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 تحويل الوعود إىل افعال:
 املساواة بني الجنسني يف خطة

التنمية املستدامة لعام 2030 
يف أيلول/سبتمرب 2015، اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

البالغ عددها 193 دولة خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وتتناول 

خطة عام 2030، التي تتألف من 17 هدفاً من أهداف التنمية 

املستدامة، و196 غاية و232 مؤرًشا، نطاقًا واسًعا من التحديات 

العاملية، وتهدف إىل القضاء عىل الفقر وخفض أوجه انعدام املساواة 

املتعددة واملتقاطعة والتصدي لتغري املناخ وإنهاء النزاع واستدامة 

السالم. وبفضل الجهود املستمرة من املدافعني عن حقوق املرأة من 

شتى أنحاء العامل، أصبح االلتزام باملساواة بني الجنسني بارزًا وشاماًل 

ومتعدد املجاالت. واستناًدا إىل االلتزامات واملعايري املتضمنة يف إعالن 

ومنهاج عمل بيجني و اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة )األمم املتحدة السيداوCEDAW( فإن خطة عام 2030 تتخذ 

موقًفا واضًحا: لن تكون التنمية مستدامًة إال إذا اكتُِسبَت فوائدها 

عىل قدم املساواة لكل من النساء والرجال، ولن تصبح حقوق املرأة 

حقيقًة واقعًة إال إذا كانت جزًءا من الجهود األعم لحامية الكوكب 

وضامن أن يستطيع جميع البرش العيش بكرامة واحرتام.

إىل أي مدى وصلنا يف تحقيق هذا التوافق اإلمنايئ الجديد إىل نتائج 

ملموسة للنساء والفتيات عىل أرض الواقع، وما الذي يلزم لسد 

الفجوات املتبقية بني الخطاب الرنّان وبني الواقع؟ بعد مىض أكرث من 

عامني منذ بدء تنفيذ خطة عام 2030، يُحيص تقرير الرصد العاملي، 

الصادر عن هيئة األمم املتحدة للمرأة، االتجاهات والتحديات 

املستمرة استناًدا إىل األدلة والبيانات املتاحة. وهو يستخدم نهًجا 

يف الرصد ينظر إىل كٍل من النتائج )األهداف والغايات( والوسائل 

)السياسات والعمليات( الالزمة لتحقيق املساواة بني الجنسني يف سياق 

خطة عام 2030. يرمى هذا النهج إىل متكني الدول األعضاء وغريها 

من أصحاب املصلحة من تتبع التقدم املُحرز بأسلوب شامل ودعم 

منارصي حقوق املرأة للمطالبة باملساءلة عن االلتزامات تجاه املساواة 

بني الجنسني أثناء تقدم عملية التنفيذ.

ويف أفضل صوره، يقدم الرصد املراعي العتبارات النوع االجتامعي 

تقيياًم قويًا وشفافًا للتقدم املحرز والفجوات واالختناقات التي ميكن 

أن ترُثي باملعلومات النقاش الدائر حول أوجه النجاح والفشل وأن 

تدعم التعلّم بشأن األمور الناجحة لتحقيق املساواة بني الجنسني 

واملواضع التي تحتاج إىل تصحيح املسار. ولكن حلقة التغذية 

العكسية هذه ال تعمل بشكل آيل. وكام يظهر التقرير، سيتطلب 

تفعيل كل امرأة وفتاة بإيجابية ثورة ليس فقط يف البيانات الخاصة 

بالنوع االجتامعي ولكن يف السياسات والربامج واملساءلة أيًضا. ويقدم 

التقرير توصيات محددة بشأن كيفية تحقيق االتساق بني أبعاد 

التنفيذ هذه وبني الرؤية الجريئة لخطة عام 2030.

تحديات يف السياق العاملي

عىل الرغم من أن التنفيذ املتكامل والعاملي للرؤية  املوضوعة  بخطة 

عام 2030  تحمل أمكانية تحويل حياة النساء والفتيات يف شتى 

أنحاء العامل، إال أن التحديات هائلة. تزداد معدالت االستخراج الواسع 

النطاق للموارد الطبيعية ، ومعدالت التغريات املناخية والتدهور 

البيئي بصورة مسبوقة مام يقوِّض سبل العيش ملاليني من النساء 

والرجال وال سيام يف العامل النامي. ويظل االقتصاد العاملي غري ُمستقر 

بعد ما يقرب من عقد كامل من األزمات والكساد وتدابري التقشف 

التالية لهام. وتستمر السياسات االقتصادية التقليدية يف تعميق انعدام 

املساواة والدفع مبزيد من البرش للتخلف أكرث عن ركب التنمية.

موجز
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افعال   إىل  الوعود  تحويل 

ق من  التحول تجاه السياسات اإلقصائية والقامئة عىل الخوف يُعمِّ

االنقسامات املُجتمعية، ويُغّذي النزاعات وعدم االستقرار؛ وتتسبب 

النزاعات العنيفة والكوارث اإلنسانية يف نزوح ماليني البرش بالقوة.

يف ظل عدم االستقرار االجتامعي واالقتصادي والسيايس عىل املستوى 

العاملي، فإن املساواة بني الجنسني ليست غري متحققة فحسب، ولكن 

حقوق املرأة تواجه مقاومة متجددة من مختلف أنواع التطرف. 

واملجال املدين ينكمش فيام يواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان 

الخاصة باملرأة تهديدات باملالحقة القضائية من كٍل من الدولة 

والجهات الفاعلة غري الحكومية.1 

يتجىل انعدام املساواة بني الجنسني بوضوح يف كل بعد من أبعاد 

التنمية املستدامة )انظر ايل الشكل ‘ملحة رسيعة‘ صفحة 5-4(. 

