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 جمعية نساء ب داد 

 

ورسهلة جدى دابرة اجرنظرئ  ؼير اجحزورية ,رستقلة  رحلية رنظرة ؼير حزوريةوهي  2004تؤسس  هرعية نسئ  بؽداد عئم 

 . 1O17090)بئجرقم )

، واجرسئواة واالحترام وزئفة حقوق  رزئفحة هريع أشزئل اجعنؾ ضد اجنسئ رإيتائ  واجفتيئ  وضرئن اجحرئية اجقئنونية جانَّ

 اإلنسئن جلنسئ  واجفتيئ .

رن اجعرل رن أهل اجحد رن اجعنؾ ضد اجنسئ  واجفتيئ  رن خالل توفير هريع خدرئ  اجدعم اجال رة جلنئهيئ  ورسئجتائ  

جبرارج اجحزورية، زذجك اجعرل على  يئدة اجرشئرزة اجسيئسية جلررأة رن اجعنؾ، واجدعوة جتنفيذ اجسيئسئ  واجقوانين اجرنئسبة وا

 خالل تطوير اجقيئدة عن طريق اجرعرفة واجتنرية وبنئ  اجقدرا .

 

 استراتيجية الجمعية: 

  

 حرئية اجررأة. 
 

 رشئرزة اجررأة. 
 

 اجررأة واجسالم. 
 

 

 شزكخ الذاد للتدريت والتطىيز والتنميخ الجشزيخ
 

رإيتائ  ا  أثر اهترئعي إيهئبي ورستدام،هلة رسريئ في دابرة رسهل اجشرزئ  ، رستقلة تنروية رابدة ذشرزة خئاة رس

الرتقئ  بؤدا  األفراد واجرهئريع واجرإسسئ  اجحزورية وؼير اجحزورية برئ في ذجك اجرنظرئ  اجدوجية واجرحلية وشرزئ  ا

سسي ورتئبعة األدا  وتقييم م وإثئرة األفزئر واجتقييم واجتطوير اجرإورزئتب اجقطئع اجخئص، رن خالل اجتدريب واجتحفي  واإلجائ

واجتنروية بئستخدام رناهيئ  حديثة ورتهددة رن قبل  ،واجتثقيفية ،واجرشئريع اجعلرية ،، وتنفيذ اجبرارجاألثر، وتقديم االستشئرا 

 خبرا  ورختاين، رتبنين قيم اجريئدة واجرانية واجتؤثير اجرستدام.
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 اجدوجي االرن رهلس جقرار اجعراقية اجوطنية اجعرل خطة جتنفيذ واجدعوه اجرتئبعةرشروع 

1325 

 

 وق اجررأة جلسالم واالنسئنيةن هيبة االرم اجرتحدة جلررأة واندوبدعم ر

 
 .1325ية جدعم تنفيذ خطة اجعرل اجوطنية اجعراق 1325اجقرار  هرعية نسئ  بؽداد وتحئجؾ تم تخطيط هذا اجرشروع رن قبل

يادؾ اجرشروع اجى تع ي  اجرسئبلة ورتئبعة اجحزورة اجررز ية وحزوره اقليم زردستئن في عرلية تنفيذ خطة اجعرل اجوطنية 

 .يتضرن اجرشروع فعئجيئ  رتعددة رن ضرنائ هذه اجدراسة ، إضئفة اجى : 1325اجعراقية جقرار رهلس االرن اجدوجي 

 

بدآ رن توفير اجدعم جلفريق اجوطني في تاريم خطة رتئبعة   اجعرل اجوطنية اجعراقيةرتئبعة وتقييم عرلية تنفيذ خطة   

رنظرئ  اجرهترع اجردني، وبنئ  قدرا  اجفريق اجوطني جالرئنة اجعئرة،فرق اجقطئعية   وتقييم، تزوين جؽة رشترزة رع

تئبة اجتقرير(بئالضئفة اجى عرل اجية اجرختاة هذا اجرهئل)اجرتئبعة واجتقييم وز  اجو ارية، ورنظرئ  اجرهترع اجردني

رن قبل اجفريق اجوطني خالل االربع سنوا  اجقئدرة واستخدام ناج تشئرزي فعئل   يتم اعترئدهئ وتقييم  رتئبعة 

اجخبرا  واالعالريين في عرلية ورحترؾ واجذ  يضرن اجرشئرزة اجفعئجة جرنظرئ  اجرهترع اجردني واجنشطئ  و

 .اجرتئبعة

عة اجرعترده على تشهيع اجحزورئ  جتقديم اجدعم اجرئجي واجروارد اجبشرية اجرطلوبة جضرئن اجتنفيذ اجفعئل حرال  اجرداف 

دراسئ  ريدانية وتؤسيس رنتديئ  جرنئقشة قضئيئ اجررأة وخاوائ   جخطة اجعرل اجوطنية اجعراقية، رن خالل عقد

جتفئوض رن اهل بنئ  اجسالم واجهاود االرنية اجقضئيئ اجتي تخص رهئل رشئرزة اجررأة في عرلية انع اجقرار وا

وحرئية ووقئية اجررأة رن اجعنؾ بئالضئفة اجى االاالحئ  اجتشريعية واجقوانين اجتريي ية وا  ظئهرة رهترعية 

اخرى او سيئسئ  حزورية واجتحي ا  اجثقئفية ضد اجررأة. سيتم استخدام اجيئ  تحشيد رهترعية زئجبرارج االذاعية 

دافعة وتو يع اجرنشورا  واستخدام وسئبل اجتواال اإلهترئعي وادوا  اخرى رن شؤنائ اجتؤثير على وحرال  اجر

ااحئب اجقرار زئالهترئعئ  و اجرقئبال  رع جهئن اجبرجرئن ذا  اجعالقة واالشخئص اجرسإوجين في اجو ارا  

 اجرنفذه في اجحزورة اجررز ية وحزورة اقليم زردستئن.
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 -(:Abstractة )ملخص الدراس

 رعرفة ردى تلبية اإلحائبيئ  اجحزورية جرتطلبئ  اجتخطيط جلنوع اإلهترئعي.تادؾ هذه اجدراسة اجى 

سرية اجحزورية رن رنظور اجنوع واجتقئرير اجر اإلحائبيئ بعض رراهعة  وتضرن  رناهية اجدراسة

اجترزي  على اجخطط ، ورعنيينرقئبال  شخاية رع اج، و1325هترئعي وبرئ يترئشى رع رفاوم اجقرار اإل

 . وخطط اجتنرية 1325جقرار 

، وزذجك اجخطط اجوطنية حائ  في اجعراقئ  اجتي يوفرهئ اجهائ  اجررز   جحإفقد تر  رراهعة اإلحائبي

 1325زذجك خطة تنفيذ اجقرار و ،ن اجو ارا  واجرإسسئ  اجحزوريةاجسيئسئ  اجعئرة اجرعتردة رن اجعديد رو

عن  فضالا  ن اجرشزلة جتنفيذ اجخطة اجرذزورة.عرئل اجتي قئر  بائ اجلهئ، واألس اجو را اجرعتردة رن رهل

 ارة اجتخطيط جلتوقؾ على ردى رال رة حائ  وواجرسإوجين في اجهائ  اجررز   جحإ اجلقئ ا  رع بعض

اجسيئسئ  عداد اجخطط وإوقدرتائ على توفير رتطلبئ   ،هترئعيا  واجبيئنئ  اجرتعلقة بئجنوع اإلحائ اإل

ليل اجفهوة بين اجنسئ  واجرهئل في هترئعي في اجعراق برئ يحقق تقاقع اجنوع اإلاجتي ترزن رن تحسين و

قتائدية برئ يسام في توسيع رشئرزة اجنسئ  في عرلية اجتنرية دوار اإلهترئعية، واجسيئسية، واجثقئفية، واإلاأل

نسئ  بشزل خئص تئحة اجرهئل جلجتوا ن اجرثرر في إترع قئبم على اجخلق رهواجتطور في اجرهئال  اجرذزورة 

، وقد توال  هذه اجهاود إجى عدد رن فضل جلعراق رستقبالا جلعب األدوار اجتي تإد  إجى رستقبل أ

ي تحقق اجادؾ اجرنشود رن اجدراسة؛ وسوؾ يتم تنئول قتراح عدد رن اجتوايئ  اجت، ورن ثم إستنتئهئ اإل

 بعد عرض هذه اجدراسة. جتفايل بئتلك اإلستنتئهئ  واجتوايئ  
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 مقدمة:

رختلؾ األدوار واجحقوق واجواهبئ  جزل رن اجرهئل واجنسئ  في اجرهترع على انه  اجنوع االهترئعييعرؾ 

واجعالقئ  بينام واجطرق اجتي تحدد بائ خائباام وسلوزيئتام وهويئتام اجتي تحزرائ عوارل اقتائدية 

 .يئسية وبيبية رختلفة وتؤثير هذه اجعالقة على رزئنة اجررأة واجرهل في اجرهترعواهترئعية وثقئفية وس

وإذا رئ زئن بعض اجعلرئ  واجبئحثون يإزدون أن هنئك هوانب رحددة في اجتزوين اجبيوجوهي جحإنسئن تتعلق 

عددا  بئجاررونئ  واجزرورو ورئ  ورإثرا  هينية وحهم اجدرئغ رسإوجة عن فروق فطرية في اجسلوك فإن

آخرا يإزد توهائ  رعئزسة ويرى انه يهر  اجزثير رن اجربئجؽة في تزريس هذه اجفروق اجبيوجوهية جتنسحب 

 1رالبرة جاذا اجهنس أو ذاك.” زرهترع“اهترئعيئ وتحدد سلوزيئ  وثقئفة ونشئط وطرق رتبعة نعتبرهئ 

 :اجعوارل اجرإثرة في اجنوع االهترئعي

واجرزئن: اختلف  األدوار اجرسندة جزال اجهنسين رع ررور اج رن وجم تعد رارة ـ يتؽير اجهندر بتؽير اج رئن 

اجررأة تحددهئ اجوظيفة اإلنهئبية فقط ودخل  اجعديد رن رهئال  اجعرل اجتي زئن  حزرا على اجرهئل وتطور 

زئن  ففي حين” تقنيئ وعلريئ وفزريئ“رعائ أسلوب حيئتائ ونرط تفزيرهئ رع اجتطور اجعئم في اجرهترع 

ائر بئإلرزئن االستعئضة عن ” اررأة “اإلرضئع وظيفة بيوجوهية بحتة ال بديل عنائ إال رن ررضع اخرى 

ذجك بتوفير  هئهة اجحليب اجرنئسب. وفي بعض اجرهترعئ  زئن  اجنسئ  تعرلن زر ارعئ  يرتلزن اجثيران 

 .نين اجطبيعةويحرثن اجحقول، بينرئ رهترعئ  أخرى تعتبر ذجك رخئجفئ جشرع هللا وقوا

ـ يتؤثر اجهندر بئجتحول اجثقئفي جلرهترع: رن خالل عرلية اجتايبة االهترئعية وثقئفة اجرهترع اجرعني واجثقئفئ  

اجخشونة. اجلعب … اجسئبدة، حيث يتلقى اجابيئن اجتشهيع على اجتارؾ بطريقة تبر  اجسرئ  اجذزرية جام

ينرئ تتلقى اجبنئ  عزس ذجك، أ  إبرا  اجافئ  اجخ ب…في اجشئرع، األجعئب، حرية اجحرزة واجهلوس

 اجخ…اجرقة، اجلعب داخل اجرن ل، رال رة األم، األجعئب، ارتدا  اجثيئب، وضعية اجهلوس… األنثوية جديان

  :األدوار اجهندرية

يرزن تقسيم أنرئط اجعرل في أ  رهترع إجى ثالث فبئ  ربيسية تدخل فيائ أدوار اجنسئ  هريعائ وهو رئ يشئر 

  :إجيه بئجدور اجثالثي جلنسئ  وهي

اجدور اإلنهئبي: حيث ال يقتار على إنهئب األوالد فقط بل يشرل رعئية األسرة وتحضير اجطعئم، وتنظيم 

اجرن ل، وهلب اجريئه، واجتسوق وهو ذو قيرة وأهرية بئجؽة وال يرزن االستؽنئ  عنه، رع ذجك ال يدخل في 

 .اعتبئره عرال يدر دخال ربئشرا

ور اإلنتئهي: يشرل إنتئج اجسلع واجخدرئ  واالستاالك واجتهئرة واج راعة، وعندرئ يسؤل اإلنسئن رئذا اجد

اجذ  يدر دخال، ويرئرسه اجرهئل واجنسئ  ” اجرؤهور “تعرل فإن اإلهئبة في اجؽئجب تتال بئجعرل اإلنتئهي 

جهندر  جلعرل، وؼئجبئ عرل على حد سوا ، جزن اجنسئ  سوؾ تختلؾ أعرئجان ووظئبفان تبعئ جلتقسيم ا

