اشــكال التميي القضــاء عــى جمي
ــوم  ــاج مفه ــن أجــل )إدم ــة؛ م ــرأة خاّص امل
املناهــج  يف  االجتامعــي  النــوع  الجنــدر/ 
تنقيــة  الجامعيــة،  قبــل  مــا  التعليميــة 
الكتــب املدرســية مــن الصــور النمطيــة 
جندريــاً، إدمــاج املــواد التعليميــة املتعلّقــة 
األرسيــة،  والربيــة  اإلنجابيــة،  بالصحــة 
وحقــوق املــرأة، وحقــوق الطفــل إلــخ..(، يف 

ــر. ــد األخ العق

تطويــر  مديريــات  إدارات/   −
املناهــج الربويــة والكتب املدرســية/ 

والتعليــم  الربيــة  وزارات 
ــة  ــس ولجــان الربي ــرارات مجال − ق
والتعليــم الوطنيــة املعنيــة مبناقشــة 
ــب  ــة والكت ــج الربوي ــرار املناه وإق

ــة املعلمــني ــية وأدل املدرس
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تقــيض تعليم الراشدين قــرارات  توفــر  عــدم  توفــر/   −
)املُخرجــات  باملنجــزات  باالعــراف 
والكفايــات املكتســبة يف الحيــاة للمتعلـّـامت 

الراشــدين مــن  واملتعلّمــني( 

املعنيــة  املديريــات  اإلدارات/   −
وزارات  يف  الشــهادات  مبعادلــة 

والتعليــم  الربيــة 

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندريــة محو األمية
الخطــط  االســراتيجيات/  السياســات/  يف 
والرامــج الحكوميــة، مــن أجــل محــو األمية 

ــة/ اللغويــة األبجدي

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الــوزارات/ األجهــزة الوطنيــة املعنيــة 
برامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار 

− منظامت املجتمع املدين املعنية 
والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −

ملعنيــة ا

توفــر/ عــدم توفــر قــرارات/ تدابــر مواد تعليمية - تعلميّة5- التدابري اإلدارية  −
إداريــة تقــيض بإنتــاج مــواد تعليميــة - 
ــة،  ــاح بري ــائل إيض ــب، وس ــة )كت تعلميّ
ســمعية، برمجيــات تعليميــة، أدلـّـة معلمني، 
حساســية  ذات  إلــخ(،  تدريبيــة..  أدلــة 
ــر  ــي وغ ــم النظام ــة لنمطــي التعلي جندري
منــاذج  تقديــم  فيهــا  )يُراعــى  النظامــي 
نســائية ورجاليــة غــر منّمطــة يف أدوارهــا(

تطويــر  مديريــات  إدارات/   −
املناهــج الربويــة والكتــب املدرســية 
والوســائل التعليميــة/ وزارات الربية 

والتعليــم 
التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

التّرب والرسوب/ التعّر 
الدرايس

ــر إداري  ــرار/ تدب ــر ق ــدم توف ــر/ ع − توف
برامــج  تدّخــل/  برامــج  بصياغــة  يقــيض 
ــّرب  ــن الت ــة م ــاندة للوقاي ــم واملس الدع
حّساســة  الــدرايس  التعــّر  والرســوب/ 
النــوع  الحتياجــات  مراعيــة  جندريــاً/ 

االجتامعــي

اللجــان  املجالــس/  الــوزارات/   −
الوطنيــة الرســمية املعنيــة برامــج 
غــر  والتعليــم  النظامــي  التعليــم 

النظامــي
− منظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة 

ــوب والتّرب بالرس

برامج مساندة للتعليم 
النظامي

ــر إداري  ــرار/ تدب ــر ق ــدم توف ــر/ ع − توف
وإرشــاد  توجيــه  برامــج  بتنفيــذ  يقــيض 
ــي.. ــه مهن ــي، توجي ــي، صح ــدريس، نف )م

إلــخ( حّساســة جندريــاً/ مراعيــة الحتياجات 
ــي ــوع االجتامع الن

املعنيــة  املديريــات  اإلدارات/   −
باإلرشــاد الربــوي/ النفــي واملدريس 
واملهنــي/ وزارات الربيــة والتعليــم

− مجالــس/ مراكــز التدريــب املهني 
ــة والخاصة العام

− منظامت املجتمع املدين املعنية 
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برامج خارج الصفوف
)أو الصفيّة(

ــن  ــة م ــر خاّص ــر تداب ــدم توف ــر/ ع − توف
الفــرص للطالبــات ملزاولــة  أجــل إتاحــة 
الداخليــة/  الرياضــة والرفيــه والســياحة 
ــة  الخارجيــة، واالنخــراط يف الرامــج الالصفيّ
ــة،  ــارات ميداني ــة، زي ــاطات فني ــواد، نش )ن
مخيــامت  محليــة،  مجتمعــات  خدمــة 

صيفيّة..إلــخ(

باألنشــطة  املعنيــة  اإلدارات   −
والحركــة  والرياضيــة  الطالبيــة 
وزارات  واإلرشــادية/  الكشــفية 

والتعليــم  الربيــة 
املــدين  املجتمــع  منظــامت   −

املعنيــة  والجمعيــات 
الهيئــات  املجالــس/  الــوزارات/   −

الوطنيــة املعنيــة
والعربيــة  الوطنيــة  االتحــادات   −

الرياضيــة لأللعــاب 

− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر إداريــة تقــيض مجالس الطلبة
بتحقيــق “الكوتــا” يف انتخابــات مجالــس 
لطالبــات   Student Councils الطلبــة 

املــدارس والجامعــات   

باألنشــطة  املعنيــة  اإلدارات   −
ــة/ وزارات  ــس الطلب ــة ومجال الطالبي

والتعليــم  الربيــة 
− إدارات/ عــامدات شــؤون الطلبــة/ 

ــات العربية)1(  الجامع
− وزارات التعليم العايل 

ــر إداري األشخاص ذوو اإلعاقة ــرار/ تدب ــر ق ــدم توف ــر ع − توف
ذوي  لألشــخاص  برامــج  بتنفيــذ  يقــيض 
ــة،   ــة، رياضي ــات( صحي ــن الطالب ــة م اإلعاق

مدريس..إلــخ(  اســتلحاق 

الربيــة  مديريــات  إدارات/   −
ــم  ــة والتعلي ــة/ وزارات الربي الخاص
املراكــز  املجالــس/  الــوزارات/   −
الوطنيــة املعنيــة باألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

لأللعــاب  الراملبيــة  اللجــان   −
ضيــة        يا لر ا

مجالس األهل/ اآلباء 
واألمهات التمثيلية

تقــيض  تدابــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
تــوازن  إىل  املفضيــة  »الكوتــا«  بتحقيــق 
يف  االجتامعــي  النــوع  يُراعــي  جنــدري/ 
مجالــس األهــل/ اآلبــاء واألمهــات التمثيليــة 
ــة ــل الجامعي ــا قب ــية/ م ــل الدراس يف املراح

املعنيــة  املديريــات  اإلدارات/   −
باملجالــس املدرســية/ وزارات الربيــة 

والتعليــم 
التعليــم  مديريــات  إدارات/   −

ص لخــا ا

)1( الجامعات العربية؛ تشمل: الجامعات الرسمية والخاصة واملفتوحة واالفراضية، وذلك أينام وردت يف هذا الدليل.
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التحاق اإلناث بالتعليم 
املهني والتقني الرسمي

− توفــر/ عــدم توفــر التدابــر املســّهلة 
ــي  ــم املهن ــج التعلي ــاث برام ــاق اإلن اللتح
مســتوياته  مبختلــف  الرســمي  والتقنــي 

واختصاصاتــه وفروعــه 

التعليــم  مديريــات  إدارات/   −
والتدريــب املهنــي والتقنــي/ وزارات 

والتعليــم  الربيــة 
بالتعليــم  املعنيــة  املؤسســات   −

والتقنــي املهنــي  والتدريــب 
ــد  ــات واملعاه ــات والكلي − الجامع

ــة  ــة والتقني املهني

الراكات مع الهيئات 
املحلّية واإلقليمية والدولية

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندرية/ 
مراعــاة النــوع االجتامعــي يف نــّص الراكات 
املعقــودة مــع الهيئــات )املحليــة؛ حكوميــة، 
اإلقليميــة  والهيئــات  حكوميــة،  غــر 
والدوليــة(، املعنيــة بتنفيــذ برامــج محــو 

ــة األمي

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الوطنيــة  األجهــزة  الــوزارات/ 
محــو  برامــج  املعنيــة  الرســمية 

الكبــار  وتعليــم  األميــة 
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −
ملعنيــة  ا

إحداثيات برامج محو 
األميّة

تعيــني  تدابــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
وتدابــر  ومواقــع(،  )أوقــات  إحداثيــات 
أطفــال،  وريــاض  )حضانــات  مرافقــة 
ــامن  ــز .. لض ــة، حواف ــل، تغذي ــائط نق وس
تقديــم برامــج محــو أميــة حساســة ألوضــاع 
النســاء؛ االجتامعيــة واإلنتاجيــة، للريفيــات، 
وســاكنات ضواحــي املــدن ذات الكثافــة 

الســكانية العاليــة بشــكل خــاص

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الــوزارات/ األجهــزة الوطنيــة املعنيــة 
برامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار 
− منظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة 
والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −

ــة  املعني
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النساء ذوات الظروف 
والتحديات الخاّصة

تربويــة  تدابــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
الظــروف  النســاء ذوات  ضامنــة إلدمــاج 
والتحديــات الخاّصــة يف الرامــج الربويــة 
)املعّوقــات،  لحاجاتهــن  واالســتجابة 
األحــداث،  مــن  الجانحــات  الســجينات، 
املســّنات،  الشــوارع،  اليتيــامت، طفــالت 

املهاجــرات...( الالجئــات،  املطلقــات، 

الربيــة  مديريــات  إدارات/   −
ــم  ــة والتعلي ــة/ وزارات الربي الخاص
والشــؤون  التنميــة  وزارات   −

عيــة جتام ال ا
الهيئــات  املراكــز/  املجالــس/   −
ذوات  بالنســاء  املعنيــة  الوطنيــة 
الخاّصــة  والتحديــات  الظــروف 
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

− املراكز األمنية لإلصالح والتأهيل  
التمثيل الجندري العادل 

يف مهنة التعليم
− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر خاصــة ضامنــة 
إلدمــاج عــادل ومتــوازن لقطبــي النــوع 
االجتامعــي )النســاء والرجــال( يف مهنــة 
التعليــم مبختلــف املراحــل الدراســية؛ بــدءاً 
ــروراً  ــال، وم ــاض األطف ــم يف: ري ــن التعلي م
بالتعليــم األســايس والثانــوي العــام واملهنــي، 

ــي  ــم الجامع ــاء بالتعلي وانته

املعنيــة  التعليــامت  األنظمــة/   −
وزارات  الوظيفيــة/  بالتعيينــات 
الربيــة والتعليــم والتعليــم العــايل

املــوارد  إدارات  مديريــات/   −
البرية - شــؤون املوظفــني/  وزارات 

والتعليــم  الربيــة 
املــوارد  مديريــات  إدارات/   −
املوظفــني/  شــؤون   - البريــة 

العربيــة  الجامعــات 
الخدمــة  دواويــن  مجالــس/   −

نيــة  ملد ا

متثيل النساء يف اللجان 
الفنية التطويرية

خاصــة  تدابــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
ــة  ــان صياغ ــاء يف لج ــاج النس ــة إلدم ضامن
الدراســية  والكتــب  املناهــج  وتطويــر 
ــة  ــات التعليمي ــة والرمجي ــة التدريبي واألدل

الدراســية  املراحــل  مختلــف  يف 

تطويــر  مديريــات  إدارات/   −
املناهــج الربويــة والكتب املدرســية/ 

والتعليــم  الربيــة  وزارات 
التدريــب  مديريــات  إدارات/   −
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 
تكنولوجيــا  مديريــات  إدارات/   −
التعليــم/ وزارات الربيــة والتعليــم 

− الجامعات العربية 
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التدريب والتأهيل 
الوظيفي  واملهني

− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر خاصــة ضامنــة 
للتدريــب والتأهيــل الوظيفــي الحساســة 
املهــارات  الكتســاب  االجتامعــي  للنــوع 
لتوســيع  الضامنــة  الالزمــة  الوظيفيــة 
املســتويات  وتــويل  املوكلــة  املســؤوليات 
للحساســية  املراعيــة  األعــى  الوظيفيــة 

الجندريــة

املعنيــة  التعليــامت  األنظمــة/   −
الوظيفــي/  والتأهيــل  بالتدريــب 
ــم  ــم والتعلي ــة والتعلي وزارات الربي

العــايل 
− رصــد برامــج التدريــب والتأهيــل 
إدارات/  يف  جندريًــا  الحساســة 
مديريــات املــوارد البريــة - شــؤون 
املوظفــني/  وزارات الربيــة والتعليــم 
− رصــد برامــج التدريــب والتأهيــل 
املــوارد  مديريــات  إدارات/  يف 
املوظفــني/  شــؤون   - البريــة 

العربيــة  الجامعــات 

خدمات مساندة لالستقرار 
الوظيفي

خاصــة  تدابــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
الوظيفــي  لالســتقرار  وضامنــة  صديقــة 
للنســاء ملبيــة حاجاتهــن للمواءمــة بــني 
بــني  واملزدوجــة  املتعارضــة  املســؤوليات 
األمومــة  الوظيفــي ومســؤوليات  العمــل 
وأدوار الرعايــة املنزليــة )حضانــات األطفال، 

...الــخ( النهاريــة،  الرعايــة  دور 

املعنيــة  التعليــامت  األنظمــة/   −
بالرقيــات الوظيفيــة/ وزارات الربيــة 

ــايل  ــم الع ــم والتعلي والتعلي
املــوارد  مديريــات  إدارات/   −
البرية - شــؤون املوظفــني/  وزارات 

والتعليــم  الربيــة 
املــوارد  مديريــات  إدارات/   −
املوظفــني/  شــؤون   - البريــة 

العربيــة الجامعــات 

− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر خاصــة ضامنــة الرقيات الوظيفية
إليصــال النســاء إىل املواقــع القياديــة العليــا 
يف وزارات الربيــة والتعليــم والتعليــم العايل 
موضوعيــة  آلســس  وفقــاً  والجامعــات، 

ــة ــات الوظيفي ــة يف الرقي وشــفافة وعادل

املعنيــة  التعليــامت  األنظمــة/   −
بالرقيــات الوظيفيــة/ وزارات الربيــة 

ــايل  ــم الع ــم والتعلي والتعلي
املــوارد  مديريــات  إدارات/   −
البرية - شــؤون املوظفــني/  وزارات 

والتعليــم   الربيــة 
املــوارد  مديريــات  إدارات/   −
املوظفــني/  شــؤون   - البريــة 

العربيــة الجامعــات 
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مشاركة النساء يف 
الفعاليات الربوية 

الخارجية

− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر خاصــة ضامنــة 
ملشــاركة النســاء يف املؤمتــرات والنــدوات 
والــدورات الربويــة الخارجيــة، وفقاً آلســس 

موضوعيــة وشــفافة وعادلــة

البعثــات  مديريــات  إدارات/   −
والدوليــة/  الثقافيــة  والعالقــات 

والتعليــم  الربيــة  وزارات 
− املستشــارون الثقافيــون يف الــدول 

العربيــة والغربيــة 

− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر خاصــة ضامنــة التمثيل النقايب
جمعيــات/  نقابــات/  يف  النســاء  لتمثيــل 
واللجــان  األســاتذة  املعلمــني/  اتحــادات 
املنبثقــة عنهــا، وفقــاً آلســس موضوعيــة 

وشــفافة وعادلــة 

اتحــادات  جمعيــات/  نقابــات/   −
واللجــان  األســاتذة  املعلمــني/ 

عنهــا املنبثقــة 
لنقابــات/  اإللكرونيــة  املواقــع   −
املعلمــني/  اتحــادات  جمعيــات/ 

األســاتذة

ــط/  ــرتاتيجيات/ خط 6- اس
ــة برامــج/ مشــاريع تربوي

تلبية االحتياجات 
ومتابعتها وتقييمها

− توفــر عــدم توفــر اســراتيجيات/ خطــط/ 
برامــج/ مشــاريع تربويــة معنيــة برصــد 
وتلبيتهــا  األميــات  النســاء  احتياجــات 
بالوصــول إليهــن يف املجتمعــات املحليــة 
ــدن ذات  ــي امل ــاكنات ضواح ــة وس والريفي
ــاص ــكل خ ــة بش ــكانية العالي ــة الس الكثاف

− توفــر/ عــدم توفــر دراســات متابعــة 
وتقييــم معنيــة مبعرفــة واقــع برامــج محــو 
األميــة املقدمــة للنســاء، ومــدى تلبيتهــا 
الحتياجاتهــن ومــدى أو كيفيــة اســتفادتهن 

منهــا
ــات  ــوح ودراس ــر مس ــدم توف ــر/ ع − توف
ــة  ــة مراعي ــات تربوي ــة وبيان ــة تربوي قاعدي

ــم ــكل منتظ ــي بش ــوع االجتامع للن

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الوطنيــة  األجهــزة  الــوزارات/ 
محــو  برامــج  املعنيــة  الرســمية 

الكبــار  وتعليــم  األميــة 
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −
ملعنيــة  ا
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مشاركة النساء يف 
التخطيط والتصميم 
والتقويم والتطوير

خاصــة  تدابــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
يف  الخبــرات  النســاء  مشــاركة  تضمــن 
وتقويــم  وتصميــم  تخطيــط  عمليــات 
وتطويــر الخطــط واالســراتيجيات والرامــج 
واملشــاريع املعنيــة مبحــو األميــة األبجديــة/ 

اللغويــة 
− توفــر/ عــدم توفــر تدابــر خاصــة تضمــن 
محــو  مبراكــز  امللتحقــات  بــآراء  األخــذ 
األميــة واالعتــامد عــى مهاراتهــن الحياتيــة 
وخراتهــن الســابقة، أثنــاء عمليــات تخطيط 
الخطــط  وتطويــر  وتقويــم  وتصميــم 
واملشــاريع  والرامــج  واالســراتيجيات 
ــة ــة/ اللغوي ــة مبحــو أميتهــن األبجدي املعني

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الوطنيــة  األجهــزة  الــوزارات/ 
محــو  برامــج  املعنيــة  الرســمية 

الكبــار  وتعليــم  األميــة 
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −
ملعنيــة  ا

محو أمية النساء: 
الوظيفية، الحضارية، 
القانونية، الحاسوبية

− توفــر/ عــدم توفــر اســراتيجيات/ خطط/ 
ــة بالقضــاء  ــة معني ــج/ مشــاريع تربوي برام
النســاء:  ألميــة  األخــرى  األشــكال  عــى 
الحضاريــة،  األميــة  الوظيفيــة،  )األميــة 

األميــة القانونيــة الحاســوبية ..إلــخ    

أو  والتعليــم  الربيــة  وزارات   −
الــوزارات/ األجهــزة الوطنيــة املعنيــة 
برامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار 

− منظامت املجتمع املدين املعنية 
والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −

ملعنيــة  ا
− اآلليات الوطنية املعنية باملرأة 
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1- أهداف املؤسسات 
التعليمية

االلتزام بسياسة الدولة 
الربوية الرسمية

ــح متضمــن يف  ــّص رصي ــر ن ــدم توف ــر/ ع − توف
الغايــة مــن إنشــاء املؤسســة الربويــة الجامعيــة 
وأهدافهــا؛ بالتــزام السياســات والتدابــر الرســمية 
ــة/  ــة للربي ــة الجندري ــاج املقارب ــة بإدم املتعلّق
مراعــاة النــوع االجتامعــي يف سياســات هــذه 
وأنشــطتها  وتدابرهــا  وبرامجهــا  املؤسســة 
األكادمييــة والربويــة، حســب الجامعــة )رســمية، 
ــد األخــر. ــة(، يف العق خاصــة، مفتوحــة، افراضي

رئاســات/  أمنــاء/  مجالــس   −
العربيــة  الجامعــات  إدارات 

اإللكرونيــة  املواقــع   −
العربيــة للجامعــات 

يف  العــايل  التعليــم  وزارات   −
العربيــة الــدول 

التمييز الجندري/ حسب 
النوع االجتامعي

ــن يف  ــح متضم ــّص رصي ــر ن ــدم توف ــر/ ع − توف
الغايــة مــن إنشــاء املؤسســة الربويــة الجامعيــة؛ 
ــدري/  ــز الجن ــاء التميي ــعي إللغ ــن الس ــّر ع يُع

ــا ــاً له ــاً تربوي ــوع االجتامعــي، هدف حســب الن
ــط/  ــة/ خط ــر خاص ــر تداب ــدم توف ــر/ ع − توف
ــز  ــاء التميي ــج تُرجــم هــدف “الســعي إللغ برام
الجنــدري/ حســب النــوع االجتامعــي”، عــى 

ــع ــى أرض الواق ــة ع ــراءات عملي ــورة إج ص

رئاســات/  أمنــاء/  مجالــس   −
العربيــة  الجامعــات  إدارات 

اإللكرونيــة  املواقــع   −
العربيــة للجامعــات 

يف  العــايل  التعليــم  وزارات   −
العربيــة الــدول 
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2- الوحدات األكادميية 
الجامعية

االختصاصات يف الدراسات 
الجندرية/ دراسات املرأة 

والنوع االجتامعي

ــة  ــر إداري ــرارات/ تداب ــر ق ــدم توف ــر/ ع − توف
إجــازات  أقســام/  وحــدات/  بإنشــاء  تقــيض 
ــة/  ــة يف الدراســات الجندري باختصاصــات جامعي
دراســات املــرأة والنــوع االجتامعــي، حســب 
ــانس،  ــوس/ الليس ــة )البكالوري ــات العلمي الدرج
الدبلــوم العــايل، املاجســتر، الدكتــوراه(، وحســب 
الجامعــة )رســمية، خاصــة، مفتوحــة، افراضيــة(، 

ــر. ــد األخ يف العق
ــة  ــاث مختص ــز أبح ــر مراك ــدم توف ــر/ ع − توف
االجتامعــي  والنــوع  املــرأة  بدراســات  تُعنــى 
وحســب  الجامعيــة،  الربويــة  املؤسســات  يف 
الجامعــة )رســمية، خاصــة، مفتوحــة، افراضيــة(، 

يف العقــد األخــر. 

العــايل/  التعليــم  مجالــس   −
وزارات التعليــم العــايل والبحــث 

العلمــي 
رئاســات/  أمنــاء/  مجالــس   −

العربيــة  الجامعــات  إدارات 
ــات  ــام الدراس ــدات/ أقس − وح
دراســات  مراكــز  الجندريــة/ 
يف  االجتامعــي  والنــوع  املــرأة 

العربيــة الجامعــات 
اإللكرونيــة  املواقــع   −

العربيــة للجامعــات 

معادلة الشهادات 3- الجامعات املفتوحة
واالعراف بها

− توفــر/ عــدم توفــر قــرارات تقــيض باالعــراف 
بالشــهادات التــي متنحهــا الجامعــات املفتوحــة/ 
ــم االفــرايض )للنســاء  ــم عــن بعــد/ التعلي التعلي
وللرجــال(، حســب الجامعــة، واملنهــج األكادميــي، 
ــد  ــة، يف العق ــات العلمي ــات، والدرج واالختصاص

األخــر.  

املديريــات/  اإلدارات/   −
مبعادلــة  املعنيــة  الوحــدات 
التعليــم  وزارات  يف  الشــهادات 

لعــايل  ا
رئاســات/  أمنــاء/  مجالــس   −
املفتوحــة الجامعــات  إدارات 

اإللكرونيــة  املواقــع   −
املفتوحــة للجامعــات 
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االلتحاق باملراحل 1- املتعلاّمت
التعليمية

− تطور نسب االلتحاق اإلجاميل/ معدالت 
القيد اإلجاميل حسب املرحلة التعليمية 

)الروضة، التعليم األسايس »االبتدايئ، املتوسط/
اإلعدادي«، التعليم الثانوي(، ومسار التعليم 
)األكادميي، املهني(، وحسب الفئة العمرية، 
والنوع االجتامعي، واملوقع الجغرايف )حر/ 

ريف(، يف العقد األخر.
− تطور نسب االلتحاق الصايف/ معدالت 

القيد الصايف حسب املرحلة التعليمية 
)الروضة، التعليم األسايس “االبتدايئ، املتوسط/
اإلعدادي”، التعليم الثانوي(، ومسار التعليم 
)األكادميي، املهني(، وحسب الفئة العمرية، 

والنوع االجتامعي، يف العقد األخر.

- التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
/)2()EMIS( الربويــة  املعلومــات 

إدارات/ مديريــات اإلحصــاء والتخطيط 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

- مــورشات التعليــم العامليــة لــدول 
لإلحصــاء الــدويل  /املعهــد   )3(WEI

- األجهــزة/ املراكــز/ املديريــات العامــة 
املعنيــة باإلحصــاءات الوطنيــة املركزيــة   

)2( نظــام )EMIS(؛ هــو نظــام إلدارة املعلومــات الربويــة، بغــرض توظيفــه بفعاليــة يف صنــع القــرار الربــوي الرشــيد، والتخطيــط املوضوعــي املنهجــي املنظـّـم للعمليــة 
الربويــة: مدخــالت وعمليــات ومخرجات.

ــه وإرشاف معهــد  ــون تحــت توجي ــًدا، حيــث يعمــل خــراء اإلحصــاء الوطني ــح )19( بل ــر لألفــكار لصال ــم )WEI(؛ وهــو مخت ــة للتعلي )3( برنامــج املــؤرشات العاملي
اليونســكو لإلحصــاء، عــى تطويــر واختبــار نهــوج رائــدة إلنتــاج مــؤرشات أكــر مالءمــة مــع السياســات املتبعــة ضمــن إطــار مــن التعــاون يف مــا بــني بلــدان الجنــوب.
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التوزّع الجندري/ حسب 
النوع االجتامعي

− تطّور نسبة اإلناث/ الذكور حسب قطاع 
التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين)4(..(،  

واملرحلة التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف 
العقد األخر.

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

املديريــات  املراكــز/  األجهــزة/   −
ــة  ــة باإلحصــاءات الوطني العامــة املعني

املركزيــة

عدد الطلبة لكل معلم، 
ولكل شعبة صفية/ 

الكثافة الصفية

− تطور معدل عدد الطلبة لكل معلم حسب 
قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(،  
واملحافظة، والنوع االجتامعي يف املدرسة  
)ذكور، إناث، مختلطة(، يف العقد األخر. 
− تطور معدل عدد الطلبة لكل شعبة 

صفية/ الكثافة الصفية، حسب قطاع التعليم 
)الرسمي، الخاص، املجاين..(،  واملحافظة، 

والنوع االجتامعي يف املدرسة  )ذكور، إناث، 
مختلطة(، يف العقد األخر.

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

ــدول  ــة ل ــم العاملي ــورشات التعلي − م
WEI/ املعهــد الــدويل لإلحصــاء

املديريــات  املراكــز/  األجهــزة/   −
ــة  ــة باإلحصــاءات الوطني العامــة املعني

املركزيــة   

عدد الطلبة لكل 
حاسوب

− تطور معدل عدد الحواسيب نسبة لعدد 
الطلبة، حسب قطاع التعليم )الرسمي، 
الخاص، املجاين..(،  واملنطقة التعليمية، 

والنوع االجتامعي يف املدرسة )ذكور، إناث، 
مختلطة(، يف العقد األخر.

ومراكــز  ومديريــات  إدارات   −
واملعلومــات/  التعليــم  تكنولوجيــا 
الــدول  يف  والتعليــم  الربيــة  وزارات 

بيــة  لعر ا
يف  والتعليــم  الربيــة  مديريــات   −

التعليميــة املناطــق 

توزيع الطلبة يف املدارس 
)املُلك واملستاجرة(

− تطّور نسبة اإلناث/ الذكور يف املدارس 
)املُلك واملستاجرة(، حسب قطاع التعليم 

)الرسمي، الخاص، املجاين..(، يف العقد األخر.

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

عــى  للجميــع  التعليــم  تقاريــر   −
الوطنــي  املســتوى 

)4( املــدارس املجانيــة أو التعليــم املجــاين؛ تتــواله منظــامت املجتمــع املــدين أو بعــض الجهــات األجنبيــة املانحــة يف بعــض الــدول العربيــة أحيانــاً ألســباب ظرفيــة طارئــة، 
وأحيانــاً أخــرى يســتمر مــع الزمــن. 
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توزيع الطلبة يف املدارس 
)ذات الدوام الواحد/ 

الدوامني أو أكر(

− تطّور نسبة اإلناث/ الذكور يف املدارس 
)ذات الدوام الواحد/ الدوامني أو أكر)5((، 

حسب قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، 
املجاين..(،   يف العقد األخر.

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 

الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم
عــى  للجميــع  التعليــم  تقاريــر   −

الوطنــي  املســتوى 

− تطور نسبة الطلبة ذوي االستعداد للتعلم االستعداد للتعلم
يف الصف األول األسايس ممن التحقوا سابقاً 

مبرحلة رياض األطفال )برامج تنمية الطفولة 
املبكرة(، حسب قطاع التعليم )الرسمي، 
الخاص، املجاين..(، والنوع االجتامعي، يف 

العقد األخر.

الربويــة/  والتقاريــر  الدراســات   −
ــة ــاث الربوي ــات واألبح ــز الدراس مراك
− اإلدارات/ املديريــات الفنيــة املعنيــة 
الربيــة  وزارات  النظامــي/  بالتعليــم 

ــم  والتعلي

متابعة وإنهاء املرحلة 
األساسية)6(

− تطور معدل القبول اإلجاميل يف السنة 
األوىل من املدرسة )الصف األّول(، حسب 

النوع االجتامعي، واملوقع الجغرايف )حر/ 
ريف(، يف العقد األخر.

− تطور معدل القبول بحسب العمر يف 
السنة األوىل من املدرسة )الصف األّول(، 

حسب النوع االجتامعي، واملوقع الجغرايف 
)حر/ ريف(، يف العقد األخر.

− تطور معدالت البقاء حتى الصف الخامس 
االبتدايئ، حسب النوع االجتامعي، واملوقع 

الجغرايف )حر/ ريف(، يف العقد األخر.
− تطور معدالت البقاء حتى نهاية املرحلة 

االبتدائية )الصف السادس االبتدايئ/ األسايس(، 
حسب النوع االجتامعي، واملوقع الجغرايف 

)حر/ ريف(، يف العقد األخر.
− تطور معدالت البقاء حتى نهاية املرحلة 
األساسية، حسب النوع االجتامعي، واملوقع 

الجغرايف )حر/ ريف(، يف العقد األخر.
− تطور أعداد ونسبة الطالبات اللوايت ينتقلن 

من املرحلة األساسية إىل املرحلة الثانوية 
قياساً إىل الطالب، يف العقد األخر.

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

عــى  للجميــع  التعليــم  تقاريــر   −
املســتوى: الوطنــي واإلقليمــي والــدويل
ــدول  ــة ل ــم العاملي ــورشات التعلي − م

WEI/ املعهــد الــدويل لإلحصــاء
املديريــات  املراكــز/  األجهــزة/   −
ــة  ــة باإلحصــاءات الوطني العامــة املعني

املركزيــة   

)5( املــدارس ذات الــدوام الواحــد/ الدوامــني أو أكــر؛ تعنــي املــدارس التــي تُســتخدم ابنيتهــا املدرســية لفــرة واحــدة وتــدار فيهــا مدرســة واحــدة، أو أن تســتخدم 
األبنيــة فيهــا لفرتــني أو أكــر؛ أي تــدار فيهــا مدرســتان أو ثــالث مــدارس منفصلــة. 

)6( املرحلة األساسية الدنيا؛ تربوياً هي مرادفة للمرحلة االبتدائية. 
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االمتحانات الرسمية 
الوطنية

− تطور أعداد ونسب نجاح اإلناث إىل 
الذكور يف االمتحانات الرسمية الوطنية (ثانوية 

عامة، بروفيه، بكالوريا، اختبارات وطنية 
لضبط نوعية التعليم ..(، حسب قطاع التعليم 

)الرسمي، الخاص، املجاين..(،   واملنطقة 
التعليمية، يف العقد األخر.

− تطّور معدالت عالمات اإلناث/ الذكور يف 
االمتحانات الرسمية الوطنية ثانوية عامة، 
بروفيه، بكالوريا، اختبارات وطنية لضبط 
نوعية التعليم ..(، حسب قطاع التعليم 
)الرسمي، الخاص، املجاين..(،   واملنطقة 

التعليمية، يف العقد األخر.

مراكــز   مديريــات/  إدارات/   −
والقيــاس  واالختبــارات  االمتحانــات 
الربيــة  وزارات  الربــوي/  والتقويــم 

لتعليــم  وا

االختبارات واالمتحانات 
الدولية

− تطور متوسطات األداء للطالبات نسبة 
إىل الطالب يف دراسة االتجاهات الدولية 
للرياضيات TIMSS، يف دوراتها املختلفة

− تطور متوسطات األداء للطالبات نسبة 
إىل الطالب يف دراسة االتجاهات الـدولـيـة 

للعــلــوم TIMSS، يف دوراتها املختلفة
− تطور متوسطات األداء للطالبات نسبة إىل 
الطالب يف الدراسة الدولية لتقييم الطلبة يف 

الرياضيات PISA، يف دوراتها املختلفة
− تطور متوسطات األداء للطالبات نسبة إىل 
الطالب يف الدراسة الدولية لتقييم الطلبة يف 

الـعـــلـــوم PISA، يف دوراتها املختلفة
− تطور متوسطات األداء للطالبات نسبة 

إىل الطالب يف الدراسة الدولية لتقييم الطلبة 
يف مهارات القــرائـيـة PISA، يف دوراتها 

املختلفة

واإلقليميــة  الوطنيــة  التقاريــر   −
الدراســات  نتائــج  حــول  والدوليــة 
املختلفــة  دوراتهــا  يف  إليهــا  املشــار 
واألبحــاث  الدراســات  مراكــز   −

يــة لربو ا
− وزارات الربية والتعليم 

- تطور نسبة املتفوقات/املتفوقني يف التفوق
الشهادات/االمتحانات الرسمية الوطنية 

حسب مستوى الشهادة، واملحافظة، وقطاع 
التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين....(، يف 

العقد األخر
- تطور أعداد ونسب الطالبات املستفيدات 
إىل الطالب املستفيدين من برامج املوهوبني 

)التريع)7(، مدارس التميز، املراكز الريادية..(، 
يف العقد األخر.

)7( التريــع؛ يعنــي أن ينتقــل الطالــب/ة مــن صــف إىل صــف آخــر أعــى مــن املســتوى الــذي ينبغــي أن ينتقــل إليــه تدريجيــاً، كأن ينتقــل الطالــب مــن الصــف 
الثالــث األســايس إىل الصــف الخامــس األســايس، دون املــرور بالصــف الرابــع األســايس، وذلــك تبعــاً ملعايــر واختبــارات خاصــة.
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2- الهيئة التعليمية/ 
التدريسية

التوزّع الجندري/ حسب 
النوع االجتامعي

− تطور أعداد ونسب املعلامت إىل املعلمني 
حسب الفئة العمرية، واملؤهل العلمي، 

واملرحلة التعليمية، وقطاع التعليم )الرسمي، 
الخاص، املجاين..(،  واملنطقة التعليمية، يف 

العقد األخر.
− تطور أعداد ونسب املعلامت إىل املعلمني 
املؤهلني )املجازين ملهنة التعليم(، يف العقد 

األخر.

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

ــدول  ــة ل ــم العاملي ــورشات التعلي − م
WEI/ املعهــد الــدويل لإلحصــاء

املديريــات  املراكــز/  األجهــزة/   −
ــة  ــة باإلحصــاءات الوطني العامــة املعني

املركزيــة   

تطوير الكفاءة
العلمية والربوية/ 

التاهيل الربوي قبل 
الخدمة

− تطور أعداد ونسب املعلامت اللوايت 
خضعن لإلعداد/ التأهيل قبل الخدمة من 

أجل تطوير الكفاءة العلمية والربوية قياساً 
إىل أعداد ونسب املعلمني، حسب املواد 

التعليمية، واملحافظة، يف العقد األخر.

− وزارات التعليــم العــايل يف الــدول 
ــة العربي

− الجامعات العربية
− معاهد وكليات إعداد املعلمني

التنمية املهنية 
املستدامة/ التدريب 
الربوي أثناء الخدمة

− تطور أعداد ونسب  املعلامت اللوايت 
خضعن للتدريب الربوي أثناء الخدمة 

من أجل التنمية املهنية املستدامة قياساً                                                                                                   
إىل أعداد ونسب املعلمني، حسب املواد 

التعليمية/ املواد التدريبية، واملرحلة 
التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف العقد 

األخر.
− تطور أعداد ونسب املعلامت 

اللوايت خضعن للتدريب الربوي أثناء 
الخدمة من أجل تنمية مهارات توظيف  

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف 
العملية التعليمية - التعلمية قياساً                                                                                                   

إىل أعداد ونسب املعلمني، حسب الرنامج 
)شهادة )ICDL(، شهادة )Intel(..(، يف العقد 

األخر. 
− تطور أعداد ونسب املعلامت اللوايت 

خضعن للتدريب عى مبادئ )حقوق 
اإلنسان، املواطنة، الحساسية الجندرية/ 

إدماج منظور النوع االجتامعي..إلخ( قياساً إىل                                                      
أعداد ونسب املعلمني، يف العقد األخر.

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
الربــوي،  واإلرشاف  والتأهيــل 
واملعلومــات،  التعليــم  وتكنولوجيــا 
ــة - شــؤون املوظفــني/  واملــوارد البري

والتعليــم  الربيــة  وزارات 
للتدريــب  الوطنيــة  املراكــز   −
والخاصــة الحكوميــة  واالستشــارات؛ 
واللجــان  املجالــس  الــوزارت/   −
املــرأة بتمكــني  املعنيــة  الوطنيــة 

− منظامت املجتمع املدين املعنية 
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التنمية املهنية 
املستدامة/ التأهيل 

الربوي أثناء الخدمة 
للدرجات العلمية 

الجامعية

− تطور أعداد ونسب املعلامت 
اللوايت التحقن برامج التأهيل الربوي 

أثناء الخدمة للحصول عى شهادات 
جامعية عى نفقة وزارات الربية 

والتعليم يف الدول العربية قياساً إىل                                                      
أعداد ونسب املعلمني، حسب التخصص، 
والدرجة العلمية )البكالوريوس، الدبلوم 

العايل، املاجستر، الدكتوراة(، يف العقد األخر.

