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“

إن  المســاواة  بيــن  الجنســين  وتمكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الم ـ ـ ـ ــرأة
وحمايــة وتعزيــز حقوقهــا ،هــي عناصــر تمثــل ركائــز
أساســية ،لضمــان نهضــة المجتمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ولتحقيــق  
التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ــة ،وال يمك ـ ــن أن يتــم تعزيــز
وحمايــة حقــوق اإلنســان بشــكل كامــل دون حمايــة
حقــوق المــرأة وتمكينهــا بمــا يتفــق مــع مــا جــاء
في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

“

الرئيــس /عبــد الفتــاح السيســي
رئيــس الجمهوريــة
مــن احتفاليــة يــوم المــرأة المصريــة ٢٠٢١
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بدايــ ًة ،أنتهــز هــذه الفرصــة لتوجيــه كل التحيــة والتقديــر للمــرأة املرصيــة التــي تشــارك بفاعليــ ٍة واقتــدار يف دعــم مســرة البنــاء
والتنميــة التــي تشــهدها الدولــة املرصيــة حالي ـاً ،تحــت القيــادة الحكيمــة للرئيــس عبــد الفتــاح الســييس ،رئيــس الجمهوريــة ،وتوجيهــات
ســيادته املتعلقــة بتعزيــز التمكــن الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي لهــا.
وتــويل الحكومــة ،منــذ تحملهــا املســؤولية ،أهمي ـ ًة بالغ ـ ًة بقضايــا املــرأة ،باعتبارهــا أولويــة وطنيــة ،مــن خــال اتخاذهــا حزمــة شــاملة
مــن اإلجــراءات واملبــادرات والربامــج التنمويــة الداعمــة لتمكــن املــرأة يف مختلــف الجوانــب.
ودعونــا نتفــق جميعــاً عــى أن املــرأة املرصيــة حققــت خــال األعــوام املاضيــة نجاحــات مل تحققهــا مــن قبــل ،حيــث كانــت مــر يف
مقدمــة دول العــامل ،التــي أطلقــت "االســراتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة املرصيــة "2030عــام  ،2017والتــي تجعــل املــرأة رشيــكاً أساســياً
يف اســراتيجية التنميــة املســتدامة ،ســواء عــى الصعيــد الســيايس أو االقتصــادي واالجتامعــي ،مــن خــال زيــادة متثيلهــا يف مراكــز صنــع
القــرار ،وتنميــة قدراتهــا لتعزيــز مســاهمتها يف قــوة العمــل ،وبرامــج الحاميــة االجتامعيــة املتنوعــة التــي تســتهدف املــرأة والفئــات األوىل
بالرعايــة ،ودمــج مفاهيــم "املســاواة بــن الجنســن" و"النــوع االجتامعــي" يف الخطــط التنمويــة لتفعيــل مشــاركتها املجتمعيــة.
وتلتــزم الحكومــة بتســخري كافــة إمكاناتهــا لالرتقــاء بوضــع املــرأة ،باعتبارهــا ركيــزة املجتمــع وصانعــة األجيــال ،ولــن تدخــر الحكومــة
جهــداً يف اتخــاذ مزيــ ٍد مــن الخطــوات التــي ترتجــم طموحاتهــا إىل واقــ ٍع ملمــوس ،يف إطــار االهتــام بتحقيــق "العدالــة االجتامعيــة
الشــاملة".

كلمــة الســيد االســتاذ الدكتــور /مصطفــى مدبولــي
رئي ـ ـ ـ ـ ــس مجلــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
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تحقيــق التنميــة املســتدامة ،لــن يــأىت دون أن تجنــي جميــع فئــات املجتمــع عوائــد ومثــار التنميــة،
تــدركُ الدولــ ُة املرصيــة جيــدً ا أن
َ
وخاصــة الفئــات األكــر احتيا ًجــا (املــرأة ،الطفــل ،ذوي االحتياجــات الخاصــة).
ومــن هــذا املنطلــق ،واتســاقًا مــع رؤيــة مــر  ،2030التــي أرســت دعائــم العدالــة االجتامعيــة وتكافــؤ الفــرص واملســاواة بــن الجنســن،
ورضورة العمــل عــى متكــن هــذه الفئــات اقتصاد ًيــا واجتامع ًيــا ،أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة "الدليــل املفاهيمــي
لخطــة التنميــة املســتدامة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي" كأول دليــلِ مــن نوعــه يضــع آليــات وضوابــط واضحــة ،وقابلــة للتطبيــق ،لدمــج
هــذه الفئــات يف الخطــط التنمويــة.
إن هــذا الدليــل يضــع مــر يف مقدمــة دول املنطْقــة التــي تعطــي أولوي ـ ًة قصــوي ،لدمــج الخطــة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي يف كل
الربامــج والتدخــات التنمويــة ،مــن خــال عمليــة متكاملــة ،تتضمــن رصــد الفجــوات النوعيــة بــن الفئــات املختلفــة ،ووضــع الخطــط
والربامــج التــي تســد هــذه الفجــوات ،وكذلــك متابعــة وتقييــم األثــر التنمــوي لهــا يف جميــع القطاعــات مــع منــح أولويــة ،لتمويــل
الربامــج واملرشوعــات التــي تراعــي هــذه الفئــات.
وال شــك يف أن هــذا الدليــل يحظــى بأهميــة بالغــة ،باعتبــاره وثيقــة مرجعيــة لــكل الــوزارات والجهــات الرشيكــة ،لتوجيههــا نحــو تنفيــذ
رئيســا يف تهيئــة بيئــة العمــل املُشــجعة لهــذه الفئــات،
الربامــج واملرشوعــات التنمويــة يف مجــال الرعايــة االجتامعيــة ،مــا يلعــب دو ًرا ً
لتخفيــف حــدة تأثــرات جائحــة فــروس كورونــا ،كــا أنــه يتســم باملرونــة والتطــور املســتمر ،ملواكبــة املتغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة،
مبــا يســاهم يف تحقيــق العدالــة االجتامعيــة مــن خــال تعظيــم االســتفادة مــن برنامــج اإلنفــاق العــام.

د /هالــة الســعيد
وزيــرة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة
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“

وألن مــر كانــت ســباقة يف اتخاذ اإلجراءات والتدابــر االحرتازية للتعامل مع جائحــة كورونا العام املايض ...
تفاعلــت برسعــة مــع تداعيــات الجائحــة ،وتكاتفــت جهــود الحكومــة يف التصــدي لهــا ،والتخفيــف عــى املرصيــن ،وخصوصـاً
املــرأة ،ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات:

إعــداد أول دليــل لخطــة التنميــة املســتدامة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،حيــث تكمــن أهميــة هــذا
الدليــل يف اآليت:

•توجيــه الجهــات الحكوميــة نحــو تنفيذ الربامج واملرشوعات التنمويــة يف مجال الرعاية االجتامعيــة للمرأة والطفل.
•منــح أولويــة يف التمويل لهذه الربامــج واملرشوعات يف خطط الدولة.
•تهيئــة بيئــة العمــل امل ُشــجعة لعمل املرأة لتعزيــز جهود التمكني االقتصادي للمرأة يف ســوق العمل..
(جــزء مــن كلمــة د .هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة عــن دليــل خُطــة التنميــة املســتدامة املســتجيبة
للنــوع االجتامعــي يف يــوم املــرأة املرصيــة )2021

“
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رؤيــة الدولــة المســتقبلية للتخطيــط
المســتجيب للنــوع االجتماعــي

مقدمة
هــذا الدليــل تــم إعــداده ،ليكــون مرج ًعــا لــكل وزارة وجهــة يف الدولــة ،تشــارك يف عمليــة التخطيــط لــي ميكنهــا مــن إيجــاد كل مــا
تحتاجــه مــن معلومــات للقيــام بوضــع خطــة مســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،أي خطــة تحقــق العــدل بــن جميــع فئــات املجتمــع ،وتقــدم
الدعــم الــذي تحتاجــه املــرأة واألطفــال وذوي اإلعاقــة مبــا يضمــن دمجهــم وتعظيــم دورهــم ومشــاركتهم.
ويهــدف هــذا الدليــل أيضً ــا إىل دمــج مفهــوم التخطيــط املســتجيب
للنــوع االجتامعــي  ١يف إعــداد وتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة
الســنوية للدولــة ،وذلــك مــن خــال: :
1.التحديــد الدقيــق إلحتياجات الفئات االجتامعيــة املختلفة.
2.رصــد فجوات التنميــة بني هذه الفئات.
3.توجيــه اإلنفاق العام لســد هذه الفجوات.
ويــأيت ذلــك يف إطــار تحقيــق اســراتيجية التنميــة املســتدامة :رؤيــة
مــر ،2030واألهــداف األمميــة للتنميــة املســتدامة ،وخاصــة الهــدف
الخامــس املتعلــق بتكافــؤ الفــرص ومتكــن املــرأة« ،املســاواة بــن
الجنســن» والهــدف العــارش املتعلــق بتحقيــق العدالــة االجتامعيــة،
«الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة».
وملــا كانــت الربامــج واملرشوعــات كافــة ،يجــب تصميمهــا بآليــة عادلــة
مســتجيبة للنــوع االجتامعــي .لــذا فــإن هــذا الدليــل يعمــل عــى تعريــف
الــوزارات والجهــات املعنيــة بآليــات دمــج احتياجــات املــرأة واألطفــال

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تصميــم وتنفيــذ الربامج/املرشوعــات
املختلفــة لضــان تلبيــة احتياجــات كافــة الفئــات االجتامعيــة.
وحتــى يخــرج األمــر عــن اإلطــار النظــري لــي يتأكــد تحقيــق النتائــج
املرجــوة ،يهــدف هــذا الدليــل أيضً ــا إىل مســاعدة القامئــن عــى التخطيــط
عــى بنــاء مجموعــة مــن املــؤرشات ،لتقييــم مــدى كفــاءة الربامــج/
املرشوعــات يف تحقيــق األهــداف املنشــودة منهــا فيــا يتعلــق بســد
الفجــوات االجتامعيــة ،وضــان أخــذ احتياجــات كل فئــة اجتامعيــة يف
االعتبــار عنــد وضــع الخطــط التنمويــة ،حيــث أن رصــد مخصصــات ماليــة
منفصلــة للفئــات املســتهدفة ال يحقــق املســتهدف منــه بالــرورة ،وهنــا
تــأيت أهميــة هــذا الدليــل الــذي ال يكتفــي بتمكــن املخطــط مــن رصــد
مخصصــات ماليــة لهــذه الفئــات إمنــا دمجهــم ودمــج النــوع االجتامعــي
يف عمليــة التخطيــط ليصبحــوا جــز ًءا مهــاً وفاعــاً يف املجتمــع ،ومــن
ثــم يتمثــل الهــدف األســايس مــن الدليــل يف العمــل عــى تحســن الوضــع
االفتصــادي واالجتامعــي لــكل مــن املــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة.

وفيــا يــي نظــرة رسيعــة عــى وضــع كل مــن هــذة الفئــات االجتامعيــة
املســتهدفة:
املرأة
أظهــر مــؤرش الفجــوة بــن الجنســن الــذي يصــدره املنتــدى االقتصــادي
العاملــي لعــام  2021أن مــر احتلــت املركــز ( )129مــن ( )156دولــة
وهــو مــا يعكــس تحس ـ ًنا كب ـ ًرا عــن العــام املــايض .وقــد وصــل ترتيــب
مــر ىف مــؤرش املشــاركة والفــرص االقتصاديــة يف ذات العــام إىل (.)146
ويالحــظ ان ترتيــب مــر مــازال منخفضً ــا خاصــة يف مشــاركة املــرأة
يف ســوق العمــل مــع اســتمرار العوائــق التــي تحــد مــن حصولهــا
عــى فرصــة عمــل أو الوصــول إىل مصــادر التمويــل .ومــن ثــم ،يهــدف
الدليــل -مــن خــال األنشــطة املقرتحــة بالقطاعــات املختلفــة  -إىل رفــع
نســبة مشــاركة املــرأة يف قــوة العمــل مــن  %14.3عــام  2020 /2019إىل
 %35بحلــول عــام .٢٠٣٠
معــدل مشــاركة المــرأة فــي قــوة العمــل المســتهدف فــي  ٢٠٣٠

٪ ٣٥

٪ ١٤٫٣

٢٠٣٠

٢٠٢٠

األطفال
مــا زالــت نســبة كبــرة مــن األطفــال تعــاين مــن عــدم االلتحــاق بالتعليــم
وعــدم الحصــول عــى التغذيــة الســليمة ،ســواء لكــر حجــم األرسة مــن
حيــث عــدد أفرادهــا أو بســبب الــزواج املبكــر الــذي ينتــج عنــه عــدم
قــدرة تلــك األرس عــى تلبيــة احتياجــات الطفــل األساســية .ومــن ثــم،
يهــدف الدليــل  -مــن خــال التدخــات املقرتحــة  -إىل تحســن أوضــاع
األطفــال يف التغذيــة والرعايــة الصحيــة ،عــاوة عــى زيــادة نســبة
التحــاق األطفــال بالتعليــم قبــل االبتــدايئ (ريــاض األطفــال) مــن %28.8
عــام  2020 /2019إىل  %80عــام .2030
األشخاص ذوو اإلعاقة
يهــدف الدليــل إىل التغلــب عــى التحديــات التــي تواجههــم ودمجهــم يف
املجتمــع مــن خــال رفــع نســبة التحاقهــم بالتعليــم ،وتخفيــض البطالــة
بــن صفوفهــم عــن طريــق توفــر فــرص عمــل مالمئــة تتناســب مــع
األنــواع املختلفــة إلعاقتهــم ،وتهيئــة املرافــق واملبــاين ووســائل النقــل،
لتتناســب مــع احتياجاتهــم.

١إن التعريــف املســتخدم ملفهــوم التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي يف هــذا الدليــل هــو ذلــك التخطيــط الــذي يعمــل عــى فهــم وتلبيــة احتياجــات الفئــات االجتامعيــة املختلفــة مبــا فيهــا املــرأة ،الطفــل،
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مبــا يضمــن تحقيــق املســاواة ومتكــن هــذه الفئــات .و ميثــل هــذا التعريــف املفهــوم األكــر شــموالً الحتياجــات وأدوار الفئــات االجتامعيــة املختلفــة حيــث ال يقتــر عــى فئــة بعينهــا.
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الجهــات المشــاركة فــي إعــداد الدليــل

املجلــس القومي للمرأة
املجلس القومــي لألمومة والطفولة
المنهجيــة التشــاركية
فــي إعــداد الدليل
اعتمــد الدليــل عــى منهجيــة تشــاركية حيــث تــم إجــراء عديـ ٍـد مــن املقابــات مــع القطاعــات النوعيــة بــوزارة التخطيــط والتنميــة
االقتصاديــة ،باإلضافــة إىل املجلــس القومــي للمــرأة ،وذلــك لدراســة وتحليــل الفجــوات واالحتياجــات امللحــة لــكل مــن املــرأة
والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومــن ثــم ،العمــل عــى تلبيــة هــذه االحتياجــات لدمــج هــذه الفئــات يف املجتمــع وتعظيــم
مشــاركتهم االقتصاديــة يف عمليــة التنميــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قامــت ِع ـ ّدة جهــات متمثلــة يف املجلــس القومــي لشــئون اإلعاقــة،
املجلــس القومــي للمــرأة ،وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي ،ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي -مبراجعــة الدليــل
وإبــداء املالحظــات عــى هيكلــه ومحتــواه.
ـخصا مــن القطاعــات واألجهــزة املعنيــة متمثلــة يف املجلــس القومــي لشــئون
كذلــك تــم عقــد ورشــة عمــل مبشــاركة حــوايل  45شـ ً
اإلعاقــة ،املجلــس القومــي للمــرأة ،املجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة ،وزارة التضامــن االجتامعــي ،الرتبيــة والتعليــم والتعليــم
الفنــي ،التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،وزارة اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة ،وزارة املــوارد املائيــة والــري ،وزارة

املجلس القومي لشــؤون اإلعاقة
وزارة التضامــن االجتامعي
وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليم الفني
وزارة التعليــم العــايل والبحث العلمي
وزارة اإلســكان واملرافق واملجتمعــات العمرانية
وزارة املــوارد املائية والري

الزراعــة واســتصالح األراىض ،وزارة التجــارة والصناعــة ،وزارة التنميــة املحليــة ،وزارة النقــل ،الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة،

وزارة الزراعة واســتصالح األرايض

والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة ،ألخــذ مالحظاتهــم يف االعتبــار .ومــن ثــم يزيــد إجــايل مــن متــت مناقشــة الدليــل معهــم

وزارة التجــارة والصناعة

باإلضافــة إىل عــدد مــن الخــراء األكادمييــن مــن القامئــن بالتدريــس يف برنامــج ماجســتري النــوع االجتامعــي بكليــة االقتصــاد
شــخصا.
مــن الجهــات واملتخصصــن عــن 60
ً

وزارة النقل
الهيئــة العامــة للرقابة املالية
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ينقســم هذا الدليل إىل قسمني:
ميثــل القســم األول مــن الدليــل اإلطــار املفاهيمــي الــذي يعــرض مفهــوم التخطيــط املســتجيب للنــوع
االجتامعــي وأهدافــه ،واآلثــار املتوقعــة مــن تطبيقــه .كــا يتنــاول األدوات الفنيــة التــي تســتخدم يف إطــار
التخطيــط املســتجيب للنــوع ،واآلليــات املتبعــة لدمــج هــذا املفهــوم يف كل مراحــل الربنامج/املــروع
التنمــوي .باإلضافــة إىل ذلــك ،يعــرض هــذا القســم الجوانــب الترشيعيــة واملؤسســية الداعمــة للتخطيــط
املســتجيب للنــوع االجتامعــي يف مــر .وأخــرا ً ،يتنــاول القســم األول ت َجــارب بعــض الــدول التــي قامــت
بتطبيــق التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي ،الســتخالص أفضــل املامرســات والــدروس املســتفادة.
أمــا القســم الثــاين ،فهــو ميثــل الشــق التطبيقــي للدليــل مــن خــال رشح كيفيــة تطبيــق خطــوات وأدوات
التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي عــى القطاعــات املختلفــة للدولــة ،ومــن ثــم ،اقــراح عــدد مــن
التدخــات يف كل قطــاع ،لضــان تلبيــة احتياجــات الفئــات االجتامعيــة املختلفــة ،باإلضافــة إىل بنــاء مــؤرشات،

كيــف تقــرأ هــذا الدليــل ؟

تراعــي منظــور الفئــات االجتامعيــة لتقييــم أداء هــذه املرشوعــات.
ويف هــذا اإلطــار ،فقــد متــت مراجعــة  30ترشي ًعــا و 9اســراتيجيات متعلقــة باملــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والعمــل عــى تفعيــل هــذه الترشيعــات واالســراتيجيات مــن خــال اقــراح أنشــطة وتدخــات يف
القطاعــات املختلفــة ووضــع مــؤرشات ،لقيــاس تأثــر هــذه األنشــطة واملرشوعــات عــى الفئــات املســتهدفة،
كــا يتضــح مــن مصفوفــة التخطيــط املســتجيب يف القطاعــات املختلفــة التــي يتــم عرضهــا يف القســم (.)2,2
ويف هــذا الصــدد ،فقــد تــم بنــاء مصفوفــة متكاملــة تغطــي كافــة القطاعــات ،ونتــج عنهــا اقــراح  60تدخ ـاً
للمــرأة و  65مــؤرش أداء .كــا تــم اقــراح  34تدخ ـاً للطفــل و  32مــؤرش أداء .وفيــا يخــص األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،فقــد تــم اقــراح  49تدخ ـاً و 49مــؤرش أداء .وســوف يتــم تطبيــق هــذه املصفوفــة يف القطاعــات
املختلفــة مــن خــال وضــع أولويــة للتدخــات املقرتحــة ،والتــي تــؤدى إىل تحســن مــؤرشات األداء الــواردة ىف
الدليــل ،واملتعلقــة باملــرأة والطفــل وذوى اإلعاقــة ،ودمــج هــذه الفئــات يف مرحلــة وضــع الخطــة مــن خــال
التخطيــط باملشــاركة ،عــاو ًة عــى متابعــة مــؤرشات األداء املرصــودة يف الدليــل ،لتقييمهــا وتطويرهــا.
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القسم األول:
اإلطار المفاهيمــي للتخطيط
المســتجيب للنوع االجتماعي
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نتعــرف فــي هــذا القســم علــى مفهــوم وأهــداف التخطيــط المســتجيب للنــوع
االجتماعــي ،واألدوات واآلليــات التــي يمكــن اســتخدامها لدمــج التخطيــط المســتجيب
فــي مراحــل البرنامج/المشــروع التنمــوي .كذلــك ،اإلطــار التشــريعي والمؤسســي
الداعــم واســتراتيجيات حمايــة حقــوق المــرأة والطفــل وذوي اإلعاقــة ،عــاوة علــى
البرامــج التــي اســتهدفت النهــوض بهــذه الفئــات فــي برنامــج عمــل الحكومــة
 . 2022 /2021 - 2019 /2018وأخيــرا ،نســتعرض بعــض تجــارب الــدول التــي طبقــت
َ
التخطيــط المســتجيب.
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  ١,١تعريــف التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي وأهدافــه
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التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي هــو نهــج شــامل يعمــل عــى
دمــج البُعــد االجتامعــي يف الخطــط التنمويــة بحيــث تضمــن الربامــج
واملرشوعــات واألنشــطة التــي تضعهــا جميــع الجهــات الحكوميــة
املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الفئــات االجتامعيــة املختلفــة ،وتخــدم
القضايــا ذات األولويــة لــكل مــن املــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة يف إطــار خطــط التنميــة املســتدامة .ومــن ثــم ،ميكــن القــول ،إن
التخطيــط املســتجيب هــو العمليــة التــي تنعكــس مــن خاللهــا أهــداف
املجتمــع وأولوياتــه بحيــث تســاهم الربامــج واملرشوعــات الحكوميــة يف
النهــوض بالفئــات االجتامعيــة املســتهدفة ،ومتكينهــا اقتصاديًــا ،اجتامع ًيــا،
سياســيًا ،وبيئيًــا  .٢وتنبــع أهميــة التخطيــط املســتجيب يف أنــه وســيلة،
لســد الفجــوات التنمويــة بــن جميــع الفئــات االجتامعيــة ،وتحقيــق
املســاواة وتكافــؤ الفــرص ،باإلضافــة إىل تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة
لجميـ�ع الفئـ�ات يف عمليـ�ة التنميـ�ة (.)LOGOS, 2011
يســتلزم التخطيــط املســتجيب تحديــد وفَ ْهــم احتياجــات وأدوار كل
فئــة مجتمعيــة والوصــول إىل توزيــع عــادل للمخصصــات املاليــة املتاحــة
حســب احتياجــات وتوقعــات وطموحــات كل فئــة .فبينــا قــد يبــدو أن
اإلنفــاق العــام يف إطــار الخطــط التنمويــة للدولــة محايــد مــن املنظــور
االجتامعــي ،فقــد أظهــرت الدراســات التطبيقيــة أن أمنــاط اإلنفــاق
والطريقــة التــي تزيــد بهــا الحكومــة إيراداتهــا لهــا تأثــر مختلــف عــى
الفئــات االجتامعيــة ،الســيام املــرأة مقارنــة بالرجــل.
ويرجــع ذلــك إىل األدوار املحــددة اجتامع ًيــا واملســئوليات املختلفــة لــكل
فئــة يف املجتمــع ،والتــي تــرك بعــض الفئــات يف وضــع غــر متكافــئ
اقتصاديًــا واجتامع ًيــا وسياس ـ ًيا يف املجتمــع .فعــى ســبيل املثــال ،تقــي
املــرأة وقتًــا طويـاً يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ،مــا يســتلزم
تخفيــض عــبء العمــل عليهــا .ومــن ثــم ،قــد تبــدو املوازنــات يف
ظاهرهــا محايــدة مــن املنظــور االجتامعــي ،وإمنــا يف الواقــع تتجاهــل
احتياجــات هــذه الفئــة .وفيــا يخــص السياســة الرضيبيــة ،فقــد أشــارت
الدراســات الحديثــة أن أنــواع الرضائــب املختلفــة تؤثــر عــى منظــور
الفئــات االجتامعيــة ،حيــث إن العــبء الرضيبــي يختلــف وفقًــا لنــوع
الرضائــب املفروضــة .عــى ســبيل املثــال ،تؤثــر الرضائــب غــر املبــارشة
يف اســتهالك الفئــات األكــر احتيا ًجــا -وبخاصــة املــرأة املعيلــة التــي
تنفــق نســبة كبــرة مــن دخلهــا لتلبيــة االحتياجــات االســتهالكية لهــا
وألرستهــا -تأثـ ًرا ملحوظًــا ،بينــا الرضائــب املبــارشة عــى الدخــل تؤثــر يف