 .اجنسئ  يزون أقل وضوحئ ويانؾ أنه أقل قيرة رن عرل اجرهئل

اجخ( ….اجدور اجرهترعي: يشرل اجتنظيم االهترئعي جلخدرئ  واجرنئسبئ  )احتفئال ، شعئبر، أنشطة سيئسية

ه هريع وهو عرل طوعي وضرور  جتنرية اجرهترع خئاة رن اجنئحيتين اجثقئفية واجروحية وينخرط في

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wikiراهع  
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اجرهئل واجنسئ . وهنئ أيضئ قد يبر  دور اجرهل أزثر. وتعتبر رشئرزة اجنسئ  في زال اجدورين اإلنتئهي 

 .واجرهترعي رارة إضئفية ؼئجبئ رئ تزون عببئ على حسئب اجعرل في اجرائم األخرى

 :أسس رفاوم اجنوع االهترئعي

اجرشئرزة وإتئحة اجفرص اجرتسئوية جلواول إجى  إنائ: إعئدة تو يع األدوار اجرشئر إجيائ سئبقئ رن رنطلق

اجروارد واجرواد، وازتشئؾ اجقدرا  واجرائرا  جلهريع )نسئ  ورهئال( جتعود بئجنفع على اجرهترع زل 

 .اجرهترع

 :وجتحقيق رئ سبق البد رن

  ــ رعرفة وتحليل اختالؾ اجعالقئ  بين اجرهئل واجنسئ 

  بين اجهنسين” اجايرنة واجخضوع”   اجتي تعزس عالقئ  اجقوة ــ رئهي األسبئب واألدوار واجرسإوجيئ

ــ اجعرل على إعئدة بنئ  اجعالقئ  بين اجنسئ  واجرهئل على أسئس اجرسئواة اجهندرية، بحيث يتسئوى 

 .اجهنسئن فيرئ يتعلق بئجعالقة بينارئ

 

 :لتحليل الجندر ا

رن يعرل؟ ورئذا يعرل؟ ــ رن يرلك؟ رن يقرر؟ رن  يتنئول اجتحليل اجهندر  األدوار واألنشطة واجعالقئ  ـــ

يحال على اجرزئسب واجفوابد؟ ورن يتحزم بئجروارد؟ ورئ هي اجعوارل اجرإثرة على اجعالقئ  في اجرهترع 

 .اجخ(…. )قوانين، رلزية، إرث

ارهم زذجك يزشؾ اجتحليل اجهندر  أن جلنسئ  واجرهئل خبرا  وتهئرب وحئهئ  رختلفة نتيهة الختالؾ أدو

ورسإوجيئتام اجهندرية وزالهرئ يلعب دورا في رهئل اجعرل اإلنتئهي واجرهترعي. جزن رسئهرة اجسئ  أقل 

ففي حين يثرر عرل اجرهئل في اج راعة دخال نقديئ فإن اجنسئ  ينتهن اجؽذا  الستاالك … ظاورا وانتظئرئ

جرهترع قد يزون حئسرئ، وجزنه أقل األسرة، وتبقى اجقيرة اجنقدية رستترة، ودور اجنسئ  اجتنظيري في ا

وضوحئ.. ويبقى اجعرل اإلنهئبي اجبيوجوهي واالهترئعي اجذ  هو أسئس بنية اجرهترع اإلنسئني )رعئية 

اجخ( زلائ رائم تقع … األطفئل، رعيشة األسرة، طاي اجطعئم وتانيعه، نظئفة اجرن ل واجبيبة، احة األسرة

 .تقدر حق قدرهئ وال ينظر إجيائ في اجتخطيط اجتنرو في اجؽئجب على زئهل اجنسئ  وجزنائ ال 

اجبرارج اجتنروية يهب أن تؤخذ اجحئهئ  اجعرلية واالستراتيهية اجهندرية جزي تنهح حقيقة وإال فإنائ ستفشل 

 إن جم تخفؾ رن أعبئ  اجعرل اجرلقى على عئتق اجنسئ  وجم تتنبه إجى أدوارهن في اجعرل اإلنهئبي واجعرل 

زشؾ اجتحليل اجهندر  أدوار وعالقئ  اجنسئ  واجرهئل في اجرهترع ورظئهر عدم اجرسواة في اجرهترعي.ي

 2:تلك اجعالقئ  ورئ ت ال إحائبيئ  األرم اجرتحدة تبين أن

  اجنسئ  يإدين ثلثي حهم اجعرل في اجعئجم

  رن اجدخل اجعئجري 1/10اجنسئ  يزسبن 

  اجنسئ  يشزلن ثلثي عدد األريين في اجعئجم

  رن ررتلزئ  اجعئجم 1/100سئ  ترلزن اقل رن اجن

 :اجحئهئ  اجعرلية واجحئهئ  االستراتيهية في اجهندر

                                                           
2
 https://www.un.org/development/desa/ar/about/desa-divisions/statistics.html 
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اجحئهئ  اجعرلية هي حئهئ  آنية وقايرة اجردى، تخص بعض اجنسئ  وجيس هريعان، ترتبط بؤرور يورية 

تائ، تستفيد رن ، يرزن أن تتعرؾ عليائ زل اجنسئ  ورن اجررزن رعئجه”طعئم، احة، ردرسة..“حيئتية 

 .رعئجهتائ اجنسئ  اجرشئرزئ  وتحسن شروطان

 .وجزنائ ال تطئل وال تؽير األدوار واجعالقئ  اجتقليدية

أرئ اجحئهئ  االستراتيهية في اجهندر: فاي حئهئ  طويلة اجردى نسبيئ، تشترك فيائ أؼلب اجنسئ ، ترتبط 

فة، عنؾ..(، ؼئجبئ رئ تعه  اجنسئ  عن بروقع اجررأة رهترعيئ )أعلى، أدنى خضوع، نقص روارد، ثقئ

اجتعرؾ على أسس اجرشئزل أو تترزن رن اجحل، وتحتئج رعئجهتائ إجى ر يد رن اجوعي واجرعرفة واجثقة 

بئجنفس واجتعليم، وتع ي  اجتهرعئ  اجنسئبية، بحيث تزون اجنسئ  نئشطئ  ورإهال  جانع قرار وتسلم 

 .ر اجعالقئ  واألدوار اجتقليديةرراز ، وبئجتئجي أن تزن قئدرا  على تؽيي

إن اجعرل على قضئيئ اجهندر يسئهم في إخراج اجنسئ  رن اجروروثئ  واجخلفيئ  اجقئترة ويضعان في دابرة 

 اجضو .

 

 3:اإلجتماعيالنوع  إحصاءاتواق  

ي  ذ تبين واقع اجتريإ ا  اجرهل، إحائ ا  اجنوع اإلهترئعي أدوا  هئرة جلزشؾ عن أوضئع اجررأة إتعد 

سبئب أة، خئاة تلك اجنئهرة عن واقع اجقوة اجنئهرة عن ئضد اجررأة في رختلؾ رهئال  ورنئحي اجحي

   4اقتائدية واهترئعية وسيئسية وثقئفية.

فاي تسرح بتهريع وتحليل هذه  ؛بيئنئ  قئبرة على اجهنس فحسب اإلهترئعيال تشزل إحائ ا  اجنوع 

تإثر على اجرفئه. فاي ترر برهئال  رختلفة  اإلهترئعيعلى اجنوع  اجبيئنئ ، رع إدراك أن اجعوارل اجقئبرة

ة واجسيئسية جلررأة واجرهل )واجبنئ  اإلهترئعياألدوار االقتائدية و -تعزس قضئيئ اجرسئواة بين اجهنسين 

نتئبج فقط، بل تستنتج االحتيئهئ  واجقدرا   اإلهترئعيواجابية( في اجرهترع. ال تستخرج إحائ ا  اجنوع 

حسب اجهنس في هريع رهئال  اجسيئسة اجائرة. هنئك تشديد رت ايد على تؤطير هذه األسبلة بشزل رنئسب، ب

فيرئ يعرل انئع اجقرار جتضييق اجفهوا  بين اجهنسين في رهئال  رثل اجتعليم واجعرل واجاحة، فضالا عن 

 .فام زيفية ترابط هذه اجنتئبج بشزل أفضل

ترر برختلؾ اجقطئعئ ، هنئك دعم رت ايد رن قبل اجوزئال  اإلحائبية  ئعياإلهترنظراا ألن بيئنئ  اجنوع 

اإلحائ ا  في هريع رراحل هرع اجبيئنئ  وإعداد  اإلهترئعياجدوجية واجوطنية جدرج )أو "تعريم"( اجنوع 

بتع ي   ئجررأةأوا  رناة اجعرل في اجرإترر اجعئجري جألرم اجرتحدة اجرعني ب 1995،5اجرسرية. في عئم 

وتع ي  تعريم رراعئة اجرنظور اجهنسئني في ايئؼة  اإلهترئعياجقدرة على إعداد إحائ ا  اجنوع 

، 2007في اجتنرية اجوطنية. ورنذ اجعئم  اجررأةاجسيئسئ  وتنفيذهئ ورادهئ إلعطئ  فام أوضح جرسئهرة 

اجرتحدة على تطوير اجعئجري اجتئبع جشعبة اإلحائ ا  في األرم  اإلهترئعييعرل برنئرج إحائ ا  اجنوع 

بؽية إبالؼائ جهائ   اإلهترئعيقدرا  اجدول على هرع وتقديم إحائ ا  ورإشرا  روثوقة رتعلقة بئجنوع 

في اجرنظرئ  اإلحائبية  اإلهترئعيانع اجسيئسئ  على نحو أفضل. وهذا يشرل رحئوجة تعريم اجنوع 

                                                           
3
 ,UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNDP, WFP أخذ  األسبلة اجرزونة جالبحة اجرراهعة أو اشتق  رن رائدر هيبة األرم اجرتحدة، واجتي تتضرن 

OHCHR ع االهترئعي وتطوير اجررأة، و، رزتب اجرستشئر اجخئص جشإون اجنوUNIFEM .  وحفئظئ على حقوق اجرلزية اجفزرية، تم االستشائد

 .بئجرائدر اجرتوفرة رن خئرج نظئم هيبة األرم اجرتحدة
4
 .5، ص2008اجرعاد اجعربي جلتخطيط في اجزوي ، ترزين اجررأة: اجرإشرا  واالبعئد اجتنروية، اجزوي /  

5
 http://www.ipu.org/Un-e/ipu-111-3-ar.pdf) 
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فة اجتي ؼئجبئا رئ تعيق تفسير إحائ ا  اجنوع اجوطنية، وبئجتئجي اجرسئعدة في اجحد رن رائدر اجتحي  اجرختل

واجعوارل اجثقئفية األخرى اجتي تإثر  ،واجاور اجنرطية ،برئ في ذجك في إطئر إعداد اجتقئرير - اإلهترئعي

 6.على هرع اجبيئنئ 

 

رعلورئ  قيرة بشؤن اجتفئوتئ  بئجنسبة جلررأة رقئرنة بئجرهل في رختلؾ  اإلهترئعيتقدم إحائ ا  اجنوع 

 :على رئ يلي اإلهترئعيذجك، تقوم األهداؾ اجربيسية جهرع بيئنئ  اجنوع ج 7اجرهئال 

  رن خالل قيئس ن تلحق بائ أيرزن  اجتيواألضرار  ،اجررأةؾ ئضعإل اجرإدية اجعوارلتحديد حهم

وقيئس  ،رستويئ  اجرفئه جدى اإلنئث رن حيث اجقيرة اجرطلقة )بدالا رن رقئرنتائ رع اجذزور(

 . وعدم اجرسئواة بين اجهنسين ،اجفوارق

  رن حيث اجقيرة اجرطلقة )اجتؽيرا  في اجرستويئ (  اجررأةقيئس اجتقدم أو اجتؽيرا  في ظروؾ

 .ورقئرنةا رع اجرهئل )اجتؽيرا  في اجفوارق بين اجهنسين( رن خالل تتبع اجتوهائ  رع اجوق 

  ريةفي اجرهترع ورسئهرتائ في اجتن اجررأةشرح وتحديد حهم رشئرزة . 