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة - شــؤون املوظفــني/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 
− وزارات التعليم العايل 

− الجامعات العربية
− معاهد وكليات إعداد املعلمني

املشاركة يف الحياة 
النقابية

− تطور أعداد ونسب املعلامت إىل املعلمني 
املمثلني يف عضوية مجلس نقابة املعلمني/

األساتذة، ويف رئاسة وعضوية اللجان الفنية 
املنبثقة عن النقابة، مثل )اللجنة اإلعالمية، 

واللجنة القانونية، ولجنة التعليم الخاص، 
ولجنة التدريب وشؤون التعليم، ولجنة قضايا 

املعلمني واملتابعات(، يف العقد األخر. 

املعلمــني/  اتحــادات  نقابــات/   −
العربيــة الــدول  يف  األســاتذة 

جوائز التميّز يف التعليم/ 
جائزة املعلم املتميّز

− تطور أعداد ونسب املعلامت إىل املعلمني 
الحاصلني عى »جائزة املعلم املتميّز«، 

وفقاً لفئات الجائزة وحسب قطاع التعليم 
)الرسمي، الخاص، املجاين..(، واملنطقة 

التعليمية، واملرحلة التعليمية، يف العقد 
األخر.  

املعنيــة  الجمعيــات  املؤسســات/   −
يف  التميّــز  جوائــز  وتنظيــم  بــإدارة 

املتميّــز  املعلــم  جائــزة  التعليــم/ 
− وزارات الربية والتعليم 

− إدارات/ مديريات التعليم الخاص 

− تطور أعداد ونسب املعلامت إىل املعلمني رتب املعلمني
الحاصلني عى الرتب املهنية املختلفة )وفقاً 

لنظام رتب املعلمني املعمول به يف قطاع 
التعليم الرسمي(، وحسب املنطقة التعليمية، 

واملرحلة التعليمية، واملبحث الدرايس)8(، يف 
العقد األخر. 

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة- شــؤون املوظفــني/ وزارات 

والتعليــم  الربيــة 
املعنيــة  والفنيــة  العليــا  اللجــان   −

املعلمــني رتــب  نظــام  بتطبيــق 

التوزّع الجندري/ حسب 3- اإلدارة الرتبوية
النوع االجتامعي

− تطور أعداد ونسب املوظفات/ املوظفني 
يف وزارات الربية والتعليم، حسب قطاعات 
اإلدارة الربوية )التعليم االبتدايئ/ األسايس، 

الثانوي، املهني والتقني، مركز التدريب 
الربوي، املناهح، التقويم الربوي، اإلرشاد 

والتوجيه، التعليم الخاص..(، يف العقد األخر.

− إدارات/ مديريــات املــوارد البريــة- 
الربيــة  وزارات  املوظفــني/   شــؤون 

ــم  والتعلي
− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

− مجالس الخدمة املدنية   

)8( املبحث الدرايس؛ هو املبحث أو املادة التي يدرسها املعلم/ة لطلبته، كالفيزياء أو التاريخ أو اللغة اإلنجليزية ....
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− تطّور أعداد ونسب املوظفات/ املوظفني املواقع واملراكز الوظيفية
حسب الرتبة الوظيفية، والفئة الوظيفية يف 
وزارات الربية والتعليم والوحدات واملراكز 

امللحقة بها، يف العقد األخر.

− إدارات/ مديريــات املــوارد البريــة- 
الربيــة  وزارات  املوظفــني/   شــؤون 

ــم  والتعلي
− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

− مجالس الخدمة املدنية   
− تطّور أعداد ونسب املديرات/ املديرين مديرو/ مديرات املدارس

يف املدارس، حسب قطاع التعليم )الرسمي، 
الخاص، املجاين..(، واملنطقة التعليمية، 

واملرحلة التعليمية، واملؤهل العلمي، يف العقد 
األخر.  

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظــم 
ــة )EMIS(/إدارات/  املعلومــات الربوي
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة - شــؤون املوظفــني/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 

جوائز التميّز يف إدارة 
املدارس

− تطور أعداد ونسب املديرات إىل املديرين 
الحاصلني عى »جوائز التميّز يف إدارة 

املدارس«، وفقاً لفئات الجائزة وحسب 
قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(،  
واملنطقة التعليمية، واملرحلة التعليمية، يف 

العقد األخر.  

املعنيــة  الجمعيــات  املؤسســات/   −
يف  التميّــز  جوائــز  وتنظيــم  بــإدارة 
املدرســة  مديــر  جائــزة  التعليــم/ 

ملتميــز  ا
− وزارات الربية والتعليم 

− إدارات/ مديريات التعليم الخاص
منسقو املباحث/ املواد 

الدراسية
− تطور أعداد ونسب منسقات املباحث إىل 

املنسقني يف قطاع التعليم الرسمي حسب 
املباحث/ املواد الدراسية )مباحث علمية، 

إنسانية، مهنية..(، يف العقد األخر.  

− وزارات الربية والتعليم
يف  والتعليــم  الربيــة  مديريــات   −

التعليميــة املناطــق 

− تطور أعداد ونسب املرفات الربويات إىل املرفون الربويون
املرفني الربويني حسب املرحلة التعليمية، 
واملباحث/ املواد الدراسية، واملوقع الجغرايف 

)حر/ ريف(، يف العقد األخر.

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة - شــؤون املوظفــني/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 

− تطور أعداد ونسب املوظفات إىل املوظفني التدريب
العاملني يف اإلدارات الفنية يف التعليم الرسمي 

الذين خضعوا للتدريب من أجل تطوير 
الكفاءة العلمية، حسب الرامج الربوية 

املرافقة/ املساندة للتعليم النظامي )الصحة 
والتغذية املدرسية، اإلرشاد  والتوجيه الربوي 

والنفي، الربية الخاصة..(، يف العقد األخر.

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة - شــؤون املوظفــني/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 
− اإلدارات الفنيــة يف التعليم الرســمي/ 

وزارات الربيــة والتعليم 
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4- االستشارة، والخربة، 
والتدريب

التوزّع الجندري/ حسب 
النوع االجتامعي

− تطور أعداد ونسب الخبرات/ 
املستشارات/ املدّربات إىل الخراء/ 

املستشارين/ املدربني يف املوضوعات ذات 
العالقة بالرامج الربوية املرافقة/ املساندة 

للتعليم النظامي )الصحة والتغذية املدرسية، 
اإلرشاد والتوجيه الربوي والنفي، الربية 

الخاصة( التي تُنفذ بالراكة مع املؤسسات 
الوطنية ومنظامت املجتمع املدين، واملنظامت 

العربية والدولية، حسب قطاع التعليم 
)الرسمي، الخاص، املجاين(،  واملحافظة، 

واملوضوعات، يف العقد األخر.

املجالــس  األجهــزة/  الــوزارات/   −
الوطنيــة الرســمية املعنيــة بالرامــج 
ــم  ــاندة للتعلي ــة/ املس ــة املرافق الربوي

النظامــي
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

والدوليــة  العربيــة  املنظــامت   −
ملعنيــة  ا

تأليف وتعديل وتطوير 
املناهج الربوية والكتب 
املدرسية وأدلة املعلمني

− تطور أعداد ونسب املستشارات/ الخبرات 
إىل املستشارين/ الخراء املشاركني يف لجان 

تأليف وتعديل وتطوير املناهج الربوية 
والكتب املدرسية وأدلة املعلمني، حسب 

املباحث الدراسية، يف العقد األخر.

ــر املناهــج  ــات تطوي − إدارات/ مديري
الربويــة والكتــب املدرســية/ وزارات 

ــم  ــة والتعلي الربي
ــم  ــة والتعلي ــان الربي ــس ولج − مجال
وإقــرار  مبناقشــة  املعنيــة  الوطنيــة 
ــية  ــب املدرس ــة والكت ــج الربوي املناه

وأدلــة املعلمــني

إعداد وتطوير الرامج 
والحقائب التدريبية

 − تطور أعداد ونسب املستشارات/ 
الخبرات/ املدربات إىل املستشارين/ 

الخراء/ املدربني املشاركني يف لجان إعداد 
وتطوير الرامج والحقائب التدريبية، حسب 

املوضوعات التدريبية املختلفة، يف العقد 
األخر.

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة - شــؤون املوظفــني/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 
واالستشــارات  التدريــب  مراكــز   −

الخاصــة
ــة  ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم − منظ

ــب  بالتدري
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5- أمناط الرتبية املرافقة/ 
املساندة للتعليم 

النظامي

− تطّور عدد دورات التدريب التي خضع الربية الصحية
لها املرشدات واملرشدون الصحيّون يف املدارس 
االبتدائية/ األساسية والثانوية عى الحساسية 
الجندرية/ إدماج منظور النوع االجتامعي، يف 

العقد األخر.

التدريــب  ومديريــات  إدارات   −
ــوارد  ــوي، وامل ــل واإلرشاف الرب والتأهي
البريــة - شــؤون املوظفــني/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 
− اإلدارات الفنيــة يف التعليــم الرســمي 

ملعنية  ا
واالستشــارات  التدريــب  مراكــز   −

الخاصــة
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

الربية القانونية/ 
املدنية/ املواطنة

− إدراج/ عدم إدراج االتفاقيات واملقررات 
الدولية املتعلّقة بحقوق املرأة يف مناهج 

وكتب الربية املدنية )اتفاقية القضاء عى 
جميع أشكال التمييز ضّد املرأة، مقررات 

مؤمترات؛ بيجني، السكان والتنمية، أهداف 
األلفية..(

− إدراج/ عدم إدراج النقاش القائم حول 
التمييز الالحق بالنساء يف قوانني األحوال 

الشخصية يف املناهج والكتب املدرسية

ــر املناهــج  ــات تطوي − إدارات/ مديري
الربويــة والكتــب املدرســية/ وزارات 

ــم  ــة والتعلي الربي
ــم  ــة والتعلي ــان الربي ــس ولج − مجال
واعتــامد  بإقــرار  املعنيــة  الوطنيــة 
ــية  ــب املدرس ــة والكت ــج الربوي املناه

وأدلــة املعلمــني
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

− مراكز دراسات وبحوث املرأة
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املجالس املدرسية/ 
مجالس الطلبة

− تطّور أعداد ونسب متثيل اإلناث/ الذكور 
يف مجالس الطلبة، حسب قطاع التعليم 

)الرسمي، الخاص، املجاين..(،  واملرحلة 
التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف العقد 

األخر.

− اإلدارات الفنيــة يف التعليــم الرســمي 
ــس  ــة ومجال ــة باألنشــطة الطالبي املعني

الطلبــة/ وزارات الربيــة والتعليــم 
− إدارات/ مديريات التعليم الخاص

املجالس املدرسية/ 
مجالس األهل/ اآلباء 

واألمهات التمثيلية

− تطّور أعداد ونسب متثيل النساء/ الرجال 
يف مجالس األهل/ اآلباء واألمهات التمثيلية، 

حسب قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، 
املجاين..(،    واملرحلة التعليمية، واملنطقة 

التعليمية، يف العقد األخر.

− اإلدارات الفنيــة يف التعليــم الرســمي 
املعنيــة باملجالــس املدرســية/ وزارات 

الربيــة والتعليــم 
يف  والتعليــم  الربيــة  مديريــات   −

التعليميــة املناطــق 
− إدارات/ مديريات التعليم الخاص

− توفر/ عدم توفر الحساسية الجندرية/ الربية الفنيّة
إدماج منظور النوع االجتامعي يف مناهج 

الربية الفنية )مثالً: إبراز أعامل الفنانات يف 
الرسم والفن التشكيي، التصميم، املرح، 

الغناء، السينام، الفولكلور، ..(

ــر املناهــج  ــات تطوي − إدارات/ مديري
الربويــة والكتــب املدرســية/ وزارات 

ــم  ــة والتعلي الربي
ــم  ــة والتعلي ــان الربي ــس ولج − مجال
وإقــرار  مبناقشــة  املعنيــة  الوطنيــة 
ــية  ــب املدرس ــة والكت ــج الربوي املناه

وأدلــة املعلمــني
والدوائــر  واملؤسســات  الــوزارات   −

بالثقافــة والفنــون  املعنيــة 
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− تطّور نسبة مشاركة اإلناث يف حصص الربية الرياضية
الربية الرياضية املقررة رسمياً، والتدريب 

يف ساعات خارج الحصص املدرسية، حسب 
قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(،   
واملرحلة التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف 

العقد األخر.
− تطّور نسبة املعلامت- املدّربات/ املعلمني-

املدّربني الرياضيني حسب العمر، واإلعداد 
العلمي )الشهادات(، وقطاع التعليم )الرسمي، 

الخاص، املجاين..(،  واملرحلة التعليمية، 
واملنطقة التعليمية، يف العقد األخر.

− توفر وتنّوع التجهيزات الرياضية ومستوى 
صيانتها يف املدارس )مالعب، مسابح، 

أدوات...( حسب النوع االجتامعي يف املدرسة 
)إناث، ذكور، مختلطة(، يف العقد األخر.

− عدد املباريات الوطنية التي تم تنظيمها 
لإلناث يف جميع األلعاب الرياضية؛ الجامعية 

والفردية، ونسبتها إىل مثيالتها لدى الذكور، 
حسب قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، 
املجاين..(، واملرحلة التعليمية، واملنطقة 

التعليمية، يف العقد األخر.
− تطور أعداد ونسب الطالبات اإلناث 

إىل الطالب الذكور املشاركني يف املباريات 
العربية والدولية يف جميع األلعاب الرياضية؛ 

الجامعية والفردية، حسب نوع الرياضة، 
وقطاع التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(،  

واملرحلة التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف 
العقد األخر.

− اإلدارات الفنيــة يف التعليــم الرســمي 
ــة  ــة والربي ــطة الطالبي ــة باألنش املعني

ــم  ــة والتعلي ــة/ وزارات الربي الرياضي
الرياضيــة/  الربيــة  كليــات   −

العربيــة  الجامعــات 
والراملبيــة  األوملبيــة  اللجــان   −

الرياضيــة األلعــاب  واتحــادات 
املراكــز/  املجالــس/  −  الــوزارات/ 
الهيئــات الوطنيــة املعنيــة بالشــباب 

والرياضــة
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− تطور أعداد ونسب الطالبات اإلناث 
إىل الطالب الذكور الحائزين عى جوائز 
وميداليات رياضية يف املباريات الوطنية 
والعربية والدولية، حسب الجائزة ونوع 

الرياضة، وقطاع التعليم )الرسمي، الخاص، 
املجاين..(، واملرحلة التعليمية، واملنطقة 

التعليمية، يف العقد األخر.
− تطور أعداد ونسب اإلناث إىل الذكور 
الحاصلني عى شهادة/ رخصة التحكيم، 

حسب األلعاب الرياضية؛ الجامعية والفردية، 
وقطاع التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(،    

واملرحلة التعليمية، يف العقد األخر.

اإلرشاد الربوي/ النفي 
واملدريس

− توفر/ عدم توفر الحساسية الجندرية/ 
إدماج منظور النوع االجتامعي يف مناهج 

وبرامج إعداد وتدريب املرشدين الربويني/ 
النفسيني )قبل وأثناء الخدمة(

واإلرشــاد  النفــس  علــم  أقســام   −
العربيــة الجامعــات  الربــوي/ 

املعنيــة  املديريــات  اإلدارات/   −
باإلرشــاد الربــوي/ النفــي واملــدريس/ 

والتعليــم الربيــة  وزارات 

− توفر/ عدم توفر الحساسية الجندرية/ التوجيه واإلرشاد املهني
إدماج منظور النوع االجتامعي يف برامٍج 

التوجيه واإلرشاد املهني؛ الرسمي وغر 
الرسمي

املعنيــة  املديريــات  اإلدارات/   −
وزارات  املهنــي/  واإلرشــاد  بالتوجيــه 

والتعليــم الربيــة 
مديريــات  إدارات/  مجالــس/   −
العامــة والخاصــة املهنــي  التدريــب 

− منظامت املجتمع املدين املعنية 
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− تطور أعداد ونسب الطالبات إىل الطالب برامج وأنشطة الصفية
املشاركني يف برامج وأنشطة الصفية )زيارات 

ميدانية، برامج خدمة املجتمع املحي، 
محارضات وأنشطة فنية وترفيهية..(، حسب 

قطاع  التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(،     
واملرحلة التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف 

العقد األخر.

− اإلدارات الفنيــة يف التعليــم الرســمي 
املعنيــة باألنشــطة الطالبيــة الالصفيــة/ 

وزارات الربيــة والتعليــم 
− إدارات/ مديريات التعليم الخاص

− منظامت املجتمع املدين املعنية
الهيئــات  املجالــس/  الــوزارات/   −
ــة بالشــباب واألنشــطة  ــة املعني الوطني

التطوعيــة

النشاطات الكشفية 
واإلرشادية

− تطور أعداد ونسب الطالبات إىل الطالب 
املشاركني يف الحركة الكشفية واإلرشادية، 

حسب قطاع التعليم )الرسمي، الخاص، 
املجاين..(، واملرحلة التعليمية، واملنطقة 

التعليمية، يف العقد األخر.

− اإلدارات الفنيــة يف التعليــم الرســمي 
ــة  ــة والحرك ــطة الطالبي ــة باألنش املعني
ــة  الكشــفية واإلرشــادية/ وزارات الربي

والتعليــم
− إدارات/ مديريات التعليم الخاص
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

الهيئــات  املجالــس/  الــوزارات/   −
ــة  ــباب والرياض ــة بالش ــة املعني الوطني

الكشــفية والحركــة 

6- التأهيل الرتبوي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 

يف إطار التعليم النظامي

اإلعاقات الحسية 
والحركية

− توفر/ عدم توفر برامج ومرافق حساسة 
جندرياً/ مراعية للنوع االجتامعي خاّصة 

بذوات اإلعاقة )الحسية والحركية(

− إدارات/ مديريــات الربيــة الخاصــة/ 
وزارات الربيــة والتعليــم 

املراكــز  املجالــس/  الــوزارات/   −
ذوي  باألشــخاص  املعنيــة  الوطنيــة 

اإلعاقــة
− منظامت املجتمع املدين املعنية 



88 ي المنطقة العربية 2016
الدليل لقياس تطور وضع المرأة �ف

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

التعّر املدريس/ التـاخر 
الدرايس والالتوافق 

النفي والسلويك

− توفر/ عدم توفر برامج حساسة جندرياً/ 
مراعية للنوع االجتامعي ملعالجة التعّر 

املدريس/ الصعوبات التعلّمية وبطء التعلم/ 
الالتوافق النفي والسلويك املدريس

− إدارات/ مديريــات الربيــة الخاصــة/ 
وزارات الربيــة والتعليــم 

الهيئــات  املجالــس/  الــوزارات/   −
ذوي  باألشــخاص  املعنيــة  الوطنيــة 

اإلعاقــة
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

− تطور أعداد ونسب الطالبات ذوات اإلعاقة االستيعاب
إىل الطلبة، الذين تم استيعابهم يف برامج 

التعليم املدريس - ما قبل الجامعي، حسب 
منط  اإلعاقة )حسية، حركية، عقلية..(، وقطاع  
التعليم )الرسمي، الخاص، املجاين..(، واملرحلة 

التعليمية، واملنطقة التعليمية، يف العقد 
األخر.

− إدارات/ مديريــات الربيــة الخاصــة/ 
وزارات الربيــة والتعليــم 

الهيئــات  املجالــس/  الــوزارات/   −
ذوي  باألشــخاص  املعنيــة  الوطنيــة 

اإلعاقــة
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

الهيئة التدريسية 
املختصة

− تطور أعداد ونسب املعلامت إىل املعلمني 
املختصني مبجال الربية الخاصة )لألشخاص 

ذوي اإلعاقة(، حسب قطاع التعليم )الرسمي، 
الخاص، املجاين..(،     واملرحلة التعليمية، 

واملنطقة التعليمية، يف العقد األخر.

− أقســام الربيــة الخاصــة/ الجامعــات 
بية  لعر ا

− إدارات/ مديريــات الربيــة الخاصــة/ 
وزارات الربيــة والتعليــم 

الهيئــات  املجالــس/  الــوزارات/   −
ذوي  باألشــخاص  املعنيــة  الوطنيــة 

اإلعاقــة
− منظامت املجتمع املدين املعنية 
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التوزّع الجندري/ 1- املتعلاّمت
حسب النوع 
االجتامعي يف 
برامج التعليم 
العايل بداخل 
الدولة/ القطر

الطالبــات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
امللتحقــات إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج 
التعليــم العــايل بداخــل الدولــة/ القطــر 
مبختلــف املســتويات األكادمييــة/ الدرجــات 
العلميــة، حســب الجامعــة )رســمية، خاصة، 

مفتوحــة، افراضيــة(، يف العقــد األخــر.

− التقارير اإلحصائية السنوية عن 
التعليم العايل يف الدول العربية/ 

إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 

− إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ الجامعات العربية

− األجهزة/ املراكز/ الدوائر العامة 
املعنية باإلحصاءات الوطنية املركزي

− تطــور أعداد ونســب الطالبات امللتحقات االختصاصات
إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج التعليــم 
ــوس/ الليســانس،  ــايل ملســتوى البكالوري الع
حســب الجامعــة )رســمية، خاصــة، مفتوحة، 
االختصــاص  حقــل  وحســب  افراضيــة(، 
)العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم 
والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم  الطبيعيــة، 
القانونيــة  العلــوم  الصحيــة،  العلــوم 
وإدارة  االقتصاديــة  العلــوم  والسياســية، 

األعــامل..(، يف العقــد األخــر. 
الطالبــات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
امللتحقــات إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج 
ــايل،  ــوم الع ــتوى الدبل ــايل ملس ــم الع التعلي
حســب الجامعــة )رســمية، خاصــة، مفتوحة، 
االختصــاص  حقــل  وحســب  افراضيــة(، 
)العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم 
والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم  الطبيعيــة، 
القانونيــة  العلــوم  الصحيــة،  العلــوم 
وإدارة  االقتصاديــة  العلــوم  والسياســية، 

األخــر. العقــد  األعــامل..(، يف 

− التقارير اإلحصائية السنوية عن 
التعليم العايل يف الدول العربية/ 

إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 

− إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ الجامعات العربية 

− األجهزة/ املراكز/ الدوائر العامة 
املعنية باإلحصاءات الوطنية املركزية

− مراكز الدراسات واألبحاث الربوية 
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الطالبــات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
امللتحقــات إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج 
التعليــم العــايل ملســتوى املاجســتر، حســب 
مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية،  الجامعــة 
االختصــاص  حقــل  وحســب  افراضيــة(، 
)العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم 
والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم  الطبيعيــة، 
القانونيــة  العلــوم  الصحيــة،  العلــوم 
وإدارة  االقتصاديــة  العلــوم  والسياســية، 

األخــر. العقــد  يف  األعــامل..(، 
الطالبــات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
امللتحقــات إىل الطــالب امللتحقــني يف برامــج 
التعليــم العــايل ملســتوى الدكتــوراه، حســب 
مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية،  الجامعــة 
االختصــاص  حقــل  وحســب  افراضيــة(، 
)العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم 
والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم  الطبيعيــة، 
القانونيــة  العلــوم  الصحيــة،  العلــوم 
وإدارة  االقتصاديــة  العلــوم  والسياســية، 

األخــر. العقــد  يف  األعــامل..(، 
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− تطــور أعــداد ونســب الخريجــات إىل التخّرج
العــايل  التعليــم  برامــج  مــن  الخريجــني 
ملســتوى البكالوريــوس/ الليســانس، حســب 
مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية،  الجامعــة 
االختصــاص  حقــل  وحســب  افراضيــة(، 
)العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم 
والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم  الطبيعيــة، 
القانونيــة  العلــوم  الصحيــة،  العلــوم 
وإدارة  االقتصاديــة  العلــوم  والسياســية، 

األخــر.  العقــد  يف  األعــامل..(، 
− تطــور أعــداد ونســب الخريجــات إىل 
العــايل  التعليــم  برامــج  مــن  الخريجــني 
ملســتوى الدبلــوم العــايل، حســب الجامعــة 
افراضيــة(،  مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية، 
)العلــوم  االختصــاص  حقــل  وحســب 
ــة،  ــوم الطبيعي ــة، العل اإلنســانية واالجتامعي
العلــوم  والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم 
والسياســية،  القانونيــة  العلــوم  الصحيــة، 
العلــوم االقتصاديــة وإدارة األعــامل..(، يف 

العقــد األخــر.

− التقارير اإلحصائية السنوية عن 
التعليم العايل يف الدول العربية/ 

إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 

− إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ الجامعات العربية 

− األجهزة/ املراكز/ الدوائر العامة 
املعنية باإلحصاءات الوطنية املركزية

− مراكز الدراسات واألبحاث الربوية

− تطــور أعــداد ونســب الخريجــات إىل 
العــايل  التعليــم  برامــج  مــن  الخريجــني 
الجامعــة  حســب  املاجســتر،  ملســتوى 
افراضيــة(،  مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية، 
)العلــوم  االختصــاص  حقــل  وحســب 
ــة،  ــوم الطبيعي ــة، العل اإلنســانية واالجتامعي
العلــوم  والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم 
والسياســية،  القانونيــة  العلــوم  الصحيــة، 
العلــوم االقتصاديــة وإدارة األعــامل..(، يف 

األخــر. العقــد 
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− تطــور أعــداد ونســب الخريجــات إىل 
العــايل  التعليــم  برامــج  مــن  الخريجــني 
الجامعــة  حســب  الدكتــوراه،  ملســتوى 
افراضيــة(،  مفتوحــة،  خاصــة،  )رســمية، 
)العلــوم  االختصــاص  حقــل  وحســب 
ــة،  ــوم الطبيعي ــة، العل اإلنســانية واالجتامعي
العلــوم  والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم 
والسياســية،  القانونيــة  العلــوم  الصحيــة، 
العلــوم االقتصاديــة وإدارة األعــامل..(، يف 

األخــر. العقــد 
املتخرجات/ 

املتخرجون من 
اختصاصات 
الدراسات 

الجندرية/ النوع 
االجتامعي

− تطــور أعــداد ونســب الطالبــات والطالب 
األقســام  مــن  املتخرجــني  املتخرجــات/ 
الجامعيــة أو الكليــات التــي متنــح شــهادات 
جامعيــة باختصاصــات                   يف 
الدراســات الجندريــة/ النــوع االجتامعــي، يف 

ــد األخــر. العق
− نســبة التوظيــف لهــؤالء املتخرجــات/ 

املتخرجــني 

− األقسام الجامعية/ الكليات التي 
متنح شهادات جامعية باختصاصات يف 
الدراسات الجندرية/ النوع االجتامعي

− دراسات املتابعة لخريجي/ات 
الجامعات يف سوق العمل/ مراكز 

الدراسات واألبحاث الربوية
− مجالس/ دواوين الخدمة املدنية 

إىل متابعة الخريجات املتخرّجــات  “مصائــر”  تطــّور   −
املتخرجــني، حســب الجامعــات، وتطبيقــاً 
توظيفــاً  األكــر  “الخريجــني/ات  ملعيــار 
حســب حقــول التخصصــات”، يف العقــد 

األخــر.

− دراسات املتابعة لخريجي/ات 
الجامعات يف سوق العمل/ مراكز 

الدراسات الربوية
− مجالس/ دواوين الخدمة املدنية 

التوزّع الجندري/ 
حسب النوع 
االجتامعي يف 
برامج التعليم 

العايل بالخارج)9(

− تطــور أعــداد ونســب إجــاميل الطالبــات 
امللتحقــات إىل إجــاميل الطــالب امللتحقــني/

بالخــارج  العــايل  التعليــم  برامــج  يف  ات 
حســب املســتويات/ الدرجــات العلميــة، 
وحقــل االختصــاص، والجامعــة والدولــة، يف 

ــر. ــد األخ العق

− إحصاءات الطلبة الدارسني 
يف مؤسسات التعليم العايل يف 

الخارج/ إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 
− املستشارون الثقافيون يف الدول 

العربية والغربية 

)9( برامج التعليم العايل بالخارج؛ تعني الرامج التي توفرها الجامعات يف الدول األخرى ويلتحق بها الطلبة خارج الدولة/ القطر.
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البعثات العلمية 
واملنح الدراسية

− تطور أعداد ونســب الطالبــات املبعوثات 
ــني/ات للخــارج حســب  إىل الطــالب املبعوث
املســتويات األكادمييــة/ الدرجــات العلميــة، 
والدولــة  والجامعــة  االختصــاص،  وحقــل 

املبتعــث إليهــا، يف العقــد األخــر. 

− إحصاءات الطلبة الدارسني 
يف مؤسسات التعليم العايل يف 

الخارج/ إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 
− املستشارون الثقافيون يف الدول 

العربية والغربية
2- األنشطة 

املرافقة للتعليم 
الجامعي

اللجان واملجالس 
الطالبية

إىل  الطالبــات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
الطــالب املشــاركني/ات يف عضويــة اللجــان؛ 
والفنيــة  والعلميــة  واألدبيــة  الثقافيــة 
ــان  ــفية، ولج ــة والكش ــة والرياضي واإلعالمي
ــع،  ــة املجتم ــة وخدم ــؤولية االجتامعي املس

ومجالــس الطلبــة..، يف العقــد األخــر. 

− إدارات/ عامدات شؤون الطلبة/ 
الجامعات العربية 

− وزارات التعليم العايل 

التجمعات 
النسائية

ــائية/  ــات نس ــر تجّمع ــدم توف ــر/ ع − توف
حســب  الجامعــات،  يف  نســائية  لجــان 
الجامعــة، واملحافظــة، يف العقــد األخــر.

− الجامعات العربية 
− وزارات التعليم العايل 

مراكز وبرامج 
جامعية خاصة 
لدراسات املرأة 
والنوع االجتامعي

مختصــة  مراكــز  توفــر  عــدم  توفــر/   −
املتعلقــة  فيهــا  مبــا  املــرأة  بدراســات 
بإدمــاج النــوع االجتامعــي يف السياســات 
والرامــج  والخطــط  واالســراتيجيات 
ــمية  ــات )الرس ــب الجامع ــاريع، حس واملش

واالفراضيــة( واملفتوحــة  والخاصــة 
جامعيــة  برامــج  توفــر  عــدم  توفــر/   −
ــة  ــة جامعي ــهادات علمي ــا ش ــح مبوجبه مُتن
للدارســات/ الدارســني يف مجــال دراســات 
حســب  االجتامعــي،  والنــوع  املــرأة 
الجامعــة، واملســتويات/ الدرجــات العلميــة 
)البكالوريــوس/ الليســانس، الدبلــوم العــايل، 

الدكتــوراه(       املاجســتر، 

− مراكز دراسات املرأة والنوع 
االجتامعي/ الجامعات العربية 

− وزارات التعليم العايل 
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3- النساء يف 
الهيئات التدريسية 

الجامعية

التوزّع الجندري/ 
حسب النوع 

االجتامعي

إىل  اإلنــاث  ونســب  أعــداد  تطــور   −
يف  التدريــس  هيئــات  أعضــاء  الذكــور 
حســب  العــايل،  التعليــم  مؤسســات 
الجامعــات )الرســمية والخاصــة واملفتوحــة 
ــوم  ــاص )العل ــل االختص ــة(، وحق واالفراضي
ــة،  ــوم الطبيعي ــة، العل اإلنســانية واالجتامعي
العلــوم  والتقنيــة،  التطبيقيــة  العلــوم 
والسياســية،  القانونيــة  العلــوم  الصحيــة، 
العلــوم االقتصاديــة وإدارة األعــامل..(، يف 

العقــد األخــر.

− إدارات/ مديريات/ دوائر املوارد 
البرية - شؤون املوظفني/ وإدارات/ 

مديريات اإلحصاء واملعلوماتية/ 
الجامعات العربية 

− التقارير اإلحصائية السنوية عن 
التعليم العايل يف الدول العربية/ 

إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 
− األجهزة/ املراكز/ الدوائر/ العامة 
املعنية باإلحصاءات الوطنية املركزية

− تطــور أعــداد ونســب اإلنــاث إىل الذكــور الرتبة األكادميية
التدريــس يف مؤسســات  أعضــاء هيئــات 
ــة  ــم العــايل، حســب الجامعــة، والرتب التعلي
وتدريــس،  بحــث  )مســاعد/ة  الجامعيــة 
محــارض/ة، مــدرس/ة، أســتاذ/ة مســاعد/ة، 
ــد  ــتاذ/ة..(، يف العق ــارك/ة، أس ــتاذ/ة مش أس

األخــر.

− إدارات/ مديريات/ دوائر املوارد 
البرية - شؤون املوظفني/ وإدارات/ 

مديريات اإلحصاء واملعلوماتية/ 
الجامعات العربية 

− التقارير اإلحصائية السنوية عن 
التعليم العايل يف الدول العربية/ 

إدارات/ مديريات اإلحصاء 
واملعلوماتية/ وزارات التعليم العايل 
− األجهزة/ املراكز/ الدوائر العامة 

املعنية باإلحصاءات الوطنية املركزية
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مواقع صنع القرار 
ورسم السياسات 

الربوية

− تطــور أعــداد ونســب النســاء إىل الرجــال 
ــة،  ــرار، حســب الجامع ــع الق ــع صن يف مواق
واملوقــع الوظيفــي )رئيــس قســم، نائــب 
عميــد، عميــد كليــة، نائــب رئيــس جامعــة، 

ــس جامعــة..(، يف العقــد األخــر.  رئي
− تطــور أعــداد ونســب النســاء إىل الرجــال 
العــايل،  التعليــم  مجالــس  عضويــة  يف 
مؤسســات  اعتــامد  هيئــات  ومجالــس/ 
التعليــم العــايل، ومجالــس أمنــاء الجامعات، 

يف العقــد األخــر. 

− إدارات/ مديريات/ دوائر املوارد 
البرية - شؤون املوظفني/ الجامعات 

العربية 
− قرارات تشكيل مجالس التعليم 

العايل، ومجالس/ هيئات اعتامد 
مؤسسات التعليم العايل

− قرارات تشكيل مجالس أمناء 
الجامعات العربية

− املواقع اإللكرونية للجامعات 
العربية

النشاطات 
األكادميية/ 
الثقافية/ 
التنسيقية

األســتاذات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
الجامعيــني  األســاتذة  إىل  الجامعيــات 
ــة،  ــج واملشــاريع البحثي املشــاركني يف: الرام
الجامعيــة،  الدوريــات  تحريــر  هيئــات 
اللجــان العلميــة، لجــان تطويــر الرامــج 
للمؤمتــرات  التحضــر  لجــان  األكادمييــة، 
برامــج  العلميــة،  والــدورات  والنــدوات 
والــوزارات  الجامعــات  مــع  التنســيق 
األخــر. العقــد  األخــرى، يف  واملؤسســات 

− إدارات/ مديريات/ دوائر املوارد 
البرية - شؤون املوظفني/ الجامعات 

العربية 
− وزارات التعليم العايل  

األســتاذات املنح والبعثات ونســب  أعــداد  تطــور   −
الجامعيــني  األســاتذة  إىل  الجامعيــات 
مــن  بحثيــة  منــح  عــى  الحاصلــني/ات 
الجامعــات التــي يدرّســون فيهــا، إىل الخارج، 

األخــر. العقــد  يف 

− إدارات/ مديريات/ دوائر املوارد 
البرية - شؤون املوظفني/ الجامعات 

العربية 

الجوائز العلمية 
والتقديرية

األســتاذات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
الجامعيــني  األســاتذة  إىل  الجامعيــات 
علميــة  جوائــز  عــى  الحاصلــني/ات 
االختصــاص  حقــل  حســب  وتقديريــة، 
ــة للجائــزة )عــى  ومســتوى الجهــة املانح
املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو الــدويل(، 

األخــر.     العقــد  يف 

− املؤسسات واملنظامت والهيئات 
الوطنية واإلقليمية والدولية املانحة 

للجوائز العلمية والتقديرية يف حقول 
االختصاص املختلفة

− عامدات/ إدارات/ مراكز البحث 
العلمي يف الجامعات العربية 
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− وجــود/ عــدم وجــود نقابــات خاصــة التمثيل النقايب
األســاتذة  الجامعيــات/  باألســتاذات 

معيــني لجا ا
األســتاذات  ونســب  أعــداد  تطــور   −
الجامعيــني  األســاتذة  إىل  الجامعيــات 
املمثلــني/ات يف نقابــات األســاتذة الجامعيني 
العقــد  يف  املنتخبــة،  النقابيــة  والهيئــات 

األخــر.

− نقابات األساتذة الجامعيني

4- العامالت يف 
الهيئات اإلدارية

التوزّع الجندري/ 
حسب النوع 

االجتامعي

إىل  العامــالت  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
العاملــني يف اإلدارة الجامعيــة يف الجامعــات 
يف  اإلداريــة،  الرتبــة  حســب  واملعاهــد، 

العقــد األخــر.

− إدارات/ مديريات/ دوائر املوارد 
البرية - شؤون املوظفني/ الجامعات 

العربية 

5- معامل التمييز 
اإليجايب لإلناث

− تطــّور أعــداد ونســب الطالبــات/ الطالب الرسوم
الحاصلــني/ات عــى منــح دراســية جامعيــة 
)أو إعفــاء مــن الرســوم الجامعيــة(، حســب 
ــل االختصــاص، واملحافظــة،  ــة، وحق الجامع

يف العقــد األخــر. 
− توفــر/ عــدم توفــر متييــز إيجــايب لولــوج 

النســاء لســلك التعليــم العــايل تدريًســا 

− إدارات/ عامدات التسجيل 
وعامدات شؤون الطلبة/ الجامعات 

العربية 
− إدارات/ مديريات املنح والبعثات 

الدراسية/ وزارات الربية والتعليم 
والتعليم العايل 

− تطــّور أعــداد ونســب الطالبــات/ الطالب التميّز والتفوق
التقديــر  شــهادات  عــى  الحاصلــني/ات 
ــوق العلمــي حســب  ــز والتف ــز التميّ وجوائ
الجامعــة، وحقــل االختصــاص، واملحافظة، يف 

ــر. ــد األخ العق
− تطــّور أعــداد ونســب الطالبــات/ الطالب 
التقديــر  شــهادات  عــى  الحاصلــني/ات 
املجــاالت؛  يف  والتفــوق  التميّــز  وجوائــز 
والفنيــة  والعلميــة  واألدبيــة  الثقافيــة 
الجامعــة،  والرياضية...حســب  واإلعالميــة 

العقــد األخــر. واملحافظــة، يف 

− إدارات/ مديريات/ عامدات 
التسجيل وشؤون الطلبة/ الجامعات 

العربية 
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ــات/ األمهات ــة للطالب ــر حضان ــدم توف ــر/ ع − توف
بالجامعــة،  ملحقــة  األمهــات  األســتاذات 
ــة ــروع، واملحافظ ــات، والف ــب الجامع حس

أطفــال  روضــة  توفــر  عــدم  توفــر/   −
ملحقــة  األمهــات  األســتاذات  للطالبــات/ 
بالجامعــة، حســب الجامعــات، والفــروع، 

واملحافظــة

− إدارات/ عامدات شؤون الطلبة/ 
الجامعات العربية 

− تطــّور أعــداد بيوت الطالبــات الجامعيات بيوت الطالبات
التــي ال تســتهدف الربــح )حســب الجامعــة، 

واملحافظــة(، يف العقــد األخر.

