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 مدٌر عام التخطٌط والسٌاسات فً وزارة شؤون المراة 

 وعضو الفرٌق الوطنً الجندة التنمٌة المستدامة
االسكوا -وعضو اللجنة الفرعٌة االلقلٌمٌة لتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  
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 ممخص الدراسة

تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف تيدؼ ىذه الدراسة الى تحميؿ العالقة ما بيف ادماج النكع االجتماعي ك
تطكير أداة تـ استخداـ منيج تحميؿ المضمكف مف خالؿ  ، كقد2030في اىداؼ التنمية المستدامة 

الدماج النكع االجتماعي تتضمف اربعة ابعاد اساسية، كىي تحميؿ النكع االجتماعي، كتخطيط خاصة 
كتقييـ تستجيب لمنكع االجتماعي، ككؿ النكع االجتماعي، كالتدريب عمى النكع االجتماعي، كمتابعة 

بعد يتضمف اربعة فقرات اساسية عمى شكؿ اسئمة، كقد تـ ايجاد العالقة ما بيف كؿ بعد كبيف ابعاد 
كغايات، مف خالؿ اجابات  2030المساكاة بيف الجنسيف المستخدمة في اىداؼ التنمية المستدامة 

حيث تـ . ة باالدماج كعالقتيا بكؿ غايةعمى كؿ عبارة مف العبارات الخاص( 5-0مف )رقمية 
كتطرقت الكرقة . االعتماد عمى كثائؽ االستراتيجيات، كالبرامج، لمكصكؿ الى اجابات رقمية تقديرية

، 2000الى استخداـ نفس األداة الى ابعاد المساكاة بيف الجنسيف في كؿ مف اىداؼ األلفية 
الثبات قكة العالقة ما بيف االدماج  2030نسيف كاالستراتيجية الكطنية لتعزيز المساكاة بيف الج

 .كالمساكاة بيف الجنسيف، كلنتنبؤ لممستقبؿ مف خالؿ الماضي، كدراسة الحاضر

كقد اظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج اليامة كالتي تمثمت بالعمـك بأف ىناؾ عالقة طردية قكية 
كالنتيجة الثانية . في التنمية المستدامة فبيف ادماج النكع االجتماعي كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسي

اظيرت أف نسبة ادماج النكع االجتماعي في اىداؼ األلفية كاالستراتيجية الكطنية لتعزيز المساكاة 
كىذا انعكس سمبا عمى جسر الفجكة بيف الجنسيف اال في قطاع التعميـ  %54بيف الجنسيف بمغت 

لدراسة اف نسبة ادماج النكع االجتماعي لتحقيؽ كتشير نتائج ا%. 72حيث بمغت نسبة االدماج 
، كىذا مؤشر خطر عمى قدرة الدكلة %41المساكاة بيف الجنسيف في اىداؼ التنمية المستدامة بمغت 

الدراسة أف اكثر محكر سيتـ احراز  كاستنتجت. 2030عمى جسر الفجكة بيف الجنسيف خالؿ فترة 
لمرأة، كجاء ىذا االستنتاج لحصكلو عمى اعمى نسبة التقدـ عميو ىك محك القضاء عمى العنؼ ضد ا

، كتتخكؼ الدراسة مف اف محكر انياء كافة اشكاؿ التمييز ضد المرأة %59ادماج كالتي بمغت 
حيث . عمى الرغـ مف انو أكلكية كطنية عالية% 29سيراكح مكانو لحصكلو عمى نسبة ادماج بمغت 
تمران خاصة لنقاش قضية ادماج النكع االجتماعي لما اكصت الدراسة بضركرة عقد الحركة النسكية مؤ
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فقرات كؿ بعد بشكؿ مفصؿ لمكقكؼ عمى  تحقيؽ الغايات، كدراسةليا تأثير عمى المستكل عمى 
  .الثغرات التي منعت مف تطبيؽ تمؾ الفقرات
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 الفصل األول

 الدراسة مقدمة .1

كالجماعات في ام مجتمع بغض النظر  دافة االفراألف التنمية المستدامة اصبحت مطمبان ضركريان لؾ
عف كينكنتو، كألف الحؽ في التنمية ىك جيد كافة المؤسسات كالمنظمات الدكلية كاالقميمية كالمحمية 
لمكصكؿ اليو، كاف ال بد مف إبراز قضية المساكاة بيف الجنسيف كاحد أىـ االكلكيات الدكلية كالكطنية 

كدائمان ما تبرز . جكانبيا االجتماعية، كاالقتصادية، كالسياسية، كالثقافيةلمتنمية المستدامة في جميع 
الحاجة لألىتماـ باحتياجات كؿ مف النساء كالرجاؿ عمى حد سكاء مف الكاقع المعاش الذم يعيشة 
 .افراد ىذا المجتمع ، كما يعانكه مف مستكيات المعيشة، كالحماية االجتماعية، كحالة الرفاه اجماالن 

كالصادر عف المنتدل االقتصادم العالمي أف  2018التقرير العالمي لمفجكة بيف الجنسيف عاـ  يشير
حالة الالمساكاة بيف الجنسيف ما زالت مستمرة في جميع دكؿ العالـ كلكف بنسب متفاكتة، فعمى الرغـ 

عي ال يزاؿ مف التقدـ الحاصؿ عالميان عف جسر الفجكة في االجكر إال اف الكاقع السياسي كاالجتما
عاـ لجسر الفجكة  200يشيد تراجعان مقارنة مع الرجؿ، كيقدر التقرير أف بعض الدكؿ تحتاج الى 

كتظير نتائج التقرير بأف . عامان حتى تحقؽ حالة المساكاة 60بيف الجنسيف، كبعضيا يحتاج الى 
في التعميـ  ئؿ الدكؿ مف حيث جسر فجكة النكع االجتماعيابمداف شماؿ اكركبا سيطرت عمى اك

كالصحة، كالكضع االقتصادم كالتمكيف السياسي بالمقابؿ فإف الدكؿ العربية كخاصة اليمف جاءت في 
كىذا يبرز سؤاال جكىريان عف قدرة الحركة النسكية في الدكؿ العربية . مكاقع متأخرة في جسر الفجكة

  2.مف المحاؽ بغيرىا مف الدكؿ في تغيير كتطكير السياسات كالتشريعات

إف التقرير العالمي لقياس الفجكة بيف الجنسيف يضع أمامنا تحدم دراسة الكسائؿ كاالساليب الالزمة 
 .لجسر الفجكة بيف الجنسيف لتنعكس عمى عممية التنمية المستدامة ككؿ

 

                                                           
2
 https://www.alhurra.com/a  التقرٌر العالمً للفجوة بٌن الجنسٌن، ملخص عن التقرٌر منشور فً   

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-200-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/472378.html
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 الدراسة مبررات .2

 :كىي مكرأ لعدة الدراسة ىذه مبررات تأتي

 في دراسة السبؿ لمكصكؿ الى تحقيؽ المساكاة حدكدية االكراؽ العممية العربية التي تساىـ ـ
 .بيف الجنسيف

  يشكؿ المساكاة بيف الجنسيف محكران دكليان ىامان في عممية التنمية المستدامة في العقكد األخيرة
 .مما يتطمب دراسة المقاربات الالزمة كتكطينيا محميان 

 نادم بيا النظرية النسكية تعتبر دراسة ادماج النكع االجتماعي كاحد االدكات اليامة التي ت
 .لما ليا انعكاس كاضح عمى التقدـ التنمكم لكال الجنسيف

 

 مشكمة الدراسة .3

ىناؾ عدد كبير مف الدراسات االجنبية التي تدرس مكضكع المساكاة بيف الجنسيف، كغالبية ىذه 
در اف تتطرؽ الدراسات تركز عمى المشاكؿ التي تكاجو قضايا المرأة كتدعك الى حميا، كلكف مف النا

الدراسات الى االدكات الالزمة لجسر الفجكة عمى الرغـ مف الدعكة الييا كخاصة في الدكؿ العربية 
المحيطة كفمسطيف، فتاتي ىذه الدراسة لتدرس أىـ اداة لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف بشكؿ مف 

 :التفصيؿ، كستجيب ىذه الدراسة عف سؤاؿ رئيسي كىك

الجنسين في المجتمع الفمسطيني من خالل ادماج قضايا النوع  كيف نحقق المساواة بين
 ؟2030 االجتماعي في اهداف التنمية المستدامة

أهمية الدراسة  .4

تأتي أىمية ىذه الدراسة مف انيا ستساىـ في رفد الخطط الكطنية المحمية، كربما ستساىـ في 
خطكاتيا عمى الخطط التنفيذية المختمفة  انعكاسيا اقميميا كدكليان مف خالؿ االستفادة منيا في تطبيؽ

 .الخاصة بمكضكع المساكاة بيف الجنسيف كالتنمية
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أهداف الدراسة  .5

: تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

مية لتحقيؽ ادماج قضايا النكع االجتماعي في عممية التف ابعادالتعرؼ عمى  :الهدف الرئيسي
 .البعادالمساةاة بيف الجنسيف، كقكة ىذه ا

: كسيتحقؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ األىداؼ الفرعية التالية

 .عمى مفيـك المساكاة بيف الجنسيفالتعرؼ  .1
 .إدماج قضايا النكع االجنماعي كابعادعمى مفيـك  التعرؼ .2
في المساكاة بيف الجنسيف  ابعاد ادماج النكع االجتماعي كابعاد  التعرؼ عمى العالقة ما بيف .3

  .2030كالتنمية المستدامة 

 

 محددات الدراسة .6

تتحدد معالـ ىذه الدراسة باالعتمادة عمى األدكات الدكلية الخاصة باالمـ المتحدة كمف ثـ تنطمؽ الى 
كترتكز عمى  .كاقع المجتمع الفمسطيني كمقاربتو التنمكية المعمكؿ بيا، لمكصكؿ الى اىداؼ الدراسة

، 2016-2014لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف ، كالخطة االستراتيجية الكطنية 2000اىداؼ األلفية 
 .2030، كبرامج المكازنة، كاىداؼ التنمية المستدامة 2022-2017ككذلؾ خطة 

 :إجراءات الدراسة .7
 مف خالؿ لمكصكؿ الى االجابة عمى السؤاؿ الرئيسي  تـ تطكيرىاتعتمد الدراسة عمى ادكات تحميمة 

أف عممية التنمية المستدامة تتاثر بمقاربات دكلية كتتأثر  حيثالدكلية كالكطنية معان  الكثائؽاستخداـ 
ة كمف االدكات الياـ. بعضيا البعض بالمقاربات الكطنية، كالتي ال يمكف يأم حاؿ فصميا عف

، يقابميا 2030كاىداؼ التنمية المستدامة  2015-2000المستخدمة ليذا التحميؿ اىداؼ األلفية 
 .ط كالبرامج الكطنيةالخطأدكات كطنية تتمثؿ في منيجية 
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كقد تـ استخداـ تحميؿ المضمكف لمكثائؽ كالمعمكمات لمكصكؿ الى صكرة كاضحة لممستقبؿ مف خالؿ 
كيتضمف فصؿ التحميؿ شرح مفصؿ لتطكير أداة االدماج ككيفية  .الماضي كاستقراء الحاضر

 .استخداميا
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 الفصل الثاني

 االطار المفاىيمي

 نسكيةالنظرية اؿ .1

يرتبط مفيـك المساكاة ما بيف الجنسيف مع مفيـك النسكية أك النظرية النسكية أك الحركة النسكية، 
كالتي تمثؿ قالب االفكار كالفرضيات المختمفة لمنظريات كالحركات االجتماعية كالسياسية 

اليدؼ النيائي كيعد . كاالقتصادية، كالعديد مف الفمسفات التي تحركيا قضايا المرأة كالدفاع عنيا
لمجمكع الفاعميف في ىذه الحركة مف كال الجنسيف كمف مختمؼ التيارات الفكرية القضاء عمى كافة 

اشكاؿ التمييز المرتبطة بالجنس، كيدعك ىؤالء الى منح الفرص لمجميع النساء كالرجاؿ بالمشاركة في 
كية الجنسية كما يرتبط بيا مف كينطمؽ النسكيكف مف فكرة أف الو. كافة مجاالت الحياة بحرية كآماف

تماعية، مفاىيـ لمنكع االجتماعي تحددىا البنية االجتماعية التي تنعكس عمى قضايا المساكاة االج
 3.كاالقتصادية، كالسياسية

يتمحكر عمؿ النظرية النسكية في مجاالت عديدة تتقاطع مع عمـ االجتماع، كعمـ االنساف، 
لسفة، عدا عف الدراسات النسائية كتركز عمى مكاضيع حساسة كاالقتصاد، كالتاريخ كالفف، كالؼ

بمعنى اىماؿ كرامة االنساف كحقكقو كمعاممة الشخص  كالتمييز العنصرم، كالنمطية، كالتشيء
 4.، كالقمع، كالسمطة األبكية، كالذككرةكشيء

اؿ التمييز ضد كمقابؿ االتفاؽ الشامؿ ما بيف النسكيكف عمى اليدؼ المنكم تحقيقو بانياء كافة اشؾ
المراة نجد أف النسكيكف يختمفكف فيما بينيـ عمى اسباب انعداـ المساكاة ككيفية تحقيقيا، حيث ال 

يغة شمكلية مكحدة لكافة النسكييف، كالسبب االساسي في ذلؾ يعكد الى تعدد الحركات يكجد ىناؾ ص
المجتمعات كتحمؿ افكاران كااليديكلكجيات الفكرية لمنسكييف، حيث تنتشر تمؾ الحركات في كافة 

 5.مختمفة

                                                           
3
 the Rise of Neoliberal Feminism", Cultural Studies. (2014) Vol. 28 (3), pgs. 424  