   على رفئهام  -وتحقيق تزئفإ اجفرص  اجررأةتقييم نتئبج وأثر اجتدخال  اإلنرئبية على قدرا

 .ورشئرزتام في اجرهترع

 

 

 النتائج والمناقشة 

في ضو  رئتم ذزره في اجرقدرة وعلى اجرؼم رن أهرية ان تزون االحائ ا  اجحزورية رستهيبة جلنوع  

ورن خالل في اجعراق رئ اج  التلبي االحتيئهئ  اجرت ايدة في هذا اجرهئل، االهترئعي فئن اجبيئنئ  اجرتوفره 

رراهعة سريعة جالحائ ا  اجتي يوفرهئ اجهائ  اجررز   جالحائ  في اجعراق نهدهئ احائ ا  رهت بة 

ررئ يإشر اهرية تطوير هذه اجدوريئ  ، زرئ انائ ؼير رتئحة جلهريع، ر شئرلة وال تتسم بئجدورية بثبئ وؼي

ئجشزل اجتي تتيح جائنعي اجقرار ارزئنية استخدارائ جتقليص اجفهوة في اجنوع االهترئعي في اجعراق بين ب

وردى ترتعان بئجرفئهية االقتائدية  نشئط اجفتيئ  واجنسئ ب يتعلق فيرئاجنسئ  واجرهئل رستقبال وخئاة 

 ،واجرشئرزة اجسيئسية ،ئديةواجفرص االقتا ،واجتعليم ،اجاحة :رثل ،عبر رهئال  رتعددةهترئعية إلوا

 وسيتم رنئقشة هذه اجرحئور زنرئذج يتم دراستائ جتسليط اجضو  على هذه اجفهوا .8،واألرن اإلنسئني

  

 تحديد ثؽرا  بيئنئ  اجنوع اإلهترئعي ورائدرهئ

جسيئسة، تم بنئ ا على اجحئهة )اجشدة واجتفئو  في اجنتئبج اجتي تإثر على اجنسئ (، واجتؽطية اجوطنية، وأهرية ا

تشخيص عدد رن اجثؽرا  في بيئنئ  اجنوع اإلهترئعي. أخذ  عرلية تشخيص هذه اجثؽرا  بعين االعتبئر 

 :ثالثة رائدر ربيسية جبيئنئ  اجنوع اإلهترئعي

 

 

                                                           
6
 https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/2019-32-GA-ECOSOC-A.pdf 

7
 اجائدر عن اجرنتدى االقتائد  اجعئجري بشزل دور  The Global Gender Gap Report راهع تقرير اجفهوة اجعئجرية بين اجهنسين 

8
تقرير_اجفهوة_اجعئجرية_بين_اجهنسينراهع على سبيل اجرثئل ال اجحار      https://ar.wikipedia.org/wiki/  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/2019-32-GA-ECOSOC-A.pdf
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 اجتعدادا  واجرسوح على اجرستوى اجه بي اجتي توفر رعلورئ  عن األفراد، واألسر، واجرنشآ ؛ .1

تيئا، برئ في ذجك خدرئ  اجرنشآ  واجسهال  اإلدارية )رن اجرستشفيئ ، اجبيئنئ  اجروجدة رإسسئ .2

واجردارس، واجسهال  اجردنية، وسلطئ  اجضرابب، اجخ(، واجسيئسئ ، واجقوانين، واجلوابح اجتي يتم 

 تطويرهئ رن خالل اجعرلية اجسيئسية؛

 ئعي.اجبيئنئ  األخرى، اجتي جم يتم اجتنقيب عنائ بعد في قضئيئ اجنوع اإلهتر .3

 

  :الصحة

هنئك حئهة جبيئنئ  تسهيل حيو  أفضل بؽية هرع رعلورئ  دقيقة عن وفيئ  األرائ ، برئ في ذجك أسبئب 

في اجبلدان ذا  اجدخل  حيث ان هذه اجرعلورئ  التهرع بشزل زئفي حئجيئ زرئ هو اجحئل اجوفئة حسب اجعرر،

هذه اجبيئنئ  )اجسبب اجربيسي هو أن هنئك حئهة  اجرنخفض واجوفيئ  اجررتفعة اجتي ال تهرع حئجيئا وتبلػ عن

جعينئ  زبيرة هداا جهرع بيئنئ  احيحة عن وفيئ  األرائ (. ويشزل اجتسهيل اجدقيق جلرعدال  واجظروؾ 

اجتي تإد  إجى وفيئ  األرائ  رعلورئ  أسئسية جبنئ  سيئسة قئبرة على األدجة. زرئ هنئك حئهة جرعلورئ  

 .األرائ أزثر وأفضل بشؤن ررضية 

اجحيئة اجاحية بسبب اإلعئقة رقئرنة  يفقدن أن اجنسئ تتهئو  ظروؾ األرائ . اجررأةجزن قضئيئ احة 

 ، ،ألرراض اجر رنة واالنتقئجية بئجرهئل، برئ في ذجك أعبئ  اجررض اج ابدة اجتي ال عالقة جائ بئألرورة )رثال

جتي ال يتم اإلبالغ عنائ على نطئق واسع ألعبئ  واإلعئقئ (. تحتئج هاود هرع اجبيئنئ  جرعئجهة األسبئب ا

  ،واجبداية ،وتفئعلائ في اجرسببئ  ،اإلهترئعيوتحليل رسئهرئ  اجهنس واجنوع  ،اجررأةاجررض اج ابدة جدى 

ة اإلهترئعيعن اجرحددا   برئ في ذجك اجرعلورئ  -واجوقئية رن هذه اجحئال . احة اجرراهقين  ،واجتقدم

 .تشزل أيضئا ثؽرة بيئنئ  رع انعزئسئ  هئرة على اجسيئسة –ن اجرراهقئ  جلسلوزيئ  اجاحية بي

واجاحة  اجررأةفي إطئر اجعنؾ ضد  اجررأةهنئك أيضئا ثؽرا  رلحوظة إضئفية في اجبيئنئ  اجرتعلقة باحة 

 وتايب أعداداا زبيرة رن اجفتيئ  واجنسئ ، رؼم أن تؤثيرهئ ؛اجعقلية. هذه اجقضئيئ واسعة على حد سوا 

رحدود هداا في اجبيئنئ . وقد يخلق اجدفع إجى سد هذه اجثؽرا  في اجبيئنئ  إجى تؤثير زرة اجثلج اجرتدرهة، 

بحيث ت يد اجبيئنئ  اجرت ايدة وضوح هذه اجقضئيئ وتعطي حئف اا جلنسئ  جطلب اجرسئعدة وجرقدري اجخدرئ  

 9.جتقديم اجر يد رن خيئرا  اجعالج

                                                           
Antiviral medications for pandemic influenza 9

 

  
 قئبرة اجدول حسب رعدل اجرواجيد
  
 قئبرة اجدول حسب رعدل اجوفيئ 

  
 ل اجخاوبةقئبرة اجدول واألقئجيم حسب رعد

HIV/AIDS adult prevalence rate 
  
 قئبرة اجدول حسب رعدل وفيئ  األطفئل
  
 قئبرة اجدول حسب رتوسط اجعرر اجرتوقع
  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Stockpiling_antiviral_medications_for_pandemic_influenza&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
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جخدرئ  احة األم وؼير األم قد  اجررأةد رن اجبيئنئ  اجروثوقة بشؤن استخدام وفي اإلطئر نفسه، فإن اجر ي

 10.تقطع شوطئا طويالا نحو تاريم تدخال  احية أفضل جلفتيئ  واجنسئ 

  

 :التعليم

ة واالقتائدية جلتعليم، اإلهترئعييضرن تع ي  رخرهئ  اجتعليم هني اجطالب رن اجذزور واإلنئث اجعوابد 

ير رضئعؾ على اجتسهيل. ويهب أن يقود وهود تدابير قئبلة جلرقئرنة دوجيئا جرخرهئ  اجتعلم وقد يزون جه تؤث

بجودة  في هذا اجرهئل. وتقوم اجتدابير اجحئجية اجخئاة اإلهترئعياجرانفة بحسب اجهنس هاود بيئنئ  اجنوع 

 .علمفي هريع اجبلدان إجى حد زبير على اجردخال  وال تزفي جتقييم نتئبج اجت التعليم

ق ر  بسبب اجع    -جتماعيا  إ اتالفتيات المستبعد  معلومات أفضل عتوفير  في اجبيئنئ  رن اجثؽرا  اجرشخاة

رن حررئن ر دوج قئبم على االستبعئد  ُيعئنيناجلواتي رن اجرحترل أن  -أو االنترئ  اإلثني أو اإلعئقة 

جردارس وفي نتئبج تعلم رتدنية ألوجبك ، ررئ يإد  إجى رعدال  أدنى في االجتحئق بئاإلهترئعياجهنسي و

 .اجرلتحقين

بئإلضئفة إجى رئ يحدث جألعداد  ،انتقئل اجرراهقئ  رن اجتعليم إجى سوق اجعرل وهنئك ثؽرة اخرى تترثل في

اجزبيرة رن اجنسئ  اجشئبئ  في اجبلدان اجنئرية اجتي تفشل في تحقيق هذا اجتحول. ستسرح هذه اجرعلورئ  

وبئجرسئعدة في  ،رستادفة بتع ي  أهرية اجتعليم جلفتيئ  األزثر حررئنئا في اجنظئم اجتعليريجوضع اجسيئسئ  اج

 .إدرئهائ في سوق اجعرل

  

 :االقتصادية الفرص
تبر  اجحئهة إجى بيئنئ  ذا  نوعية هيدة رو عة حسب اجهنس في رهئال  اجعرل في اجقطئع ؼير اجرسري 

وجزن ال يتم ، ينشطن بزثئفة في هذه اجقطئعئ  نسئ  واجفتيئ اج حيث أن  ورإسسئ  اجقطئع ؼير اجرسري. 

في هذه اجرهئال  يتطلب وهود بيئنئ  رفالة عن  اجررأةوبدقة. إن فام تهربة  احتسئب أعدادهن رسريئا 

وأنواع وردى اجعرئجة ؼير  ،عرلان ؼير ردفوع األهر، برئ في ذجك اجبيئنئ  اجروثوقة حول استخدام اجوق 

 عن أنشطة تنظيم اجرشئريع. اجرسرية، فضال

 

اجتفئو  في اجردخول واألربئح جلنسئ ، ههرة اجيد اجعئرلة اجنسئبية  :وتشرل اجثؽرا  في اجبيئنئ  األخرى 

)برئ في ذجك اجسن، اجخائبص اجديروؼرافية األخرى، أسبئب اجاهرة، اجتحويال  اجررسلة وظروؾ اجعرل(، 

                                                                                                                                                                                           
Obesity 
  
Percentage suffering from undernourishment 
  
Health expenditure covered by government 
  
 قئبرة اجدول حسب نسبة االنتحئر
  
Total health expenditure (PPP) per capita 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemiology_of_obesity&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidemiology_of_obesity&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_health_expenditure_covered_by_government&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_health_expenditure_covered_by_government&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_total_health_expenditure_(PPP)_per_capita&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_total_health_expenditure_(PPP)_per_capita&action=edit&redlink=1
http://www.multilateralfund.org/81/Arabic/1/A8109.pdf
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رسري، واجلواتي ينتقلن رن جالنتقئل جلعرل اجرؤهور في اجقطئع اجاجتنقل بداعي اجعرل )أ  اجلواتي يتطلعن 

قئرة واإلنتئج اجرن جي إجى سوق اجعرل(، ورلزية األاول، واجحاول على اجخدرئ  اجرئجية. زذجك رحل اإل

واجقيود اجرئجية بطريقة أفضل جفام اجترزين االقتائد ،  اجررأةرن اجضرور  تقييم األاول اجتي ترلزائ 

رن اجدراسئ  االستقائبية اجوطنية اجقئبرة اجتي تسهل هذه اجرعلورئ  على  هد عدد قليل هداا وجزن يو

 .اجرستوى اجفرد 

في األنشطة اج راعية واألوضئع في اجعرئجة اج راعية  اجررأةاجبيئنئ  في اجقطئع اج راعي، وخئاة حاة 

 يث اجفرص االقتائدية. قيئس اإلنتئهية ؼير اجرسرية، تتادر قئبرة اجثؽرا  في اجبيئنئ  بين اجهنسين رن ح

اج راعية جلررأة واجعوارل اجتي تحدد هذه اإلنتئهية، برئ في ذجك اجحاول على األراضي واجروارد 

 .اج راعية، أرر ضرور  جتاريم اجسيئسئ  اج راعية اجرستندة إجى اجرعرفة اجهندرية

 

 

 :السياسياألم  
جذا رن اجرام هرع اجبيئنئ  عرورئا في هذا  ؛ب اجهنسئنية جلاراعهنئك بيئنئ  رحدودة جلؽئية بشؤن اجهوان

 ،واجررض ،اجخئاة بئجوفئة اإلهترئعياجرهئل بشزل أفضل، برئ في ذجك اجبيئنئ  اجقئبرة على اجنوع 

  ..واالستهئبئ  اجتزيفية جلاراعئ  واجعنؾ اجررتبط بئجاراعئ  ن وح اجقسر  اجنئهرين عن اجحروب،واج

في حين أن هذه اجرعلورئ   ئنئ  ضبيلة بشؤن األدوار اجقيئدية جلررأة في هاود اجسالم واألرنوهنئك أيضئ بي

 .على اجرستويئ  اجوطنية بشزل رنئسب 1325أسئسية جراد تنفيذ قرار األرم اجرتحدة رقم 

 

وتاريم  ،وقد شزل اجنقص في اجبيئنئ  عقبة ربيسية في قيئس اجفروق وعدم اجرسئواة بين اجهنسين

وتقييم نتئبج  ،وتوسيع اجفرص اجرتئحة جائ في اجرهترع ،وبرارج تع ي  تقدم اجفتيئ  واجنسئ  ،سيئسئ اج

حيث ورن بينائ اجعراق وتؤثير اجتدخال  اإلنرئبية ذا  اجالة. وهذه اجرسؤجة أزثر حدة في اجبلدان اجنئرية 

 سعة اجبيئنئ  رحدودة جلؽئية. 