− إدارات/ عامدات شؤون الطلبة/ 
الجامعات العربية 

− وزارات الشؤون البلدية والقروية 
تابعــة وسائط النقل باصــات  توفــر  عــدم  توفــر/   −

املحافظــة حســب  للجامعــات، 
− توفــر/ عــدم توفــر وســائط النقــل العامة 
مراكــز  إىل  ...إلــخ(  قطــارات  )حافــالت، 

ــة ــب املحافظ ــات، حس الجامع

− إدارات/ عامدات شؤون الطلبة/ 
الجامعات العربية 

− وزارات/ مؤسسات النقل 
واملواصالت 

ومعــدات الرياضة قاعــات  توفــر  توفر/عــدم   −
وأجهــزة رياضيــة/ »ردهــة اســراحة متاحــة 
 Ladies »ــات ــات الجامعي ــتخدام الطالب الس
Rest-Room، حســب الجامعــة )رســمية، 
ــة  ــة(، واملحافظ ــة، افراضي ــة، مفتوح خاص

− إدارات/ عامدات شؤون الطلبة/ 
الجامعات العربية 

ــاص حيّز مكاين خاص ــكاين خ ــز م ــر حيّ ــدم توف ــر/ ع − توف
ــات للطالب

 Ladies rest- room   يف املبــاين الجامعيــة، 
خاصــة،  )رســمية،  الجامعــة  حســب 
مفتوحــة، افراضيــة(، والفــروع، واملحافظــة 

− إدارات/ دوائر املباين والتجهيزات/ 
الجامعات العربية 
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إحصاءات جندرية/ مصّنفة 1- املتعلاّمت
حسب النوع االجتامعي

ونســب  أعــداد  إجــاميل  تطــّور   −
يف  امللتحقــني/ات  الطــالب  الطالبــات/ 
ــم  ــي، حســب قطــاع التعلي ــم املهن التعلي
)الرســمي، الخــاص، املجــاين..(، واملنطقــة 
التعليميــة، واملحافظــة، يف العقــد األخــر.

الطالبــات/  ونســب  أعــداد  تطــور   −
الطــالب امللتحقــني/ات يف التعليــم املهني، 
)الزراعــي،  التخصــص  الفــرع/  حســب 
الصناعــي، الفندقــي، الســياحي، التجــاري، 
إنتــاج املالبــس، تربيــة الطفــل، التجميــل، 
التصنيــع املنــزيل، االقتصــاد املنــزيل ..(، 
وحســب مســتوى الشــهادة املهنيــة، يف 

ــر. ــد األخ العق

− التقاريــر اإلحصائيــة الســنوية/ نظم 
املعلومــات الربويــة )EMIS(/إدارات/ 
والتخطيــط  اإلحصــاء  مديريــات 
الربــوي/ وزارات الربيــة والتعليــم 

عــى  للجميــع  التعليــم  تقاريــر   −
املســتوى: الوطنــي واإلقليمــي والدويل
− األجهــزة/ املراكــز/ الدوائــر العامــة 
الوطنيــة  باإلحصــاءات  املعنيــة 

املركزيــة   
واملعاهــد  والكليــات  الجامعــات   −

املهنيــة والتقنيــة

الطالبــات/ التخّرج ونســب  أعــداد  تطــور   −
برامــج  مــن  املتخرجــني/ات  الطــالب 
الفــرع/  حســب  املهنــي،  التعليــم 
التخصــص )الزراعــي، الصناعــي، الفندقي، 
املالبــس،  إنتــاج  التجــاري،  الســياحي، 
التصنيــع  التجميــل،  الطفــل،  تربيــة 
املنــزيل، االقتصــاد املنــزيل ..(، وحســب 
العقــد  يف  املهنيــة،  الشــهادة  مســتوى 

األخــر.

الســنوية/  اإلحصائيــة  التقاريــر   −
/)EMIS( ــة ــات الربوي ــم املعلوم نظ
اإلحصــاء  مديريــات  إدارات/ 
ــة  ــوي/ وزارات الربي ــط الرب والتخطي

العــايل  والتعليــم  والتعليــم 
مراكــز   مديريــات/  إدارات/   −
والقيــاس  واالختبــارات  االمتحانــات 
الربيــة  وزارات  الربــوي/  والتقويــم 

لتعليــم  وا
− املؤسســات/ اإلدارات/ املديريــات 
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــة بالتعلي املعني

ــي  والتقن
واملعاهــد  والكليــات  الجامعــات   −

املهنيــة والتقنيــة
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املتفّوقــات/ التفّوق أعــداد ونســب  تطــّور   −
املتفّوقــني يف الشــهادات املهنيــة الرســمية، 
والفــرع/  الشــهادة،  مســتوى  حســب 
التخصــص )الزراعــي، الصناعــي، الفندقي، 
املالبــس،  إنتــاج  التجــاري،  الســياحي، 
التصنيــع  التجميــل،  الطفــل،  تربيــة 
املنــزيل، االقتصــاد املنــزيل ..(، وحســب 
املحافظــة، وقطــاع التعليــم )الرســمي، 
الخــاص، املجــاين..(، يف العقــد األخــر.

مراكــز   مديريــات/  إدارات/   −
والقيــاس  واالختبــارات  االمتحانــات 
الربيــة  وزارات  الربــوي/  والتقويــم 

لتعليــم  وا
− املؤسســات/ اإلدارات/ املديريــات 
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــة بالتعلي املعني

ــي  والتقن
واملعاهــد   والكليــات  الجامعــات   −

املهنيــة والتقنيــة

متابعة “مصائر” 
الخريجات

العاطــالت  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
عــن العمــل إىل العاطلــني عــن العمــل 
مــن املتخرجــني/ات مــن برامــج التعليــم 
التخصــص،  الفــرع/  حســب  املهنــي، 

األخــر.  العقــد  واملحافظــة، يف 

− وزارات العمل يف الدول العربية
الهيئــات  املراكــز/  املؤسســات/   −

لالســتخدام  الوطنيــة 
واألبحــاث  الدراســات  مراكــز   −
ــة مبتابعــة الخريجــني/ ــة املعني الربوي

ت ا
− املؤسســات/ اإلدارات/ املديريــات 
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــة بالتعلي املعني

ــي والتقن

2- الهيئة التعليمية/ 
املعلامت

التوزّع الجندري/ حسب 
النوع االجتامعي

− تطــور أعــداد ونســب املعلــامت إىل 
املعلمــني يف التعليــم املهنــي والتقنــي، 
حســب الفئــة العمريــة، ودرجــة املؤهــل 
العلمــي، والتخصــص، وقطــاع التعليــم 
)الرســمي، الخــاص، املجــاين..(، واملنطقــة 

التعليميــة، يف العقــد األخــر. 
− تطــور أعــداد ونســب املعلــامت إىل 
التعليــم املهنــي والتقنــي  املعلمــني يف 
ــم(، يف  ــة التعلي ــن ملهن ــني )املجازي املؤهل

ــر. ــد األخ العق

التدريــب  مديريــات  إدارات/   −
ــوي/ وزارات  ــل واإلرشاف الرب والتأهي

والتعليــم الربيــة 
− إدارات/ مديريــات املــوارد البريــة 
- شــؤون املوظفــني/ وزارات الربيــة 

ــم  والتعلي
− املؤسســات/ اإلدارات/ املديريــات 
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــة بالتعلي املعني

ــي  والتقن
واملعاهــد  والكليــات  الجامعــات   −
ــد  ــات ومعاه ــة، وكلي ــة والتقني املهني
إعــداد وتأهيــل وتدريــب املعلمــني 
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التنمية املهنية املستدامة/ 
التدريب قبل وأثناء 

الخدمة

− تطــور أعــداد ونســب املعلــامت إىل 
التعليــم املهنــي والتقنــي  املعلمــني يف 
ــل  ــل قب ــداد/ التأهي ــوا لإلع ــن خضع الذي
الكفــاءة  تطويــر  أجــل  مــن  الخدمــة 
الفــرع/  حســب  والربويــة،  املهنيــة 
يف  التعليميــة،  واملنطقــة  التخصــص، 

العقــد األخــر. 
− تطــور أعــداد ونســب املعلــامت إىل 
التعليــم املهنــي والتقنــي  املعلمــني يف 
الذيــن خضعــوا للتدريــب الربــوي أثنــاء 
املهنيــة  التنميــة  أجــل  مــن  الخدمــة 
املســتدامة، حســب املــواد التعليميــة/ 
املــواد التدريبيــة، واملنطقــة التعليميــة، يف 

ــر.  ــد األخ العق

التدريــب  مديريــات  إدارات/   −
ــوي/ وزارات  ــل واإلرشاف الرب والتأهي

والتعليــم  الربيــة 
− إدارات/ مديريــات املــوارد البريــة 
- شــؤون املوظفــني/ وزارات الربيــة 

ــم  والتعلي
− املؤسســات/ اإلدارات/ املديريــات 
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــة بالتعلي املعني

ــي  والتقن
واملعاهــد  والكليــات  الجامعــات   −
ــد  ــات ومعاه ــة، وكلي ــة والتقني املهني
إعــداد وتأهيــل وتدريــب املعلمــني

التوزّع الجندري/ حسب 3- اإلداريات
النوع االجتامعي

اإلداريــات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
اإلداريــني يف التعليــم املهنــي والتقنــي 
حســب الفئــة العمريــة، والرتبــة/ الدرجــة 
الوظيفيــة، والفئــة الوظيفيــة، واملحافظــة، 

ــر. ــد األخ يف العق
اإلداريــات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
اإلداريــني يف التعليــم املهنــي والتقنــي 
العلمــي،  املؤهــل  درجــة  حســب 
البعثــات  ونــوع  وعــدد  والتخصــص، 
ــم  ــي ت ــة الت ــدورات التدريبي ــة/ ال العلمي
الداخــل أو  االلتحــاق بهــا موزعــة )يف 

األخــر. العقــد  يف  الخــارج)10((، 
اإلداريــات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
رســم  يف  املســاهمني/ات  اإلداريــني 
السياســات وصناعــة القــرارات ولجــان 
واألدلــة  والرامــج  املناهــج  تطويــر 
التدريبيــة يف مجــاالت التعليــم والتدريــب 

األخــر. العقــد  يف  والتقنــي،  املهنــي 

التدريــب  مديريــات  إدارات/   −
والتأهيــل واإلرشاف الربــوي واملناهــج 
الربيــة  والكتــب املدرســية/ وزارات 

والتعليــم 
− إدارات/ مديريــات املــوارد البريــة 
- شــؤون املوظفــني/ وزارات الربيــة 

ــم  والتعلي
− املؤسســات/ اإلدارات/ املديريــات 
ــي  ــب املهن ــم والتدري ــة بالتعلي املعني

ــي  والتقن
واملعاهــد  والكليــات  الجامعــات   −
ــد  ــات ومعاه ــة، وكلي ــة والتقني املهني
إعــداد وتأهيــل وتدريــب املعلمــني

)10( يف الداخل أو الخارج: أي توزيع البعثات العلمية/ الدورات التدريبية حسب مكان االلتحاق بها يف داخل الدولة أم خارج الدولة أي يف دول أخرى.



101

د- التعليم ذو األغلبية الذكورية:

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- الكليات واملعاهد 
واملدارس العسكرية 

والحربية واألمنية

القانونيــة املتعلامت األطــر  توفــر  عــدم  توفــر/   −
واللوائــح املنظمــة النضــامم املــرأة اىل الكليات 
والحربيــة  العســكرية  واملــدارس  واملعاهــد 
ــول  ــا او دخ ــا بدخوله ــامح له ــة والس واألمني

ــا ــة فيه ــام معين أقس
ــات  ــاث امللتحف ــداد ونســب اإلن − تطــّور أع
ــد  ــات واملعاه ــني يف الكلي ــور امللتحق إىل الذك
واملــدارس العســكرية والحربيــة )للقــوات: 
ــة  ــة( واملعاهــد األمني ــة، الجوي ــة، البحري الري
حســب  العســكرية،  والتقنيــة  والصحيــة 
يف  العلميــة،  والدرجــة  املعهــد،  أو  الكليــة 

ــر.  ــد األخ العق

الداخليــة/  الدفــاع/  وزارات   −
الطــران 

− الكليــات واملعاهــد واملــدارس 
)للقــوات:  والحربيــة  العســكرية 
الريــة، البحريــة، الجويــة( واألمنيــة

− الجناح العسكري/ الجامعات
العلــوم  ومعاهــد:  كليــات   −
األمنيــة، والدفــاع املــدين، واملــدارس 

العســكرية الصحيــة 

ــاث الخريجــات  − تطــّور أعــداد ونســب اإلن
إىل الذكــور الخريجــني مــن الكليــات واملعاهــد 
واملــدارس العســكرية والحربيــة )للقــوات: 
ــة  ــة( واملعاهــد األمني ــة، الجوي ــة، البحري الري
حســب  العســكرية،  والتقنيــة  والصحيــة 
يف  العلميــة،  والدرجــة  املعهــد،  أو  الكليــة 

ــر. ــد األخ العق
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الهيئات التعليمية/ 
املدرّسات

ــات  ــاث املدرّس ــب اإلن ــداد ونس ــّور أع − تط
ــد  ــات واملعاه ــور املدرّســني يف الكلي إىل الذك
واملــدارس العســكرية والحربيــة )للقــوات: 
ــة  ــة( واملعاهــد األمني ــة، الجوي ــة، البحري الري
حســب  العســكرية،  والتقنيــة  والصحيــة 
يف  العلمــي،  واملؤهــل  املعهــد،  أو  الكليــة 

ــر. ــد األخ العق
ــات  ــاث املدرّس ــب اإلن ــداد ونس ــّور أع − تط
ــد  ــات واملعاه ــور املدرّســني يف الكلي إىل الذك
واألمنيــة،  والحربيــة  العســكرية  واملــدارس 
الذيــن تــم ابتعاثهــم يف بعثات علميــة/ دورات 
تدريبيــة تخصصيــة موزعــة )يف الداخــل أو 
الخــارج(، وحســب موضــوع البعثــة/ الــدورة، 

ــر. ــد األخ يف العق

الداخليــة/  الدفــاع/  وزارات   −
العــايل  التعليــم  الطــران/ 

− الكليــات واملعاهــد واملــدارس 
)للقــوات:  والحربيــة  العســكرية 
الريــة، البحريــة، الجويــة( واألمنيــة

− الجناح العسكري/ الجامعات
العلــوم  ومعاهــد:  كليــات   −
األمنيــة، والدفــاع املــدين، واملــدارس 

العســكرية الصحيــة 

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندريــة/ املناهج الدراسية
مراعــاة وإدمــاج النــوع االجتامعــي يف املناهــج 
الدراســية املعتمــدة يف الكليــات واملعاهــد 

ــة  ــة واألمني ــدارس العســكرية والحربي وامل
− متثيــل/ عــدم متثيــل اإلنــاث يف لجــان إعداد 
وتطويــر وإقــرار املناهــج الدراســية املعتمــدة 
ــكرية  ــدارس العس ــد وامل ــات واملعاه يف الكلي

والحربيــة واألمنيــة
 

الداخليــة/  الدفــاع/  وزارات   −
العــايل  التعليــم  الطــران/ 

− الكليــات واملعاهــد واملــدارس 
)للقــوات:  والحربيــة  العســكرية 
الريــة، البحريــة، الجويــة( واألمنيــة

− الجناح العسكري/ الجامعات
العلــوم  ومعاهــد:  كليــات   −
األمنيــة، والدفــاع املــدين، واملــدارس 

العســكرية الصحيــة 

التدريب عى الحساسية 
الجندرية/ مراعاة وإدماج 

النوع االجتامعي

− توفــر/ عــدم توفــر دورات للتدريــب عــى 
الحساســية الجندريــة/ مراعــاة وإدمــاج النــوع 
االجتامعــي يف الكليــات واملعاهــد العســكرية 

والحربيــة واألمنيــة
− )يف حــال توفــر الــدورات( عــدد الــدورات 
التدريبيــة عــى الحساســية الجندريــة/ مراعــاة 
وإدمــاج النــوع االجتامعــي التــي تــم تنظيمهــا 
وعــدد  املاضيــة،  الثــالث  الســنوات  خــالل 
التدريــب  لذلــك  خضعــوا  الذيــن  األفــراد 

ــي ــوع االجتامع ــب الن حس

− الــوزارات/ املؤسســات/ الدوائــر/ 
املعنيــة  الحكوميــة  املعاهــد 
ــية  ــى الحساس ــاء ع ــب النس بتدري
الجندريــة/ مراعــاة وإدمــاج النــوع 

االجتامعــي
املــدين  املجتمــع  منظــامت   −
ــة  ــب وخدم ــز التدري ــة مراك املعني

املعنيــة  املجتمــع 
املــرأة/  دراســات  مراكــز   −

العربيــة  الجامعــات 
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2- التعليم الديني (تأهيل 
املرشدين/ الوعاظ 

الدينين(

− وجــود/ عــدم وجــود عبــارات وفقــرات املناهج والكتب الدراسية
ــزة  ــي متحيّ ــم الدين ــب التعلي ــج وكت يف مناه

ــاً جندري
− متثيــل/ عــدم متثيــل اإلنــاث يف لجــان إعداد 
ــب الدراســية  ــرار املناهــج والكت ــر وإق وتطوي
املعتمــدة يف الكليــات واألقســام واملعاهــد 

ــة الديني

واإلرشــاد  الوعــظ  مديريــات   −
وزارات  الرعــي/  والتعليــم 
واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف 

اإلســالمية
الكليــات  الريعــة/  كليــات   −
الجامعــات  الدينيــة/  واألقســام 

لعربيــة  ا
− املعاهــد الدينيــة إلعــداد الدعــاة 
الدينيــني  واملرشــدين  والوعــاظ 

وتأهيلهــم وتدريبهــم

ــات املتعلامت ــاث امللتحق ــداد ونســب اإلن − تطــّور أع
ــام  ــات واألقس ــني يف الكلي ــور امللتحق إىل الذك
واملعاهــد الدينيــة، حســب الكليــة أو املعهــد، 

ــة، يف العقــد األخــر. والدرجــة العلمي
ــاث الخريجــات  − تطــّور أعــداد ونســب اإلن
إىل الذكــور الخريجــني مــن الكليــات واألقســام 
واملعاهــد الدينيــة، حســب الكليــة أو املعهــد، 

والدرجــة العلميــة، يف العقــد األخــر.

واإلرشــاد  الوعــظ  مديريــات   −
وزارات  الرعــي/  والتعليــم 
واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف 

اإلســالمية
الكليــات  الريعــة/  كليــات   −
الجامعــات  الدينيــة/  واألقســام 

لعربيــة  ا
− املعاهــد الدينيــة إلعــداد الدعــاة 
الدينيــني  واملرشــدين  والوعــاظ 

وتأهيلهــم وتدريبهــم

الهيئات التعليمية/ 
املدرّسات

ــات  ــاث املدرّس ــب اإلن ــداد ونس ــّور أع − تط
إىل الذكــور املدرّســني يف الكليــات واألقســام 
واملعاهــد الدينيــة، حســب الكليــة أو املعهــد، 

ــد األخــر. ــي، يف العق واملؤهــل العلم
ــات  ــاث املدرّس ــب اإلن ــداد ونس ــّور أع − تط
إىل الذكــور املدرّســني يف الكليــات واألقســام 
ــم يف  ــم ابتعاثه ــن ت ــة، الذي ــد الديني واملعاه
ــة  ــة تخصصي ــة/ دورات تدريبي ــات علمي بعث
موزعــة )يف الداخــل أو الخــارج(، وحســب 
ــر. ــد األخ ــدورة، يف العق ــة/ ال ــوع البعث موض

واإلرشــاد  الوعــظ  مديريــات   −
وزارات  الرعــي/  والتعليــم 
واملقدســات  والشــؤون  األوقــاف 

اإلســالمية
الكليــات  الريعــة/  كليــات   −
الجامعــات  الدينيــة يف  واألقســام 

العربيــة 
− املعاهــد الدينيــة إلعــداد الدعــاة 
الدينيــني  واملرشــدين  والوعــاظ 

وتأهيلهــم وتدريبهــم
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1- انتشار األمية 
األبجدية/ اللغوية

− تطــّور أعــداد النســاء األميــات والرجــال األميــني السكان
العمريــة  الفئــات  املحافظــة والرائــح/  حســب 

ــر. ــد األخ ــكان، يف العق ــن الس ــة م املختلف
− تطــــور نسبــــة األميــــة )سلباً أو إيجاباً()11( لدى 
ــة  ــات العمري ــن الفئ ــور ضم ــاث/ الذك ــن اإلن كل م
ــة )15-  ــة الشــباب )15-24( ســنة، وفئ ــة: )فئ التالي
ــة  ــة عام ــة 15 ســنة فاكــر( يف الدول 45( ســنة، وفئ

وحســب املحافظــة، يف العقــد األخــر.    
− التوزيــع النســبي للســكان )اإلنــاث والذكــور( 
الذيــن أعامرهــم 15 ســنة فأكــر، حســب املســتوى 
إعــدادي،  ابتــدايئ،  ملــم،  )أمــي،  التعليمــي 
ــط،  ــوم متوس ــوي، دبل ــة، ثان ــذة مهني ــايس، تلم أس
بكالوريــوس/ ليســانس، دبلــوم عــايل، ماجســتر، 
دكتــوراه( وحســب املحافظــة واملنطقــة؛ الحــر 

والريــف )مــا أمكــن(، يف العقــد األخــر.

− األجهزة/ املراكز/ الدوائر  
العامة املعنية باإلحصاءات 

الوطنية املركزية   

− املجالس/ الهيئات/ اإلدارات 
الوطنية املعنية بالسكان 

− برامج الدراسات السكانية يف 
الوزارات والجامعات واملؤسسات 

املختصة

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

)11( تطور نسبة األمية )سلباً أو إيجاباً( يعني؛ ارتفاع نسبة األمية أو انخفاضها لدى الفئات العمرية املختلفة عر السنوات يف العقد األخر.
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2- اسرتاتيجيات وبرامج 
وطنية ملحو األمية 
األبجدية/ اللغوية 
)تشمل املهارات 
القرائية: القراءة 

والكتابة ،الحساب 
واملهارات الحياتية( 

الكوادر اإلدارية والفنية  
واإلرشافية

الجندريــة  الحساســية  توفــر  عــدم  توفــر/   −
إعــداد  برامــج  يف  االجتامعــي(  النــوع  )مراعــاة 
ــة والتدريســية  ــة واإلرشافي ــة والفني ــوادر اإلداري الك
والتدريبيــة   واملدّربــني/ات يف األجهــزة/ املؤسســات/ 

الوحــدات الحكوميــة املعنيــة مبكافحــة األميــة
− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندريــة )مراعــاة 
ــار أعضــاء لجــان وضــع  النــوع االجتامعــي( يف اختي
ــر املناهــج  ــاء وتطوي الخطــوط العريضــة ولجــان بن
والكتــب الدراســية وأدلــة املعلمــني/ات لرامــج محو 
األميــة وتعليــم الكبــار يف األجهــزة/ املؤسســات/ 

الوحــدات الحكوميــة املعنيــة
− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندريــة )مراعــاة 
النــوع االجتامعــي( يف اختيــار الكــوادر اإلداريــة 
والفنيــة واإلرشافيــة، املعنيــة بالتخطيــط لرامــج 
ــا  ــا وتقوميه ــار ومتابعته ــم الكب ــة وتعلي ــو األمي مح
الوحــدات  املؤسســات/  األجهــزة/  يف  وتطويرهــا 

ــة  ــة املعني الحكومي

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 

− املنظامت العربية والدولية 
املعنية 

− تطــور أعــداد ونســب املدّربــات/ املدّربــني يف التعليم والتدريب
ــم غــر  ــار والتعلي ــم الكب ــة وتعلي مجــال محــو األمي
الحــر  واملنطقــة؛  املحافظــة  حســب  النظامــي 

ــر. ــد األخ ــن(، يف العق ــا أمك ــف )م والري
املعلامت-امليــّرات/  ونســب  أعــداد  تطــور   −
عملهــم  طبيعــة  حســب  امليّريــن  املعلمــني- 
)تطّوعــي- مدفــوع األجــر(، وحســب املحافظــة 
واملنطقــة؛ الحــر والريــف )مــا أمكــن(، يف العقــد 

األخــر.   

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 

− املنظامت العربية والدولية 
املعنية 

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندريــة )مراعــاة تنسيب/ اختيار املتعلامت3- التدابري واآلليات
ــامت  النــوع االجتامعــي( يف تنســيب/ اختيــار املتعلّ
الجامعــات  ضمــن  النســاء  إىل  الوصــول  )آليــة 

ــن ــن تّربه ــّد م ــتهدفة(، والح املس

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 
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إحصاءات جندرية/ 4- االلتحاق والتخرج
إحصاءات النوع 

االجتامعي

ــة  ــو األمي ــج مح ــات برام ــداد امللتحق ــّور أع − تط
ــة  ــب املحافظ ــني حس ــات/ امللتحق ــبة امللتحق ونس

ــر. ــد األخ ــة، يف العق ــات العمري والفئ

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 

التّرب من برامج محو 
األمية

− تطــور أعــداد ونســب املتربــات/ املتربــني 
مــن برامــج محــو األميــة حســب املحافظــة والفئــات 

ــد األخــر.  ــة، يف العق العمري

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 

ــني التخّرج ــات/ املتخرّج ــب املتخرّج ــداد ونس ــّور أع − تط
مــن برامــج محــو األميــة حســب املحافظــة والفئــات 

العمريــة، يف العقــد األخــر.

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 

5- املناهج واملواد 
التعليمية - التعلّمية

إدماج املواثيق 
واالتفاقيات الدولية

− إدمــاج/ عــدم إدمــاج املنظــور الجنــدري )منظــور 
النــوع االجتامعــي( عنــد صياغــة الخطــوط العريضة 
ــة –  ــواد التعليمي ــج وامل ــر املناه ــداف وتطوي واأله
التعلميــة )أي إدمــاج املفاهيــم واالتجاهــات الــواردة 
واملجتمــع  الدولــة  بــني  املعقــودة  االتفاقــات  يف 
الــدويل، كاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 

ــز ضــّد املــرأة / ســيداو(  التميي

− اإلدارات/ املديريات املعنية 
بتطوير مناهج محو األمية 

وتعليم الكبار يف وزارات الربية 

والتعليم أو الوزارات/ األجهزة 

الوطنية الرسمية املعنية برامج 

محو األمية وتعليم الكبار 

− وثائق الخطوط العريضة 
واملناهج والكتب الدراسية وأدلة 

املعلمني/ات لرامج محو األمية 

وتعليم الكبار  
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املواد املساعدة/ املرافقة 
للمنهاج

− متوّســط وتــرة تحديــث الرامج/ املواد املســاعدة 
ــب  ــورات، كت ــات، منش ــاج )مطبوع ــة للمنه املرافق
وأدلـّـة، أفــالم، ســبوتات إعالميــة، بوســرات، مجالت، 
برامــج تلفزيونيــة موجهــة ملحــو األميــة وتعليــم 
الكبــار، مبراعــاة املنظــور الجنــدري )منظــور النــوع 

االجتامعــي(

− وزارات الربية والتعليم 
أو الوزارات/ األجهزة الوطنية 

الرسمية املعنية برامج محو 

األمية وتعليم الكبار 

− منظامت املجتمع املدين 
املعنية 

− وسائط اإلعالم املختلفة؛ 
املقروء واملسموع واملريئ 

واإللكروين 

ب- التدريب: 

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

إحصاءات جندرية/ 1- التدريب عىل املهن
إحصاءات النوع 

االجتامعي

− تطــور أعــداد النســاء املشــاركات ونســبتهن إىل 
الرجــال املشــاركني يف برامــج التدريــب والتأهيــل 
املهنيــني حســب الرنامــج واملحافظــة، يف العقــد 

األخــر.

− إدارات/ مديريــات التعليــم املهنــي يف 
وزارات الربيــة والتعليــم

املراكــز/  املؤسســات/  املجالــس/   −
املهنــي  للتدريــب  الوطنيــة  املعاهــد 

− منظامت املجتمع املدين املعنية 
العربيــة  واملعاهــد  الجامعــات   −

لتطبيقيــة  ا

تحديد الحاجات 
وتصميم الرامج 

التدريبية

− توفــر/ عــدم توفــر الحساســية الجندريــة 
ــر  ــوع االجتامعــي( يف كيفيــة تقدي ــاة الن )مراع
وتحديــد الحاجــات التدريبيــة وتصميــم الرامــج 

ــا ــة لتلبيته ــة املالمئ التدريبي

− إدارات/ مديريــات التعليــم املهنــي يف 
وزارات الربيــة والتعليــم

املراكــز/  املؤسســات/  املجالــس/   −
املهنــي  للتدريــب  الوطنيــة  املعاهــد 
العربيــة  واملعاهــد  الجامعــات   −

لتطبيقيــة  ا
− منظامت املجتمع املدين املعنية
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2- التدريب عىل 
املواطنة

االنتخابات العاّمة، 
واملدنية

− تطــور أعــداد برامــج التدريــب عــى املشــاركة 
العاّمــة  االنتخابــات  يف  واقراعــاً”  “ترشــيحاً 
النيابيــة والبلديــة والنقابيــة والحزبيــة، التــي 
اســتهدفت النســاء حســب املحافظــة والجّهــة 

املنفــذة، يف العقــد األخــر.
ــج  ــاركات يف برام ــاء املش ــداد النس ــور أع − تط
ــاً” يف  ــب عــى املشــاركة “ترشــيحاً واقراع التدري
ــة  ــة والنقابي ــة والبلدي ــة النيابي ــات العاّم االنتخاب
املشــاركني  الذكــور  إىل  ونســبتهن  والحزبيــة، 
ــد  ــذة، يف العق ــة والجّهــة املنف ــب املحافظ حس

ــر. األخ
− تطــور مضامــني الرامــج املعنيــة بتدريــب 
الســيايس  التمكــني  مهــارات  عــى  النســاء 
واقراعــاً” يف االنتخابــات  للمشــاركة “ترشــيحاً 
ــة،  ــة والحزبي ــة والنقابي ــة والبلدي ــة النيابي العاّم
ــد  ــذة، يف العق ــة والجّهــة املنف ــب املحافظ حس

األخــر.

− اآلليات الوطنية املعنية باملرأة 
ــة  ــؤون النيابي ــة بالش ــوزارات املعني − ال

ــل  ــة والعم ــة والبلدي والرملاني
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

األحــزاب  يف  النســائية  اللجــان   −
ــة ــة والعاملي ــات املهني ــية والنقاب السياس

3- التدريب عىل 
املهارات الحياتية

− تطــور أعــداد الرامــج املعنيــة بتدريب النســاء برامج التدريب
املحافظــة  حســب  الحياتيــة  املهــارات  عــى 
ــة املنفــذة )مؤسســة حكوميــة أو منظمــة  والجّه

ــر.  ــد األخ ــة(، يف العق ــر حكومي غ
ــج  ــاركات يف برام ــاء املش ــداد النس ــور أع − تط
التدريــب عــى املهــارات الحياتيــة، ونســبتهن 
إىل الرجــال املشــاركني حســب املحافظــة والجّهــة 

ــر. ــد األخ ــذة، يف العق املنف

الدوائــر/  املؤسســات/  الــوزارات/   −
بتدريــب  املعنيــة  الحكوميــة  املعاهــد 

الحياتيــة املهــارات  عــى  النســاء 
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

− مراكــز التدريــب وخدمــة املجتمــع 
ــة  املعني

− املنظامت العربية والدولية املعنية 

4- محو األمية 
القانونية

ــة برامج التدريب ــة القانوني − تطــّور أعــداد برامــج محــو األمي
ــة املســتهدفة،  ــذة حســب املحافظــة، والفئ املنف
ــني  ــة القوان ــب طبيع ــي، وحس ــوع االجتامع والن
)القانــون املــدين، األحــوال الشــخصية، العقوبــات، 
وحســب  االجتامعي...إلــخ،  والضــامن  العمــل 
الجهــة املنفــذة )مؤسســة حكوميــة، منظمــة غــر 

ــد األخــر. ــة(، يف العق حكومي

− وزارات العدل يف الدول العربية
الدوائــر/  املؤسســات/  الــوزارات/   −
الوطنيــة  الهيئــات  املراكــز/  املجالــس/ 

اإلنســان  بحقــوق  املعنيــة 
− منظامت املجتمع املدين املعنية 

− قواعــد البيانــات القانونية يف املنظامت 
العربيــة،  املــرأة  كمنظمــة  العربيــة، 
ــز املــرأة  ــة، ومرك ــدول العربي وجامعــة ال
ــر..   ــوث/ كوث ــب والبح ــة للتدري العربي
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5- محو األمية 
املعلوماتية / 

الحاسوبية 

− تطــّور أعــداد برامــج محــو األميــة املعلوماتية/ برامج التدريب
ــة  ــة، والفئ ــب املحافظ ــذة حس ــوبية املنف الحاس
املســتهدفة، والنــوع االجتامعــي، وحســب طبيعة 
ــة،  ــة حكومي ــذة )مؤسس ــة املنف ــج والجه الرنام

ــة(، يف العقــد األخــر.  منظمــة غــر حكومي

− وزارات الربيــة والتعليــم والتعليــم 
ــايل  الع

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارات   −
ت  مــا ملعلو ا

يف  املعلومــات  تكنولوجيــا  كليــات   −
العربيــة الجامعــات 

− مراكــز التدريــب وخدمــة املجتمــع 
ــة  املعني

استخدام االنرنت 
ومواقع التواصل 

االجتامعي

املســتخدمات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
املســتخدمني لشــبكة اإلنرنــت، يف العقــد األخــر.

املســتخدمات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
ــت، حســب الغــرض  املســتخدمني لشــبكة اإلنرن
ــراءة  ــم، ق ــم والتعلي ــتخدام: التعل ــوي لالس الرب
ــة،  ــة والثقافي الصحــف وخاصــة املقــاالت الربوي
الدراســة والبحــث العلمــي، اســتكامل معامــالت 
متابعــة  والجامعــات،  املــدارس  يف  التســجيل 
ــات  ــدارس والجامع ــن امل ــادرة م ــات الص اإلعالن
ــا،  ــات ونتائجه ــة بخصــوص االمتحان ووزارة الربي
ومــع  املعلمــني  مــع  تربويــة  أمــور  مناقشــة 
الزمــالء والزميالت..إلــخ، التواصــل مــع األصدقــاء، 

ــر. ــد األخ يف العق
املســتخدمات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
املســتخدمني ملواقــع التواصــل االجتامعــي، يف 

األخــرة الخمــس  الســنوات 

تكنولوجيــا  اســتخدام  مســوح   −
ــر  ــز/ الدوائ ــزة/ املراك ــات - األجه املعلوم
العامــة املعنيــة باإلحصــاءات الوطنيــة 

املركزيــة

إحصاءات جندرية/ 6- التعلّم املستمر
إحصاءات النوع 

االجتامعي

− تطــّور أعــداد ونســب النســاء/ الرجــال يف 
Continuos Edu- املســتمر التعلّــم  /برامــج 
)رســمي/  الجامعــي  القطــاع  حســب   cation

خــاص(، يف العقــد األخــر.

الجامعــات  يف  التســجيل  مكاتــب   −
والخاّصــة( )الرســمية  العربيــة 
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إحصاءات جندرية/ 1- االنتساب
إحصاءات النوع االجتامعي

املنتســبات/  أعــداد ونســب  تطــّور   −
املنتســبني، حســب الجامعــة والتخصــص، 
)أعزب/عزبــاء،  الزواجيــة  والحالــة 
متــزوج/ة، أرمــل/ة، مطلــق/ة(، يف العقــد 

األخــر.

− الجامعة العربية املفتوحة
− جامعة القدس املفتوحة

− الجامعة االفراضية
− برامــج وكليــات التعليــم املفتــوح/ 

الجامعــات العربيــة 

إحصاءات جندرية/ 2- التخّرج
إحصاءات النوع االجتامعي

− تطــّور أعــداد ونســب املتخرّجــات/ 
املتخرّجــني حســب التخصصــات )العلــوم 
اإلنســانية واالجتامعيــة، العلــوم التطبيقية 
العلــوم  الصحيــة،  العلــوم  والتقنيــة، 
القانونيــة والسياســية، العلــوم االقتصاديــة 
الحالــة  وحســب  األعــامل...(،  وإدارة 
متــزوج/ة،  )أعزب/عزبــاء،  الزواجيــة 
أرمــل/ة، مطلــق/ة(، يف العقــد األخــر.

− الجامعة العربية املفتوحة
− جامعة القدس املفتوحة

− الجامعة االفراضية
− برامــج وكليــات التعليــم املفتــوح/ 

الجامعــات العربيــة

3- الهيئات التدريسية 
واالستشارية

إحصاءات جندرية/ 
إحصاءات النوع االجتامعي

النســاء  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
يف  األكادمييــني  الرجــال  األكادمييــات/ 
الهيئات التدريســية واالستشــارية، حســب 
الوظيفــي  والوضــع  األكادمييــة،  الرتبــة 

األخــر. العقــد  يف  ثابــت(،  )بعقــد، 

− الجامعة العربية املفتوحة
− جامعة القدس املفتوحة

− الجامعة االفراضية
− برامــج وكليــات التعليــم املفتــوح/ 

الجامعــات العربيــة

دراسات الجندر/ النوع 4- التخصصات املتاحة
االجتامعي

ــات  ــج دراس ــر برام ــدم توف ــر/ ع − توف
النــوع  بإدمــاج  أو  باملــرأة  معنيــة 
التعليــم  برامــج  ضمــن  االجتامعــي 
املفتــوح/ التعليــم االفــرايض/ التعلـّـم عــن 

ــد    بع

− الجامعة العربية املفتوحة
− جامعة القدس املفتوحة

− الجامعة االفراضية
− برامــج وكليــات التعليــم املفتــوح/ 

الجامعــات العربيــة

إحصاءات جندرية/ 5- الهيئات اإلدارية
إحصاءات النوع االجتامعي

العامــالت/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
ــب  ــة، حس ــني يف اإلدارات التعليمي العامل
التــدّرج الوظيفــي، والوضــع الوظيفــي 

)بعقــد، ثابــت(، يف العقــد األخــر.