4  Zajko, Vanda (2006). Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought . 

Oxford: Oxford University Press.  445صفحة . ISBN 0-19-927438-X 

5 Chodorow, Nancy (1989). Feminism and psychoanalytic theory . New Haven, Conn.: Yale 

University Press. ISBN 978-0-300-05116-2 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502386.2013.857361
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-19-927438-X
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كفي الحركات السياسية نجد اختالفات جكىرية في تفسير المساكاة بيف الجنسيف كالعالقة بينيما، 
ة في المجتمع مف خالؿ القياـ اكاة الفردية لكؿ مف الرجؿ كالمرأفالنسكية الميبرالية تيدؼ الى المس

ف كالسياسات، كمع الحفاظ عمى تكازف المجتمع باجراءات عادلة تراعي قضايا الجنسيف لمقكاني
، كتؤمف الميبرالية بقكة المرأة بصكرة فردية بعيدان عف الطبقية كالحركية لمعمؿ عمى التمكيف كتماسكو
كعمى عكس ذلؾ نجد الراديكالية النسكية تعتبر باف العالقة ما بيف الرجؿ كالمراة الحالية . كالمساكاة

مجتمع لي لمبنية المجتمعية سمحت لمسيطرة الذككرية العميا، كاعادة بناء اؿتغيير ؾ ىاىي لحالة تـ في
االبكم  النظاـكفؽ ما تقضتيو حاجة الذككر، كالحؿ االمثؿ الستعادة المراة حقكقيا ىك القضاء عمى 

 6.نيائيان 

ماركسية بالمقابؿ فإننا نجد تكجو النسكية االشتراكية الماركسية تأتي في االطار الشامؿ لمنظرية اؿ
حيث تعتبر قضية المرأة كجزء كنتيجة لممجتمع الرأسمالي، كترل باف التمييز ضد المرأة كاستغالليا 
ما ىك الى امتداد لحالة التمييز كاالستغالؿ التي يقـك بيا اصحاب العمؿ لمعماؿ، كترل النسكية 

جر ىك عممية تحقير لقكة االشتراكية بأف العمؿ المنزلي لممرأة بدكف أجر، كحتى العمؿ المدفكع اال
عمؿ المرأة  مف الطبقة العميا، كتؤمف النسكية االشتراكية بأف النياء التمييز كاالستغالؿ ضد المرأة 

 .ىك العمؿ عمى تغيير بنية المجتمع كميان كبالتالي تغيير كضع المرأة

ة عالمية، كتكجو أما النسكية ما بعد الككلكنكلية أك نسكية الجنكب فتيتـ في قضايا المراة بصكر
انتقادات الذعة لنسكية الشماؿ مف االفتراضات التي تطمقيا عف نساء الجنكب مف أنيف ضحايا 

 .سمبيات في حيف اف نساء الشماؿ متعممات كفي مكاقع متشابو مع اقرانيف مف الرجاؿ

ؿ التدمير اما النسكية البيئية فترل اف التمييز ضد المرأة ناتج عف استغالؿ الرجؿ لمحيطة مف خال
 .البيئي كقمع المراة، كترل البيئية باف ىناؾ عالقة بيف التمييز ضد المراة كالتدمير البيئي لمطبيعة

كىناؾ عدة تيارات مختمفة ظيرت كالنسكية الالسمطكية التي تعارض المفيـك التقميدم لألسرة كادكار 
ديف ىك السبب الرئيسي الضطياد ككذلؾ النسكية الدينية التي تعتبر أف اؿ. كؿ مف الرجؿ كالمرأة

بالمقابؿ لذلؾ نجد اف ىناؾ نسكية دينية، فالنسكية الييكدية حركة تيدؼ الى تمكيف المراة  .المرأة
قياديان، كالسماح بالحقكؽ المتساكية في الزكاج كالسماح بالطالؽ، كتكلي مناصب عميا في الكنيس 

ة المسيحية تيدؼ الى المساكاة بيف الرجؿ في حيف النسكم. الييكدم، كحقيا في أف تككف حاخاـ

                                                           
6
  Willis, "Radical Feminism and Feminist Radicalism", p. 117 
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كالمرأة أخالقيان كاجتماعيان، كركحيان، مف خالؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية، تؤمف النسكية المسيحية بأف 
 .اهلل ال يميز بيف الناس عمى اساس الجنس كالعرؽ كيستدلكف مف الكتاب المقدس عمى ذلؾ

ات كىي النظرية السياسية النسكية، كتؤكد ىذه النظرية الى ذلؾ ظيرت نظرية جديدة أكاخر الثمانيف
كميمة .عمى أف الدكلة كسياساتيا العامة، كبما فييا مف مؤسسات تؤثر عمى العالقة ما بيف الجنسيف

ىذه النظرية تحميؿ السياسات كمدل تأثير ىا عمى العالقات ما بيف الرجؿ كالمرأة، كىي بذلؾ تقدـ 
كـ كمدل مراعاتو لقضايا النكع االجتماعي، فاصبح يتـ تحميؿ السمطة، مساىمات في تحميؿ نظاـ الح

كالطبقات االجتماعية كاالقتصادية مف منظكر النكع االجتماعي، كتركز النظرية عمى اسئمة تتعمؽ 
 7.بعدـ المساكاة ما بيف الجنسيف بسبب السياسات المكضكعة مف قبؿ الدكلة

ىيكؿ المجتمعي ما بيف الجنسيف مف خالؿ دراسة القيـ ففي حيف يركز عمـ النفس النسكم عمى اؿ
 .كالمبادئ النسكية كتأثيرىا عمى المرأة

بالمقابؿ فإف النظرية القانكنية النسكية تنطمؽ مف كجية نظر النساء عف القكانيف المعمكؿ بيا فيما 
لنسائية نحك يتعمؽ بعالقتيـ بالرجاؿ، كتيدؼ النظرية القانكنية الى استكشاؼ كتحميؿ التجارب ا

القكانيف كمدل اعاقتيا لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف، مع تقديـ مجمكعة مف التكصيات الالزمة 
 .8لمكاجية الكاقع كالعمؿ عمى تغيير القكانيف لتضمف عالقة متساكية بيف الجنسيف

سيا في كما كتشير الحركة الفنية النسائية الى مجمكعة الجيكد التي تقكـ بيا النساء دكليان كعؾ
منتجات فنية خاصة بالنساء كخبراتيف، كالعمؿ عمى تغيير الصكرة النمطية ضد المرأة مف خالؿ تمؾ 

 9.المنتجات ، كقد نشطت ىذه الحركة بشكؿ الفت بعد الحرب العالمية
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تركز النسكية االلكتركنية عمى التفاعالت ما بيف النسكية كالحيز االلكتركني، كتركز النظرية بشكؿ 
عمى العالقة بيف تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كالتكنكلكجيا باعتبارىا عالقة متينة، كاليدؼ اساسي 

االساسي مف ذلؾ التحرم كالبحث كالتحميؿ عف االسباب الكامنة كراء اليمينة كالسيطرة عمى 
 10.التكنكلكجيا مف قبؿ الرجاؿ، كمدل االستفادة بقدر اكبر مف التكنكلكجيا لتمكيف المرأة

بالجدؿ "الجدؿ حكؿ العالقة بيف الجنسيف كطبيعة ادكار المرأة منذ القرف الثامف عشر كسميت بدأ 
ككفقان . كفي ىذا الكقت ظيرت النسكية باعتبارىا تقدـ خطابات نقدية في القضايا الفمسفية" النسكم

 11.تاسع عشرلمدراسات االمريكية فإف الحركة النسكية األكلى في امريكا كانجمترا ظيرت في القرف اؿ
كلؾ كفقان لددراسات األكركبية فإف تمؾ الحركة النسكية االمريكية تعد المكجة النسكية الثانية ككاف 

 12.يطمؽ عمييا النسكية الميبرالية كالتي نادت بمنح المرأة حؽ االقتراع، كالتعميـ

مييز ضدىا كتحررىا مف بأت الحركة النسكية الثانية اك الحقبة اك المكجة النسكية المنادية بانياء الت
ما تعانيو مف ظمـ في االقتراع كالممكية في الكاليات المتحدة االمريكية مع بداية عقد الستينات مف 
القرف العشريف، كاستمرت ىذه الحقبة حتى نياية السبعينات، كتركز عمؿ ىذه الحقبة عمى مكاجية 

تمت محاكالت في ىذه الحقبة الجراء بعض العقبات القانكنية أماـ النساء كصكالن الى المساكاة، كقد 
التعديالت عمى الدستكر االمريكي، كشيدت ىذه الفترة عدد مف الدراسات الجدلية كالتي شكمت تحديان 

 13.لمباحثة كيت ميميت 1969لمسياسات العامة ككتاب السياسات الجنسية عاـ 

امتدت مف بداية التسعينات مف جاءت المكجة النسكية الثالثة كرد فعؿ عمى فشؿ المكجة الثانية ك
القرف العشريف حتى الكقت الحالي حيث جاءت بنطاؽ اكسع في مكاجية القكانيف التي تحد مف ممكية 

كابرز االحداث اليامة في تمؾ الحقبة المحاكلة . النساء خاصة، كانياء التمييز في القكانيف بشكؿ عاـ
ساكية كذعت الى كجكد اكثر مف نمكذج انثكم طبقان بتغيير الدستكر االمريكي بما يتعمؽ بالحقكؽ المت

 .لمكضع االجتماعي، كالعرؽ كالجنسيات كالديف في حيف كانت تركز الثانية عمى نمكذج أنثكم كاحد
جاءت المكجة الثالثة مختمفة عف األكلى مف انيا تركز عمى اكثر مف مكضكع كليس فقط االقتراع 

                                                           
10

 Cyber Feminism: Connectivity, Critique and Creativity. Susan Hawthorne and Renate Klein. 

(1999 
11

  women's movement | political and social movement | Britannica.com  
12

 Rowe-Finkbeiner ،Kristin (2004). The F-Word. Emeryville: Seal Press. ISBN 978-1-58005-114-9 
13

 women's movement | political and social movement | Britannica.com  2015  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/647122/womens-movement
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9781580051149
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/647122/womens-movement


14 
 

الجتماعية، كنكع الجنس، كالعرؽ فمف صفاتيا التعددية حيث تركز عمى الجنس البشرم، كالطبقة ا
 14.كاالنفتاح

كتختمؼ المكجة الثالثة عف الثانية في إنيا شاممة كليس منغمقة عمى فئة دكف االخرل كخبرات 
 .الشريحة العميا مف الطبقة الكسطى لممرأة البيضاء في سعييا لتمكيف المرأة

ابعة عف طريؽ المنصات كالشبكات االجتماعية كىدفت المكجو النسكية الر 2012بدات منذ العاـ 
ىذه المكجو الى القضاء عمى كافة اشكاؿ العنؼ ضد المراة كال سيما محاربة التحرش الجنسي، كما 

يميز ىذه المكجو انيا تستخدـ ادكات تكنكلكجية الرساؿ صكتيا مثؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
 15.كالفيسبكؾ كتكيتر كاليكتيكب، كغيرىا

التي دعت  2012كمف ابرز الحمالت التي ظيرت في ىذه المكجو انتفاضة المميار في المانيا عاـ 
لمقضاء عمى االغتصاب كاالنتياكات الجنسية، كالتمييز عمى اساس الجنس، ككذلؾ المسيرتيف 

مف خالؿ ىاشتاج أنا ايضان كالذم  2018ك 2017النسكيتيف في كؿ مف نيكيكرؾ ككاشنطف عامي 
 16.النساء مف خاللو قصص تعرضف ليا مف التحرش الجنسيتركم 

مسيرة نسائية عالمية تركزت في الكاليات المتحدة ككندا كالمممكة المتحدة،  2018يناير  20شيد 
كالياباف كايطاليا كعدد آخر مف البمداف، كقد جاءت ىذه المسيرة في ظؿ سياسات دكنالد ترامب عف 

سامات العنصرية، حيث اظيرت المسيرة دعكة صريحة نحك التغيير اليجرة كالرعاية الصحية، كاالنؽ
مف خالؿ صندكؽ االقتراع حيث كجيت دعكة صريحة الى زيادة نسب التسجيؿ في االنتخابات 

كالتكجو الى صناديؽ االقتراع، كشجعت عمى شكؿ الخصكص النساء لمترشح كتكلي مناصب عميا، 
ية عمى تنظيـ المسيرات كاستقطاب العديد مف قدرة قك" Me Too" "مي تك"كقد أثبتت حرة 

 17.المؤيديف

الطقس الجميؿ في جميع أنحاء بمدنا العظيـ، "تكيتر عمى دكنالد ترامب في يـك المسيرة، كتب الرئيس
اخرج إلى ىناؾ اآلف لالحتفاؿ بالمؤشرات التاريخية . كىك يـك مثالي لجميع النساء في المسيرة
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م عشر شيرنا األخيرة، كالنجاح االقتصادم غير المسبكؽ كخمؽ الثركة التي اتخذت عمى مدل االثف
 18.عامنا 18فأدنى نسبة بطالة ىي في اإلناث منذ 

  المساواة بين الجنسين .2
عمى الرغـ مف أف مفيـك المساكاة بيف الجنسيف يتضمف كممة مساكاة كىي لمكىمة االكلى يعتقد 

المساكاة  البعض باف المراد ىك المساكاة الحسابية إال أف قامكس المغة يعرفيا تعريؼ ثاني كىي حالة
في الكاقع المعاش خاصة الفرص، كالحقكؽ، كالمشاركة، كىي باالساس تجيب عمى اسئمة جكىرية، 
كعميقة، كلكنيا بسيطة ككاضحة، مثؿ ىؿ فرص الكصكؿ لمنساء نفس فرص كصكؿ الرجاؿ في 
نيف المشاركة السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية؟ ىؿ حقكؽ النساء مراعية بشكؿ كامؿ في القكا

