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:بناء مؤسسات منيعة في المنطقة العربية

اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في زمن التحديات



الدراسةمبررات

ل جاد تحقيق تقدم في النهوض باملرأة يتطلب عم•

ه من قبل مؤسسات وطنية قادرة على الدفع بهذ

التي القضايا، خاصة في أوقات األزمات واملتغيرات

تتطلب مضاعفة هذه الجهود؛

وبالتالي، البد من تدارس قدرة تجاوب اآلليات•

الوطنية املعنية بشؤون املرأة مع املتغيرات

ذ السياسية ومدى استمرارها في العمل وتنفي

دورها خالل األزمات، والنزاعات، واالحتالل، 

وعمليات االنتقال السياس ي؛



الدراسةمبررات

لتطرق إلى ونظرا للتغيرات في األولويات التي قد تصاحب مثل هذه املتغيرات، فالبد من ا•

تعاطي اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة مع أجندة املرأة والسالم واألمن؛

خاصة –ية وبالتالي، تهدف الدراسة إلى التعرف على خصائص بناء مؤسسات منيعة ومتعاف•

إطار وذلك ضمن–الوعي، والتنوع، والتكامل، والتنظيم الذاتي، والقدرة على التكيف 

.مفاهيمي واضح املعالم



الدراسةمنهجية

املؤسسات تبنت الدراسة منهجية وصفية تحليلية بها أبعاد مقاربة مع األبحاث املتعلقة ب•
رأة؛والُبنى الهيكلية، خاصة تلك التي تتناول اآلليات الوطنية املعنية بشؤون امل

:واعتمدت الدراسة ثالثة مصادر رئيسية للبيانات، وهي•
o مودها؛حول الدراسات السابقة ذات العالقةـ بقضايا املؤسسات وصالبيانات املكتبية
oمن االت بناء أربع دراسات لحمع خبراء ومستشارين ومسؤولين وذلك في سياق مقابالت

املنطقة العربية، وهي األردن وتونس وفلسطين واليمن؛
o من قبل عدد من النظراء ذوي الخبرة لتعزيز موضوعية وموثوقية مراجعة منهجية

املخرجات واالستنتاجات وكذلك التوصيات الناتجة عنها؛

االمريكية في كما تم تطوير هذه الدراسة بالشراكة مع معهد املرأة العربية في الجامعة اللبنانية•
.بيروت، وقسم املرأة والسالم واألمن في كلية لندن لالقتصاد



الدراسةمخرجات

نية بشؤون ناقشت الدراسة العديد من القضايا الهامة املتعلقة بمنعة وصمود اآلليات الوطنية املع•

.  آللياتاملرأة خاصة في أوقات األزمات، وكذلك توظيف أدوات التصدي والتعافي لتعزيز دور هذه ا

زمات أثارت دراسات الحالة األربعة املعرفة حول التحديات الناتجة عن االحتالل، والتعاطي مع أ•

اللجوء، والحروب، وكذلك االنتقال السياس ي؛

:ويمكن مناقشة هذه املخرجات ضمن أربعة عناوين رئيسية هي•

هشاشة مسارات ونظم العمل التنفيذية 

والتمويل في اآلليات الوطنية؛

الواليات واألطر الداعمة لآلليات الوطنية 

للنهوض بشؤون املرأة ضمن املتغيرات؛

قدرة اآلليات على مراجعة دورها ونظمها 

.للتعاطي مع املتغيرات

العالقة مع املجتمع املدني واملجموعات 

النسوية ومختلف الشرائح االجتماعية؛

بناء مؤسسات منيعة



الدراسةمخرجات

:الواليات واألطر الداعمة لآلليات الوطنية املعنية بشؤون املرأة ضمن املتغيرات. 1

oجين واألطر تعتمد الواليات الخاصة باآلليات الوطنية على ترجمة الدول ملنهاج عمل بي
ول شكل ذات العالقة بالنهوض باملرأة، وبالتالي هناك اختالفات واضحة بين الدول ح

وطبيعة ووالية اآلليات الوطنية؛

o التي تؤثر كما لوحظ وجود تغيرات مستمرة في هذه الواليات واألطر الداعمة لتنفيذها و
على شكل وهيكلية اآلليات الوطنية وترتيبها ضمن هرم الدولة؛

oما تتقلص وفي الكثير من الحاالت، تزيد الواليات وتضاف إليها مسؤوليات أخرى، بين
 على قدرة اآلليات في القيام بواجباتها او الت

ً
جاوب مع األطر الداعمة ويؤثر هذا سلبا

تمرار في الواليات واملسؤوليات الجديدة والتطرق إلى األولويات الصاعدة، او حتى االس
أوقات األزمات؛

oة العمل على سبيل املثال، ألغيت وزارة شؤون املرأة في العراق خالل سنة من إقرار خط
ست مرات الوطنية للمرأة واألمن والسالم، وتمت إعادة هيكلة اآللية الوطنية في تونس

.2016و 2011بين السنوات 



الدراسةمخرجات

هشاشة مسارات ونظم العمل التنفيذية والتمويل في اآلليات الوطنية؛. 2

oة مستقلة، تختلف أشكال اآلليات الوطنية املعنية بشؤون املرأة بين كونها مؤسسة وطني
وزارة، وزارة دولة، إدارة ضمن وزارة، أو إدارة حكومية، وبالتالي تتفاوت مسارات ونظم