− الجامعة العربية املفتوحة
− جامعة القدس املفتوحة

− الجامعة االفراضية
− برامــج وكليــات التعليــم املفتــوح/ 

الجامعــات العربيــة
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إحصاءات جندرية/ 1- املوارد البرشية
إحصاءات النوع 

االجتامعي

الباحثــني  الباحثــات/  ونســب  أعــداد  تطــّور   −
يف العلــوم الربويــة خاصــة ويف مجــاالت البحــث 

العلمــي عامــة، يف العقــد األخــر.
الباحثــني  الباحثــات/  ونســب  أعــداد  تطــور   −
الحاصلــني/ات عــى جوائــز علميــة وتقديريــة أو 
ــاالت  ــم/ن يف مج ــة إبداعاته ــراع نتيج ــراءات اخ ب
البحــث العلمــي املختلفــة، موزعــة حســب املجــال 
ــزة )عــى املســتوى  ومســتوى الجهــة املانحــة للجائ
الوطنــي أو اإلقليمــي أو الــدويل(، يف العقــد األخــر.     

الرســائل واألطروحــات  أرشــيف   −
الربيــة/  كليــات  الجامعيــة/ 

العربيــة  الجامعــات 
واملراكــز  والهيئــات  املجالــس   −

العلمــي للبحــث  الوطنيــة 
− عــامدات/ إدارات/ مراكــز البحــث 

العلمــي يف الجامعــات العربيــة 
ــامت  ــة واملنظ ــات الوطني − املؤسس
اإلقليميــة والدوليــة الداعمــة للبحــث 

العلمــي 

الجندر/ النوع 2- اإلنتاج البحثي
االجتامعي

− تطــّور أعــداد املؤلّفــات/ املنشــورات/ املطبوعات/ 
املقــاالت املنشــورة يف الدوريــات، التــي تناولــت 
الجنــدر/ النــوع االجتامعــي كموضــوع رئيــس أو 

ــر.  ــد األخ ــي، يف العق فرع
− تطــور عــدد املؤمتــرات والنــدوات والــدورات 
التــي تضمنــت أوراق عمــل كان  العمــل،  وورش 
الجنــدر/ النــوع االجتامعــي فيهــا موضوعــاً رئيســاً أو 

ــر. ــد األخ ــاً، يف العق فرعي
− توفــر/ عــدم توفــر اســراتيجيات خاصــة معنيــة 
بدمــج النــوع االجتامعــي يف قطــاع التعليــم )مــا قبل 
العــايل، والعــايل، والتعليــم غــر النظامــي، والتدريــب 

املهنــي، والتعليــم املفتــوح(
عــن  معلومــات  قاعــدة  توفــر  عــدم  توفــر/   −
ــوع  ــا الن ــاول قضاي ــي تتن ــة الت األطروحــات الجامعي

االجتامعــي وقضايــا املــرأة
− تطور عدد هذه األطروحات، يف العقد األخر.

لآلليــات  اإللكرونيــة  املواقــع   −
باملــرأة  املعنيــة  الوطنيــة 

− التقاريــر الوطنيــة املعنيــة مبتابعــة 
ــا  ــة م ــرأة، وبخاص ــدم امل ــرة تق مس
يتصــل مبتابعــة تنفيــذ اتفاقية ســيداو 

وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني... 
واملراكــز  والهيئــات  املجالــس   −
بالبحــوث  املعنيــة  الوطنيــة 

ت  ســا را لد وا
− وزارات الربيــة والتعليــم والتعليــم 

ــايل والجامعات الع
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متويل البحث العلمي 3- املوارد املالية
والربوي

لألبحــاث  املخصصــة  املوازنــة  نســبة  تطــّور   −
املعنيــة بالجنــدر/ النــوع االجتامعــي والتــي حددتهــا 
املعنيــة  الوطنيــة  املراكــز  الهيئــات/  املجالــس/ 
بالبحــوث والدراســات نســبة إىل املوازنــة املخصصــة 
لألبحــاث عاّمــة يف تلــك املؤسســات، بحســب القطاع 
ــاّص،  ــمي، الخ ــة )الرس ــه املؤسس ــي إلي ــذي تنتم ال
غــر الحكومــي/ منظــامت املجتمــع املــدين(، يف 

ــر. ــد األخ العق

واملراكــز  والهيئــات  املجالــس   −
بالبحــوث  املعنيــة  الوطنيــة 

الربويــة  والدراســات 
− عــامدات/ إدارات/ مراكــز البحــث 

العلمــي يف الجامعــات العربيــة 
− صناديــق/ مؤسســات دعــم البحث 

العلمــي يف الــدول العربية
والتعــاون  التخطيــط  وزارات   −
ــات/  ــر مديري ــة/ دوائ ــدويل واملالي ال

العامــة املوازنــة  أجهــزة 

− تطــور نســبة املوازنــة املخصصــة لدعــم البحــوث 
الباحثــات/  قبــل  مــن  تنفــذ  التــي  والدراســات 
ــة ويف  ــة خاص ــوم الربوي ــن العل ــني يف كل م الباحث
مجــاالت البحــث العلمــي عامــة، يف العقــد األخــر.

− التوزيــع النســبي للباحثــات الحاصــالت عى دعم 
ملروعاتهــن البحثيــة مــن صناديــق/ مؤسســات 
دعــم البحــث العلمــي موزعــة حســب القطاعــات 
الرئيســية )العلــوم األساســية، العلــوم اإلنســانية، 
ــة،  ــوم االقتصادي ــة، العل ــة والصيدالني ــوم الطبي العل
العلــوم الزراعيــة، الطاقــة، امليــاه، البيئــة، الهندســة، 
ــرأة  ــني امل ــاالت، متك ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي

ــر. ــد األخ ــي...(، يف العق ــوع االجتامع والن
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الباب اخلامس: االجتماع

الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في مجال االجتماع

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل خمسة أقسام، هي كاآليت:

القسم األول: السياسات و الترشيعات الحكومية 

محور)1(: املرأة يف األرسة 

محور)2(: حقوق املرأة يف األرسة 

القسم الثاين: الوضع الدميغرايف

محور)1(: أمناط الزواج

محور)2(: األحوال الزواجية

القسم الرابع: األوضاع املعيشية

محور)1(: العمل 

محور)2(: املداخيل

محور)3(: املشاركة يف اقتصاد األرسة

القسم الخامس: املرأة يف املجتمع

محور)1(: تفعيل دور املرأة يف التعايش بن مكونات املجتمع

القسم السادس: حامية املرأة يف النزاعات والحروب

املحور)1(: قوانن و ترشيعات لتنظيم الحياة العامة أثناء الحرب

املحور)2(: تأمن إيواء النساء وعائالتهن

املحور)3(: تأمن مستلزمات النازحن و الالجئن

املحور)4(: إنهاء النزاعات والحروب وإرساء السالم
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األدلة املقرتحة

القسم األول: السياسات والترشيعات الحكومية 

ة)12(املوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

الفحوص الطبية 1- املرأة يف األرسة
قبل الزواج

	 الئحــة بالقوانــني وباملراســيم املتعلقــة بإجــراء 
ــزواج.  ــل ال ــة قب ــات طبي فحوص

	 الجهاز الوطني لشؤون املرأة 
	 الجريدة الرسمية.

	 املحاكم الرعية و املدنية املختصة 
بإجراء الزيجات

الدراسات حول 
حقوق املرأة يف 

األرسة

التوعية بحقوق 
املرأة

مكافحة مامرسة 
العنف عى النوع 

االجتامعي

مكافحة مامرسة 
العنف ضد املرأة 

يف األرسة

ــات  ــذ دراس ــيض بتنفي ــي تق ــر الت ــة بالتداب 	 الئح
ــر. ــد األخ ــرأة يف األرسة يف العق ــوق امل ــول حق ح

	 عــدد الفقــرات املتعلقــة بالتوعيــة بحقــوق املــرأة 
يف قانــون األحــوال الشــخصية.

	 عــدد الفقــرات املتعلقــة بالتوعيــة بحقــوق املــرأة 
يف قانــون األحــوال املدنيــة.

ــة  ــر اإلجرائي ــة/ التداب ــوص القانوني ــة بالنص 	 الئح
لحاميــة الزوجــة مــن العنــف األرسي و تأمــني امللجــأ 

اآلمــن لهــا و ألوالدهــا.
	 عــدد املــرات التــي تــم فيهــا نقــاش مــروع 
قانــون مــن أجــل حاميــة املــرأة مــن العنــف األرسي 
يف مجلــس النــواب، مجلــس الــوزراء، وزارة الشــؤون 
اإلجتامعيــة، وزارة العــدل، الهيئــات الوطنيــة املعنية 

ــة. ــالث املاضي ــرأة يف الســنوات الث بشــؤون امل
	 الئحــة بالقوانــني والتريعــات وآليــات الرصــد 
ــان  ــه، خت ــة أنواع ــف بكاف ــة العن ــق مكافح لتطبي
تزويــج  للفتيــات،  القــري  الــزواج  الفتيــات، 
مــن  الــزواج  عــى  الفتــاة  إرغــام  القــارصات، 
مغتصبهــا، اإلتجــار بالنســاء والفتيــات الســتعبادهن 
يف العمــل دون أجــر،   وإرغامهــن عــى مامرســة 

الدعــارة.

	 الجهاز الوطني لشؤون املرأة 
	 الجريدة الرسمية.

	 املحاكم الرعية و املدنية واألرسية
	 وزارة العدل.
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ة)12(املوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

2- حقــوق املــرأة يف    
األرسة

    

الحامية القانونية 
للزوجة

ــن 	  ــي تضم ــة الت ــر اإلجرائي ــة بالتداب الئح
املتعلّقــة  االستشــارات  مــن  االســتفادة  آليــات 

للزوجــة. القانونيــة  بالحاميــة 

الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
الجريدة الرسمية	 
نقابة املحامني	 

ــرأة 	 حقوق الزوجة ــح امل ــني متن ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف
ــد  ــك عق ــد أن يف ــة بع ــزل الزوجي ــش مبن حــق العي

ــزواج. ال

الجهاز الوطني لشؤون املرأة.	 
الجريدة الرسمية	 
املحاكم الرعية	 

ــني تعطــي املــرأة 	 الوصاية عى األوالد ــر قوان ــر/ عــدم توف توف
ــة  ــة والوصاي ــع األب يف الرعاي ــاوية م ــا متس حقوق

عــى األوالد.
ــرأة 	  ــح امل ــني متن ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف

املتزوجــة مــن اجنبــي حــق معاملــة ابنائهــا معاملــة 
ــة،  ــل جنســية األم، اإلقام ــق بني ــام يتعل املواطــن في

ــخ ــم ، العمل....إل التعلي
توفــر/ عــدم توفــر قوانــني متنــح املطلقــة 	 

ــات  ــى الخدم ــول ع ــدم للحص ــق التق ــة ح الحاضن
ــية ــوق املعيش ــن الحق ــا م ــكانية وغره االس

ــق 	  ــن ح ــني تؤّم ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف
املــرأة املتزوجــة مــن اجنبــي كفالــة زوجهــا وابنائهــا 

ــه. القــر من
توفــر/ عــدم توفــر قوانــني متنــح ابنــاء 	 

ــن  ــتفادة م ــق االس ــي ح ــة بأجنب ــة املتزوج املواطن
االجتامعــي. الضــامن 

ــرأة 	  ــح امل ــني متن ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف
ــالق. املطلقــة حــق زيــارة االبنــاء بعــد الط

ــرأة 	  ــح امل ــني متن ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف
حــق النفقــة لهــا و ألوالدهــا بعــد الطــالق.

الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
الجريدة الرسمية	 
املحاكم الرعية	 

بإنشــاء 	 املساعدة القانونية تقــيض  التــي  بالتدابــر  الئحــة 
مراكــز توفــر املشــورة العائليــة، املســاعدة القانونيــة 
خاصــة  للمــرأة،  القانونيــة  والتوعيــة  املجانيــة، 

للفئــات األكــر حاجــة )كاألميــات(.
بإنشــاء 	  تقــيض  التــي  بالتدابــر  الئحــة 

ــة  ــات األرسي ــل املنازع ــق األرسي لح ــب التوفي مكات
دون اللجــوء إىل التقــايض أمــام املحاكــم خاصــة 

للفئــات األكــر حاجــة.

الجهاز الوطني لشؤون املرأة.	 
الجريدة الرسمية	 
املحاكم الرعية	 

الدراسات حول 
حقوق املرأة يف 

االرسة

الئحــة بالتدابــر التــي  تقــيض بتنفيــذ 	 
ــد  ــرأة يف األرسة يف العق ــوق امل ــول حق ــات ح دراس

ــر. األخ

الجهاز الوطني لشؤون املرأة.	 
الجامعات ومراكز األبحاث
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التوعية بحقوق 
املرأة

عــدد الفقــرات املتعلقــة بالتوعيــة بحقوق 	 
املــرأة يف قانــون األحــوال الشــخصية.

-الجهاز الوطني لشؤون املرأة.

عــدد الفقــرات املتعلقــة بالتوعيــة بحقوق 	 
املــرأة يف قانــون األحــوال املدنيــة.

الجهاز الوطني لشؤون املرأة.	 
الجريدة الرسمية	 
املحاكم املدنية	 

االعراف بحقوق 
األم يف حال غياب 

األب

ــات 	  ــني و تريع ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف
تعــرف بحقــوق األم ومســؤولياتها منفــردة يف حــال 

ــاب األب. غي
ــرأة 	  ــح امل ــني متن ــر قوان ــدم توف ــر/ ع توف

عــى  للحصــول  التقــدم  حــق  ألرستهــا  املعيلــة 
االســكانية. الخدمــات 

الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
الجريدة الرسمية	 
املحاكم الرعية	 

)12( مالحظــة: جميــع االدلــة الــواردة فيــام بعــد واملصنفــة بحســب املحافظــة و)الحــر/ الريــف( تصنــف ايضــاً بحســب الجنســية وذلــك لجميــع دول مجلــس التعاون 
و لــدول الخليــج العربيــة؛ نظــراً لطبيعــة الركيبــة الدميوغرافيــة فيهــا حيــث تشــكل فيهــا العاملــة الوافــدة نســبة واضحــة.
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1- العناية بالصحة
  

الرعاية الصحية 	 
األولية

ضمــن 	  املتزوجــات  النســاء  ونســبة  عــدد 
الفئــة العمريــة اقــل مــن 15 عامــا )مــن اجــاميل 
املتزوجــات ضمــن نفــس الفئــة العمريــة(، اللــوايت 
تلقــني رعايــة صحيــة أثنــاء الحمــل، أثنــاء الــوالدة، 
رعايــة صحيــة بعــد  الــوالدة، بحســب املحافظــة، 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــة )حر/ري املنطق

وزارة الصحة	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 

عــدد ونســبة النســاء املتزوجــات ضمــن الفئــة 	 
ــات  ــاميل املتزوج ــن اج ــا )م ــة 15-18 عام العمري
ضمــن نفــس الفئــة العمريــة(، اللــوايت تلقــني 
رعايــة صحيــة أثنــاء الحمــل، أثنــاء الــوالدة، رعايــة 
صحيــة بعــد الــوالدة، بحســب املحافظــة، املنطقــة 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق )حر/ري

ــة 	  ــات يف الفئ ــاء املتزوج ــبة النس ــدد و نس ع
اجــاميل  )مــن  عامــا   18 مــن  اكــر  العمريــة 
املتزوجــات ضمــن نفــس الفئــة العمريــة( اللــوايت 
تلقــني رعايــة صحيــة أثنــاء الحمــل، أثنــاء الــوالدة، 
ــة،   ــب املحافظ ــوالدة، بحس ــد ال ــة بع ــة صحي رعاي

املنطقــة، )حر/ريــف( يف العقــد األخــر.

االستفادة من 	 
الخدمات الصحية 

الحكومية

التطور يف عدد ونسب استفادة الزوجات 	 
)قياسا إىل األزواج( من الخدمات الصحية األولية 

الحكومية بحسب املحافظة، املنطقة )حر/ريف( يف 
العقد األخر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
نقابة املستشفيات	 
دراسات متخصصة	 

التطور يف معدل وفيات األمهات لكل مئة 	 وفيات األمهات	 2- الوضع الصحي 
ألف والدة حية بحسب، املحافظة، املنطقة،)حر/

ريف( يف العقد األخر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الصحة 	 

الصحة النفسية: 	 
القلق واالكتئاب

جدول يبنّي عدد ونسب النساء املتزوجات 	 
اللوايت يعانني من القلق ومن االكتئاب، بحسب 

الفئات العمرية وبحسب:

العنف األرسي 	 

حالة مرضية سابقة للزواج	 

اكتئاب ما بعد الوالدة	 

زواج تم باإلكراه 	 

أسباب أخرى	 

وبحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف (، يف العقــد 
األخر.

وزارة الصحة 	 
الجهاز االحصايئ الوطني 	 
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محاوالت االنتحار بني 
املتزوجات

عــدد محــاوالت االنتحــار لــدى النســاء املتزوجــات 	 
ــة  نســبة إىل النســاء غــر املتزوجــات، حســب الفئ
ــر/ ــة، )ح ــة، املنطق ــب املحافظ ــة وبحس العمري

ريــف( يف العقــد األخــر.

جــدول يبــني أســباب  انتحــار أو محــاوالت انتحــار 	 
النســاء املتزوجــات مــن كافــة الفئــات العمريــة:

حياة أرسية مجحفة بحق املرأة	 

نزاعات عائلية متكررة	 

قلق، اكتئاب، اكتئاب ما بعد الوالدة.    	 

تعرض املرأة للعنف املتكرر.	 

عــدم إيفــاء الزوجــة حقوقهــا الرعيــة مــن نفقــة، 	 
حضانــة، زيــارة ألوالدهــا مــا بعــد الطالق....إلــخ

يف 	  )حر/ريــف(  املنطقــة  املحافظــة،  حســب 
العقــد األخــر.

وزارة الداخلية	 
النيابة 	 
دراسات وأبحاث متخصصة	 
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/مركز العنف.	 
وزارة الصحة.	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

التطــور يف معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء فــرة 	 
الحالــة  العمريــة،  الفئــة  بحســب،  الحمــل 
املحافظــة،  بحســب  و  اإلقتصاديــة  اإلجتامعيــة 

األخــر. العقــد  يف  )حر/ريــف(،  املنطقــة 

الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الصحة 	 

التطــور يف معــدل وفيــات األمهــات خــالل الــوالدة 	 
املنطقــة،  املحافظــة،  العمريــة،  الفئــة  بحســب 

ــر. ــد األخ ــف(، يف العق )حر/ري

الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الصحة 	 

ــات 	  ــات الخاضع ــات األمه ــدل وفي ــور يف مع التط
ــة  ــب الفئ ــوالدة بحس ــالل ال ــري خ ــن املجه للحق
العمريــة، الحالــة اإلجتامعية/اإلقتصاديــة وبحســب 
العقــد  يف  )حر/ريــف(  املنطقــة  املحافظــة، 

ــر. األخ

الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الصحة 	 

التطــور يف معــدل وفيــات اطفــال الحقــن املجهــري 	 
املنطقــة،  املحافظــة،  بحســب،  الــوالدة  خــالل 

)حر/ريــف(، يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الصحة	 
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املــامرس  العنــف   -3
ضــد املــرأة

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء اللــوايت بلّغــن 	 
ــة  ــكان مامرس ــب م ــف، بحس ــن للعن ــن تعرّضه ع
العنــف )املنــزل، مــكان العمــل،  الشــارع، الجامعة، 
ــدي  ــة املعت ــف، صل ــدر العن ــخ( مص ــجن ...إل الس
ــدي  ــن املعت ــكل م ــة  ل ــة الزواجي ــة، الحال بالضحي
ــب  ــرأة، بحس ــر امل ــة  عم ــب فئ ــة، بحس والضحي
نــوع العنــف )جســدي، لفظــي، جنــي، اقتصــادي، 
ــة  ــة/ اإلقتصادي ــة اإلجتامعي ــب الحال ــره( بحس غ
ــف(، يف  ــة، )حر/ري و بحســب املحافظــة، املنطق

ــد األخــر. العق

وزارة الداخلية	 
النيابة العامة	 
وزارة الشئون االجتامعية	 
دراسات وأبحاث متخصصة	 
الجهاز االحصايئ الوطني 	 
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/من العنف.	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

التبليغ عن العنف 
واإلجراءات املتخذة

ــن عــن 	  ــوايت بلّغ التطــور يف عــدد ونســبة النســاء الل
تعرّضهــن لواحــد أو أكــر مــن أنــواع العنــف املذكــور 

أدنــاه:

	.ختان الفتيات

	 ،الــزواج املبكــر للفتيــات، التزويــج القــري لهن
وإجبــار الفتــاة عــى الــزواج مــن مغتصبها.

	  )االتجــار بالبــر )خاصــة النســاء والفتيــات
اإلســتغالل  العمــل/  يف  عنــوة  إســتخدامهن 
األخــر العقــد  يف  البغــاء،  عــى  الجني/إجبارهــن 

وزارة الداخلية	 
النيابة العامة	 
وزارة الشئون االجتامعية	 
دراسات وأبحاث متخصصة	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/مركز العنف.	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

ــالغ 	  ــة لإلب ــات الضامن ــبة اآللي ــدد ونس ــور يف ع التط
ــاخن  ــط الس ــف املامرس )كالخ ــاالت العن ــر لح املبك
مثــالً ( واملالجــئ/ دور اإليــواء/ مراكــز العنــف اآلمنــة 
بحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف( يف العقــد 

األخــر.

وزارة الداخلية	 
النيابة العامة	 
وزارة الشئون االجتامعية	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 
مراكز الرطة	 
املالجئ/دور االيواء/مركز العنف	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

املدربــة 	  األمــن  قــوى  ونســبة  عــدد  يف  التطــور 
مــن ضحايــا  والفتيــات  النســاء  لســامع شــكاوى 
ــوع العنــف وبحســب املحافظــة،  العنــف بحســب ن

األخــر. العقــد  يف  املنطقة،)حر/ريــف( 

وزارة الداخلية	 
النيابة العامة	 
وزارة الشئون االجتامعية	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/مركز العنف.	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
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التطــور يف عــدد ونســبة املالجــئ/دور االيــواء/	 
مراكــز اللجــوء اآلمنــة واملؤمنــة لحاجــات املــرأة 
املعّنفــة خــالل الفــرة الزمنيــة مــا قبــل صــدور 
ــدد  ــف، ع ــوع العن ــب ن ــة، وبحس ــكام القضائي األح
املســتفيدات، وحســب املحافظــة، املنطقــة، )حــر/

ــد األخــر. ــف( يف العق ري

وزارة الداخلية	 
النيابة العامة	 
وزارة الشئون االجتامعية	 
-الجهاز االحصايئ الوطني	 
 	
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/مركز 	 
العنف.
مؤسسات املجتمع املدين	 

تأهيل املعنفات 
لتجاوز املعاناة

التطــور يف عــدد ونســبة برامــج وآليــات إعــادة 	 
ــات عــى  ــات املعنف ــب النســاء والفتي ــل وتدري تأهي
ــاج يف  ــدية واإلندم ــية والجس ــاة النفس ــاوز املعان تج
البيئــات العائليــة واإلجتامعيــة الخاليــة مــن العنــف، 
يف  )حر/ريــف(  املنطقــة،  املحافظــة،  بحســب  

العقــد األخــر.

وزارة الصحة	 
-وزارة الشئون 	 

االجتامعية
-الجهاز االحصايئ الوطني	 
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/مركز 	 
العنف.
مؤسسات املجتمع املدين	 

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء والفتيــات 	 
ــادة تأهيلهــن  ــم إع ــاليت ت ــر ال ــا اإلتجــار بالب ضحاي
وتدريبهــن لتجــاوز معاناتهــن والتــدرب عــى مهــن، 
العيــش  كســب  مــن  متكنهــن  مهــارات،  حــرف، 
املالجــئ/دور  بحســب  كرامتهــن  عــى  والحفــاظ 
ــب  ــة،و بحس ــة املدرب ــل والجه ــز التأهي االيواء/مراك

املنطقــة، )حر/ريــف(، املحافظــة، 

   يف العقد األخر .

وزارة الصحة	 
وزارة الشئون االجتامعية	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 
مراكز الرطة.	 
املالجئ/دور االيواء/مركز 	 
العنف.
مؤسسات املجتمع املدين	 

التطــور يف عــدد ونســبة مــامريس العنــف ضــد 	 تأهيل املعنفني
النســاء والفتيــات والذيــن خضعــوا لــدورات تأهيــل 
نفــي وتطبيقــي يف إدارة نوبــات التوتــر والغضــب، 
ــن  ــا م ــة، وغره ــة عالجي ــطة صحي ــة أنش ومامرس
والتســبب  العنــف  تفــادي  إىل  املــؤدي  العــالج 
بــاألذى لآلخريــن، بحســب املحافظــة، املنطقــة، 

ــر. ــد األخ ــف(، يف العق )حر/ري

وزارة الشئون االجتامعية	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 
مراكز الرطة.	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
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4-  النساء ذوات
   األوضاع الخاصة

التطــور يف عــدد  ونســبة املســنات املقيــامت 	 النساء املهمشات
يف دور رعايــة، إىل عــدد ونســبة الرجــال املقيمني يف 
دور رعايــة، بحســب، املحافظــة، املنطقــة )حــر/

ريــف( يف العقــد األخر. 

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء املســنات 	 
اللــوايت يقمــن يف دور رعايــة، إىل مجمــل عــدد 
الزواجيــة،  الحالــة  بحســب،  املســنات،  النســاء 
بحســب  أوالد(،  وجــود  /عــدم  أوالد  )وجــود 
العقــد  يف  )حر/ريــف(،  املنطقــة  املحافظــة، 

األخــر. 

وزارة الصحة 	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 
دور الرعاية 	 
املالجئ/دور االيواء/مركز 	 
العنف
مؤسسات املجتمع املدين	 

ذوات االعاقة

يف املؤسسات الخاصة 
باإلعاقة

 	/ االعاقــة  ذوات  ونســبة  عــدد  يف  التطــور 
ــة  ــات الخاص ــني باملؤسس ــة امللتحق إىل ذوي االعاق

بــذوي اإلعاقــة يف العقــد األخــر.

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء ذوات االعاقــة 	 
اللــوايت يقمــن يف مؤسســات رعايــة مجانيــة إىل 
ــة  ــر مجاني ــة غ ــات رعاي ــن يف مؤسس ــوايت يقم الل
ــة،  ــكل فئ ــة ل ــة الزواجي ــب الحال ــة(، بحس )خاص
وبحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف(، يف 

العقــد األخــر. 

وزارة الصحة 	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 
دور الرعاية 	 
املالجئ/دور االيواء/مركز 	 
العنف
مؤسسات املجتمع املدين	 

املصابات باألمراض 
املزمنة

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء املصابــات 	 
باألمــراض املزمنــة بحســب نــوع املــرض، بحســب 
صحــي  ضــامن  مــن  الصحيــة  الرعايــة  توفــر 
خدمــات  خــاص،  صحــي  تأمــني  اجتامعــي، 
جمعيــات خريــة مجانيــة، رعايــة عائليــة خاصــة، 
املنطقــة )حر/ريــف(، يف  املحافظــة،  بحســب 

العقــد األخــر.

وزارة الصحة 	 
املالجئ/دور االيواء/مركز 	 
العنف
مؤسسات املجتمع املدين	 
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املامرسات ألمناط 
الحياة الصحية

ــر 	  ــات إىل غ ــبة املدخن ــدد ونس ــور يف ع التط
املدخنــات بحســب الفئــات العمريــة، بحســب 
العقــد  يف  )حر/ريــف(،  املنطقــة  املحافظــة، 

األخــر.

التطــور يف عــدد ونســبة املامرســات للرياضــة 	 
ــب  ــة بحس ــن الرياض ــوايت ال ميارس ــام إىل الل بانتظ
املحافظــة،  الرياضــة،  نــوع  العمريــة،  الفئــات 

املنطقــة )حر/ريــف(، يف العقــد األخــر.

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء الــاليت يجريــن 	 
العظــام،  الدوريــة، كرقــق  النســائية  الفحــوص 
ــاليت ال  ــخ إىل ال ــدي، الرحــم، املبيض،..إل فحــص الث
يجريــن هــذه الفحــوص بحســب الفئــات العمريــة، 
العقــد  يف  )حر/ريــف(،  املنطقــة  املحافظــة، 

األخــر.

التطــور يف عــدد ومعــدل املامرســات لرنامــج 	 
ــة،  تغذيــة صحــي منتظــم حســب الفئــات العمري
وبحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف(، يف 

العقــد األخــر.

وزارة الصحة	 
مؤسسة الشباب 	 

والرياضة
مؤسسات املجتمع املدين 	 

القسم الثالث: الوضع الدميغرايف	 

ةاملوضوعاحملور
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النســاء الحالة الزواجيةأمناط الزواج ونســبة  عــدد  القــارصات:  زواج   -
ــن  ــل م ــة أق ــة العمري ــن الفئ ــات ضم املتزوج
15 عامــاً مــن اجــاميل النســاء ضمــن نفــس 
ــي  ــن العلم ــب تحصيله ــة، بحس ــة العمري الفئ
وبحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف( يف 

ــر. ــد األخ العق

- وزاة الداخلية
- الجهاز االحصايئ الوطني

- املؤسسات  الدينية و املدنية املتخصصة 
بإجراء عقود الزواج

الفئــة  ضمــن  املتزوجــات  النســاء  نســبة   -
العمريــة 15-18 عامــاً مــن اجــاميل النســاء 
بحســب  العمريــة،  الفئــة  نفــس  ضمــن 
املحافظــة،  وبحســب  العلمــي  تحصيلهــن 
األخــر. العقــد  يف  )حر/ريــف(  املنطقــة 

- املؤسسات املذكورة أعاله
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الفئــة  ضمــن  املتزوجــات  النســاء  نســبة 
العمريــة أكــر مــن 18 عامــاً مــن اجــاميل 
النســاء ضمــن نفــس الفئــة العمريــة وتوزّعهــن 
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف 

ــر. ــد األخ العق

العمر عند الزواج 
األّول

ــزواج  ــد ال ــرأة عن التطــور يف متوســط عمــر امل
األول، قياســاً إىل عمــر الرجــل عنــد الــزواج 
للتحصيــل  العــام  املعــدل  بحســب،  األّول، 
وبحســب  الفئتــني  مــن  كل  عنــد  العلمــي، 
ــد  ــف( يف العق ــة، )حر/ري ــة، املنطق املحافظ

األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الداخلية	 

ــات الزواج بني األقارب ــاء املتزوج ــبة النس ــدد ونس ــور يف ع التط
ذوي  رجــال  مــن  الــزواج  لهــن  الســابق  او 
ــة، حســب املســتوى  قــرىب حســب نــوع القراب
التعليمــي للمــرأة، حســب املحافظــة، املنطقــة، 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري )ح

وزارة الداخلية	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 
املؤسسات الدينية واملدنية املتخصصة 	 

بإجراء عقود الزواج

ــات الزواج املتعدد ــاء املتزوج ــبة النس ــدد ونس ــور يف ع التط
وتوزعهــن  الزوجــات،  متعــددي  ازواج  مــن 
ــتوى  ــني، املس ــة للزوج ــة العمري ــب الفئ بحس
املحافظــة،  وبحســب  للزوجــني،  التعليمــي 

املنطقــة )حر/ريــف(، يف العقــد االخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الداخلية	 
املؤسسات الدينية املتخصصة بإجراء 	 

عقود الزواج

الزواج من غر 
املواطنني

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء املواطنــات 
ــع  ــة م ــني مقارن ــر املواطن ــن غ ــات م املتزوج
ــر  ــن غ ــني م ــني املتزوج ــال املواطن ــدد الرج ع
املنطقــة،  املحافظــة،  بحســب  املواطنــات 

)حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الداخلية	 

متابعة الدراسة بعد 
الزواج

ــات  ــدد ونســبة الزوجــات املتابع التطــور يف ع
للدراســة بعــد الــزواج قياســاً إىل عــدد ونســبة 
الــزواج،  بعــد  للدراســة  املتابعــني  األزواج 
بحســب الفئــات العمريــة، وبحســب املحافظة، 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري ــة )ح املنطق

الكليات والجامعات	 
الجهاز االحصايئ الوطني 	 
وزارة الربية و التعليم	 

التحصيل العلمي 
للزوجات

تطــور عــدد ونســبة الزوجــات اللوايت يتشــابهن 
يف التحصيــل العلمــي مــع أزواجهــن، بحســب، 
ــة،  ــة العمري ــي، الفئ ــل العلم ــتوى التحصي مس
املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف العقــد 

األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
دراسات متخصصة	 
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الفرق يف العمر بني 
الزوجني

الــزواج  املــرأة عنــد  تطــور متوســط عمــر 
قياســاً إىل متوســط عمــر الرجــل عنــد الــزواج، 
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف 

ــر. ــد األخ العق

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الداخلية	 
دراسات متخصصة	 

النساء غر 
املتزوجات

غــر  النســاء  ونســبة  عــدد  يف  التطــور 
املتزوجــات/ إىل نســبة الرجــال غــر املتزوجــني 
بعمــر 50 ســنة فــام فــوق بحســب املحافظــة، 

األخــر. العقــد  املنطقــة، )حر/ريــف( يف 

وزارة العدل.	 
الجهاز االحصايئ الوطني	 

ــات  ــر املتزوج ــاء غ ــدد النس ــدل ع ــور مع تط
بحســب  االجتامعــي  للضــامن  املســتحقات 
ــر/ ــة )ح ــة، املنطق ــة، املحافظ ــة العمري الفئ

ــد األخــر. ــف( يف العق ري

الخالفات بني األحوال الزواجية
الزوجني

التطــور يف عــدد ومعــدل الدعــاوى، الشــكاوى، 
وزارة  العامــة،  للنيابــة  الــواردة  والبالغــات 
ــم  ــدل، املحاك ــوزارة الع ــم ب ــة، املحاك الداخلي
الرعية/املذهبيــة، مكاتــب االرشــاد االرسي، 
املقامــة بــني الزوجــني بحســب، نــوع الدعــوى، 
الشــكوى، البــالغ، وبحســب املتقــدم بالدعــوى 
الــزوج أو الزوجــة وبحســب املحافظــة، املنطقة 

ــد االخــر. ــف( يف العق )حــر/ ري

املحاكم الرعية /املذهبية	 
املحاكم املددنية املختصة	 
وزارة الداخلية	 
مكاتب االرشاد االرسي الحكومية 	 

واألهلية.

ــالق/إىل الطالق ــكام الط ــبة أح ــدد ونس ــور يف ع التط
عقــود الــزواج املســجلة، بحســب املحاكــم 
)إذا  األرسيــة  املحاكــم  الرعية/املذهبيــة 
املنطقــة،  املحافظــة،  وبحســب  وجــدت(، 

األخــر. العقــد  يف  ريــف(  )حــر/ 

الجهاز االحصايئ الوطني	 
املحاكم الرعية واملدنية	 
وزارة الداخلية	 

ــع / إىل    الخلع و أسبابه ــكام الخل ــبة أح ــدد ونس ــور يف ع التط
املحاكــم  بحســب  املســجلة،  الخلــع  عقــود 
الرعيــة/ املذهبيــة / األرسيــة، و بحســب 

ــع وبحســب املحافظــة، املنطقــة،  أســباب الخل
حــر ريــف ) يف العقــد األخــر(.

جــدول بتطــور عــدد ومعــدل الطــالق بــني أسباب الطالق
الزوجــني مــن الفئــات العمريــة التاليــة:

قبل العمر 15عاماُ
من15 إىل 18 عاماً

من 18 عاماً وما فوق
ــف( يف  ــة، )حر/ري حســب املحافظــة، املنطق

العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
املحاكم الرعية واملدنية	 
الدراسات والبحوث	 
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جــدول بتطــور عــدد ومعــدل الطــالق بــني أسباب الطالق
وبحســب: الزوجــني 

- الفئات العمرية.
- الفرق الشاسع يف العمر بني الزوجني.
- رفض الزوج متابعة الزوجة لتعليمها.
- رفض الزوج لعمل املرأة خارج البيت.

- رفض الزوجة االنجاب الباكر.
- عدم اتقان الزوجة للواجبات املنزلية.

- عدم تلبية الحاجات املعيشية للزوجة.
- العيش مع اهل الزوج يف منزل واحد.

- عــدم اإلشــباع العاطفــي /الجنــي ألحــد 
الزوجــني.

- الخيانة الزوجية.
حيــاة  يف  األهل/األصدقاء/الزمــالء  تدخــل   -

الزوجــني.
- رفــض الزوجــني /أو أحدهام اللجوء الستشــارة 

اختصاصيني لفــض النزاعات الزوجية 
ــف( يف  ــة، )حر/ري حســب املحافظــة، املنطق

العقــد األخــر.

املحاكم الرعية واملدنية املتخصصة 	 
بالحكم يف دعاوى الطالق

مشاكل ما بعد 
الطالق

نزاعــات مــا  بتطــور عــدد ونســبة  جــدول 
األحــكام  ونســبة  عــدد  مــع  الطــالق  بعــد 
ــة/  ــم الرعي ــن املحاك ــا م ــادرة بخصوصه الص
ــب  ــدت(، بحس ــة )إذا وج ــة، أو األرسي املذهبي
ــة  ــاوى النفق ــة: دع ــاوى املقام ــوع الدع موض
ــارة،  ــاوى الزي ــن أحــكام. دع ــا يســتتبعها م وم
ــاوى  ــك دع ــكام. كذل ــن أح ــتتبعها م ــا يس وم
الحضانــة، دعــاوى تجديــد إقامــة الحاضنــة 
لــألوالد، اســتصدار األوراق الثبوتيــة الــواردة 
للمحاكــم الرعيــة ودعــاوى تســلمها، حســب 
املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف العقــد 

ــر. األخ

املحاكم الرعية واملدنية املختصة	 

تأهيل املرأة للحياة 
األرسية لتفادي 

النزاعات

جــدول بالخدمــات االستشــارية واإلرشــادية 
قبــل  للفتيــات  تتوفــر  التــي  والتأهيليــة 
ــة  ــات زوجي ــاء عالق ــزواج لتمكينهــن مــن بن ال
ســليمة ومســتقرة، بحســب الجهــات املقدمــة 
املنطقــة،  املحافظــة،  وبحســب  للخدمــات، 

العقــد األخــر. )حر/ريــف( يف 

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
املؤسسات الدينية	 
وزارة العدل.	 
وزارة الربية والتعليم	 
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مــن  املســتفيدات  ونســبة  عــدد  تطــور 
الخدمــات االستشــارية واإلرشــادية املتعلقــة 
األرسيــة  للحيــاة  وتأهيلهــا  املــرأة  بتمكــني 
إىل اللــوايت مل تتوفــر لهــن هــذه الخدمــات، 
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف 

العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
املؤسسات الدينية ذات اإلختصاص	 

وجــود /عــدم وجــود دراســات، مســوحات 
تبــني مــدى مســاهمة الخدمــات اإلرشــادية 
ــزواج يف تأســيس / ترســيخ  ــل ال ــة قب والتأهيلي
ــذه  ــة له ــة املنظم ــب الجه ــتقر حس زواج مس
الخدمــات، حســب الفئــات العمريــة، يف العقــد 

األخــر

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
املؤسسات الدينية املعتية	 
دراسات متخصصة	 

نســبة املناهــج التعليميــة املعــززة ألهميــة دور 
االرشــاد االرسي مــن اجــاميل املناهــج التعليميــة 
بحســب،  والثانــوي  االســايس  التعليــم  يف 
ــد  ــف(، يف العق ــة )حر/ري ــة، املنطق املحافظ

األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 
 	
وزارة الربية والتعليم	 

تبــني  التــي  املتخصصــة  الدراســات  معــدل 
انعــدام االســتقرار األرسي بحســب،  اســباب 
ــد  ــف(، يف العق ــة )حر/ري ــة، املنطق املحافظ

األخــر.