ىؿ كاقع النساء االقتصادم كاالجتماعي، كاالقتصادم قريب مف كاقع النساء؟ . متؿ حقكؽ الرجاؿ؟

عدا عف تعريؼ قامكس المغة لممساكاة، ىناؾ عدد مف التعريفات الدكلية التي اعتمدتيا المنظمات 
اة بيف الجنسيف الدكلية في عمميا، فعمى سبيؿ المثاؿ اشارت منظمة العمؿ الدكلية الى مفيـك المساك

" كالتالي 

المساكاة بيف الجنسيف ىي المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كتضمف مفيكـ اننا جميعنا بشر، فالرجاؿ "
كالنساء ىـ أحرار في تطكير قدراتيـ الشخصية كليصنعكا القرارات بدكف الحدكد المرسكمة بكاسطة 

ت المختمفة كالتطمعات كأحتياجات المرأة المساكاة بيف الجنسيف تعني أف السمككيا. األفكار النمطية
ىذا ال يعني أف الرجؿ . كالرجؿ يجب أف تؤخذ في االعتبار كيتـ تقييميا كتفضيميا بمنتيى المساكاة

. كالمرأة يجب اف يككنكا متشابييف كلكف حقكقيـ كمسؤكلياتيـ كفرصيـ ال تعتمد عمى نكع جنسيـ
ىذا . اممة بيف الرجؿ كالمراة طبقنا ألحتياجتيـ الخاصةالمساكاة بيف الجنسيف تعني االنصاؼ في المع

مف الممكف أف يتضمف المساكاة في المعاممة اك المعاممة المختمفة كلكف األىتماـ بالمساكاة في 
 19".الحقكؽ كالمنافع كالكاجبات كالفرص

تمتعكا بنفس الرجاؿ كالنساء األكالد كالبنات م"تشير اليكنيسيؼ أف المساكاة بيف الجنسيف تعني أف 
أنيا ال تطمب اف يككف الرجاؿ كالنساء، األكالد كاالطفاؿ . الحقكؽ كالمكارد كالفرص كالحماية

 20"متشابييف أك اف يتـ معاممتيـ بالمثؿ

                                                           
18

 Ballard ،Shannon (January 20, 2018). "Love not hate:' Anchorage hosts 2018 Women's March". 
19

 Gender equality and rights of employee women 2000, p.4, www.iol.org  
20

 http://www.unicef.org/gender/files/Overarching_2Pager_Web.pdf 

http://www.ktva.com/story/37311184/anchorage-hosts-2018-womens-march-amid-protests-nationwide
http://www.iol.org/
http://www.unicef.org/gender/files/Overarching_2Pager_Web.pdf
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كتتطرؽ بعض المفاىيـ الى ضركرة تقكيض الممارسات الضارة كالمؤذية ضد المرأة  فيشير صندكؽ 
ـ مف المكافقة العالمية باعطاء المراة حقكقيا اال انو مازاؿ أنو عمى الرغ"األمـ المتحده لألسكاف 

. النساء أكثر عرضة مف الرجاؿ لمفقر كاألمية، كلدييـ حظ اقؿ في حؽ الممكية كالتدريب كالتكظيؼ
21.أنيـ أقؿ نشاطنا في السياسة مف الرجاؿ كأكثر عرضة ليصبحكا ضحايا لمعنؼ المنزلي

  

كذلؾ مف  1774تاريخيان لدل جماعة امريكية تدعى الشاكرز عاـ  بدأ تطبيؽ المساكاة بيف الجنسيف
خالؿ تنظيـ مجمكعات مذىبية منشقة عف الكنيسة، كما كاف مف ئيس تمؾ الجماعة اال أف قاـ بدعكة 
احدل النساء لالجتماع بو لتنظيـ كافة اعضاء الجماعة في ىيكمية المساكاة بيف الجنسيف في الحقكؽ 

أسيس فرؽ قيادية حيث يككف لكؿ قائد فريؽ شريؾ مف النساء لالطالع عمى كالكاجبات، كما تـ ت
احتياجات النساء في تمؾ الفرؽ، حيث كاف ييتـ الرجاؿ بالرجاؿ كتيتـ النساء بالنساء، كبعد كفاة 

كاستمرت الجماعة  1821تسممت نائبتو نظاـ الحكـ حتى كفاتيا عاـ   1796رئيس الجماعة عاـ 
عاـ كساىـ عدد مف افرادىا في نشر آراء كمكاقؼ عف ثقافتيـ نحك  200زيد عف في ثقافتيا لمدة ت

 22.تحرير المرأة كاىمية صيانتيا كانياء كافة اشكاؿ التمييز ضدىا

 :المساواة بين الجنسين والتنمية.3

بدأت المبنات األكلى لتكضيح العالقة ما بيف المساكاة بيف الجنسيف كالتنمية مف خالؿ المؤتمرات 
عالمية التي اشرفت عمييا االمـ المتحدة كما رافقيا مف متابعة مع الدكؿ المختمفة عمى تحقيؽ اؿ

 .المساكاة بيف الجنسيف

 197523( المكسيك)مؤتمر مكسيكو سيتي : المؤتمر األول

كالتي اعتمدتيا األمـ المتحدة شيدت المحطة االكلى نحك تنظيـ  1975السنة الدكلية لممرأة عاـ 
مستكل السياسات كاالستراتيجيات لمنيكض بكاقع المراة نحك المساكاة كالتمكيف مف خالؿ العمؿ عمى 

كجاء ىذا التنظيـ . العدالة كتكافؤ الفرص في كافة المجاالت االجتماعية، كاالقتصادية، كالسياسية
ذم اؿ" اليمامة"مف خالؿ المؤتمر العالمي االكؿ لممرأة الذم انعقد في مكسيكك سيتي كرفع شعار 

                                                           
21

 Gender equality". www.unfpa.org 
22

 Wendy R. Benningfield, Appeal of the Sisterhood: The Shakers and the Woman’s Rights 

Movement (University of Kentucky Lexington doctoral dissertation, 2004), p. 73 
23

 1st World Conference on Women, Mexico 1975". Choike, Third World Institut  

https://www.unfpa.org/gender-equality
http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/1453.html
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المساكاة، "يعبر عف رمز منمنـ مقسكـ يصؼ حالة المرأة كالمساكاة، كجاء المؤتمر تحت عنكاف 
كتعبير كاضح عف حالة الالمساكاة التي تعيشيا النساء مف عدـ اشراكيا في عممية " كالتنمية، كالسمـ

 .ارثالتنمية، عمى الرغـ مف أنيا األكثر عرضة النتياكات السمـ في حاالت النزاع كالكك

كقد خرج المؤتمر بخطة عمؿ ذات مرجعية دكلية تعتمد عمى المعاىد كالصككؾ الدكلية في صكف 
الحريات كاحتراـ حالة حقكؽ االنساف، كدعت الخطة الى المزيد مف ادماج قضايا المرأة في مختمؼ 

لتحقيؽ األىداؼ، المرافؽ الحياتية، كمف المخرجات العممية التي تبنيا المؤتمر ىك تحديد سقفان زمنيان 
 .كسميت بعقد المرأة، بمعنى تنفيذ الخطة كتحقيؽ األىداؼ خالؿ عشرة أعكاـ

ربما نستطيع القكؿ باف ىذا المؤتمر كضع االرضية الصمبة النطالؽ العمؿ نحك تحقيؽ المساكاة بيف 
عالمية الجنسيف بطرؽ عممية منظمة، كذات اتفاؽ دكلي باعتبار قضية المساكاة بيف الجنسيف قضية 

تشترؾ في صفاتيا كافة بمداف العالـ، كحيث اف االنجاز األىـ ليذا المؤتمر يعتبر تدكيؿ قضية المرأة 
كاالتفاؽ عمى قضايا محددة منح ذلؾ المؤتمر قكة دافعة نحك العمؿ بعمؽ نحك القضايا الحساسة مف 

كقد تبنى ىذا . جانب كالضغط المكثؼ مف جانب آخر عمى تبني اتفاقيات دكلية ممزمة لمدكؿ
المؤتمر مجمكعة مف التعريفات اليامة لكؿ المؤسسات العاممة عمى قضايا المساكاة بيف الجنسيف، 

 :كتتمثؿ تمؾ التعريفات في المفاىيـ التالية

 مفهوم المساواة بين الجنسين: أ

لكؿ بحث المؤتمر قضية المساكاة بيف الجنسيف كعمؿ عمى تكضيحيا بطريقة مكتكبة لتككف عكنان 
اآلليات الكطنية العاممة، كقد اعتمد المؤتمر تعريفان مكسعان لممساكاة بيف الجنسيف باعتبارىا تشمؿ ليس 

فقط المساكاة القانكنية بؿ المساكاة في الحقكؽ، كالمسؤكليات، كالفرص المتعمقة باشراؾ المرأة في 
 .التنمية باعتبارىا مستفيدة كفاعمة في عممية التنمية

 التنمية في مفهوم: ب

برز مفيكـ التنمية كمحكر اساسي لمكصكؿ الى المساكاة بيف الجنسيف، ففي حيف تاريخيان كانت 
النظرية النسكية تعتمد عمى الحراؾ الميداني في بعض االكقات، كفي اكقات أخرل عمى الدراسات 
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ير عمى النظرية كالكتابات في تفسير الكاقع، اعتمد ىذا المؤتمر عمى نقاط مركزة كمعتمدان بشكؿ كب
السياسية النسكية كالتي تدعك الدكؿ الى تغيير كتطكير سياساتيا كتشريعاتيا في برامج عمميا لتحقيؽ 
المساكاة، فما كاف مف ىذا المؤتمر الى أف أكد عمى المفيكـ الكاسع لمتنمية، معتبران أف التنمية ىي 

ية، كاالقتصادية، كالثقافية، كغيرىا مف ابعاد التنمية الشاممة بما فييا االبعاد االقتصادية، كاالجتماع
. فال يكفي العمؿ مع التنمية االجتماعية فقط لتحسيف حياة النساء بؿ مع كؿ االبعاد. الحياة االنسانية

كالحقان ليذا التعريؼ عقد العديد مف المؤتمرات كاالجتماعات التي اكصت بمجمميا بأىمية إدماج 
 .المرأة في عممية التنمية

 في مفهوم السمم: ج

يعد مفيـك السمـ اليدؼ الثالث ليذا المؤتمر اك يمكف القكؿ لعقد المرأة، حيث فسر المؤتمكر بكضكح 
العالقة ما بيف السمـ كالتنمية معتبران بأنو ال يمكف بام حاؿ أف تتحقؽ التنمية في ظؿ عدـ االستقرار 

 .كالسمـ، كفي نفس الكقت فإف السمـ لف يدـك بدكف تنمية

مكف القكؿ بأف ىذا المؤتمر كضع النظرية العممية النسكية العالمية مف خالؿ تكضيح المفاىيـ كبناء م
 .الفرضيات العممية الالزمة

 198024عام ( الدنمارك)مر كوبنهاجن مؤت: المؤتمر الثاني

سيكك يمكف اعتبار ىذا المؤتمر بمثابة تقييـ نصفي لعقد المرأة الذم تـ االتفاؽ عميو في مؤتمر مؾ
، كىدؼ "المساكاة، كالتنمية، كالسمـ:عقد األمـ المتحدة لممراة العالمي "سيتي، حيث جاء تحت عنكاف 

المؤتمر الى استعراض التقدـ المحرز عف فترة خمسة سنكات ماضية، ككذلؾ تطكير برامج العمؿ 
 .كفؽ تكصيات الدراسات كاالبحاث التي تـ اعدادىا خالؿ تمؾ الفترة

 198525عام ( كينيا)مؤتمر نيروبي : لثالمؤتمر الثا
                                                           

24 Bae, Geum-Joo (2004). Reviewing United Nations World Conferences on Women for Korean 

Women's Empowerment (PDF) (Master of Arts). College Park, Maryland: University of Maryland. 
Archived from the original (PDF) on 12 May 2017. Retrieved 12 May 2017. 