فئــة املــرأة بدرجــة أقــل نظ ـ ًرا النخفــاض نســبة مســاهمة املــرأة يف قــوة
العمــل مقارنــة بالرجــل ،أو اتجاههــا للعمــل بالقطــاع غــر الرســمي .ويف
هــذا الصــدد ،يجــب أن يعكــس التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي
ه��ذا النم��ط ويأخ��ذ يف االعتب��ار ق��درات واحتياج��ات كل فئ��ة(Birchall,
.)Fontana; 2006 GIZ, 2015 andويف هــذا اإلطــار ،تجــدر اإلشــارة إىل
أن التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي ال يعنــي بالــرورة صياغــة
خطــط و ُموازنــات منفصلــة للفئــات املســتهدفة ،وإمنــا هــو مفهــوم متكامل
يجــب أخــذه يف االعتبــار عنــد إعــداد وتنفيــذ كل الربامــج والتدخــات يف
القطاعــات املختلفــة حيــث ميثــل نهج ـاً شــامالً يضمــن مراعــاة املنظــور
االجتامعــي يف تصميــم وتنفيــذ هــذه الربامــج والتدخــات .ومــن ثــم،
ينتــج عــن تطبيــق هــذا املفهــوم أن يتــم التخطيــط للموازنــة العامــة
للدولــة واملوافقــة عليهــا وتنفيذهــا ومراقبتهــا ومراجعتهــا بطريقــة
تراعــي الفــوارق بــن الفئــات املختلفــة وتســتجيب ملتطلباتهــا بشــكل
يكفــل العدالــة واملســاواة (.)DWYPD, 2018
بــدأ االهتــام مبفهــوم التخطيــط املســتجيب للنــوع منــذ انعقــاد
املؤمتــر الــدويل األول للمــرأة يف املكســيك عــام  ، 1975والــذي أكــد
رضورة وجــود إحصــاءات مســتجيبة للنــوع .وقــد تــى ذلــك العديــد مــن
الجهــود الدوليــة ،أبرزهــا املؤمتــر الــدويل الرابــع للمــرأة عــام  ، 1995ومــا
نتــج عنــه مــن مبــادئ داعمــة الســتخدام إحصــاءات النــوع االجتامعــي
يف كل مراحــل التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة .وقــد ترتــب عــى ذلــك
تطبيــق مفهــوم التخطيــط املســتجيب للنــوع يف أكــر مــن  60دولــة
حيــث اتجهــت دول عديــدة إىل دمــج مبــادرات التخطيــط املســتجيب
– ليــس فقــط للنــوع االجتامعــي وإمنــا كل الفئــات االجتامعيــة -مــع
اســراتيجيات تخفيــض الفقــر لضــان النهــوض مبســتوى معيشــة
جميــع فئــات املجتمــع .وقــد تأكــدت أهميــة هــذه الجهــود مــع بدايــة
األلفينــات عنــد صياغــة أهــداف التنميــة األلفيــة للقضــاء عــى الفقــر،
ثــم األهــداف األمميــة للتنميــة املســتدامة التــي تــم االتفــاق عليهــا يف
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة عــام  2012يف الربازيــل وتــم
إعالنهــا يف ســبتمرب . 2015

وقــد اتفقــت الــدول عــى أهميــة دمــج املنظــور االجتامعــي يف الخطــط
االســراتيجية لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،غــر أنهــا اختلفــت يف
منهجيــات وآليــات تطبيــق التخطيــط املســتجيب ،والســيام يف شــمول
القطاعــات املســتهدفة ومــدى تغطيــة األنشــطة واإلطــار املؤســي
والجهــات الداعمــة للمبــادرات (.)GTZ, 2006

ميكــن بلــورة أهم أهداف التخطيط املســتجيب للنوع يف اآليت:
•تحديــد فَ ْهــم احتياجــات وأدوار كل فئــة مجتمعيــة ،ومــن ثــم
تضييــق الفجــوات بــن الفئــات االجتامعيــة املختلفــة.
•تحقيــق العــدل يف الوصــول للخدمــات ،وذلــك مــن خــال ضــان
فاعليــة اســتخدام املــوارد املاليــة حســب احتياجــات وتوقعــات
وطموحــات كل فئــة مجتمعيــة.
•إعــادة تصميــم الربامــج واملرشوعــات مبــا يحقــق أولويــات الفئــات
االجتامعيــة ىف الخطــط التنمويــة.
•التأكــد مــن الفــرص املتســاوية للجميــع يف الوصــول إىل مــا تقدمــه
الدولــة مــن خدمــات أثنــاء تنفيــذ الربامــج واملرشوعــات التنمويــة.

٢يعتــر التمكــن البيئــي مــن املصطلحــات الحديثــة التــي اتجهــت إليهــا دول عديــدة بهــدف إرشاك كافــة الفئــات االجتامعيــة يف نــر الوعــي البيئــي وإيجــاد حلــول مبتكــرة لضــان االســتدامة البيئيــة .وتعــد تجربــة
قريــة «صفــط تــراب» التابعــة ملركــز املحلــة الكــرى مــن التجــارب الرائــدة للتمكــن البيئــي يف مــر حيــث تــم تنفيــذ ورش عمــل للمــرأة واألطفــال لتوعيتهــم بالطبيعــة وكيفيــة حاميتهــا ،ودعــم مشــاركتهم اإليجابيــة
يف الحــد مــن املشــكالت البيئيــة ،ومنهــا املخلفــات الصلبــة واإلفــراط يف اســتهالك األكيــاس .كــا قــام األطفــال بتنفيــذ حملــة توعيــة ألول مــرة يف مــر حيــث تــم االعتــاد عــى األطفــال يف التوعيــة للكبــار ،وكانــت
االســتجابة إيجابيــة مــن قبــل األهــايل.
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  ٢,1أدوات وآليــات دمــج التخطيــط
المســتجيب للنــوع االجتماعــي فــي مراحــل
البرنامــج /المشــروع التنمــوي
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تتعــدد األدوات الفنيــة التــي تســتخدم يف إطــار التخطيــط املســتجيب
للنــوع االجتامعــي ،وهــذه األدوات مكملــة لبعضهــا البعــض ،والوضــع
األمثــل يتحقــق مــن خــال اســتخدام جميــع األدوات بالتــوازي إذا
توفــرت اإلمكانيــات لذلــك .ويتــم اســتخدام كل أداة مــن هــذه األدوات
يف أحــد مراحــل الربنامــج /املــروع التنمــوي مــن خــال مجموعــة
مــن اآلليــات .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه لــي يكــون التخطيــط مســتجيبًا
للفئــات االجتامعيــة ،ينبغــي مراعــاة منظــور الفئــات االجتامعيــة يف

جميــع مراحــل الربنامــج /املــروع التنمــوي" :بــد ًءا مــن مرحلــة تحديــد
االحتياجــات املجتمعيــة ورصــد الفجــوات ،ثــم تصميــم الربنامــج/
املــروع ،ووصــوالً إىل مرحلــة التنفيــذ ،ثــم املراقبــة وتقييــم األداء
والتقويــم .يوضــح الجــدول ( )1األدوات واآلليــات التــي يتعــن اتباعهــا
يف هــذه املراحــل للتأكــد مــن دمــج النــوع االجتامعــي يف كل املراحــل
)(2018 ,United Nations ,2017 ,EKVILIB Institute, 2018,SDC

التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي

ال يعنــي بالرضورة صياغة
خطــة منفصلة للفئات
املستهدفة

دمــج املنظور االجتامعي
يف تصميــم وتنفيذ
الربامج والتدخالت

التسلســل الزمنــي لالهتمــام بمفهــوم التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي
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4

1975

1995

بداية األلفينات

2012

٢٠١٥

املؤمتر الدويل
األول للمرأة يف
ا ملكسيك
«أكد رضورة
وجود
إحصاءات
مستجيبة
للنوع.

املؤمتر الــدويل الرابع للمرأة
«نتــج عنه مباديء داعمة
الســتخدام إحصاءات النوع
االجتامعــي يف كافة مراحل
التخطيــط والتنفيذ واملتابعة.
تربــت عليه تطبيــق التخطيط
املســتجيب للنــوع يف أكرث من 60
دولة ودمجه مع اســراتيجيات
تخفيض الفقر

صياغة أهداف
التنميــة األلفية
للقضــاء عىل الفقر

االتفاق عىل األهداف
األمميــة للتنمية
املســتدامة يف مؤمتر
األمم املتحدة يف
الربازيل

اإلعالن عن
األهداف
األمميــة للتنمية
املستدامة
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دورة حيــاة البرامــج أو التدخــات التنمويــة

تحديد االحتياجات
املجتمعية ورصد
الفجوات

تصميم الربنامج
أو املرشوع

تنفيذ الربنامج
أو املرشوع

املراقبة
وتقييم األداء

التقويم

جــدول (  :) 1األدوات واآلليــات المســتخدمة لدمــج منظــور الفئــات االجتماعيــة فــي مراحــل البرنامج/المشــروع التنمــوي

مراحل الربنامج/املرشوع

تحديد االحتياجات املجتمعية

األداة املستخدمة

اآلليات التي تضمن مراعاة بُعد الفئات االجتامعية

تقييم السياسات والربامج وفقاً للمنظور االجتامعي
الشامل
Socially inclusive Policy Appraisals
تعتمد هذه األداة عىل دراسة التأثريات املحتملة
للربامج واالسرتاتيجيات والسياسات عىل مبادئ
املساواة بني الفئات االجتامعية املختلفة ،من خالل
تقييم الوضع الحايل للفئات املختلفة ،وتحديد أوجه
عدم التكافؤ والقضايا امللحة التي تحتاج إىل معالجة،
بحيث يجري تصميم السياسات والربامج التنموية
بطريقة تعكس احتياجات وأولويات الفئات االجتامعية
املختلفة ،وتعالج أوجه عدم املساواة.

•دراسة احتياجات الفئات املختلفة والفجوات النوعية واآلثار املتوقعة
للمرشوعات املقرتحة يف تلبية هذه االحتياجات .
•االعتامد عىل بيانات مصنفة وفقاً للفئات االجتامعية املختلفة يف
قياس الفجوات ،مثل نسبة الفتيات غري امللتحقات بالتعليم ،نسبة
األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية الذين يحتاجون أطراف صناعية،
ونسبة األطفال الذين يحتاجون لوجبات تغذية مدرسية.

تقييم أولويات اإلنفاق وتقديم الخدمات العامة
من منظور الفئة املستفيدة Disaggregated
Beneficiary Assessments of Public Service
Delivery and Budget Priorities
تقوم هذه األداة بدراسة كيفية استجابة االستثامر
العام وأمناط تقديم الخدمات العامة لالحتياجات
تصميم املرشوع ،وتحديد األهداف
واألولويات املختلفة للمرأة والطفل واألشخاص ذوي
واألنشطة ،واملخصصات املالية
اإلعاقة بنا ًء عىل االحتياجات التي تم تحديدها يف
الخطو َة السابقة.
عىل سبيل املثال ،هل تم توجيه اإلنفاق يف الربامج/
املرشوعات إىل فصول مخصصة لذوي اإلعاقة أو
الفتيات نتيجة انخفاض نسب االلتحاق باملدارس
لهذه الفئات يف منطقة ما؟
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•دمج مفهوم الفئات االجتامعية يف تصميم املرشوع (أهداف املرشوع،
وأنشطته) عن طريق األخذ يف االعتبار األدوار املجتمعية للفئات
املختلفة احتياجاتها ،لتسهيل مشاركتها يف أنشطة الربنامج /املرشوع
مثال :
•توفري حضانات لرعاية األطفال يف مقرات املرشوعات التي يتم
إنشاؤها.
•وجود سالمل كهربائية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مقر املرشوع.
•تخصيص أموال كافية ،لتلبية االحتياجات الخاصة للفئات املجتمعية
ووضع تدابري محددة لزيادة نسبة الفئات املستهدفة ،مثل مدارس
صديقة للفتيات أو فصول مجهزة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•ضامن متثيل جميع الفئات يف فريق املرشوع عىل كافة مستويات
صنع القرار ،مبا يف ذلك املناصب اإلدارية للمرشوع.
•رفع وعي فريق عمل املرشوع مبفهوم الفئات االجتامعية وتدريبهم
يف هذا املجال.

مراحل الربنامج/املرشوع

األداة املستخدمة

•وضع آليات لضامن أن تنفيذ أنشطة الربنامج /املرشوع سوف
يدعم تحقيق مبادئ املساواة بني الفئات املختلفة ،مثل مواثيق
سلوك تراعي الفوارق بني الجنسني gender sensitive codes of
.conduct
•دراسة املعوقات التي قد تحد من مشاركة الفئات املستهدفة يف
أنشطة املرشوع  -مثل البعد الجغرايف ،أو عدم وجود تجهيزات مالمئة
لبعض الفئات -ووضع تدابري للتغلب عليها وخلق فرص متكافئة
للوصول إىل منافع املرشوع.
•التأكد من أن األساليب املستخدمة يف تقديم الخدمات ،مبا يف ذلك
التواصل ،ال تدعم القوالب النمطية املتعلقة بالرجل واملرأة  -مثل
رضورة وجود األب فقط عند تقديم طلب يخص الطفل.
•ضامن مشاركة كافة الفئات يف مرحلة التنفيذ  -كمستفيدين/
مجموعات مستهدفة ،وكأعضاء يف فريق الربنامج /املرشوع.

تنفيذ أنشطة الربنامج/املرشوع

تحليل منافع اإلنفاق العام املصنفة حسب الفئة
املستفيدة Disaggregated Public Expenditure
:Benefit Incidence Analysi
•تعتمد هذه األداة عىل دراسة ما إذا كانت
النفقات والربامج والخدمات الحكومية تلبي
احتياجات الفئات املختلفة أم ال ،وذلك من
خالل تقييم مدى استفادة هذه الفئات من
الخدمات املقدمة مثل خدمات الرعاية الصحية،
الخدمات التعليمية ،وغريها .ويتم ذلك باالعتامد
عىل بيانات مقسمة وفقًا للفئات املختلفة،
واستبيانات الرأي.
املراقبة وتقييم األداء

اآلليات التي تضمن مراعاة بُعد الفئات االجتامعية

البيانات الختامية للميزانية املراعية للمنظور
االجتامعي Socially inclusive and Gender -
:Aware Budget Statements
•تعتمد هذه األداة عىل تقديم الحكومة تقارير
ومعلومات عن اآلليات واإلجراءات التي تم
اتباعها للحد من عدم املساواة وضامن تكافؤ
الفرص بني كل الفئات يف إطار تنفيذ الخطة،
وذلك ضمن البيان الختامي للميزانية .ويتضمن
ذلكم اآلليات التي تم اتباعها لدمج الفئات
املستهدفة يف عملية التنمية ،واملخصصات املالية
املوجهة لربامج استهدفت الفجوات النوعية،
وتأثري هذه الربامج من خالل مؤرشات تقييم
األداء.

•استخدام املؤرشات الكمية والنوعية املستجيبة للنوع االجتامعي يف
عملية التقييم.
•رضورة توفر بيانات عن قيم مرجعية للمؤرشات لقياس التغريات
يف قيمة املؤرشات بعد تنفيذ املرشوع  -مثل ارتفاع نسب الفتيات
وذوي اإلعاقة امللتحقني مبراحل التعليم املختلفة.
•رضورة أن يكون فريق التقييم ممثالً لجميع الفئات وعىل دراية
بقضايا الفئات االجتامعية ،ووجود أخصايئ للفئات االجتامعية ضمن
فريق التقييم.
•شمول تقارير املراقبة والتقييم عىل بُعد الفئات االجتامعية عن
طريق توضيح مدى استفادة كل فئة من الربنامج /املرشوع.
•توضيح ما إذا كان املرشوع قد ساهم يف تغيري األعراف املجتمعية
التي ترسخ عدم العدالة بني الفئات املختلفة ،مثل تغري نظرة املجتمع
لعمل املرأة أو العنف ضدها ،وتغري نظرة املجتمع نحو األشخاص
ذوي اإلعاقة.
•تحديد أبرز النجاحات يف القضاء عىل الفجوات النوعية ،وتقديم
توصيات محددة للمرشوعات املستقبلية تتضمن الدروس املستفادة.
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   3.1اإلطــار التشــريعي والمؤسســي
الداعــم للتخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي فــي مصــر
  1.3.1األهــداف األمميــة
للتنميــة المســتدامة ذات الصلــة
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 3.1اإلطــار الترشيعي واملؤســي الداعم للتخطيط املســتجيب للنوع
االجتامعي يف مرص
تــويل األهــداف األمميــة للتنميــة املســتدامة اهتام ًمــا بالغًــا بتمكــن
وإدمــاج جميــع الفئــات املجتمعيــة ،وتعزيــز مشــاركتها يف عمليــة
التنميــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،ينــص الدســتور املــري عــى مبــدأ املســاواة
بــن جميــع املواطنــن يف الحقــوق والواجبــات .ومــن ثــم ،فقــد نظمــت
العديــد مــن مــواد الدســتور املــري االســتحقاقات الدســتورية لــكل
مــن املــرأة ،الطفــل ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لضــان حقــوق هــذه
الفئــات وتفعيــل مشــاركتها يف املجتمــع .ويف هــذا الصــدد ،قــد تــم وضــع
عديــد مــن الترشيعــات واالســراتيجيات لضــان تفعيــل مــواد الدســتور

فيــا يتعلــق بهــذه الفئــات .وأخــرا ً ،تجــدر اإلشــارة إىل أن برنامــج
عمــل الحكومــة ( )٢٠٢٢/٢٠٢١-٢٠١٩/٢٠١٨قــد أوىل اهتام ًمــا ملحوظًــا
باحتياجــات املــرأة ،الطفــل ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة .ومــن ثــم ،يتنــاول
هــذا الجــزء كل هــذه األطــر الترشيعيــة واملؤسســية الداعمــة للتخطيــط
املســتجيب.
 1.3.1األهــداف األممية للتنمية املســتدامة ذات الصلة
تناولــت األهــداف األمميــة للتنميــة املســتدامة يف عديــد مــن الغايــات
متكــن املــرأة ،والطفــل ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واالرتقــاء بأوضاعهــم
كــا هــو موضــح أدنــاه.

الهدف األممي

هدف  :4ضامن أن تتاح للجميع
ٌسبل متكافئة ،للحصول عىل
التعليم الجيد وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع

جــدول ( :)2األهــداف األمميــة المتعلقــة بالفئــات االجتماعيــة ومؤشــرات قياســها

الهدف األممي

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
بجميع أشكاله يف كل مكان

الغايات
 ٣-١تنفيذ نظم وطنية مالمئة للحامية
االجتامعية وتدابري للجميع ووضع حدود دنيا
لها ،وتحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء.