الكليات و الجامعات	 
مراكز األبحاث	 
وزارة الربية والتعليم	 

عــدد الحلقــات النقاشــية املنفــذة يف املــدارس 
االرسي  االرشــاد  مفهــوم  يف  والجامعــات 
بحســب، املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف 

ــر. ــد األخ العق

وزارة الربية والتعليم	 
دراسات متخصصة	 

ــوء األرس املفككة ــة للج ــات آمن ــر مؤسس ــدم توف ــر /ع توف
ــة،  ــات الراعي ــب الجه ــات بحس ــاء املعنف النس
رســمية / أهليــة / مجانيــة، بحســب توفــر 
املعونــة املاديــة، القانونيــة، اإلرشــادية وغرهــا. 
ــف(  ــة، )حــر/ ري بحســب املحافظــة، املنطق

ــر. ــد األخ يف العق

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

جــدول بعــدد ونســبة األرس املفككــة قياســا 
لــألرس املســتقرة، بحســب املحافظــة، املنطقــة 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري )ح
ــادية  ــة إرش ــات قانوني ــر خدم ــدم توف توفر/ع
لــألرس املفككــة، حســب مصــدر الخدمــات، 
ــة،  ــب املحافظ ــدة، حس ــج معتم ــب برام حس

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري ــة )ح املنطق

الجهاز االحصايئ الوطني	 
مكاتب االرشاد االرسي الحكومية 	 

واالهلية
وزارة الشؤون االجتامعية	 
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النساء من الفئات 
األكر حاجة 

وتهميشاً

جــدول يبــني تطــور عــدد ونســبة النســاء األكــر 
حاجــة وهشاشــة، ومــدى توفــر أو /عــدم توفر، 

ضــامن اجتامعــي / صحــي لهــن. مثالً:
األرامــل دون معيــل، النســاء الفقــرات، النســاء 
ــات والنازحــات،  ــة الدامئــة، الالجئ ذوات اإلعاق
آخــر،  معيــل  دون  العمــل  عــن  العاطــالت 
النســاء ضحايــا اإلتجــار بالبــر، الســجينات 
ــجناء دون  ــات الس ــألوالد، وزوج ــل ل دون معي
ــل  ــة دون معي ــايف العقلي ــالت املش ــل، نزي معي
ــز  ــاب، العجائ ــا االغتص ــاء ضحاي ــألوالد، النس ل
حســب  .....إلــخ.  املتســوالت  معيــل،  دون 
املحافظــة، املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد 

ــر. األخ

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة الشؤون االجتامعية	 

القسم الرابع: األوضاع املعيشية	 

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

عمل املرأة )غر 1- العمل
املنزيل(

ــالت  ــدد نســبة النســاء املتزوجــات العام التطــور يف ع
يف مهنــة خــارج املنــزل، قياســاً إىل غــر العامــالت 
مثيالتهــن، بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( 

ــر.  ــات العم وفئ

الجهاز االحصايئ الوطني	 
وزارة العمل	 

العمل املصّنف 
تحت »إعادة 

اإلنتاج”

التطــور يف متوســط عــدد الســاعات اليوميــة التــي 
تقضيهــا املــرأة يف قيامهــا بالعمــل املصّنــف تحــت 
»إعــادة اإلنتــاج”، بحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر/

ــد األخــر. ــر يف العق ــات العم ــف( وفئ ري

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز االحصايئ الوطني 	 
مراكز األبحاث	 

عمل املرأة غر 
مدفوع األجر

نســبة النســاء املتزوجــات/ إىل مجمــل النســاء مثيالتهن 
ــدون  ــة ب ــل العائل ــاعدات يف عم ــن كمس ــوايت يعمل الل
)حر/ريــف(  املنطقــة  املحافظــة،  بحســب  أجــر، 

ــر. ــد األخ ــر يف العق ــات العم وفئ

الجهاز االحصايئ الوطني 	 

التطور يف نســبة األرس املســتخدمة لعامــالت )خادمات( الخدمة املنزلية
يف املنــازل، بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( 

وفئــات العمــر يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 

وزارة العمل	 

ربات أرس يَِعلن 
أرسهن

التطــور يف نســبة األرس التــي تعيلهــا نســاء كربــات أرس، 
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( وفئــات 

العمــر يف العقــد األخــر.

وزارة الشؤون االجتامعية	 

الجهاز االحصايئ الوطني	 
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التطــور يف معــدل البطالــة بــني النســاء قياســا إىل معدل البطالة
العمريــة،  الفئــات  بحســب،  الرجــال  بــني  البطالــة 
التحصيــل العلمــي، وبحســب، املحافظــة، املنطقــة 

)حر/ريــف( يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 

الهجرة من أجل 
العمل

املهاجــرات/ املواطنــات  ونســبة  عــدد  يف  التطــور 
العمــل،  بداعــي  الخــارج  إىل  املهاجريــن  املواطنــني 
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( وفئــات 

العمــر يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 

االختالف بني 2- املداخيل
املداخيل

التطــور يف متوســط فــرق الدخــل املــايل الســنوي بــني 
أرسة تعيلهــا امــرأة، وأخــرى يعيلهــا رجــل بحســب 
ــر. ــد األخ ــف(، يف العق ــر/ ري ــة )ح ــة، املنطق املحافظ

الجهاز االحصايئ الوطني	 

سكن أرس جديدة 
مع العائلة

ــع  ــدد ونســبة ســكن األرس الجديــدة م ــور يف ع التط
ــف(،  ــة، )حر/ري ــة، بحســب املحافظــة، املنطق العائل

ــر. ــد األخ يف العق

الجهاز االحصايئ الوطني	 

األرس من ذوي 
الدخل املنخفض)13(

الدخــل  ذوي  مــن  األرس  ونســبة  عــدد  يف  التطــور 
املنخفــض إىل مجمــل عــدد األرس، بحســب معيــل األرسة 
/الــزوج / الزوجــة )أو كليهــام(، حســب املحافظــة، 

املنطقــة، )حر/ريــف( يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 

 وزارة اإلقتصاد	 

األرس من ذوي 
الدخل املحدود)14(

الدخــل  ذوي  مــن  األرس  ونســبة  عــدد  يف  التطــور 
املحــدود إىل مجمــل عــدد األرس بحســب معيــل األرسة 
املحافظــة،  بحســب  كليهــام،  أو  الزوجــة   / الــزوج 

املنطقــة )حر/ريــف( يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني	 

وزارة اإلقتصاد	 

3- املشاركة يف اقتصاد 
األرسة

ملكية النساء

للمسكن

التطــور يف عــدد ونســبة النســاء اللــوايت ميلكــن مســاكن 
مبفردهــن، بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف(، 

يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 

وزارة االسكان	 

الراكة يف ملكية 
املسكن

ــة  ــاركات يف ملكي ــاء املش ــبة النس ــدد نس ــور يف ع التط
بحســب  املســاكن  عــدد  مجمــل  إىل  مســاكنهن، 
املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف(، يف العقــد األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 

وزارة االسكان	 

ــل الخالف عى املراث ــن قب ــة م ــاوى املقام ــدد ونســبة الدع التطــور يف ع
النســاء )قياســاً إىل نســبة الدعــاوى املقامــة مــن قبــل 
الرجــال( واملســجلة يف خانــة الخــالف عــى املــراث 
حســب املحافظــة، املنطقــة، )حــر/ ريــف( يف العقــد 

األخــر.

الجهاز االحصايئ الوطني 	 

املحاكم املدنية املختصة 	 
واملحاكم الرعية

)13( هي االرس التي تعيش بدخل يساوي $1.25 يف اليوم، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدويل 2011 لخط الفقر يف الدول النامية.

)14( هي االرس التي تعيش بدخل اقل من $1.25 يف اليوم، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدويل 2011 لخط الفقر يف الدول النامية.
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القسم الخامس: املرأة يف املجتمع	 

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- تفعيــل دور املــرأة يف 
ــع ــاء املجتم بن

ادوار املرأة يف مؤسسات 
املجتمع املدين

ــيدات يف  ــا س ــي نفذته ــاريع الت ــدل املش مع
مؤسســات املجتمــع املــدين بهــدف بــث روح 
ــد األخــر. ــة يف العق ــة الوطني ــش واللحم التعاي

وزارة الداخلية	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

نســاء،  أسســتها  التــي  املشــاريع  معــدل 
تنفيــذ أهدافهــا  إدارتهــا ويف  وســاهمن يف 
املؤديــة إىل قبــول اآلخــر ومتتــني النســيج 
بحســب  مكوناتــه،  مبختلــف  الوطنــي 
يف  ريــف(،  )حــر/  املنطقــة  املحافظــة، 

األخــر. العقــد 

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

تطــور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال ممــن 
أسســن جمعيــات ملكافحــة العنــف ضــد 
املــرأة، بحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر / 

ــد األخــر.  ــف(، يف العق ري

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

الرجــال  إىل  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــور 
ــة  ــات لرعاي ــني مؤسس ــون / يتول ــن يتول مم
املــرأة املعنفــة والعنــف األرسي بشــكل عــام، 
ــف(،  ــة، )حر/ري ــة، املنطق ــب املحافظ حس

ــر. ــد األخ يف العق

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

تطــور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال ممــن 
ــة  ــات لرعاي ــن يف مؤسس ــون/ يتطوع يتطوع
ــال  ــدد الرج ــن إىل ع ــبة عدده ــام، ونس األيت
ــب  ــات بحس ــذه املؤسس ــس إدارة ه يف مجال
املحافظــة، املنطق)حر/ريــف(، يف العقــد 

األخــر.

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

ــات إىل  ــاء املتطوع ــبة النس ــدد ونس ــور ع تط
ــعاف  ــات اإلس ــني يف مؤسس ــال املتطوع الرج
الصليــب  األحمــر،  )الهــالل  الوطنــي 
األحمــر..... إلــخ( بحســب املحافظــة، املنطقــة 

العقــد األخــر. )حر/ريــف( يف 

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

تطــور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال ممــن 
ــال  ــة األطف ــات رعاي ــني مؤسس ــون/ يتول يتول
بحســب،  الشــوارع(،  )أطفــال  املرديــن 
ــد  ــف( يف العق ــة )حر/ري املحافظــة، املنطق

ــر. األخ

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
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تطــور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال ممــن 
أسســوا / أسســن و يتولــون / يتولــني جمعيات 
ــال و  ــدى األطف ــة ل ــول خاص ــة التس ملكافح
النســاء بحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر/

ريــف( يف العقــد األخر.

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

الرجــال  إىل  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــور 
ممــن يقومــون /يقمــن بأعــامل اإلغاثــة، مــن 
إيــواء العائــالت النازحــة والالجئــة، ومــن 
تأمــني الحــد األدىن مــن الحاجــات املعيشــية 
املنطقــة  املحافظــة،  بحســب  والصحيــة، 

)حر/ريــف( يف العقــد األخــر.

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

ــال يف  ــاء إىل الرج ــبة النس ــدد ونس ــور ع تط
ــة  ــة الوطني ــس ادارة املؤسســات الثقافي مجال
ــون، الرســم، املــرح،  ــاآلداب، الفن ــة، ب املعني
املحافظــة  بحســب  املوســيقى...  الســينام، 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــة )حر/ري املنطق

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

تطــور عــدد ونســبة النســاء للرجــال الذيــن/
اللــوايت يرأســن/ ترأســن لجــان األهــل يف 
ــة  ــطة الداعم ــة األنش ــني كاف ــدارس ويتول امل
ــم بحســب  ــائل التعلي ــر املناهــج ووس لتطوي
ــد  ــف( يف العق ــة )حر/ري املحافظــة، املنطق

ــر. األخ

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

يف  للرجــال  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــور 
ــا  ــة وحاميته ــى البيئ ــة ع ــات املحافظ جمعي
مــن كل التشــويهات التــي تــودي بصحــة 
املنطقــة  املحافظــة،  بحســب  املواطنــني 

األخــر. العقــد  يف  )حر/ريــف( 

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

تطــور عــدد الجمعيــات الخريــة التي ترأســها 
ــة و  ــة الخري ــدف الجمعي ــب ه ــرأة بحس إم
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( يف 

العقــد األخــر.

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

ــات  جــدول بعــدد ونســبة النســاء يف الجمعي
ــة/ ــوع الجمعي ــة، بحســب ن ــة والنقابي املهني

نــوع النقابــات، وبحســب املناصــب التــي 
ــغلنها: يش

رئاسة الجمعية/ نيابة الرئاسة.	 
رئاسة النقابة / نيابة الرئاسة. 	 
يف 	  أو   / النقابــة  يف  فقــط  عضويــة 

لجمعيــة. ا
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر/	 

ريــف( يف العقــد األخــر.

وزارة الشؤون االجتامعية	 
الجهاز الوطني لشؤون املرأة	 
مؤسسات املجتمع املدين	 

القسم السادس: املرأة يف النزاعات املسلحة والحروب

ةاملوضوعاحملور
ّ
األدل

مصادر مقرتحة 
للمعلومات

1- قوانن وترشيعات 
لتنظيم الحياة العامة أثناء 

الحرب

قوانن وترشيعات 
لحامية النساء والفتيات

توفر/عــدم توفــر قوانــني وتريعــات لحاميــة 
النســاء والفتيــات )العائــالت(، مــن العنــف بكافــة 

ــروب. ــلحة والح ــات املس ــاء النزاع ــكاله أثن أش

املجلس النيايب : لجنة 	 
املرأة

الجريدة الرسمية	 

)رســمية(  حكوميــة  آليــات  توفــر  توفر/عــدم 
مجلــس  عــن  الصــادر   1325 القــرار  لتطبيــق 
ــاء  ــات أثن ــة النســاء والفتي األمــن بخصــوص حامي

والحــروب. النزاعــات 

ــرار  ــق الق ــات لرصــد تطبي ــر آلي ــدم توف ــر /ع توف
/املســؤولة  املضيفــة  الدولــة  قبــل  مــن   1325

واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بتطبيقــه.
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ةاملوضوعاحملور
ّ
األدل

مصادر مقرتحة 
للمعلومات

2- تأمن و إيواء النساء 
وعائالتهن 

إليــواء توفري املالجئ اآلمنة وطنيــة  توفــر خطــة  توفر/عــدم      -
ــات  ــن مناطــق النزاع ــني م النازحــني والالجئ

والحــروب.
ــة يف كل  ــئ آمن ــر( مالج ــدم توف ــر/ ع -     )توف

ــداء. ــف ولالعت ــة للقص ــن املعرض األماك
يف 	  الصحيــة  البيئــة  توفــر  عــدم  توفــر/ 

األوليــة. اإلســعافات  ومســتلزمات  املالجــئ 
ــائية يف كل 	  ــان نس ــاء لج ــدم إنش ــاء/ ع إنش

ومتابعــة  املقيمــني  شــؤون  إلدارة  ملجــأ 
وتأمــني حاجاتهــم مــن مؤسســات الدولــة أو 
مــن املؤسســات املدنيــة الوطنيــة، اإلقليميــة 

ــة. والدولي
عــى 	  النســاء  تدريــب  عــدم   / تدريــب 

اإلســعافات األوليــة و تزويدهــن باألدويــة 
املالجــئ. كل  يف  لإلســعاف  األساســية 

بوســائل 	  املالجــئ  تزويــد  عــدم  تزويــد/ 
اإلســعاف. وبســيارات  باملستشــفيات  االتصــال 

بخدمــات 	  املالجــئ  تأمــني  عــدم  تأمــني/ 
ــأ  ــل امللج ــن داخ ــاء وعائالته ــة للنس الحامي

وخارجــه ليــالً نهــاراً.
تأمني/عــدم تأمــني الرعايــة الصحيــة املنتظمة 	 

لســكان املالجــئ خاصة للنســاء واألوالد.
تأمــني/ عــدم تأمــني وحــدات غذائيــة خاصــة 	 

لألطفــال الرضــع  واملــرىض واملســنني وغرهــم 
مــن املقيمــني يف املالجــئ.

وزارة الداخلية	 
وزارة الشؤون اإلجتامعية	 
الدفاع املدين	 
منظامت اإلغاثة الوطنية  	 

اإلقليمية والعاملية
منظامت املجتمع املدين	 

ــني و أماكن النزوح واللجوء ــكان للنازح ــات إس ــر خدم ــدم توف توفر/ ع
الالجئــني يف :

املخيامت ) خيم (	 
 	) pre-fabricated ( بيوت مصنعة جاهزة
مساكن مخفضة اإليجار	 
قابلــة 	  رســمية  /غــر  رســمية  مؤسســات 

أوىل كمرحلــة  الالجئــني  واســتقبال  لإلخــالء 
املطــر 	  مــن  للوقايــة  أساســية  تجهيــزات 

صيفــاً القيــظ  مــن  والوقايــة  شــتاًء  والثلــوج 
للمســاكن 	  وتســجيل  إحصــاء  خدمــات 

اللجــوء ألماكــن  وخرائــط  وشــاغليها 

وزارة الداخلية	 
وزارة الشؤون اإلجتامعية	 
املنظامت اإلغاثية، 	 

الوطنية، اإلقليمية والدولية
منظامت املجتمع املدين	 

ملحوظة: 

يرجي اإلطالع عى مزيد من املؤرشات حول املرأة يف النزاعات والحروب يف مجال الصحة، الصفحات 170-168
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ةاملوضوعاحملور
ّ
األدل

مصادر مقرتحة 
للمعلومات

3- تأمن مستلزمات 
النازحن والالجئن

خدمات إنسانية 
واجتامعية

ــة 	  ــانية، أمني ــات إنس ــر خدم ــدم توف توفر/ع
و تأمــني أوراق ثبوتيــة مؤقتــه مــن البلــد 
املضيــف يف حــال ضيــاع األوراق الرســمية مــن 
ــني. ــني والالجئ ــات النازح ــأ لتجمع ــد املنش بل

ما ذكر أعاله

تأمــني ســبل التواصــل مــع الجهــات املختصــة 
ــاء  ــة أثن ــراد العائل ــد أف ــدان أح ــن فق ــالغ ع لإلب

النــزوح.

ما ذكر أعاله

تأمــني ســبل التواصــل مبنظــامت أهليــة، إقليميــة، 
ــة  ــراد العائل ــاد أف ــاعدة إليج ــب املس ــة لطل دولي

ــن. املفقودي

ما ذكر أعاله

تأمــني ســبل التواصــل لالطمئنــان عــن األهــل 
وجودهــم. ومــكان  واألقــارب 

تأمــني مســتوصفات، ســيارات إســعاف، ممرضــات خدمات صحية
ــن  ــاط ألماك ــرب النق ــدم يف أق ــك لل ــالت، بن مؤه

اللجــوء.

وزارة الصحة	 
مؤسسات صحية وطنية،	 

     إقليمية و دولية

ــة جاهــزة لحــاالت الطــوارئ،  ــوادر صحي ــني ك تأم
الــوالدة، اإلصابــة بأمــراض معديــة، ضحايــا األلغــام، 

اإلصابــات الناتجــة عــن األســلحة الحربيــة.

خدمات متريض للوالدة وفرة ما بعد الوالدة.

الكبــار  أو  لــألوالد  املنتظمــة  اللقاحــات  إجــراء 
الحاجــة. حســب 

تأمــني األطــراف االصطناعيــة والتأهيــل الســتعاملها 
ــل  ــا )قب ــدان أي منه ــن فق يف الحــاالت الناتجــة ع

اللجــوء أو بعــده(.

ما ذكر أعاله
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ةاملوضوعاحملور
ّ
األدل

مصادر مقرتحة 
للمعلومات

االكتئــاب،  لحــاالت  النفــي  الطــب  خدمــات 
الكــرب، نوبــات الغضــب املصحــوب بالعنــف، 

....وغــره. االنتحــار  محــاوالت 

مؤسسات طبية 	 
متخصصة

خدمات تربوية
وترفيهية

املــدارس  يف  لــألوالد  للدراســة  مقاعــد  تأمــني 
الحكوميــة تتــالءم ومســتواهم التعليمــي قبــل 

النــزوح.

- وزارة الربية و التعليم

ــات الرســمية  ــة الخضــوع لالمتحان تســهيل إمكاني
ــي  ــوة بباق ــهادات أس ــل الش ــمية وني ــر الرس / غ

األوالد يف البلــد املضيــف.

 ما ذكر أعاله

ــز  ــرب مرك ــي يف أق ــي والتقن ــم املهن ــني التعلي تأم
للمخيــم )مــع تأمــني املواصــالت( ونيــل الشــهادات 

بنــاًء عــى تحصيــل الطــالب.

وزارة الربية و التعليم

اســتيعاب الفتيــات والفتيــان يف نشــاطات رياضيــة، 
رغــم  للحيــاة  لتأهيلهــم  اجتامعيــة  ثقافيــة، 

ظروفهــم غــر العاديــة.

مؤسسات املجتمع 	 
املدين

وزارة الثقافة	 

تقديــم دورات تأهيــل للنســاء والفتيــات عــى 
ــة،  ــة، فني ــة، مهني ــارات منزلي ــاة، مه ــارات الحي مه

ــا ــل وغره ــات التواص تقني

مؤسسات املجتمع 	 
املدين

مؤسسسات املجتمع 	 
املدين

خدمات معيشية
تأمــني مــواد عينيــة للتغذيــة أو مســاعدات نقديــة 
ــة(،  ــة والدولي ــة، اإلقليمي ــامت )الوطني ــن املنظ م

أومــن بلــدان أخــرى باإلضافــة للبلــد املضيــف.

وزارة اإلقتصاد	 
مؤسسات إغاثية وطنية، 	 

إقليمية و دولية
منظامت املجتمع املدين	 

تأمــني مــواد التنظيــف والتطهــر، تســهيالت غســل 
املالبــس، مراحيــض خاصــة بالنســاء والفتيــات.

مؤسسات إغاثية 	 
مختلفة

حامية النساء/الفتيات/
االوالد من اإلستغالل

تأمــني الحاميــة للنســاء والفتيــات مــن العنــف 
األرسي، االغتصــاب مــن أي جهــة كانــت.                                                                                                                                 

وزارة الداخلية	 
الدفاع املدين	 

اإلتجار بالنساء والفتيات والفتيان للتسول.
دائرة الرطة املختصة	 
وزارة الداخلية	 

تشــغيل األوالد، فتيــات وفتيــان للعمــل ومبــا ال 
يتناســب وأعامرهــم أو أمنهــم.

+ ما ذكر أعاله	 

4- إنهاء النزاعات 
والحروب وإرساء السالم

ــاهمة يف دور املرأة ــاء للمس ــرص للنس ــر ف ــدم توف ــر /ع توف
كافــة اللجــان املكلفــة بالتفــاوض مــن أجــل إنهــاء 

الحــرب و إحــالل الســالم.

منظامت نسائية معنية	 
الهيئات الوطنية لشؤون 	 

املرأة

توفر/ عدم توفر فرص للنساء للمساهمة
ــا  ــع مل ــة واملجتم ــاء الدول ــط وبن ــان التخطي يف لج

ــد الحــرب. بع

-  الهيئات الوطنية لشؤون 
املرأة

-  منظامت املجتمع املدين
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ةاملوضوعاحملور
ّ
األدل

مصادر مقرتحة 
للمعلومات

إرشاك /عــدم إرشاك النســاء يف نــر ثقافــة الســالم 
وتفــادي النزاعــات، تربويــاً، اجتامعيــا، سياســياً 

ــائل املتاحــة. ــكل الوس وب

منظامت املجتمع املدين 	 
املنظامت النسائية	 

إرشاك / عــدم إرشاك النســاء يف كل االســراتيجيات 
املوضوعــة إلزالــة آثــار الحــرب التدمريــة النفســية 

والجســدية والفكريــة.

املنظامت النسائية	 
الهيئات الوطنية لشؤون 	 

املرأة
منظامت املجتمع املدين	 

إرشاك/عدم إرشاك النساء يف التخطيط
ــا  ــرى وكل م ــاء والق ــدن واألحي ــامر امل ــادة إع إلع

ــرب. ــراء الح ــدم ج ته

نقابات املهندسني 	 
واملهندسات

لجان إعادة اإلعامر	 
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الباب السادس: الصحة

الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في مجال الصحة

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل تسعة أقسام، هي كاآليت:

القسم األول: السياسات العامة

محور )1(: السياسات الحكومية

محور )2(: املواثيق واالتفاقات الدولية

محور )3(: املراسيم والقرارات

القسم الثاين: الصحة العامة

محور )1(: العناية بالصحة العامة

محور )2(: العناية بصحة املسنات والسجينات واملعاقات 

محور )3(: الوضع الصحي

محور )4(: الصحة النفسية

محور )5(: اإلعاقة

محور )6(: العنف ضد النساء

محور )7(: املامرسات الصحية الضارة

القسم الثالث: األمراض

محور )1(: أمراض الطفولة دون الخامسة من العمر

محور )2(: األمراض املزمنة

محور )3(: أمراض الجهاز اإلنجايب

القسم الرابع: األوضاع الدميغرافية

محور )1(: السكان

محور )2(: الزواج والخصوبة

محور )3(: الوفيات
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القسم الخامس: التغذية

محور )1(: الحالة التغذوية للطفلة بعمر أقل من خمس سنوات

القسم السادس: الربامج والكوادر الصحية

محور )1(: اإلعالم والرتبية الصحية

محور )2(: احتياجات املراهقة والشباب يف الصحة اإلنجابية

محور )3(: الكوادر الصحية

القسم السابع: البيئة

محور )1(: املياه والرصف الصحي والطاقة والسكن

محور )2(: تلوث الهواء واملبيدات والسري

محور )3(: املساهمة يف البيئة

القسم الثامن: النزاعات والحروب

محور )1(: السكان والكوادر العاملة يف مخيامت النزوح

محور )2(: النظم الصحية

محور )3(: األمومة اآلمنة

محور )4(: الوضع الصحي

القسم التاسع: اللياقة البدنية والرياضية

محور )1(: السياسات الحكومية

محور )2(: الرتبية البدنية

محور )3(: املنتخبات الرياضية

محور )4(: الرياضة النسائية

محور )5(: املؤرشات
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األدلة املقرتحة

القسم األول: السياسات العامة

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- السياسات 
الحكومية

القوانني والتريعات 
املتعلقة بالصحة العامة 
والصحة اإلنجابية للمرأة

جــدول بالســنوات التــي صــدر فيهــا أول قانون 
أو تريــع يتعلــق بالصحــة العامــة للمــرأة 
يشــمل الرعايــة الصحيــة األوليــة مبــا فيهــا 
ــة/ ــة والطفول ــة األموم ــة إلنجابية/حامي الصح

ــي. ــامن االجتامع اإلجهاض/الض

مصلحة الجريدة الرسمية يف رئاسة 
 الوزراء،

وزارة الصحة العامة )الشئون 
 القانونية

الرنامج الوطني للصحة 
اإلنجابية(، وزارة الشئون القانونية، 
املجلس األعى لألمومة والطفولة، 

الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي

الئحــة بالقوانــني وباملراســيم الصــادرة املتعلقــة 
بالصحــة العامــة للمــرأة يف العقــد األخــر.

آليــات ملراقبــة وملتابعــة  توفــر  توفر/عــدم 
تطبيــق لــكل القوانــني التــي صــدرت.

2- املواثيق واالتفاقات 
الدولية

االنضامم  إىل االتفاقيات 
والروتوكوالت الدولية 
املتعلقة بصحة املرأة 

ومدى اإللتزام بها

ســنة االنضــامم إىل االتفاقيــات والروتوكــوالت 
الدوليــة املتعلقــة بصحــة املــرأة.

وزارة الصحة العامة، وزارة 
التنمية، وزارة الشئون االجتامعية، 

املجلس األعى لألمومة والطفولة

والروتوكــوالت  باالتفاقيــات  االلتــزام  مــدى 
ــزام  ــام، الت ــزام ت ــرأة )الت ــة امل ــة بصح املتعلق
ــا  ــق م ــدى تطبي ــزام( وم ــدم الت ــايب، ع استنس

ــر. ــد األخ ــه يف العق ــزم ب الت

وزارة الصحة العامة، وزارة 
التنمية، وزارة الشئون االجتامعية، 
املجلس األعى لألمومة والطفولة، 

مكتب رئاسة الوزراء

القرارات املتعلقة بعدم 3- املراسيم والقرارات
التمييز بني الجنسني

ــق  ــي تتعل ــرارات الت ــيم وبالق ــدول باملراس ج
الجنســني  بــني  التمييــز  عــدم  باتفاقيــات 

صدورهــا. وتواريــخ 

مصلحة الجريدة الرسمية يف رئاسة 
 الوزراء،

وزارة الصحة العامة )الشئون 
 القانونية(

وزارة الشئون القانونية، وزارة 
التنمية، اللجنة الوطنية للمرأة، 

املجلس األعى لألمومة والطفولة، 
الصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي

بعــدم  املتعلقــة  بالقــرارات  االلتــزام  مــدى 
التــزام  تــام،  )التــزام  الجنســني  التمييــز بــني 
تطبيقهــا. ومــدى  التــزام(  عــدم  استنســايب، 



139

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

اإلسراتجيات املتعلقة 
بالصحة اإلنجابية املرأة

فيهــا  صــدرت  التــي  بالســنوات  جــدول 
اإلنجابيــة  بالصحــة  املتعلقــة  اإلســراتيجيات 

للمــرأة.

وزارة الصحة العامة )الرنامج 
الوطني للصحة اإلنجابية(، املجلس 

األعى لألمومة والطفولة

االلتــزام النســبي/ الكامــل  بتطبيق اســراتيجيات 
الصحــة اإلنجابيــة للمــرأة يف العقــد األخر

السياسات يف الخدمات 
الصحية للمرأة املسنة

الصحــة  لخدمــات  إدراج  إدراج/ال 
يف املســنة  للمــرأة   اإلنجابيــة 

الرعاية الصحية األولية.

وزارة الصحة العامة )الرنامج 
الوطني للصحة اإلنجابية(، املجلس 

األعى لألمومة والطفولة

الحتياجــات  إدمــاج  إدمــاج/ال 
الوطنــي الرنامــج  يف  املســنة   املــرأة 

للصحة اإلنجابية.

السياسات يف الخدمات 
الصحية للمرأة السجينة

وجــود/ال وجــود القوانــني املتعلقــة بالرعايــة 
الصحيــة للنســاء الســجينات.

وزارة الداخلية

ومتابعــة  ملراقبــة  آليــات  توفــر  توفر/عــدم 
بالرعايــة  املتعلقــة  القوانــني  لكافــة  تطبيــق 
الصحيــة للنســاء املســنات وللنســاء الســجينات.

ــزام  ــني )الت ــق هــذه القوان ــزام بتطبي مــدى االلت
ــزام( يف العقــد  ــزام استنســايب، عــدم الت ــام، الت ت

األخــر

السياسات يف الخدمات 
الصحية للمعاقات

وجــود/ال وجــود للقوانــني املتعلقــة بالرعايــة 
الصحيــة للنســاء املعاقــات.

وزارة الشئون االجتامعية، وزارة 
التنمية، وزارة الصحة العامة

ومتابعــة  ملراقبــة  آليــات  توفــر  توفر/عــدم 
التطبيــق لكافــة القوانــني املتعلقــة بالرعايــة 

املعاقــات. للنســاء  الصحيــة 

يف  للسياســات  بالتطبيــق  االلتــزام  مــدى 
الخدمــات الصحيــة للمعاقــات يف العقــد األخــر 
ــزام(. ــدم الت ــايب، ع ــزام استنس ــام، الت ــزام ت )الت
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1- العناية بالصحة 
العامة

جــدول بتطــّور التوزيــع الجغــرايف للخدمــات توزيع الخدمات الصحية
الصحيــة )املرافــق الصحية حســب املســتوى: 
صحــي/ مركــز  صحية/عيــادة،  وحــدة 

مســتوصف، مستشــفى(، بحســب املحافظــة، 
وبحســب املنطقــة )حــر، ريــف(، يف العقد 

األخــر.

العامــة  )اإلدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
ــة  ــاء(، وزارة التنمي ــات واإلحص للمعلوم

)إدارة اإلحصــاء املركــزي(

حصول السكان عى 
الخدمات الصحية

تطــّور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال 
اللــوايت يحصلن/يحصلــون عــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة األوليــة بحســب مســتواها 
صحــي،  مركــز  صحية/عيــادة،  )وحــدة 
ــب  ــة، وبحس ــب املحافظ ــفى(، بحس مستش
ــف(، يف العقــد األخــر. املنطقــة )حــر، ري

العامــة  )اإلدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
ــة  ــاع الرعاي ــاء، قط ــات واإلحص للمعلوم
ــة )إدارة  ــة(، وزارة التنمي ــة األولي الصحي

ــزي( ــاء املرك اإلحص

تطــّور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال التأمني الصحي
اللــوايت يحصلن/يحصلــون عــى تأمــني صحي 
ــد األخــر. ــني، يف العق بحســب مصــدر التأم

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
الصنــدوق  املاليــة،  وزارة  االجتامعيــة، 
الوطنــي للضــامن االجتامعــي، جهــات 

التأمــني العامــة والخاصــة

تطــّورو نســبة إجــاميل اإلنفــاق عــى الصحــة اإلنفاق العام عى الصحة
مــن الناتــج الوطنــي العــام يف العقــد األخــر.

املاليــة،  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
وزارة التنميــة، منظمــة الصحــة العامليــة، 

ــدويل ــك ال البن

نصيب الفرد من اإلنفاق 
الحكومي عى الصحة

تطــّور نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الحكومــي 
عــى الصحــة يف العقــد األخــر.

املاليــة،  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
وزارة التنميــة، منظمــة الصحــة العامليــة، 

ــدويل ــك ال البن

تطــّور نســبة اإلنفــاق الخــاص عــى الصحــة 
مــن إجــاميل اإلنفــاق عــى الصحــة يف العقــد 

األخــر.

املاليــة،  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
وزارة التنميــة، منظمــة الصحــة العامليــة، 

ــدويل ــك ال البن

امليزانية املخصصة لخدمات 
الصحة اإلنجابية

ــة  ــة للصح ــة املخصص ــبة امليزاني ــّور نس تط
ــة  ــة الحكومي ــة مــن إجــاميل امليزاني اإلنجابي

ــر. ــد األخ ــة يف العق ــى الصح ع

املاليــة،  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
وزارة التنميــة، منظمــة الصحــة العامليــة، 

ــدويل ــك ال البن

التغطية بالخدمات الصحية 
للمرأة

إىل  املســتفيدات  ونســبة  عــدد  تطــّور 
ــنوي  ــام الس ــاق الع ــن اإلنف ــتفيدين م املس

األخــر. العقــد  الصحــة يف  عــى 

ــة  ــة الصح ــة، منظم ــة العام وزارة الصح
ــدويل ــك ال ــة، البن العاملي
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املســتفيدات  ونســبة  عــدد  تطــّور 
وتوزعهــن الصحيــة،  الرامــج   مــن 
وحســب  الرنامــج،  نــوع  حســب 
وحســب املســتهدفة،   الفئــات 

املحافظــة قياســا إىل املســتفيدين، يف العقــد 
األخــر.

ــة  ــة الصح ــة، منظم ــة العام وزارة الصح
ــدويل ــك ال ــة، البن العاملي

2-  العناية بصحة 
املسنات والسجينات 

واملعاقات

حصول املسنات والسجينات 
واملعاقات عى الخدمات 

الصحية

تطــور عــدد ونســبة املرافــق الصحيــة التــي 
تقــدم خدمــات صحيــة للمســنات يف العقــد 

األخــر.

ــة  ــة الصح ــة، منظم ــة العام وزارة الصح
ــدويل ــك ال ــة، البن العاملي

ــدم  ــي تق ــدد ونســبة الســجون الت تطــور ع
خدمــات صحيــة للســجينات قياســا إىل تلــك 

املقدمــة إىل الســجناء يف العقــد األخــر.

ــة،  ــة العام ــة، وزارة الصح وزارة الداخلي
ــرأة ــة للم ــة الوطني اللجن

تطــّور عــدد ونســبة املرافــق الصحيــة التــي 
تقــدم خدمــات صحيــة لــذوي اإلعاقــة مــن 
ــة يف  ــور ذوي اإلعاق ــا إىل الذك ــاث قياس اإلن

العقــد األخــر.

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
االجتامعيــة

مــن  املســتفيدات  ونســبة  عــدد  تطــّور 
ــة للمســنات والســجينات  ــات الصحي الخدم
العقــد  يف  الذكــور  إىل  قياســا  واملعاقــات 

األخــر.

ــة،  ــة العام ــة، وزارة الصح وزارة الداخلي
اللجنــة  االجتامعيــة،  الشــئون  وزارة 

الوطنيــة للمــرأة

ــي تقــدم خدمات تنظيم األرسة3- الوضع الصحي ــة الت تطــّور نســبة املرافــق الصحي
ــد األخــر. ــم األرسة يف العق ــات تنظي خدم

ــكان،  ــاع الس ــة )قط ــة العام وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 
املركــزي(،  اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 

للســكان الوطنــي  املجلــس 
املتزوجــات  نســبة  بتطــّور  جــدول 
اللــوايت عامــا   49-15  بعمــر 

تنظيــم  وســائل  يســتخدمن 
الوســيلة نــوع  بحســب   األرسة، 

)تقليديــة أو حديثــة(، وبحســب املحافظــة، 
وبحســب املنطقــة )حــر، ريــف(، يف العقد 

األخــر.