وعندما ال تستطيع األرس الوصول اىل الغذاء الكايف، يف الغالب تكون 

النساء أول من يعاين من الجوع.2 ويف حني أن الفتيات يعملن بشكل 

أفضل يف املدارس والجامعات مقارنة بالفتيان، إال أن هذا مل يرُتَجم 

إىل مساواة بني الجنسني يف سوق العمل. وتقف الفجوة يف األجور بني 

الجنسني عند 23 يف املائة عىل الصعيد العاملي، و بدون اتخاذ إجراء 

حاسم سيستغرق األمر 68 سنة أخرى لتحقيق املساواة يف األجور. 3 

ويف حني أن املرأة حققت وصوالً هاًما إىل املناصب السياسية يف جميع 

أنحاء العامل، فإن متثيلها يف الربملانات الوطنية بنسبة 23.7 يف املائة 

ال يزال بعيداً عن املساوة.4 وعالوة عىل ذلك، فإن املكاسب املحققة 

هشة يف مواجهة التهديدات والهجامت التي تتعرض لها النساء 

السياسيات والناخبات، والتحرش الجنيس املستمر وإساءة املعاملة عرب 

شبكة اإلنرتنت. تعرضت واحدة من كل خمس نساء لعنف جسدي و/

أو جنيس من رشيك حميم يف غضون الـ12 شهرًا األخرية.5 إال أن 49 

بلًدا ليس لديها قوانني تحمي النساء بصفة خاصة من هذا النوع من 

العنف )انظر الشكل رقم 1(.6 وعىل الرغم من تزايد تواجدهن يف 

الحياة العامة، ال تزال النساء تقوم بأعامل رعاية وأعامل منزلية غري 

مدفوعة األجر أكرث مبقدار 2.6 مرة مام يقوم به الرجال.7 وتعد النساء 

والفتيات أيًضا املسئوالت الرئيسيات عن جمع املياه والوقود الصلب 

يف األرس املعيشية التي ال متتلك الوصول إىل مصدر مياه ُمحسّنة 

وطاقة نظيفة يف منازلها، مع ما لذلك من آثار صحية ضارة عىل 

صحتهن وسالمتهن.

االستفادة من القدرات التحويلية لخطة عام 2030

 .2030 تنفيذ خطة عام  امام  الوضع هو مبثابة اختبارا حقيقيا  هذا 

ويف الوقت ذاته، فإن مجرد حقيقة أن الدول األعضاء يف األمم 

يستند  رؤية مشرتكة ملستقبل مستدام  وافقت عىل  قد  املتحدة 

الحذر.  للتفاؤل  سببًا  يُعطي  اإلنسان  العاملي وحقوق  التضامن  إىل 

إذ يوفر تركيز خطة عام 2030 عىل االستدامة واملساواة والسالم 

املتمثلة يف  الحالية  للمامرسات  اإلنساين، رسًدا مضاًدا  والتطور 

بأهمية  املستدامة  التنمية  أهداف  وتتسم  واالنقسام.  اإلقصاء 

خاصة يف الوقت الحايل، سواء خطة سياسية للتعاون الدويل أو 

بإطار زمني والتي  املحددة واملحدودة  كمجموعة من األهداف 

االستفادة  تتطلبه  الذي  ما  ق.  املُنسَّ للعمل  العاجلة  الحاجة  تربز 

بني  املساواة  لصالح  تعمل  وجعلها  التحويلية  إمكانياتها  من 

الشاملة  األبعاد  أبعاد من  ثالثة  املرأة؟ وتتسم  الجنسني وحقوق 

املُراعي  للتنفيذ  بالنسبة  خاصة  بأهمية   2030 عام  لخطة 

اإلنسان ونظره  استناده إىل حقوق  النوع االجتامعي:  العتبارات 

بعدم  والتعهد  الشامل  وتطبيقه  تتجزأ،  ال  وحدة  باعتبارها  إليها 

الحكومات وأصحاب  أداة لوضع  مُيثّل  أن  استثناء أحد؛ وإمكانية 

املساءلة. موضع  املصلحة 

تصويب الفهم: عدم القابلية للتجزئة والروابط 

املشرتكة واتباع نهج متكامل

قانونًا  ُملزمة  تعهدات  الحكومات  العامل، قطعت  أنحاء  يف شتى 

وتستند  وتحقيقها.  وحاميتها  للمرأة  اإلنسان  حقوق  باحرتام 

التعهدات، ُمدركًة عدم قابلية الحقوق  خطة عام 2030 إىل هذه 

املساواة بني  لالنقسام واعتامد بعضها عىل بعض والروابط بني 

لنهج  والحاجة  املستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد  وبني  الجنسني 

اإلنسان  بالرتكيز عىل حقوق  االحتفاظ  وسيكون  متكامل.  تنفيذ 

التنمية املستدامة عىل املسار  إبقاء أهداف  أمًرا حاساًم يف 

لتجارب  تحقيقها  وسائل  استجابة  وضامن  تنفيذها  أثناء  الصحيح 

الواقع. والفتيات عىل أرض  النساء 
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ويف حياة النساء والفتيات، تتشابك بشدة أبعاد مختلفة من الرفاه 

والحرمان: الفتاة التي تولد يف أرسة معيشية فقرية )الغاية 1.2( وتُجرب 

عىل الزواج املبكر )الغاية 5.3(، عىل سبيل املثال، يف األغلب ترتك 

الدراسة )الغاية 4.1(، وتنجب يف سن مبكرة )الغاية 3.7(، وتعاين من 

مضاعفات أثناء الوالدة )الغاية 3.1( وتتعرض للعنف )الغاية 5.2( 

باملقارنة بفتاة من أرسة معيشية ذات دخٍل أعىل تتزوج يف سن الحق. 

ويف نهاية سلسلة األحداث هذه، فإن الفتاة التي تولد تحت مظلة الفقر 

ال تكاد تتاح لها فرصة للخروج من تحتها. ويف أثناء التنفيذ، يجب أن 

يهدف صانعو السياسات لكرس هذه الدائرة املفرغة واالستجابة لتجارب 

اإلقصاء والحرمان املرتابطة عن طريق توفري استجابات متكاملة: واملرأة 

التي ترتك عالقة مسيئة، عىل سبيل املثال، تحتاج إىل الوصول للعدالة 

)الغاية 16.3( باإلضافة إىل احتياجها ملكاٍن آمن للعيش )الغاية 11.1( 

والرعاية الصحية )الغاية 3.8( والعمل الالئق )الغاية 8.5( حتى ميكنها 

الحفاظ عىل مستوى معيشة مناسب لنفسها وألي أشخاص قد تعولهم. 