 ٢-٣إنهاء وفيات املواليد واألطفال دون سن
الخامسة التي ميكن تفاديها ،بسعي جميع
البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات املواليد عىل
األقل إىل  12حالة وفاة يف كل  1000مولود
حي ،وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة
الهدف  :3ضامن متتع الجميع إىل  25حالة وفاة عىل األقل يف كل  1 000مولود حي.
بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف  ٧-٣ضامن حصول الجميع عىل خدمات رعاية
جميع األعامر
الصحة الجنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك خدمات
ومعلومات تنظيم األرسة والتثقيف بشأنها،
وإدماج الصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات
والربامج الوطنية.
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مؤرشات القياس
 1-3-1نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/
نظم للحامية االجتامعية ،بحسب الجنس،
وبحسب الفئات السكانية ،كاألطفال ،والعاطلني
عن العمل ،واملسنني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
والحوامل ،واألطفال حديثي الوالدة ،وضحايا
إصابات العمل ،والفقراء ،والضعفاء.
 1-2-3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 2-2-3معدل وفيات املواليد
 ١-7-٣نسبة النساء الاليت يف سن اإلنجاب
( 49-15سنة) والاليت متت تلبية حاجاتهن إىل
تنظيم األرسة بطرق حديثة.
 2-7-3معدل الوالدات لدى املراهقات (14 - 10
سنة 19 - 15 ،سنة) لكل  1000امرأة يف تلك الفئة
العمرية.

الهدف  :5تحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات

الغايات

مؤرشات القياس

 ٣-٤كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف
الحصول عىل التعليم التقني واملهني والتعليم
العايل الجيد امليسور التكلفة ،مبا يف ذلك التعليم
الجامعي.
 5-4القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم،
وكفالة تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات
التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة ،مبا
يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألطفال الذين
يعيشون يف ظروف هشة.
-4أ بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال ،وذوي
اإلعاقة ،والفروق بني الجنسني ،ورفع مستوى املرافق
التعليمية القامئة ،وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة
وخالية من العنف وشاملة للجميع.

 ١-٣-٤معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم
الرسمي وغري الرسمي والتدريب ،خالل االثنى عرش
شه ًرا السابقة بحسب الجنس.
 ١-٥-٤مؤرشات التكافؤ (أنثى/ذكر ،وريفي/
حرضي ،وأدىن/أعىل خمس السكان ثراء ،وفئات
أخرى مثل ذوي اإلعاقة ،متى توافرت البيانات.
-4أ 1-نسبة املؤسسات التعليمية التي يوجد
بها بُ َنى تحتية ومواد مالمئة الحتياجات الطالب
ذوي اإلعاقة.

 ١-1-٥ما إذا كان مثة أطُر قانونية قامئة ،أم ال،
 ١-٥القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع
من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم
النساء والفتيات يف كل مكان
التمييز عىل أساس الجنس.
 ٢-٥القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع
 ١-2-٥و  2 -2 -5نسبة السيدات والفتيات الاليت
النساء والفتيات يف املجالني (العام والخاص) ،مبا يف
تعرضن لعنف بدين أو جنيس أو نفيس.
ذلك االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس وغري
 ١-3-٥نسبة النساء الاليت تزوجن قبل بلوغ سن
ذلك من أنواع االستغالل.
الخامسة عرشة وقبل بلوغ سن الثامنة عرش
 ٣-٥القضاء عىل جميع املامرسات الضارة ،من قبيل
زواج األطفال ،والزواج املبكر ،والزواج القرسي ،وتشويه  2-3-٥نسبة الفتيات والنساء الاليت تعرضن لعملية
تشويه/برت األعضاء التناسلية بحسب العمر.
األعضاء التناسلية لإلناث.
 ١-4-٥نسبة الوقت املخصص لألعامل املنزلية
 ٤-٥االعرتاف بأعامل الرعاية والعمل املنزيل
وأعامل الرعاية غري املدفوعة األجر ،بحسب
غري املدفوعة األجر وتقديرها ،بتوفري الخدمات
الجنس والعمر واملكان.
العامة والهياكل األساسية ،ووضع سياسات للحامية
 ١-5-٥نسبة املقاعد التي تشغلها
االجتامعية ،وتعزيز تقاسم املسئولية داخل األرسة
النساء يف(أ) الربملانات الوطنية ،و(ب)
املعيشية والعائلة ،حسبام يكون ذلك مناسباً عىل
الحكومات املحلية.
الصعيد الوطني.
َ
 ٢-٥-٥نسبة النساء يف املناصب اإلدارية
 5-5كفالة املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة
 ١-6-٥نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن
وفرصها املتساوية مع الرجل يف شغل املناصب
بني  15سنة و  49سنة والاليت يتاح لهن
القيادية عىل جميع مستويات صنع القرار يف الحياة
استخدام وسائل منع الحمل ،والرعاية املتعلقة
السياسية واالقتصادية والعامة.
بالصحة اإلنجابية.
 ٦-٥كفالة حصول الجميع عىل خدمات
الصحة اإلنجابية وعىل الحقوق اإلنجابية.
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الهدف األممي

الهدف  :5تحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات

الهدف  :8تعزيز النمو
االقتصادي املطرد ،والشامل
للجميع ،واملستدام ،والعاملة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع

الهدف  : 10الحد من عدم
املساواة داخل البلدان وفيام
بينها

الهدف  : 11جعل املدن
واملستوطنات البرشية شاملة
للجميع وآمنة وقادرة عىل
الصمود ومستدامة
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الغايات

مؤرشات القياس

 5أ 1 -أ) نسبة مجموع املزارعني الذينأ 5 -إجراء إصالحات ملنح املرأة حقوقًا متساوية يف
املوارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصولها عىل حق ميتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق
امللكية والسيطرة عىل األرض وغريها من املمتلكات ،مضمونة يف األرايض الزراعية ،بحسب
وعىل الخدمات املالية ،واملرياث واملوارد الطبيعية ،وفقاً الجنس؛ و ب) حصة املرأة بني املالك أو
أصحاب الحقوق يف األرايض الزراعية،
للقوانني الوطنية
 -5ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة بحسب نوع الحيازة.
 5ب 1 -نسبة األفراد الذين ميلكون الهاتفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من أجل تعزيز
املحمول ،حسب نوع الجنس.
متكني املرأة.
 -5ج اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ  5-ج 1 -نسبة البلدان التي لديها
وتعزيز هذه السياسات والترشيعات للنهوض باملساواة نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة
املرصودة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع
املستويات.
 -٥تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفر العمل االئق  1-5-8متوسط الدخل يف الساعة
لجميع النساء والرجال ،مبن فيهم الشباب واألشخاص للنساء والرجال العاملني ،بحسب الوظيفة
ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل متكافئ القيمة .والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 2-5-8معدل البطالة ،بحسب الجنس
والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 ٢-١٠متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي
والسيايس للجميع ،برصف النظر عن السن
أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتامء العرقي أو اإلثني أو
األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك.
 ٣-١٠كفالة تكافؤ الفرص ،والحد من أوجه انعدام
املساواة يف النتائج بوسائل ،منها إزالة القوانني
والسياسات واملامرسات التمييزية ،وتعزيز الترشيعات
والسياسات واإلجراءات املالمئة يف هذا الصدد.

• 1-2-10نسبة السكان الذين يعيشون دون
 50يف املائة من متوسط الدخل ،بحسب
الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة.
• 1-3-10نسبة السكان الذين أبلغوا عن
تعرضهم شخصياً ملامرسات متييزية أو تحرش
خالل االثنى عرش شه ًرا السابقة ألسباب
يحظر القانون الدويل لحقوق اإلنسان
التمييز عىل أساسها.

 2-11توفري إمكانية وصول الجميع إىل نظم نقل
مأمونة وميسورة التكلفة ،ويسهل الوصول
إليها ومستدامة ،وتحسني السالمة عىل الطرق
بتوسيع نطاق النقل العام ،مع إيالء اهتامم خاص
الحتياجات األشخاص الذين يعيشون يف ظروف
هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة وكبار السن.

• 1-2-11نسبة السكان الذين تتوافر لهم
وسائل النقل العام املناسبة ،بحسب العمر
والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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 2.3.1االســتحقاقات الدســتورية
للمــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
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 .١المــرأة

نــص الدســتور املــري ( )2014عــى مبــدأ املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف جميــع الحقــوق والواجبــات ،وتنــص مــواده عــى املســاواة بــن الجنســن
وتكافــؤ الفــرص دون متييــز بــد ًءا مــن ديباجــة الدســتور .ويتضمــن الدســتور أكــر مــن  20مــادة تخاطــب املــرأة بشــكل مبــارش مبــا يكفــل للمــرأة
الفــرص املتكافئــة ومشــاركتها يف املجتمــع واملســاواة بينهــا وبــن الرجــل يف الحقــوق بــدون متييــز ،حيــث اعتمــد الدســتور الحــايل يف املــادة ( )1عــى
مبــدأ املواطنــة كأســاس لنظــام الحكــم يف الدولــة ،وهــو مــا يعنــي حــق املواطــن يف الحصــول عــى حقوقــه التــي ضمنهــا القانــون دون متييــز ،ونــص
عــى الحاميــة مــن كل أشــكال العنــف ،ومتكــن املــرأة ىف جميــع املجــاالت ،وااللتــزام بتوفــر الرعايــة يف مراحــل عمرهــا املختلفــة.

نص المادة  11من الدســتور:

•تكفــل الدولــة تحقيــق املســاواة بني املرأة والرجــل ىف جميع الحقوق املدنية ،السياســية ،االقتصادية ،االجتامعيــة والثقافية.
•تعمــل الدولــة عــى اتخــاذ التدابــر الكفيلة لضامن متثيل املرأة متثيالً مناسـبًا ىف املجالــس النيابية عىل النحو الــذى يحدده القانون.
•تكفــل الدولــة للمــرأة حقهــا ىف تويل الوظائــف العامة ووظائف اإلدارة العليا ىف الدولــة والتعيني ىف الجهات والهيئــات القضائية دون
متييز ضدها.
•تلتــزم الدولــة بتوفــر الرعاية والحامية لألمومة والطفولة واملرأة املعيلة واملســنة والنســاء األشــد احتيا ًجا.
•متنــح املادة  6الحــق للمرأة املرصية يف نقل الجنســية ألطفالها.
•تلتــزم الدولــة وف ًقــا للامدة  9بتحقيــق تكافؤ الفرص بني جميــع املواطنني دون متييز.
•تكفــل املادة  17توفــر الخدمات االجتامعية.
•تحــدد املــادة  19ســن التعليــم اإللزامــي حتى نهاية املرحلــة الثانوية ،وهو تحرك غري مســبوق يف مواجهة الزواج املبكر.
•تنــص املــادة  93عــى االلتــزام باملعاهدات واملواثيــق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنســان التي صدقت عليها مرص ،والتــي تعترب لها
قوة القانون.
•حــرص الدســتور ىف مادتــه  180عــى تخصيص  % 25من مقاعد املجالــس املحلية للمرأة.
•تنــص املــادة  214عــى اســتقاللية وحصانة املجلس القومــي للمرأة والحق يف مراجعة جميــع الترشيعات املتعلقــة باملرأة قبل صدورها.

بعــد إقــرار التعديــات الدســتورية األخرية يف أبريــل  2019تم تخصيص ربع مقاعــد مجلس النواب للمرأة مثل مــا ورد باملادة  102املعدلة،
وقــد تــم تعديــل قانــون مجلــس النواب بنا ًء عليه ،هــذا إىل جانب عديد من املواد الدســتورية التي أكدت عدم التمييز بني الجنســن يف كل
الحقــوق والواجبــات ،وهــي املــواد ( 244 ، 214 ، 181،180 ، 83 ، 81 ، 80 ، 74،53 ، 19 ، 17 ،9 ، 8،4املعدلــة).

•تلتــزم الدولــة بإنشــاء نظــام قضــايئ خــاص باألطفــال املجنــى عليهــم ،والشــهود .وال يجــوز مســاءلة الطفــل جنائ ًيــا أو احتجــازه إال وف ًقــا للقانــون
وللمــدة املحــددة فيــه .وتوفــر لــه املســاعدة القانونيــة ،ويكــون احتجــازه ىف أماكــن مناســبة ومنفصلــة عــن أماكــن احتجــاز البالغــن.
•تعمــل الدولــة عــى تحقيق املصلحة الفضــى للطفل ىف جميع اإلجراءات التــى تتخذ حياله.

 .٣األشــخاص ذوو اإلعاقــة

نصــت املــادة ( )80مــن الدســتور عــى أن الدولــة تكفــل حقــوق األطفــال ذوى اإلعاقــة وتأهيلهــم واندماجهــم ىف املجتمــع ،كــا نصــت املــادة ()٨١
عــى أن «الدولــة تلتــزم بضــان حقــوق األشــخاص ذوى اإلعاقــة واألقــزام ،صح ًيــا ،واقتصاديًــا ،واجتامع ًيــا ،وثقاف ًيــا ،وترفيه ًيــا ،ورياض ًيــا ،وتعليم ًيــا،
وتوفــر فــرص العمــل لهــم ،مــع تخصيــص نســبة منهــا لهــم ،وتهيئــة املرافــق العامــة والبيئــة املحيطــة بهــم ،ومامرســتهم لجميــع الحقــوق السياســية،
ودمجهــم مــع غريهــم مــن املواطنــن ،إعــاالً ملبــادئ املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص».
املجالس القومية املســتقلة
ولضــان وجــود كيانــات مؤسســية ،تعمــل عــى دعــم ومتكــن املــرأة ،الطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة نصــت املــادة ( )214مــن الدســتور عــى وجــود
املجالــس القوميــة املســتقلة ،ومنهــا املجلــس القومــى للمــرأة ،واملجلــس القومــى للطفولــة واألمومــة ،واملجلــس القومــى لألشــخاص ذوى اإلعاقــة.
ويبــن القانــون كيفيــة تشــكيل كل منهــا ،واختصاصاتهــا ،وضامنــات اســتقالل وحيــاد أعضائهــا ،ولهــا الحــق ىف إبــاغ الســلطات العامــة عــن أي انتهــاك،
يتعلــق مبجــال عملهــا .وتتمتــع تلــك املجالــس بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل الفنــي واملــايل واإلداري ،ويُؤخــذ رأٌيهــا يف مرشوعــات القوانــن،
واللوائــح املتعلقــة بهــا ،ومبجــال أعاملهــا.

 .٢الطفــل

نصــت املــادة ( )80مــن الدســتور املرصي عىل حقــوق الطفل الذي مل يبلغ الثامنة عــرة من عمره  ،وأوضحت أن:
•لــكل طفــل الحــق ىف إســم وأوراق ثبوتيــة ،وتطعيــم إجبــارى مجــاىن ،ورعايــة صحيــة وأرسيــة أو بديلــة ،وتغذيــة أساســية ،ومــأوى آمــن ،وتربيــة
دينية،وتنميــة وجدانيــة ومعرفيــة.
•تلتزم الدولة برعاية الطفل وحاميته من جميع أشــكال العنف واإلســاءة وســوء املعاملة واالســتغالل الجنيس والتجارى.
•لــكل طفــل الحــق يف التعليــم املبكــر يف مركــز للطفولــة حتــي السادســة مــن عمــره ،ويحظــر تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن إمتــام التعليــم
األســايس ،كــا يحظــر تشــغيله ىف األعــال التــى تعرضــه للخطــر.
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 3.3.1القوانيــن واالســتراتيجيات
الداعمة

تــم وضــع عديد من القوانني واالســراتيجيات ،لتفعيل
مواد الدســتور وضامن حقوق املرأة ،الطفل ،واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة والنهــوض بأوضاعهم يف املجتمع.
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 .١المــرأة

عــى مســتوى الترشيعــات ،فقــد تــم تعديــل وإصــدار عديــد مــن القوانــن لضــان حقــوق املــرأة يف املجتمــع ومتكينهــا اقتصادي ـاً ،وسياســياً،
يذكــر منهــا اآليت:
أوالً  :القوانــن امل ُنظمة لألحوال الشــخصية:
•صــدر القانــون رقــم  1لســنة  2000الخــاص بتنظيــم بعــض أوضــاع
وإجــراءات التقــايض ،والــذى يهــدف إىل التغلــب عــى املشــاكل
الناجمــة عــن تراكــم القضايــا أمــام املحاكــم ،واإلجــراءات القانونيــة
غــر الفعالــة؛ وهــي التحديــات التــي تواجــه النســاء باألســاس
حيــث إنهــن ميثلــن أغلبيــة املتقاضــن يف القضايــا األرسيــة ،كــا
تضمــن هــذا القانــون عــد ًدا مــن املــواد املهمــة ،منهــا:
"1.املــادة  "17الحــق يف التطليــق مــن الــزواج غــر املوثــق إذا كان
الــزواج ثابتًــا بأيــة كتابــة.
"2.املــادة  "20حــق الزوجــة يف الخلــع مقابــل التنــازل عــن حقوقهــا
املاليــة وال يصــح أن يكــون مقابــل الخلــع إســقاط حضانــة الصغــار
أو نفقتهــم أو أي حــق مــن حقوقهــم ،ويقــع الخلــع يف جميــع
األحــوال طالقًــا بائ ًنــا.
•قانــون رقــم  91لســنة  2000بإضافــة املــادة  76مكــرر ثالثًــا بفــرض
عقوبــة الحبــس للممتنــع عــن ســداد ديــن النفقــة.
•قانــون رقــم  10لســنة  2004بإنشــاء محاكــم األرسة مــن أجــل
تســهيل وتحقيــق مصلحــة األرسة وتوفــر آليــات لحــل املنازعــات
مثــل نيابــات متخصصــة لشــئون األرسة ومكاتــب تســوية املنازعــات
األرسيــة.
•قانــون رقــم  11لســنة  2004الخــاص بإنشــاء صنــدوق نظــام تأمــن
األرسة ويتبــع بنــك نــارص االجتامعــي يتمثــل غرضــه يف تســهيل
تنفيــذ أحــكام املحاكــم فيــا يتعلــق بنفقــة الزوجــة واألطفــال و
تحديــد مــوارد الصنــدوق ونظــام العمــل بــه.
•قانــون رقــم  4لســنة  2005بشــأن رفــع ســن الحضانــة إىل  15ســنة
بحيــث يبقــى الطفــل مــع الحاضنــة حتــى هــذا الســن ويخريهــا
القــاىض بعــد ذلــك.
•قانــون رقــم  176لســنة  2020املتعلــق بتعديــل بعــض أحــكام
قانــون تنظيــم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقــايض يف مســائل
األحــوال الشــخصية "املــادة  "47فيــا يتعلــق مبســائل الواليــة عــى
املــال.
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كــا تــم إصــدار قــرارات وزاريــة مهمــة ىف مســائل األحــوال الشــخصية
منهــا :
•قــرار وزيــر العــدل رقــم  1727بتعديــل الئحــة املأذونــن ووثيقــة
الــزواج الجديــدة و تعديــل املــادة رقــم  ، 33والتــى نصــت عــى
أنــه مــن اختصاصــات املــأذون أن يوقــع الطرفــان مبــا يجــوز لهــا
االتفــاق عليــه ىف العقــد مــن رشوط مبــا يســمح للزوجــن بإضافــة
بعــض الــروط فيهــا.
•الكتــاب الــدوري رقــم  29بتاريــخ  12نوفمــر  2017والخــاص
بإثبــات الواليــة التعليميــة للحاضــن.
•قــرار وزيــر العــدل رقــم  9200لســنة  2015لتعديــل بعــض أحــكام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون التوثيــق (الخــاص بطالــب الــزواج
األجنبــي مــن طالبــة الــزواج املرصيــة).
ثان ًيا  :قوانني العمل واالســتثامر:
•قانــون رقــم  12لســنة  2003بإصــدار قانــون العمــل املوحــد ومــا
تضمنــه مــن حقــوق عديــدة للمــرأة العاملــة وألطفالهــا وأرستهــا
وصحتهــا وغــر ذلــك .
•قانــون الخدمــة املدنيــة رقــم  81لســنة ( 2016املــواد الخاصــة
بــاألم العاملــة وغريهــا املتعلقــة باملــرأة العاملــة) ومــن املــواد
املتعلقــة باملــرأة منــح مزايــا إضافيــة لألمهــات العامــات ،ومنهــا
إجــازة وضــع ملــدة أربعــة أشــهر بــدالً مــن ثالثــة أشــهر باإلضافــة
إىل الحقــوق املتعلقــة برعايــة الطفــل ،اإلجــازات ،الرتقــي.
•خصــص قانــون االســتثامر رقــم  72لســنة ( 2017املــادة )2
لضــان تكافــؤ فــرص االســتثامر لــكل مــن الرجــال والنســاء ودعــم
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة والشــباب وريــادة األعــال.
ثالثًــا  :الحاميــة يف قانون العقوبات واإلجــراءات الجنائية:
•ينــص قانــون العقوبــات يف نصوصــه املختلفــة عــى تجريــم أشــكال
العنــف ومنهــا االعتــداء بالــرب والجــرح والتمييــز أو العنــف
النفــي مبــا يف ذلــك الســب وإهانــة شــخص واالعتــداء عــى