االحتياجات غر امللباة من 
خدمات تنظيم األرسة

املتزوجــات  نســبة  بتطــّور  جــدول 
اللــوايت عامــا   49-15  بعمــر 

ــم  ــات تنظي ــن مــن خدم ــًب احتياجاته مل تل
وبحســب  املحافظــة،  بحســب  األرسة، 
ــف(، يف العقــد األخــر. املنطقــة )حــر، ري
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التغطية بخدمات الرعاية يف 
مرحلة الحمل

بعمــر  املتزوجــات  ونســبة  عــدد  تطــّور 
ــة  ــة صحي ــني رعاي ــوايت تلق ــا الل 15-49 عام
ــاء الحمــل بــإرشاف كادر صحــي حســب  أثن
ــل  ــارات وأكر/أق ــع زي ــارات )أرب ــدد الزي ع
مــن أربــع زيــارات(، بحســب املحافظــة، 
يف  ريــف(،  )حــر،  املنطقــة  وبحســب 

العقــد األخــر.

ــكان،  ــاع الس ــة )قط ــة العام وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 

املركــزي( اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 

الوالدات بإرشاف الكوادر 
الصحية

جــدول بتطــّور عــدد ونســبة املتزوجــات 
ــن  ــت والدته ــوايت مت ــنة الل ــر 15-49 س بعم
ــة،  ــب املحافظ ــي، بحس ــإرشاف كادر صح ب
يف  ريــف(،  )حــر،  املنطقــة  وبحســب 

العقــد األخــر.

ــكان،  ــاع الس ــة )قط ــة العام وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 

املركــزي( اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 

جــدول بتطــّور عــدد ونســبة املتزوجــات الوالدات بعملية قيرية
ــن  ــت والدته ــوايت مت ــنة الل ــر 15-49 س بعم
ــدد  ــل ع ــاً إىل مجم ــة قياس ــة قيري بعملي
وبحســب  املحافظــة،  بحســب  الــوالدات، 
ــف(، يف العقــد األخــر. املنطقــة )حــر، ري

ــكان،  ــاع الس ــة )قط ــة العام وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 

املركــزي( اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 

جــدول بتطــّور عــدد ونســبة وفيــات األمهات وفيات األمهات
لــكل مئــة ألــف والدة حيــة بحســب املرحلــة 
)الحمــل، الــوالدة، خــالل 6 أســابيع مــا بعــد 
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  الــوالدة( 
العقديــن  يف  ريــف(،  )حــر،  املنطقــة 

ــن. األخري

ــكان،  ــاع الس ــة )قط ــة العام وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 
املركــزي(،  اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مصلحــة األحــوال الشــخصية، منظمــة 

العامليــة الصحــة 

الوفيات من املضاعفات 
الوالدية

وفيــات  ونســبة  عــدد  بتطــّور  جــدول 
ــة  ــاء يف الفئ ــات النس ــن كل وفي ــات م األمه
ــة،  ــب املحافظ ــنة، بحس ــة 15-49 س العمري
يف  ريــف(،  )حــر،  املنطقــة  وبحســب 

األخريــن. العقديــن 

جــدول بتطــور معــدل وفيــات املواليــد دون وفيات ما حول الوالدة
ــة  ــالل الثالث ــوالدة خ ــن ال ــابع م ــوم الس الي
أشــهر األخــرة. للحمــل لــكل 1000 مولــود، 
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  بحســب 

ــر ــد األخ ــف(، يف العق ــر، ري )ح

مصلحــة  العامليــة،  الصحــة  منظمــة 
الشــخصية، األحــوال 

جــدول بتطــّور معــدل وفيــات املواليــد دون وفيات حديثي الوالدة
28 يومــا مــن العمــر لــكل 1000 مولــود 
حــي، بحســب النــوع االجتامعــي، وبحســب 
)حــر،  املنطقــة  وبحســب  املحافظــة، 

ريــف(، يف العقــد األخــر.

ــكان،  ــاع الس ــة )قط ــة العام وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 
املركــزي(،  اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مصلحــة األحــوال الشــخصية، منظمــة 

العامليــة الصحــة 
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وفيــات وفيات األطفال معــدل  بتطــّور  جــدول 
العمــر، مــن  الخامســة  دون   األطفــال 

وبحســب  االجتامعــي،  النــوع  بحســب 
املحافظــة، بحســب املنطقــة )حــر/ ريف(، 

ــر. ــد األخ يف العق

جــدول بتطــّور معــدل وفيــات األطفــال وفيات الرضع
ــب  ــر( حس ــن العم ــنة م ــع )دون الس الرض
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
بحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد 

ــر. األخ

الفئــة العمريــة التلقيح ضد التتانوس للمرأة تطــّور نســبة النســاء يف 
األقــل  عــى  تلقــني  اللــوايت  عامــا   49-15
خمــس جرعــات مــن التلقيــح ضــد التتانــوس 
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  بحســب 

)حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

ــني،  ــة العامــة )إدارة التحص وزارة الصح
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 
املركــزي(،  اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 

ليونيســيف ا

االضطراب النفي ما بعد 4- الصحة النفسية
الصدمة

تطــّور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال 
اللــوايت كــن ضحيــة االضطــراب النفــي مــا 
بعــد الصدمــة حســب مســببات االضطــراب 
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  النفــي، 
ــد األخــر. ــف( يف العق ــة )حــر/ ري املنطق

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
منظمــة الصحــة العامليــة، الجامعــات، 

مراكــز األبحــاث

تطــّور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال القلق واالكتئاب
ــني  ــوايت يعان ــوق الل ــا ف ــنة وم ــر 15 س بعم
القلــق واالكتئــاب بحســب أســباب  مــن 
املنطقــة  املحافظــة،  وبحســب  اإلكتئــاب 

)حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
منظمــة الصحــة العامليــة، الجامعــات، 
مراكــز األبحــاث، الجمعيــات األهليــة

تطــّور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال 
ــني  ــوايت يعان ــوق الل ــا ف ــنة وم ــر 15 س بعم
ــارة  ــأن لالستش ــاب ولج ــق واالكتئ ــن القل م
املحافظــة،  بحســب  املتخصصــة  الطبيــة 
وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد 

ــر. األخ

تطــّور عــدد ونســبة النســاء إىل الرجــال 
بعمــر 15 ســنة ومــا فــوق اللــوايت يعانني من 
ــة  ــة الطبي ــني الرعاي ــاب وتلق ــق واالكتئ القل
بحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر/ ريــف( 

ــر. ــد األخ يف العق
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تطــّور معــدل اإلصابــة بالقلــق واالكتئــاب مــا 
ــوالدات  ــدد ال ــل ع ــن مجم ــوالدة م ــد ال بع
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  بحســب 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري )ح

املصابــات  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــّور 
بالقلــق واالكتئــاب مــا بعــد الــوالدة اللــوايت 
ــة بحســب املحافظــة،  ــة الطبي ــني الرعاي تلق
املنطقــة )حــر / ريــف( يف العقــد األخــر.

ــني االنتشار5- اإلعاقة ــة ب ــار اإلعاق ــبة انتش ــدد ونس ــّور ع تط
اإلنــاث قياســا إىل الذكــور بحســب نــوع 
اإلعاقــة )حســية، حركيــة، عقليــة(، وبحســب 
الفئــات العمريــة، وبحســب املحافظــة، و 
املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
منظمــة الصحــة العامليــة، الجامعــات، 
مراكــز األبحــاث، الجمعيــات األهليــة

اإلعاقة الناتجة عن الزواج 
من ذي القرىب.

ــن  ــزواج م ــن ال ــة م ــات الناتج ــبة اإلعاق نس
عــن  الناتجــة  اإلعاقــات  إىل  القــرىب  ذوي 
أســباب أخــرى أو مجهولــة، بحســب الفئــات 
املنطقــة  املحافظــة،  وبحســب  العمريــة، 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري )ح

ــاالت زواج  ــبة ح ــدد ونس ــور ع ــدول بتط ج
ــص  ــراء الفح ــم إج ــم له ــن ت ــارب الذي األق

ــب ــزواج، بحس ــل ال ــي قب الطب
املســتوى التعليمــي، وبحســب املحافظــة، 
املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

الناتجــة  اإلعاقــة  حــاالت  ونســبة  عــدد 
بحســب  القــرىب  ذي  مــن  الــزواج  مــن 
ــة،  ــات العمري ــة، وبحســب الفئ ــوع اإلعاق ن
)حــر/  املنطقــة  املحافظــة،  وبحســب 

األخــر. العقــد  يف  ريــف( 

النســاء  بــني  اإلجهــاض  حــاالت  نســبة 
املتزوجــات مــن ذي القــرىب مقارنــة مــع 
النســاء املتزوجــات مــن غــر ذي القــرىب، 
ــب  ــاض، وبحس ــرات اإلجه ــدد م ــب ع بحس

الفئــات العمريــة، يف العقــد األخــر.

نســبة إنجــاب املواليــد الناقــيص  الــوزن 
ــني  ــوالدة( ب ــد ال ــل مــن 2500 جــرام عن )أق
النســاء املتزوجــات مــن ذي القــرىب مقارنــة 
مــع النســاء املتزوجــات مــن غــر ذي القــرىب، 
بحســب الفئــات العمريــة يف العقــد األخــر.
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جــدول بتطــّور عــدد ونســبة النســاء بعمــر االنتشار6- العنف ضد املرأة
15 ســنة فأكــر اللــوايت تعرضــن للعنــف 
ــي،  ــي، اجتامع ــف )نف ــوع العن ــب ن بحس
اقتصــادي، جســدي، جنــي( حســب الفئــة 
العمريــة، وبحســب هويــة األشــخاص الذيــن 
مارســوا العنــف ضدهــن،  وبحســب الحالــة 
التعليميــة، وبحســب املحافظــة، املنطقــة 

ــد األخــر. ــف( يف العق )حــر/ ري

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
منظمــة الصحــة العامليــة، الجامعــات، 
مراكــز األبحــاث، الجمعيــات األهليــة

ــات الخدمات ــواء للمعنف ــز إي ــود ملراك ــود/ال وج وج
املنطقــة  بحســب  املحافظــة،و  بحســب 

)حــر/ ريــف ( يف العقــد األخــر

ــات  ــة، الجمعي ــئون االجتامعي وزارة الش
ــة األهلي

7- املامرسات غر 
الصحية والضارة

ــني التدخني ــني ب ــار التدخ ــبة انتش ــدد ونس ــّور ع تط
ــة  ــوق مقارن ــا ف ــنة وم ــر 15 س ــاء بعم النس
العمريــة،  الفئــة  بحســب  الرجــال  مــع 
وبحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف( 

ــر. ــد األخ يف العق

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 

ــى اإلدمان عى الكحول ــان ع ــار اإلدم ــبة انتش ــدد ونس ــّور ع تط
الكحــول بــني النســاء بعمر 15 ســنة وما فوق 
مقارنــة مــع الرجــال بحســب الفئــة العمرية، 
وبحســب املحافظــة، املنطقة)حــر/ ريــف( 

يف العقــد األخــر.

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
منظمــة الصحــة العامليــة، الجامعــات، 
مراكــز األبحــاث، الجمعيــات األهليــة

تعاطــي تعاطي املخدرات انتشــار  ونســبة  عــدد  تطــّور 
املخــدرات بــني النســاء بعمــر 15 ســنة ومــا 
ــة  ــب الفئ ــال بحس ــع الرج ــة م ــوق مقارن ف
واملنطقــة  املحافظــة  وبحســب  العمريــة، 

)حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

مواد إدمان أخرى مثل 
القات

ــني  ــات ب ــي الق ــار تعاط ــبة انتش ــّور نس تط
ــة  ــوق مقارن ــا ف ــنة وم ــر 15 س ــاء بعم النس
العمريــة،  الفئــة  بحســب  الرجــال  مــع 
)يوميــا،  التعاطــي  فــرات  وبحســب 
اســبوعيا(، وبحســب املحافظــة، املنطقــة 

األخــر. العقــد  يف  )حر/ريــف( 

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
الجامعــات، مراكــز األبحــاث، الجمعيــات 

ــة األهلي

ــاث ختان اإلناث ــان اإلن ــدد ونســبة انتشــار خت تطــّور ع
بحســب الفئــة العمريــة، وبحســب نــوع 
املنطقــة  املحافظــة،  وبحســب  الختــان، 
)حــر/ ريــف ( يف العقديــن األخريــن.

الشــئون  وزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
املركــزي،  اإلحصــاء  إدارة  االجتامعيــة، 
منظمــة الصحــة العامليــة، الجامعــات، 
مراكــز األبحــاث، الجمعيــات األهليــة
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1- أمراض الطفولة دون 
الخامسة من العمر

23-12 التلقيح بعمــر  األطفــال  ونســبة  عــدد  تطــّور 
شــهرا الذيــن تلقــوا جرعــات مــن الشــلل الثــاليث 
بحســب النــوع االجتامعــي، وبحســب املحافظــة، 
وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد 

ــر. األخ

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التحصــني، 
التنميــة  وزارة  واإلحصــاء(، 
املركــزي(،  اإلحصــاء  )إدارة 

نيســيف  ليو ا

تطــّور عــدد ونســبة اســتكامل كل اللقاحــات استكامل التلقيح
لألطفــال بعمــر 12-59 شــهرا بحســب النــوع 
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي، 

األخــر. العقــد  املنطقــة )حر/ريــف( يف 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التحصــني، 
التنميــة  وزارة  واإلحصــاء(، 
املركــزي(،  اإلحصــاء  )إدارة 

نيســيف  ليو ا

اإلصابة باألمراض 
الحادة: اإلسهال، ارتفاع 
الحرارة، ضيق التنفس

تطــّور عــدد ونســبة األطفــال دون الخامســة 
و/أو  باإلســهال،  أصيبــوا  الذيــن  العمــر  مــن 
بارتفــاع الحــرارة و/أو بضيــق التنفــس عامــة، 
بحســب النــوع االجتامعــي، وبحســب املحافظــة، 
وبحســب املنطقــة )حــر، ريــف( يف العقــد 

ــر. األخ

وزارة الصحــة العامــة )قطــاع 
األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة 
واإلحصــاء(،  املعلومــات  إدارة 
وزارة التنميــة )إدارة اإلحصــاء 

املركــزي( 

االستشارة الصحية 
عند اإلصابة باألمراض 

الحادة

تطــّور عــدد ونســبة األطفــال دون الخامســة 
مــن العمــر الذيــن أصيبــوا بالســعال أو باإلســهال 
أو بضيــق التنفــس ومتــت االستشــارة الطبيــة 
يف شــأنهم عامــة، بحســب النــوع االجتامعــي، 
وبحســب املحافظــة، وبحســب املناطــق )حــر/

ريــف( يف العقــد األخــر.

أمراض ارتفاع ضغط 2- األمراض املزمنة
الدم، السكري، القلب، 

فقر الدم، السل

ــراض  ــار األم ــبة انتش ــدد ونس ــّور ع ــدول بتط ج
املزمنــة األكــر انتشــارا بحســب نــوع املــرض 
القلــب،  أمــراض  الســكري،  الــدم،  )ضغــط 
ــة،  ــات العمري ــب الفئ ــل( بحس ــدم، الس ــر ال فق
وبحســب  االجتامعــي،  النــوع  وبحســب 
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف 

العقــد األخــر.

إدارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
منظمــة  املركــزي،  اإلحصــاء 
الجامعــات،  العامليــة،  الصحــة 
الجمعيــات  األبحــاث،  مراكــز 

األهليــة

االستشارة الصحية 
عند اإلصابة باألمراض 

املزمنة

ــرض  ــني مب ــدد ونســبة املصاب ــّور ع ــدول بتط ج
مزمــن واحــد أو أكــرّ الذيــن لجــأوا إىل االستشــارة 
الطبيــة، بحســب الفئــات العمريــة، وبحســب 
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
ــد  ــف(، يف العق ــر / ري ــة )ح ــب املنطق وبحس

ــر. األخ

إدارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
منظمــة  املركــزي،  اإلحصــاء 
الجامعــات،  العامليــة،  الصحــة 
الجمعيــات  األبحــاث،  مراكــز 

األهليــة
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ــرض  ــني مب ــدد ونســبة املصاب ــّور ع ــدول بتط ج
مزمــن واحــد أو أكــر الذيــن يتلقــون رعايــة 
طبيــة، بحســب الفئــات العمريــة، وبحســب 
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
ــد  ــف(، يف العق ــر / ري ــة )ح ــب املنطق وبحس

األخــر.

إدارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
منظمــة  املركــزي،  اإلحصــاء 
الجامعــات،  العامليــة،  الصحــة 
الجمعيــات  األبحــاث،  مراكــز 

األهليــة

األمراض املنتقلة جنسياً 
كمرض نقص 

املناعة املكتسبة 
»اإليدز«ومرض الزهري 

وغرهام

ــدز  ــات باإلي ــاء املصاب ــبة النس ــدد ونس ــّور ع تط
ــة،  ــات العمري ــب االفئ ــال بحس ــا إىل الرج قياس
وبحســب املحافظــة، املنطقــة) حــر/ ريــف(، يف 

العقــد األخــر.
ــرض  ــات مب ــاء املصاب ــبة النس ــدد ونس ــور ع تط
إىل الرجــال بحســب الفئــات  الزهــري قياســاً 
العمريــة و بحســب املحافظــة، املنطقــة ) حــر/ 

ــر ــد األخ ــف ( يف العق ري

ــج  ــة )برنام ــة العام وزارة الصح
ــدز( اإلي

مرض نقص املناعة 
املكتسبة “اإليدز” بني 

الحوامل والحصول 
عى األدوية املضادة 
للفروسات القهقرية

تطــّور عــدد ونســبة النســاء الحوامــل املصابــات 
الحالــة  وبحســب  العمــر،  بحســب  باإليــدز 
التعلميــة و بحســب املحافظــة، املنطقــة ) حر/ 

ــر. ــد األخ ــف (،يف العق ري

ــج  ــة )برنام ــة العام وزارة الصح
ــدز( اإلي

تطــّور عــدد ونســبة النســاء الحوامــل املصابــات 
ــة املضــادة  ــن عــى األدوي ــوايت يحصل ــدز الل باإلي
للفروســات القهقريــة بحســب العمــر، وبحســب 
املحافظــة، و املنطقــة،  ) حــر / ريــف ( يف 

العقــد األخــر.

املعرفة بطرق انتقال 
اإليدز

ــر 15  ــدد ونســبة النســاء بعم ــّور ع جــدول بتط
ســنة فأكــر مقارنــة مــع الرجــال ممــن يعرفــون/ 
ــال  ــة النتق ــة املؤدي ــر الصحي ــرق غ ــن الط يعرف
ــة،  ــة، املحافظ ــات العمري ــب الفئ ــدز، بحس اإلي
وبحســب املنطقــة )حــر، ريــف( يف العقــد 

ــر. األخ

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 

املركــزي( 
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ــة هشاشة العظام ــار هشاش ــبة انتش ــدد ونس ــّور ع ــدول بتط ج
العظــام بحســب الفئــات العمريــة، وبحســب 
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد 

األخــر.

إدارة  العامــة،  الصحــة  وزارة 
منظمــة  املركــزي،  اإلحصــاء 
الجامعــات،  العامليــة،  الصحــة 
الجمعيــات  األبحــاث،  مراكــز 

األهليــة

ــرض أمراض الرطان ــني مب ــدد ونســبة املصاب ــّور ع ــدول بتط ج
الرطــان، بحســب نــوع الرطــان، وبحســب 
ــوع االجتامعــي،  ــة، وبحســب الن ــات العمري الفئ
ــف (  وبحســب املحافظــة، املنطقــة ) حــر/ ري

ــر. ــد األخ يف العق

وزارة الصحــة العامــة )املركــز 
إدارة  للرطــان(،  الوطنــي 
منظمــة  املركــزي،  اإلحصــاء 
الجامعــات،  العامليــة،  الصحــة 
الجمعيــات  األبحــاث،  مراكــز 

األهليــة

ــرض األمراض الوراثية ــني مب ــدد ونســبة املصاب ــّور ع ــدول بتط ج
ــب  ــورايث، وبحس ــرض ال ــوع امل ــب ن ورايث، بحس
ــب  ــارب(، وبحس ــر أق ــارب، غ ــزواج )أق ــوع ال ن
النــوع االجتامعــي، وبحســب املحافظــة، املنطقــة 

ــر. ــد األخ ــف  (، يف العق ــر/ ري ) ح

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مراكــز  الجامعــات،  املركــزي(، 
األهليــة الجمعيــات  األبحــاث، 

3- أمراض الجهاز 
اإلنجايب

األمراض املنقولة 
جنسيا بحسب نوع 

املرض

جنســيا  املنقولــة  األمــراض  انتشــار  معــدل 
بــني النســاء بعمــر 15-49 عامــا مقارنــة مــع 
الرجــال، حســب الفئــات العمريــة، وبحســب 
نــوع االستشــارة، وبحســب املحافظــة، املنطقــة ) 

حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر. 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مراكــز  الجامعــات،  املركــزي(، 

األبحــاث

املعرفة بطرق انتقال 
األمراض املنقولة 

جنسيا

نســبة النســاء بعمــر 15 ســنة فأكــر مقارنــة مــع 
الرجــال حــول املعرفــة بالطــرق العلميــة النتقــال 
ــة،  ــب املحافظ ــيا، بحس ــة جنس ــراض املنقول األم

املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مراكــز  الجامعــات،  املركــزي(، 

األبحــاث

معــدل انتشــار العقــم بــني النســاء بعمــر 15-49 العقم األويل والثانوي
عامــا مقارنــة مــع الرجــال، حســب نــوع العقــم 
العمريــة،  الفئــات  وبحســب  ثانــوي(،  )أويل، 
وبحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر/ ريــف( يف 

العقــد األخــر. 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مراكــز  الجامعــات،  املركــزي(، 

العامــة الصحــة  وزارة 
األبحاث و الدراسات
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أمراض سقوط األعضاء 
التناسلية للمرأة 
)الرحم واملهبل(

األعضــاء  ســقوط  أمــراض  انتشــار  معــدل 
ــر،  ــنة فأك ــر 30 س ــاء بعم ــني النس ــلية ب التناس
ــة، وبحســب االستشــارة  ــات العمري حســب الفئ
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  ال(،  )نعــم، 
األخــر.  العقــد  ريــف(، يف  املنطقــة )حــر/ 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مراكــز  الجامعــات،  املركــزي(، 

األبحــاث

عدم تحكم البول بني 
كبرات السن
 )عمر 60+(

معــدل انتشــار عــدم تحكــم البــول بــني النســاء 
بعمــر 60 ســنة فأكــر بحســب االستشــارة )نعــم، 
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  ال(، 

ــر.  ــد األخ ــف(، يف العق ــر/ ري )ح

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
مراكــز  الجامعــات،  املركــزي(، 

األبحــاث
ــات النواسر الوالدية)15( ــدد ونســبة النســاء املصاب ــّور ع جــدول بتط

بالنواســر الوالديــة حســب الفئــات العمريــة، 
وبحســب االستشــارة الطبيــة )نعم، ال(، وبحســب 
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف( يف 

ــن. ــن األخري العقدي

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
واإلحصــاء(،  املعلومــات 
األبحــاث مراكــز  الجامعــات، 

)15( الناســور الــوالدي: عبــارة عــن ثقــب أو شــق يحــدث للمــرأة بــني قنــاة املهبــل واملثانــة البوليــة أو املســتقيم أو االثنــني معــاً، وهــو نتــاج تعــر الــوالدة مل يتــم معالجتــه يف الوقــت املناســب. 
فــإذا كانــت الفتحــة متصلــة باملثانــة يتســبب بنــزول مســتمر للبــول مــن املهبــل دون تحكــم مــن املــرأة أو قــدرة عــى منعــه، أمــا إذا كانــت متصلــة باألمعــاء فتخــرج الفضــالت باســتمرار مــن املهبــل 
وال تســتطيع املريضــة منعهــا أو وقفهــا. ومــن أعــراض هــذا املــرض فقــدان الســيطرة عــى البــول أو الــراز والرائحــة الكريهــة الناتجــة عــن ذلــك. تصبــح املــرأة املصابــة بالناســور الــوالدي يف عزلــة 

واكتئــاب نفــي وتظــل محــط نفــور الجميــع مــن حولهــا، كــام تحيــط بهــا مشــكالت مرضيــة جســيمة وقــد تتعــرض حياتهــا الزوجيــة لالنهيــار.
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ةاملوضوعاحملور
ّ
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البنية العمرية1- السكان
)الهرم السكاين(

ــات  ــب الفئ ــكان بحس ــبي للس ــوزع النس الت
وبحســب  االجتامعــي،  والنــوع  العمريــة 
يف  ريــف(  )حــر/  املنطقــة  املحافظــة، 

العقــد األخــر

 وزارة التنميــة )إدارة اإلحصــاء 
الوطنــي  املجلــس  املركــزي(، 

ــكان للس

إىل نسبة الحر الحــر  يف  القاطنــني  نســبة  تطــّور 
نســبة القاطنــني يف الريــف، بحســب النــوع 
ــة،  ــة، املنطق ــب املحافظ ــي، وبحس االجتامع

يف العقــد األخــر. 

 وزارة التنميــة )إدارة اإلحصــاء 
الوطنــي  املجلــس  املركــزي(، 

ــكان للس

التغطية بخدمات 
التسجيل املدين للوالدات 

والوفيات ووفيات 
األمهات

تطــّور عــدد ونســبة التغطيــة بخدمــات 
والوفيــات  للــوالدات  املــدين  التســجيل 
وبحســب  االجتامعــي،  النــوع  بحســب 
)حــر/  املنطقــة  وبحســب  املحافظــة، 

األخــر.  العقــد  يف  ريــف(، 

)مصلحــة  الداخليــة  وزارة 
املــدين( الســجل 

تطــّور عــدد ونســبة التغطيــة بخدمــات 
التســجيل املــدين لوفيــات األمهــات بحســب 
يف  ريــف(  )حــر/  املنطقــة  املحافظــة، 

العقــد األخــر. 

ــزواج األول العمر عند الزواج األول2- الزواج والخصوبة ــد ال ــر عن ــط العم ــّور متوس تط
وبحســب  االجتامعــي،  النــوع  بحســب 
يف  ريــف(  )حــر/  املنطقــة  املحافظــة، 

األخــر. العقــد 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات واإلحصــاء(، وزارة 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
الوطنــي  املجلــس  املركــزي(، 

ن للســكا

الزواج ما دون سن 18 
سنة

تطــّور عــدد ونســبة مــن ســبق لهــم الــزواج 
ــوع  ــب الن ــنة بحس ــا دون 18 س ــر م يف عم
االجتامعــي، وبحســب املحافظــة، وبحســب 
املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

العمر عند اإلنجاب 
األول

ــد اإلنجــاب  تطــّور متوســط عمــر املــرأة عن
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  األول 
املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

ســن إنجاب املراهقات يف  الفتيــات  ونســبة  عــدد  تطــّور 
ــوايت  ــة 10-19( الل ــة العمري ــة )الفئ املراهق
وبحســب  املحافظــة،  بحســب  أنجــن 
املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد األخــر.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات واإلحصــاء(، وزارة 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
الوطنــي  املجلــس  املركــزي(، 

ن للســكا
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تطــّور عــدد ونســبة زواج األقــارب وبحســب زواج األقارب
)حــر/  املنطقــة  وبحســب  املحافظــة، 

ــر. ــد األخ ــف(، يف العق ري

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات واإلحصــاء(، وزارة 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
الوطنــي  املجلــس  املركــزي(، 

ن للســكا

تطــّور عــدد ونســبة األزواج املتزوجــني بأكــر تعدد الزوجات
املحافظــة،  مــن زوجــة واحــدة بحســب 
يف  ريــف(،  )حــر/  املنطقــة  وبحســب 

العقــد األخــر.

تطــّور معــدل الخصوبــة الكليــة بحســب الخصوبة الكلية
)حــر/  املنطقــة  وبحســب  املحافظــة، 

األخــر. العقــد  ريــف(، يف 

للفئــة خصوبة املراهقات العامــة  الخصوبــة  معــدل  تطــّور 
ــة 15-19 ســنة وبحســب املحافظــة،  العمري
يف  ريــف(،  )حــر/  املنطقــة  وبحســب 

العقــد األخــر.

ــوالدة بحســب توقع الحياة عند الوالدة3- الوفيات ــد ال ــاة عن تطــّور توقــع الحي
النــوع االجتامعــي، وبحســب املحافظــة ، 
ــر. ــد األخ ــف ( يف العق ــر/ ري ــة  ح املنطق

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات واإلحصــاء(، وزارة 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
الوطنــي  املجلــس  املركــزي(، 

ن للســكا

توقع الحياة يف سن 
الستني

تطــّور توقــع الحيــاة بعمــر الســتني بحســب 
النــوع االجتامعــي يف العقــد األخــر.

وفيات البالغني يف الفئة 
العمرية 60-15

الفئــة  يف  النســاء  وفيــات  معــدل  تطــّور 
ــور  ــع الذك ــة م ــة 15-60 ســنة مقارن العمري
وبحســب  العمريــة،  الفئــات  حســب 
يف  ريــف(  )حــر/  املنطقــة  املحافظــة، 

األخــر. العقــد 
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1- الحالة التغذوية للطفلة 
بعمر أقل من 5 سنوات

اإلرضاع الطبيعي خالل 
الساعة األوىل من الوالدة

ــن  ــوايت أرضع ــاء الل ــبة النس ــدد ونس ــّور ع تط
مواليدهــن الرضاعــة الطبيعيــة خــالل الســاعة 
األوىل مــن الــوالدة حســب نــوع املولــود )ذكــر 
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  أنثــى(،   /

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري ــة )ح املنطق

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 

اإلرضاع الطبيعي حريا 
يف الستة أشهر األوىل من 

العمر

ــن يرضعــون  تطــّور عــدد ونســبة الرضــع الذي
مــن أمهاتهــم حريا يف الســتة أشــهر األوىل من 
ــب  ــي، وبحس ــوع االجتامع ــب الن ــر حس العم
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف( 

يف العقــد األخــر.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 

متوسط مدة اإلرضاع 
الطبيعي

الطبيعــي  اإلرضــاع  مــدة  متوســط  تطــور 
وبحســب  االجتامعــي،  النــوع  حســب 
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، 

األخــر. العقــد  يف 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 

تطــّور نســبة املواليــد األحيــاء ذوي الــوزن انخفاض الوزن عند امليالد
عنــد  جــرام(   2500 مــن  )أقــل  املنخفــض 
ــب  ــي، وبحس ــوع االجتامع ــب الن ــالد حس املي
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، 

يف العقــد األخــر.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 

نقص الوزن نسبة للعمر 
)انخفاض الوزن(

ــة  ــال دون الخامس ــبة األطف ــدد ونس ــّور ع تط
مــن العمــر املصابــني بانخفــاض الــوزن حســب 
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد 

ــر. األخ

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 

نقص الوزن نسبة للطول 
)النحافة(

ــة  ــال دون الخامس ــبة األطف ــدد ونس ــّور ع تط
مــن العمــر املصابــني بالنحافــة حســب النــوع 
االجتامعــي، وبحســب املحافظــة، وبحســب 

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري ــة )ح املنطق

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 
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نقص الطول نسبة للعمر 
)قر القامة(

ــة  ــال دون الخامس ــبة األطف ــدد ونس ــّور ع تط
ــب  ــة حس ــر القام ــني بق ــر املصاب ــن العم م
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
وبحســب املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد 

ــر. األخ

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
املعلومــات  إدارة  التغذيــة، 
واإلحصــاء(، وزارة التنميــة )إدارة 
املجلــس  املركــزي(،  اإلحصــاء 

للســكان الوطنــي 

القسم السادس: الربامج والكوادر الصحية

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

الرامج التوعوية 1- اإلعالم والربية الصحية
اإلعالمية حول الصحة 

العامة

الســاعات  عــدد  متوســط  تطــّور 
لرامــج أســبوعيا   املخصصــة 

اإلعــالم  يف  العامــة  الصحــة 
بحســب املســموع(،   )املــريئ، 

ــد  ــاص(، يف العق ــمي/ خ ــاع )رس القط
ــر. األخ

التثقيــف  )إدارة  الصحــة  وزارة 
قنــوات  اإلعــالم،  وزارة  الصحــي(، 
العليــا  الهيئــة  واإلذاعــة،  التلفــزة 

واملســموع املــريئ  لإلعــالم 

الســاعات  عــدد  متوســط  تطــّور 
تنــاول  لرامــج  أســبوعيا  املخصصــة 
ــليم يف  ــج الس ــح والنه ــذاء الصحي الغ
الحيــاة يف اإلعــالم )املــريئ، املســموع(، 
بحســب القطــاع )رســمي / خــاص(، يف 

ــر. ــد األخ العق

التثقيــف  )إدارة  الصحــة  وزارة 
قنــوات  اإلعــالم،  وزارة  الصحــي(، 
العليــا  الهيئــة  واإلذاعــة،  التلفــزة 

واملســموع املــريئ  لإلعــالم 

الرامج اإلعالمية حول 
الصحة اإلنجابية

الســاعات  عــدد  متوســط  تطــّور 
لرامــج أســبوعيا   املخصصــة 

اإلعــالم  يف  اإلنجابيــة  الصحــة 
بحســب املســموع(،   )املــريئ/ 

ــد  ــاص(، يف العق ــمي/ خ ــاع )رس القط
ــر. األخ

وزارة الصحــة العامــة )إدارة التثقيــف 
قنــوات  اإلعــالم،  وزارة  الصحــي(، 
العليــا  الهيئــة  واإلذاعــة،  التلفــزة 

واملســموع املــريئ  لإلعــالم 

إدماج برامج صحية يف 
املناهج التعليمية

تحقق/عــدم تحقــق تبّنــي إدمــاج قضايا 
ــة  ــج التعليمي ــة يف املناه ــة العام الصح
/ )رســمي  التعليــم  قطــاع  بحســب 

ــة  ــة التعليمي ــب املرحل ــاص(، وبحس خ
)أســايس، ثانــوي(، وبحســب املحافظــة.

واإلمنــاء  للبحــوث  الربــوي  املركــز 
بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان، وزارة الربيــة والتعليــم، وزارة 

ــة ــة العام الصح
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تحقق/عــدم تحقــق تبّنــي إدمــاج قضايا 
الصحــة اإلنجابيــة يف املناهــج التعليميــة 
 / )رســمي  التعليــم  قطــاع  بحســب 
ــة  ــة التعليمي ــب املرحل ــاص(، وبحس خ
ــب  ــي(، وبحس ــوي، جامع ــايس، ثان )أس

ــة. املحافظ

واإلمنــاء  للبحــوث  الربــوي  املركــز 
بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان، وزارة التعليــم العــايل، وزارة 

الصحــة العامــة، الجامعــات

تطــّور متوســط عــدد الــدروس املمنهجة 
ــاعات  ــدد س ــة وع ــج التعليمي يف املناه
املرحلــة  بحســب  الفعليــة،  التعليــم 
التعليميــة، وبحســب قطــاع التعليــم 
)رســمي / خــاص(، وبحســب املحافظــة، 

ــر ــد األخ يف العق

واإلمنــاء  للبحــوث  الربــوي  املركــز 
بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان، وزارة الربيــة والتعليــم، وزارة 

ــة ــة العام الصح

2- احتياجات املراهقة 
والشباب يف الصحة اإلنجابية

إدماج احتياجات املراهقة 
والشباب للصحة اإلنجابية 

يف الرامج الصحية

احتياجــات  إدمــاج  عــدم  إدمــاج/ 
اإلعــالم برامــج  يف   املراهقــة 

والتثقيــف واالتصــال يف مجــال الصحــة 
ــة. اإلنجابي

ــف  ــة )إدارة التثقي ــة العام وزارة الصح
الصحــي(، وزارة اإلعــالم، وزارة الشــباب 
والرياضــة، قنــوات التلفــزة واإلذاعــة، 
الهيئــة العليــا لإلعــالم املــريئ واملســموع

ــة  ــق الصحي ــبة املراف ــدد ونس ــّور ع تط
التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

ــة، ــب املحافظات،املنطق ــباب حس للش
)حر/ ريف( يف العقد األخر.

وزارة الصحــة العامــة )برنامــج الصحــة 
ــة( اإلنجابي

ــي  ــات الت ــبة الجامع ــدد ونس ــّور ع تط
اإلنجابيــة  الصحــة  خدمــات  تقــدم 
)رســمي/ القطــاع  بحســب  للشــباب 

خــاص( يف العقــد األخــر.

وزارة الصحــة العامــة )برنامــج الصحــة 
العــايل،  التعليــم  وزارة  اإلنجابيــة(، 

الجامعــات

ــورة تقديم خدمات املشورة ــات املش ــر خدم ــدم توف ــر/ ع توف
للمراهقــات يف مجــال الصحــة اإلنجابية، 

يف العقــد األخــر.

وزارة الصحــة العامــة )برنامــج الصحــة 
ــة(، الجامعــات اإلنجابي

االستفادة من خدمات 
املشورة

تطــّور عــدد ونســبة املراهقــات اللــوايت 
يف  املشــورة  خدمــات  عــى  حصلــن 
إطــار الصحــة اإلنجابيــة مقارنــة مــع 
املراهقــني بحســب مصــدر املشــورة، يف 

ــر. ــد األخ العق

وزارة الصحــة العامــة )برنامــج الصحــة 
ــة(، الجامعــات اإلنجابي
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تطــّور عــدد ونســبة املراهقــات اللــوايت املراهقات وتنظيم األرسة
ــة  ــم األرسة مقارن ــن بوســائل تنظي يعرف
يوافقــن  واللــوايت  املراهقــني،  مــع 
ــم األرسة،  ــائل تنظي ــتخدام وس ــى اس ع
ــة  بحســب املحافظــة، وبحســب املنطق

ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــر/ ري )ح

وزارة الصحــة العامــة )برنامــج الصحــة 
ــة(، الجامعــات اإلنجابي

تطــّور عــدد األطبــاء والكثافــة لــكل عدد وكثافة األطباء3- الكوادر الصحية
ــوع  ــب الن ــكان بحس ــن الس 10,000 م
املحافظــة،  وبحســب  االجتامعــي، 
ــف(، يف  ــة )حــر/ ري وبحســب املنطق

العقــد األخــر.

وزارة الصحــة العامــة )إدارة املعلومــات 
)إدارة  التنميــة  وزارة  واإلحصــاء(، 
اإلحصــاء املركــزي(، منظمــة الصحــة 

العامليــة

عدد وكثافة الكادر 
التمرييض

تطــّور عــدد الــكادر التمريــيض والكثافة 
لــكل 10,000 مــن الســكان بحســب 
النــوع االجتامعــي، وبحســب املحافظــة، 
ــف(، يف  ــة )حــر/ ري وبحســب املنطق

العقــد األخــر.