جرتخذ  اجقرار رن اهل وضع اجسيئسئ  اجنئهحة واجرالبرة جتقليص  ياجرتوفرة حئجيئ ال يزفاجرعلورئ   إن 

اجفهوة بين اجررأة واجرهل في ادوارهرئ االهترئعية واجتي يرزن جلررأة ان يبدع في اجزثير رنائ جلواول اجى 

 يهب وضع حلول قئبرة على أدجة فعئجة جرعئجهة هذه ، أذ ةرهترع رتطور و رتقدم رن هريع رنئحي اجحيئ

 واجرهترع.  اجررأةجائجح  -سئوئ اجر

أيضئا إجى وهود اجر يد رن اجرعلورئ  اجرفيدة جزل رن  اإلهترئعيقد يإد  سد اجثؽرا  في بيئنئ  اجنوع 

 .اجنسئ  واجرهئل، جتطوير سيئسئ  أفضل يستفيد رنائ اجهريع
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 سد ث رات البيانات

 

 :السياسات العامةفي  اإلجتماعيإدراج النوع 

 زثيراا اذا رئ تم أخذه بعين االعتبئر في في اجرنظورة اإلحائبية اجوطنية اإلهترئعيعريم اجنوع سيسال ت

بشزل دور  ورن اجرام  جحإحائ اجوطنية اجتي ينفذهئ اجهائ  اجررز    حائ ا استراتيهيئ   تطوير اإل

سئ  اجقطئعية اجوطنية ربط بين االستراتيهيئ  اإلحائبية وأطر اجسيئسئ  اإلنرئبية اجوطنية أو اجسيئاج

أو اجطلب اجدوجي )األهداؾ اإلنرئبية جألجفية  اإلهترئعياجخئاة برئ في ذجك اجسيئسئ  اجرتعلقة بئجنوع 

 .واجربئدرا  اجدوجية األخرى(

توفر اجربئدرا  اجدوجية اجرختلفة دعرئا قيرئا ، هيداا واإلقرار بائ اإلهترئعييهب فام أهرية إحائ ا  اجنوع 

ع ي  اإلقرار باذه اجقضية. في اجسنوا  األخيرة، اتخذ  بضعة وزئال  خطوا  جوضع تحديد في فام وت

اجتي يتوهب على اجبلدان واجرنظرئ  اإلحائبية اجوطنية  اإلهترئعيرناهي جثؽرا  رعينة في بيئنئ  اجنوع 

رزة بين أن ترز  عليائ جتحسين اجسيئسئ  اجروهاة نحو اجنسئ . وقد هرع  رهروعة اجخبرا  اجرشت

رن (" رهروعة دنيئ IAEG – GS")اإلهترئعياجوزئال  اجتئبعة جألرم اجرتحدة واجرعنية بإحائ ا  اجنوع 

 ،وقسرتام إجى ثالث فبئ ، بحسب وضوحائ اجرفئهيري اإلهترئعيرإشراا زريئا إلحائ ا  اجنوع  52

دخئل تعديال  على هذه وضع واقتراح إ IAEG-GS وإنتئهائ اجرنتظم. تواال اجـ ،ورعئييرهئ اجدوجية

فيرئ يدخل عدد رن اجوزئال  اجدوجية أيضئا رتؽيرا  جلرهروعة اجدنيئ. وهذا يشرل هيبة  ؛اجرإشرا  وتانيفائ

، طرح  رهروعة رن اجرإشرا  2015األرم اجرتحدة جلررأة اجتي، زه   رن إطئر اجتنرية بعد عئم 

ورن خالل رشروع األدجة واجبيئنئ  جلرسئواة بين . 2013ح يران  في يونيو/ اجررأةاجرقترحة بشؤن ترزين 

، تتعئون شعبة اإلحائ ا  في األرم اجرتحدة وهيبة األرم اجرتحدة جلررأة أيضئا جوضع (EDGE) اجهنسين

جتحديد واجربئدئ اجتوهياية اجرناهية جهرع اجبيئنئ  عن األاول اجرئدية واجرئجية اجقئبرة على اجهنس؛ 

 .في اجبيئنئ  ذا  اجالة بئجسيئسئ  واقتراح سبل جحل اجثؽرا 

أنه رارئ زئن اإلنتئج اإلحائبي، تقر خئرطة اجطريق   يرزن وضع ،رسم اجسيئسئ وخالل عرلية تاريم 

يهب أن يإخذ اجبعد اجهنسئني في االعتبئر. فيتم بئجتئجي احتسئب اجرنظور اجهنسئني اجرناهي في هريع 

سئني في هرع اجبيئنئ  وإادارهئ. وتزون "هنسنة" خطوا  اجتاريم و يئدة فرص درج اجبعد اجهن

استراتيهيئ  قطئعية رحددة رثل اج راعة، رام هداا أيضئا في درج اجرنظور اجهنسئني على هريع 

 .اجرستويئ 

يرزن استؽالل اجطرق اجرختلفة جتحليل اجبيئنئ  اجقئبرة أزثر جتوفير رعلورئ  ؼنية أزثر عن اجفتيئ  واجنسئ . 

ل اجرسوح اجتي تؽطي رواضيع رختلفة رع بعضائ اجبعض، إذا زئن  تؽطي اجفترة اج رنية ويرزن استزرئ

واجسيئق نفسه، بؽية  يئدة تطور اجبيئنئ  واجرسئعدة في رعئجهة اجرسئبل األوسع نطئقئا اجتي قد يزون رن 

 ،وعرقائ ،اجررأةاجاعب رعئجهتائ برادر واحد فقط. رن اجرام أيضئا ربط بيئنئ  اجنتئبج بشؤن عرر 

 اجررأةأن رإشرا  وضع ة واالقتائدية األخرى، إذ اإلهترئعيواجخائبص  ،ودخلائ ،ةاإلهترئعيوحئجتائ 

بشزل زبير وفق هذه اجرتؽيرا . ويرزن أيضئا إثرا  قواعد اجبيئنئ  اجقئبرة رن خالل إضئفة  تختلؾيرزن أن 

 تنوعة.ر ينئ عوحدا  رحددة رع أسبلة هديدة على أداة رسح وإطئر أخذ 
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، رثل اجسهال  اجردنية اإلهترئعيزرئ أن اجدعم اجقو  واجدابم جرائدر اجرعلورئ  اجائرة اجخئاة بئجنوع 

واجرسئزن  ،وتعدادا  اجسزئن ،واجحيوية )رادر هئم جلرعلورئ  بشؤن وقوع األحداث اجحيوية وخائباائ(

درج اجهوانب اجرتعلقة بئجنوع إذا تم  اإلهترئعي)يرزن تع ي  اجقدرة على إادار إحائ ا  اجنوع 

رسوحئ  اجقوى اجعئرلة )ال يتم تسهيل رسئهرة  -في هذه اجتعدادا ( ورسوحئ  استخدام اجوق   اإلهترئعي

 .بشزل احيح في إطئر نظئم اجحسئبئ  اجقورية(، رام هداا أيضئا  اجررأة

 

في عرلية إعئدة بنئ   ترئعياإلهعد اجنوع بؤهرية بُ  1483قر رشروع قرار رهلس األرن اجدوجي رقم أجقد 

 اجررأة، اجسالم واألرن، واجذ  هعل حقوق ئجررأةاجرتعلق ب 1325اجعراق، رذزراا برشروع اجقرار رقم 

اجتخطيط جلرسئعدا  وعنئار ررتبطة ارتبئطئا وثيقئا برنئقشئ  اجسالم،  اإلهترئعياإلنسئنية ونظرة اجنوع 

ئدة بنئ  اجرهترعئ  اجرر قة رن اجحروب وآثئرهئ. تبعئا جذجك، عرليئ  حفظ اجسالم، وعرليئ  إعواإلنسئنية، 

رنذ بداية أ  رارة أو ربئدرة جلحرص على تاريم اجبرارج  اإلهترئعيابح رن اجواهب إدرئج اجنوع أ

اجرسئعدة، وواجرهل على حٍد سوا  رن رنظور اجحرئية،  اجررأةواجايزليئ  بؤسلوب يخئطب احتيئهئ  

 11 .نئوإعئدة اجب ،اجعداجةو

 

 :اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

، وهنئ تثئر جرئ يرزن توفيره رن رعلورئ  وفقئا اإلهترئعي اجنوع إحائ ا  يرزن اجواول اجى رتطلبئ  

 ،اجعديد رن اجتسئإال  اجتي تسئعد في تحديد رتطلبئ  رسم اجسيئسئ  اجعئرة ووضع اجخطط اجقايرة

 تي:ؤوزرئ ياإلهترئعي نوع في رهئل اجاألهل واجطويلة  ،واجرتوسطة

 اجررأةواجرهل، اجبنئ  واألوالد؟ هل هنئك فروق واضحة بين  اجررأةزيؾ يختلؾ تؤثير اجاراع على .1

وسئبل اجتعقيم، واجطرق، وواجرهل بئجنظر إجى ظروؾ وأحداث خئاة رثل تدرير اجرنئ ل، 

 اجخ؟ ....اجرنئ ل واألسواق، و

اجوجد؟ رئ هي اجروارد/ وسئبل اجرسئعدة اجتي واجبن ، و، اجررأةورئ هي آجيئ  اجتؤقلم اجخئاة بئجرهل، .2

 يستخدروهئ جلبقئ ؟ هل هذه اجرواد واجوسئبل رعرضة جلخطر أو رستؽلة خئرج طئقئتائ؟ جرئذا؟

هل فرص اجواول جلروارد اجرتئحة جلررأة رسئوية جلرهل في اجرعئفئة وإعئدة اجبنئ  )اجروارد .3

رئ هي اجظروؾ أو األفعئل اجتي يرزن أن تسئعد في  يئدة واول  ؟ية(واجرئداجتقنية، واإلنسئنية، 

 د؟إجى هذه اجروار اجررأة

في اجبيبة اجحئجية؟  اجررأةرئ هي هيزليئ  اجقوة في اجرهترعئ ؟ رئ هي اجرخئطر واجتاديدا  اجتي تواهه .4

 وسط، واجبعيد؟اجرتوزيؾ يرزن إ اجة هذه اجرخئطر واجتاديدا  أو اجحد رنائ على اجردى اجقاير، 

االستثنئ  رن  اجتاريش اجسيئسي/ووخاوائا اجعنؾ اجرن جي،  ؛اجرخئطر قد تتضرن  يئدة في اجعنؾ)

 م.....اجخ (.اجعرلية اجسيئسية اجررتبطة ببنئ  اجسال
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في اجرسئهرة واالستفئدة رن  اجررأةرئ هي اجرواقؾ اجسئبدة، دينية أو ثقئفية، واجتي تإثر على قدرة .5

األعراؾ، واجررئرسئ  ال تشزل وئة وإعئدة اجبنئ ؟ زيؾ يرزن اجتؤزد أن هذه اجرواقؾ، هاود اجرعئف

 اجخ؟....اجتعليم واجفرص، ورسئٍو جلروارد،  واجبن  بواولٍ  اجررأةحئه اا أرئم ترتع 

في عرلية انع اجقرار، وعلى أعلى اجرستويئ ؟ رئ هي اجخطوا  اجتفايلية اجتي  اجررأةهل تشئرك .6

واجبن  رن اجرسئهرة واجرشئرزة  اجررأةد رن رشئرزتائ؟ رئ هي اجعوابق اجتي ترنع يرزن أن ت ي

 .اجفعئجة في عرلية انع اجقرار

رئ هي اجبرارج اجرتوفرة حئجيئا جتهنب رواهاة اجعنؾ، اإلسئ ة واالستؽالل ضد اجنسئ  واجبنئ ؟ هل .7

عرليئ  دعم واستيعئب اجنئهين؟ تقوم هذه اجبرارج بإشراك اجرهترعئ  اجرحلية برهئجائ ونسئبائ في 

وتهنب االستؽالل واإلسئ ة جلنسئ  واجبنئ ؟ هل تتوفر رالها آرنة  ،هل هنئك آجيئ  جرراقبة اجبرارج

وخدرئ  رسئندة جلنسئ  واجبنئ ، خاوائا اجالهبئ  رنان، اجنسئ  اجلواتي بدون رفقة رهئجان 

جفعئجة بئجنسبة جحإسئ ة واالستؽالل اجهنسي أو واجرستؽال . رئ هي اآلجيئ  اجرتوفرة جتهنب اجرواهاة ا