ويعني هذا أنه عىل الرغم من أن تحقيق هدف التنمية املستدامة 

رقم 5 سوف يكون أمرًا بالغ األهمية، إال أنه ال ميكن أن ميثل موضع 

الرتكيز الوحيد ألعامل التنفيذ والرصد واملساءلة املراعية العتبارات 

النوع االجتامعي. وقد يُقوَّض التقدم املُحرز يف بعض الجبهات بفعل 

الرتاجع أو الركود يف جبهاٍت أخرى، وقد تُفقد أوجه التآزر إذا أعطيت 

األسبقية لُنُهج التنفيذ املنعزلة بدالً من االسرتاتيجيات املتكاملة متعددة 

القطاعات.8 ولهذا السبب ناضل منارصو حقوق املرأة بشدة لتحقيق 

هدف املساواة بني الجنسني املستقل بذاته، باإلضافة إىل دمج املساواة 

بني الجنسني عرب األهداف والغايات األخرى، وجذب االهتامم ملنظور 

النوع االجتامعي للفقر والجوع والصحة والتعليم واملياه والرصف 

الصحي والتوظيف وتغري املناخ وتدهور البيئة والتوسع الحرضي والنزاع 

والسالم والتمويل من أجل التنمية. ويتَِّبع التقرير نفس األساس املنطقي،  

أثناء  نظره للتقدم املُحَرز والفجوات والتحديات يف مجال املساواة بني 

الجنسني عرب خطة عام 2030 بأكملها.

ال تزال العديد من البلدان تفتقر إىل ترشيع بشأن العنف ضد املرأة

1 الشكل رقم 

49
بلًدا

ليس لديها ترشيع يتعلق 

بالعنف املنزيل

45
بلًدا

ليس لديها ترشيع يُعالج التحرش 

الجنيس تحديًدا

37
بلًدا

تعفي مرتكبي جرائم االغتصاب 

من املالحقة القضائية إذا كانوا 

متزوجني من الضحية أو إذا 

تزوجوا منها الحًقا

املصدر: البنك الدويل. 2017. "قاعدة بيانات النساء واألعامل التجارية والقانون.". تم الدخول إىل املوقع يف 7 ترشين الثاين/نوفمرب  ./http://wbl.worldbank.org .2017واشنطن العاصمة: البنك الدويل.
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2030 لعام  املستدامة  التنمية  أعامل  الجنسني يف جدول  بني  املساواة 

عىل املستوى العاملي، هناك 

122 امرأة يبلغن من العمر 

25-34 عاًما يعشن يف فقٍر 

مدقع لكل 100 رجل يف 

نفس الفئة العمرية.

تزيد نسبة احتامل ابالغ 

النساء النعدام األمن 

الغذايئ إىل 11 نقطة 

مئوية أكرث من الرجال.

وقد توفيت عىل مستوى 

العامل 303 ألف سيدة 

نتيجة ألسباب تتعلق 

بالحمل يف عام 2015. 

يرتاجع معّدل الوفيات عىل 

نحو أبطأ مام يتيح تحقيق 

الغاية 3.1.

تعترب النساء والفتيات 

مسئوالت عن جلب املياه 

يف %80 من األرس املعيشية 

التي ليس لديها مصدر مياه 

يف مقر إقامتها.

متثل النساء %28.8 من الباحثني عىل مستوى 

العامل. فقط نحو 1 من 5 بلدان حقق تكافؤ 

الجنسني يف هذا املجال.

وترجع نسبة %30 من انعدام املساواة يف الدخل إىل 

انعدام املساواة داخل األرس املعيشية، مبا يف ذلك بني 

النساء والرجال. النساء أكرث عرضة من الرجال للعيش 

تحت 50 % من حد متوسط الدخل. 

1 تستخدم نسخ مخترصة من أهداف التنمية املستدامة الرسمية لتسهيل التواصل.

يؤثر تلوث املياه العذبة واألنظمة اإليكولوجية البحرية 

تأثريًا سلبيًا عىل السبل املعيشية للنساء والرجال، وعىل 

صحتهم وصحة أطفالهم.

بني عامي 2010 /2015 فقد العامل 3.3 مليون هكتار من 

أرايض الغابات. تعتمد النساء الريفيات الفقريات عىل 

موارد تجمع مشرتكة ويتأثرن بشكل خاص بنضوبهن.

تِعد خطة عام 2030 بإنهاء 

العوائق التي تحول دون 

تحقيق النساء والفتيات لكامل 

إمكانياتهن. ولكن ال يزال أمامنا 

تحديات كبرية: 

1.5 يف 18 بلًدا، يجوز للرجال قانونًا 

منع زوجاتهم من العمل، ويف 39 

بلًدا، ال تتساوى حقوق املرياث بني 

البنات واألبناء، وهناك 49 بلًدا 

بدون قوانني تحمي النساء من 

العنف املنزيل. 

2.5 %19 من النساء والفتيات يف 

املرحلة العمرية 15 إىل 49 عاًما تعرضن 

للعنف الجسدي و/أو العنف الجنيس 

من رشيك حميم خالل الـ12 شهرًا. 

3.5 تزوجت 750 مليون امرأة وفتاة، 

عىل مستوى العامل، قبل أن يبلُغن 18 

عاًما بينام تعرضت 200 مليون امرأة 

وفتاة عىل األقل يف 30 بلًدا لتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. 

4

ملحة رسيعة: املساواة بني الجنسني يف خطة عام 2030
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15 مليون فتاة يف عمر 

املدرسة االبتدائية لن 

تتاح لهن أبًدا فرصة 

تعلّم القراءة والكتابة 

يف املدرسة االبتدائية يف 

مقابل 10 مليون فتى.

أدى تلوث الهواء يف 

األماكن املغلقة من 

استخدام الوقود القابل 

لالحرتاق للطاقة املنزلية 

إىل حدوث 4.3 مليون 

حالة وفاة يف عام 2012، 

حيث بلغت نسبة النساء 

والفتيات 6 من كل 10 

حاالت.