وزارة الصحــة العامــة )إدارة املعلومــات 
)إدارة  التنميــة  وزارة  واإلحصــاء(، 
اإلحصــاء املركــزي(، منظمــة الصحــة 

العامليــة

عدد ونسبة وكثافة القبالة 
والتوظيف

تطــّور عــدد ونســبة القابــالت والكثافــة 
لــكل 10,000 مــن الســكان بحســب 
)حكومي/تعاقــدي  التوظيــف  نــوع 
حكومي/خــاص( وبحســب املحافظــة، 
وبحســب املنطقــة )حــر / ريــف(، يف 

ــر. ــد األخ العق

وزارة الصحــة العامــة )إدارة املعلومــات 
)إدارة  التنميــة  وزارة  واإلحصــاء(، 
اإلحصــاء املركــزي(، منظمــة الصحــة 

العامليــة

تطــًور عــدد ونســبة العامــالت يف املجال االستفادة من التأهيل
الصحــي اللــوايت أســتفدن مــن التأهيــل 
مقارنــة مــع الذكــور بحســب املحافظــة 

يف العقــد األخــر.

وزارة الصحــة العامــة )إدارة التنميــة 
البريــة( 

االستفادة من التدريب 
املستمر

تطــًور عــدد ونســبة العامــالت يف املجال 
الصحــي اللــوايت أســتفدن مــن التدريــب 
ــور بحســب  ــع الذك ــة م املســتمر مقارن

املحافظــة يف العقــد األخــر.

وزارة الصحــة العامــة )إدارة التنميــة 
البريــة( 

املرافق الصحية التي 
تديرها املرأة

ــق  ــبة املراف ــدد ونس ــًور ع ــدول بتط ج
ــرأة بحســب  ــا امل ــي تديره ــة الت الصحي
مركــز،  )وحدة/عيــادة،  املســتوى 
يف  املحافظــة،  وبحســب  مستشــفى(، 

العقــد األخــر.

وزارة الصحة العامة )إدارة املرأة(
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الصحــي  امليــاه والــرف   -1
والســكن والطاقــة 

التــوزّع النســبي للمســاكن الرئيســية بحســب مصادر مياه الرب
الشــبكة  الــرب:  مليــاه  الرئيــي  املصــدر 
العامــة، شــبكة خاصــة، ينابيــع، بــر إرتــوازي، 
ميــاه مشــراة معدنيــة، صهاريــج، ميــاه جارية 
حســب املحافظــة وحســب املنطقــة )حــر/ 
ريــف( بحســب اإلحصــاءات املســحية األخرة.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

التــوزّع النســبي للمســاكن الرئيســية بحســب مصادر مياه الخدمة
الشــبكة  الخدمــة:  الرئيــي مليــاه  املصــدر 
العامــة، شــبكة خاصــة، ينابيــع، بــر إرتــوازي، 
ميــاه مشــراة معدنيــة، صهاريــج، ميــاه جارية 
بحســب املحافظــة وحســب املنطقــة )حــر/ 
املســحية  اإلحصــاءات  بحســب  ريــف(، 

ــرة. األخ

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

األمراض الناجمة عن تلوث 
املياه

ــني  ــوايت يعان ــاء الل ــبة النس ــدد ونس ــّور ع تط
التيفوئيــد،  الكبــد،  التهــاب  اإلســهال،  مــن 
ــور  ــع الذك ــة م ــاه، مقارن ــوث املي ــبب تل بس
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  بحســب 

)حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

)قطــاع  العامــة  الصحــة  وزارة 
إدارة  الصحيــة،  الرعايــة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
املحليــة،  اإلدارة  وزارة  البيئــة، 

البيئيــة الجمعيــات 

وفيات اإلناث الناجمة عن 
تلوث املياه

تطــّور عــدد ونســبة وفيــات األطفــال اإلنــاث 
دون الخامســة مــن العمــر الناجمــة عــن 
ــور،  ــال الذك ــع األطف ــة م ــاه مقارن ــوث املي تل
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  بحســب 

)حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

)قطــاع  العامــة  الصحــة  وزارة 
إدارة  الصحيــة،  الرعايــة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
املحليــة،  اإلدارة  وزارة  البيئــة، 

البيئيــة الجمعيــات 

مصادر شبكة الرف 
الصحي

ــيلة  ــب وس ــاكن بحس ــبي للمس ــوزّع النس الت
ــرة الرئيســية: شــبكة  ــرف الصحــي املتواف ال
مجــاري عامــة، جــورة صحيــة، شــبكة مجــاٍري 
مفتوحــة، ال يوجــد، أو وســيلة أخــرى بحســب 
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )حــر/ ريف(، 

حســب اإلحصــاءات املســحية األخــرة.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

تطــّور عــدد ونســبة الوحــدات الســكنية التــي 
تديرهــا نســاء إىل تلــك التــي يديرهــا رجــال، 
واملســتفيدة مــن شــبكة الــرف الصحــي، 

ــر. ــد األخ ــة يف العق ــب املحافظ بحس

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة
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ــود مصادر الطبخ ــب الوق ــاكن بحس ــبي للمس ــوزّع النس الت
ــب،  ــاز، حط ــزل: غ ــخ يف املن ــتخدم للطب املس
األرسة  معيــل  بحســب  أخــرى  كروســني، 
)امــرأة، رجــل(، وبحســب املحافظة، وبحســب 
املناطــق )حــر/ ريــف(، حســب اإلحصــاءات 

ــرة. ــحية األخ املس

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

ــدر مصادر الكهرباء ــب مص ــاكن بحس ــبي للمس ــوزّع النس الت
طاقــة اإلنــارة يف املنــزل: شــبكة عامــة، مولــد 
تقليديــة  وســيلة  خــاص،  اشــراك  خــاص، 
املحافظــة،  بحســب  شــمع...(  )قنديــل، 

األخــرة. املســحية  اإلحصــاءات  وبحســب 

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

تطــّور عــدد ونســبة الوحــدات الســكنية التــي 
تديرهــا نســاء إىل تلــك التــي يديرهــا رجــال، 
واملســتفيدة مــن شــبكة الكهربــاء العامــة، 

ــد األخــر. بحســب املحافظــة يف العق

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

التــوزّع النســبي للمســاكن بحســب نــوع نوع املسكن
الســكن: منــزل مســتقل، شــقة، كــوخ بحســب 
)خــاص،  امللكيــة  وبحســب  األرسة،  معيــل 
وبحســب  املحافظــة،  وبحســب  إيجــار(، 
املناطــق )حــر / ريــف(، حســب اإلحصاءات 

املســحية األخــرة.

)إدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
وزارة  واإلحصــاء(،  املعلومــات 
اإلحصــاء  )إدارة  التنميــة 
املركــزي(، وزارة اإلدارة املحليــة

2- تلــوث الهــواء واملبيــدات 
والســر

تطــّور عــدد ونســبة النســاء قياســا إىل الرجــال العمل يف بيئة ملوثة الهواء
العامــالت يف قطاعــات إنتاجيــة وخدماتيــة 
ــة للهــواء، بحســب املحافظــة، يف العقــد  ث ملوِّ

األخــر.

ــة يف  ــة البيئي ــة، اللجن وزارة البيئ
ــئون  ــواب، وزارة الش ــس الن مجل

ــة االجتامعي

اإلصابات الناجمة عن 
تلوث الهواء

االصابــات  حــاالت  عــدد  تطــّور 
تلــوث عــن  الناتجــة  النســاء   لــدى 

الهــواء )الربــو، التهــاب الشــعب الهوائيــة، 
ــان  ــني، رسط ــي والع ــاز التنف ــية الجه حساس
بحســب  الرجــال،  مــع  مقارنــة  الرئــة( 
املحافظــة، وبحســب املناطــق )حــر / ريف( 

يف العقــد األخــر.

الصحــة  وزارة  البيئــة،  وزارة 
اإلحصــاء  )إدارة  العامــة 
الشــئون  وزارة  واملعلومــات(، 
ــة ــات البيئي ــة، الجمعي االجتامعي

الوفيات بسبب تلوث 
الهواء

عنــد  الوفيــات  ونســبة  عــدد  تطــّور 
الناتجــة الرجــال  إىل  قياســا   النســاء 

عــن تلــوث الهــواء )االنســداد الرئــوي، رسطــان 
الرئــة(، بحســب املحافظــة، يف العقــد األخــر.
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استعامل املبيدات الضارة 
بالصحة

تطــّور عــدد ونســبة النســاء اللــوايت يســتعملن 
ــات  ــة اآلف ــة ملكافح ــارة بالصح ــدات الض املبي
بحســب  الرجــال،  مــع  مقارنــة  الزراعيــة 
املحافظــة، املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد 

األخــر.

وزارة الزراعة

مبيدات صديقة للبيئة 
ملكافحة اآلفات الزراعية

ــدن  ــوايت ترّش ــدد ونســبة النســاء الل تطــّور ع
الســتعامل املبيــدات الصديقــة للبيئة ووســائل 
بديلــة ملكافحــة اآلفــات الزراعيــة مقارنــة مــع 
الرجــال، بحســب املحافظــة، املنطقــة )حــر/ 

ريــف( يف العقــد األخــر.

وزارة الزراعة

الضحايــا ضحايا السر النســاء  ونســبة  عــدد  تطــّور 
الســر  حــوادث  يف  وقتيــالت(  )جريحــات 
ــة يف  ــب املحافظ ــور، بحس ــع الذك ــة م مقارن

األخــر. العقــد 

املــرور،  )إدارة  الداخليــة  وزارة 
إدارة التوجيــه املعنــوي(، وزارة 

األشــغال العامــة والنقــل

عــدد ونســبة ضحايــا األلغــام مــن النســاء ضحايا األلغام
قياســا إىل الرجــال عــى امتــداد العقــد األخــر.

مجلــس  رئاســة  الدفــاع،  وزارة 
الــوزراء

معــّدل قيمــة املبالــغ املنفقــة عــى اإلنــاث يف التعويض يف اإلصابات
حالــة اإلصابــة مقارنــة مــع الذكــور يف العقــد 

األخــر.

وزارة الشــئون االجتامعيــة، وزارة 
الشــئون القانونيــة

الحساسية للنوع 3- املساهمة يف البيئة
االجتامعي

وجــود/ال وجــود الحساســية للنــوع االجتامعي 
يف السياســات الحكوميــة املتعلّقــة بالبيئة.

مجلــس  يف  البيئيــة  اللجنــة 
البيئــة وزارة  النــواب، 

تواجد النساء يف اللجان 
البيئية

ــان  ــال يف اللج ــاء إىل الرج ــبة النس ــدد ونس ع
ــة. ــة البيئ ــة  لجن ــة، خاص النيابي

مجلــس  يف  البيئيــة  اللجنــة 
البيئــة وزارة  النــواب، 

الرجــال العمل يف املجال البيئي إىل  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــّور 
الفئــة  بحســب  البيئــة  وزارة  يف  العامــالت 

األخــر. العقــد  يف  الثانيــة...(،   / )األوىل 

الخدمــة  وزارة  البيئــة،  وزارة 
ملدنيــة ا

تطــّور عــدد ونســبة النســاء العامــالت يف العمل يف املجالس البلدية
املجالــس البلديــة قياســا إىل الرجــال، بحســب 
الرتيــب  يف  املوقــع  وبحســب  املحافظــة، 
ــر. ــد األخ ــس، يف العق ــل املجل ــي داخ الهرم

املدنيــة،  الخدمــة  وزارة 
مراكــز  املحليــة،  اإلدارة  وزارة 

ت فظــا ملحا ا

االستفادة من املشاريع 
البيئية

ــي  ــة الت ــدد ونســبة املشــاريع البيئي ــّور ع تط
ــة  ــة اإلجاملي ــاء إىل القيم ــا النس ــتفيد منه تس
ــال يف  ــع الرج ــة م ــة، مقارن ــاريع البيئي للمش

ــر. ــد األخ العق

وزارة البيئــة، اللجنــة الوطنيــة 
للمــرأة، الجمعيــات البيئيــة
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إىل التدريب يف اإلدارة البيئية النســاء  ونســبة  عــدد  تطــّور 
تعنــى دورات  يف  بــات  املدرِّ  الرجــال 

بــاإلدارة البيئيــة، بحســب املحافظــة، املنطقــة 
)حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

الخدمــة  وزارة  البيئــة،  وزارة 
املدنيــة، اللجنــة الوطنيــة للمــرأة

الرجــال التوعية البيئية إىل  النســاء  ونســبة  عــدد  تطــّور 
اللــوايت شــاركن كمتدّربــات يف دورات تدريبيــة 
ــة، بحســب املحافظــة،  ــة البيئي ــى بالتوعي تُعن

ــر. ــد األخ يف العق

وزارة البيئة، الجمعيات البيئية

القسم الثامن: النزاعات والحروب

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- السكان والكوادر 
العاملة يف مخيامت 

النزوح

النــوع البيانات السكانية حســب  املخيــم  ســكان  عــدد 
االجتامعــي، وبحســب الفئــات العمريــة، 

األخــر. العقــد  يف  املخيــم  وبحســب 

املنظــامت والــوكالت الدوليــة، الجامعــة 
الوطنــي،  املجتمــع  جمعيــات  العربيــة، 
الهــالل األحمــر الوطنــي، وزارة الصحــة 

للطــوارئ(،  العامــة  )اإلدارة  العامــة  عــدد ونســبة العامــالت الصحيــات قياســا إىل 
ــل،  ــوع العم ــب ن ــني بحس ــني الصحي العامل

ــم، يف العقــد األخــر. وبحســب املخي

الخدمات الصحية 2- النظم الصحية
األساسية

توفر /عدم توفر
مركز الخدمات الصحية األولية. 1

 عيادة متنقلة 	. 
أدوية أساسية للصحة العامة. 3

الصحــة 	.  لخدمــات  أساســية  أدويــة   
ــة  ــة الطــوارئ التوليدي ــة )أدوي اإلنجابي

ووســائل تنظيــم األرسة(
ــد . 5 ــة للتولي الخدمــات األساســية العاجل

ورعايــة الوليــد
العنــف . 6 لضحايــا  رسيريــة  خدمــات 

لجنــي ا
ــية . 7 ــة والنفس ــة العقلي ــات الصح خدم

ــي ــم النف والدع
مستشفى إحالة للطوارئ. 8
خدمات نقل الدم بطريقة سليمة. 9

خدمات املخترات. 10
حسب املخيم، يف العقداألخر )و حاليا(.
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عــدد ونســبة الحوامــل اللــوايت حصلــن عــى رعاية األمومة3- األمومة اآلمنة
ــم يف  ــب املخي ــل بحس ــاء الحم ــة أثن الرعاي

ــاً (. ــد األخــر ) وحالي العق

عــدد ونســبة الــوالدات بــإرشاف الكــوادر 
يف   ) وحاليــاً   ( املخيــم  بحســب  املاهــرة 

العقــد األخــر.

املــاء مجال املاء واإلصحاح4- الوضع الصحي اســتعامل  أماكــن  يوجــد  يوجــد/ال 
االجتامعــي  النــوع  حســب  واملراحيــض 

و األخــر،   العقــد  يف  املخيــم  بحســب 
) حالياً (.

ــاء  ــن م ــة م ــوازم النظاف ــر ل ــدم توف توفر/ع
ومعــدات بحســب املخيــم يف العقــد األخــر

) و حالياً (.

عــدد ونســبة اإلنــاث قياســا إىل الذكــور مــن 
كل األعــامر الذيــن ال ميلكــون مالبــس أو 
ــة ومناســبة تقيهــم  بطاطــني أو أفرشــة كافي
مــن قســوة املنــاخ وتحفــظ صحتهــم يف 

ــزوح. ــامت الن مخي

ــة األمراض املعدية ــراض املحمول ــار األم ــدل انتش ــّور مع تط
الكلــب،  داء  )املالريــا،  األمــراض  بنواقــل 
ــوع االجتامعــي،  ــك( حســب الن حمــى الضن
وبحســب الفئــة العمريــة، وبحســب املخيــم 

ــاً (.  ــر ) و حالي ــد األخ يف العق

تطــّور معــدل انتشــار األمــراض املعديــة 
)االلتهابــات الرئويــة، الكزاز، اإلســهال، الســل 
الرئــوي، اإليــدز( حســب النــوع االجتامعــي، 
وبحســب الفئــة العمريــة، وبحســب املخيــم 

ــاً (.  يف العقــد األخــر ) و حالي

ــة األمراض املزمنة ــراض املزمن ــة باألم ــار اإلصاب ــدل انتش مع
الدماغيــة،  والســكتة  القلــب،  )أمــراض 
وارتفــاع الضغــط، وعجــز الــكى املزمــن، 
وربــو القصبــات، وغســل كى ذوي مــرض 
ــب  ــكري( حس ــرض الس ــن، وم ــكى املزم ال
االجتامعــي،  النــوع  وبحســب  املــرض، 
بحســب املخيــم يف العقــد األخــر ) وحاليــاً (
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ــراض  ــات باألم ــاث املصاب ــبة اإلن ــدد ونس ع
الصحيــة  الرعايــة  تلقــني  اللــوايت  املزمنــة 
الالزمــة قياســا إىل الذكــور املصابــني والذيــن 
تلقــوا الرعايــة الصحيــة بحســب املــرض، 
وبحســب املخيــم يف العقــد األخــر )وحاليــاً(.

النــوع الوفيات حســب  الخــام  الوفيــات  معــدل 
االجتامعــي، وبحســب الفئــات العمريــة، 
وبحســب املخيــم يف العقــد األخــر )وحاليــاً(

معــدل الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــات 
وبحســب  مســبباتها،  حســب  باألمــراض 
الفئــة  وبحســب  االجتامعــي،  النــوع 
العمريــة، وبحســب املخيــم يف العقــد األخــر

)وحاليًا(. 

العنف الجني/
االغتصاب

عــدد الحــاالت اللــوايت عانــني مــن االغتصــاب 
العمريــة،  الفئــات  بحســب  الجنــي 
وبحســب املخيــم يف العقــد األخــر )وحاليــاً(.

ــا اإلعاقة ــاث قياس ــني اإلن ــة ب ــبة اإلعاق ــدد ونس ع
ــة،  ــة )مؤقت ــوع اإلعاق ــب ن ــور حس إىل الذك
ــم يف العقــد األخــر دامئــة(، وبحســب املخي

)وحاليًا(

اللــوايت  املعاقــات  اإلنــاث  ونســبة  عــدد 
ومعينــات  اإلعانــة  أدوات  عــى  حصلــن 
ــكازات(  ــة والع ــرايس املتحرك ــة )كالك الحرك
قياســا إىل الذكــور املعاقــني والحاصلــني عــى 
أدوات اإلعانــة بحســب املخيــم يف العقــد 

األخــر )وحاليًــا(.

املراجعة للمرافق 
الصحية

تطــّور معــدل مراجعــة املرافــق الصحيــة 
وبحســب  االجتامعــي،  النــوع  بحســب 

)وحاليًــا( األخــر  العقــد  يف  املخيــم 
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القسم التاسع: اللياقة البدينة والرياضية

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

التريعات واإلسراتيجيات 1- السياسات الحكومية
املتعلقة باللياقة البدنية 

والرياضية

اســراتيجية  أو  لسياســة  وجــود  وجــود/ال 
وطنيــة تتعلــق باللياقــة البدنيــة والرياضيــة يف 

ــر. ــد األخ العق

الرســمية  الجريــدة  مصلحــة 
الــوزراء، رئاســة   يف 
والرياضــة،  الشــباب  وزارة 
)اإلدارة  العامــة  الصحــة  وزارة 
القانونيــة الشــئون   املدرســية، 
األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة 
الصحــي(،  واإلعــالم  التثقيــف 
وزارة  القانونيــة،  الشــئون  وزارة 
الربيــة والتعليــم، وزارة اإلعــالم 

معنيــة  عمــل  خطــة  توفــر  /عــدم  توفــر 
بأنشــطة اللياقــة البدنيــة والرياضيــة يف العقــد 

ــر. األخ

توفر/عــدم توفــر آليــة تنســيق وطنيــة ملراقبــة 
وتطويــر وتنفيــذ السياســة أو اإلســراتيجية 
يف  والرياضيــة  البدنيــة  باللياقــة  املتعلقــة 

ــر. ــد األخ العق

وجــود/ عــدم وجــود ميزانيــة حســب مصــادر الدعم املايل
التمويــل )حكومــي، منظــامت غــر حكوميــة، 
ــة  ــراءات املتعلق ــل اإلج ــاص( لتموي ــاع خ قط
باللياقــة البدنيــة والرياضيــة يف العقــد األخــر.

وجود/عــدم وجــود برنامــج وطنــي أو حمــالت التثقيف والتوعية
مــن أجــل تثقيــف وتوعيــة الجامهــر بشــؤون 

اللياقــة البدنيــة يف العقــد األخــر.

تطــّور عــدد ونســبة املــدارس التــي لديهــا املامرسة يف املدارس2- الربية البدنية
البدنيــة  الربيــة  بشــأن  منشــورة  سياســة 
حســب النــوع االجتامعي، وبحســب املســتوى 
املحافظــة،  وبحســب  ثانــوي(  )أســايس، 
املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

تطــّور عــدد ونســبة املــدارس التــي تعــني 
ســاعة واحــدة كحــد أدىن ملامرســة اللياقــة 
البدنيــة حســب نــوع املــدارس )إنــاث، ذكــور، 
)أســايس،  املســتوى  وبحســب  مختلــط(، 
املنطقــة،  املحافظــة،  وبحســب  ثانــوي(، 

)حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

املجهــزة  املــدارس  ونســبة  عــدد  تطــّور 
املــدارس  نــوع  حســب  رياضيــة  مبعــدات 
)إنــاث، ذكــور، مختلــط(، وبحســب املســتوى 
املحافظــة،  وبحســب  ثانــوي(،  )أســايس، 
املنطقــة )حــر/ ريــف( يف العقــد األخــر.

ــت  ــي أضاف ــدارس الت ــبة امل ــدد و نس تطورع
عــدد القاعــات و الفضــاءات و املســاحات 
ــدى الفتيــات يف  الخاصــة مبامرســة الرياضــة ل

ــر ــد األخ العق

ــع األعضــاء إعداد املنتخبات الرياضية3- املنتخبات الرياضية ــة م ــاث مقارن ــدد األعضــاء اإلن ع
يف  الرياضيــة  املنتخبــات  لجنــة  يف  الذكــور 

ــر. ــد األخ العق

تطــّور عــدد ونســبة املنتخبــات الرياضيــة 
النســائية مــن مجمــل املنتخبــات الرياضيــة يف 

ــر.  ــد األخ العق

ــع  ــة م ــات مقارن ــبة املدرب ــدد ونس ــّور ع تط
املدربــني يف املنتخبــات الرياضيــة يف العقــد 

ــر. األخ

تطــّور عــدد ونســبة املنتخبــات الرياضيــة املحافل الرياضية
ــة  ــات الرياضي ــع املنتخب ــة م ــائية مقارن النس
للرجــال يف املشــاركة يف املحافــل الرياضيــة 
بحســب مســتوى املحافــل )وطنيــة، إقليميــة، 

ــر. ــد األخ ــة( يف العق دولي

عــدد ونســبة الجوائــز الرياضيــة التــي أحرزتها الجوائز الرياضية
ــا  ــي أحرزه ــز الت ــع الجوائ ــة م ــاث مقارن اإلن
بحســب  الرياضيــة  املحافــل  يف  الذكــور 
مســتوى املحافــل )وطنية،إليميــة، دوليــة(، 
وبحســب نــوع الرياضــة يف العقــد األخــر.

توفر/عــدم توفــر لجنــة الرياضــة النســائية الفرص املتاحة4- الرياضة النسائية
ــة يف  ــوزارة املختصــة يف الشــئون الرياضي يف ال

ــر. ــد األخ العق

تطــّور عــدد األنديــة الرياضيــة النســائية مــن 
مجمــل األنديــة الرياضيــة يف العقــد األخــر.
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ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

التــوزّع النســبي يف الفئــة العمريــة 15-60 النشاط البدين5- املؤرشات
ــا ال  ــة مب ــطة بدني ــون أنش ــن ميارس ــنة الذي س
يقــل عــن 30 دقيقــة يف اليــوم حســب النــوع 
العمريــة،  الفئــات  وبحســب  االجتامعــي، 
املنطقــة  وبحســب  املحافظــة،  وبحســب 
)حــر، ريــف( بحســب اإلحصــاءات املســحية 

ــرة. األخ

التــوزّع النســبي يف الفئــة العمريــة 15-60 السمنة
ــر  ــط الخ ــة ملحي ــم املرتفع ــنة ذوي القي س
)أي مــا يزيــد عــى 8- ســنتيمرا للنســاء و90 
ســنتيمرا للرجــال( حســب النــوع االجتامعــي، 
وبحســب  العمريــة،  الفئــات  وبحســب 
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )ريــف، حــر( 

ــرة. ــحية األخ ــاءات املس ــب اإلحص بحس

ــاث  ــم لإلن ــة الجس ــؤرش كتل ــدل م ــّور مع تط
مقارنــة مــع مــؤرش كتلــة الجســم للرجــال 
بحســب  ســنة   60-20 العمريــة  للفئــة 
متوســطة،  )خفيفــة،  الســمنة  درجــات 
مفرطــة(، وبحســب الفئــة العمريــة، وبحســب 
املحافظــة، وبحســب املنطقــة )ريــف، حــر( 

يف العقــد األخــر.
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الباب السابع: االقتصاد
الدليل لقياس تطور وضع املرأة في املنطقة العربية

في مجال االقتصاد

التقسيم العام

تتوّزع األدلة املقرتحة عىل خمسة أقسام، هي كاآليت:

القسم االول: القوانن والسياسات والتدابري 

محور )1(: املساواة بن الجنسن

محور )2(: التمييز اإليجايب للمرأة العاملة ملواجهة مسئوليتها األرسية

القسم الثاين: الفقر

محور )1(: السياسة العامة

محور )2(: محددات الفقر

محور )3(: القضاء عىل الفقر والجوع لدى النساء والفتيات

محور )4(: مكافحة الفقر و الجوع لدى النساء و الفتيات

محور )5(: العمل

محور )6(: املرأة املعيل الرئييس لألرسة

القسم الثالث: العمل األرسي غري املدفوع األجر

محور )1(: استخدام املوارد البرشية داخل األرسة

محور )2(: قياس العمل

محور )3( مدى وعي املجتمع بأهمية العمل األرسي غري املدفوع األجر

القسم الرابع: املرأة والنشاط االقتصادي

محور )1(: مشاركة املرأة يف العمل

محور )2(: املرأة يف مجال التوظيف الذايت.

محور )3(: خريطة العمل

محور )4(: النشاط االقتصادي الهاميش

محور )5(: الوصول إىل األرض والتجهيزات والقروض
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القسم الخامس: املرأة ورشوط العمل 

محور )1(: التمييز يف سوق العمل

محور )2(: وضع املرأة يف العمل

محور )3(: مزايا العمل

محور )4(: البطالة النسائية

محور )5(: نزاعات العمل

محور )6(: تعليم وتدريب املرأة العاملة

القسم السادس: التنمية املسدامة  

محور )1(: املرأة والتنمية املستدامة
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األدلة املقرتحة

القسم االول: القوانن والسياسات والتدابري 

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1-  املساواة بني 
الجنسني

ــي الحقوق ــة الت ــتورية والقانوني ــوص الدس ــني النص ــة تب الئح
ــرأة  ــق امل ــى ح ــة ع ــص رصاح ــة / ال تن ــص رصاح تن
بالوصــول إىل كافــة مواقــع العمــل، وبكافــة الحقــوق 

ــل. ــع الرج ــة م ــا مقارن ــرة فيه املتوف

	 الدستور
	 قانون العمل

	 املواثيق الدولية

الدرجة الوظيفية والرقي 
واألجازات واالمتيازات 

اآلخرى

الئحــة بالنصــوص القانونيــة التــي تنــص عى املســاواة 
ــة، األجــر  ــع الرجــل باســتحقاق الدرجــة / الوظيفي م
والرقـّـي يف العمــل، اإلجــازات وغرهــا مــن االمتيازات. 

	 قانون العمل

ــة الضامنات القانونية ــات القانوني ــر الضامن ــدم توف ــني توفر/ع ــة تب الئح
للمســاواة يف األجــر، يف اإلمتيــازات والرقيــات، قياســا 
املهنــة،  العمــل،  يف  الوضــع  وبحســب  الرجــل  إىل 
 – عــام  )حكومــي-  والقطــاع  الوظيفيــة،  الدرجــة 

خــاص(، يف العقــد األخــر.

	 وزارة العمل
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية
	 مراكز رصد اوضاع املرأة 

الئحة تبني توفر / عدم توفر تسهيل إقامة املشاريع 
سياسات وتدابر خاصة من:

	 وجــود تســهيالت لضــامن حصــول النســاء عــى 
قــروض القامــة املشــاريع.

	 تسهيالت يف املعامالت الريبية

	 الصندوق االجتامعي للتنمية 
	 مصلحة الرائب

2- التمييز اإليجايب 
للمرأة العاملة ملواجهة 

مسؤليتها األرسية

التمييز اإليجايب للمرأة 
العاملة يف املواقع 

املختلفة

جــدول بالتدابــر التــي تبــني توفر/عــدم توفــر متييــز 
ــح املــرأة وفقــاً إىل: إيجــايب لصال

الوضع يف العمل، 
املهنة،

الدرجة الوظيفية،
القطاع )حكومي – عام – خاص( يف العقد األخر.

	 الجهاز االحصايئ
	 وزارة العمل

	 النقابات املهنية
	 النقابات العاملية

	 مراكز رصد اوضاع املرأة

أخذ وظيفة النساء
اإلنجابية بعني االعتبار

جــدول بالنصــوص القانونيــة والتنظيميــة التــي تراعــى 
والوضــع  الحمــل  العاملــة يف حــال  املــرأة  وضــع 

ــة. واألموم

	 قانون العمل
	 وزارة العمل

	 النقابات املهنية
	 النقابات العاملية

	 مراكز رصد اوضاع املرأة
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الحامية يف الحاالت 
الخاّصة
للنساء

الئحــة تبــني توفر/عــدم توفــر ضامنــات قانونيــة 
للحاميــة يف حــاالت الــزواج، املــرض، الحمــل، الوضــع، 

ــة. األموم
الئحة تبني توفر/ عدم توفر القوانني 

محيــط  املــرأة يف  بحاميــة  الخاصــة  اإلجــراءات  و 
العمــل و ضــامن حقوقهــا 

	 قانون العمل
	 وزارة العمل

	 النقابات املهنية
	 النقابات العاملية

	 مراكــز رصــد اوضــاع املــرأة يف 
بيئــات العمــل املختلفــة

	 النقابات املهنية 
	 النقابات العاملية

السياسات التحفيزية 
الخاصة بعمل املرأة

الئحــة تبــني توفر/عــدم توفــر برامــج رســمية تدريبيــة 
وتأهيليــة تســتهدف النســاء لتحســني رشوط حصولهن 

عــى وظائــف أو لتحســني ظــروف تقدمهــن بالعمــل.

إلعــداد  التدربيــة  املراكــز   	
بالدولــة العاملــني 

	 وزارة العمل
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية
	 مراكز رصد اوضاع املرأة

الئحة تبني توفر/ عدم توفر التريع بتحقيق املساواة
	 سياســات خاصــة مــن أجــل التريــع بتحقيــق 

املســاواة بــني الجنســني. 

	 قانون خاص 
	 وزارة العمل

	 النقابات املهنية
	 النقابات العاملية

	 مراكز رصد اوضاع املرأة
التأهيل والتدريب

املهنيني
	 الئحة تبني توفر/ عدم توفر 

للتأهيــل  بالنســاء  خاّصــة  تدابــر  أو  سياســات   	
إىل: وفقــاً  املهنيَــني  والتدريــب 

	 املهنة
	 الدرجــة يف الوظيفــة-  القطــاع ) حكومــي – عــام – 

خــاص( يف العقــد األخــر.

إلعــداد  التدربيــة  املراكــز   	
بالدولــة العاملــني 

	 وزارة العمل
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية
	 مراكز رصد اوضاع املرأة

إعداد املتعطالت عن 
العمل

ــر  ــات وتداب ــر سياس ــدم توف ــر / ع ــني توف ــة تب الئح
ــل  ــن العم ــالت ع ــداد املتعط ــل إع ــن أج ــة م خاص

وفًقــا إىل: 
	 الوضع يف العمل 

	 املهنة
	 الدرجة الوظيفية

	القطاع

إلعــداد  التدربيــة  املراكــز   	
بالدولــة العاملــني 

	 وزارة العمل
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية
	 مراكز رصد اوضاع املرأة
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1- السياسات العامة
التعريف والتصنيف

بيــان بتعريــف الفقــر وفقــاً لفئاتــه وفــق التصنيــف 
الرســمي. 

- الجهاز االحصايئ
- وزارة التضامن االجتامعي

سياسات وبرامج 
مكافحة الفقر

الئحة تبني السياسات والرامج الرسمية التي تستهدف 
مكافحة الفقر وفقاً للنوع االجتامعي، ومبدى انتشاره 

بحسب املحافظة، املنطقة، )حر/ريف(، يف العقد األخر.

- الجهاز االحصايئ
- رئاسة الوزراء

- وزارة التضامن االجتامعي 

2- محددات الفقر

الفقر
والحالة الزواجية

جــدول يبــني تــوزع الفقــراء وفقــاً للنــوع والحالــة الزواجية 
واالنجابية: 

- غر متزوج / متزوجة
- متزوج/متزوجة بدون أطفال/مع وجود أطفال
- مطلق/مطلقة بدون أطفال/مع وجود أطفال

- أرمل بدون أطفال/مع وجود أطفال
- منفصلة بدون أطفال/مع وجود أطفال

- وبحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف 
ــر. ــد األخ العق

- الجهاز االحصايئ
- وزارة التضامن االجتامعي

الفقر 
والحالة التعليمية

)التحصيل العلمي(

جــدول يبــني توزيــع النســاء الفقــرات وفقــاً للحالــة 
التعليميــة وللفئــة العمريــة، وبحســب املحافظــة، املنطقة، 

ــر. ــد األخ ــف(، يف العق )حر/ري

- الجهاز االحصايئ
- وزارة التضامن االجتامعي

الفقر 

والفئات العمرية

للفئــة  الفقــرات وفقــاً  النســاء  توزيــع  يبــني  جــدول 

العمريــة، وبحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف 

ــر. ــد األخ العق

- الجهاز االحصايئ
- وزارة التضامن االجتامعي

الفقر واإلعالة

جــدول يوضــح تطــور عــدد ونســبة النســاء الفقــرات 

ــني ألرسهــم  املعيــالت ألرسهــن إىل الرجــال الفقــراء املعيل

بحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف العقــد 

ــر. األخ

- الجهاز االحصايئ

جــدول يوضــح تطــور نســبة فجــوة الفقــر بــني األرس التــي 

ــب  ــال بحس ــها الرج ــي يرأس ــاء إىل األرس الت ــها النس ترأس

املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف( يف املســوحات الثــالث 

األخــرة.

الدخل

جــدول يوضــح تطــور عــدد ونســبة النســاء الفقــرات إىل 

الرجــال الفقــراء وفقــاً لفئــات الدخــل املحــددة وبحســب 

املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف العقــد األخــر.

- الجهاز االحصايئ
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3- القضاء عى الفقر 

والجوع لدى النساء 

والفتيات

القضاء عى الفقر 

املدقع

- نســبة النســاء اللــوايت يعشــن دون خــط الفقــر الــدويل 

وفقــاً للفئــة العمريــة، الوضــع الوظيفــي، الوضــع العائــي 

ــة  ــف( ومقارن ــر/ ري ــة )ح ــة، املنطق ــب املحافظ وبحس

بالرجــال.

خفض نسبة النساء 

والفتيات من جميع 

االعامرالذين يعانون 

الفقر بجميع أبعاده  

- نســبة الســكان الذيــن يعيشــون دون خط الفقــر الوطني 

مصنفــني وفقــاً للنــوع اإلجتامعي والفئــة العمرية.

ــع األعــامر  ــال مــن جمي - نســبة الرجــال والنســاء واألطف

ــع أبعــاده. ــون الفقــر بجمي ــن يعان الذي
- الجهاز اإلحصايئ

القضاء عى الجوع 

وتوفر األمن الغذايئ 

والتغذية املحسنة

- معــدل انتشــار نقــص التغذيــة بــني النســاء مقارنــة 

بالرجــال.

- وزارة الصحة 

- الجهاز االحصايئ

	 معــدل انتشــار توقــف النمــو )الطــول بالنســبة للعمــر( 

بــني األطفــال دون ســن الخامســة وفقــاً لنــوع الجنــس.

- وزارة الصحة 

- الجهاز االحصايئ

- معدل انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول( وفقاً 

لنوع الجنس.

- وزارة الصحة 

- الجهاز االحصايئ

4- مكافحة الفقر 

والجوع لدى النساء 

والفتيات

متكني املرأة

	 توفــر/ عــدم توفــر سياســات، اســراتيجيات، برامــج 

ــاء  ــدى النس ــوع ل ــر والج ــاء الفق ــص/ إلغ ــة، لتقلي وطني

والفتيــات، واســتخدام آليــات رصــد وتقييــم األثــر للرامــج 

ــة. ــد الحاج ــا عن ــدة وتطويره املعتم

- وزارة التضامن االجتامعي.

- مراكز رصد أوضاع املرأة

- وزارة التخطيط 

- وزارة العمل

- متكني/عــدم متكــني النســاء مــن الحصــول عــى األصــول 

لــألرض/ امللكيــة  الصغــر،  االئتــامن  التمويــل،  مــن: 

العقــارات، اإلرث دون معوقــات قضائيــة مفتعلــة.

- متكني/عــدم متكــني النســاء الفقــرات مــن خــالل تدريبهن 

عــى الحــرف، املهــن، املهــارات املختلفــة ومنهــا الزراعيــة، 

األعــامل الخدماتيــة ذات الوظائــف املتعــددة.

- تأمني/عــدم تأمــني معــاش منتظم/مســاعدات ماليــة 

ــة،  ــة املتقدم ــل، ذوات اإلعاق ــنات دون معي ــاء املس للنس

ــن. ــالت لعائالته ــر املعي ــط الفق ــاء دون خ للنس

- تأمني/عدم تأمني مظلة رعاية اجتامعية وصحية.

ــام بالحســاب  ــة واإلمل ــة القرائي - عــدد برامــج محــو األمي

للفقــرات وفقــاً للفئــة العمريــة، وبحســب املحافظــة، 

ــف ( ــر/ ري ــة، ) ح املنطق

ــة يف  ــة واملالي ــات االقتصادي ــدم إرشاك املؤسس 	 إرشاك/ ع

ــات الفقــرات. ــل للنســاء والفتي برامــج التدريــب والتأهي
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- عــدد و نســبة فــرص العمــل املتوفــر للفقــرات بحســب 
ــل  ــب والتأهي ــة، و التدري ــات العمري ــل، الفئ ــوع العم ن

الــذي أتيــح لهــن.