 .اإلنسئنية اجرعرفة ضرن نشئطئ  هيبة األرم اجرتحدة اجررأةأ  نوع رن اإلسئ ة جحقوق 

هل تتوفر حئجيئا برارج تدريب اجقيئدا  وبنئ  اجزفئ ا  جلررأة؟ زيؾ تقوم اجنسئ  بتنظيم أنفسان في .8

هل يوهد شبزئ  عرل بين رهروعئ  اجرهترع اجردني، رهترعئتان اجرحلية ورهترعئتان بشزل عئم؟ 

 ؟اجررأةوخاوائا رإسسئ  

اجرهل واجرراهقين في واجرسإوجيئ ، واجفرص اجرتئحة جلررأة، واالستراتيهيئ ، وزيؾ تتؤثر األدوار، .9

األوضئع اجرضطربة؟ زيؾ تؽير  هذه عبر اجسنوا  اجعشر اجسئبقة وخالل اجفترة اجحئجية رن 

 االضطراب؟

رن اجقطئعئ  اجرختلفة في اجرهترع؟ هل يإثر اجرحيط اجذ   اجررأةثر رتبئين على أزئن هنئك  هل .10

)ابؽة( فردية أو دينية، على اجعالقئ  بين  ةثنيإ، سوا اا زئن ريفيئا أو ردنيئا، ذو اجررأةتعيش فيه 

 )اجعالقئ  اجهندرية( في رنطقة رعينة؟ اإلهترئعياجنوع 

لة بئجنسبة جلهنس واجعرر؟رئ هي اجبيئنئ  اجرتوفرة .11  عن زل قطئع؟ هل هذه اجبيئنئ  رفا 

زيؾ يرزن هرع وتفايل اجرعلورئ  جتؤخذ بعين االعتبئر األرارل واجبيو  اجررإوسة رن قبل اررأة، .12

ل نسبة   زبر رن اجرعتئد، خالل وبعد اجن اعئ ؟أواجتي رن اجررهح أن تشزا

، اجوجد واجبن ، خالل اجن اعئ ؟ هل ُتراعى اجررأةبعئد على اجرهل وزيؾ اختلؾ تؤثير اجن وح واإل.13

احتيئهئ  اجعئبدين رن اجرهئل واجنسئ ، خاوائا ربئ  اجبيو ؟ هل تقدر اجنسئ  اجالهبئ  ذو  

اجدخل اجرحدود أو اجرعدوم اجعودة إجى أرئزن سزنان اجسئبقة؟ إجى أ  ردى تإثر اجنسئ  على قرار 

قرار اجعودة؟ زيؾ ستتوف ر هذه اجرعلورئ  جلرهروعئ  اجعودة ورئ هي اجعوارل األهم في انع 

 اجرختاة بئجالهبين في اجدول اجرهئورة؟

 هل يترز ن األوالد واجبنئ  رن اجواول بئجتسئو  إجى فرص آرنة جلتحفي  واجتفئعل ؼير اجعنيؾ؟.14

اجرعئفئة  عد اجهندر ( في عرليئ )اجبُ  اإلهترئعيعد اجنوع زيؾ عئجج اجرد اجحئجي جألسرة اجدوجية بُ .15

وإعئدة اجبنئ ؟ هل تقوم اجرإسسئ  اجدوجية بتعيين أو تدريب اجرهئل واجنسئ  بنسب رتسئوية جلرنئاب 

خالل اجتخطيط، اجتنفيذ، واجرراقبة  اإلهترئعياجدوجية واجرحلية؟ رئذا يرزن عرله جتقوية إدرئج اجنوع 

 .واجتقييم
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ئبعة تم  تعيين نقطة رحور هندرية جرت هل هنئك توا ن هندر  في فريق تقييم االحتيئهئ ، وهل.16

 .وتقديم اجدعم اجتقني جلفريق

 

 :(نمو جا   التعليم األولي )االبتدائيفي  اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

 يرزن اثئرة اجتسئإال  االتية جلواول اجى هذه اجرتطلبئ :و 

ين وإداريئ ، وفي هل تتواهد أرقئم رتسئوية رن اجنسئ  واجرهئل زردرسين وردرسئ ، إداري (1

رنئاب قيئدية أخرى في اجتعليم، ضرن اجفبة اجشعبية اجرتؤثرة بئختالل اجنظئم؟ زيؾ يرزن جاإال  

   خالل األ رئ ؟ئاخذ أدوار قيئدية في عرلية توفير اجتعليم واجرحئفظة على تعليم األوالد واجبن

ؾ تختلؾ هذه اجعوابق عند اجنظر رئ هي اجعوابق اإلضئفية جلتعلم في اجبيبة اجحئجية اجرضطربة؟ زي (2

جألوالد واجبنئ ؟ رئ األسبئب اجزئرنة ورا  هذا اجرنحى؟ زيؾ يرزن جهائ  اجتعليم أن يتئبع ويعئجج 

 هذا اجرنحى؟

تخذ  جتوفير االحتيئهئ  اجخئاة جلرقعدين، األيتئم، اجرنفالين عن أوجيئ  إرئ هي اجخطوا  اجتي  (3

 ؟رهمأرورهم، وؼي

واألدوار  ،أسئجيب اجتعليم اجبديلة أو ؼير اجرسرية اجنقئط اجحسئسة اجرختلفة زيؾ يرزن أن تعئجج (4

 واجرسإوجيئ  اجرتؽيرة بئجنسبة جألوالد واجبنئ  في ظل اجظروؾ اجحئجية؟

هل تتوفر برارج تعليرية جرزئفحة استعرئل اجرخدرا ، وتهنب األرراض اجهنسية اجرعدية زئإليد ،  (5

 .وخاوائا جلبنئ 

 هل تترزن اجبنئ  رن اجتنقل إجى اجردرسة بؤرئن؟ (6

 

 :التعليم العاليفي  اإلجتماعيالنوع  حصاءاتإمتطلبات 

 

هل تتواهد أرقئم رتسئوية رن اجنسئ  واجرهئل زردرسين وردرسئ ، إداريين وإداريئ ، ورنئاب  (1

ن جاإال  اخذ أدوار قيئدية أخرى في اجتعليم، ضرن اجفبة اجشعبية اجرتؤثرة بئختالل اجنظئم؟ زيؾ يرز

   خالل األ رئ ؟ئقيئدية في عرلية اجتوفير واجرحئفظة على تعليم األوالد واجبن

، رراض اجرعدية االخرىاألهل تتوفر برارج تعليرية جرزئفحة استعرئل اجرخدرا ، وتهنب  (2

 .وخاوائا جلبنئ 

 بؤرئن؟ اجزلية واجهئرعة هل تترزن اجبنئ  رن اجتنقل إجى (3
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 :الصحة والت  يةفي  اإلجتماعيالنوع ءات حصاإمتطلبات 

يسئعد قطئع اجاحة في ن أجوقتائ، وزيؾ يرزن  اجررأةعب  اجرعئية على استعرئل ثر أرئ هو  (1

 في اجحرزة، واجواول جلروارد واجتعليم؟ اجررأةرعئجهة هذه اجعقبة األسئسية جحرية 

إجى  اجررأة واولتحسين زيؾ تسئهم اجنسئ  اجعئرال  في قطئع اجاحة في نشر اجرعلورئ  و (2

 خدرئ  اجتطعيم؟

هل تتوفر خدرئ  اجاحة اإلنهئبية في اجرستشفيئ ، اجعيئدا ، واجرنشآ  اجطبية األخرى جلرهئل،  (3

 واجرراهقين؟ ،اجنسئ و

 جعئرلي اجقطئع اجاحي؟ اإلهترئعيإجى أ  ردى يتوفر تدريب اجاحة اإلنهئبية اجحسئس جلنوع  (4

 ،جألخطئر اجررأةجة اجذ  عئدة رئ يرافق اجاراعئ  على حسئسية انايئر اجنظئم واجعدار ث  أهل  (5

ضائ جلعنؾ اجربني على اجنوع   ؟اإلهترئعيوتعر 

؟ هل يتوفر تدريب في اإلهترئعيرئ هي اآلجيئ  اجرتوفرة جلتعئرل رع اجعنؾ اجربني على اجنوع  (6

ئال  اجتعرؾ على اجتوعية جعئرلي اإلؼئثة اجرحليين واجدوجيين، وخاوائا اجذين يعرلون في ره

واالستشئرا ؟ إجى أ  حد تتوفر اجخدرئ  اجرسئندة زئجرالها جحرئية  ،حئال  اجعنؾ، واإلحئجة

 ضحئيئ اجعنؾ اجهنسي؟

 وحقوق اإلنسئن؟ اإلهترئعيهل يتلقى  اجعسزريون اجتدريب اجتثقيفي على اجعنؾ اجربني على اجنوع  (7

واجرراهق/ة، خاوائا في  ،اجرهلوة جلررأة، هل تتواهد ثؽرا  في تقديم اجخدرئ  اجاحية اجردره (8

 رهئل اجاحة اإلنهئبية؟

رئ هي اجبرارج اجرتوفرة جلتعئرل رع االحتيئهئ  اجنفسية جلرهترع، وعلى وهه األخص جلررأة  (9

 واجبن ؟

 جلردنيين واجعرئل اجدوجيين؟  HIV/هل تتوفر تسايال  فحص اإليد  (10

 ؟ؽير ررئرسئ  اإلطعئم في حئال  اجطوارئهل اجتؽذية رتسئوية جألوالد واجبنئ ؟ زيؾ تت (11

زيؾ  اد اجتواهد اجعسزر  واجقتئجي رن خطورة تعرض اجرهئل واجنسئ  النتائزئ  حقوق اإلنسئن،  (12

؟ زيؾ يإثر تسريح اجهنود وإ اجة اجوهود اإلهترئعيواجتي تتضرن اجعنؾ اجربني على اجنوع 

 واجرهل ونوعية حيئتام؟ اجررأةاجعسزر  على احة 
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 :تنظيف وتعقيم المياهو توفرفي  اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

 

اجبنك اآلسيو  جلتنرية البحة ررهعية عن تنظيؾ وتعقيم اجريئه، وهذه اجالبحة  هيوفريرزن االستنئد اجى رئ 

ل هذه اجبعد اجهندر  بعين االعتبئر في هذا اجقطئع. رن اجرتوهب استعرئخذ أتوفر هيزلية هيدة اجبنئ  عند 

 12. اجايزلية عند إهرا  اجتقييم في هذا اجقطئع

 اجبنئ  واألوالد، في اجواول إجى تسايال  رئبية اجررأةرئ هي اجعوابق أرئم اجرهل و ،

رنئسبة واحية، نوعية وزرية رالبرة، رادر ؼير رتقطع، رادر قريب، تزنوجوهيئ 

 ؟رقبول ثقئفيئا سلوب إبرنئسبة، ايئنة، 

 ؟اجررأةواجعئدا  اجنظئفية عند  ئهئ االحتي رة الهل تم ر 

  

 :االتصاالتفي مجال  اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

  إجى اجبرارج اإلعالرية رن حيث اإلخراج، اجنشر، واجواول إجى  اجررأةرئ ردى واول

 اجرعلورئ ؟

 

 :ال راعة واألم  ال  ائيفي  اإلجتماعيالنوع  حصاءاتإمتطلبات 

 

o  فئعلة في اجرهترع عند اجتطرق إجى روضوع االستعرئل اجؽذابي. هل هل هنئك هيزليئ  قوة

يتم إسئ ة استؽالل اجطعئم زسالح أو جخدرة فبة رعينة فقط؟ رئ هي األدوار اجرختلفة جلرهل 

في إدارة اجؽذا  على رستوى اجبي ؟ رن يقوم بئستالم اجرسئعدا  اجؽذابية بئجنيئبة  اجررأةو

بتقديم احتيئهئ  األسرة اجؽذابية على االحتيئهئ   اجررأةو عن اجرن ل، وهل يقوم اجرهل أ

جتع ي   اجررأةاجشخاية جلبقئ ؟ هل رن اجررزن تطبيق فزرة إادار بطئقئ  اجتروين بئسم 

 .سيطرتائ على اجؽذا 

o  اجعرر، واجفروقئ  األخرى بين وضرن اجرهروعئ  على اإلهترئعيزيؾ يإثر اجنوع ،

 اجؽذابي؟حسئسية اجفرد النعدام األرن 

o واألطفئل إجيه؟ رئ هي احتيئهئتام  اجررأةرئ هو نوع وزرية اجطعئم اجذ  يال اجرهل و

وزيؾ تحال اجثؽرا  بين اجحئهة  ،وأين ،اجزرية؟ زيؾ يقورون بئجحاول على اجطعئم

 واالستاالك؟

o هل بعض هذه اآلجيئ  ؼير رستدارة؟ ؟رئ هي آجيئ  اجتزيؾ اجؽذابي عند اجنئس 

                                                           
12

 http://www.adb.org/Documents/Manuals/Gender_Checklists/Water/gender_checklist_water.pdf 
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o   األرن اجؽذابي واجتنرية؟ هل اجرعلورئ  اجرهرعة جاذه اجرإشرا  رفالة رئ هي رإشرا