العمل التنفيذية بحسب طبيعة عمل اآللية؛

oة من ناحية ولكن بشكل عام، تأثر الكثير من اآلليات الوطنية باألوضاع في املنطقة، خاص
 على نظم العمل التنفيذية النمطية، خاص

ً
ة املركزية، األزمات السياسية التي أثرت سلبا

ؤون املرأة ؛والتي أشارت إلى ضعف البنى املؤسسية القائمة لآلليات الوطنية املعنية بش

oعلى كما أثر العجز املالي والدين العام وشحة املوارد في عدد من الدول على قدرة اآلليات
االستمرار بعملها، خاصة اآلليات التي لها دور في تقديم الخدمات سواء مباشرة او 

بالشراكة مع املجتمع املدني؛

oعلى قد 
ً
رات اآلليات على سبيل املثال، يؤثر االحتالل اإلسرائيلي والنزاع في اليمن سلبا

ية في عدد الوطنية من عدة نواحي، بينما تؤثر تحديات التمويل على موازنات اآلليات الوطن
. من الدول األخرى 



الدراسةمخرجات

:العالقة مع املجتمع املدني واملجموعات النسوية ومختلف الشرائح االجتماعية. 3

oفاعلها، ولكن تبقى كثيرا ما تتسم العالقة بين اآلليات الوطنية واملجتمع املدني بقوتها وت
ن العامة هناك تساؤالت تتعلق برؤية املجتمع بشكل عام لدور هذه اآلليات ومدى إيما

بأهمية رسالتها وفائدتها في نظرهم، وبالتالي جهودهم لدعم استمرارها؛

oيات وبالرغم من وجود نماذج متعددة من مأسسة العالقة بين املجتمع واملدني واآلل
تأثير الوطنية، إال ان هناك فجوات في معرفة متانة هذه العالقات وفائدتها ومدى ال

املتبادل لتعزيز التعاون نحو املنعة والصمود، خاصة في أوقات األزمات؛

oكال، منها وفي نفس الوقت، تستفيد اآلليات الوطنية من وجود هذه العالقات بعدة أش
تماعية، تعزيز الوعي بالقضايا الناشئة، تيسير التواصل مع مختلف الشرائح االج

وتعزيز ووضع املبادرات واملشاريع التي تساعد اآلليات على التأقلم مع املتغيرات
تصال مع مساهماتها في مجال وضع السياسات والبرامج وتقييمها، وكذلك تنسيق اال

.  مختلف األطراف الحكومية



الدراسةمخرجات

:قدرة اآلليات على مراجعة دورها ونظمها للتعاطي مع املتغيرات. 4

oلحفاظ على تتخذ اآلليات الوطنية أشكال وواليات متغيرة بشكل مستمر لتتمكن من ا
اء من خالل تواصلها مع سياقها خالل التحديات املختلفة والتعاطي مع املتغيرات، سو 
ة، او وضع مراجعة البنية الهيكلية او إعادة تخصيص املوارد البشرية والفنية واملالي

ترتيبات تنفيذية تنسجم مع التحديات والفرص؛

oشملتقوم اآلليات الوطنية بمراجعة دورها والقيام بعدد من اإلجراءات التي عادة ما ت :
ات فتح وتيسير قنوات التواصل بين مؤسسبالقضايا الناشئة،]الحكومي[تعزيز الوعي 

ية، الدولة ومختلف الشرائح االجتماعية مستفيدة من عالقتها مع الحركة النسو 
وتعزيز ووضع املبادرات واملشاريع التي تساعد اآلليات على التأقلم مع املتغيرات

.مساهماتها في مجال وضع السياسات والبرامج وتقييمها



التوصيات

:نحو تعزيز منعة اآلليات الوطنية املعنية بشؤون املرأة من خالل

oئة؛بناء آليات للتعرف على القضايا ذات األولوية والقضايا الناش: الوعي باملتغيرات

oبهدف توسيع خيارات االستمرار في العمل؛: تنويع األنشطة والدعم

oلتخفيف اعتماد اآللية على أدوات خارج سيطرتها؛: التكامل في مكامن القدرة

oوجود والية وقدرة على إحداث التغييرات التنظيمية الداخلية؛: التنظيم الذاتي

oلتيسير التعاطي السريع مع املتغيرات وتفعيل مختلف مكامن القدرة: املرونة.



التوصيات

الوعي 

باملتغيرات

تنويع 

األنشطة 

والدعم
التكامل في 

مكامن 

القدرة

التنظيم 

الذاتي

المرونة



التوصيات

ة العربية أن وتقترح الدراسة على اآلليات الوطنية املعنية بشؤون املرأة في املنطق
رتها  على بها تساهم في تعزيز منعتها وقدأطر شاملة وخطط خاصة تقوم بتطوير 

رات عدم الصمود، وكذلك العمل على تمكينها من التصدي والتعافي خاصة خالل فت
كن أن االستقرار لضمان تمكنها من امتصاص الصدمات والتحديات التي من املم

.تواجهها



Economic And Social Commission For Western Asia

 
ً
شكرا