تبلغ فجوة األجور بني 

الجنسني %23. يبلغ معدل 

مشاركة النساء يف القوى 

العاملة %63 يف حني يبلغ 

معدل مشاركة الرجال 

.94%

وتتعرض النساء اللوايت يعشن 

يف األحياء العشوائية يف املدن 

ملصاعب كثرية، حيث ال تلبى 

االحتياجات األساسية مثل 

الحصول عىل املياه النظيفة 

ومرافق الرصف الصحي املحسنة.

كام يعود االستثامر يف 

املواصالت العامة بفوائد  

كبرية بالنسبة للنساء الاليت 

ميلن إىل االعتامد عىل 

املواصالت العامة أكرث من 

الرجال. 

يؤثر تغري املناخ بصورة غري متناسبة عىل النساء 

واألطفال، الذين يزيد احتامل وفاتهم أثناء الكوارث 

مبقدار 14 مرة عن الرجال.

يف أوقات النزاع، تزداد معدالت جرائم القتل وغريها من 

صور الجرائم العنيفة زيادة كبرية. ويف حني أن الرجال 

أكرث عرضة للقتل يف ساحة املعركة، تتعرض النساء أثناء 

النزاع للعنف الجنيس ويخطفن ويتعرضن للتعذيب 

ويجربن عىل ترك ديارهن.

يف عام 2012، بلغ التمويل املتدفق خارًجا من البلدان 

النامية 2.5ضعف كمية املساعدات املتدفقة إليها، 

وتضاءلت املبالغ املخصصة للشئون الخاصة بالنوع 

االجتامعي باملقارنة.

5.5 ال تشغل النساء سوى 

٪23.7 من املقاعد الربملانية، 

بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية 

مقارنة بعام 2000، ولكنها ال 

تزال أقل من التكافؤ. 

6.5 ٪52 فقط من النساء 

املتزوجات واملرتبطات يتخذن 

قراراتهن الخاصة بهن بحرية 

بشأن العالقات الجنسية، 

واستخدام وسائل منع الحمل 

والرعاية الصحية.

5.أ  متثل النساء %13 فقط 

من ُمالّك األرايض الزراعية عىل 

مستوى العامل. 

5.ب  النساء أقل احتامال 

من الرجال المتالك الهاتف 

املحمول، واستخدامهن 

لإلنرتنت أقل بـ 5.9 نقطة 

مئوية من الرجال.

5.ج   اتخذ أكرث من 100 بلًدا 

إجراءات لتتبع تخصيصات 

املوازنات للمساواة بني الجنسني.

4.5 وتؤدي النساء 2.6 ضعف 

الرعاية غري مدفوعة األجر 

والعمل املنزيل الذي يقوم به 

الرجال. 

5
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افعال   إىل  الوعود  تحويل 

دون استثناء أحد: الشمول والتضامن وُمعالجة 

أوجه انعدام املساواة املتقاطعة

من بني السامت املميزة األخرى لخطة عام 2030 أنها تنطبق عىل 

جميع البلدان واألشخاص وقطاعات املجتمع مع التعهد مبُعالجة 

حقوق واحتياجات الفئات األكرث ضعًفا كمسألة ذات أولوية. 

وتستجيب طبيعته الشاملة للتحديات املشرتكة واملرتابطة التي 

تواجهها كافة البلدان - املتقدمة والنامية - يف حني يسعى التزام دون 

استثناء أحد للوصول إىل الفئات األكرث ضعًفا عن طريق بناء التضامن 

بينهم وبني َمن هم أفضل حاالً. ويعترب تحسني حياة األكرث تخلًفا عن 

ركب  التنمية مسألة تتعلق بالعدالة االجتامعية وليس اإلحسان، 

باإلضافة إىل كونها مسألة أساسية لخلق مجتمعات شاملة ومسارات 

اقتصادية مستدامة. فانعدام املساواة يرض بالجميع: فهو ميثل تهديًدا 

لالستقرار االجتامعي والسيايس، وعبئًا عىل النمو االقتصادي9 وعائًقا 

يحول دول التقدم نحو القضاء عىل الفقر وتحقيق حقوق اإلنسان 

بصورة أوسع.10  

عىل املستوى العاملي، سوف يصبح التضامن والتعاون يف مجاالٍت 

مثل تغري املناخ والهجرة ومتويل التنمية أمرًا بالغ األهمية لتوفري 

ظروف متكينية للتنفيذ الوطني الناجح. و التدفقات املالية غري 

املرشوعة وتجارة السالح العاملية والنزع الواسع النطاق مللكية األرايض 

بواسطة الجهات الفاعلة العابرة للحدود الوطنية ، عىل سبيل املثال، 

تساهم يف الدفع بالناس للتخلف أكرث عن ركب التنمية، مع اإلرضار 

يف غالب األمر بالنساء والفتيات بصفة خاصة.11 وتتحمل الجهات 

الفاعلة العاملية القوية - سواًء كانت دوالً ذات سيادة أو مؤسسات 

مالية دولية أو رشكات متعددة الجنسيات - مسئولية حاسمة عىل 

وجه الخصوص لضامن أال يؤدي ما تتخذه أو ال تتخذه من أفعال 

إىل تقويض املساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة. كام يُِقر مبدأ 

‘املسؤوليات املشرتكة واملتباينة يف آن واحد‘ أيًضا بأن البلدان التي 

أسهمت عىل نحٍو بارز يف التدهور البيئي يجب أن تتحمل القدر األكرب 

من مسئولية حامية كوكبنا.