 اجنئتهة؟ اجربئدرا عرلية اجتقييم ستحدد شزل ن ألعلى أسئس اجهنس، خاوائا 

 

واإلدارة العامة  ،وإدارة الحكم المحلية ،تنمية المجتم  في مجال اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

 -: ة(اإلجتماعيدمات حكم القانو ، والخو)القضاء، 

 

  ويقوم على حرئيتائ؟ هل ستزون  اجررأةهل سيدرك اجنظئم اجسيئسي اجقئدم أهرية حقوق

  قئدرة على اجتؤثير واجرشئرزة في اجعرلية اجسيئسية؟ اجررأة

   بطريقة  اإلهترئعياجخئاة وهرورائ خالل عرلية اإلاالح  اجررأةهل سيتم ذزر احتيئهئ

ة؟ اإلهترئعيورائراتائ ورن ثم والائ بئجخدرئ   اجررأةقدرا   رنئسبة؟ وهل سيتم إدراك

 اجررأةعالقئ  اهترئعية اقتائدية تعود على  اإلهترئعيوهل ستزون نتيهة هذا اإلاالح 

 بئجفئبدة؟

  إجي  اجررأةواجرهل بشزل رختلؾ؟ هل تتعرض  اجررأةهل يإثر اجوضع األرني اجراهن على

؟ اجررأةعرؾ على أهم اجقضئيئ األرنية اجخئاة بئجرهل وأنواع رعينة رن اجعنؾ؟ هل تم اجت

وهل هنئك طرق آرنة ويرزن االعترئد عليائ تتيح جلررأة فراة اجتحدث عن أنواع اجعنؾ 

  ي تتعرض جائ؟تاج

  في  روقعئا  اجررأةوفي عرلية اجتخطيط؟ هل تحتل  ،في اجحزورة االنتقئجية اجررأةهل تم ضم

 ؟اإلهترئعين اجلهئن اجدستورية وهائ  نظر اجنوع ر  ض  تُ  عرلية انع اجقرار؟ وهل

   بفراة  اجررأة؟ هل يترتع اجرهل واجررأةاجرهل و رن هل تتضرن عرلية االنتخئبئ  زالا

رتسئوية جالنتخئب وجلرشئرزة في االنتخئبئ ؟ هل هنئك أية نسب جرقئعد رحددة جلرهئل 

را  اجنسئ  اجررشحئ  سوا  في واجنسئ  أو أل  فبة أخرى؟ هل هنئك فرص رتئحة جبنئ  قد

 االنتخئبئ  اجرحلية أو االنتخئبئ  اجوطنية؟

  هل هنئك أية هاود جبنئ  قدرة اجرهئل واجنسئ  حيث ت يد رن قدرتام على اجرشئرزة في

  إدارة اجحزم واجعرلية اجقضئبية؟

  حول اجرشئرزة في رختلؾ  اإلهترئعيهل هنئك رعلورئ  وبيئنئ  رقسرة حسب اجنوع

  ئن واجرهروعئ ؟اجله

  قئنون اإلهترئعيضرئن ، قئنون اجقئنون اإلرثهل هنئك أية خطط جرراهعة اجقوانين )رثل ،

واإلطئر اجرإسسي )رثل  ،اجسيئسئ  )رثل سيئسة اجريئه واجارؾ اجاحي(و(، اجطفل...

  ؟اإلهترئعيورإشرا  اجنوع  ،نظئم اإلدارة اجحئجي اجخئص بخدرئ  اجبنية اجتحتية(
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 -:وإعادة السالم ،وقف الصراع في اإلجتماعيالنوع  حصاءاتإات متطلب

 

  اإلنسئنية بعين االعتبئر في عرلية اإلاالح وعرلية تؤسيس  اجررأةهل تم أخذ حقوق

في عرلية إعئدة االستقرار؟ رئ هي اجوسئبل اجتي تم  اجررأةاجحزورة اجررثلة؟ هل تم شرل 

 ع اجرسلح؟اتخئذهئ رن أهل اجرسئواة بين ضحئيئ اجن ا

  اجوجد واجبن  خالل اجن اع؟ رئ هي اجررأةرئ هي األدوار اجرختلفة رئ بين اجرهل و ،

 تفسيراتام اجرختلفة ألسبئب اجن اع و زيؾ يتفئو  هذا رن رنطقة إجى أخرى؟

  زيؾ تؤثر زل رن اجرهئل واجنسئ ، األوالد واجبنئ  بئجن اع  بطريقة رختلفة؟ رئ هي نقئط

  ، وآجيئ  تزيفام، وزيؾ يتفئو  هذا االختالؾ رن رنطقة إجى أخرى؟ضعفام، ردود فعلام

  زيؾ تؽير  أدوار ورسإوجيئ  زل رن اجرهئل، اجنسئ ، األوالد واجبنئ  خالل اجعشر أعوام

اجسئبقة؟ رئ هي االحتيئهئ  اجهديدة  اجتي نته  وزيؾ تم اجتعئرل رع هذه االحتيئهئ ؟ رئ 

 يؾ تم دعم هذه اجفرص؟هي اجفرص اجهديدة اجتي أتيح  وز

   هل ترتلك اجنسئ  فرص رسئوية جفرص اجرهل جلرشئرزة في عرلية بنئ  اجسالم على

واجى  ،إجى بنئ  اجقدرا  ئا رتسئوي واجعئجري؟ هل يرتلزن واوالا  ،اجوطنيواجرستوى اجرحلي، 

 رائرا  أخرى تسئعد في عرلية بنئ  اجسالم؟

  ورائرا   ،رن أهل بنئ  اجسالم إجى بنئ  اجقدرا هل يرتلك اجرهئل واجنسئ  اجحرية جلواول

 أخرى تبني رثل هذه اجربئدرا ؟

 

 التراث الثقافي في اإلجتماعيالنوع  حصاءاتإمتطلبات 

في  اجررأةزيؾ يرزن حرئية وإعالن رسئهرئ  اجنسئ  في اجتراث اجثقئفي؟ رئ هو وضع  

 اجفنون واجقطئع اجثقئفي؟

في اجتئريخ اجسيئسي وزيؾ يرزن حفظ هذه األدوار  ةاجررأرئ هي األدوار اجتي جعبتائ  

  واستخدارائ بفئعلية في عرلية تطوير حزورة ررثلة؟

في اجحفئظ على اجتراث اجثقئفي وزيؾ يرزن دعم رثل هذه  اجررأةرئ هي رسئهرئ    

 ورسئهرتائ في اجحيئة اجثقئفية بشزل عئم؟ اجررأةاجرسئهرئ ؟ زيؾ يرزن  يئدة وهود 

بطريقة رختلفة على رر اجتئريخ اجثقئفي؟ ورئ هو  اجررأةرن اجرهل و ر زالا زيؾ تم تاوي 

اجدور اجذ  يرزن جألرم اجرتحدة أن تلعبه  في ضرئن ترثيل زل اجنئس في عرلية تدوين 

 اجتراث واجرحئفظة عليه؟

وزيؾ يرزن ضرئن انتقئل هذه اجرعرفة بشزل  اجررأةرئ هي اجرعرفة اجثقئفية اجتي بقي  رع   

رر؟ زيؾ يرزن جلرهترع االستفئدة رن ثروة اجروهبة واجخبرة اجتي سئهم فيائ اجنئس في رست

 ؟اإلهترئعيذجك اجرهترع على رر اجعاور، بؽض اجنظر عن هنسام ونوعام 

  اجواول إجى رواقع انع اجقرار في اجسيئسئ  اجثقئفية/ اجفنون واإلعالم؟ اجررأةهل تستطيع  
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واجواول إجيائ رتوفرة رهئنئ جزل اجعراقيين، بؽض  ،و يعائتوهل يعتبر إنتئج اجرعلورئ ،  

 ؟اإلهترئعياجنظر عن هنسام ونوعام 

زيؾ يرزن  اإلشئرة إجى األعراؾ واجرعئيير اجعئجرية برئ فيائ تلك اجتي تروج جلرسئواة في  

 في اجزتب واجرنئهج؟ اإلهترئعياجنوع 

رثلة عن اإلنتئهية في رهئل اجفنون، هل يؤخذ رقيئس اإلنتئهية االقتائدية بعين االعتبئر أ 

 اإلبداعية في هذه اجرهئال ؟ اجررأةرسئهرئ   وخاوائا  ؛واإلعالم ،اجتعليم اجثقئفيو

 

 ،والتطوير الحضر  ،الطرقو، وانيءالموالكارباء، في مجال  اإلجتماعيالنوع  حصاءاتإبات متطل

 واإلسكا 

 

ية تاريم اجبنية اجتحتية بعين خالل عرل اجررأةهل تم أخذ احتيئهئ  زل رن اجرهل و (1

 االعتبئر؟

 ،واجتي رن اجررزن أن تتؤثر ،هل هنئك اهترئم بئجرارئ  اجتي يقوم بائ اجرهئل واجنسئ  حئجيئا  (2

اجواول إجى اجرئ  واجوقود؟ هل سيإثر ورثل نقل األؼذية واجبضئبع األخرى إجى اجسوق، 

 جلبضئبع أو أية أنشطة ردرة جلدخل؟ ةاجررأروقع اجبنية اجتحتية اجرتعلقة بئجنقل على تسويق 

 

 

 تنمية القطاع الخاص في مجال اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

زيؾ تؤثر زل رن اجرهئل واجنسئ  بئجوضع االقتائد ؟ هل تعرض زل رن اجرهئل واجنسئ   (1

 اجواول إجى اجقروض واألراضي؟واجدخل، وفي نوع اجعرل اجذ  يقورون به،  تؽييرإجى 

 ،اجرلزيةوعلى األرض،  اجررأةن تهنب خسئرة اجرزئسب اجسئبقة اجرتعلقة بحاول زيؾ يرز (2

 واجثروة؟

 ؟اجررأةزيؾ تعرل اجنسئ  على االدخئر؟ وزيؾ يرزن دعم ادخئر  (3

 ؟رتسئوٍ  بشزلٍ  اجررأةهل تتوفر فرص بنئ  اجرائرا  جزل رن اجرهل و (4
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  مصادر الطبيعيةالبيئة والفي مجال  اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

 

ودخل اجرعيل جلرهل؟ ورئ  اجررأةزيؾ يرزن أن يإثر استؽالل اجرائدر اجطبيعية على دخل  (1

 في دورة اإلنتئج؟ اجررأةهو اجدور اجذ  تلعبه 

زيؾ يإثر تعرض اجنسئ  واجرهئل  جلتلوث اجبيبي على احتام ورعيشتام؟ زيؾ تإثر نتئبج  (2

  وفرص اجتعليم واجعرل؟ ،استؽالل اجوق و، رأةاجراجاحة اجسلبية في اجعئبلة على عرل 

زرديرة جلرائدر اجطبيعية؟ وعلى أ  اجرائدر  أو تقليديئا  قئنونيئا  ئجررأةهل تم االعتراؾ ب (3

رسإوجة بشزل عئم؟ ورئ هو أثر استاالح األراضي واجسيئسئ  على  اجررأةاجطبيعية تعتبر 

 األؼذية أو اجنئتج اجنقد ؟وجألراضي،  اجررأةواول 

رئ هي اجخائبص اجسزئنية جلسزئن اجراهرين رن رنطقة إجى رنطقة أخرى داخل اجدوجة؟  (4

زيؾ استطئعوا اجتزيؾ رع اجرنئطق اجتي ههروا إجيائ )واول ، أدوار ورسإوجيئ  

 رختلفة(؟

 

   قدرة عمل األل ام والتخلص مناا في مجال اإلجتماعيالنوع حصاءات إمتطلبات 

 ئال  اجواول إجى اجنسئ  واجبنئ ؟هل تراعي استراتيهيئ  االتا (1

وجتقديم رعلورئ  عئرة عن اجرنئطق اجتي  ،ج يئدة اجوعي اجنسوية هل تم تنظيم اجرنظرئ  (2

 وعن األجؽئم األرضية بشزل عئم؟ ،تحتو  أجؽئم ؼير رنفهرة بعد

هل هنئك انحيئ  في عرلية اجرسئعدا  اجطبية؟ هل تعطى األوجوية ألفراد اجهيش )في  (3

ر( بينرئ يهد اجردنيين اعوبة في اجواول إجى اجخدرئ  اجطبية؟ وهل يإد  األؼلب ذزو

 إجى بط  في عرلية واول خدرئ  اجطوارئ إجى اجنسئ ؟ اإلهترئعياجتقسيم حسب اجنوع 

رئ هي اجهاة اجرعنية بضحئيئ األجؽئم األرضية؟ وهل يقدم اجدعم اجال م جام؟ فيرئ يتعلق  (4