- التوفــر والتدريــب عــى تقنيــات التواصــل التكنولوجــي 
للمــرأة الريفيــة لالطــالع عــى أفضــل املامرســات الزراعيــة، 
الزراعــة العضويــة، املنتوجــات األكــر طلبــاً، مغذيــات 
الربــة الطبيعيــة، مكافحــة الحــرات مبــواد طبيعيــة، 
العــرض  املواســم،  حســب  اإلنتــاج  تريــف  أســواق 
ــات املنافســة. الجــاذب واآلمــن للمنتوجــات لرفــع إمكاني

 

- تسهيل االئتامن الزراعي للمزارعات خاصة لللمبتدئات 
منهن.

تفادي الفقر 
باسراتيجيات وبرامج 

مبكرة

- وجــود/ عــدم وجــود اســتثامر يف التعليــم االبتــدايئ ومــا 
قبــل املــدريس برامــج ذات جــودة عاليــة مــن حيــث 
تطبيــق وســائل التعليــم املتطــورة، البيئــات التعلميــة 
ــي. ــم التفاع ــائط والتعلي ــدد الوس ــم املتع ــزة، التعل املحف

- وزارة الربية والتعليم

- وجــود /عــدم وجــود املبــاين املدرســية املواكبــة لحاجــات 
املعلومــات(  وتكنولوجيــا  )املكتبــة  التعلميــة  الطــالب 
األنشــطة  الرياضيــة، الفنيــة، الكشــفية واالجتامعيــة كجــزء 

مــن التجربــة الربويــة الشــاملة.

- تبنــي/ عــدم تبنــي النقــاش والحــوار كأداة أساســية 
للتعلــم ولتحفيــز الفكــر واملنطــق كــام اعتــامد منهجيــات 

ــات. ــول إىل املعلوم ــيلة للوص ــث كوس البح

ــة يف  ــات ملجــاالت التخصــص غــر التقليدي ــه الفتي - توجي
ــل  ــوق العم ــة يف س ــي للمنافس ــايل والجامع ــم الع التعلي

ــع. ــل مرتف ــف ذات دخ ــى وظائ ــول ع والحص

5- العمل

الوضع يف العمل

جــدول يوضــح تطــور عــدد ونســبة النســاء الفقــرات 
قياســا إىل الرجــال الفقــراء وفقــاً إىل:

- فئات الفقر
- الوضع يف العمل 

- وبحســب، املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف العقــد 
األخر.

- الجهاز االحصايئ
- مراكز رصد أوضاع املرأة

رشوط العمل

جــدول يوضــح تطــور عــدد ونســبة الفقــراء العاملــني 
وفقــاً إىل:

- النوع اإلجتامعي )ذكر/ أنثى( 
- طبيعة العمل )دائم، مؤقت، موسمي، متقطع(.

- وبحســب املحافظــة، املنطقــة )حر/ريــف(، يف العقــد 
األخــر.

- الجهاز االحصايئ
- مراكز رصد أوضاع املرأة
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6- املرأة املعيل 

الرئيي ألرستها

اإلنفاق

- جــدول يوضــح تطــور نســبة اإلنفــاق األرسي لــألرس التــي 

ــك  ــاق األرسي لتل ــبة اإلنف ــاس إىل نس ــرأة بالقي ــا ام تعيله

التــي يعيلهــا رجــل، وفقــاً لبنــود االنفــاق الرئيســية:

- الغذاء

- الصحة

- التعليم

- امللبس

- الرفيه ...الخ

ــف(، يف  ــة،   )حر/ري ــة، املنطق ــب املحافظ - وبحس

ــد األخــر. العق

- الجهاز االحصايئ

- مراكز رصد أوضاع املرأة

تجهيزات املسكن

جــدول يوضــح تطــور نســبة املســاكن إىل إجــاميل املســاكن 

التــي يتوفــر فيهــا تجهيــزات املســكن )توافــر ميــاه نقيــة/ 

رصف صحــي ..الــخ( وفقــاً لكــون املــرأة هــى املعيــل 

الرئيــي لــألرسة  أو املعيــل الرئيــي هــو الرجــل وبحســب 

املحافظــة، املنطقــة،    )حر/ريــف(، بحســب املســوحات 

الثــالث األخــرة.

- الجهاز االحصايئ

املسكن ومواصفاته

جــدول يوضــح تطــور نســبة املســاكن وفقــاً ملســاحة 

ــتقل...الخ  ــامم مس ــر مطبخ/ح ــكن/عدد الغرف/تواف املس

إىل إجــاميل املســاكن وفقــاً لكــون املــرأة هــى املعيــل 

الرئيــي لــألرسة أو املعيــل الرئيــي هــو الرجــل وبحســب 

ــف(، بحســب املســوحات  ــة، )حر/ري ــة، املنطق املحافظ

ــرة. ــالث األخ الث

- الجهاز االحصايئ

ملكية املسكن

- جــدول يوضــح تطــور نســبة النســاء الــاليت ميلكــن 

مســكن )ملكيــة كاملة/حصــة( االرسة وفقــاً لكــون املــرأة 

هــى املعيــل الرئيــي لــألرسة أو املعيــل الرئيــي هــو 

الرجــل وبحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، 

بحســب املســوحات الثــالث األخــرة.

- الجهاز االحصايئ

ــت  ــاكن قدم ــن مس ــاليت ميتلك ــاء ال ــبة النس ــور نس - تط

لهــن دعــام مــن الحكومــة منســوبا لتطــور نســبة الرجــال 

الذيــن ميلكــون مســاكن قدمــت لهــم دعــام مــن الحكومــة

- وزارة التضامن االجتامعي / أو 

وزارة االسكان
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 القسم الثالث: العمل األرسي غري املدفوع األجر

ةاملوضوعاحملور
ّ
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1- استخدام املوارد البرية 
داخل األرسة

أعامل الرعاية والعمل 
املنزيل غر مدفوعة 

األجر 

ــامل  ــام باألع ــة للقي ــل املبذول ــاعات العم ــط س متوس
املنزليــة )االرسيــة غــر مدفوعــة األجــر( حســب نــوع 
العمــل، نــوع الجنــس، وبحســب املحافظــة، املنطقــة، 

ــد األخــر. ــف(، يف العق )حر/ري

	 الجهاز االحصايئ

لألعــامل  املخصــص  الوقــت  مــن  املئويــة  النســبة 
األجــر  مدفوعــة  غــر  الرعايــة  وأعــامل  املنزليــة 
وفقــاً لنــوع الجنــس، وبحســب الفئــات العمريــة، 

ريــف(.  )حــر/  املنطقــة  واملحافظــة، 

متوســط قيــاس الوقــت الــذي تقضيــه النســاء يف الوقت2- قياس العمل
ــة مبتوســط قيــاس الوقــت  نشــاط أرسي محــدد مقارن

ــاط ــس النش ــال يف نف ــه الرج ــذي يقضي ال
األرسي، بحسب املسوحات الثالث األخرة.

	 الجهاز االحصايئ

3- مدى وعي املجتمع 
بأهمية العمل األرسي غر 

املدفوع األجر

العمل األرسي غر 
مدفوع األجر 

جــدول يوضــح نســبة أفــراد املجتمــع الذيــن يقــدرون 
ــة،  ــب املحافظ ــس، وبحس ــب الجن ــل حس ــذا العم ه

ــد األخــر. ــف(، يف العق ــة )حر/ري املنطق

أبحــاث  االحصــايئ  الجهــاز   	
متخصصــة 

القسم الرابع: املرأة والنشاط االقتصادي

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- مشاركة املرأة يف 
العمل

ــاط املساهمة االقتصادية ــاهمة يف النش ــدالت املس ــور مع ــح تط ــدول يوض ج
ــات  ــاً للفئ ــاء وفق ــال والنس ــن الرج ــكل م ــادي ل االقتص
العمريــة، الحالــة الزواجيــة، التحصيــل العلمي، وبحســب 

ــد األخــر. ــف(، يف العق ــة، )حر/ري املحافظــة، املنطق

	 الجهاز االحصايئ

تطــور نســبة النســاء إىل الرجــال مــن الســكان النشــيطني 
اقتصاديــاً بحســب الفئــات العمريــة، وبحســب املحافظة، 

املنطقــة، )حــر – ريــف(، يف العقــد األخــر.

املشاركة يف األنشطة 
مدفوعة األجر يف 

القطاع غر الزراعي 

	 تطــور نســبة النســاء العامــالت بأجــر يف القطــاع غــر 
الزراعــي مقارنــة بالرجــال بحســب املحافظــة، املنطقــة، 

)حر/ريــف(، يف العقــد األخــر.
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جــدول بتوزيــع النســاء العامــالت ونســبتهن مقارنــة 
بالرجــال العاملــني وفقــاً إىل:

	 الوضع يف العمل
	 يعمل/تعمــل بأجــر نقــدي صاحب/صاحبــة عمــل 

ــها       ويديــره بنفســه، تديــره بنفس
	 يســتخدم آخريــن ليعملــوا لحســابه، تســتخدم آخريــن 

ليعملــوا لحســابها
	 ال يستخدم أحداً، ال تستخدم أحداً

	 يعمل/تعمل لدى األرسة بدون أجر 
	 بحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف العقــد 

األخر.

جــدول يوضــح تطــور نســبة النســاء العامــالت إىل الرجال 
ــب  ــر( حس ــنة فأك ــة )15 س ــة العمري ــني يف الفئ العامل
ــام / خــاص( وحســب املحافظــة،  ــي/ ع القطــاع )حكوم

ــد األخــر. ــف(، يف العق )حر/ري

ــني  ــال العامل ــالت والرج ــع النســبي للنســاء العام التوزي
يف الفئــة العمريــة )15ســنة فأكــر( حســب أقســام 
النشــاط االقتصــادي: صناعــي – زراعــي - تجــاري - 
مصــارف وصرفــة - صحــي )طبابــة واستشــفاء( - طاقــة 
– بــرول وتعديــن – اتصــاالت ومعلومــات- تربــوي-  
أعــامل إغاثيــة – ســلك أمنــي وعســكري...إلخ وبحســب 
ــر. ــد األخ ــف( يف العق ــة، )حر/ري املحافظــة، املنطق

نسبة النساء العامالت إىل غر العامالت حسب:خصائص عاملة النساء.
الحالة الزواجية 

 التحصيل العلمي
وبحســب، املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف العقــد 

األخــر.

	 الجهاز االحصايئ

ــن النســاء والرجــال بحســب البطالة ــكل م ــة ل معــدالت البطال
الحالــة التعليميــة، الخــرة الســابقة يف العمــل، املحافظــة، 
املنطقــة، )حر/ريــف(، والفئــة العمريــة يف العقــد 

األخــر.

	 الجهاز االحصايئ

نســبة النســاء العامــالت إىل الرجــال العاملــني يف األجهــزة الجهاز اإلداري للدولة
اإلداريــة للدولــة، ونــوع الجهــاز الحكومــي: أمنــي/ 

ــخ. ــكري، مدين،...إل عس

	 الجهاز االحصايئ
	 الجهاز االداري للدولة 
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مجــال  يف  املــرأة   -2
الــذايت التوظيــف  

املرأة كصاحبة منشأة
)املؤسسة(

	 نســبة النســاء إىل الرجــال ممــن ميتلكن/ميتلكــون 
املنشآت/املؤسســات

	 عــدد ونســبة املنشــآت التــي تــدار مــن قبــل النســاء 
مقارنــة بأعــداد املنشــآت التــي تــدار مــن قبــل الرجــال 
يف العقــد األخــر )حســب عــدد العاملــني يف املنشــأة(. 

	 الجهاز االحصايئ
	 وزارة العمل

	 مراكز رصد أوضاع النساء 

الهيكل املهني لقوة 3- خريطة العمل 
عمل النساء.

ــة  ــوة العامل جــدول يوضــح تطــور نســبة النســاء يف الق
ــات  ــة والخدم ــة والصناع ــن: الزراع ــال يف كل م إىل الرج
بحســب، املحافظــة، املنطقــة )حــر/ ريــف(، يف العقــد 

األخــر.

	 الجهاز االحصايئ
	 وزارة العمل

	 مراكز رصد أوضاع النساء

جــدول يوضــح توزيــع قــوة عمــل النســاء حســب 
املهنــة )رجــال التريــع وكبــار املســؤولني -األخصائيــون 
وأصحــاب املهــن العلميــة – الفنيــون -القامئــون باألعــامل 
الكتابيــة -العاملــون يف الخدمــات- املزارعــون - الحرفيون 

ــة(. ــع - عــامل املهــن العادي - عــامل تشــغيل املصان

الهيكل القطاعي لقوة 
عمل النساء

نسبة النساء إىل الرجال يف القطاعات التالية: 
ــذي،  ــايئ، التنفي ــي، القض ــي، التريع ــاع الحكوم 	 القط

ــخ ــي، اإلداري ....إل األمن
	 القطاع الصناعي.
	 القطاع الزراعي.

	 القطاع الربوي )بكل مكوناته(
	 قطــاع األبحــاث والدراســات )الحكومــي والخــاص 

االختصاصــات( ومبختلــف 
	 القطاع الصحي/اإلستشفايئ القطاع

	 القطاع اإلقتصادي/ مصارف/بورصة.... 
	 القطاع التجاري

	 قطاع االتصاالت واملعلومات
	 قطاع الخدمات الكتابية

	 قطاع الفنون والحرف
	 قطاع اإلعالم )بكافة مكوناته(

	 الجهاز االحصايئ
	 وزارة العمل

ــاء  ــاع النس ــد أوض ــز رص 	 مراك
ــات ــة القطاع يف كاف

	 الجهاز االداري للدولة 

4- النشاط االقتصادي 
الهاميش

جــدول يوضــح عــدد ونســـبة النســاء إىل الرجــال الذيــن العاملة املستضعفة
بــدون اجـــر حســب  العائليــة  العاملــة  يعملــون يف 
ــر.  ــد األخ ــف(، يف العق ــة، )حر/ري ــة، املنطق املحافظ

	 الجهاز االحصايئ

ــالت  ــاء العام ــبة النس ــدد ونس ــور ع ــح تط ــدول يوض ج
ــي، مقارنــة  ــت خــط الفقــر الوطن ــوايت تعشــن تح الل
بحســب  االقتصاديــة،  الفئــة  نفــس  مــن  بالرجــال 
ــر. ــد األخ ــف(، يف العق ــة،  )حر/ري ــة، املنطق املحافظ
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ــالت  ــاء العام ــبة النس ــدد ونس ــور ع ــح تط ــدول يوض ج
بأجــر يف قطــاع الزراعــة إىل الرجــال العاملــني بأجريف هذا 
القطــاع، بحســب املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، يف 

العقــد األخــر.

ــدون  ــالت ب ــاء العام ــبة النس ــدد ونس ــح ع ــدول يوض ج
أجــر يف قطــاع الزراعــة، إىل الرجــال العاملــني دون أجــر 
يف هــذا القطــاع، بحســب، املحافظــة، املنطقــة )حــر/

ريــف( يف العقــد األخــر. 

5- الوصول إىل األرض 
والتجهيزات والقروض

	 نســبة مــن تــم توريثهــن أراٍض )أمــالك زراعيــة( مــن توارث األرض
ــال،  ــن الرج ــم أراض م ــم توريثه ــن ت ــل م ــاء مقاب النس
ــد  ــف(، يف العق ــة، )حر/ري ــة، املنطق ــب املحافظ بحس

األخــر. 

	 وزارة العدل 
	 املحاكم 

أراض حقوق  امللكية الذيــن ميلكــون  لألشــخاص  املئويــة  النســبة   	
زراعيــة أو لديهــم حقــوق مضمونــة يف االرايض الزراعيــة 
ــوع  ــاً لن ــني( وفق ــكان الزراعي ــوع الس ــل مجم ــن أص )م

ــس. الجن

	 وزارة االسكان
	 وزارة الزراعة 

	 الجهاز االحصايئ 
	 وزارة الصناعة 

	 حصــة املــرأة بــني املــالك أو أصحــاب الحقــوق يف 
االرايض الزراعيــة وفقــاً لنــوع الحيــازة. 

ــة  ــة للنســاء مقارن ــة الفردي 	 نســبة املــزارع ذات امللكي
ــاً مــن الرجــال بحســب املحافظــة،  بتلــك اململوكــة فردي
الثــالث  املســوحات  املنطقــة )حر/ريــف( بحســب 

ــرة. األخ

جــدول يوضــح نســبة املــزارع ذات امللكيــة املشــركة بــني 
النســاء والرجــال إىل مجمــل عــدد املــزارع،
	 بحسب املحافظة، املنطقة )حر/ريف(

	 بحسب املسوحات الثالث األخرة.
جــدول يوضــح نســبة املنــازل ذات امللكيــة الفرديــة 
للنســاء مقارنــة بتلــك اململوكــة فرديــاً مــن قبــل الرجــال،

	 بحسب، املحافظة، املنطقة، )حر/ريف(، 
	 بحسب املسوحات الثالث األخرة

نســبة املؤسســات ذات امللكيــة الفرديــة للنســاء مقارنــة 
بتلــك اململوكــة فرديــاً مــن قبــل الرجــال، بحســب، 

املحافظــة، املنطقــة، )حر/ريــف(، 
بحسب املسوحات الثالث األخرة.
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جــدول يوضــح عــدد ونســبة النســاء الــاليت يســتفدن مــن القروض
القــروض مقارنــة بالرجال،

ــاء إىل  ــة للنس ــروض املمنوح ــة للق ــة املالي ــبة القيم ونس
ــال، ــة للرج ــروض املمنوح ــة للق ــة املالي القيم

ــد  ــف(، يف العق ــة، )حر/ري ــة، املنطق ــب املحافظ بحس
األخــر

	 الجهاز االحصايئ 
	 البنوك

	 التضامن االجتامعي

القسم الخامس: املرأة ورشوط العمل 

ةاملوضوعاحملور
ّ
مصادر مقرتحة للمعلوماتاألدل

1- التمييز يف سوق 
العمل

ــة األجر ــرأة مقارن ــر امل ــط أج ــور متوس ــح تط ــدول يوض ج
ــادي: ــاط االقتص ــب النش ــل حس ــر الرج ــط أج مبتوس

النقــل  البنــاء/  التجــارة/  الصناعــة/  )الزراعــة/ 
ــني  ــات التأم ــلكية /خدم ــلكية والالس ــاالت الس واالتص

األخــر.  العقــد  يف  املاليــة(،  والوســاطة 

	 الجهاز االحصايئ 

متوســط الدخــل يف الســاعة للنســاء مقارنــة بالرجــال 
العاملــني يف الســاعة حســب الوظيفــة والفئــة العمريــة 

حســب املحافظــة، املنطقــة ) حــر/ ريــف( 

	 الجهاز االحصايئ

جــدول يوضــح متوســط أجــر املــرأة مقارنــة مبتوســط 
ــار  ــع وكب ــال التري ــة )رج ــب املهن ــل حس ــر الرج أج
ــة  ــن العلمي ــاب امله ــون وأصح ــؤولني - األخصائي املس
ــون  ــة - العامل ــامل الكتابي ــون باألع ــون- القامئ – الفني
ــون- عــامل تشــغيل  يف الخدمــات- املزارعــون- الحرفي

ــة(. ــن العادي ــع- عــامل امله املصان
جدول يوضح الفجوة يف األجور بني الجنسني.

ــوايت مواقع صنع القرار ــاء الل ــبة النس ــدد ونس ــور ع ــح تط ــدول يوض ج
يشــغلن الوظائــف القياديــة يف القطــاع الحكومــي، 
قياســا إىل عــدد ونســبة الرجــال الذيــن يشــغلون 
ــد  ــي يف العق ــاع الحكوم ــة يف القط ــف القيادي الوظائ

ــر. األخ

	 الجهاز االحصايئ 
	 الجهاز االداري بالدولة 

	 وزارة الخارجية 
	 وزارة الدفاع 

	 وزارة الداخلية 
	 وزارة العدل

جدول يوضح تطور عدد ونسبة و موقع النساء
النساء إىل الرجال يف املناصب القيادية يف الدولة

	 الجهاز االحصايئ 
	 الجهاز االداري بالدولة 
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ــان/ ــب يف الرمل ــام/ نائ ــر ع ــل وزارة / مدي ــر/ وكي وزي
الســلك  يف  عضــو  الدبلومــايس/  الســلك  يف  عضــو 
القضــايئ/ يف األســالك األمنيــة والعســكرية.....إلخ يف 

ــر. ــد األخ العق

ــوايت األجر املنتظم2- وضع املرأة يف العمل ــاء الل ــبة النس ــدد ونس ــور ع ــح تط ــدول يوض ج
يعملــن بأجــر منتظــم قياســاً إىل عــدد الرجــال الذيــن 

ــون بأجــر منتظــم بحســب: يعمل
	 التحصيل العلمي
	 الدرجة الوظيفية

	 املهنة
   يف العقد األخر.      

	 وزارة العمل 
	 الجهاز االحصايئ

الحراك املهني
من مهنة إىل

غرها

جــدول يوضــح نســبة النســاء اللــوايت غــرن مهنتهــن/ 
ــة  ــع املامثل ــن غــروا مهنهــم يف املواق إىل الرجــال الذي

حســب:
	 التحصيل العلمي
	 الدرجة الوظيفية

	 املهنة
	 العمل لحساب الذات/العمل لحساب الغر 

   يف العقد األخر.

	 وزارة العمل
	 الجهاز االحصايئ
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية 

ــال التأمني االجتامعي ــالت إىل الرج ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
ــاً  ــة وفق ــات االجتامعي ــركني يف التأمين ــني املش العامل

ــاع:  للقط
	 حكومي 

	 عام 
	 خاص

يف العقد األخر.

	 وزارة التضامن 
	 الجهاز االحصايئ 

ــال الحامية الصحية ــالت إىل الرج ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
العاملــني املشــركني يف التأمــني الصحــي وفقــاً للقطــاع: 

	 حكومي
	 عام

	 خاص
يف العقد األخر.

	 وزارة الصحة 
	 الجهاز االحصايئ

حامية حقوق العمل 
وإيجاد بيئات عمل 
توفر السالمة واألمن 

ــر  ــة وغ ــل املميت ــات العم ــدالت إصاب ــر يف مع التوات
ــي  ــوع اإلجتامع ــب الن ــة، بحس املميت

	 النقابات العاملية
	 وزارة العمل 
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ــركني الحامية النقابية ــال املش ــاء إىل الرج ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
يف نقابــة )عامليــة أو مهنيــة( بحســب موقعهــن/ 

موقعهــم يف النقابــة: 
	 رئاسة

	 نيابة رئاسة
	 أمانة رس

ــدى الحكومــة أو غرهــا مــن  	 مفوضة/مفــوض ل
األطــراف لتمثيــل النقابــة

	 عضو 
 يف العقد األخر.

	 الجهاز االحصايئ
	 النقابات العاملية
	 النقابات املهنية 

ــال الحامية يف العمل ــالت إىل الرج ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
ــي -  ــاع )حكوم ــاً للقط ــم وفق ــل دائ ــني يف عم العامل

ــاص( ــام - خ ع

	 الجهاز االحصايئ
	 وزارة العمل
	 قانون العمل

	 وزارة التضامن االجتامعي 
	 مراكز رصد اوضاع املرأة 

	 النقابات املهنية 
	 النقابات العاملية 

ــال  ــالت إىل الرج ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
العاملــني بعقــد قانــوين وفقــاً للقطــاع )حكومــي - عــام 

– خــاص(.

ــال  ــالت إىل الرج ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
العاملــني املنســحبني مــن ســوق العمــل وفقــاً للقطــاع 
)حكومــي - عــام - خاص( بحســب أســباب االنســحاب.

األمومــة  إلجــازة  القانونيــة  الفــرة  توضــح  الئحــة 
ونســـبة النســاء الــاليت ميـــارسن هــذا الحــق إىل اللــوايت 
ال ميارســنها، وفقــاً للقطــاع ) حكومــي - عــام – خــاص(، 
ــد األخــر )أو يف الســنوات الخمــس األخــرة(. يف العق

ــاء  ــني النس ــل ب ــات العم ــبة إصاب ــح نس ــدول يوض ج
للقطــاع  وفقــاً  العاملــني  الرجــال  إىل  العامــالت 
)حكومــي - عــام - خــاص( يف العقــد األخــر )أو يف 

األخــرة(. الخمــس  الســنوات 

جــدول يوضــح نســبة العامــالت الخاضعــات ملزايــا 
التقاعــد مقارنــة بالرجــال وفقــأً للقطــاع )حكومي/عــام 
ــس  ــنوات الخم ــر )أو يف الس ــد األخ ــاص، يف العق / خ

األخــرة(.   
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جــدول يوضــح نســبة النســاء الاليت يعملن يف نشــاطات اهدار املؤهالت
ال تتوافــق مــع مؤهالتهــن إىل الرجــال الذيــن يعملــون 
بحســب  مؤهالتهــم  مــع  تتوافــق  ال  نشــاطات  يف 

ــرة. ــالث األخ ــوحات الث املس

	 الجهاز االحصايئ 
	 وزارة العمل 

	 مراكز رصد أوضاع املرأة 

جــدول يوضــح نســبة أصحــاب العمــل الذيــن يوفــرون التسهيالت يف العمل
ريــاض أطفــال يف مــكان العمــل حيــث تعمــل النســاء 
العمــل حيــث تعمــل  إىل مجمــل عــدد أصحــاب 
النســاء، ونســبة النســاء العامــالت الــاليت يســتفدن 

ــرة. ــالث األخ ــوحات الث ــب املس ــا حس منه

	 الجهاز االحصايئ 
	 النقابات العاملية
	 النقابات املهنية 

	 وزارة العمل 

جــدول يوضــح نســبة املصانــع واملؤسســات والــركات 
ــاً  ــا قياس ــالت فيه ــاء العام ــات ألبن ــر حضان ــي توف الت
ــركات، ونســبة  ــع واملؤسســات وال ــل املصان إىل مجم
ــا إىل  ــا قياس ــتفدن منه ــوايت يس ــالت الل ــاء العام النس
ــب املســوحات  ــالت، حس ــدد النســاء العام ــل ع مجم

ــالث األخــرة. الث

جــدول يوضــح متوســط عــدد ســنوات العمــل املتوجبة الرقي
لرقيــة املــرأة العاملــة مقارنــة مبتوســط عــدد ســنوات 
العمــل املتوجبــة لرقيــة الرجــل العامــل وفقــاً للقطــاع 

)حكومــي – عــام - خــاص( يف العقــد األخــر.

	 النقابات املهنية
	 النقابات العاملية

	 وزارة العمل
	 الجهاز االحصايئ الوطني
	 مراكز رصد أوضاع املرأة

جــدول يوضــح متوســط عــدد الســنوات املتوجبــة 
لرقيــة املــرأة العاملــة مقارنــة مبتوســط عدد الســنوات 
املتوجبــة لرقيــة الرجــل العامــل وفقــاً للمهــن )رجــال 
وأصحــاب  املســؤولني-األخصائيون  وكبــار  التريــع 
باألعــامل  القامئــون  الفنيــون-   – العلميــة  املهــن 
العاملــون يف الخدمــات – املزارعــون –  الكتابيــة - 
ــن  ــامل امله ــع- ع ــغيل املصان ــامل تش ــون - ع الحرفي

العاديــة( يف العقــد األخــر.

ــم  ــوايت ت ــالت الل ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
الذيــن تــم  إىل الرجــال العاملــني  ترقيتهــن قياســاً 
ترقيتهــم حســب القطــاع )حكومــي – عــام – خــاص( 

ــر.  ــد األخ يف العق

ملحوظة: 

ملزيد من املؤرشات حول التنمية املستدامة يرجي اإلطالع عى مجال الصحة مساهمة املراة يف البيئة ص 168-166.
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ــم  ــوايت ت ــالت الل ــاء العام ــبة النس ــح نس ــدول يوض ج
الذيــن تــم  ترقيتهــن قياســا إىل الرجــال العاملــني 
وكبــار  التريــع  )رجــال  املهــن  حســب  ترقيتهــم 
املســؤولني - األخصائيــون وأصحــاب املهــن العلميــة – 
الفنيــون - القامئــون باألعــامل الكتابيــة - العاملــون يف 
الخدمــات – املزارعــون – الحرفيــون - عــامل تشــغيل 
ــر. ــد األخ ــة( يف العق ــن العادي ــامل امله ــع - ع املصان

جــدول يوضــح تطــور عــدد ونســبة النســاء/إىل الرجــال استمرارية العمل3- مزايا العمل
وفقــاً للوضــع يف الوظيفــة )دائــم/ مؤقــت/ موســمي( 

يف املواقــع املامثلــة وتوزيعهــن وفقــاً إىل:
	 الوضع يف العمل

	 املهنة
	 القطاع

   يف العقد االخر.

	 الضامن االجتامعي
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية
	 وزارة العمل

	 الجهاز االحصايئ الوطني
	 مراكز رصد أوضاع املرأة

جــدول يوضــح تطــور عــدد النســاء الــاليت رصفــن الرف من العمل
مــن العمــل بســبب )الــزواج /املرض/الحمل/االمومــة( 

ــاً: ــن وفق وتوزيعه
	 الوضع يف العمل

	 املهنة
	 القطاع

   يف العقد االخر.

	 الضامن االجتامعي
	 النقابات املهنية

	 النقابات العاملية
	 وزارة العمل

	 الجهاز االحصايئ الوطني
	 مراكز رصد أوضاع املرأة

	 تصاريح ترك العمل 
جدول يوضح تطور تركيب البطالة وفقاً إىل:تركيب البطالة النسائية4- البطالة النسائية 

	 الجنس 
	 فئات العمر

	 مستوى التعليم
	 مستوى التأهيل املهني

	 الوضع يف العمل
	 قطاع النشاط

	  الحالة الزواجية )عزوبة/زواج/طالق/ترمل(
	 املحافظة

   بحسب املسوحات االحصائية الثالث  االخرة.

	 الجهاز االحصايئ الوطني.
	 وزارة العمل

	 النقابات املهنية
	 االتحاد العام للعامل

	 الضامن االجتامعي
	 تصاريح ترك العمل

	 مراكز رصد أوضاع املرأة
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مكافحة البطالة 
النسائية

النســاء  ونســبة  أعــداد  تطــور  يوضــح  جــدول 
املســتفيدات/ إىل الرجــال املســتفيدين مــن برامــج 
إلعــداد املتعطــالت عــن العمــل والــاليت تابعــن هــذه 

الرامــج وفقــاً:
الوضع يف العمل

	 املهنة
	 القطاع

	 الوضع العائي
	 املستوى التعليمي
    يف العقد االخر.

	 النقابات املهنية
	 وزارة العمل

	 مركز رصد أوضاع املرأة

الدخول إىل ميدان 
العمل املدفوع االجر

ــة الحصــول عــى وظيفــة  جــدول يوضــح تطــور كيفي
ــة( ــات إجتامعي ــان / عالق ــابقة / امتح ــل )مس العم

والتوزيع وفقاً إىل:
	 الجنس

	 الوضع يف العمل 
	 املهنة

	 القطاع 
	 املرتبة

   يف العقد االخر.

	 وزارة العمل
	 الضامن االجتامعي

	 جهاز التنظيم واالدارة للجهاز 
الحكومي

أمناط نزاعات العمل 5- نزاعات العمل
الخاصة باملرأة العاملة

ــل  ــات العم ــوع نزاع ــدد ون ــور ع ــح تط ــدول يوض ج
ــة(  ــات مؤسســية/نزاعات فردي ــات جامعية/نزاع )نزاع
ــا  ــن وتوزعه ــب خاصــة به ــى مطال ــي تنطــوي ع والت

ــاً: وفق
	 الوضع يف العمل

	 املهنة
	 املرتبة

	 القطاع 
   يف العقد االخر.

	 وزارة العمل
	 النقابات املهنية

	 االتحاد العام للعامل
	 مراكز رصد أوضاع املرأة

جدول بتطور أسباب النزاعات:مواضيع النزاعات
	 دوام العمل

	 رشوط العمل
	 التحرش الجني يف بيئة العمل

	 الزواج
	 الحمل
	 الوضع 

	 االمومة 
	 االنتساب إىل نقابة يف العقد االخر.

	 وزارة العمل
	 وزارة العدل

	 النقابات املهنية
	 االتحاد العام للعامل

	 مراكز رصد أوضاع املرأة
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كيفية فض النزاعات
وامكانية اللجوء للقضاء

ــا اللجــوء  ــم فيه ــي ت جــدول يوضــح عــدد املــرات الت
إىل القضــاء أو إىل وســائل لفــض النزاعــات )عــر وزارة 
العمل/عــر النقابات/اتفــاق مبــارش مــع املؤسســة/

تراجــع عــن املطالــب / غــر ذلــك( وحــني تكــون املــرأة 
ــزاع وتوزيعهــا وفقــاً: طرفــاً يف الن

	 الوضع يف العمل
	 املهنة

	 القطاع
   يف العقد االخر.

	 املحاكم 
	 وزارة العدل

	 الجهاز االحصايئ

6- تعليم وتدريب املرأة 
العاملة

التمييز بني املرأة 
والرجل يف التدريب ويف 

السفر للخارج.

التدريبيــة  الرامــج  ونســبة  عــدد  يوضــح  جــدول 
الخاصــة بتنميــة املهــارات اإلداريــة والتقنيــة املقدمــة 
للنســاء مقارنــة بعــدد ونســبة الرامــج التدريبيــة 
الخاصــة بتنميــة املهــارات اإلداريــة والتقنيــة املقدمــة 
للرجــال وفقــاً للقطــاع )حكومــي – عــام – خــاص( يف 

ــر. ــد األخ العق

	 الجهاز االحصايئ 
	 املراكز التدريبية للعاملني 

بالدولة وزارة الخارجية 

جــدول يوضــح عــدد ونســبة املنــح الخارجيــة املقدمــة 
للعامــالت مقارنــة بعــدد ونســبة املنــح الخارجيــة 
املقدمــة للرجــال يف بيئــات العمــل املامثلــة، وفقــاً 
للقطــاع )حكومــي – عــام – خــاص( يف العقــد األخــر.
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1- املرأة والتنمية 
املستدامة 

وجــود/ ال وجــود ملعاهــدات أو التفاقيــات املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
التنميــة  حــول  إقليميــة  أو  دوليــة 
املســتدامة و مــدى مصادقــة الدولــة عليهــا 

و االلتــزام بهــا

الحكوميــة  التدابــر   / القــرارات 
املســتدامة  التنميــة  بخصــوص 

ــة  ــراءات الحكومي ــر و اإلج ــة بالتداب الئح
ذات الصلــة مبتوجبــات تطبيــق مندرجــات 
ــل  ــن قب ــذة م ــتدامة واملتخ التنميــة املس

اإلدارات الرســمية

اعتــامد ميزانيــة خاصــة مــن ميزانيــات 
وزارة البيئــة / وزارة الزراعــة  )وغرهــا( 
لتطبيــق  املاليــة  املســتلزمات  لتوفــر 

املســتدامة التنميــة 

ــة  ــق كاف ــي لتطبي ــج الوطن الرنام
املســتدامة  التنميــة  مندرجــات 
وإطــالق حمــالت تربويــة، إعالمية، 
توعويــة والتدريــب عــى تطبيقهــا 

ــك ــب ذل ــام يتطل حيث

وطنــي  برنامــج  وجــود  عــدم  وجــود/ 
التنميــة  متطلبــات  كافــة  لتحقيــق 
ــم  ــة و تقيي ــج متابع ــع برام ــتدامة م املس
ملــا ينجــز و برمجــة مــا قــد فــات إنجــازه 
مــن قبــل هيئــات، لجــان، أفــراد، مــن ذوي 

الكفــاءة و  االختصــاص 

إرشاك املرأة واملجتمع املدين يف 
التنمية املستدامة

إدارة  يف  املــرأة  إرشاك  /عــدم  إرشاك   	
ــتهالك  ــالل االس ــن خ ــة م ــوارد الطبيعي امل

التصحــر. للميــاه وملواجهــة  الرشــيد 

بــني  رشاكات  إقامــة  إقامة/عــدم   	
النســائية  واملنظــامت  الحكومــات 
ــني  ــدين واملختص ــع امل ــن املجتم ــا م وغره
اســراتيجيات  لوضــع  املناخــي  بالتغــر 
التغــر  ســلبيات  مــن  وبرامج وقائيــة 

ملناخــي. ا

مــع  الحكومــة  إرشاك  /عــدم  إرشاك   	
ــع  ــامت املجتم ــائية ومنظ ــامت النس املنظ
املناخــي  بالتغــر  واملختصــني  املــدين 
عــى  وتدريــب  توعيــة  برامــج  لوضــع 
ــبل  ــة وس ــوارث الطبيعي ــب من الك التحس

الحاميــة منهــا.
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للنســاء  منــح  تأمــني  عــدم  تأمــني/   	
ــات  ــاث والدراس ــع األبح ــات يف وض الراغب
يف  ودورهــا  املســتدامة  التنميــة  حــول 
اســتمرار الــدورة االقتصاديــة وتطويرهــا 
والحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة وإمكانيــة 
تطويرهــا لالســتجابة  للزيــادة املطــردة 

للســكان.

ــق  ــايس يف تحق ــك أس ــرأة كري امل
ــتدامة ــة املس التنمي

ــز  	 توفر/عــدم توفــر تدابــر دعــم وتحفي
باملــرأة،  للنهــوض  الوطنيــة  لآلليــات 
ومنظــامت املجتمــع املــدين لتــويل أدواراً 
ــة  ــذ الدول ــد تنفي ــة ورص ــة يف متابع قيادي
اللتزاماتهــا بتحقيــق التنميــة املســتدامة 

ومســاءلتها بهــذا الخصــوص. 

	 مراكز رصد أوضاع املرأة.
	 منظامت املجتمع املدين 

	 الضامن االجتامعي
	 وزارة العمل

توعيــة  حمــالت  توفــر  توفر/عــدم   	
املواطنــني  وتثقيــف  لتعريــف  إعالميــة 
ــمولية  ــتدامة وبش ــة املس ــداف التنمي بأه
ــات  ــراد والجامع ــة األف ــى كاف ــا ع فوائده

أحــداً. تســتثني  أن  دون 

ــة  ــوارات عام ــم ح ــدم تنظي ــم/ ع 	 تنظي
هادفــة لتأكيــد دور التنميــة املســتدامة يف 
تقليــص الفقــر، البطالــة، التصحــر، التمييــز 

والعنــف ضــد املــرأة.

	 اعتبــار / عــدم اعتبــار املســاواة بــني 
الجنســني وتعميــم النــوع االجتامعــي يف 
كافــة السياســات واالســراتيجيات والرامــج 
التنميــة  لتحقيــق  حاســمة  رشوطــاً 

املســتدامة.