عىل املستوى الوطني، من املهم ضامن عدم إقصاء الجامعات املُهّمشة من 

التقدم. عادة ما تتعرض النساء والفتيات األكرث تهميًشا للعديد من أوجه 

انعدام املساواة والصور املتقاطعة من التمييز، مبا يف ذلك التمييز بناًء عىل 

الجنس والعمر واإلعاقة والطبقة و الساللة والعرق والتوجه الجنيس والنوع 

االجتامعي وحالة الهجرة. يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال، تزيد نسبة 

النساء السود والنساء األمريكيات من الشعوب األصلية/أالسكا فوق سن 

50 عاًما الاليت يعشن يف أرس معيشية منخفضة الدخل بنسبة 10 يف املائة 

عن املتوسط لجميع النساء، ففي الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، تبلغ 

حصة النساء السود و نساء الشعوب األصلية ألمريكا وأالسكا الذين تزيد 

أعامرهم عن 50 سنة الذين يعيشون يف أرس منخفضة الدخل أكرث من 10 

نقاط مئوية عن املتوسط لجميع النساء؛ وباملثل، فهناك احتامل أكرب ان 

تكن النساء املُسّنات املقيامت يف املدن الداخلية أكرث فقرا من املُقيامت 

يف الضواحي.12 يف نيجرييا، يزيد احتامل أن تتزوج امرأة ريفية منخفضة 

الدخل من أثنية الهاوسا العرقية قبل سن 18 عاًما مبقدار مثان مرات عن 

امرأة ذات دخل مرتفع حرضية من أثنية اليوروبا العرقية )أنظر دراسة 
الحالة صفحة 8(.13 

يجب بناًء عىل ذلك ُمعالجة حقوق واحتياجات َمن هم أشد تهميًشا 

وضامن مشاركتهم املجدية يف التنفيذ كمسألة ذات أولوية. ويف الوقت 

ذاته، من الحيوي أال تُسهم اسرتاتيجيات 'دون استثناء أحد ' يف التفتت 

االجتامعي والوصم. ميكن أن يؤدي الرتكيز الحرصي عىل األكرث تهميًشا، 

وبخاصة يف سياق القيود املالية  وتزايد أوجه عدم املساواة ، إىل تفاقم 

التوترات بشأن تخصيص املوارد واإلسهام يف خلق القوالب النمطية 

الضارة وتسلسالت هرمية من الحرمان واالستحقاق. 14 بدالً من ذلك، 

تهدف مثل هذه االسرتاتيجيات إىل خلق شعور بالتضامن من خالل 

تقاسم املخاطر وإعادة التوزيع و الربامج الشاملة.15 وعندما يجني جميع 

املواطنني مثار الخدمات العامة، فمن املحتمل أيًضا أن يزيد استعدادهم 

للمساهمة يف متويلها من خالل رضائب تدريجية. 16 وبدالً من استبدال 

أحدهام باآلخر، يجب عىل الحكومات ضامن الوصول للمجموعات 

التي تم استبعادها تاريخيا يف الوقت الذي تقوم فيه ببناء أنظمة عاملية 

يتم متويلها بشكل جامعي واستخدامها من قبل جميع املجموعات 
االجتامعية.17
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 بعيًدا عن املتوسطات:
من الذىن يتم استثنائهم؟

غالبًا ما تُقيِّم اإلحصائيات الوطنية، مثل تلك املستخدمة لتتبع 

التقدم املحرز بِشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، االتجاهات بناًء عىل 

املتوسطات الوطنية. وتفيد املتوسطات يف اإلجابة عىل أسئلة هامة: 

إىل أي مدى يسري بلٌد ما عىل طريق سد الفجوة بني الجنسني يف 

التعليم؟ ما مدى انخفاض  وفيات األمومة عىل مدار العقد املايض؟ 

إال أن املتوسطات تُخفي أيًضا أوجه انعدام املساواة بني الفئات 

االجتامعية واملوقف الصعب ألكرث الفئات ضعًفا أو حرمانًا. يف شتى 

البلدان، غالبًا ما تكون حالة النساء والفتيات الاليت يتعرضن لصور 

متعددة ومتقاطعة من التمييز - مبا يف ذلك التمييز بناًء عىل الجنس 

أو  العمر أو الطبقة أو اإلعاقة أو الساللة أو العرق أو التوجه الجنيس 

أو النوع االجتامعي أو حالة الهجرة - أسوأ من املتوسط عرب العديد 

من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة.

حالة دراسة 

Photo: UNICEF/Andrew Esiebo
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 الجامعات العرقية  الرئيسية 

ي نيجرييا

الفوالين - يرتكزون إىل حٍد كبري يف الخمس األفقر من 

السكان، ويعيش أغلبهم يف املجتمعات املحلية الريفية 

وغالبًا ما تكون مجتمعات ُمرتحلة. وجميعهم تقريبًا من 

املسلمني.

الهاوسا - يعيشون يف الغالب يف األرس املعيشية األكرث فقرًا 

والفقرية يف املناطق الريفية، ويعيش نحو %30 منهم يف 

املدن. وجميعهم تقريبًا من املسلمني.

إغبو - يقع معظمها يف النصف األول من توزيع الرثوة 

ويتألف معظمها من سكان املناطق الحرضية، ويعيش 

نحو %20 منهم يف املناطق الريفية. وجميعهم تقريبًا من 

الكاثوليك أو الطوائف املسيحية األخرى.

يوروبا - يعيش معظمهم يف األرس املعيشية األغنى وبصفة 

عامة يف املناطق الحرضية. نصفهم تقريبًا من املسيحيني 

والنصف اآلخر مسلمون.

حالة دراسة 

العيش يف أرسة فقرية تقع يف منطقة ريفية وتنتمي إىل مجموعة عرقية محرومة 

يزيد كثريا من مخاطر زواج األطفال. 

يف نيجرييا، تبلغ نسبة النساء  املتزوجات قبل سن 18 عاًما 46.8 يف املائة يف املتوسط. 

ومع ذلك، فإن النسب أعىل بكثري بني النساء الريفيات)60 يف املائة(، وبني النساء من 

الُخمس األفقر دخال )80.1 يف املائة(، وبني النساء من أثنيات الهوسا والفوالين العرقية 

)78.2 و 79.7 يف املائة عىل التوايل(. ومن بني النساء الفقريات، الاليت يعشن يف املناطق 

الريفية ويعرفن باسم الهوسا، يبلغ معدل انتشار زواج األطفال 87.6 يف املائة )1.9 مرة 

من املتوسط الوطني وأكرث من 9 أضعاف معدل الفئة األكرث حظا يف البلد(.

نيجرييا

 املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل البيانات الجزئية من لجنة السكان الوطنية، جمهورية نيجرييا االتحادية، ومؤسسة ICF الدولية. 2014. “نيجرييا: االستقصاء الدميغرايف والصحي 2013.”

آبوجا، نيجرييا، وروكفيل، ماساتشوستس: لجنة السكان الوطنية ومؤسسة ICF الدولية.