الحقــوق والحريــات الشــخصية ،وهــي جرائــم مبوجــب املــواد (171
و  161مكــرر و  176و  240و  241و  242و  307و  308و 375
مــن قانــون العقوبــات) وتــري هــذه النصــوص برصامــة عــى مــن
يرتكــب هــذه الجرائــم دون متييــز بــن رجــل أو إمــرأة.
•تــم تعديــل املــواد املتعلقــة بالتحــرش واالغتصــاب وهتــك العــرض
ىف قانــون العقوبــات مبوجــب القانــون رقــم  11لســنة  2011حيــث
تــم تعديــل مــواد ( 269 - 269 - 268 - 267مكــرر – 306 - 289
مكــرر(أ).
•صــدر القانــون رقــم  50لســنة  2014بتعديــل قانــون العقوبــات
بتعريــف التحــرش الجنــي وتغليــظ عقوبتــه ومبقتــى ذلــك تــم
اســتبدال نــص املــادة  306مكــررا ً (أ) وإضافــة مــادة جديــدة برقــم
 306مكــررا ً (ب) كــا ،تــم تعديــل املــواد املتعلقــة باالغتصــاب
وهتــك العــرض والتعــرض للغــر .وبالتــاىل ،فقــد جــاءت التعديــات
لتوســيع نطــاق التجريــم لجرائــم العنــف املوجهــة للمــرأة ولتجريــم
التحــرش الجنــي ،وتعريــف مفهومــه ألول مــرة مبوجــب القانــون،
وعليــه يُعاقــب القانــون عــى التعــرض ألنثــى ،ســواء كان باإلشــارة
أو القــول أو الفعــل أو أيــة وســيلة مبــا يف ذلــك االتصــاالت الســلكية
والالســلكية.
•صــدر تعديــل ومبوجــب قانــون العقوبــات ىف  2008بتجريــم
الختــان بنصــوص قانونيــة ،ويف عــام  - 2016مبوجــب القانــون رقــم
 78لســنة  - 2016تــم تعديــل املــادة  242مكــرر لتغليــظ عقوبــة
ختــان اإلنــاث وإضافــة مــادة  242مكــرر (أ).
•القانــون رقــم  5لســنة  2018بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون
العقوبــات «تعديــل املــادة  289واملــادة  290املتعلقتــن بجرميــة
الخطــف إذا كان املخطــوف طفـاً أو أنثــى وتشـ ّدد عقوبــة الخطــف
بالتحايــل أو اإلكــراه ىف املــادة  290ىف حالــة كــون املخطــوف أنثــى
أو طف ـاً.
•القانــون رقــم  6لســنة  2020املتضمــن تعديــل املــادة  293مــن
قانــون العقوبــات ملواجهــة املتهربــن مــن دفــع النفقــة أو املتعنتــن
يف الســداد.
•القانــون رقــم  189لســنة  2020بخصــوص تعديــل بعــض أحــكام
قانــون العقوبــات وذلــك بإضافــة مــادة  309مكــرر ب والتــي ألول
ونصوصــا لتجريــم ومعاقبــة التنمــر.
مــرة وضعــت وص ًفــا
ً

حاميــة بيانــات املجنى عليهم ىف جرائــم العنف والتحرش
•صــدر القانــون رقــم  177لســنة  2020بتعديــل بعــض أحــكام قانــون
اإلجــراءات الجنائيــة ،وذلــك بإضافــة مــادة جديــدة ( 113مكــرر)
تنــص عــى عــدم الكشــف عــن بيانــات املجنــى عليهــم ىف جرائــم
التحــرش والعنــف وهتــك العــرض وإفســاد األخــاق ،وكذلــك املــادة
 96مــن قانــون الطفــل .وميثــل ذلــك خطــوة مناســبة وإيجابيــة
نحــو توفــر الحاميــة والضامنــات للمجنــى عليهــم ىف مثــل هــذه
النوعيــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا ىف القانــون.
الــزواج القرسي /الــزواج املبكر /زواج الصفقة:
•نصــت املــادة ( )80مــن دســتور عــام  ، 2014عــى التــزام الدولــة
بحاميــة الطفــل دون ســن الثامنــة عــر عا ًمــا مــن جميــع أشــكال
العنــف واإلســاءة وســوء املعاملــة واالســتغالل الجنــي والتجــارى.
•تنــص املــادة  2مــن قانــون الطفــل رقــم  12لســنة  1996واملعــدل
بالقانــون رقــم  126لســنة  2008عــى أن الطفــل هــو كل مــن مل
يتجــاوز ال  18عا ًمــا.
•تنــص املــادة ( 31مكــر ًرا) واملضافــة عــام  2008للقانــون  143لســنة
 1994بشــأن األحــوال املدنيــة عــى أنــه «ال يجــوز توثيــق عقــد
زواج ملــن مل يبلــغ مــن الجنســن مثــاين عــرة ســنة ميالديــة كاملــة».
•أصــدر وزيــر العــدل القــرار رقــم  6927لســنة  2008الــذي ينــص
عــى أنــه "ال يجــوز مبــارشة عقــد الــزواج أو املصادقــة عــى زواج
مــا مل يكــن ســن الزوجــن مثــاىن عــر ســنة وقــت العقــد".
•تنــص املــادة  227مــن قانــون العقوبــات عــى توقيــع العقوبــة يف
حالــة إبــداء أقــوال أو تحريــر أوراق غــر صحيحــة بقصــد إثبــات
بلــوغ أحــد الزوجــن الســن املحــددة قانونًــا للــزواج.
•يجــرم قانــون مكافحــة االتجــار بالبــر رقــم  64لســنة  2010بعــض
حــاالت زواج األطفــال باعتبارهــا صــورة مــن صــور االســتغالل
الجنــي واالتجــار يف البــر عندمــا يقــوم ويل أمــر الطفلــة
بتســليمها لشــخص للــزواج لفــرة محــددة مقابــل مبلــغ مــايل وهــو
مــا يطلــق عليــه "زواج الصفقــة".
•تــم اقــراح مــروع قانــون منــع زواج األطفــال وتقدميــه ملجلــس
النــواب.
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 .١المــرأة

راب ًعــا :التعديــات الترشيعية يف قانون املواريث:
•تعديــل قانــون "املواريــث" رقــم  77لســنة  1943عــام 2017
لتتمكــن النســاء مــن حقوقهــن ،بإضافــة مــادة  49تتضمــن عقوبــات
عــى املمتنــع عــن منــح الحقــوق ألصحابهــا خاصــة املــرأة ،ومنهــا
الحبــس مــن ســتة أشــهر لســنة وفــرض غرامــة تــراوح بــن  20و
نصــا
 100ألــف جنيــه ،حيــث أن القانــون القديــم كان ال يتضمــن ً
عقابيًــا لضبــط هــذه املســألة.
خامســا :القوانــن الرئيســة والقــرارات األخــرى التــى صــدرت يف مــر
ً
ذات الصلــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ()2020 - 2016
قوانــن داعمــة للمســاواة بــن الجنســن:
•القانــون رقــم  82لســنة  2016بشــأن مكافحــة الهجــرة غــر
الرشعيــة وتهريــب املهاجريــن.
•قانــون التأمــن الصحــي الشــامل رقــم  2لســنة  2018الــذي كفــل
حصــول جميــع املرصيــن ،ومنهــم املــرأة ،عــى العــاج باملجــان لغــر
القادريــن.
•القانــون رقــم  10لســنة  2018بإصــدار قانــون حقــوق األشــخاص
ذوات اإلعاقــة الــذي يضمــن مزيــ ًدا مــن الحقــوق للنســاء ذوات
اإلعاقــة ،ويضــع القانــون أول تعريــف شــامل لألشــخاص ذوات
اإلعاقــة ويحــوي تحــت مظلتــه جميــع رشائــح اإلعاقــة.
•القانــون رقــم  30لســنة  2018بإصــدار قانــون تنظيــم املجلــس
القومــي للمــرأة.

اســراتيجيات داعمة للمســاواة بني الجنسني
االســراتيجية الوطنيــة لتمكني املرأة املرصية
عــى مســتوى االســراتيجيات ،أعــد املجلــس القومــي للمــرأة عــام
 2017االســراتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة املرصيــة ،2030مبــا يتوافــق
وأهــداف التنميــة املســتدامة ،وخاصــة تحقيــق الهــدف الخامــس املعنــى
باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء ،وقــد اعتمــد رئيــس الجمهوريــة
االســراتيجية يف عــام  – 2017الــذي حــدده الرئيــس عا ًمــا للمــرأة-
وأصبحــت االســراتيجية مبثابــة خارطــة طريــق للحكومــة املرصيــة لتنفيــذ
كل الربامــج واألنشــطة الخاصــة بتمكــن املــرأة ،وتحتــوي االســراتيجية
رشا مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتتألــف مــن
عــى  34مــؤ ً
أربعــة محــاور رئيســة:
1.التمكني الســيايس والقيادة.
2.التمكني االقتصادي.
3.التمكني االجتامعي.
4.الحامية.
مــع الترشيعــات والثقافــة كركائز متقاطعــة لتلك املحاور األربعة .

اسرتاتيجيات أخرى:
•االســراتيجية الوطنيــة للصحة اإلنجابية (.)2015
•االســراتيجية الوطنيــة ملناهضة الزواج املبكر.
•االســراتيجية القومية للســكان . 2030 - 2015

“

ٍ
ِ
الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس ،حيــث أُعلــن  2017عا ًمــا
قفــزات متواليــة ومكاســب غــر مســبوقة يف عهــد
ال أحــد ينكــر أن املــرأة ،حققــت
ر
للمــرأ ِة املرصيــة يف ســابقة مل تحــدث يف تاريــخ الدولــة املرصيــة ،مــع إطــاق االســراتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة املرصيــة  ، 2030وتعــد م ـ ُ
هــي الدولــة األوىل يف العــامل التــي تطلــق هــذه االســراتيجية مبــا يتوافــق مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــا يؤكــد إميــان الدولــة بالــدور
الرائــد للمــرأة املرصيــة يف النهــوض باملجتمــع.
مــن نــص كلمــة د /هالة الســعيد وزيرة التخطيــط والتنمية االقتصاديــة يف احتفالية يوم املرأة املرصية 2021

االســتراتيجيات الداعمــة للمرأة والطفل وذوي اإلعاقة

القوانيــن الداعمــة للمرأة والطفل وذوي اإلعاقة

اســتراتيجية تمكيــن المرأة المصرية ٢٠٣٠

التعديالت التشــريعية في قوانين األحوال الشــخصية

االســتراتيجية الوطنية لمكافحــة العنف ضد المرأة

قوانين العمل

االســتراتيجية الوطنيــة للصحة اإلنجابية

الحمايــة في قانون العقوبــات واإلجراءات الجنائية

االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضة الزواج المبكر

التعديــات التشــريعية في قانون المواريث

االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحة ختان اإلناث

48

يســتعرض الدليــل هــذه االســراتيجيات بشــكل تفصيــي لتفعيلهــا مــن
خــال اقــراح أنشــطة وتدخــات يف القطاعــات املختلفــة ومــؤرشات
لقيــاس األداء.

“

الحامية مــن الجرائم اإللكرتونية:
•صــدر قانــون رقــم " 175لســنة  "2018مكافحــة جرائــم تقنيــة
املعلومــات كأول ترشيــع مــري ،يخاطــب الجرائــم التــي تتــم
عــر شــبكة اإلنرتنــت ومواقــع االتصــاالت اإللكرتونيــة مبــا يغطــى
الجرائــم التــى تقــع عــى املــرأة مــن تحــرش وتتبــع وانتهــاك
لخصوصيــة األشــخاص.

قرارات رســمية داعمة للمســاواة بني الجنسني :
•الكتــاب الــدوري لوزيــر الرتبيــة والتعليــم رقــم  29لســنة 2017
بإثبــات الواليــة التعليميــة لــأم املطلقــة دون الحاجــة لحكــم أو
قــرار.
•قــرار شــيخ األزهــر رقــم  32لســنة  2018بحظــر نقــل الســيدات
العامــات مــن مــكان عملهــن ملــكان آخــر بــدون رغبتهــن إال بعــد
عــرض مــررات النقــل.
•قــرار وزيــر اإلســكان عــام  2018بإضافــة املــرأة املعيلــة ضمــن
أولويــات املتقدمــن للحصــول عــى الشــقق الســكنية يف مرشوعــات
الــوزارة.
•قــرارى ( 124 , 123لســنة  )٢٠١٩لهيئــة الرقابــة املاليــة بشــأن
متثيــل املــرأة يف مجالــس إدارات الــركات وقــراري ( 204و 205
لســنة  )2020لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن يف إتاحــة التمويــل
واالســتفادة مــن األنشــطة املاليــة غــر املرصفيــة وحظــر التمييــز
القائــم عــى الجنــس.

االســراتيجية الوطنية ملكافحــة العنف ضد املرأة
•تــم إعــداد االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة،
وتشــمل أربعــة محــاور أساســية ،وهــي :الوقايــة ،الحاميــة ،املالحقــة
القانونيــة ،والتدخــات .هــذا إىل جانــب االســراتيجيات اآلتيــة:

•االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث
(الختــان) (.)2016
•االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االتجار بالبرش (. )2021 - 2016
•االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة (2016
– .)2026

بعــض القوانين والقرارات التــي صدرت لتمكين
المــرأة خالل الفترة من  ٢٠١٦إلى ٢٠٢٠
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 .٢الطفــل

عــى مســتوى الترشيعــات ،تــم وضــع قانــون الطفــل املــرى رقــم  12لســنة  1996واملعــدل بالقانــون رقــم  126لســنة  2008لضــان حقــوق الطفــل،
كــا صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  2075لســنة  2010بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الطفــل رقــم  12لســنة  . 1996وقــد نــص القانــون
عــى أن الدولــة تكفــل حاميــة الطفولــة واألمومــة ،وترعــى األطفــال ،وتعمــل عــى تهيئــة الظــروف املناســبة لتنشــئتهم التنشــئة الصحيحــة مــن كل
النواحــي يف إطــار مــن الحريــة والكرامــة اإلنســانية ،حيــث تضمــن أبوابــاً ،تتطــرق إىل الرعايــة الصحيــة ،والرعايــة االجتامعيــة ،وحقــوق الطفــل يف
التعليــم ،ورعايــة الطفــل العامــل واألم العاملــة ،وثقافــة الطفــل ،واملعاملــة الجنائيــة للطفــل ،وتشــكيل املجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة.
وعــى مســتوى االســرتيجيات ،قــام املجلس القومي لألمومــة والطفولة بوضع اإلطار االســراتيجي والخطة الوطنيــة للطفولة واألمومة ( - 2018
 )2030لتفعيــل كل املــواد الــواردة يف قانون الطفل ،ومن ثم ضــان حقوق الطفل يف:
•الرعاية الصحيــة املتكاملة.
•التعليــم والثقافة.
•الحاميــة االجتامعيــة لألطفــال الفقراء مع ضامن عدالة التوزيــع بني الرشائح االجتامعية واملناطــق الجغرافية.
•تنميــة مشــاركة الطفــل يف املجــال العام من خالل إرشاكه يف اتخــاذ القرارات الخاصة به.
•رعايــة األمومة كعامل أســايس لرعاية الطفولة.

يهــدف اإلطــار االســراتيجي للطفولــة واألمومــة إىل
االرتقــاء بجــودة حيــاة األطفــال واألمهــات وفقًــا
ألهــداف اســراتيجية التنميــة املســتدامة :رؤيــة
مــر  2030واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،إضافــ ًة إىل
املــواد الدســتورية الجديــدة لدســتور  ، 2014وذلــك
مــن أجــل تحويلهــا جمي ًعــا إىل آليــات عمليــة يتــم
تنفيذهــا ،ويســتفيد منهــا األطفــال واألمهــات.
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 .٣األشــخاص ذوو اإلعاقــة

عــى مســتوى الترشيعــات ،تــم إصــدار عديـ ٍـد مــن القوانــن والقــرارات املهمــة التــي تهــدف إىل حاميــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وكفالــة متتعهــم متت ًعــا كام ـاً بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ،وتعزيــز كرامتهــم ودمجهــم
يف املجتمــع ،وتأمــن الحيــاة الكرميــة لهــم.
القوانــن والترشيعات الداعمــة لحقوق ذوي اإلعاقة
قانــون رقــم  10لســنة  2018قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
والئحتــه التنفيذيــة ،والــذي يتضمــن بابًــا عــن الحقــوق الصحيــة لــذوي
اإلعاقــة مبــا يف ذلــك بطاقــة إثبــات اإلعاقــة والخدمــات املتكاملــة وامللــف
الصحــي ،وإجــراءات الوقايــة مــن اإلعاقــة ،وبابًــا عــن الحــق يف التعليــم،
وبابًــا عــن اإلعــداد املهنــي والحــق يف التدريــب والعمــل ،باإلضافــة إىل
بــاب عــن الحــق يف الحاميــة االجتامعيــة والحاميــة القانونيــة والجنائيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وبــاب عــن الحــق يف الثقافــة والرياضــة
والرتويــح .وتضمــن القانــون  10لســنة  2018عديــ ًدا مــن الحقــوق
املكتســبة ،والتــى بينتهــا الالئحــة التنفيذيــة للقانــون ،والتــى تهــدف
لضــان دمجهــم ىف املجتمــع بشــكل كامــل ىف كل املؤسســات ،وإتاحــة كل
الخدمــات واملرافــق لهــم ،ومنهــا حقهــم ىف الســكن ،وتأهيــل الوحــدات
وفقًــا ألحــكام الكــود املــري ،لتصميــم الفراغــات الخارجيــة واملبــاين
الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمبــاين القامئــة العامــة واملبــاين
املخصصــة ،مــا يســهم يف تيســر تحركهــم واندماجهــم يف املجتمــع ،كــا
هــو موضــح يف اإلطــار (.)1
•قانــون رقــم  11لســنة  2019بإنشــاء املجلــس القومــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
•قانــون رقــم  200لســنة  2020بإصــدار قانــون إنشــاء صنــدوق دعــم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

52

القرارات الرســمية الداعمــة لحقوق ذوي اإلعاقة
•قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  2268لســنة  2020بتشــكيل لجنــة
وطنيــة تنســيقية برئاســة وزيــر التضامــن االجتامعــي وعضويــة
ممثلــن عــن الــوزارات والجهــات املختلفــة ملتابعــة تنفيــذ أحــكام
قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الصــادر بالقانــون رقــم 10
لســنة  2018والئحتــه التنفيذيــة.
االســراتيجيات الداعمــة لحقوق ذوي اإلعاقة
وضعــت وزارة التضامــن االجتامعــي بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة
باإلعاقــة -وعــى رأســها املجلــس القومــي لشــؤون اإلعاقــة ،اســراتيجية
لتأهيــل ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال الفــرة (.)٢٠١٩- ٢٠١٧
وتضمنــت االســراتيجية بلــورة عــدد مــن محــاور العمــل لرعايــة هــذه
الفئــة ،منهــا وضــع معايــر جــودة ملؤسســات وهيئــات رعايــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،واالنتهــاء مــن مراجعــة مــروع قانــون اإلعاقــة املتكامــل،
مــا أدى إىل صــدور القانــون عــام  2018مشــتمالً عــى تنظيــم حقــوق
هــذه الفئــة واألولويــات الخاصــة بهــم ،عــاو ًة عــى تنفيــذ األبعــاد
املتعلقــة بالحاميــة االجتامعيــة ،حيــث تــم إطــاق برنامــج "كرامــة"
لتوســيع شــبكة الحاميــة االجتامعيــة لألشــخاص ذوى اإلعاقــة.
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 ٤,١كيــف دعــم برنامــج عمــل الحكومــة
تمكيــن المــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتلبيــة حقــوق الطفــل؟
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أوىل برنامــج عمــل الحكومــة ( )2022 /21 – 2019 /18اهتام ًمــا ملحوظًــا
بتمكــن املــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتلبيــة احتياجــات الطفــل.

ويوضــح الجــدول ( )3الربامــج والتدخــات التــي متــت صياغتهــا يف
برنامــج عمــل الحكومــة لتحقيــق هــذه األهــداف.

ُ
جــدول ( :)٣مراعــاة بعــد الفئــات االجتماعيــة فــي برنامــج عمــل الحكومــة

الفئة املستهدفة

الهدف االسرتاتيجي

الربنامج الرئييس

املرأة

النهوض مبستويات
التشغيل

تنمية املهارات
البرشية

تحسني مستوى
معيشة املواطن
املرصي

الربنامج الفرعي
إعداد وتدريب املرأة
لاللتحاق بسوق العمل

الفئة املستهدفة
الطفل

التدخالت

الربنامج الرئييس

الربنامج الفرعي

الهدف االسرتاتيجي

توفري الرعاية
بناء اإلنسان املرصي
الصحية الشاملة

تطوير املنشآت الصحية

التدخالت
•تطوير وحدات األمومة والطفولة وخفض وفيات األطفال الرضع إىل
 11.8طفل لكل ألف.

توفري األدوية الطبية
واألمصال وألبان األطفال
واألجهزة الطبية

•تفعيل مرشوعات ومبادرات األرس املنتجة من خالل مراكز إعداد
األرس املنتجة.
•تفعيل دور جمعيات تنمية املجتمع املحيل يف تدريب املرأة املعيلة
ودعمها اقتصاديًا.

النهوض مبستويات
التشغيل

النهوض
باملرشوعات
الصغرية
ومتناهية الصغر

تنمية املرشوعات الصغرية
ومتناهية الصغر يف القطاع
الزراعي
إتاحة التعليم للجميع دون
متييز

•فتح  1600فصل درايس لذوي اإلعاقة.

تشجيع ثقافة العمل الحر
تنمية املرشوعات
وريادة األعامل
املتوسطة
والصغرية
تعزيز دور برامج التنمية
ومتناهية الصغر
املجتمعية يف التشغيل
ضبط النمو
السكاين واالنتشار الحد من الزيادة السكانية
العمراين

•زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم األرسة من  % 59,5حال ًيا إىل
.%64
•إتاحة خدمات تنظيم األرسة وخاصة باملناطق النائية واملحرومة.