تقوم اجنسئ  واجبنئ  بتقديم اجرعئية جلهرحى على اجردى بنتئبج اجعنئية طويلة األرد، هل 

  اجبعيد بعد قيئران بتقديم خدرئ  فورية بعد اجحئدث؟

هل تإثر إائبئ  األجؽئم على اجرهئل واجنسئ  بطريقة رختلفة؟ على سبيل اجرثئل، هل يرتلك  (5

ئ األجؽئم اجطالق رن أ واهام ضحئي اجرت وهونأقل في اج واج؟  هل يستطيع  ئا فرا األبتر

 وذجك بسبب إائبئتام؟
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  :التسريحون ع السالح،  حصاءات في مجالإمتطلبات 

رن هم األشخئص اجذين تم تسريحام ورن هم األشخئص اجذين سوؾ يبقون زه   رن فريق إعئدة .1

 اجبنئ ؟ وهل ترتلك اجنسئ  نفس اجحق في اجتسريح زئجرهئل؟

وهل اجسالح وتسريح اجرهندين رن رختلؾ اجفبئ  ؟  ن عهل هنئك ترويل دابم جضرئن نهئح عرلية  .2

هنئك ترويل رخاص جلنسئ ؟ إذا جم يزن، رئ هي اجرقئييس اجروهودة جلتؤزد رن تقديم اجعنئية اجال رة 

 الحتيئهئتان؟

في رفئوضئ  اجسالم؟ وهل تم ترثيل اجنسئ  اجرقئتال ؟  نسويةهل هنئك أية اجت ارئ  جتؤسيس زوتئ .3

  ؟اجررأة  اجحئجية احتيئهئ  وهل تدرك اجرنظرئ

هل هنئك آجيئ  جضرئن اجرشئرزة اجسيئسية جلررأة اجرقئتلة وذجك بعد االنتخئبئ ؟ وهل هي رها ة .4

جلرشئرزة في رثل هذه اجعرليئ ؟ هل هي رها ة جلرشئرزة في نظئم ديرقراطي، ردني وسيئسي وهل 

 هي ردعورة جلقيئم بئألنشطة اجسيئسية؟

واجوطنية ضرن قئبرة  ،واإلقليرية ،اجرحلية اجنسويةقدم رن اجرنظرئ  هل تم وضع اجدعم اجر.5

اجرسئعدا  اجرقدرة جعرلية إعئدة اجتزئرل؟ وهل تم وضع رسئعدا  اجنسئ  اجقيئديئ  جلنسئ  اجرقئتال  

ن   واألرارل  سئبقئا  اجنسوية إجى اجحيئة اجردنية ضرن هذه اجقئبرة؟ هل تم تدريب اجرنظرئ   اجالتي ُعد 

 اجرقئتلة وخبراتائ؟ اجررأةالحتيئهئ   ةا رتفار تهعلائئجية بطريقة اجح

اجرقئتلة اجواول جه بساوجة؟ وهل يستادؾ هذا  اجررأةرع وهود نظئم ضرئن اهترئعي، هل تستطيع .6

 اجرقئتلة ويدعم رائراتائ؟ اجررأةاجنظئم احتيئهئ  

خالل فترة اجتسريح؟  اجررأةبه هل يستطيع االقتائد تقديم ودعم اجتدريب اجذ  رن اجررزن أن تطل.7

 وهل تم أخذ اجاعوبئ  واجرشئزل بعين االعتبئر؟

 اجررأةاجحق في اختيئر رزئن سزنائ في برارج إعئدة اجتوطين؟ هل تإخذ احتيئهئ   اجررأةهل ترتلك .8

 عند اجتخطيط جنقل اجرنئ ل؟ر األرنية بعين االعتبئ

 اإلهترئعييير واجرقئييس اجرحلية اجخئاة بئجنوع هل تعزس رهروعة اجتدريبئ  اجرقدرة جلررأة اجرعئ.9

 االقتائدية؟ اجررأةأم أن اجتدريب يسعى إجى  يئدتائ؟ وهل سي يد هذا أم يحد رن استقالجية 

اجاحية واجنفسية في إطئر عرلية اجتسريح؟ وهل تختلؾ احتيئهئتائ عن  اجررأةرئ هي أهم احتيئهئ  .10

 احتيئهئ  اجرهل؟

اجرقئتلة خالل وبعد اجاراع؟ وهل هنئك  اجررأةجهنسي اجذ  تتعرض جه هل هنئك وعي بئجعنؾ ا.11

 واجحرئية؟ ،اإلرشئدوتسايال  جلرعئجهة، 

األررلة اجرقئتلة زرب جألسرة ويسرح جائ اجحاول على سزن  اجررأةو ،اجع بئ  اجررأةهل تعتبر .12

 وأرض؟ وهل هنئك قوانين جحرئية وضرئن حاوجان على األرض واجرئ ؟

ا  ،بئجعئر اجفعئجة اقتائديئا  اجررأةهرا ا  اجتي رن اجررزن اتخئذهئ جتهنب وام رئ هي اإل.13  وخاوائ

  تلك اجتي سئعد  خالل اجحرب؟

 في اجرنئطق اجحضرية؟ اجررأةهي اإلهرا ا  اجتي تم اتخئذهئ جلتطرق إجى روضوع أرن  رئ.14
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 13:في العراق اإلجتماعيواق  بيانات النوع 

، وحرص اجعئرلون في 2003تطورا  زرية ونوعية بئر ة بعد عئم  ياإلهترئعا  اجنوع  شاد  احائ

وتزنوجوهيئ اجرعلورئ  على توفير بعض اجبيئنئ  اجتي تخدم راسري اجسيئسئ   جحإحائ اجهائ  اجررز   

تخص وأخرى ، واألنثىدورية تخص اجرهل إادار إحائ ا  فتم ؛ اإلهترئعياجعئرة في رهئل اجنوع 

بعض اجرسوحئ  بطريقة اجعينة، وعلى رئ توفره اجرإسسئ  إهرا  االعترئد على ، وتم اإلهترئعياجنوع 

 اجحزورية رن رعلورئ  في هذا اجرهئل.

أوجوية  اإلهترئعيال نهد جروضوعة اجنوع  ،رتخذ  اجقرار في اجعراقأوجوجيئ  بعين االعتبئر أخذنئ واذا 

، وجاذا فئن أعالهزئرل زرئ عرضنئه في واضحة ررئ جم يشهع على توفير اجبيئنئ  اجرطلوبة بشزلائ اج

 .أوالا  اإلهترئعيفي استخدام و تحليل بيئنئ  اجنوع أُوجى رحدودية رئ يتوفر رن رعلورئ  يقؾ عقبة 

واجهنس عند اجؽئجبية رن اجعئرلين في  اإلهترئعيضعؾ اجقدرة على اجتريي  بين اجنوع أخرى فإن  ورن هاة 

 .اإلهترئعيهدوى في رهئل اجنوع ي بيئنئ  نوعية ذا  رإسسئ  اجدوجة جم يتح اجرهئل جتوف

 ،وبئجتئجي ال تتيح جلدارسين ؛اجرطلوبةاألوقئ  ال تتوفر اجرعلورئ  واجبيئنئ  في  ،بئالضئفة اجى ذجك

 .أهدافامواسعة في نهئح رائرام و اجواول اجى إرزئنئ  وراسري اجسيئسئ   ،وواضعي اجخطط

سإوجين عن احائ ا  اجتنرية اجبشرية واجنوع االهترئعي في اجهائ  ورن خالل اجلقئ ا  رع عدد رن اجر

اجبيئنئ  واجرعلورئ  اجرنشورة بشزل دور  في اجعراق تزئد تؽطي هريع أوضحوا أن اجررز   جالحائ ، 

نشطة رتطلبئ  راسري اجسيئسة اجعئرة في رهئل اجنوع االهترئعي زونائ تشرل هريع ررافق اجحيئة وهريع األ

رنائ، على سبيل اجرثئل ال  شروالا أزثر تزون أن هنئك بعض اجرعوقئ  اجتي ال تسئعد في وإن  ، يةاإلقتائد

واجتخطيط في رإسسئ  اجدوجة جرفاوم اجنوع أقسئم اإلحائ  اجحار، رحدودية اجتعئون بين اجعئرلين في 

 عئرة.اجسيئسئ  اجورسم ورتطلبئ  تايبة اجرعلورئ  اجتي تسئعد في وضع اجخطط اإلهترئعي 

تبين  ،في رهئل اجنوع االهترئعيجحإحائ  وبعد رراهعة اجرنشورا  اجتي يتيحائ ويوفرهئ اجهائ  اجررز   

، وعلى سبيل فيائ، فاي توفر اجرعلورئ  عن اجعئرلين في رإسسئ  اجدوجة حاراا  زبيراا  هنئك قاوراا أنَّ 

 14تية:آل  ااجرعلورئجحإحائ  ادر عن اجهائ  اجررز   تقرير آخر اجرثئل تضرن 

 

 :حائبيةاإلاجهداول 

 (2015: )عدد روظفي اجو ارا  واجهائ  ؼير ررتبطة بو ارة حسب اجهنس جعئم  1هدول )

: )عدد اجعئرلين واجحئجة اجتعليرية جلو ارا  واجهائ  ؼير اجررتبطة بو ارة حسب اجهنس  2هدول )

 (.2015جعئم 

دريبية داخل وخئرج اجعراق جلو ارا  : )عدد اجعئرلين اجرشئرزين في اجدورا  اجت 3هدول)

 (2015حسب اجهنس جعئم  واجهائ  ؼير اجررتبطة بو ارة

                                                           
13

 االرم اجرتحدة، تقويم احائ ا  اجنوع االهترئعي في اجعراق . 2009، نيويورك 
14

 في اجعراق 2018اجهائ  اجررز   جالحائ ، واقع اجنوع االهترئعي في ة ارا  ورإسسئ  اجدوجة  



24 
 

دارية واجو ارا  واجهائ  ؼير اجررتبطة بو ارة حسب اإل: )عدد اجعئرلين في اجرنئاب  4هدول )

 .(2015 اجهنس جعئم

 

نائ تفتقر إراقي رن هاة، زرئ جى اجشروجية جزئفة اجرهترع اجعإهذه اجرعلورئ  تفتقر  نَّ أوبئجتئجي نهد 

هل بيئن ردى اجتقئرب في توفير أخرى رن أحائ ا  اجرتئحة في بلدان بئإل اجى رقئرنتائ دوجيئا 

رنظرئ  وعالم، وسئبل اإل، وجبئحثيناواجقرار،  هترئعي جرتخذ اجرعلورئ  اجرطلوبة حول اجنوع اإل

 حين، واجهراور بشزل عئم.اجرئنوعين، اجرشر  واجرنظرئ  اجدوجية، و ،اجرهترع اجردني

ن هنئك بعض اجرسوحئ  تتضرن بعض اجرعلورئ  عن اجنوع االهترئعي أاجهدير بئجذزر ورن 

حوال سرة، رسوحئ  اجتشؽيل واجبطئجة، رسوحئ  األ: رسوحئ  األرثالا  ،بشزل رقتضب ورهت   

 اجرعيشية.