مالحظة: يف الشكل املوجود عىل الجانب األيرس، تظهر جميع الفئات ُمرتبًة من األشد حرمانًا إىل األقل حرمانًا فيام عدا الفئات ذات أحجام العينات غري الكافية )n<100( متثل الرسومات البيانية باألعمدة إىل اليمني النتائج 

ملجموعة مختارة منها. تعد يوروبا هي الفئة العرقية الوحيدة التي تعترب أحجام عيناتها السكانية كبرية بالقدر الكايف عرب األديان املختلفة، وبالتايل فإن التصنيف طبًقا للديانة بالنسبة لفئة أغنى املقيمني يف الحرض غري مبنّي 

إال بالنسبة لهذه الفئة.

نسبة النساء البالغات من العمر 18-49 يف نيجرييا الاليت تزوجن قبل سن 18 عاًما، مصّنفة طبًقا للرثاء واملوقع والساللة، 2013
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الجامعات العنرصية والعرقية الرئيسية يف 

الواليات املتحدة

األمريكيون األصليون أو سكان أالسكا األصليون – منترشون عرب 

جميع أخامس الدخل ولكنهم أقل احتامالً للوقوع ضمن الخمس 

األغنى. يعيشون يف األغلب يف املناطق الريفية )خارج املدن(.

السود  – أكرث احتامالً، بنسب كبرية، للوقوع يف الُخمَسنْي األدىن 

من الدخل. وهم ممثلون متثيالً زائًدا يف املناطق الحرضية/املدن 

الرئيسية.

 اآلسيويون – ممثلون متثيالً زائًدا يف ُخميَس األغنياء/األغنى.

أكرث احتامالً للعيش يف املناطق الحرضية )املدن( والضواحي.

األصول اإلسبانية )أي عرق( – منترشون عرب جميع أخامس الدخل 

ولكنهم يتواجدون يف الغالب يف الجزء املركزي من توزيع الدخل. 

ممثلون متثيالً زائًدا يف املناطق الحرضية الرئيسية )املدن.

البيض – ممثلون متثيالً زائًدا يف النصف األعىل  من توزيع 

الدخل. يعيش معظمهم يف مناطق الضواحي، ولكنهم أيًضا 

ممثلون متثيالً أزيد قليالً يف املناطق الريفية.

حالة دراسة 

الواليات املتحدة
يتآزر دخل األرسة املعيشية والساللة/العرق واملوقع مًعا إلنشاء فجوات كبرية يف 

الوصول إىل التأمني الصحي بني النساء. 

يف عام 2015، كان 13.1 يف املائة من النساء بني سن 18-49 يف الواليات املتحدة ال يستطعن 

الحصول عىل التأمني الصحي. وتزيد نسبة غري املؤّمن عليهن كثريًا يف الخمس األقل دخالً 

)23 يف املائة( وترتفع قليالً بني النساء املُقيامت بعيًدا عن املراكز الحرضية )14.2 يف املائة(. 

كام أن الفوارق العنرصية والعرقية كبرية: ومن املرجح أن يفتقر النساء البيض واآلسيويات 

لفرص الحصول عىل التأمني الصحي )8.8 يف املائة و 9 يف املائة عىل التوايل(. ومن املرجح 

أن تكن النساء من األمريكيني األصليني أو نساء أالسكا األصليني غري مؤمن عليهن )26.9 

يف املائة(، تليهن النساء من أصل إسباين )25.7 يف املائة(. تقع النساء السود يف منتصف 

التوزيع )14.4 يف املائة(. من بني النساء املنحدرات من أصول إسبانية  يف الرشيحة 

الخمسية األفقر دخال، تبلغ نسبة غري املؤمن عليهن 37 يف املائة )2.8 أضعاف املعدل 
الوطني و 10 أضعاف معدل الفئة األكرث حظا(.18

نسبة النساء البالغات من العمر 18-49 يف الواليات املتحدة الاليت يعشن دون تأمني صحي، مصنفة طبًقا للموقع والدخل والساللة والعرق، 2015

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل البيانات الجزئية من مكتب تعداد السكان يف الواليات املتحدة. 2017. “الدراسة االستقصائية للمجتمعات األمريكية.” تم الدخول إىل املوقع يف 19 يناير/كانون الثاين 

https://www.census.gov/programs-surveys/acs/. .2018

مالحظة: يف الشكل املوجود عىل الجانب األيرس، تظهر جميع الفئات ُمرتبًة من األشد حرمانًا إىل األقل حرمانًا فيام عدا الفئات ذات أحجام العينات غري الكافية  )n<100(. متثل الرسومات البيانية باألعمدة إىل اليمني النتائج 

ملجموعة مختارة منها.

أغنى السكان من الشعوب األصلية 
األمريكية/شعوب أالسكا األصلية

أفقر السكان من الشعوب األصلية 
األمريكية/شعوب أالسكا األصلية

جميع النساء جميع 

النساء البالغات من العمر 

13.1%  49-18

األقل حرمانًا

األشد حرمانًا

األفقر

أفقر الحرض )املناطق الحرضية(

الريفيون األشد فقرًا )خارج املناطق الحرضية(

األغنى يف الضواحي

أغنى السود

أغنى املنحدرين من أصول إسبانية

األغنى

أغنى البيض

أفقر ذوي األصول اإلسبانية

أفقر البيض

أفقر اآلسيويني

أفقر السود

اآلسيويون

أغنى اآلسيويني

السود

أصول إسبانية

الشعوب األصلية األمريكية/
شعوب أالسكا األصلية

املناطق املحيطة )مناطق الضواحي(

الريف )خارج املناطق الحرضية(
الحرض )املناطق الحرضية(

أغني الحرض )املناطق الحرضية(

4.4x

األغنى

األفقر

املناطق املحيطة 

)مناطق الضواحي(

 الحرض
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الرصد واملساءلة: الحاجة لثورة يف البيانات 

والحكم الدميقراطي

يعترب تتبع التقدم املُحرز، وتحديد الفجوات وإبراز تحديات التنفيذ 

بعًدا بالغ األهمية بالنسبة لألهداف العاملية وسبيالً محتمالً لتعزيز 

املساءلة. ولكن، كام يبني التقرير، تعّد تحديات الرصد املراعي 

لالعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي مثريًة للقلق. ليس هناك سوى 

10 من بني 54 مؤرًشا محدًدا بالنسبة للنوع االجتامعي تُنتج بانتظام 

يكفي لتصنيفها يف اإلطار 1 من ِقبل فريق الخرباء املشرتك بني 

الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة، مام يعني إمكانية رصدها 

بطريقة موثوقة عىل املستوى العاملي )انظر الشكل رقم 2(. وبالنسبة 

لـ24 مؤرًشا، فعىل الرغم من وجود املنهجيات، إال أن التغطية القطرية 

متقطعة وغري كافية إلتاحة الرصد عىل املستوى العاملي )اإلطار 2(. 