تدعيم الرياضة
البدنية للشباب

•إصدار  400ألف بطاقة رقم قومي للسيدات يف املحافظات
الحدودية.
•تنفيذ مبادرات تهدف إىل تبني منهج «امرأة منتجة داعمة
لالقتصاد القومي».
•تعزيز الشمول املايل للمرأة ،من خالل تنفيذ برامج تدريبية وتوعية
عىل مستوى املحافظات.

تنمية املهارات
البرشية

إتاحة فرص العمل لألشخاص
ذوي اإلعاقة

التوسع يف
شبكات األمان
االجتامعي

الحامية االجتامعية

تفعيل املشاركة االقتصادية
واالجتامعية للمرأة

الحامية االجتامعية للمرأة
دعم أنشطة األرس املنتجة

•برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز دور املرأة يف الحفاظ عىل املوارد
البيئية
•توفري حوايل  80ألف فرصة عمل لتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتامعية للمرأة الريفية.
•تعزيز قدرات حوايل  50ألف سيدة يف مجال ريادة األعامل
والتسويق.

ذوي اإلعاقة

تأكيد الهوية
بناء اإلنسان املرصي
العلمية

النهوض مبستويات
التشغيل

تحسني مستوى
معيشة املواطن
املرصي

•ميكنة عملية رصف ألبان األطفال الرضع.

•االستغناء التدريجي عن عاملة األطفال لتنخفض نسبتها من %9
حاليًا إىل .%7

•تنشيط ثقافة العمل الحر باستهداف خمسة آالف شاب وشابة
سنويًا.
•زيادة فرص تشغيل العاطلني من خالل برامج التنمية املجتمعية
كثيفة العاملة التي تراعي البعد البيئي والتي من املتوقع أن
يستفيد منها حوايل  435ألف أرسة.

عدم التمييز
النوعي
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ُ
جــدول ( :)٣مراعــاة بعــد الفئــات االجتماعيــة فــي برنامــج عمــل الحكومــة

توفري البينية األساسية
الرياضية

•إنشاء  2نادي للمعاقني.
•تشجيع مشاركة املرأة وذوي اإلعاقة وكبار السن يف األنشطة
الرياضية.

التنمية الرياضية

جهــود حكومية أخرى
لدعــم املــرأة والطفــل وذوي اإلعاقــة باإلضافــة إىل الربامــج والتدخــات
التنمويــة املوجهــة للمــرأة ،الطفــل ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف برنامــج
عمــل الحكومــة ،قامــت الحكومــة ببــذل جهــود مكثفــة تســتهدف
إدمــاج وتفعيــل مشــاركة جميــع الفئــات يف املجتمــع .ويف ظــل التكامــل
بــن كل الجهــود لتحقيــق األهــداف االســراتيجية لربنامــج عمــل
الحكومــة،

•تفعيل الالئحة التنفيذية لقانون املعاقني الجديد (رقم  10لسنة
.)2018
•تنظيم  97ندوة توعية يستفيد منها حوايل  97ألف شخص ،يشارك
فيها  970رشكة خاصة.
•تنفيذ  261حملة تعريفية بقانون األشخاص ذوي اإلعاقة برشكات
القطاع الخاص.
•توظيف  % 100من األشخاص ذوي اإلعاقة املتقدمني للحصول عىل
عمل.

يوضــح اإلطــار ( )1كيفيــة دمــج الخطــة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي
ضمــن اإلطــار املنطقــي للتخطيــط واملتابعــة .وتوضــح األطــر ()٢،٣،٤
بعــض األمثلــة للجهــود التــي متــت لتلبيــة احتياجــات الفئــات االجتامعيــة.
وأخــرأً يوضــح اإلطــار ( )5بعــض املامرســات اإليجابيــة التــي مــن شــأنها
دمــج بُعــد الفئــات االجتامعيــة يف القطــاع الخــاص.
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اإلطــار ( )١دمــج الخطــة المســتجيبة للنــوع ضمــن اإلطــار المنطقــي للتخطيــط والمتابعــة

اإلطــار ( )٢وحــدات تكافــؤ الفــرص /وحــدات المــرأة اآلمنــة /وحــدات مناهضــة العنــف ضــد المــرأة

يهــدف اإلطــار املنطقــي للتخطيــط واملتابعــة إىل توحيــد عمليــة إعــداد خطــة وموازنــة الربامــج واألداء بــن كل أجهــزة الدولــة ،و ٌروعــي يف
إعــداده أن يكــون متكامــاً ،ليبــدأ مــن مرحلــة تحديــد عالقــة كل برنامــج تنمــوي ،تقــوم بتنفيــذه كل جهــة مــع األهــداف االســراتيجية
والربامــج الرئيســ َة والفرعيــة للحكومــة.

يف إطــار متكــن املــرأة وحاميتهــا مــن كل أشــكال العنــف والتمييــز ،تــم إنشــاء وحــدات تكافــؤ الفــرص عــى مســتوى املؤسســات الحكوميــة
وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص لضــان بيئــة عمــل آمنــة متنــع التمييــز ،وتعمــل عــى النهــوض بأوضــاع املــرأة املرصيــة ىف جميــع
املجــاالت لضــان إدمــاج احتياجــات املــرأة يف الربامــج واملرشوعــات ضمــن الخطــط التنمويــة للجهــات التنفيذيــة ،تحقي ًقــا ألهــداف التنميــة
املســتدامة يف إطــار رؤيــة مــر .2030

يتضمــن اإلطــار املنطقــي للتخطيط واملتابعــة ثالثة أنواع من مؤرشات األداء:
•األول :مــؤرشات املدخــات املاليــة ،وهــي التكلفــة الكليــة للربنامــج الفرعــي موزعــة عــى كل أبــواب املوازنــة وليســت التكلفــة
االســتثامرية فقــط.
•الثــاين :مــؤرشات املخرجــات ،وهي مــؤرشات قياس أداء واضحة ومحددة وقابلــة للقياس واملتابعة ،وتعرب عن أنشــطة الربنامج.
•الثالــث :مؤرشات النتائج التــي توضح أثر الربنامج.
مثــال :برنامــج تطويــر املكاتب التموينية املســئول عنه وزارة التمويــن والتجارة الداخلية:
•مــن مــؤرشات املخرجــات :عــدد املكاتــب التموينيــة املضافــة /عــدد املكاتــب التموينيــة املطــورة ،عــدد املكاتــب التموينيــة املميكنــة
(مكتــب).
•مــن مــؤرشات النتائــج التــي تعكــس األثــر التنمــوي للربنامــج الفرعــي :نســبة املكاتــب املمكينــة مــن إجــايل مكاتــب التمويــن عــى
مســتوى الجمهوريــة ( ،)%نســبة الخدمــات املميكنــة مــن إجــايل الخدمــات التــي تقدمهــا املكاتــب ( ،)%رفــع نســبة رضــا املوظفــن(.)%

كذلــك تــم تجهيــز وافتتــاح عــدد مــن وحــدات املــرأة اآلمنــة ىف املستشــفيات الجامعيــة .وتعتــر الوحــدات متخصصــة يف تقديــم دعــم
متكامــل يف حــاالت العنــف ضــد النســاء مــن خــال طاقــم طبــي مــدرب ،أدوات كشــف ،توفــر معلومــات وإعــداد ملفــات متكاملــة عــن
الحــاالت وإحالتهــا إىل جهــات الدعــم النفــي والقانــوين والخدمــات االجتامعيــة إذا اســتلزم األمــر .وقــد تــم إنشــاء هــذه الوحــدات بالتعــاون
والرشاكــة بــن املجلــس القومــى للمــرأة وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان .وهنــاك توجــه للتوســع يف إنشــاء وحــدات أخــرى مامثلــة يف
الفــرة املقبلــة لضــان تغطيتهــا لكافــة املناطــق الجغرافيــة وجميــع النســاء الــايت يحتاجــن إىل دعــم .باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم إنشــاء
وحــدات ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ىف عديـ ٍـد مــن الجامعــات املرصيــة لتوفــر بيئــة دراســية وبيئــة عمــل خاليــة مــن كل صــور العنــف
والتحــرش والتمييــز ضــد املــرأة.

الخٌطة املســتجيبة للنــوع والفئات ذات األولوية:
•يتــم الرتكيــز فيهــا عــى اســتفادة املــرأة وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الربنامــج الفرعــي مــن خــال مــؤرشات قيــاس أداء تعكــس
ذلــك ،مثــال :برنامــج التوســع يف إتاحــة املنافــذ االســتهالكية الثابتــة ،تكــون مــؤرشات الخطــة املســتجيبة للنــوع فيــه:
•إجــايل املخصصــات املاليــة املوجهة ملنافذ متتلكهــا املرأة أو ذوي اإلعاقة (مدخالت).
•عــدد فــرص العمــل التــي تــم توفريهــا للمــرأة /ذوي اإلعاقــة مــن خــال مــروع جمعيتــي (مخرجــات) ،ويتــم توزيعــه عــى مســتوى
املحافظــات يف الخانــة املخصصــة لذلــك.
•نســبة فــرص العمــل املتاحــة للســيدات/ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن إجــايل فــرص العمــل (نتائــج) ،ويتــم توزيعــه عــى مســتوى
املحافظــات يف الخانــة املخصصــة لذلــك.
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اإلطــار ( )٣الجهــود التــي تمــت لدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة

يف إطــار جهــود الدولــة لدعم األشــخاص ذوي اإلعاقة ،قامت وزارة التضامــن االجتامعي باإلجراءات اآلتية:
•تقديــم دعــم نقــدي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتعــاون مــع وزارة الصحــة والســكان بشــمول جميــع ذوي اإلعاقــة املســتفيدين مــن
برنامــج الدعــم النقــدي بالرعايــة الصحيــة ،كــا تــم تطويــر آليــة مميكنــة للكشــف الطبــي تراعــي الشــفافية والنزاهــة والرسعــة يف
أداء الخدمــة.
•التعــاون مــع وزارة اإلســكان واملرافــق واملجتمعات العمرانية لتخصيص  %5من اإلســكان االجتامعي لألشــخاص ذوي اإلعاقة.
•إصــدار بطاقــات إثبــات اإلعاقــة والخدمات املتكاملة ملســتحقي دعم كرامة ،وبدء العمــل باملنظومة الجديدة للخدمــات املتكاملة.
•تأســيس البنيــة التحتيــة ملكاتــب تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى مســتوى مديريــات الجمهوريــة ،وربطهــا بشــبكة خطــوط
معلومــات الــوزارة وميكنتهــا ،لتســهيل مامرســة عملهــا.
•توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بالتعــاون والتنســيق مــع الــركات التابعــة للقطــاع الخــاص ،باإلضافــة إىل توفــر فــرص تدريــب
وتأهيــل لهــم ،وقــروض ميــرة للنســاء ذوات اإلعاقــة بالتعــاون مــع بنــك نــارص االجتامعــي.
•تيســر حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقة الحركية عــى الدراجات البخارية بدعم مــن بنك نارص االجتامعي.
•تقديــم منــح للطلبــة والطالبــات ذوي اإلعاقــة البرصيــة يف الجامعــات الحكوميــة ،وتوفــر ســاعات للطــاب مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية،
وأجهــزة الب تــوب مجهــزة للطــاب مــن ذوي اإلعاقــة البرصيــة بالرشاكــة مــع الجمعيــات األهليــة.
•التنســيق مــع املنصــات اإللكرتونيــة (شــغلني ،فرصنــا) لتوفــر فــرص عمــل الئقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تتناســب مــع نــوع اإلعاقــة
واملؤهــل الــدرايس.
•تقديــم خدمــات التقويــم املهنــي لــذوي اإلعاقــة مبراكــز التقويــم املهنــي وتقديــم خدمــات تنميــة املهــارات اللغويــة والتخاطــب
لألطفــال بوحــدة التخاطــب.
•رفــع الوعــي املجتمعــي بقضايــا ذوي اإلعاقــة حيــث تــم إطــاق برنامــج «وعــي» للتنميــة املجتمعيــة لتشــكيل الوعــي اإليجــايب
تجــاه العديــد مــن القضايــا املجتمعيــة ومــن ضمنهــا االكتشــاف املبكــر لإلعاقــة ،كــا تــم إعــداد دليــل «وعــي» للرائــدات الريفيــات
ومكلفــات الخدمــة العامــة وتــم تدريــب الرائــدات الريفيــات يف عــدد مــن املحافظــات.
•إطــاق حملــة الكشــف املبكــر عــن إعاقــات األطفــال ضمــن التدخــات املســتهدف تنفيذهــا يف املــروع القومــي لتطويــر قــرى الريــف
املــري (حيــاة كرميــة).
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اإلطــار ( )٤دمــج بعــد الفئــات االجتماعيــة فــي ممارســات القطــاع الخــاص

يســتلزم التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي تضافــر الجهــود الحكوميــة مــع جهــود منظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص،
لضــان نجاحــه يف تحقيــق األهــداف املرجــوة مــن هــذا النــوع مــن التخطيــط .ويف هــذا الصــدد ،ميكــن للقطــاع الخــاص اتبــاع اإلجــراءات
التاليــة لدمــج بُعــد الفئــات االجتامعيــة يف مامرســاته:
•تشــجيع آليات العمل املرن والعمل من املنزل لدعم مشــاركة املرأة يف ســوق العمل.
•توفــر حضانــات لرعاية األطفال يف مؤسســات القطاع الخــاص كلام أمكن ذلك.
•تطويــر مواثيــق ســلوك تضمــن تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن ووجــود بيئــة عمــل خاليــة مــن التمييــز ضــد املــرأة "Gender Sensitive
."Codes of condcut
•عــدم التمييــز يف األجر بني املرأة والرجــل لذات الوظيفة.
•توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الوظائف املناســبة لهم وفقًا لقدراتهم والربامــج التأهيلية التــي حصلوا عليها.
ويعتــر القــرار الصــادر مــن هيئــة الرقابــة املاليــة رقــم  204لســنة  2020مثــاالً عــى دمــج بعــد النــوع االجتامعــي يف أنشــطة القطــاع
الخــاص ،حيــث يحظــر عــى الــركات والجهــات املرخــص لهــا مبزاولــة األنشــطة املاليــة غــر املرصفيــة التمييــز بــن عمالئهــا عــى أســاس
الجنــس مبــا يضمــن تعزيــز املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف االســتفادة مــن األنشــطة املاليــة غــر املرصفيــة ،باإلضافــة إىل بــذل مزيــد مــن
العنايــة واالهتــام باحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة .كــا قامــت الهيئــة مبُبــادرة متثيــل املــرأة يف مجالــس إدارة الــركات ،حيــث تــم
اتخــاذ قــرار رقــم  50لســنة  2020بوجــوب متثيــل عنــر نســايئ واحــد عــى األقــل مبجالــس إدارة الــركات .وأخــرا ً ،تــم اتخــاذ قــرار رقــم
 205لســنة  2020مبنــح حوافــز ومزايــا ماليــة للــركات والجهــات العاملــة يف األنشــطة املاليــة غــر املرصفيــة التــي تســتهدف متكــن املــرأة
وتعزيــز إتاحــة التمويــل لهــا.
ويعــد برنامــج "عايشــن بخريهــا" مثــاالً عــى الرشاكــة بــن القطــاع الخــاص والحكومــة ،وهــو برنامــج أطلقتــه رشكــة "بيبســيكو" بالتعــاون
مــع وزارة التضامــن االجتامعــي وهيئــة "كــر" الدوليــة .ويهــدف الربنامــج إىل متكــن املــرأة الريفيــة ودمجهــا يف سلســة القيمــة الزراعيــة
وتحســن األحــوال املعيشــية وتحقيــق االكتفــاء الــذايت .ويســتهدف بشــكل أســايس األرس مــن مســتفيدي برنامــج «تكافــل وكرامــة» وذوي
اإلعاقــة.
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 ٥,١التجــارب الدوليــة
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أفضل املامرســات والدروس املســتفادة حول العامل
أظهــرت التجــارب الدوليــة يف تطبيــق التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي أنــه ال يوجــد منهــج واحــد اتبعتــه كل الــدول ،بــل اختلفــت
آليــات التطبيــق وف ًقــا للظــروف املجتمعيــة ( ،)GTZ, 2006ومتثلــت أبــرز االختالفــات يف ت َجــارب الــدول يف:
•األطراف الفاعلة:
يف بعــض الــدول ،تكــون الجهــات الحكوميــة متمثلــة يف الــوزارات املعنيــة هــي الرائــدة يف عمليــة التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي،
مثــل أســراليا ،كينيــا ،موزمبيــق وروانــدا ،بينــا يف دول أخــرى ،تنشــأ مبــادرات التخطيــط املســتجيب مــن منظــات املجتمــع املــدين ،املراكــز
البحثيــة أو نــواب الربملــان ،مثــل الهنــد ،جنــوب إفريقيــا ،وأوغنــدا.
•نطاق التغطية:
اتجهــت بعــض الــدول لتطبيــق التخطيــط املســتجيب يف كل القطاعــات والــوزارات املعنيــة ،بينــا اتجهــت دول أخــرى للرتكيــز عــى بعــض
القطاعــات ذات األولويــة يف بدايــة تطبيــق تجربــة التخطيــط املســتجيب للنــوع ،ومتثلــت هــذه القطاعــات يف :التعليــم ،الصحــة ،والتشــغيل.
•األدوات املستخدمة:
تتعــدد األدوات املســتخدمة يف التخطيــط املســتجيب -كــا ســبق اإلشــارة -فقــد ،اتجهــت الــدول إىل اختيــار األدوات التــي تتناســب مــع
أهدافهــا وإمكانياتهــا ،وتتناســب مــع آليــات التخطيــط والنظــم املوازنيــة املتبعــة يف الدولــة .وتتمثــل األدوات األكــر اســتخدا ًما يف عديـ ٍـد
مــن الــدول يف :تقييــم السياســات والربامــج وف ًقــا للمنظــور االجتامعــي االحتــوايئ  Socially Inclusive Policy Appraisalsوتحليــل منافــع
اإلنفــاق العــام املصنفــة حســب الفئــة املســتهدفة .Disaggregated Public Expenditure Benefit Incidence Analyses

وتوضــح األطــر ( )٨ - ٧ - ٦ - ٥هــذه االختالفــات مــن خالل بعض التجارب الرائــدة يف التخطيط املســتجيب للنوع االجتامعي.
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اإلطــار ( )٥تجربــة الهنــد فــي التخطيــط المســتجيب للطفــل

اإلطــار ( )٦تجربــة الخطــة التشــاركية لألطفــال فــي بــارا مانســا ،البرازيــل

كان ملنظــات املجتمــع املــدين دو ًرا رائ ـ ًدا يف تطبيــق التخطيــط املســتجيب الحتياجــات الطفــل يف واليــة كــراال يف الهنــد ،حيــث قــام مركــز
 HAQلحقــوق الطفــل مبســاعدة الجهــات الحكوميــة يف إعــداد وتنفيــذ خطــط مســتجيبة للطفــل ( .)Cummins 2016وحظيــت هــذه
املبــادرة بدعــم الحكومــة الهنديــة وقامــت الــوزارات بتطبيــق املنهجيــة التــي أعدهــا املركــز .وقــد ترتــب عــى ذلــك إعــان بيــان اإلنفــاق
الحكومــي املوجــه لألطفــال رقــم  22لعــام  2008ضمــن املوازنــة العامــة للهنــد عــام . 2008

يف إطــار مبــادرة املــدن الصديقــة لألطفــال ،احتفظــت مدينــة بــارا مانســا الربازيليــة ،بنســبة مــن اعتــادات املوازنــة املحليــة للمدينــة
يقررهــا مــن تــراوح أعامرهــم بــن  9و  15عا ًمــا .وقــد تأســس مجلــس امليزانيــة التشــاريك لألطفــال يف عــام  1998مبوجــب قانــون البلديــة
ونفذهــا مجلــس املدينــة .ومــن ثــم ،كانــت وحــدات اإلدارة املحليــة الطــرف الفاعــل يف تطبيــق هــذه التجربــة يف الربازيــل .وقــد قــام
أكــر مــن  6000طفــل يف املدينــة بانتخــاب  18طف ـاً و 18طفلــة لتمثيــل آرائهــم يف هــذا املجلــس .ومتثلــت األهــداف الرئيســة مــن إنشــاء
هــذا املجلــس يف :إضفــاء الطابــع املؤســي عــى مشــاركة األطفــال يف وضــع أولويــات اإلنفــاق يف إطــار ميزانيــة املدينــة؛ تشــجيع املواطنــة
النشــطة؛ تشــجيع األطفــال للتعبــر عــن آرائهــم واحتياجاتهــم؛ وتخصيــص األمــوال وف ًقــا ألولوياتهــم .وقــد أدى ذلــك إىل متويــل مجموعــة
مــن الربامــج والتدخــات تلبــي احتياجــات األطفــال ،مبــا يف ذلــك :تجديــد الســاحات الرياضيــة يف املدرســة ،تركيــب إنــارة يف مالعــب
األطفــال ،وتوســيع املركــز الصحــي يف الحــي ليشــمل عيــادة طبيــب األســنان.