 

https://web.archive.org/web/20170512194146/http:/drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/1541/umi-umd-1332.pdf?sequence=1
https://web.archive.org/web/20170512194146/http:/drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/1541/umi-umd-1332.pdf?sequence=1
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Maryland
http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/1541/umi-umd-1332.pdf?sequence=1
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يمكف اعتبار ىذا المؤتمر العالمي بمثابة تقييـ عقد المرأة خالؿ عشرة سنكات ماضية، كالكقكؼ عمى 
. 1975الثغرات كالعقبات االساسية التي حالت دكف الكصكؿ الى االىداؼ التي تـ اعتمادىا عاـ 

محمية، اك االقميمية، كعمى الرغـ مف اصدار اتفاقية بالرغـ مف عقد العديد مف المقاء كالمؤتمرات اؿ
كفي نياية المؤتمر القى األميف العاـ لممؤتمر كممتو قاؿ كعمى الرغـ مف تحقيؽ . 1979سيداك عاـ 

المرأة بعض التقدـ في بعض المكاقع االجتماعية كاالقتصادية، كالسياسية إال إف ذلؾ ليس ما نصبك 
ؽ التمكيف كالمساكاة الحقيقة لممرأة، معتبران باف السبب الرئيسي في ذلؾ ىي اليو كميان كنكعيان نحك تحقي

 . القكانيف المكضكعة كالممارسات االجتماعية التي حالت دكف ذلؾ

 199526( الصين)مؤتمر بيجين : لرابعالمؤتمر ا

العمؿ " تمسؾ ىذا المؤتمر بالمضمكف االساسي لمرحمة المساكاة بيف الجنسيف حيث اعتمد العنكاف 
كىذا يدلؿ عمى أف تمؾ العكامؿ الثالثة ما زالت الالعب االساسي " مف اجؿ المساكاة كالتنمية كالسمـ

في خطط الحركة النسكية العالمية، كما ميز ىذا المؤتمر ىك دعكتو لمحككمات، كمؤسسات المجتمع 
سيف، كىك بذلؾ فتح المدني، كالمنظمات الدكلية لمحديث عف جيكدىـ نحك تحقيؽ المساكاة بيف الجف

الباب عمى مصارعيو لكافة المؤسسات العاممة باعتبارىا شريؾ حقيقي نحك التنمية العادلة كالشاممة، 
كلعؿ ىذه الدعكة جاءت بعد حالة االحباط التي حدثت في عقد المراة مف اف الدعكة لممساكاة كالتنمية 

ر فييـ لف يفيد، ككأف االستنتاج األكؿ مف كالسمـ دكف اشراـ الالعبيف الحقيقيف في التنفيذ كالتأثي
المؤتمرات الثالث السابقة ىك أنو ال بد مف التأثير االيجابي في العامميف عمى السياسات كالخطط 

كعى الرغـ مف أف المؤتمر عرض التقدـ المحرز لفترة السنكات السابقة بعد . كالبرامج كالمشاريع
راتيجيات محددة الثني عشر محكران رئيسيان شاممة اال انو كضع قكاعد كاست 1985نيركبي عاـ 

لمككنات العممية التنمكية برمتيا، كمف خالؿ تمؾ المحاكر عمؿ عمى ربط المساكاة بالتنمية كبالسمـ، 
داعيان في الكقت نفسو الى اجراءات محددة لكؿ مف الحككمات، كالمجتمع المدني، كالمنظمات الدكلية 

 . تكجب التنفيذعمى حدا، ككأنيا خطة عمؿ تس

                                                                                                                                                                             
25

 http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/gender-equality 
26

 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/ 
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حيث كقد اشرنا باف المؤتمر االكؿ قد اسس لنظرية نسكية عمى مستكل االىداؼ االستراتيجية لتحقيؽ 
المساكاة بيف الجنسيف، فيمكننا القكؿ باف مؤتمر بيجيف أكد عمى تمؾ النظرية، كساىـ في ضع نظرية 

ة النكع االجتماعي في التنمية نسكية عمى مستكل اإلجراءات المؤسسية تمثمت أىميا باعتماد مقارب
كالعمؿ عمى تحقيؽ العدؿ كالمساكاة لكؿ مف الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء مف خالؿ ادماج قضايا 

النكع االجتماعي في الخطط كالسياسات، كالبرامج كالمشاريع، حيث تـ ذكر مصطمح النكع 
تماد مقاربة النكع االجتماعي كمف الميـ االشارة الى أف اع. مرة 233االجتماعي فيكثائؽ المؤتمر 

كالتنمية في ىذا المؤتمر لـ تاتي صدفو بؿ جاءت كرد فعؿ لتكصيات العديد مف الدراسات التي 
خمصت الى أنو ال يمكف تحقيؽ المساكاة باعتبار أف المراة قضية منفصمة، كعدا عف االخفاؽ الذم 

 .كية استيدفت فقط النساءرافؽ المؤتمرات الثالث السابقة التي اعتمدت عمى مناىج تنـ

 :مقاربة النوع االجتماعي والتنمية.4

تطكرت ىذه المقاربة مع االىتماـ الالفت لمفيـك النكع االجتماعي في فترة السبعينات، كجاء ىذا 
االىتماـ مع مالحظة الخبراء كالباحثيف في الشاف النسكم اف النساء ال تستفيد مف عمميات التنمية 

 .معظـ برامجياالجارية كحرمف مف 

برزت مقاربة النكع االجتماعي كالتنمية في فترة التسعينات كرد فعؿ عمى مقاربة المرأة في التنمية 
كتكصية اساسية بأنو ال يمكف تحقيؽ التنمية لممراة بمعزؿ عف دراسة الكاقع حكليا كأىميا الرجؿ، 

اعية كالتفاعالت بيف المرأة كالرجؿ، فجاءت مقاربة النكع االجتماعي كالتنمية لدراسة العالقات االجتـ
عدا عف دراسة البنية الذككرية لممجتمع كتأثيره عمى المرأة، كعمى الرغـ مف التطكر النظرم الممفت 

في التعامؿ مع قضايا النساء باعتبارىا قضية مجتمعية كليست فؤكية إال أنو ما زالت التخكفات قائمة 
 .امج المؤسسات المنفذة لعمميات التنميةفي عدـ انعكاس ىذه المقاربة في عمؿ بر

تعتمد مقاربة النكع االجتماعي كالتنمية عمى استراتيجية ىامة لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف، كىي 
مراعاة : كالثاني. يركز عمى اتخاذ اجراءات خاصة بالمرأ كالرجؿ معان : السير في خطيف، األكؿ

لعامة األخرل، كما زالت ىذه االستراتيجية معمكؿ فييا احتياجات كؿ مف الرجؿ كالمرأة في البرامج ا
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في منياج االمـ المتحدة حيث نالحظ ىدفان خاصان بالمساكاة بيف الجنسيف، مع مراعاة ادماج قضايا 
 .النكع االجتماعي في االىداؼ األخرل

أدكار خاصة تركز مقاربة النكع االجتماعي عمى تحميؿ أدكار كؿ مف المرأة كالرجؿ باعتبار أف ىناؾ 
لكؿ مف الرجؿ كالمرأة ليا تأثير عمى عممية التنمية، كتحميؿ قكة العالقة ما بينيما عمى اساس االدكار 

 .المختمفة، مع اشراؾ افراد المجتمع في عممية التخطيط التنمكم

حيث أف مقاربة النكع االجتماعي تعتمد عمى عدد مف االدكات الكتشافات الفجكات بيف الجنسيف منيا 
اإلحصاءات، كأدكات الخبراء المنشكرة في أطر دكلية، إال أف أداة إدماج النكع االجتماعي تعتبر 

 .اشير االدكات التي  تعمؿ بيا المؤسسات نحك النيكض بكاقع المرأة

 :إدماج النوع االجتماعي

متو البنى يعرؼ النكع االجتماعي مف أنو مجمكع العالقات كالسمككيات ما بيف المرأة كالرجؿ التي حؾ
. االجتماعية في فترة ما لمجتمع ما

مفيـك إدماج النكع االجتماعي ىك كسيمة لمعبكر نحك تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف، كعمى الرغـ مف 
، إال أف المفيـك العممي 1985االشارة الدماج قضايا المراة في عممية التنمية في مؤتمر نيركبي عاـ 

حيف اعتمد استراتيجية شاممة  1995يان في مؤتمر بيجيف عاـ إلدماج النكع االجتماعي اتضح جؿ
 .الدماج النكع االجتماعي في القضايا االجتماعية، كاالقتصادية، كالسياسية، كالثقافية

عممية تقييـ مضاميف أم عمؿ مخطط لو عمى "عرفت األمـ المتحدة ادماج النكع االجتماعي بأنو 
كالسياسات كالبرامج، كذلؾ عى جميع الجيات كالمستكيات،  النساء كالرجاؿ بما في ذلؾ التشريعات

كىك استراتيجية لجعؿ شكاغؿ النكع االجتماعي بعدان متأصالن مف تصميـ كتنفيذ كمراقبة كتقسيـ 
بجيث ينتفع النكع بصفة السياسات كالبرامج في جميع المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، 

 27".متساكية
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 الثالفصل الث

الدراسات السابقة 

اجريت العديد مف التطبيقات كالدراسات العممياتية عمى مكضكع المساكاة بيف الجنسيف كعالقتو 
بالتنمية المستدامة، لمكصكؿ الى السبؿ الممكنة لتحقيؽ المساكاة كتمكيف كافة النساء كالفتيات في 

ة، كتركزت غالبية الدراسات عمى جميع المجاالت االجتماعية كاالقتصادية، كالسياسية، كالثقافي
المساكاة بيف الجنسيف كمكضكع اساسي لمدراسة مف خالؿ ربطو في عدد مف المتغيرات التي تأثر 

. عمى تعزيزه أك تطكيره

في دراسة حكؿ المساكاة بيف الجنسيف كاىداؼ التنمية المستدامة كعالقتيا مع ادارة االعماؿ مف حيث 
، كىدفت الدراسة الى تحميؿ اكلكيات االتصاؿ في كميات االعماؿ االتصاؿ كالتثقيؼ في المدارس

كمية ادارة اعماؿ عالمية  50كعالقتيا بالمساكاة بيف الجنسيف في تقاريرىا المستدامة مف خالؿ دراسة 
في العالـ مف خالؿ التركيز عمى اليدؼ الرابع لغاياتو المتعمقة بجكدة التعميـ كالمنح الدراسية، ككذلؾ 

الخامس مف خالؿ دراسة التكمفة المالية لالتحاؽ في كميات اإلدارة عمى كؿ مف الطالب اليدؼ 
كالطالبات، ككذلؾ نسبة اإلناث العامالت في كميات االعماؿ مقارنة مع الذككر كخاصة كجكدىا في 

ليات كتشير النتائج أف ؾ. مراكز متقدمة في تمؾ الكميات في كؿ مف الكاليات المتحدة، كأكركبا، كآسيا
إدارة األعماؿ في اكركبا ىي اكثر المناطؽ استخدامان لمفيكـ المساكاة بيف الجنسيف في تقاريرىا 

كمف ناحية أخرل اظيرت . المستدامة، كمف ثـ أسيا، ككانت الكاليات المتحدة اقؿ الدكؿ استخدامان 
، %38حيث بمغت النتائج اف نسبة الطالبات في كميات االدارة في الكاليات المتحدة ىي االعمى 

اما عمى مستكل كجكد النساء في %. 33، كمف ثـ في اكركبا بنسبة %37كمف ثـ في اسيا بنسبة 
 ، كمف ثـ في الكاليات%30فقد كانت النسبة األعمى في اكركبا حيث بمغت " البكرد"االدارة العميا أك 
حاؽ الطالبات في فعمى الرغـ مف أف نسبة الت%. 14بنسبة  كمف ثـ اسيا% 18المتحدة بنسبة 

28.في تمؾ الكميات ىك االقؿ كميات االعماؿ في اسيا مرتفعة اال أف نسبة تمثيميف في مكاقع متقدمة
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في دراسة أخرل بعنكاف التعبئة النسكية لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في اىداؼ التنمية المستدامة، 
المساكاة بيف الجنسيف في اىداؼ  تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى دكر التعبئة النسكية في تحقيؽ

. التنمية المستدامة مف خالؿ ثالثة محفزات اساسية كىي البيئة السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية
كالمحكر الثاني المؤسسات كدكرىف، كالثالث عمميات بناء الحركة النسكية، كتناقش الكرقة الحاجة الى 

المستمرة ضد النساء، كتشير الدراسة الى أىمية العمؿ عمى تعبئة نسكية في ظؿ االنتياكات التمييزية 
نطالؽ نحك تحقيؽ المساكاة بيف التغيير في الجكانب السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية الحالية لال

 29.الجنسيف

في دراسة أخرل عف الجراحة العالمية كأثرىا عمى تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف تشير الى أىمية 
لكالدة األمنة، كاالىتماـ بالصحة االنجابية لمنساء، كال سيما االجياض اآلمف، كسرطاف العمؿ عمى ا

عنؽ الرحـ كخاصة لمنساء الفقيرات، كتعزيز قكة النساء في اتخاذ القرار الستخداـ كسائؿ تنظيـ 
 30.األسرة

ية غير المتكافئة في دراسة عف تكفير المساكاة بيف الجنسيف كحماية العدالة تناقش الدراسة حالة التنـ
بيف المرأة كالرجؿ كالحرماف مف الحقكؽ، كتشير الى الفجكة في العمؿ، كالتعميـ كالصحة، كتكصي 
الدراسة الى أىمية تطبيؽ قكانيف حماية األسرة مف العنؼ كذلؾ لمكاجية القكانيف المعمكؿ بيا حاليان 
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يث أف النظرة لمرجؿ تختمؼ عف كالتي تميز ما بيف المرأة كالرجؿ ككثاؿ عمى ذلؾ االغتصاب، ح
31.النظرة لممرأة في ىذا المكضكع

  

كفي دراسة بعنكاف ادماج النكع االجتماعي كسياسة نسكية كذلؾ مف خالؿ تحميؿ نقدم لقطاع الحكـ 
المحمي في السكيد كىدفت الدراسة الى نقاش ادماج النكع االجتماعي كمسيؿ في االدارة العامة 

جنسيف  في قطاع الحكـ المحمي، كخمصت الدراسة الى انو مف خالؿ ادماج لتحقيؽ المساكاة بيف اؿ
النكع االجتماعي يمكف انتاج السياسات المراعية لمنكع االجتماعي التي تـ تيميشيا مف االحزاب 

كما بينت الدراسة إدماج النكع االجتماعي كاستراتيجية لتحقيؽ . السياسية في قطاع الحكـ المحمي
. كاة بيف الجنسيفالمساكاة المسا

كفي دراسة بعنكاف المساكاة بيف الجنسيف الطريؽ نحك العدالة االجتماعية كالتي ىدفت الى دراسة 
كبينت نتائج .الكعي الجندرم، كدكر النكع االجتماعي محميان كعالميان في الكصكؿ الى قطاع العدالة

 32.فة اشكاؿ التمييز ضد النساءالراسة الى انو ال بد مف كصكؿ الى مكاقع صنع القرار كانياء كا

كفي دراسة عف المساكاة بيف الجنسيف بيد مدراء المؤسسات في كؿ مف ايطاليا كاسبانيا كانجمترا كذلؾ 
باالعتماد عمى بيانات مجمكعة البنؾ الدكلي، فإف الدراسة تشير الى أف حصة المرأة في االدارة العميا 