وهناك 17 مؤرًشا آخر تتطلب قدًرا من التوضيح املفاهيمي و/أو 

التطوير املنهجي قبل أن مُيكن إنتاج البيانات )اإلطار 3(. املؤرشات 

الثالثة املتبقية املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي لها مكّونات تشمل 

إطارات متعددة. ويف حني ميثل هذا تحديًا بالنسبة لقياس التغرّي، 

إال أنه يوفر أيًضا فرصة لتحسني إتاحة وجودة اإلحصائيات الخاصة 

بالنوع االجتامعي، عىل املدى القصري عىل األقل. 

ولكن، حتى مع التقدم الكبري املُحرز يف مجال اإلحصائيات، يلزم استخدام 

البيانات املُتاحة يف تكوين اإلجراءات العامة. ورغم أن البيانات ترُثي 

بالفعل عملية صنع القرار وتُسهم يف إخضاع صّناع القرار للمساءلة، إال 

أن إنشاء حلقة التغذية العكسية اإليجابية هذه يتطلب ثورة يف الحكم 

الدميقراطي أيًضا. فليك تطالب النساء والفتيات بحقوقهن ويشكِّلن التنمية 

املستدامة، هناك حاجة إىل إتاحة مجاالت النقاش العام لتحديد األولويات 

الوطنية، وتحديد اإلجراءات الناجحة، والتعرف عىل الفجوات، واالتفاق 

عىل مسارات للتغيري التحوييل وتحديد أدوار مختلف الجهات الفاعلة 

ومسئولياتها. عىل املستوى العاملي، أدى التشاور املفتوح عىل مدار عملية 

ما بعد عام 2015 إىل إرشاك األشخاص والبلدان املنظامت وحشدهم 

لتحديد األولويات املشرتكة وتجنب نقاط التوتر. كانت منظامت حقوق 

املرأة فّعالة يف بناء التحالفات واالئتالفات لوضع املساواة بني الجنسني يف 

بؤرة االهتامم.19 وهناك حاجة ملثل هذه العمليات التشاركية واالئتالفات 

االسرتاتيجية لضامن التنفيذ واملتابعة واالستعراض بأسلوب فّعال ومراعي 

لالعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي.

اإلرساع بالتنفيذ املستجيب لالعتبارات الخاصة 

بالنوع االجتامعي

ميكن أن يُسِهم الرصد املنهجي لنواتج وسياسات وعمليات املساواة بني 

الجنسني عىل املستويات الوطني واإلقليمي والعاملي يف تحفيز اإلجراءات 

وترجمة االلتزامات العاملية إىل نتائج وتعزيز املساءلة عن اإلجراءات أو 

األخطاء من ِقبل مختلف أصحاب املصلحة. ويلقي التقرير الضوء عىل 

ثالث اسرتاتيجيات رئيسية للحفاظ عىل املساواة بني الجنسني يف الصدارة 

ويف بؤرة الرتكيز أثناء التنفيذ واملتابعة واالستعراض:

● تحسني البيانات واإلحصائيات والتحليالت الخاصة بالنوع 	

االجتامعي لرصد التقدم املحرز للنساء والفتيات بفعالية 

عرب كافة األهداف والغايات.

● إعطاء األولوية لالستثامرات والسياسات والربامج املستجيبة 	

لالعتبارات اإلنسانية لتحقيق االتساق بني اإلجراءات وبني 

مبادئ خطة عام 2030 وقيمها وتطلعاتها.

● تعزيز املساءلة من خالل العمليات واملؤسسات املستجيبة 	

لالعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي لضامن نهج متكامل 

إزاء التنفيذ واملتابعة واالستعراض مع وضع املساواة بني 

الجنسني يف جوهرها.

تحسني البيانات واإلحصائيات والتحليالت 

الخاصة بالنوع االجتامعي 

عىل الرغم من زيادة االهتامم باإلحصائيات الخاصة بالنوع االجتامعي 

يف العقود األخرية، يحدد التقرير التحديات املُلّحة التي تقف يف طريق 

الرصد املنهجي املستجيب لالعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي. تتضمن 

هذه التحديات التغطية غري املتساوية للمؤرشات الخاصة بالنوع 

االجتامعي عرب األهداف والغايات، وغياب املعايري املتفق عليها دوليًا 

لجمع البيانات، واإلتاحة غري املتساوية لإلحصائيات الخاصة بالنوع 

االجتامعي عرب البلدان وعىل مدار الزمن. يرجع غياب مجموعة قوية 

من اإلحصاءات الخاصة بالنوع االجتامعي عىل املستوى العاملي بصفة 

جزئية إىل أنظمة اإلحصاءات الضعيفة ذات املوارد املحدودة، وبخاصة يف 
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موجز

الشكل رقم 2
املؤرشات املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي مقّسمة طبًقا لتصنيف اإلطارات

 املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. 2017أ. "قاعدة البيانات العاملية ألهداف التنمية املستدامة.". تم الدخول إىل املوقع يف كانون األول/ديسمرب 2017.

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/; شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. 2017ب. “"فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة: تصنيف اإلطارات للمؤرشات 

العاملية ألهداف التنمية املستدامة.” تم الدخول إىل املوقع يف كانون األول/ديسمرب https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/; 14 . 2017 كانون األول/ديسمرب 2017، انظر شعبة 

اإلحصاءات يف األمم املتحدة see UNSD )United Nations Statistics Division(. 2017 ,2017ج. “الفعاليات: االجتامع السادس لفريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة.” تم 

https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-06/. .2017 الدخول إىل املوقع يف كانون األول/ديسمرب

مالحظة: يف املُجمل، تُصنَّف 10 مؤرشات محددة بالنسبة للنوع االجتامعي كمؤرشات يف اإلطار 1، و24 يف اإلطار 2، و17 يف اإلطار 3 وثالثة مؤرشات )4.1.1 و4.5.1 و5.5.1( متعددة اإلطارات.