وبالرغــم مــن أن هــذه املنهجيــة ليســت معممــة يف جميــع الواليــات الهنديــة ،إال أن واليــة كــراال تنــر منــذ ذلــك الحــن بيانًــا ســنويًا
مليزانيــة الطفــل .ويوضــح البيــان تقســيم النفقــات يف كل برنامج/مــروع حكومــي وتحديــد نســبة مخصصــات األطفــال مــن إجــايل
النفقــات ونســبة األطفــال املســتفيدين مــن اإلنفــاق العــام وف ًقــا لنتائــج تقييــم أداء الربنامج/املــروع ،باإلضافــة إىل تعليقــات إضافيــة عــى
أنشــطة الربنامج/املــروع لتؤخــذ يف االعتبــار يف الخطــط املســتقبلية .ومــن ثــم ،فقــد اعتمــدت هــذه التجربــة عــى تحليــل منافــع اإلنفــاق
العــام املصنفــة حســب الفئــة املســتفيدة لبيــان مــدى اســتفادة األطفــال مــن الربامج/املرشوعــات املختلفــة.
ويتــم ذلــك عــن طريــق تحليــل قاعــدة بيانــات الفئــات املســتفيدة مــن الربامــج والتدخــات التــي يتــم تنفيذهــا يف الواليــة وبعــض
االســتبيانات واســتطالعات الــرأي .باإلضافــة إىل ذلــك ،يقــوم مركــز  HAQمــع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة بإجــراء تحليــات تأثــر
اإلنفــاق العــام عــى األطفــال لفــرة مدتهــا أربعــة أعــوام مــن خــال مســوح تتبــع النفقــات لقيــاس الثغــرات يف وضــع األطفــال يف الواليــات
التــي قامــت بتطبيــق التخطيــط املســتجيب للطفــل ،وهــو مــا أدى إىل تعزيــز املســاءلة وزيــادة فعاليــة اإلنفــاق العــام يف ســد الفجــوات
وتلبيــة االحتياجــات امللحــة لهــذه الفئــة.

وقــد تجــاوزت فوائــد مشــاركة األطفــال تحديــد أولويــات اإلنفــاق وامتــدت إىل :مشــاركة أكــر لألطفــال يف اجتامعــات مجلــس املدينــة
وجمعيــات الســكان واملجالــس العامــة؛ وزيــادة الوعــي بالقضايــا املجتمعيــة والسياســات العامــة ،مــا ســاهم يف االســتمرار يف االســتامع إىل
أولويــات األطفــال يف املدينــة.

املصدرGuerra , 2005 :

املصــدر.)Bhattacharya et al. ٢٠١٣; SDC ;2016 ,Cummins, ٢٠١٨( :
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اإلطــار ( )٧تجربــة أوكرانيــا فــي التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي (المــرأة)

اإلطــار ( )٨تجربــة التخطيــط المســتجيب الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي كارناتــاكا ،الهنــد

ٍ
عديــد مــن
بذلــت أوكرانيــا جهــو ًدا مكثفــة يف مجــال التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي عــى جميــع مســتويات الحكومــة ،مــع
املبــادرات عــى مســتوى الحكومــة املركزيــة واملحليــات .وقــد كانــت الريــادة يف هــذه الجهــود لــوزارة الحاميــة االجتامعيــة بالتعــاون مــع
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بتتبــع تأثــر املخصصــات املاليــة يف إطــار الربامج/التدخــات الحكوميــة عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف
كافــة املــدن البالــغ عددهــا  27مدينــة .)Quin2016(,وقــد ركــزت املبــادرات عــى قطــاع واحــد ،وهــو قطــاع ريــادة األعــال نظـ ًرا الرتفــاع
مســتويات البطالــة بــن النســاء .وقــد أدى تحليــل آثــار برامــج ريــادة األعــال عــى الفئــات االجتامعيــة إىل إعــادة تصميــم هــذة الربامــج
لضــان اســتفادة املــرأة منهــا.

تعــد تجربــة كارانتــاكا يف الهنــد مــن أنجــح التحــارب يف تلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــة التخطيــط مــن خــال منهــج
تشــاريك ،وذلــك بالتعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدين .فقــد عانــت هــذه الفئــة مــن التهميــش ومعــدالت مرتفعــة مــن الفقــر والبطالــة
لســنوات طويلــة ،ثــم متــت صياغــة قانــون لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام  1995وتفعيلــه عــام  2006لضــان مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف عمليــة التنميــة واالســتفادة مــن مثارهــا .وقــد اعتمــد املنهــج التشــاريك لدمــج احتياجــات هــذه الفئــة يف عمليــة التخطيــط للربامــج
والتدخــات الحكوميــة عــي املحــاور التاليــة:
•عقــد برامــج تدريبيــة للمســئولني عــن الــوزارات واإلدارة املحليــة للتعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وأخــذ احتياجاتهــم يف االعتبــار
يف عمليــة التخطيــط.
•عقــد لقــاءات دورية مع مســئويل الوزارات املختلفة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة للتعرف عىل احتياجاتهم واالســتامع إىل آرائهم.
•كان لهــذه االجتامعــات أثــرا ً كبــرا ً يف تغــر مواقــف املســئولني الحكوميــن تجــاه قضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث متــت مناقشــة
عديـ ٍـد مــن االقرتاحــات املتعلقــة بإجــراءات تحســن أنظمــة تقديــم الخدمــات ،مــا أدى إىل تغــر منهجــي يف تنفيــذ الربامــج واملرشوعــات
عــى جميــع مســتويات اإلدارة املحليــة.
•االعتــاد عــى اســتطالعات الــرأي ومــؤرشات األداء لتقييــم مــدى اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تقديــم الخدمــات ،وبرامــج
اســتهداف الفقــر وبرامــج تنميــة املهــارات ،وأخــذ نتائــج هــذا التقييــم يف االعتبــار عنــد وضــع الخطــط التنمويــة.

وقــد تحقــق ذلــك يف عــام  ،2013حيــث أظهــر تحليــل تأثــر اإلنفــاق العــام لربنامــج تعزيــز ريــادة األعــال يف إحــدى املــدن األوكرانيــة
وجــود توزيعــات غــر متكافئــة للنفقــات  ٪ 60 -مــن املســتفيدين مــن الربنامــج رجــاالً و  ٪ 40نســا ًءا .باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم متويــل بعــض
الربامــج مــع وجــود فجــوات كبــرة بــن الجنســن :عــى ســبيل املثــال ٪ 60 ،مــن املخصصــات املاليــة ألحــد الربامــج ذهبــت إىل معــرض ســنوي
للمصنعــن ،كان  ٪ 80مــن املشــاركني فيــه رجــاالً .وقــد تــم التوصــل لهــذه النتائــج بنــا ًء عــى مــؤرشات الفئــات االجتامعيــة ،وإحصــاءات
املســتفيدين املصنفــة حســب الجنــس .ومتــت االســتفادة مــن هــذه النتائــج يف توســيع نطــاق الخدمــات لــرواد األعــال ،واتخــاذ تدابــر
خاصــة لتشــجيع مشــاركة النســاء والشــباب يف ريــادة األعــال يف الســنة املاليــة التاليــة.
يف ذات العــام ،أظهــر تحليــل اإلنفــاق العــام وتقييــم املســتفيدين مــن املخصصــات املاليــة للموازنــة يف مدينــة أخــرى ،والــذي قامــت بــه
الحكومــة املحليــة بالتعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدين ،أن معظــم املســتفيدين مــن الربامــج التدريبيــة املهنيــة رجــاالً بنســب بلغــت
ثالثــة أو أربعــة أمثــال مقارنــة بالنســاء ،بالرغــم مــن أن نســبة املــرأة املتعطلــة عــن العمــل يف املدينــة بلغــت  ٪ 75مــن إجــايل املتعطلــن
عــن العمــل.

املصدرKumar, ٢٠١٩ :

كذلــك أظهــرت املســوح امليدانيــة أنــه بينــا كان الرجــال والنســاء مهتمــن بالحصــول عــى التدريــب وبــدء األعــال التجاريــة الخاصــة بهــن،
كانــت النســاء فــوق ســن  35أكــر اســتعدا ًدا للقيــام بذلــك .وبالتــايل ،تــم أخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد وضــع الخطــة التنمويــة للمدينــة وتــم
متويــل مركــز تدريــب يســتهدف النســاء فــوق  35ســنة اللــوايت لديهــن اهتــام بتأســيس مــروع تجــاري ،وقــد أدى هــذا املركــز إىل نجاحــات
عديــدة يف مســاعدة النســاء عــى إقامــة وإدارة مرشوعــات ناجحــة يف املدينــة.
املصــدر)Quin; ٢٠١٦,. Ivanina et al,2016 ( :
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أهــم الــدروس المســتفادة

•تتمثــل أهــم الــدروس املســتفادة مــن ت َجــارب الــدول يف تطبيــق
التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي يف اآليت:
•ال ينبغــي توقــع نتائــج رسيعــة مــن مبــادرات التخطيــط املســتجيب
للنــوع االجتامعــي ،نظ ـ ًرا ألن دمــج منظــور الفئــات االجتامعيــة يف
مختلــف مراحــل التخطيــط للربامــج واملرشوعــات التنمويــة هــو
مهمــة يــرواح مداهــا الزمنــي مــن متوســطة إىل طويلــة األجــل.
لذلــك ،مــن املهــم املثابــرة ومحاولــة إضفــاء الطابــع املؤســي عــى
مبــادرات التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي.

وختا ًمــا ،فقــد تنــاول هــذا القســم مفهــوم وأهــداف التخطيــط
املســتجيب للنــوع االجتامعــي واآلليــات املســتخدمة يف تطبيقــه ،كــا
أوضــح اإلطــار الترشيعــي واملؤســي الداعــم للتخطيــط املســتجيب يف
مــر ،باإلضافــة إىل التجــارب الدوليــة الســتخالص أفضــل املامرســات
والــدروس املســتفادة .ويشــكل ذلــك اإلطــار الــازم لتطبيــق التخطيــط
املســتجيب للنــوع االجتامعــي يف القطاعــات املختلفــة ،وهــو مــا ســوف
يتــم تناولــه يف القســم التــايل.

•أثبتــت تجــارب التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي أنهــا أكــر
نجا ًحــا يف البلــدان التــي يوجــد بهــا تكامــل وتعــاون مشــرك بــن
املبــادرات الحكوميــة وجهــود منظــات املجتمــع املــدين وجميــع
األطــراف الفاعلــة يف املجتمــع .ويتطلــب ذلــك تعزيــز الثقــة
املتبادلــة والشــفافية وإتاحــة كل املعلومــات.
•تتمثــل العقبــة الرئيســة أمــام تفعيــل األدوات املقرتحــة للتخطيــط
املســتجيب للنــوع االجتامعــي يف عــدم توفــر بيانــات مصنفــة
للفئــات املســتهدفة حســب الجنــس والســن ،تعكــس متطلبــات
تلــك الفئــات .ومــن ثــم ،يجــب العمــل عــى توفــر هــذه البيانــات
لــي تكــون واحــدة مــن أوىل الخطــوات املتخــذة لتطبيــق التخطيــط
املســتجيب للنــوع.
•يجــب العمــل عــى دمــج مفهــوم الفئــات االجتامعيــة يف النــاذج
االقتصاديــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد املخصصــات املاليــة
وأولويــات اإلنفــاق العــام ،وذلــك لدراســة القضايــا امللحــة للفئــات
املختلفــة واملجــاالت التــي تحتــاج توجيــه النفقــات إليهــا ،ومــن
ثــم ضــان كفــاءة اإلنفــاق العــام وعدالــة توزيــع املــوارد وفقًــا
الحتياجــات الفئــات املختلفــة.
أهميــة رفــع الوعــي بقضايــا الفئــات االجتامعيــة ووجــود قنــوات اتصــال
للتعبــر عــن االحتياجــات مــن منظــور الفئــات االجتامعيــة لتضمينهــا ىف
مراحــل التخطيــط وفــق األولويــات واملــوارد املتاحــة.
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القسم الثاني:
تطبيــق التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي
فــي الخطط القطاعية
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يتنــاول هــذا القســم كيفيــة تطبيــق التخطيــط المســتجيب للنــوع فــي القطاعــات
المختلفــة .ومــن ثــم ،يعــرض المنهجيــة المســتخدمة في تطبيــق اإلطــار المفاهيمي،
والخطــوات المتبعــة لتطبيقــه ،وآليــة تقييــم أداء البرامــج والتدخــات مــن منظــور
الفئــات االجتماعيــة .ويلــي ذلــك تطبيــق هــذه المنهجيــة مــن خــال مصفوفــة
التخطيــط المســتجيب للنــوع فــي القطاعــات ،والتــي تقــوم باقتــراح مجموعــة مــن
األنشــطة والمشــروعات لتلبيــة احتياجــات الفئــات المختلفــة ،واقتــراح مؤشــرات
لتقييــم أداء هــذه المشــروعات مــن منظــور الفئــات االجتماعيــة.
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 ١,٢المنهجيــة والخطــوات المســتخدمة
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منهجيــة إعداد الدليل:

•منهجيــة إعــداد الدليــل اعتمــد الدليــل عــى منهــج تشــاريك ،حيــث
شــاركت كل القطاعــات املذكــورة يف مصفوفــة التخطيــط املســتجيب
للنــوع االجتامعــي (املوضحــة يف القســم  )2.2يف إعــداد الدليــل مــن
خــال اقــراح بعــض األنشــطة والتدخــات التــي تســاهم يف تلبيــة
احتياجــات الفئــات االجتامعيــة املختلفــة ،وإبــداء املالحظــات عــى
ٍ
عديــد مــن املقابــات
هيــكل ومحتــوى الدليــل .كــا تــم إجــراء
مــع القطاعــات النوعيــة بــوزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة،
باإلضافــة إىل املجلــس القومــي للمــرأة ،وذلــك لدراســة وتحليــل
االســراتيجيات التــي أطلقتهــا الجهــات والتعــرف عــى أبــرز
الفجــوات واالحتياجــات امللحــة للفئــات املســتهدفة ،ومــن ثــم
العمــل عــى تلبيــة هــذه االحتياجــات لدمــج الفئــات يف املجتمــع
وتعظيــم مشــاركتهم االقتصاديــة يف عمليــة التنميــة .عــاوة عــى
ذلــك ،اعتمــدت املنهجيــة عــى مراجعــة جميــع الترشيعــات
املتعلقــة باملــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والعمــل عــى
تفعيــل هــذه الترشيعــات مــن خــال اقــراح أنشــطة وتدخــات يف
القطاعــات املختلفــة ،ووضــع مــؤرشات لقيــاس تأثــر هــذه األنشــطة
واملرشوعــات عــى الفئــات املســتهدفة ،كــا يتضــح مــن مصفوفــة
التخطيــط املســتجيب يف القطاعــات املختلفــة التــي يتــم عرضهــا يف
القســم ( .)2.2وأخ ـ ًرا ،تــم عقــد ورشــة عمــل مبشــاركة عــدد مــن
القطاعــات واألجهــزة املعنيــة متمثلــة يف املجلــس القومــي لإلعاقــة،
املجلــس القومــي للمــرأة ،املجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة،
وزارة التضامــن االجتامعــي ،وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وزارة التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي ،وزارة الزراعــة واســتصالح األرايض ،وزارة
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الشــكل ( :)1اإلطــار العــام لخطــوات التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي فــي القطاعــات

املــوارد املائيــة والــري ،وزارة التجــارة والصناعــة ،وزارة التنميــة املحليــة،
وزارة النقــل ،الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة وعــدد مــن الخــراء
األكادمييــن ،ألخــذ مالحظاتهــم يف االعتبــار.
منهجيــة تطبيــق التخطيط املســتجيب يف خطة الدولة
•لــي تقــوم الــوزارات والقطاعــات املختلفــة بدمــج منظــور
الفئــات االجتامعيــة يف عمليــة التخطيــط ،يعــرض هــذا الجــزء
الخطــوات التــي يتعــن اتباعهــا ،باإلضافــة إىل آليــة تقييــم
التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي -اســتنا ًدا إىل املــؤرشات
الكميــة والنوعيــة  -وذلــك لتقييــم مــدى نجــاح الخطــوات التــي
تــم اتباعهــا يف تلبيــة احتياجــات الفئــات املختلفــة ودمــج هــذه
الفئــات اقتصاديًــا وسياســ ًيا واجتامع ًيــا.

خطــوات التخطيط املســتجيب للنوع االجتامعي

•يوضــح الشــكل ( )1اإلطــار العــام لخطــوات التخطيــط املســتجيب
للنــوع االجتامعــي .تبــدأ هــذه الخطــوات مبرحلــة تحديــد
الفجــوات واالحتياجــات امللحــة للفئــات االجتامعيــة ،ثــم صياغــة
أهــداف يعمــل كل قطــاع عــى تحقيقهــا ،وترجمــة هــذه األهــداف
يف صــورة برامــج تنفيذيــة ومرشوعــات .يــي ذلــك عمليــة تنفيــذ
أنشــطة الربامــج واملرشوعــات ،وأخــرا ً عمليــة تقييــم األداء ،للتأكــد
مــن تلبيــة أنشــطة الربامــج واملرشوعــات الحتياجــات الفئــات
املختلفــة .ويف كل مرحلــة مــن هــذه املراحــل ،تتــم االســتعانة
بــاألدوات واآلليــات املالمئــة املوضحــة يف جــدول ( )1للتأكــد مــن
مراعــاة املنظــور االجتامعــي يف كافــة مراحــل التخطيــط.

المرحلــة
األولى

المرحلــة
الثانيــة

المرحلــة
الثالثــة

المرحلــة
الرابعة

تحليل الوضع

وضع األهداف

تنفيذ الربامج/

تقييم كفاءة

القائم للفئات

االسرتاتيجية

املرشوعات التي تم

استخدام

االجتامعية

وتصميم برامج/

اقرتاحها يف املرحلة

املخصصات املالية

يف القطاعات

مرشوعات قطاعية

الثانية.

وأثر الربامج/

املختلفة وتحديد

لتلبية احتياجات

املرشوعات عيل

الفجوات.

الفئات االجتامعية

الفئات االجتامعية

املختلفة بنا ًء عىل

املستهدفة ومدي

الفجوات التي

تغري الوضع القائم

تم تحديدها يف

الذي تم تحديده يف

الخطوة األوىل.

الخطوة األوىل.
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 2.2مــا  مقيــاس تقييــم التخطيــط
المســتجيب للنــوع االجتماعــي؟
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يُعــد تحليــل الفجــوات يف املرحلــة األوىل  -والــذي يعتمــد بــدوره عــى
املــؤرشات الكميــة والنوعيــة ،أســاس هــذه الخطــوات  -حيــث يوضــح
أولويــات اإلنفــاق للقطاعــات املختلفــة ،ومــن ثــم الربامــج واملرشوعــات
التــي تتعــن صياغتهــا يف الخطــة لســد هــذه الفجــوات .وبالتــايل ،يضمــن
ذلــك كفــاءة تخصيــص املــوارد ،وتلبيــة احتياجــات الفئــات املختلفــة مــن
خــال تنفيــذ أنشــطة الربامج/املرشوعــات املختلفــة .وأخـ ًرا ،تــأيت مرحلــة
تقييــم األداء ،لتوضيــح مــدى نجــاح أنشــطة الربامــج واملرشوعــات يف
ســد الفجــوات ،والــدروس املســتفادة ومــا يجــب أخــذه يف االعتبــار عنــد
صياغــة االســراتيجيات والربامــج يف الخطــط املســتقبلية لألعــوام التاليــة،
كــا هــو موضــح يف الشــكل (.)2

يتطلــب اإلطــار املقــرح وجــود آليــة ملســاعدة الــوزارات والجهــات
املوازنيــة املختلفــة عــى تقييــم أثــر الربامــج واملرشوعــات االســتثامرية
واألنشــطة املمولــة مــن املوازنــة عــى الفئــات املســتهدفة .وتتمثــل هــذه
اآلليــة يف مقيــاس تقييــم التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي
 Social Responsive Planning Assessment Scaleوهــي املنهجيــة
األكــر اســتخدا ًما يف األدبيــات لقيــاس أثــر الربامــج التنمويــة عــى الفئــات
االجتامعيــة ذات األولويــة يف صياغــة السياســيات ،يــرواح التقييــم مــن
 1إىل  5وفقًــا ملــدى تأثــر النتائــج التــي حققهــا الربنامــج عــى هــذه
الفئــات وذلــك عــى النحــو املبــن يف الشــكل (.)3

الشــكل ( :)2دور تحليــل الفجــوات فــي عمليــة التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي Assessment Scale

االسرتاتيجيات
والسياسات

الخطة السنوية
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الخطة املســتجيبة
للنوع (الربامج/
املرشوعات/
االنشطة)

تحليل الفجوات

املؤرشات الكمية
والنوعية

تخصيص املوارد

تقديم الخدمات
للفئات املســتهدفة

تقييم األداء

الشــكل ( :)3مقيــاس تقييــم التخطيــط المســتجيب للنــوع االجتماعــي Social Responsive Planning Assessment Scale

أثر سلبي
Negative
Impact

أثر متجاهل
Blind
Impact

أثر مستهدف
Targeted
Impact

أثر مستجيب
Responsive
Impact

أثر معالج
Transformative
Impact

نتائــج الربنامج أدت إىل
ترســيخ عدم العدالة،
وعــدم تكافؤ الفرص
بــن الفئات االجتامعية
ا ملختلفة

نتائــج الربنامج مل
تأخــذ يف اعتبارها
االحتياجــات املختلفة
للفئــات االجتامعية ومل
تصمــم لهم أي معاملة،
تتناســب مع هذه
االحتياجات

نتائج الربنامج
ركــزت عيل تحقيق
نســب معينة للفئات
االجتامعية املســتهدفة
(مثل  % 50من
املســتفيدين نسا ًء)

نتائــج الربنامج أخذت
يف االعتبار األدوار
واالحتياجــات املختلفة
للفئــات االجتامعية
وعملــت عىل توزيع
عــادل للموارد ،املزايا
والحقــوق لكل الفئات،
ولكنها مل تعالج األســباب
الهيكليــة التي أدت إيل
عــدم تكافؤ الفرص من
البداية

نتائج الربنامج ســاهمت
يف تغيــر التقاليد
االجتامعيــة الخاطئة
واملوروث الثقايف
الذي ينتــج عنه متييز
ضــد بعض الفئات
االجتامعية
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وحتــى يتســنى التقييــم وف ًقــا لهــذا املقيــاس ،ينبغــي بنــاء مجموعــة مــن
املــؤرشات الكميــة والنوعيــة التــي تراعــي منظــور الفئــات االجتامعيــة.
ويتطلــب ذلــك توافــر قاعــدة بيانــات تفصيليــة مقســمة وف ًقــا للفئــات
االجتامعيــة  ، Disaggregated Dataباإلضافــة إىل إجــراء بعــض املســوح
واســتطالعات الــرأي لتحديــد أهــم االحتياجــات كــا هــو موضــح يف
الجــدول ( .)٤ويف هــذا الصــدد ،ســوف تتــم االســتعانة مبــؤرشات قيــاس
األداء التــي تــم اســتحداثها يف منظومــة متابعــة أداء الربنامــج الحكومــي
واقــراح بعــض املــؤرشات اإلضافيــة املتعلقــة بالفئــات املســتهدفة.