عمى انجمترا، في حيف ال تكجد عالقة بيف  كالمتكسطة يتزايد في الثالث دكؿ ككانت اال

مف خالؿ العالقة بيف النكع  2030 (SDGs)تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة  كفي دراسة حكؿ
الديناميكيات المتغيرة لميجرة كالتنمية مف  تعمؿ الدراسة عمى تحميؿ. االجتماعي كاليجرة كالتنمية

الجنسانية لمتصنيفات مف قبؿ الدكؿ كالييئات متعددة خالؿ تأنيث تدفقات العمؿ المعكلمة كالتجارب 

                                                           
31

 Quanhong Jiang, Qixin Wang School of N, Research on Gender Equality and Equity Protection, 
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 196 424, 2nd International 
Conference on Social Science, Public Health and Education (SSPHE 2018) Copyright © 2019, the Authors. 
Published by Atlantis Press. 
32 Dan Li, Gender Equality Is the Path to Social Justice--Analysis from the Perspective of 

Gender, Proceedings of the 2018 International Conference on Management, Economics, Education 

and Social Sciences (MEESS 2018) 

 
 



25 
 

كيفية اتباع  ظير الدراسةف. ركة البشرية الخاصة بكؿ جنساألطراؼ ، ككجكد نقاط ضعؼ كنتائج الح
نيج أكثر دقة ألىداؼ التنمية المستدامة التي تتضمف النكع االجتماعي كاليجرة مف أجؿ أف تككف 

. عمى دراية دقيقة كمؤطرة بشكؿ مناسب 2030ؽ خطة عاـ السياسات كالبرامج المصممة لتحقي
 نكع االجتماعيأنو مف الضركرم مكاجية أىداؼ التنمية المستدامة مع فيـ أعمؽ لؿ كتستنتج الدراسة

كاليجرة كالتنمية إللقاء الضكء عمى الحقائؽ المتشابكة العابرة لمحدكد كالعابرة لمحدكد الكطنية لتدفقات 
حقكؽ اإلنساف القائمة ،  كمؤسساتمشاركة المجتمع المدني  ضافة لذلؾ فإف ال بدا. العمؿ الجندرية

كمفتاح لضماف أف يككف تطبيؽ أىداؼ التنمية المستدامة عميقان كمتكامالن عمى المستكل العالمي 
تـ تقكيضيا . كفي نياية المطاؼ ، يمكف أف يتصدل ليؤالء السكاف الذيف لدييـ حقكقيـ في التنمية

 33.جرتيـ أك ىركبيـ كتطبيؽ تحميؿ جنساني لفيمنا لميجرة كالتنميةبسبب ق

طكرتيا منظمة الصحة العالمية حكؿ اإلنصاؼ كنكع الجنس كحقكؽ  كفي دراسة لعرض االدكات التي
اإلنساف مف أجؿ دعـ الدكؿ األعضاء في تفعيؿ التزاميا بعدـ التخمي عف أحد في أىداؼ التنمية 

لمجمكعة مف المكارد،  كغيرىا األىداؼ كالغايات المتعمقة بالصحة( SDGs)المستدامة لمصحة 
رصد ( 3)تحميؿ الحاجز باستخداـ طرؽ مختمطة؛ ( ii. )مراقبة عدـ المساكاة الصحية( 1: )كىي

عدـ ترؾ أم متخمؼ في تخطيط القطاع الصحي عمى المستكييف الكطني ( 4)حقكؽ اإلنساف ؛ 
االجتماعي كحقكؽ اإلنساف في مراجعة البرامج الصحية اإلنصاؼ كالنكع ( v)كدكف الكطني ؛ 

 34.يتـ تكفير أمثمة لتطبيؽ األدكات في مجمكعة مف السياقات القطرية لكؿ مكرد. الكطنية

حجـ العالقة بيف المساكاة بيف الجنسيف ك التنمية المستدامة كتحقؽ في كيفية  كفي دراسة لتحميؿ
يشير تحميؿ االرتباط إلى كجكد . لتنمية المستدامة في نيجيرياالعالقة بيف الرجاؿ كالمرأة تؤثر عمى ا

إف المساكاة بيف . الجنسيف كمؤشر التنمية المستدامةمكجب قكم جدنا العالقة بيف مؤشر المساكاة بيف 
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عمى الرغـ مف التغييرات في النيج ك لة ليذا النكع مف التنميةالجنسيف بمثابة مبنى أساسي كت
القضايا االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية في نيجيريا تحقيؽ األىداؼ التنمكية المستخدـ في معالجة 

 35.ال يزاؿ سرابا

، بما  2030كيفية تفاعؿ النكع االجتماعي مع جدكؿ أعماؿ التنمية المستدامة لعاـ  كفي دراسة حكؿ
نقترح . ة الصحيةكأىدافو لمصحة كالرفاه ، كالتأثير عمى العداؿ( 3)في ذلؾ ىدؼ التنمية المستدامة 

اليدؼ )كالصحة ( مف أىداؼ التنمية المستدامة 5اليدؼ )إطارنا مفاىيمينا لفيـ التفاعالت بيف الجندر 
مف أىداؼ التنمية المستدامة األخرل التي تؤثر عمى النتائج  13ك ( مف أىداؼ التنمية المستدامة 3

: لؽ بثالثة مجاالت لمجنس كالصحةنستكشؼ األدلة التجريبية ليذه التفاعالت فيما يتع. الصحية
النكع االجتماعي كمحرؾ لمسمككيات الصحية ؛ كاستجابة المنظكر . الجنس كمحدد اجتماعي لمصحة

تسمط الكرقة الضكء عمى العالقة المعقدة بيف الصحة كنكع الجنس ، . الجنساني لمنظـ الصحية
المحددات )يع المجاالت الثالثة في جـ. 2030ككيؼ تتفاعؿ ىذه المجاالت مع جدكؿ أعماؿ عاـ 
، نجد أدلة عمى الركابط بيف النكع االجتماعي ( االجتماعية كالسمككيات الصحية كالنظاـ الصحي

مف أىداؼ  4اليدؼ )عمى سبيؿ المثاؿ ، يؤثر التعميـ . كالصحة كأىداؼ التنمية المستدامة األخرل
مف  8اليدؼ )فاؿ ، بينما يؤثر العمؿ الالئؽ عمى النتائج الصحية لمنساء كاألط( التنمية المستدامة

عمى معدالت المراضة كالكفيات المرتبطة بالكظيفة ، لكؿ مف الرجاؿ ( أىداؼ التنمية المستدامة
نقترح اتخاذ إجراءات متضافرة كتعاكنية عبر أىداؼ التنمية المستدامة المترابطة لتقديـ . كالنساء

. ع ، ككذلؾ تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأةاإلنصاؼ الصحي كالصحة كالرفاىية لمجمي
  36.يتـ تمخيص ىذه المقترحات في جدكؿ أعماؿ لمعمؿ
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 الفصل الرابع

 تحميل العالقة ما بين ادماج النوع االجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين

ؽ المساكاة بيف يناقش ىذا الجزء مف الكرقة الكسائؿ الممكنة التي مف خالليا نعمؿ عمى تحقي
الجنسيف في اجندة التنمية المستدامة مف خالؿ اتباع استراتيجية ادماج النكع االجتماعي، كينطمؽ 
ىذا النقاش مف فرضية اساسية مفادىا أف ىناؾ عالقة ما بيف ادماج قضايا النكع االجتماعي كما 

 :ليؿكإلثبات ىذه الفرضية سنعمؿ عمى تح. بيف تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف

عالقة ابعاد ادماج النكع االجتماعي مع ابعاد تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في اىداؼ  .1
 .2016-2014كاستراتيجية تعزيز المساكاة بيف الجنسيف  2000األلفية 

عالقة ابعاد ادماج النكع االجتماعي مع ابعاد تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في اىداؼ  .2
 .2022-2017يجية تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كاسترات 2030التنمية المستدامة 

في البداية ال بد مف تحديد ابعاد كؿ مف إدماج النكع االجتماعي كالمساكاة بيف الجنسيف، كذلؾ 
باعتبار ابعاد النكع االجتماعي ىي متغيرات مستقمة تؤثر عمى ابعاد المساكاة بيف الجنسيف كمتغير 

 .تابع

 دماج النوع االجتماعيابعاد ا: أداة التحميل األولى

استنادان الى تعريؼ ادماج النكع االجتماعي المشار اليو سابقان كالصادر عف األمـ المتحدة فإننا نفصؿ 
ذلؾ التعريؼ الى متغيرات كابعاد عممياتية لتحكيمو الى آليات عمؿ قابمة لمقياس، كتحدد ىذه الكرقة 

 :خمسة ابعاد اساسية الدماج النكع االجتماعي

 :تحميل قضايا النوع االجتماعي، ويقاس من خالل: د األولالبع

 .استخداـ البيانات المصنفة حسب الجنس .1
تحميؿ المؤشرات المستجيبة لمنكع االجتماعي، مف خالؿ ايجاد العالقة ما بيف القضية  .2

 "الجنس،مكاف السكف، العمر، الدخؿ"المستيدفة ككؿ مف 
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 .تحديداسباب الفجكات ما بيف الرجؿ كالمرأة .3
 تقدير عالقة القكة ما بيف الرجؿ كالمراة عمى المساكاة .4

 :تخطيط النوع االجتماعي، ويقاس من خالل: البعد الثاني

 .منيجية تخطيط مركزم كشمكلي لكافة القطاعات مف منظكر النكع االجتماعي .1
 .تحديد حاجات كؿ مف الرجاؿ كالنساء في كؿ قطاع .2
 .تحديد المكارد المالية كالبشرية لمحاجات .3
 تحديد مخرجات مستجيبة لمنكع االجتماعي .4

 :التدريب عمى النوع االجتماعي، ويقاس من خالل: البعد الثالث

 .نة، كالمتابعة كالتقييـ عمى مفاىيـ النكع االجتماعيزبناء قدرات فرؽ التخطيط، كالمكا .1
 .دكرية كاستمرارية التدريب عمى قضايا النكع االجتماعي .2
 .اعي عمى المستكل الكمي لكؿ قطاعتدريب يستجيب لمنكع االجتـ .3
 .يستيدؼ التدريب كافة القطاعات الحككمة، كالمجتمع المدني، كالقطاع االىمي كالخاص .4

 :متابعة وتقييم تستجيب لمنوع االجتماعي، وتقاس من خالل: البعد الرابع

دكرية جمع كتحميؿ المعمكمات عف االنشطة كاالنجازات التي تحققت عمى المساكاة بيف  .1
 .جنسيفاؿ

دكرية االجتماعات التي تعقد ما بيف اطراؼ الحركة النسكية لمتابعة اعماليا نحك تحقيؽ  .2
 .المساكاة بيف الجنسيف

 .معايير كمؤشرات مستجيبة لمنكع االجتماعي لقياس التقدـ .3
 .دكرية تقييـ كاضحة تستجيب لقضايا النكع االجتماعي .4
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ع االجتماعي كابعاد المساكاة بيف الجنسيف، قمت لتكضيح العالقة جيدان ما بيف ابعاد ادماج النك
بتطكير كتحكيؿ االبعاد بجمكدىا الى ارقاـ كنسب لتكضيح التحميؿ كالقراءة، كذلؾ مف خالؿ المعادلة 

 :التالية

التدريب عمى النكع  + تخطيط النكع االجتماعي+ تحميؿ النكع االجتماعي= ادماج النوع االجتماعي
 يـ تستجيب لمنكع االجتماعيمتابعة كتقي+ االجتماعي

مف مفيـك النكع % 25كقد منحت كؿ بعد نفس الكزف كنفس القيمة، كىذا يعني أف كؿ بعد يشكؿ 
 .االجتماعي

 كبما أف كؿ بعد يتضمف أربع فقرات اساسية فإف معادلة كؿ بعد تساكم

 الفقرة الرابعة+ الفقرة الثالثة+ الفقرة الثانية+الفقرة األكلى(= n)البعد 

مف البعد الكاحد لمفيـك % 25قد منحت كؿ فقرة نفس الكزف كنفس القيمة كىذا يعني كؿ فقرة تشكؿ ك
 .ادماج النكع االجتماعي

كمف ثـ كضعت مقياس رقمي لكؿ فقرة يتككف مف ستة اجابات لقياس عالقتيا مع ابعاد المساكاة بيف 
 :الجنسيف، كىذه االجابات ىي

 (.0)لفقرة كمنحت الرقـ لـ يتـ العمؿ نيائيان عمى ىذه ا .1
 (1)تـ العمؿ بشكؿ قميؿ جدان عمى ىذه الفقرة كمنحت الرقـ  .2
 (2)تـ العمؿ بشكؿ قميؿ عمى ىذه الفقرة كمنحت الرقـ  .3
 (3)تـ العمؿ بشكؿ متكسط عمى ىذه الفقرة كمنحت الرقـ  .4
 (4)تـ العمؿ عمى ىذه الفقرة بشكؿ كبير كمنحت الرقـ  .5
 (5)ؿ كبير جدان كمنحت الرقـ تـ العمؿ عمى ىذه الفقرة بشؾ .6

لمحصكؿ عمى نسبة مساىمة الفقرة في كؿ بعد،  5كقد قمت بايجاد حاصؿ ضرب كؿ اجابة في 
 .كمف ثـ جمع نسب الفقرات لمكصكؿ الى نسبة مساىمة كؿ بعد في ادماج النكع االجتماعي
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 اد الخاصة بالمساواة بين الجنسيناالبع: أداة التحميل الثانية

ف أف ىناؾ ابعاد عديدة لقياس المساكاة بيف الجنسيف، كابعاد التقرير العالمي لقياس عمى الرغـ ـ
الفجكة بيف الجنسيف، أك االبعاد الخاصة بالتنمية البشرية اال إننا سنستخدـ االبعاد الخاصة في 