 

وبؽية تطوير  2009رتحدة الاالرم ااجنوع االهترئعي في اجعراق واجذ  نشرته  بنئ  على تقويم إحائ ا 

 15:بئآلتي هئ   اجتوايئ  اجتئجية ،اإلهترئعيواجرعلورئ  اجرتزئرلة حول اجنوع اجبيئنئ  وتحسين توفير 

 ، ورن اجرام اجترزي  على هئنبين:اإلحائ ا في  اإلهترئعي يئدة درج رنظور اجنوع 

إسترئرة جوهيئ اجرعلورئ  وتزنو جحإحائ تضرين اجرسوح اجتي ينفذهئ اجهائ  اجررز    . أ

 ائ.أوضئععن اجرطلوبة واإلضئفية جلحاول على اجرعلورئ   ئجررأةخئاة ب

 رإشراته.و اإلهترئعيتنفيذ عدد رن اجرسوحئ  اجرتخااة بئجنوع  . ب

 .اإلهترئعياجنوع  إنتئج إحائ ا اجنسئ  في عرلية ور د   يئدة .1

 االجت ام اجطوعي بقواعد نشر اجبيئنئ .تؤزيد .2

 برئ يتوافق رع نظئم اجنشر اجعئم.اإلحائ ا  حسين توقيتئ  ودورية نشر تطوير وت.3

اجتحليل اجرراعي جلنوع تحليل اجبيئنئ  وهرعائ برئ يتنئسب وحئهئ   أدوا رراهعة رفئهيم و.4

 .اإلهترئعي

 اجرنئسبة.اإلحائبية ودرهائ بئجطرق  اإلهترئعياجنوع إحائ ا  رراهعة فهوة .5

ورإشراته، رع االستفئدة  اإلهترئعياجنوع إحائ ا  قبل وضع استراتيهية رتطورة جرست.6

 تحليلائ.وأسئجيب  دوا واألواجرإشرا  اجبيئنئ  إنتئج اجقاوى رن اجرسئعدا  اجدوجية في 

 عدد رن اجراترين.أزبر تنويع وسئبل اجنشر جتتئح اجبيئنئ  اجى .7

 في اجعراق. اإلهترئعيانشئ  قئعدة بيئنئ  رتخااة وشئرلة جلنوع .8

 .اإلهترئعيرنظرئ  اجرهترع اجردني اجفعئجة في رهئل اجترويج جلنوع ك إشرا.9

اجدوجة على رفئهيم وأها ة اجعئرلين في رإسسئ  جتطوير إرزئنئ   يئدة فرص اجتدريب .10

 .اإلهترئعياجنوع 

رتخااة في رهئل  بحوثدراسئ  وإعداد تشهيع اجبئحثين وطلبة اجدراسئ  اجعليئ على .11

 .اإلهترئعياجنوع 

                                                           
15

 نوع االهترئعي في اجعراق. االرم اجرتحدة، تقويم احائ ا  اج 2009نيويورك  
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 في العراق: اإلجتماعيالنوع إحصاءات استخدام مدى 

 اجسيئسئ  اجعئرة واجخطط اجرعدة في اجعراق:

األهل، و اجخطط االستراتيهية طويلة  ،واجخطط اجخرسية ،واجروا نئ  ،جو راهعنئ اجخطط اجسنوية

جلنوع  و تلرسنئ رئ تضرنته رن رإشرا اآلن، وجحد  2003واجسيئسئ  اجعئرة اجتي وضع  في اجعراق رنذ 

 :اآلتيجوهدنئ  ،اإلهترئعي

 

 :األخرى: اجخطط اجسنوية جلو ارا  ورإسسئ  اجدوجة أوالا 

ونفذتائ بعض اجو ارا  واجرإسسئ  في اجعراق )و ارة اجاحة،  أعدتائ رن خالل رراهعة اجخطط اجتي

ة، اإلهترئعيشإون اجرلؽئة، و ارة اجعرل واجاإلنسئن ، و ارة حقوق واإلعرئرو ارة اجتربية، و ارة االسزئن 

رإشرا  تضرنائ في أية وال إشئرا   أية رفوضية االنتخئبئ ، ديوان اجرقئبة اجرئجية االتحئد ( جرئ وهدنئ

لة زبيرة في وا   ،هذه اجو ارا  واجرإسسئ  اجرختئرة جائ رسئس أن   ، بئجرؼم رناإلهترئعيرهئل اجنوع 

ررئ  ؛اإلهترئعياجنوع أسئس االنتائزئ  اجقئبرة على وتقليل  ،تنفيذ اجسيئسئ  اجرطلوبة في تقليص اجفهوا 

ئ  اإلهترئعييإشر عدم االهترئم رن رتخذ  اجقرار في هذه اجرإسسئ  بروضوعة اجنوع  جهالام إر 

 . أوجويئتام أبداا ضرن إدراهه جعدم أو بئجروضوع بشزل عئم، 

 

 :: اجروا نئ  اجسنوية االتحئديةثئنيئا 

دَّ  تي رن اجروا نئ  اجأ  جم تتضرن  ، وجم اإلهترئعيتخايائ  جلنوع اآلن أية وجحد  2003رنذ أُع 

في  اإلهترئعيجلنوع  رستهيبةٍ  روا نةٍ إلعداد   وهنئك رحئوال ٍ ؛ اإلهترئعيتتعلق بئجنوع  أية أهداؾ تتضرن 

 اجرستقبل اجقريب.

 

 :1325األرري اجخطة اجوطنية جتنفيذ اجقرار : ثئجثئا 

وضعائ و تنفيذهئ بئجشرازة بين اجرإسسئ  اجحزورية ورإسسئ  اجرهترع اجردني، تعتبر هذه اجخطة، اجتي تم 

ع   اجخطط اجتي أفضل رن  في جلررأة ة اإلهترئعيواألدوار  اإلهترئعيفي اجعراق في رهئل اجنوع ُوض 

 اجعراق، وتضرن  اجزثير رن اجرعلورئ  واجبيئنئ  ذا  اجالة اجربئشرة بئجروضوع.

جلرسئ جة ألية آجيئٍ  عن عدم تضرنائ فضالا واضحة ورحددة جلتنفيذ، آلجيئ  جخطة هذه اإفتقر  ورع ذجك 

 رارة زئن  تضرن نهئح تنفيذهئ جو تضرنتائ. أدوا أفقدهئ واجرحئسبة جلرإسسئ  اجتي ال تلت م بئجتنفيذ، ررئ 
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ئ جة واجرحئسبة، واضحة جلتنفيذ واجرساألرري آجيئ  تتضرن اجخطة اجتئجية جتنفيذ اجقرار أن ورن اجرإرل  

اجررسورة األهداؾ اجى تضرنيائ روا نة رستقلة فيائ تخاايئ  رنئسبة جضرئن اجواول اجى تحقيق إضئفة 

 في اجخطة.

 16:)خطط اجتنرية اجوطنية( خطط اجتنرية االقتائدية اجخرسية :رابعئا 

وال أية إشئرا   جم نهد 2022-2018و  2017-2013 جألعوام رراهعة دقيقة جخطتي اجتنرية اجوطنيةبعد 

أهريٍة ، ررئ يإشر عدم وهود وال رن بعيدٍ  ال رن قريبٍ  اإلهترئعيجائ الة بئجنوع أهداٍؾ وال  تضرينئ ٍ أية 

 .جشديداجألسؾ اجقريب واجرتوسط األرد راسري اجسيئسة اجوطنية خالل أذهئن  في  اإلهترئعيجلنوع  أوجويةٍ  أو
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 http://www.alnoor.se/article.asp?id=202806 ، 
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/153051154052892b1ff3448e0eabf7efa3571e0893--
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9.pdf 
 

 
 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=202806
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/153051154052892b1ff3448e0eabf7efa3571e0893--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9.pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/pdf/153051154052892b1ff3448e0eabf7efa3571e0893--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9.pdf
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 :اإلستنتاجات

 رئ يؤتي:أعاله رض في يتبين رن اجع

حول واجرعلورئ  وتزنوجوهيئ اجرعلورئ  يوفر بعض اجبيئنئ   جحإحائ اجهائ  اجررز   إن   .1

تفتقر اجى اجشروجية اإلحائ ا  في اجعراق بشزل دور ، وجزن هذه  اإلهترئعياجنوع 

حزورية اجرإسسئ  اج قبل رنائ تتعلق بئنخفئض رستوى اجتعئون رن عديدةٍ ألسبئٍب واالستررارية 

 جدى اجهائ .واإلرزئنئ  يتعلق بنقص اجقدرا  اآلخر رع اجهائ ، وبعضائ األخرى 

خططام  إعداد رتخذ  اجقرار في اجعراق جم يستخدروا هذه اجبيئنئ  واجرعلورئ  فيإن   .2

خل ( أو )إفتقر  وبئجتئجي اإلهترئعي، جروضوعة اجنوع إعطئ   أوجويٍة سيئسئتام بسبب عدم و

 .اإلهترئعيجلنوع أية  إشئرٍة رن األهل واجطويلة  ،واجخرسية ،اجسنوية هريع هذه اجخطط

في دورا  تدريبية األخرى اجعديد رن اجعئرلين في و ارة اجرئجية واجو ارا  إشتراك بئجرؼم رن  .3

هزذا روا نة إعداد اجلحظة جم يتم هذه وجحد إال  أن ه  اإلهترئعيحول اجروا نة اجرستهيبة جلنوع 

 في اجعراق.

، رع 1325األرري اجقرار تنفيذ هي خطة  ،اإلهترئعيبئجنوع إهتر  اجتي اجوحيدة اجخطة ن  إ .4

واضحة آجي ة وهود عدم هذه اجخطة، فضال عن تنفيذ رالحظة اجرعوقئ  اجعديدة اجتي واها  

 جلرسئ جة واجرحئسبة جلهائ  ؼير اجرلت رة بئجتنفيذ.

 وهديةا  وضوحئا  أزثر ظرئ  ؼير اجحزورية،اهترئم رإسسئ  اجرهترع اجردني، خئاة اجرنإنَّ  .5

 بئجرإسسسئ  اجحزورية . رقئرنةا  اإلهترئعيبروضوعة اجنوع 

اآلن أليَّة  وجحد  2003يفتقر اجبرنئرج اجحزوري جهريع اجحزورئ  اجتي تشزل  رنذ عئم  .6

 في طبيعةواجرهئل على ت ايد اجفهوة بين اجنسئ  إنعزس ، ررئ اإلهترئعيفي اجنوع  اهترئرئ ٍ 

 واجثقئفية جائجح اجرهئل. ،واجسيئسية ،ةاإلهترئعياألدوار 

إهرئل في اجعراق، ررئ يعزس  اإلهترئعييتعلق بئجنوع  رحلي تشريعٍ أو  نٍ قئنوأ َّ جم يتم تشريع  .7

  اجرإسسئ  اجتشريعية جه.
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 التوصيات: 
 تي:ؤنواي في نائية هذه اجدراسة برئ يو

  في زئفة  اإلهترئعياجعئرة جرهلس اجو را  بتضرين اجنوع نة األرئتعليرئ  وتوهيائ  رن إادار

 في زئفة اجو ارا  واجرإسسئ .األهل واجطويلة  ،واجرتوسطة ،اجخطط اجسنوية

  رن هريع نواحيه جلعئرلين في  اإلهترئعيبرارج تدريبية برستويئ  رتنوعة في رهئل اجنوع إعداد

 االخرى.في اجو ارا  واجرإسسئ  واإلحائ  اجتخطيط أقسئم 

  رهئجس اجرحئفظئ وأعضئ   ،رهلس اجنوابوأعضئ   ،ورش عرل رتخااة جلو را إعداد، 

واجردرا  اجعئرين في عدد رن اجو ارا  اجرختئرة اجتي جائ الة جايقة  ،ووزالبام ،واجرحئفظين

 .اإلهترئعيبرهئل اجنوع 

  اجخطط واجسيئسئ  جضرئن وضع وتنفيذ واجرحئسبة  ،واجرتئبعة ،رنئسبة جلرسئ جة آجي ةوضع

 في اجعراق. اإلهترئعيواالستراتيهيئ  برئ يتنئسب وتقليل اجفهوة في اجنوع 

  أهدافائوأوجويئتائ ضرن  اإلهترئعياجنوع إدراج اجنظر بقوانين اجو ارا  زئفة برئ يضرن إعئدة. 

  رئن دور  رع ض جلحزورة بشزلٍ  تشزيلةٍ زل  في اجبرنئرج اجحزوري في  اإلهترئعيتضرين اجنوع

 .يذ رتطلبئته ورإشراته بئسترراريةتنف

 اجرتزئرلة حول اجنوع االهترئعياجهائ  اجررز   جحإحائ  جتوفير اجرعلورئ إج ام  . 

 اإلهترئعياجخبرا  واجبئحثين في تحليل اجبيئنئ  و احائبيئ  اجنوع  اشراك.  

 ( حائ واإلجتخطيط )ا اجرعنية اجهائ  اهترئم تعزس حديثة واحائبيئ  رسوحئ  بؤهرا  االهترئم

 .اجحئالة واجنهئح اجتقدم رعدال  قيئس جتسايل

 على األثر وقيئس اجتقدم ورعدال  جلرعلورئ  اجواول جساوجة بئجتحليال  رتخااة رراز  نشئ إ 

 .اإلهترئعي جلنوع ستهئبةاإل رستوى تعزس اجواقع رضأ

 نشرهئ في واجشفئفية ؛اجرعنية واجهائ  اجو ارا  قبل رن عدادهئإ يتم اجتي جلبيئنئ  اجواول تئحةإ 

 .عدادهئإو

 في اجو ارا  جتبئدل اجخبرا  واجرعلورئ  اإلهترئعيشبزة تضم زئفة ررثلي وحدا  اجنوع  تشزيل.  

 اإلهترئعيرن خبرا  اجدول اجرتقدرة في برارج اجنوع  ستفئدةاإل.  

 جلرعلورئ  نشئ  قئعدة بيئنئ  جهريع روظفيائ جتسايل اجواول إهريع اجو ارا  ب ج امإ

  .حائبيئ واإل

 جزترونية جلحفئظ على اجرعلورئ  وسريتائخبرا  اجرراز  اإل شراكإ.  

 رن رخرهئ  وتوايئ  اجرإتررا  اجتي تنفذهئ رنظرئ  اجرهترع اجردني ستفئدةاإل.  

  جة واجرحئسبة زايبة رستقلة اجررز   جحإحائ  دوراا في اجرسئ اجهائ  إعطئ.  

. 