وســوف تســتخدم هــذه املــؤرشات يف تقييــم الوضــع القائــم لتحديــد
الفجــوات ،باإلضافــة إىل تقييــم أثــر الربامج/املرشوعــات يف تحســن
أوضــاع الفئــات املســتهدفة  ٣مــن خــال متابعــة التغــر يف قيــم هــذه
املــؤرشات .وســوف يتــم تحديــد املــؤرشات املناســبة ،لتقييــم وضــع كل
قطــاع وقيــاس أثــر املرشوعــات املقرتحــة لــه يف الدليــل لتســهيل إجــراء
تقييــم األداء وف ًقــا ملنظــور الفئــات االجتامعيــة كــا هــو موضــح أدنــاه
يف مصفوفــة التخطيــط املســتجيب.

الجــدول ( :)٤المؤشــرات المســتجيبة للنــوع االجتماعــي

املؤرشات الكمية

املؤرشات النوعية

تشري إىل نسب مشاركة/استفادة الفئات االجتامعية املستهدفة من الربنامج/
التدخل

تشري إىل آراء وتجارب الفئات املستهدفة

تستخدم هذه املؤرشات يف مرحلة تحديد الفجوات ،باإلضافة إىل مرحلة تقييم نواتج الربنامج لقياس معدالت التغري (مثل نسبة الفتيات امللتحقات بالتعليم) ،وكذلك
آراء الفئات املستهدفة قبل وأثناء وبعد تنفيذ الربنامج/املرشوع.
عادة يتم وضع قيم رقمية مستهدفة لهذه املؤرشات لقياس مدى نجاح
الربنامج/التدخل يف الوصول إىل هذه القيم املستهدفة

ال توجد قيم مرجعية تتم املقارنة بها.

تعتمد عىل بيانات منشورة.

تعتمد عىل االستبيانات واستطالع الرأي للفئات املستهدفة.

املصدرEKVILIB Institute, 2017 :

3يتــم االطــاع واالســتعانة باملــؤرشات املتواجــدة يف املنظومــة الوطنيــة للمتابعة والتقييــم املعنية مبتابعة برنامــج عمل الحكومة ،ويقرتح إضافــة مؤرشات األداء ذات الصلة املوضحــة يف مصفوفة القطاعات إىل
هــذه املنظومــة إلدماج بعد الفئــات االجتامعية يف عملية املتابعــة والتقييم.
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 3,2مــا مصفوفــة التخطيــط
المســتجيب للنــوع االجتماعــي فــي
القطاعــات المختلفــة؟
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بعــد عــرض اإلطــار العــام للخطــوات املتبعــة يف التخطيــط املســتجيب،
وآليــة تقييــم الربامج/املرشوعــات مــن منظــور الفئــات االجتامعيــة،
توضــح مصفوفــة التخطيــط املســتجيب يف القطاعــات املختلفــة أبــرز
اإلجــراءات واألنشــطة املقرتحــة يف كل قطــاع لتلبيــة احتياجــات الفئــات
املختلفــة ،واملــؤرشات املقرتحــة لتقييــم مخرجــات وأثــر هــذه األنشــطة
والتدخــات عــى الفئــات املســتهدفة .وتهــدف هــذه التدخــات إىل
توفــر وتحســن خدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة للمــرأة والطفــل
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،باإلضافــة إىل توفــر الســكن الالئــق ووســائل
نقــل مناســبة لــكل الفئــات .كــا تعمــل عــى تعميــق آليــات املشــاركة
يف صنــع القــرار ،باإلضافــة إىل متكــن هــذه الفئــات اقتصاديًــا مــن خــال
خلــق فــرص عمــل مالمئــة ،والعمــل عــى توفــر الحاميــة االجتامعيــة
للرشائــح غــر القــادرة مــن هــذه الفئــات ،ورفــع درجــة الوعــي
املجتمعــي بالقضايــا التــي تخــص تلــك الفئــات ،واالرتقــاء بجــودة
حياتهــم مــن خــال تعزيــز مشــاركتهم يف األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة.

وســوف تنعكــس آثــار هــذه التدخــات عــى املســتوى الــكيل مــن خــال
املــؤرشات التاليــة:
•نســبة مشــاركة اإلناث يف قوة العمل.
•معــدل بطالة اإلناث.
•معدل أمية اإلناث.
•فجــوة الدخل بني الذكور واإلناث.
•نســبة متثيــل املــرأة يف مجلــس النــواب /املناصــب التنفيذيــة العليــا/
مجالــس إدارة الــركات بالقطــاع الخــاص.
•معدل الزيادة الســكانية.
•نســبة مشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقة يف قوة العمل.
•مســتويات الدخل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•معــدالت عاملة األطفال.
•نســبة األطفــال التي تعاين من الفقــر متعدد األبعاد.

التدخــات املقرتحة لتلبيــة احتياجات الفئات
االجتامعية

الجهات املعنية

مؤرشات تقييم األداء

 ١٤٠تدخالً

 ٢٠جهــة ( ١١قطا ًعا)

رشا
 ١٥٠مؤ ً

اقرتاح

الصناعة
واالستثامر
والتمويل

القوى
العاملة

التضامن
االجتامعي

الزراعة
واملوارد
املائية والري
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الثقافة
والرياضة

اإلسكان

اإلعالم

النقل

ا لتعليم

الصحة

ا لتنمية
ا ملحلية
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 4,2مصفوفــة التخطيــط المســتجيب للنــوع
االجتماعــي فــي القطاعــات المختلفــة
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ً
أوال

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

الوزارات والجهات
املعنية

فــي قطاع التعليم

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة الرتبية والتعليم
والتعليم الفني،
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية
املرأة
•برامج توعية يف املناطق الريفية بأهمية استكامل
تعليم الفتيات.
•التوسع يف إنشاء مدارس صديقة للفتيات.
•إضافة تخصصات تناسب احتياجات وطموحات
الفتيات يف التعليم الفني.
•حمالت توعية لألهايل يف القرى والنجوع ،بأرضار
الزواج املبكر لتغيري املفاهيم املجتمعية الخاطئة.
•تطوير مواثيق سلوك يف املؤسسات التعليمية
لتوفري بيئة تعليمية آمنة للمرأة والفتاة خالية
من كل أشكال العنف ضد املرأة والتمييز.
•تطوير املناهج التعليمية ملراعاة تضمينها مبادئ
تكافؤ الفرص ومنع التمييز مبا يحقق املساواة
بني الجنسني.
•عقد لقاءات توعية يف املدارس والجامعات
بقضايا املرأة وحاميتها من العنف.

الطفل
•برامج توعية يف املناطق الريفية بأهمية استكامل •نسب ترسب األطفال من املراحل التعليمية املختلفة.
•نسبة تغطية الوجبات املدرسية الصحية لألطفال يف املرحلة االبتدائية.
تعليم األطفال.
•نسبة املدارس املجتمعية إىل إجاميل املدارس.
•ربط التحاق أبناء األرس الفقرية بالتعليم
•نسب األطفال امللتحقني باملراحل التعليمية املختلفة.
مبجموعة من الحوافز املادية والعينية.
•نسبة املعلمني الحاصلني عىل برامج تدريبية للتعامل مع األطفال يف مرحلة رياض
•العمل عىل توزيع املدارس جغراف ًيا بصورة
األطفال.
تتناسب مع عدد األطفال يف سن التعليم.
•التوسع يف إنشاء املدارس املجتمعية للقضاء عىل •نسبة األطفال فوق خمس سنوات الذين يعانون من سوء تغذية.
•نسبة األطفال الذين استكملوا املراحل التعليمية املختلفة.
ظاهرة األطفال املترسبني من التعليم
•نسبة األطفال الذين لديهم وعي بقضايا العنف والتنمر.
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الطفل
•التوسع يف إنشاء املدارس املجتمعية للقضاء عىل
ظاهرة األطفال املترسبني من التعليم.
•توفري تغذية صحية لألطفال يف املدارس.
•تطوير مواثيق سلوك يف املدارس ملناهضة جميع
صور العنف ضد الطفل واالستغالل والتنمر.
•تقوية القدرات الفنية والتنظيمية للجان حامية
الطفل باملدارس.
•تدريب املعلمني عىل التعامل مع األطفال يف
مرحلة رياض األطفال.
•تنمية مهارات األخصائيني النفسيني واالجتامعيني
واملعلمني لتقديم الدعم النفيس واالجتامعي
للطفل.
•عمل معسكرات لألطفال خالل اإلجازات لتوصيل
املفاهيم الخاصة بتقبل اآلخر وعدم التنمر.

مؤرشات تقييم األداء

مؤرشات األداء ذات الصلة:
•نسب ترسب الفتيات من املراحل التعليمية املختلفة.
•نسب التحاق الفتيات مبراحل التعليم املختلفة.
•نسب مدارس التعليم الفني التي يتواجد بها تخصصات تناسب الفتيات.
•نسب التحاق الفتيات بالتعليم الفني.
•نسبة املدارس الصديقة للفتيات إىل إجاميل املدارس.
•معدل األمية بني اإلناث
•ترتيب مرص يف مؤرش الفجوة بني الجنسني
•نسب املعلامت من اإلناث يف املدارس.
•نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي.
•نسب املستفيدين من الجنسني من لقاءات التوعية بقضايا املرأة وحاميتها من
كل أشكال العنف.
•نسبة الجامعات التى لديها مقررات دراسية تتعلق بالنوع االجتامعي.
•نسبة الجامعات التي توجد بها وحدات مناهضة العنف ضد املرأة /وحدات
تكافؤ الفرص /وحدات املساواة بني الجنسني.
•نسبة الفتيات الاليت تزوجن قبل سن  18سنة.
•نسبة السيدات الاليت يشغلن مناصب قيادية يف اإلدارات التعليمية.
•نسبة السيدات الاليت يشغلن مناصب قيادية يف الجامعات (وكالء،عمداء ،نواب أو
رؤساء جامعات.)..،
•نسبة األبحاث العلمية التى تتعلق بقضايا املرأة (االقتصادية ،االجتامعية ،البيئية)
لتضمني احتياجاتها ىف أبعاد التنمية املستدامة.

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء

األشخاص ذوو اإلعاقة
وزارة الرتبية والتعليم
والتعليم الفني،
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

•تجهيز فصول مدرسية تناسب األطفال ذوي
اإلعاقة حسب نوع إعاقتهم.
•تدريب املعلمني وأعضاء هيئة التدريس
واإلداريني باملدارس والجامعات عىل التعامل
مع الطالب ذوي اإلعاقة ودمجهم يف املجتمع
الدرايس.
•منح الطالب ذوي اإلعاقة مزايا يف الجامعات
واملعاهد الحكومية ،كاإلعفاء من الرسوم
واملرصوفات الدراسية ومقابل الخدمات
املختلفة.
•تقديم منح دراسية للطالب ذوي اإلعاقة يف
الجامعات واملعاهد الخاصة.
•توفري أجهزة حاسب آيل مجهزة للطالب من ذوي
اإلعاقة وخاصة ذوي اإلعاقة البرصية يف الفصول
واملعامل الدراسية.
•توفري وسائل تعليمية وأساليب تقييم يف القاعات
الدراسية واملكتبات تتناسب مع نوعية اإلعاقة.
•تطوير مدونات سلوك يف املؤسسات التعليمية
للحث عىل تقبل اآلخر ومناهضة التنمر.
•توفري وإتاحة فرص مامرسة األنشطة املدرسية
والجامعية املختلفة.
•محو أمية األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة ذوي
اإلعاقة السمعية.

•نسبة املدارس التي توجد بها تجهيزات لألشخاص ذوي اإلعاقة
•نسبة الفصول املجهزة لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل املدارس.
•نسب املعلمني وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني الحاصلني عىل برامج تدريبية
للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
•نسبة املعامل الدراسية املجهزة بأجهزة حاسب آيل للطالب ذوي اإلعاقة وخاصة
ذوي اإلعاقة البرصية.
•نسبة الطالب ذوي اإلعاقة إىل إجاميل الطالب يف املدارس.
•نسبة التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم الجامعي.
•نسبة مشاركة الطالب ذوي اإلعاقة يف األنشطة املختلفة.
•مدى رضا الطالب ذوي اإلعاقة عن أسلوب تعامل املعلمني واإلداريني معهم.
•مدى رضا الطالب ذوي اإلعاقة عن سبل التيسري املتوافرة يف املدرسة أو الكلية.
•نسبة املنح الدراسية التي يتم توفريها للطالب ذوي اإلعاقة.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين استكملوا املراحل الدراسية املختلفة.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الحاصلني عىل مؤهل جامعي.
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ً
ثانيا

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي
في قطاع الصحة

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة الصحة والسكان،
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
(املستشفيات
الجامعية)

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

مؤرشات األداء ذات الصلة:
•توفري الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل.
•نسبة السيدات الاليت حصلن عىل رعاية حمل منتظمة.
•رفع كفاءة مستشفيات التكامل عىل مستوى
الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية األرسة• .نسبة مستشفيات التكامل التي تم رفع كفاءتها وتتوافر بها وحدات صحة وتنمية
األرسة.
•إتاحة وسائل تنظيم األرسة يف وحدات الرعاية
•نسبة وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات تنظيم األرسة والصحة
الصحية.
اإلنجابية.
•إرسال قوافل توعوية لزيادة الوعي بأهمية
•نسبة تغطية الرائدات الريفيات العامالت يف التوعية بأهمية تنظيم األرسة لكل
تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية.
القرى والنجوع.
•إدراج خدمات الصحة اإلنجابية يف وحدات
•معدل إتاحة الطبيبات املدربات عىل وسائل تنظيم األرسة عىل مستوى
الرعاية األساسية بجميع املحافظات.
املحافظات(طبيبة /مليون سيدة).
•تصميم منظومة إلكرتونية موحدة لخدمات
•معدل وفيات األمهات.
تنظيم األرسة.
•نسبة السيدات الاليت تزوجن قبل أن يبلغن ال  ١٨عا ًما.
•إنشاء وحدات االستجابة الطبية للمعرضات
•نسبة الحاجة غري امللباة لوسائل تنظيم األرسة للسيدات عىل مستوى املحافظات.
للعنف (وحدة املرأة اآلمنة) باملستشفيات
•نسبة املستشفيات التي يتواجد بها وحدات االستجابة الطبية للتعامل مع
الجامعية.
املعنفات ومرتكبى العنف.
•تطوير وحدات األمومة والطفولة.
•نسبة األطباء/أعضاء فريق التمريض الحاصلني عىل برامج تدريبية للتعامل مع
•توفري الدعم النفيس للمرأة التي تعرضت
املرأة التي تعرضت للعنف/التحرش.
للعنف.
•نسبة الفتيات والسيدات الاليت تعرضن لعملية ختان.
•حمالت توعوية باألرضار النفسية والجسدية
•معدل تعايف السيدات الاليت تعرضن لعنف أو تحرش.
لختان اإلناث.
•نسبة السيدات الاليت حصلن عىل رعاية حمل منتظمة.
•نسبة السيدات الاليت تعرضن لعنف بدين أو نفيس أو جنيس.
الطفل
•برامج توعية.
•تطوير حضانات األطفال حديثى الوالدة.
•توفري التطعيامت األساسية لكل األطفال.
•تطوير وحدات األمومة والطفولة.
•تطوير آليات االكتشاف املبكر لألمراض املتعلقة
بسوء التغذية ،التقزم والسمنة لدى األطفال.
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•نسبة املستشفيات التي يتواجد بها حضانات لألطفال حديثي الوالدة.
•نسبة األطفال الذين حصلوا عىل التطعيامت األساسية .
•نسبة تغطية حمالت التطعيامت األساسية لكل املناطق الجغرافية.
•نسبة تغطية الرائدات الريفيات العامالت يف توعية األمهات بكيفية توفري الرعاية
الصحية لألطفال ،واكتشاف تعرضهم لحالة مرضية لكل املناطق الجغرافية.

الوزارات والجهات
املعنية

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
الطفل

•برامج توعية لآلباء واألمهات واألطفال بأساليب
التغذية السليمة للحد من األمراض املزمنة
والتقزم والهزال لألطفال حديثى الوالدة.
•برامج لتقديم خدمات الدعم النفيس للطفل،
وإعادة تأهيل األطفال الذين يتعرضون للعنف،
أو اإلساءة ،ومنها جرائم التحرش أو االغتصاب.
•تقديم الرعاية الصحية املتكاملة لألطفال
املتواجدين بدور اإليواء لألطفال.

•نسبة تغطية الفحوص الدورية لألطفال أقل من  5سنوات لالكتشاف املبكر
لألمراض لكافة املناطق الجغرافية.
•نسبة األطفال الذين حصلوا عىل جلسات دعم نفيس بعد التعرض للعنف أو
اإلساءة.
•نسبة األطفال يف دور اإليواء الذين يتلقون رعاية صحية منتظمة.
•معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة.
•معدل وفيات األطفال الرضع.
•نسبة األطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية ،الهزال ،التقزم والسمنة.
األشخاص ذوو اإلعاقة

وزارة الصحة والسكان،
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
(املستشفيات
الجامعية)

•توفري األطراف الصناعية والكرايس املتحركة
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•توفري السامعات الطبية لألشخاص من ذوي
اإلعاقة السمعية.
•القيام بحمالت صحية وتوعوية لالكتشاف املبكر
لإلعاقة وسبل الحد من حدوثها.
•برامج لتوعية اآلباء واألمهات بأساليب التعامل
مع األطفال ذوي اإلعاقة والتغذية السليمة.
•برامج تدريبية للعاملني مبجال الصحة عن
اإلعاقة والخدمات الصحية الخاصة املرتبطة
بنوع اإلعاقة.
•توفري العالج واملكمالت الغذائية لتجنب
مضاعفات األمراض املسببة للخلل.
•تقديم خدمات التأهيل الطبي لألشخاص ذوي
اإلعاقة يف كل مراكز الرعاية الصحية.
•توفري الدعم النفيس لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•تقديم جلسات التخاطب وتنمية املهارات
اللغوية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•استخراج شهادات موثقة من املجالس الطبية
املتخصصة بدرجة اإلعاقة ومدى القدرة عىل
العمل.

•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الحاصلني عىل أطراف صناعية /كرايس متحركة.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية الحاصلني عىل سامعات طبية.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عىل جلسات إرشاد نفيس.
•نسبة األطباء واملمرضني والعاملني يف مجال الصحة الذين تم تدريبهم عىل
التعامل وتقديم الخدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•نسبة الحمالت الصحية املخصصة لالكتشاف املبكر لإلعاقة.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عىل خدمات التأهيل الطبي.
•مدى رضا األشخاص ذوي اإلعاقة عن جودة األدوات والخدمات الطبية والتأهيلية
املقدمة لهم.
•معدالت التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم.
•معدالت عاملة األشخاص ذوي اإلعاقة.
•نسبة تشوهات األجنة ونسبة األطفال حديثي الوالدة الذين يعانون من خلل يف
الجينات يتسبب يف إعاقة.
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ً
ثالثا

ً
رابعا

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

فــي قطاع الزراعــة والموارد المائية والري

في قطاع اإلسكان

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة الزراعة
واستصالح األرايض،
وزارة املوارد املائية
والري

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

•مرشوعات لتخصيص أرايض زراعية صغرية للمرأة مؤرشات األداء ذات الصلة:
•نسبة مشاركة املرأة يف التعاونيات الزراعية.
وخاصة املرأة املعيلة للعمل يف مجال الزراعة
•نصيب املرأة من التمويل الزراعي.
وتوفري دخل ثابت ألرستها.
•برامج تدريبية للمرأة الريفية عىل أساليب الري •فجوة األجور بني الجنسني يف القطاع الزراعي.
•مستوى دخل املرأة الريفية.
والزراعة الحديثة.
•معدالت الفقر للمرأة الريفية.
•برامج متويلية لتوفري املعدات الزراعية بتكلفة
•التغيريات يف عبء العمل عىل النساء و الرجال نتيجة ألنشطة املرشوع (مثل
مناسبة للمرأة.
نسبة النساء الاليت يبلغن عن انخفاض يف الوقت املنقيض لتجميع املياه  -ساعات
•تنمية دخل املرأة العاملة يف مجال الزراعة
يف اليوم).
من خالل مرشوعات التصنيع الزراعي،
تعبئة وتغليف املحاصيل الزراعية ،واألنشطة
التصديرية.
•زيادة متثيل املرأة يف الجمعيات والتعاونيات
الزراعية
•تحسني الوصول إىل املياه للنساء الاليت تعيشن يف
املناطق املعرضة للجفاف وتغريات املناخ.

الوزارات والجهات
املعنية

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية
املرأة
•توفري السكن الالئق للمرأة املعيلة من خالل
إضافتها إىل قامئة األولويات للمتقدمني للحصول
عىل وحدات مبرشوع اإلسكان االجتامعي.

وزارة اإلسكان
واملرافق واملجتمعات
العمرانية

مؤرشات تقييم األداء

•نسبة املرأة املعيلة التي حصلت عىل وحدات يف اإلسكان االجتامعي.