طة كالتي تـ االشارة ليا كغايات، كمؤشرات قياس، ككذلؾ ابعاد الخ 2030اىداؼ التنمية المستدامة 
 2000، كغايات اىداؼ األلفية 2022-2017االستراتيجية الكطنية لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف 

لممساكاة بيف الجنسيف، كالمبرر الختيار تمؾ المحاكر الثالث ىك تقييـ الماضي، كدراسة الحاضر 
 .الستشراؽ المستقبؿ مف خالؿ تكصيات محددة بناءان عمى نتائج التحميؿ

دماج النوع االجتماعي مع اهداف األلفية واالستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين عالقة ا: أوالًال 
 2016-2014الجنسين 

، 2000في ىذا القسـ نتعرؼ عمى ابعاد المساكاة بيف الجنسيف في كؿ مف اىداؼ األلفية 
بعاد ادماج ، كمف ثـ ايجاد العالقة ما بيف ا2016-2014كاستراتيجية تعزيز المساكاة بيف الجنسيف 

 .النكع االجتماعي مع ابعاد المساكاة بيف الجنسيف الثبات فرضية كجكد العالقة

 2000ابعاد المساككاة بيف الجنسيف في اىداؼ األلفية : األداة االكلى

 2000في اهداف األلفية  (ومؤشراتهاالغايات )المساواة بين الجنسين  ابعاد(: 1)جدول رقم 

 المؤشرات الغاية
لتفاكت بيف الجنسيف في التعميـ االبتدائي إزالة ا

 2005كالثانكم كيفضؿ اف يككف ذلؾ في عاـ 
زالتو في جميع مراحؿ التعميـ في مكعد ال  كا 

 .2015يتجاكز 

نسب البنات الى البنيف في مرحمة التعميـ  .1
 .االساسي، الثانكم، العالي

حصة النساء المدفكعة األجر في القطاع  .2
 .غير الزراعي

اء التي تشغميا النساء في نسبة النس .3
 .المجمس التشريعي

الصادرة عف األمـ المتحدة تنصب بشكؿ  2000أف اىتماـ اىداؼ األلفية ( 1)يظير الجدكؿ رقـ 
اساسي عمى تحقيؽ التعميـ في جميع مستكياتو، ىذا عمى الرغـ مف كجكد مؤشرات قياس لقطاعات 
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الغاية ىك ارتباطيا باستيداؼ محدد بفترة زمنية  أخرل كالعمؿ، كالمشاركة السياسية، كما يميز تمؾ
 .كنسبة مؤكية

التوزيع النسبي إلدماج النوع االجتماعي البعاد المساواة بين الجنسين في األلفية (: 2)جدول رقم 
2000 

 2000ابعاد المساواة بين الجنسين في األلفية  
الحصة في القطاع  التعميـ ابعاد ادماج النوع االجتماعي

 غير الزراعي
المجمس 
 التشريعي

 تحميل النوع االجتماعي: البعد األول
 5 5 5 .استخداـ البيانات المصنفة حسب الجنس مدل.1
تحميؿ المؤشرات المستجيبة لمنكع االجتماعي، مف خالؿ  مدل.2

الجنس،مكاف "ايجاد العالقة ما بيف القضية المستيدفة ككؿ مف 
 "الدخؿ السكف، العمر،

5 1 5 

 3 1 3 .اسباب الفجكات ما بيف الرجؿ كالمرأة تحديد مدل.3
 3 1 4 ةتقدير عالقة القكة ما بيف الرجؿ كالمراة عمى المساكا مدل.4

 %80 %40 %85 المجموع
 تخطيط النوع االجتماعي: البعد الثاني

مف  في القطاعمنيجية تخطيط مركزم كشمكلي مدل استخداـ .5
 .ع االجتماعيمنظكر النك

2 1 2 

 2 1 4 .تحديد حاجات كؿ مف الرجاؿ كالنساء في كؿ قطاعمدل .6
 1 1 4 .تحديد المكارد المالية كالبشرية لمحاجاتمدل .7
 1 1 4 متحديد مخرجات مستجيبة لمنكع االجتماعمدل .8

 %30 %20 %70 المجموع
قييـ عمى بناء قدرات فرؽ التخطيط، كالمكانة، كالمتابعة كالتمدل .9

 .مفاىيـ النكع االجتماعي
2 1 1 

 1 1 4 .دكرية كاستمرارية التدريب عمى قضايا النكع االجتماعيمدل .10
 1 1 4تدريب يستجيب لمنكع االجتماعي عمى المستكل مدل عقد .11
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 .الكمي لكؿ قطاع
ستيدؼ التدريب كافة القطاعات الحككمة، كالمجتمع مدل ا.12

 .م كالخاصالمدني، كالقطاع االىؿ
4 1 1 

 %20 %20 %70 المجموع
جمع كتحميؿ المعمكمات عف ؿ سنكية دكرية مدل كجكد.13

 .االنشطة كاالنجازات التي تحققت عمى المساكاة بيف الجنسيف
4 4 4 

االجتماعات التي تعقد ما بيف اطراؼ  سنكية دكريةد مدل كجك.14
 .ة بيف الجنسيفالحركة النسكية لمتابعة اعماليا نحك تحقيؽ المساكا

2 1 1 

معايير كمؤشرات مستجيبة لمنكع االجتماعي لقياس  مدل كجكد.15
 .التقدـ

4 1 1 

دكرية تقييـ كاضحة تستجيب لقضايا النكع  مدل كجكد.16
 .االجتماعي

3 1 1 

 %35 %35 %65 المجموع
 %41 %29 %72 (4/مجموع االبعاد)المجموع الكمي 

عمؿ عمى ادماج قضايا النكع االجتماعي في قطاع التعميـ ىي يظير الجدكؿ اعاله أف نسبة اؿ
في حيف كاف االىتماـ في حصة النساء في القطاع غير الزراعي ىي % 72االعمى كتصؿ الى 

، ككاف ليذه النسب %41، اما االىتماـ بالعمؿ عمى صعيد صنع القرار بمغ بنسة %29االقؿ بنسبة 
لغايات االساسية في تمؾ القطاعات، حيث تشير التقارير انعكاس كاضح عمى التقدـ المحرز عمى ا

الرسمية الصادرة عف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني أف نسبة البنات الى البنيف في التعميـ 
، اما نسبة %17كبمغت حصتيا في العمؿ المدفكع االجر في القطاع غير الزراعي  1.44العالي 

 .2018قبؿ انياء عممو عاـ % 12.7النساء في المجمس التشريعي بمغت 

 :اما النتائج عمى مستكل ابعاد ادماج النكع االجتماعي فيشير الجدكؿ

أف افضؿ بعد مف ابعاد النكع االجتماعي في قطاع التعميـ كاف لبعد تحميؿ النكع االجتماعي بنسبة 
 %.65كاقؿ بعد كاف المتابعة كالتقييـ المستجيب لمنكع االجتماعي بنسبة % 85
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افضؿ بعد مف ابعاد النكع االجتماعي في حصة النساء في القطاع غير الزراعي كاف لبعد تحميؿ  أف
 %.80، ككذلؾ كاف افضؿ بعد لممشاركة السياسية بنسبة %40النكع االجتماعي بنسبة 

 

 ابعاد المساكاة بيف الجنسيف في االستراتيجية الكطنية لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف: االداة الثانية
 مف خالؿ االىداؼ االستراتيجية كمؤشراتيا 2014-2016

في االستراتيجية  (االهداف االستراتيجية ومؤشراتها) المساواة بين الجنسين ابعاد: (3)جدول رقم 
 2016-2014الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 

 المؤشرات الهدف االستراتيجي
ركة المرأة في قكة العمؿ معدؿ مشا .مشاركة المرأة في قطاع العمؿ زادت

. حصة اإلناث المدفكعة األجر في القطاع غير الزراعي
اعضاء النقابات العمالية مف النساء 

نسبة النساء العامالت في القطاع الحككمي المدني 
معدؿ البطالة لدل النساء 

معدؿ أجر المرأة مقارنة بالرجؿ 
نسبة العامميف مف النساء مف إجمالي العامميف 

نسبة النساء المعنفات المكاتي تكجيف إلى مراكز النساء  .بكافة اشكالو قد انخفض العنؼ
. المعنفات أك مؤسسات نسكية لطمب االستشارة

نسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج كتعرضف لكافة 
 .اشكاؿ العنؼ االسرم لمرة كاحدة عمى األقؿ

ة نسبة النساء المكاتي لـ يسبؽ ليف الزكاج كتعرضف لكاؼ
. اشكاؿ العنؼ االسرم لمرة كاحدة عمى األقؿ

نسبة اعضاء المجمس التشريعي مف النساء  .مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في المؤسسات زادت
نسبة النساء اعضاء  المجالس المحمية 

. نسبة النساء مف درجة جػػػ فأعمى في القطاع الحككمي
نسبة النساء مف القيادة العامة في الشرطة 

نسبة التحاؽ االناث في التعميـ الميني  .لمرأة تصؿ الى جميع الخدمات دكف تمييزا
معدؿ التسرب في المرحمة الثانكية لدل االناث 
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نسبة النساء المكاتي يحصمف عمى رعاية صحية بعد 
. الكالدة اثناء مككثيف بمؤسسة صحية اك بقائيف يكميف

. ثدمنسبة النساء المكاتي يقمف بفحص عنؽ الرحـ كاؿ
 100000معدؿ كفيات األمكمة لكؿ 

. نسبة النساء االعضاء في االندية الرياضية
عدد كحدات النكع االجتماعي التي يتفرغ بيا عمى االقؿ  .قضايا النكع االجتماعي مدمجة كمعممة في الكزارات

. ثالثة ككادر
عدد الكزارات التي تـ تكفير الدعـ الفني ليا إلدماج النكع 

. م خططيا كمكازناتيا السنكيةاالجتماعي ؼ
عدد الكزارات التي نفذت التدقيؽ مف منظكر النكع 

اجتماعي 
ابعاد المساكاة بيف الجنسيف في االستراتيجية الكطنية لتعزيز المساكاة بيف ( 2)يظير الجدكؿ رقـ 

سيف كيتضح مف االىداؼ االستراتيجية اف التطمع لتحقيؽ المساكاة بيف الجف 2016-2014الجنسيف 
يشمؿ في االستراتيجية يشمؿ خمسة اىداؼ اساسية كذات عالقة بابعاد التنمية المستدامة المختمفة، 

 .االقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية، كالثقافية
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 ابعاد ادماج النوع االجتماعي مع ابعاد المساواة بين الجنسين في األلفية(: 4)جدول رقم 

سيف في األلفية االستراتيجية ابعاد المساكاة بيف الجف 
2014-2016 

مأسسة النكع  صنع القرار العنؼ العمؿ ابعاد ادماج النكع االجتماعي
 االجتماعي

 5 5 5 5 .استخداـ البيانات المصنفة حسب الجنستـ .1
تحميؿ المؤشرات المستجيبة لمنكع االجتماعي، مف خالؿ تـ .2

ككؿ مف ايجاد العالقة ما بيف القضية المستيدفة 
 "الجنس،مكاف السكف، العمر، الدخؿ"

1 1 1 4 

 4 3 2 2 .تحديداسباب الفجكات ما بيف الرجؿ كالمرأةتـ .3
 4 3 3 2 ةتقدير عالقة القكة ما بيف الرجؿ كالمراة عمى المساكاتـ .4

 %85 %60 %55 %50 المجموع
منيجية تخطيط مركزم كشمكلي لكافة القطاعات مف .5

 .جتماعيمنظكر النكع اال
1 5 2 5 

 5 3 4 4 .تحديد حاجات كؿ مف الرجاؿ كالنساء في كؿ قطاع.6
 4 1 3 1 .تحديد المكارد المالية كالبشرية لمحاجات.7
 5 1 4 2 متحديد مخرجات مستجيبة لمنكع االجتماع.8

 %95 %35 %60 %40 المجموع
بناء قدرات فرؽ التخطيط، كالمكانة، كالمتابعة كالتقييـ عمى .9

 .مفاىيـ النكع االجتماعي
1 3 1 4 

 4 1 3 1 .دكرية كاستمرارية التدريب عمى قضايا النكع االجتماعي.10
تدريب يستجيب لمنكع االجتماعي عمى المستكل الكمي .11

 .لكؿ قطاع
1 3 1 4 

يستيدؼ التدريب كافة القطاعات الحككمة، كالمجتمع .12
 .المدني، كالقطاع االىمي كالخاص

1 3 1 3 

 %75 %20 %60 %20 المجموع
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جمع كتحميؿ المعمكمات عف االنشطة ؿ سنكية دكريةيكجد .13
 .كاالنجازات التي تحققت عمى المساكاة بيف الجنسيف

3 4 1 4 

االجتماعات التي تعقد ما بيف اطراؼ  سنكية دكريةيكجد .14
الحركة النسكية لمتابعة اعماليا نحك تحقيؽ المساكاة بيف 

 .الجنسيف

2 4 1 4 

معايير كمؤشرات مستجيبة لمنكع االجتماعي لقياس يكجد .15
 .التقدـ

2 3 1 4 

تستجيب لقضايا النكع م لتقييـ كاضح سنكية دكريةيكجد .16
 .االجتماعي

1 1 1 3 

 %75 %20 %60 %40 المجموع
 %82 %34 %59 %37 (4/مجموع االبعاد)المجموع الكمي 

الدماج قضايا النكع االجتماعي كانت في قطاع مأسسة  يظير الجدكؿ اعاله أف النسبة األعمى
، تمييا كانت في قطاع العنؼ ضد %82قضايا النكع االجتماعي في المؤسسات الحككمية بنسبة 

، كأخيران قطاع المشاركة السياسية بنسبة %37، كمف ثـ في قطاع العمؿ بنسبة %59المرأة بنسبة 
مراجعة االستراتيجية الكطمية لتعزيز المساكاة بيف كىذه النسب تظير تقاطعان مع نتائج %. 34

عمى مشاركة المرأة في قطاع العمؿ، مع % 1كالتي اشارت بكضكح الى تقدـ بنسبة  2014الجنسيف 
 .كجكد اشكاليات عديدة في االجكر، كالبطالة

 :أما عمى مستكل ابعاد النكع االجتماعي فيشير الجدكؿ أعاله الى ما يمي

ابعاد النكع االجتماعي في قطاع العمؿ كاف لمبعد األكؿ تحميؿ النكع أف أفضؿ بعد مف  .1
 %.20، كاقؿ نسبة لبعد التدريب عمى النكع االجتماعي بنسبة %50االجتماعي بنسبة 

أف افضؿ بعد مف ابعاد النكع االجتماعي في قطاع العنؼ كاف لمبعد الثاني تخطيط النكع  .2
 %.55يؿ النكع االجتماعي بنسبة ، كاقؿ بعد جاء تحؿ%60االجتماعي بنسبة 
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إف افضؿ بعد مف ابعاد النكع االجتماعي في قطاع المشاركة السياسية كاف لمبعد األكؿ  .3
كاقؿ بعد جاء التدريب عمى النكع االجتماعيف كمتابعة كتقييـ تستجيب لمنكع % 60بنسبة 

 .لكؿ منيما% 20االجتماعي بنسبة 
في قطاع المأسسة لقضايا النكع االجتماعي كاف  إف افضؿ بعد مف ابعاد النكع االجتماعي .4

، كاقؿ بعد جاء لمتابعة كتقييـ مستجيب لمنكع %95لمبعد تخطيط لمنكع االجتماعي بنسبة 
 %.75االجتماعي بنسبة 

نستنتج مما سبق من تحميل العالقة بين ادماج النوع االجتماعي وابعاد المساواة بين الجنسين لكل 
 :ستراتيجية ما يميمن اهداف األلفية واال

أف عمميات ادماج النكع االجتماعي لـ تكف بافضؿ حالتيا كبشكؿ ممنيج كمتكامؿ عمى  .1
 .قضايا النكع االجتماعي

إف عمميات ادماج النكع االجتماعي جاءت بنسب متفاكتو بيف القطاعات كتركزت في قطاع  .2
 .دكف أف تمقى بعض القطاعات االىتماـ الكافي لعممية اإلدماج

الىتماـ لعممية االدماج يتركز عمى التحميؿ كالتخطيط بنسب متفاكتو حسب القطاع، إف ا .3
كلكف ينخفض بشكؿ مممكس في كافة القطاعات لبعدم التدريب كالمتابعة كالتقييـ المستجيب 

 .لمنكع االجتماعي
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تنمية تحميل ابعاد النوع االجتماعي مع ابعاد المساواة بين الجنسين في اهداف ال: الجزء الثاني
 2022-2017، واالستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2030المستدامة 

 

في اهداف التنمية المستدامة ( الغايات والمؤشرات)ابعاد المساواة بين الجنسين .(:5)جدول رقم 
2030 

 المؤشرات الغايات
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد النساء  .1

 كالفتيات في كؿ مكاف
القضاء عمى جميع أشكاؿ العنؼ ضد جميع  .2

النساء كالفتيات في المجاليف العاـ كالخاص، بما 
في ذلؾ االتجار بالبشر كاالستغالؿ الجنسي كغير 

 االستغالؿذلؾ مف أنكاع 
القضاء عمى جميع الممارسات الضارة، مف قبيؿ  .3

زكاج األطفاؿ كالزكاج المبكر كالزكاج القسرم، 
 (ختاف اإلناث)اسمية لإلناث كتشكيو األعضاء التف

االعتراؼ بأعماؿ الرعاية غير مدفكعة األجر  .4
كالعمؿ المنزلي كتقديرىا مف خالؿ تكفير الخدمات 

العامة كالبنى التحتية ككضع سياسات الحماية 
االجتماعية كتعزيز تقاسـ المسؤكلية داخؿ األسرة 
المعيشية كالعائمة، حسبما يككف ذلؾ مناسبان عمى 

 لكطنيالصعيد ا
كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاممة كفعالة كتكافؤ  .5

الفرص المتاحة ليا لمقيادة عمى قدـ المساكاة مع 
الرجؿ عمى جميع مستكيات صنع القرار في 

 الحياة السياسية كاالقتصادية كالعامة

نسبة النساء المعاشرات كالفتيات في الخامسة .1
عشرة كما فكؽ الالتي تعرضف لعنؼ بدني أك جنسي 
أك نفسي مف عشير حالي أك سابؽ، خالؿ االثني 

ب شكؿ العنؼ عشر شيرا الماضية، مصنفة بحس
 .كالفئة العمرية

نسبة النساء المعاشرات كالفتيات في الخامسة 2.1
عشرة كما فكؽ الالتي تعرضف لعنؼ بدني أك جنسي 
أك نفسي مف أشخاص غير العشير، خالؿ االثني 
عشر شيرا الماضية، حسب الفئة العمرية كمكاف 

 .حدكث العنؼ
 نسبة النساء المعاشرات كالفتيات في الخامسة2.2

عشرة كما فكؽ الالتي تعرضف لعنؼ بدني أك جنسي 
أك نفسي مف أشخاص غير العشير، خالؿ االثني 
عشر شيرا الماضية، حسب الفئة العمرية كمكاف 

 .حدكث العنؼ
 24ك 20نسبة النساء الالتي تتراكح أعمارىف بيف 

بقريف قبؿ أف يبمغف  ارتبطفعاما كالالتي تزكجف أك 
 .عاما 18عاما ك 15

بة المئكية لمفتيات كالنساء الالتي تتراكح النس 
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ضماف حصكؿ الجميع عمى خدمات الصحة  .6
الجنسية كاإلنجابية كعمى الحقكؽ اإلنجابية، عمى 

المتفؽ عميو كفقا لبرنامج عمؿ المؤتمر  النحك
الدكلي لمسكاف كالتنمية كمنياج عمؿ بيجيف 

 كالكثائؽ الختامية لمؤتمرات استعراضيما

 :الكسائؿ

القياـ بإصالحات لتخكيؿ المرأة حقكقا متساكية في  .1
المكارد االقتصادية، ككذلؾ إمكانية حصكليا عمى 

ف حؽ الممكية كالتصّرؼ في األراضي كغيرىا ـ
الممتمكات، كعمى الخدمات المالية، كالميراث 

 كالمكارد الطبيعية، كفقنا لمقكانيف الكطنية
تعزيز استخداـ التكنكلكجيا التمكينية، كبخاصة  .2

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، مف أجؿ تعزيز 
 تمكيف المرأة

اعتماد سياسات سميمة كتشريعات قابمة لإلنفاذ  .3
ت القائمة مف ىذا كتعزيز السياسات كالتشريعا

القبيؿ لمنيكض بالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف كؿ 
 .النساء كالفتيات عمى جميع المستكيات

عاما الالتي خضعف لعممية  49ك 15أعمارىف بيف 
 .بتر األعضاء التناسمية، بحسب الفئة العمرية/تشكيو

النسبة المئكية مف الكقت المخصص لألعماؿ 
المترلية كأعماؿ الرعاية غير مدفكعة األجر، بحسب 

 .نكع الجنس، كالفئة العمرية، كالمكقع
سبة المقاعد التي تشغميا النساء في البرلمانات ف

 .الكطنية كالحككمات المحمية
نسبة النساء في المناصب اإلدارية 

عاما الالتي يتخذف  49إلى  15نسبة النساء مف سف 
بأنفسيف قرارات مستنيرة بشأف العالقات الجنسية 
كاستخداـ كسائؿ منع الحمؿ كالرعاية الخاصة 

. بالصحة اإلنجابية
د البمداف التي لدييا قكانيف كأنظمة تكفؿ حصكؿ عد

عاما عمى خدمات  46إلى  15النساء مف سف 
الرعاية كالمعمكمات كالتثقيؼ في مجاؿ الصحة 

الجنسية كاإلنجابية 
الذيف يمتمككف أراضي  النسبة المئكية لألشخاص

زراعية أك لدييـ حقكؽ مضمكنة في األراضي 
، (الزراعييفمف أصؿ مجمكع السكاف )الزراعية 

حصة المرأة بيف المالؾ أك ( ب)بحسب نكع الجنس؛ 
أصحاب الحقكؽ في األراضي الزراعية، بحسب نكع 

. الحيازة
النسبة المئكية لمبمداف التي يكفؿ فييا اإلطار القانكني 

لممرأة المساكاة في ( بما في ذلؾ القانكف العرفي)
 .أك السيطرة عمييا/الحقكؽ في ممكية األراضي ك

خمكية، /بة األفراد الحائزيف عمى ىكاتؼ نقالةنس
 .بحسب نكع الجنس
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النسبة المئكية لمبمداف التي لدييا نظـ لتخصيص 
كتتبع المخصصات العامة المرصكدة لممساكاة بيف 

 .الجنسيف كتمكيف المرأة
داؼ في نظرة سريعة لمجدكؿ اعاله نالحظ أف ىناؾ فركؽ جكىرية ما بيف اىداؼ األلفية كما بيف اه

بخصكص المساكاة ما بيف الجنسيف، ففي حيف تـ اعتماد الكصكؿ لمتعميـ  2030التنمية المستدامة 
نجد أنو تـ تكسيع مفيـك المساكاة  2000كغاية اساسية لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف اىداؼ األلفية 

د ثالثة كسائؿ لتشمؿ ستة غايات اساسية مع كجك 2030بيف الجنسيف في اجندة التنمية المستدامة 
تساىـ في تحقيؽ المساكاة تتعمؽ بالتمييز، كالعنؼ، كالحماية االجتماعية، كالمشاركة السياسية، 

 .كالممكية االقتصادية، كالصحة االنجابية، كاستخداـ التكنكلكجيا

المالحظة األخرل في المقارنة بيف مرحمتي التنمية ىي في تحديد االستيداؼ ففي حيف نجد أف 
حددت بدقة مع الفترة الزمنية كالنسبة المؤكية لتحقيؽ الغاية نجد أف مرحمة التنمية المستدامة األلفية 
 .بقيت األمكر مفتكحة كتركت الدكؿ تحدد النسبة المراد تحقيقيا كفؽ قدراتيا كمكاردىا 2030

راتيجية في االست( االهداف االستراتيجية والمؤشرات)ابعاد المساواة بين الجنسين : (6)جدول رقم 
 2022-2017الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 

 المؤشرات االهداف االستراتيجية
تخفيض نسبة العنؼ ضد المرأة بكافة 

 اشكالو الى النصؼ
زيادة مشاركة النساء في مكاقع صنع القرار 

 %.10بما ال يقؿ عف 
مأسسة قضايا النكع االجتماعي في كافة 

 .المؤسسات الحككمية
شاركة المرأة في القطاع تعزيز ـ

 .االقتصادم
تحسيف نكعية الحياة لألسرة الفقيرة 

. عنؼ االسرم لمرة كاحدة عمى األقؿلؿنسبة النساء المكاتي سبؽ ليف الزكاج كتعرضف 
نسبة النساء المكاتي لـ يسبؽ ليف الزكاج كتعرضف لكافة اشكاؿ العنؼ االسرم لمرة كاحدة عمى 

. األقؿ
 ت العنؼ التي تـ رصدىا مف المرصد الكطني لمعنؼ عدد حاال

مف سنتيف كلـ تحصؿ عميو   ألكثرالنساء التي طالبت في الحصكؿ عمى ميراثيا  نسبة
 نسبة النساء المكاتي لـ يحصمف عمى النفقة مف مجمكع المستحقات

 عشر 18نسبة الفتيات المكاتي تزكجف تحت سف 
 الؿاالحت لعنؼ تعرضف المكاتي النساء عدد
 (SDGs)النساء  مف التشريعي المجمس اعضاء نسبة
 (SDGs)الحككمي  القطاع في فأعمى جػػػػ درجة مف النساء نسبة

 المحمية المجالس في عضكية  نسبة النساء
 النساء مف العمالية النقابات اعضاء
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 .الشرطة في العامة القيادة مف النساء نسبة .كالميمشة
 المدني الحككمي القطاع في العامالت النساء نسبة
 ككادر ثالثة االقؿ عمى يشغميا التي االجتماعي النكع كحداتعدد 
  اجتماعي النكع منظكر مف التدقيؽ نفذت التي الكزاراتعدد 

  الخطة االستراتيجية القطاعيةالنكع االجتماعي في قضايا إدماج ب قامت عدد الكزارات التي 
 2022-2017اعي في المكازنات لمفترة عدد الكزارات التي قامت بإدماج قضايا النكع االجتـ

نفاذ كرصد المساكاة كعدـ التمييز ما إذا كانت ثمة أطر قانكنية قائمة، أـ ال، مف  أجؿ تعزيز كا 
 (.SDGs) أساس الجنسعمى 

التي لدييا نظـ لتخصيص كتتبع المخصصات العامة المرصكدة  (فمسطيف) نسبة البمداف
 (SDGs) لممساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة

 العمؿ زادت قكل في المرأة مشاركة معدؿ
 النساء انخفض لدل البطالة معدؿ

 فجكة االجكر ما بيف الرجؿ كالمرأة
 نسبة النساء العامالت  بأجر  أقؿ مف الحد األدنى لمجكر

 العامميف إجماليالعامميف مف النساء مف  نسبة
 الزراعي غير القطاع في االجر المدفكعة االناث حصة
إجمالي المزارعيف الذيف يمتمككف أراضي زراعية أك لدييـ حقكؽ مضمكنة في األراضي نسبة 