األشخاص ذوو اإلعاقة
•توفري السكن الالئق لألشخاص ذوي اإلعاقة من
خالل مرشوع اإلسكان االجتامعي.
•تخصيص أيام محددة لذوي اإلعاقة للتقدم
لحجز وحدات املرشوع.
•تفعيل كود املباين بالضوابط الواجب توافرها يف
املباين لتيسري استخدامها من قبل األشخاص ذوي
اإلعاقة.

•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عىل وحدات سكنية يف اإلسكان
االجتامعي.
•نسبة املباين السكنية والعامة التي يتوافر فيها الضوابط املحددة يف كود املباين
الخاص بذوي اإلعاقة.

الطفل
•حمالت توعوية بأرضار عاملة األطفال يف القطاع
الزراعي

•معدالت عاملة األطفال يف القطاع الزراعي.
•معدل ترسب األطفال من املراحل التعليمية املختلفة.
•نسب نقص الغذاء عند األطفال.
األشخاص ذوو اإلعاقة

•برامج تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل
املرشوعات الزراعية والحيوانية والسمكية
والتصنيع الزراعي
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•نسبة املستفيدين من ذوي اإلعاقة من الربامج التدريبية (ذكور /إناث).
•نسبة العاملني من ذوي اإلعاقة يف املرشوعات الزراعية ،الحيوانية ،والسمكية
والتصنيع الزراعي.
•نسبة أصحاب املرشوعات الصغرية املرتبطة باملرشوعات الزراعية والحيوانية
والسمكية والتصنيع الزراعي من األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ً
خامسا

ً
سادسا

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

في قطاع النقل

في قطــاع التنمية المحلية

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة النقل

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

•توفري عربات مخصصة للسيدات يف كافة خطوط مؤرشات األداء ذات الصلة:
•نسبة خطوط السكة الحديد التي يوجد بها عربات مخصصة للسيدات.
السكة الحديد ومرتو األنفاق.
•توفري وسائل نقل آمنة للمرأة يف القرى والنجوع •نسبة تغطية وسائل النقل العام يف املناطق الريفية.
•استمرار تفعيل مبادرات حامية املرأة من العنف •معدالت التحاق الفتيات بالتعليم يف املناطق الريفية.
•معدالت عاملة املرأة يف املناطق الريفية.
مثل مبادرة "السكة أمان".
•تفعيل الرقم الساخن لحوادث الطرق مع خدمة
مكاتب شكاوي املرأة باملجلس القومي للمرأة.
الطفل
•توفري وسائل نقل آمنة ألطفال املدارس يف
املناطق النائية

•نسبة األطفال املعتمدين عىل وسائل النقل العامة للذهاب إىل املدرسة.
•معدالت التحاق األطفال مبراحل التعليم املختلفة يف املناطق النائية.
األشخاص ذوو اإلعاقة

•توفري مقاعد للمعاقني يف كل وسائل النقل العام
وتخفيض أجرتها بنسبة ال تقل عن ( % 50كام
نص قانون اإلعاقة).
•توفري منحدر للكرايس املتحركة يف وسائل النقل
العام.
•توفري شبابيك خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
واستخدام التكنولوجيا لحجز التذاكر يف وسائل
النقل املختلفة.
•توفري اإلتاحة املكانية يف محطات النقل النهري
والبحري والقطارات املختلفة ومرتو األنفاق.
•توفري سبل آمنة و ُميرسة لعبور الطرق لألشخاص
ذوي اإلعاقة (مثل :مصاعد لكباري املشاة،
إشارات مرور).
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•نسبة وسائل النقل العام التي توجد بها مقاعد للمعاقني.
•نسبة وسائل النقل العام املجهزة مبنحدر للكرايس املتحركة.
•نسبة املحطات املجهزة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.
•مدى رضا األشخاص ذوي اإلعاقة عن الخدمات املقدمة.
•معدالت التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم.
•معدالت عاملة األشخاص ذوي اإلعاقة.

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة التنمية املحلية،
دواوين عموم
املحافظات

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

مؤرشات األداء ذات الصلة:
•تعزيز مشاركة املرأة يف آليات صنع القرار يف
•نسبة السيدات يف املجالس املحلية.
وحدات اإلدارة املحلية.
•تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص عىل مستوى •نسبة السيدات األعضاء يف املجالس التنفيذية يف املحافظات.
دواوين عموم املحافظات حتى مستوى املراكز
والقرى.
•ربط برامج محو األمية الرقمية والتكنولوجية يف
املحافظات بالتمكني االقتصادى وتبنى مبادرة
(األرسة املنتجة) لضامن تشغيل الرجل واملرأة
والشباب داخل االرسة الواحدة.
الطفل
•وضع آليات ملشاركة األطفال (فوق  12عاماً)
للتعبري عن احتياجاتهم يف املجتمعات املحلية.

•نسبة مشاركة األطفال يف جلسات استامع املجالس املحلية.

األشخاص ذوو اإلعاقة
•وضع آليات ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
للتعبري عن احتياجاتهم يف املجتمعات املحلية.

•نسبة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجالس املحلية ووحدات اإلدارة املحلية
(من املحافظة إىل املركز واملدينة والقرية).
•عدد مكاتب خدمة املواطنني ذوي اإلعاقة باملحافظات.
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ً
سابعا

ً
ثامنا

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

في الصناعة واالســتثمار والتمويل

في قطــاع التضامن االجتماعي

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة التجارة
والصناعة ،جهاز تنمية
املرشوعات املتوسطة
والصغرية ومتناهية
الصغر ،الهيئة
العامة لالستثامر
واملناطق الحرة،
وزارة املالية ،وزارة
قطاع األعامل العام،
البنك املركزي املرصي،
واتحاد الصناعات
املرصية

98

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

•توفري مبادرات لتمويل املرشوعات الصغرية التي مؤرشات األداء ذات الصلة:
•نسبة اإلقراض متناهي الصغر املوجه للمرأة.
تستفيد منها املرأة.
•نسبة املرشوعات الصغرية املوجهة للمرأة.
•توفري الدعم الفني للمرأة يف مجال ريادة
•نسبة السيدات الاليت حصلن عىل برامج تدريبية يف مجال ريادة األعامل.
األعامل.
•نسبة املستفيدات من برامج التأهيل والتدريب املهني.
•توفري حاضنات أعامل للمرشوعات الصغرية
•نسبة املستفيدات من برامج محو األمية الرقمية.
ومتناهية الصغر املوجهة للمرأة.
•نسبة اإلناث الاليت لديهن حساب بنيك.
•مبادرات لدمج املرأة يف الشمول املايل ومحو
•نسبة اإلناث املستفيدات من آليات العمل من املنزل وساعات العمل املرنة.
األمية الرقمية.
•التوسع يف برامج التدريب التحوييل لرفع مهارات
املرأة يف الصناعات املطلوبة من سوق العمل.
•تخصيص نسبة ملشاركة املرأة ىف املرشوعات
القومية .
•دعم مشاركة املرأة ىف املرشوعات التى تحقق
قيمة مضافة مرتفعة.
•إتاحة فروع بنكية ىف كافة املحافظات.
•تعزيز آليات العمل من املنزل وساعات العمل
املرنة.
األشخاص ذوو اإلعاقة
•التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فرص عمل
مالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•صياغة برامج تأهيلية ملساعدة األشخاص ذوي
اإلعاقة عىل االلتحاق بسوق العمل.
•توفري الخدمات املرصفية بطريقة برايل وتوفري
شاشات بلغة اإلشارة يف البنوك.
•تدريب موظفي خدمة العمالء عىل التعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة.
•توفري أرقام انتظار خاصة لألشخاص ذوي
اإلعاقة وتطوير ماكينات الرصاف اآليل لتناسب
احتياجاتهم.

•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة إىل إجاميل املشتغلني.
•نسبة البنوك التي تتوافر فيها الخدمات املرصفية بطريقة برايل وشاشات بلغة
اإلشارة.
•نسبة موظفي خدمة العمالء يف البنوك الذين حصلوا عىل تدريب للتعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة.
•معدالت العاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم حسابات بنكية.

الوزارات والجهات
املعنية

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية
املرأة
•توسيع برامج الحامية االجتامعية للمرأة الفقرية
واملعيلة واملسنة.
•توفري حضانات يف مقرات األجهزة الحكومية
•تفعيل دور مكاتب اإلرشاد األرسى وزيادة
انتشارها باملحافظات .
•زيادة عدد دور استضافة السيدات الاليت تعرضن
للعنف.
•زيادة مشاركة الجمعيات األهلية يف تقديم
خدمات تنظيم األرسة.
•إتاحة حوافز إيجابية لتعزيز مفهوم األرسة
الصغرية لألرس الفقرية برشط متابعة صحة املرأة
اإلنجابية والطفل.

وزارة التضامن
االجتامعي

مؤرشات تقييم األداء

•نسبة املرأة املستفيدة من برامج الحامية االجتامعية.
•نسبة املرشوعات الحكومية التي تتوافر بها حضانات.
•نسبة تغطية مكاتب اإلرشاد األرسي جميع املحافظات.
•نسبة الجمعيات األهلية الرشيكة يف املرشوع القومي لتنظيم األرسة من إجاميل
•الجمعيات.
•نسبة الجمعيات األهلية الرشيكة املتوفر بها مخزون آمن من وسائل تنظيم
•األرسة.
•نسبة املستفيدات من وسائل تنظيم األرسة املتوفرة بالجمعيات األهلية.
•نسبة املستفيدات من الحوافز اإليجابية لألرسة الصغرية.

الطفل
•دعم نظام األرس البديلة التي توفر بيئة آمنة
لألطفال
•التوسع يف إنشاء دور اإليواء والتأهيل لألطفال
املعرضني للخطر.
•تأهيل العاملني بدور اإليواء والتأهيل للتعامل
مع األطفال.
•توفري بيئة تعليمية وصحية وترفيهية لألطفال
داخل دور اإليواء والتأهيل.
•متابعة تطبيق معايري لضامن جودة دور الرعاية
•توفري دعم نقدي لألطفال يف األرس الفقرية
•إدراج أولياء أمور األطفال املترسبني من التعليم
ضمن برامج الحامية االجتامعية
•تطوير جودة الحضانات القامئة والتوسع يف
إنشاء حضانات جديدة

•نسبة األطفال املعرضني للخطر الذين تم نقلهم لدور الرعاية أو توفري أرسة بديلة
لهم.
•نسب األطفال املستفيدين من برامج الحامية االجتامعية.
•معدالت الجرائم التي يرتكبها األطفال.
•معدالت ترسب األطفال من املراحل التعليمية املختلفة.
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ً
ثامنا

ً
تاسعا

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

في قطــاع التضامن االجتماعي

في قطــاع القوى العاملة

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة التضامن
االجتامعي
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التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
األشخاص ذوو اإلعاقة

•توسيع نطاق برامج الحامية االجتامعية لضامن
التغطية الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•إصدار بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات املتكاملة
لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة.
•توفري برامج تأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة
لتطوير قدراتهم ومتكينهم.
•العمل عىل تطوير منوذج لشهادة التأهيل توضح
نوع اإلعاقة ،املهنة التي تم التأهيل لها ،ودرجة
التأهيل والحالة الصحية.
•تأسيس البينية التحتية ملكاتب التأهيل عىل
مستوى الجمهورية.
•تقديم برامج تعليمية بالتعاون مع منظامت
املجتمع املدين لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة
مهارات حياتية ،ومهارات تكنولوجيا املعلومات
لتسهيل مشاركتهم يف الحياة االقتصادية.
•توسيع الخدمات وتدريب العاملني بدور رعاية
املسنني الحكومية والخاصة عىل التعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة.

الوزارات والجهات
املعنية

•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة املستفيدين من برامج الحامية االجتامعية.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الحاصلني عىل شهادة التأهيل.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة املستفيدين من خدمات مكاتب التأهيل.

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

•برامح توعوية بالتعاون مع القطاع الخاص
ومنظامت املجتمع املدين لتوفري بيئة عمل آمنة
للمرأة.
•التنسيق مع جهات العمل لتوفري أنظمة مرنة
للتشغيل بشأن ساعات العمل للمرأة التي ترعى
أطفال.

مؤرشات األداء ذات الصلة:
•نسبة املرأة التي تتعرض للتحرش يف العمل.
•نسبة املرأة يف قوة العمل.
•معدل البطالة بني اإلناث.

األشخاص ذوو اإلعاقة
وزارة القوى العاملة

•برامج تدريبية لتنمية مهارات األشخاص ذوي
اإلعاقة ودمجهم يف سوق العمل.
•حمالت توعوية للقطاع الخاص ومنظامت
املجتمع املدين لتوفري بيئة عمل آمنة لألشخاص
ذوي اإلعاقة وضامن مامرسة حقوقهم العاملية
والنقابية.
•التنسيق مع جهات العمل لتوفري أنظمة مرنة
للتشغيل بشأن ساعات العمل واألجر املناسب
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الحاصلني عىل برامج تدريبية.
•معدالت عاملة األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ً
عاشر ا

إحدى عشــر

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

مصفوفــة التخطيط المســتجيب للنوع االجتماعي

فــي قطاع الخدمــات الثقافية والرياضية

في قطاع اإلعالم

الوزارات والجهات
املعنية

وزارة الثقافة ،وزارة
الشباب والرياضة

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء
املرأة

•تطوير مراكز الشباب بالقرى ،لتتضمن رياضات
وأنشطة مالمئة للفتيات.
•توفري مدربات من اإلناث يف مراكز الشباب.
•عقد مسابقات رياضية للفتيات خاصة يف
املناطق الريفية ،بالتنسيق مع املدارس
والجامعات ومعاهد التعليم العايل.
•تنفيذ لقاءات توعية من خالل قصور الثقافة
لتصحيح الصورة النمطية عن دور املرأة وإبراز
دورها عىل مر العصور باستهداف كافة الفئات
وبطرق ابتكارية.
•عقد لقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.
•استخدام الفنون ىف إبراز دور املرأة وأشكال
العنف املامرس ضدها.

مؤرشات األداء ذات الصلة:
•نسبة الفتيات املشاركات يف األنشطة واملسابقات الرياضية.
•نسبة املدربات من اإلناث يف مراكز الشباب.
•نسبة الفنون ولقاءات التوعية التي تستهدف إبراز دور املرأة يف املجتمع.

الهيئة الوطنية لإلعالم،
الهيئة الوطنية
للصحافة

•نسبة األطفال املشاركني يف األنشطة واملسابقات الرياضية.
•أعداد األطفال الحاصلني عىل جائزة الدولة للمبدع الصغري.
األشخاص ذوو اإلعاقة

•نسبة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املعارض الفنية.
•عقد أنشطة ومسابقات الكتشاف مواهب
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وإقامة معارض ملنتجاتهم •نسبة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة واملسابقات الرياضية.
الفنية ،بالتنسيق مع كليات الفنون بالجامعات• .نسبة مراكز الشباب واألندية الرياضية التي يوجد بها أنشطة ومدربون لألشخاص
ذوي اإلعاقة.
•عقد أنشطة ومسابقات رياضية لألشخاص ذوي
اإلعاقة.
•تطوير مراكز الشباب واألندية الرياضية ليتواجد
بها أنشطة ومدربون قادرون عىل التعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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املرأة
مؤرشات األداء ذات الصلة:
•اهتامم وسائل اإلعالم بكل صورها بالصحة
•نسبة الربامج اإلعالمية التي تتناول الصحة اإلنجابية للمرأة وتنظيم األرسة.
اإلنجابية للمرأة وأهمية تنظيم األرسة.
•نسبة الربامج اإلعالمية التي تتناول مناهضة التحرش والعنف ضد املرأة.
•توظيف أدوات اإلعالم يف نرش ثقافة األرسة
•نسبة املواطنني الذين تغريت درجة وعيهم مبخاطر القضية السكانية.
الصغرية والتعريف بوسائل تنظيم األرسة.
•توظيف أدوات اإلعالم ملناهضة التحرش والعنف •معدل الزيادة السكانية.
•نسبة السيدات الاليت تعرضن لجرائم العنف والتحرش.
ضد املرأة.
•تطبيق الكود اإلعالمى لضامن إبراز صورة
إيجابية عن دور املرأة ىف املجتمع.
•تعزيز مفاهيم وأسس القيم واملبادىء واألخالق
واحرتام اآلخر وعدم التمييز.
الطفل

الطفل
•تنظيم أنشطة ومسابقات رياضية لألطفال يف
األعامر السنية املختلفة.

الوزارات والجهات
املعنية

التدخالت واإلجراءات واألنشطة املقرتحة لتلبية
احتياجات الفئات االجتامعية

مؤرشات تقييم األداء

•اهتامم وسائل اإلعالم بقضية عاملة األطفال
والتعريف بقانون الطفل وحقوقه.

•نسبة الربامج اإلعالمية التي تتناول قضية عاملة األطفال وحقوق الطفل.

األشخاص ذوو اإلعاقة
•اهتامم وسائل اإلعالم بعرض املشكالت
واملوضوعات املرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة،
والنامذج اإليجابية منهم ،والتعريف بقانون
اإلعاقة.
•صياغة برامج إعالمية تحث عىل تقبل واحرتام
اآلخر.

•نسبة الربامج اإلعالمية التي تتناول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الخاتمة والتوصيات

104

105

تنــاول هــذا الدليــل مفهــوم التخطيــط املســتجيب للنــوع االجتامعــي ،وكيفيــة دمــج هــذا املفهــوم يف عمليــة التخطيــط .وقــد أوضــح
الدليــل أن هــذا النــوع مــن التخطيــط يــؤدي إىل كفــاءة اســتخدام املــوارد املاليــة مبــا يلبــي احتياجــات جميــع الفئــات حســب متطلبــات
وتوقعــات وطموحــات كل فئــة ،لضــان تحقيــق اإلنصــاف يف الوصــول للخدمــات .وتطــرق الدليــل إىل اإلطــار املفاهيمــي الحاكــم للتخطيــط
املســتجيب للنــوع االجتامعــي مبــا يف ذلــك األدوات واآلليــات املســتخدمة يف هــذا النــوع مــن التخطيــط ،واإلطــار الترشيعــي واملؤســي
الداعــم للتخطيــط املســتجيب يف مــر ،عــاوة عــى التَجــارب الدوليــة الرائــدة يف هــذا املجــال.
وقــد اســتخدم الدليــل منهجيــة شــاملة لتطبيــق التخطيــط املســتجيب يف خٌطــة التنميــة املســتدامة للدولــة .ويف هــذا الصــدد ،اســتندت
ٍ
عديــد مــن املقابــات مــع القطاعــات والجهــات املختلفــة ،لدراســة وتحليــل القوانــن
املنهجيــة إىل نهــج تشــاريك حيــث تــم إجــراء
واالســراتيجيات التــي أطلقتهــا هــذه الجهــات والتعــرف عــى أبــرز الفجــوات واالحتياجــات امللحــة لهــذه الفئــات ،ومــن ثــم العمــل عــى
تلبيــة هــذه االحتياجــات ،لدمــج هــذه الفئــات املســتهدفة يف املجتمــع وتعظيــم مشــاركتهم االقتصاديــة يف عمليــة التنميــة .عــاوة عــى
ذلــك ،اعتمــدت املنهجيــة عــى تفعيــل هــذه الترشيعــات واالســراتيجيات مــن خــال اقــراح أنشــطة وتدخــات يف القطاعــات املختلفــة،
ووضــع مــؤرشات لقيــاس تأثــر هــذه األنشــطة واملرشوعــات عــى الفئــات املســتهدفة.
وبعــد عــرض اإلطــار املفاهيمــي والتطبيقــي للدليــل ،متثلــت أهــم
الــدروس املســتفادة يف اآليت:
•رضورة االعتــاد عــى املــؤرشات الكميــة والنوعيــة يف تحليــل
الفجــوات ،وتقييــم آثــار الربامج/التدخــات التنمويــة عــى الفئــات
املســتهدفة.
•أهميــة إدمــاج آليــات التخطيــط املســتجيب يف جميــع مراحــل
الربنامج/املــروع التنمــوي ،بــد ًءا مــن تحليــل الفجــوات ،وتصميــم
الربامج/التدخــات ،وتنفيــذ األنشــطة ،وصــوالً إىل املراقبــة وتقييــم
األداء.
•رضورة وجــود قنــوات اتصــال لجميــع الفئــات ،للتعبــر عــن
احتياجاتهــم ،لتضمينهــا ىف مراحــل التخطيــط وفــق األولويــات
واملــوارد املتاحــة.
•دمــج مفهــوم الفئــات االجتامعيــة يف النــاذج االقتصاديــة التــي
يتــم مــن خاللهــا تحديــد املخصصــات املاليــة وأولويــات اإلنفــاق
العــام ،لدراســة القضايــا امللحــة للفئــات املختلفــة واملجــاالت
التــي تحتــاج توجيــه االســتثامرات إليهــا ،ومــن ثــم ضــان كفــاءة
اإلنفــاق االســتثامري وعدالــة توزيــع املــوارد وفقًــا الحتياجــات
الفئــات املختلفــة.
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•أهميــة التكامــل والتعــاون بــن الجهــات الحكوميــة ومنظــات
املجتمــع املــدين ومؤسســات القطــاع الخــاص لضــان نجــاح
الجهــود املشــركة التــي تهــدف إىل تطبيــق التخطيــط املســتجيب
يف كافــة القطاعــات.
•توســيع نطــاق وحــدات تكافــؤ الفــرص لتغطيــة قضايــا النــوع
والفئــات االجتامعيــة ذات األولويــة (املرأة-الطفل-األشــخاص ذوي
اإلعاقــة).
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دليــــــــــل
خطة التنمية المستدامة
ُ
ي
المستجيبة للنوع االجتماع ّ

تــم إعــداد وتصميــم دليــل خطــة التنميــة المســتدامة المســتجيبة للنــوع االجتماعــي بدعــم مــن "مشــروع إصــاح واســتقرار
االقتصــاد الكلــي" الممــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة.
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