حصة المرأة بيف المالؾ أك أصحاب الحقكؽ في األراضي ( ب)الزراعية، بحسب الجنس؛ 
 (SDGs) الزراعية، كبحسب نكع الحيازة

لممرأة ( كف العرفيبما في ذلؾ القاف)التي يكفؿ فييا اإلطار القانكني  (فمسطيف) نسبة البمداف
 SDG) أك السيطرة عمييا/الحقكؽ في ممكية األراضي كالمساكاة في 

االلتحاؽ في رياض األطفاؿ   نسبة
نسبة االلتحاؽ في المرحمة الثانكية لمبنكف   ارتفاع
مقارنة بالذككر  Cمناطؽ التعميـ التحاؽ الفتيات ذكات االعاقة في  نسبة
ما بعد الكالدة   قيف خدماتنسبة السيدات المكاتي يتؿ ارتفاع

نسبة الكالدات القيصرية   انخفاض
 كالثدم  الرحـ عنؽ بفحص يقمف المكاتي النساء نسبة
 النساء حاجات تالئـ التي العامة المرافؽ نسبة
النساء األعضاء في األندية الرياضية    نسبة
 الثقافية األنشطةاالناث الى الذككر المكاتي يمارسف  نسبة
ثابت   عات غير المكصكلة بمصدر مياهالتجـ نسبة

نسبة الكقت المخصص لألعماؿ المنزلية كأعماؿ الرعاية غير مدفكعة األجر، بحسب الجنس 
 (SDGs)  كالعمر كالمكاف

سنة عمى  49إلى  15عدد البمداف التي لدييا قكانيف كأنظمة تكفؿ حصكؿ النساء مف سف 
 (SDGs) الصحة الجنسية كاإلنجابيةخدمات الرعاية كالمعمكمات كالتثقيؼ في مجاؿ 
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بعاد ادماج النوع االجتماعي مع ابعاد المساواة بين الجنسين التوزيع النسبي ال(: 7)جدول رقم 
 2030اهداف التنمية المستدامة 

 2030ابعاد المساكاة بيف الجنسيف في اىداؼ التنمية المستدامة  
 (الغايات)

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد ادماج النكع االجتماعي
استخداـ البيانات المصنفة تـ .1

 .حسب الجنس
1 5 5 3 5 3 1 2 3 

تحميؿ المؤشرات المستجيبة تـ .2
لمنكع االجتماعي، مف خالؿ ايجاد 
العالقة ما بيف القضية المستيدفة 

الجنس،مكاف السكف، "ككؿ مف 
 "العمر، الدخؿ

1 5 3 0 3 2 1 2 3 

يف اسباب الفجكات ما ب تحديدتـ .3
 .الرجؿ كالمرأة

1 3 3 0 3 2 3 2 3 

تقدير عالقة القكة ما بيف الرجؿ تـ .4
 ةكالمراة عمى المساكا

1 3 3 0 2 2 2 3 3 

 %60 %45 %35 %45 %65 %15 %70 %80 %25 المجموع
منيجية تخطيط مركزم كشمكلي .5

 .مف منظكر النكع االجتماعي لمقطاع
2 5 2 0 4 3 2 1 4 

ف الرجاؿ حاجات كؿ ـتحديد .6
 .قطاعاؿ كالنساء في 

1 4 2 0 4 3 3 1 3 

تحديد المكارد المالية كالبشرية .7
 .لمحاجات

1 4 1 0 1 3 2 1 1 

تحديد مخرجات مستجيبة لمنكع .8
 ماالجتماع

2 4 3 0 2 3 2 1 2 

 %50 %20 %45 %60 %55 %0 %40 %85 %30 المجموع
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بناء قدرات فرؽ التخطيط، .9
كالتقييـ عمى  كالمكانة، كالمتابعة

 .مفاىيـ النكع االجتماعي

1 3 2 0 2 3 2 1 3 

دكرية كاستمرارية التدريب عمى .10
 .قضايا النكع االجتماعي

1 4 2 0 2 3 1 1 3 

تدريب يستجيب لمنكع االجتماعي .11
 .عمى المستكل الكمي لكؿ قطاع

1 4 2 0 2 3 2 1 3 

يستيدؼ التدريب كافة القطاعات .12
تمع المدني، كالقطاع الحككمة، كالمج
 .االىمي كالخاص

1 3 1 0 2 1 1 1 2 

 %55 %20 %30 %50 %40 %0 %35 %70 %20 المجموع
جمع كتحميؿ ؿ سنكية دكريةيكجد .13

المعمكمات عف االنشطة كاالنجازات 
التي تحققت عمى المساكاة بيف 

 .الجنسيف

2 3 5 0 4 4 2 1 2 

االجتماعات  سنكية دكريةيكجد .14
قد ما بيف اطراؼ الحركة التي تع

النسكية لمتابعة اعماليا نحك تحقيؽ 
 .المساكاة بيف الجنسيف

3 4 4 0 2 2 2 1 2 

معايير كمؤشرات مستجيبة يكجد .15
 .لمنكع االجتماعي لقياس التقدـ

2 3 3 0 2 2 1 2 2 

 لتقييـ كاضح سنكية دكريةيكجد .16
 .تستجيب لقضايا النكع االجتماعيم

1 2 2 0 2 2 1 1 2 

 %40 %25 %30 %50 %50 %0 %70 %74 %40 المجموع
 %51 %28 %35 %51 %53 %4 %54 %59 %29 (4/مجموع االبعاد)المجموع الكمي 
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نسبة ادماج النوع االجتماعي في كل غاية من غايات تحقيق المساواة بين الجنسين (: 1)شكل 
 2030في اهداف التنمية المستدامة 

 

أكثر غاية مف غايات تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف تـ العمؿ عمييا مف حيث  يشير الجدكؿ اعاله أف
ادماج النكع االجتماعي ىي الغاية الثانية المتعمقة بالقضاء عمى العنؼ ضد المرأة بكافة اشكالو 

، %54، كمف ثـ الغاية الثالثة المتعمقة بالحد مف الزكاج المبكر كالزكاج القسرم بنسبة %59بنسبة 
ءت نسبة االدماج لمغاية الخاصة بالعمؿ المنزلي معدكمة كىذا يعني اف ىذه الغاية ليست كقد جا

أكلكية لمفترة السنكات الخمس القادمة، كقد جاء ادماج النكع االجتماعي في الغاية االكلى كالمتعمقة 
 .االصعدة عمى الرغـ مف انيا أكلكية كطنية عمى جميع% 29بانياء التمييز ضد المرأة بكافة اشكالو 
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التوزيع النسبي البعاد ادماج النوع االجتماعي في ابعاد المساواة بين الجنسين (: 8)جدول رقم 
2030. 

استراتيجية  ابعاد ادماج النكع االجتماعي
2014-
2016 

المساواة بين 
الجنسين 
2030 

 تحميل النوع االجتماعي: البعد األول
 %62 %100 .نساستخداـ البيانات المصنفة حسب الجتـ .1
تحميؿ المؤشرات المستجيبة لمنكع االجتماعي، مف خالؿ ايجاد العالقة ما بيف تـ .2

 "الجنس،مكاف السكف، العمر، الدخؿ"القضية المستيدفة ككؿ مف 
35% 44% 

 %44 %55 .اسباب الفجكات ما بيف الرجؿ كالمرأة تحديدتـ .3
 %42 %60 ةعمى المساكاتقدير عالقة القكة ما بيف الرجؿ كالمراة تـ .4

 %48 %62 المجموع
 تخطيط النوع االجتماعي: البعد الثاني

 %51 %65 .مف منظكر النكع االجتماعي لمقطاعمنيجية تخطيط مركزم كشمكلي .5
 %51 %80 .قطاعاؿ حاجات كؿ مف الرجاؿ كالنساء في تحديد .6
 %31 %45 .تحديد المكارد المالية كالبشرية لمحاجات.7
 %40 %60 محديد مخرجات مستجيبة لمنكع االجتماعت.8

 %43 %62 المجموع
 التدريب عمى النوع االجتماعي: البعد الثالث

 %33 %45 .بناء قدرات فرؽ التخطيط، كالمكانة، كالمتابعة كالتقييـ عمى مفاىيـ النكع االجتماعي.9
 

 %38 %45 .دكرية كاستمرارية التدريب عمى قضايا النكع االجتماعي.10
 %35 %45 .تدريب يستجيب لمنكع االجتماعي عمى المستكل الكمي لكؿ قطاع.11
يستيدؼ التدريب كافة القطاعات الحككمة، كالمجتمع المدني، كالقطاع االىمي .12

 .كالخاص
40% 27% 

 %33 %44 المجموع
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 متابعة وتقييم يتستجيب لمنوع االجتماعي: البعد الرابع
جمع كتحميؿ المعمكمات عف االنشطة كاالنجازات التي تحققت ؿ سنكية دكريةيكجد .13

 .عمى المساكاة بيف الجنسيف
60% 51% 

االجتماعات التي تعقد ما بيف اطراؼ الحركة النسكية لمتابعة  سنكية دكريةيكجد .14
 .اعماليا نحك تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف

55% 44% 

 %38 %50 .تماعي لقياس التقدـمعايير كمؤشرات مستجيبة لمنكع االجيكجد .15
 %29 %30 .تستجيب لقضايا النكع االجتماعيم لتقييـ كاضح سنكية دكريةيكجد .16

 %40 %49 المجموع
 %41 %54 (4/مجموع االبعاد)المجموع الكمي 

يظير الجدكؿ اعاله أف نسبة ادماج النكع االجتماعي في غايات كابعاد المساكاة بيف الجنسيف 
بحيث جاء بعد تحميؿ النكع االجتماعي في المرتبة % 41بمغ  2030مية المستدامة الىداؼ التف
، كمف ثـ بعد المتابعة كالتقييـ %43، كمف ثـ تخطيط النكع االجتماعي بنسبة %48األكلى بنسبة 

 %.33كاخيران بعد التدريب عمى النكع االجتماعي بنسبة % 40بنسبة 
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 :االستنتاجات

في المجتمع الفمسطيني  2030بيف الجنسيف في اىداؼ التنمية المستدامة  فجكةاؿإف جسر  .1
 .ستحدث بشكؿ بطيء جدان اذا ما بقي العمؿ في نفس الكتيرة

إف القضاء عمى العنؼ ضد المراة ىك اكثر القضايا التي يجرم االىتماـ بيا، كسيككف ىذا  .2
 .المحكر اكثر الغايات تقدمان 

لفية كما بيف اىداؼ التنمية المستدامة تتشابو بشكؿ كبير في آلية العمؿ ما بيف اىداؼ األ .3
التحميؿ كالتخطيط، مع تحسف  في عممية التشاكر لصالح المساكاة بيف الجنسيف في التنمية 

 .2030المستدامة 
-2014إف نسبة االدماج في الخطة االستراتيجية الكطنية لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف  .4

قدـ عمى محاكر العمؿ بطيء جدان، مما يجعمنا نفكر بناقكس ككاف الت% 54بمغت  2016
الخطر في تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف خاصة مع بمكغ ادماج النكع االجتماعي في الغايات 

41.% 
تتضح تمامان العالقة ما بيف ادماج النكع االجتماعي كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف، مما  .5

لضغط عمى القرار السياسي بتطبيؽ خطكات االدماج يمنح المؤسسات النسكية فرصة اكبر ؿ
 .كاممة

فأعمى فإف فجكة المساكة بيف الجنسيف % 90في حاؿ تحقيؽ ادماج النكع االجتماعي بنسبة  .6
 .ستتقمص بنسب عالية
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التوصيات 

استنادان لمنتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة، كبعد مقارنة الكاقع الحالي مع الماضي، فإننا نكصي 
بمجمكعة مف التكصيات الالزمة حتي يتـ استدراؾ االمكر كنسير عمى طريؽ التنمية نحك تحقيؽ 

. المساكاة بيف الجنسيف

عقد ممتقى نسكم لنقاش كمتابعة كتقييـ تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في التنمية المستدامة  .1
االجتماعي في  ، كنقاش العكائؽ الحقيقية التي تحكؿ دكف تطبيؽ ابعاد ادماج النكع2030

. عممية التنمية
ال بد مف التكاصؿ ما بيف كزارة شؤكف المرأة ككحدات النكع االجتماعي مف جية كبيف الدكؿ  .2

. المانحة لتكفير التمكيؿ الالـز في مختمؼ القضايا
تكصي ىذه الدراسة باف يتـ تضميف كادماج النكع االجتماعي في منيجية اعداد الخطط  .3

. تكفير األدكات، كالتحميؿ كالتخطيطاالستراتيجية مف حيث 
بناء قدرات العامميف عمى قضايا النكع االجتماعي عمى التحميؿ، كالتخطيط، كالمتابعة  .4

. كالتقييـ
اىمية تطكير آلية متابعة دكرية كنكصي اف تككف ربعية لكافة ابعاد المساكاة بيف الجنسيف  .5

. لصعكبات اكالن باكؿلالطالع عمى مستكل التقدـ المحرز كمعالجة المشاكؿ كا
. اىمية تطكير الية تقييـ دكرية كبشكؿ سنكم بشكؿ مشترؾ ما بيف اطراؼ الحركة النسكية .6
أىمية دراسة تجارب الحركة النسكية العالمية، كتكصي ىذه الدراسة بدراسة تجربة الحركة  .7

. النسكية في شماؿ اكركبا، كالحركة النسكية في الكاليات المتحدة االمريكية
ة التفكير في تطكير كتعديؿ اك تغيير آلية العمؿ المعمكؿ بيا حاليان، ألنو كحسب أىمي .8

. االستنتاجات كأف تحقؽ التقدـ سيككف بشكؿ بطيء جدان 
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