واضحة من الناحية املفاهيمية

هناك منهجية راسخة ومعايري متاحة

تُنِتج البلدان البيانات بانتظام 

واضحة من الناحية املفاهيمية

هناك منهجية راسخة ومعايري متاحة

ال تُنِتج البلدان البيانات بانتظام

هناك حاجة للعمل عىل الصعيد املفاهيمي

ال توجد منهجية/معايري راسخة أو يجري وضعها/اختبارها

اإلطار 3 اإلطار 2 اإلطار 1

11
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هدف التنمية 

املستدامة  13

جميع املؤرشات مصنفة من ِقبل فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة إىل ثالث إطارات بناًء عىل مستوى تطورها املنهجي وإتاحة البيانات عىل املستوى العاملي، عىل النحو التايل:

متعددة اإلطارات
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البلدان النامية. ولكن الفجوات يف اإلحصائيات الخاصة بالنوع االجتامعي 

- املنترشة  عىل نطاق واسع يف البلدان املتقدمة والنامية عىل حٍد سواء 

- ينبع أيًضا من الفشل طويل األمد يف منح األولوية لجمع هذه البيانات. 

وبالتايل فإن بناء الدعم والقدرات لإلحصائيات الخاصة بالنوع االجتامعي 

عىل كافة املستويات يعد من األولويات الهامة. وباإلضافة إىل ذلك، 

ميكن ألصحاب املصلحة املختلفني أن يتأكدوا من استنباط املعلومات من 

البيانات املتاحة، وتحليلها واإلبالغ عنها للتعبري عن التقدم املحرز تجاه 

تحقيق املساواة بني الجنسني بطريقة شاملة، مبا يف ذلك بالنسبة للنساء 

والفتيات الاليت يواجهن صورًا متعددة ومتقاطعة من التمييز. لضامن 

الرصد الفّعال للتقدم لجميع النساء والفتيات عرب كافة األهداف، يويص 

التقرير مبا ييل:

● دعم تضمني املؤرشات املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي 	

عرب جميع أهداف التنمية املستدامة الـ17 بحلول عام 

2020. عىل املستوى العاملي، يوفر استعراض عام 2020 

إلطار املؤرشات العاملي فرصة ملناقشة وتضمني املزيد من 

املؤرشات املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي عرب اإلطار 

بأرسه، وبخاصة لألهداف التي تفتقر حاليًا للمؤرشات. 

وحتى ذلك الحني، يجب عىل الدول األعضاء - من خالل 

فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بأهداف التنمية 

املستدامة، وبدعم من منظومة األمم املتحدة وبالتعاون مع 

الباحثني واملجتمع املدين - أن تطوِّر مقرتًحا راسًخا للقيام 

بذلك، مبا يف ذلك من خالل جمع املعرفة يف املجاالت التي 

تتطلب قدًرا أكرب من التطور التحلييل. وبالتوازي، يجب 

أن يستهدف منارصو البيانات الخاصة بالنوع االجتامعي 

األطر الوطنية واإلقليمية لضامن الدمج الشامل للمؤرشات 

املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي عرب جميع األهداف. 

● العمل من أجل جمع بيانات املؤرشات املحددة بالنسبة 	

للنوع االجتامعي بصفة منتظمة وضامن الجودة وقابلية 

املقارنة. وسوف تكون زيادة املوارد الفنية واملالية لألنظمة 

اإلحصائية الوطنية أمرًا حاساًم لتحقيق هذا. وتعاين 

اإلحصائيات الخاصة بالنوع االجتامعي، بصفة خاصة، من قلة 

االستثامرات املُزمنة ومن النهج املُخصص. وينبغي أن يُنظر إىل 

حلول اإلحصائيات الخاصة بالنوع االجتامعي داخل السياق 

األعم لبناء القدرات اإلحصائية ودمجها يف برامج الدعم. 

ويجب أيًضا أن تعمل املكاتب اإلحصائية الوطنية، واملنظامت 

الدولية والباحثون ومنظامت حقوق املرأة مًعا ملُعالجة 

أوجه التحيز الراسخة يف املفاهيم والتعريفات والتصنيفات 

واملنهجيات لضامن أن تعكس البيانات يف الواقع الحقيقة التي 

تعيشها النساء والفتيات بجميع أطيافهن. 

● وضع اسرتاتيجيات عاملية وإقليمية ووطنية لتحديد 	

الجامعات التي يتم استثناءها من ركب التنمية. يجب 

تصنيف البيانات بصورة منهجية طبًقا للنوع االجتامعي 

والخصائص األخرى مبا يف ذلك العمر والطبقة واإلعاقة 

والساللة والعرق والتوجه الجنيس والهوية الخاصة بالنوع 

االجتامعي وحالة الهجرة وغريها من التصنيفات ذات الصلة 

بالنسبة للسياقات الوطنية. يجب أن تُبلغ املكاتب اإلحصائية 

الوطنية عن بيانات مصّنفة يف االستعراضات الوطنية وأن 

تضع اسرتاتيجيات محددة لتحديد تغطية البيانات وتوسعتها 

بالنسبة للمجموعات التي يصعب قياسها وتعد غري مرئية يف 

الوقت الحايل بالنسبة لإلحصائيات الوطنية. وهناك حاجة 

أيًضا إىل الدراسة الهادفة للفئات السكانية الضعيفة، من خالل 

كٍل من األساليب النوعية والكّمية، مع ضامن اتباع املعايري 

األخالقية– مبا يف ذلك الرسية التامة للبيانات - لحامية مثل 

هذه املجموعات واألفراد من التمييز.

● تعزيز معايري الجودة وحقوق اإلنسان وغريها من املبادئ 	

األساسية لإلحصائيات الرسمية. هناك دوٌر هام يجب أن 

تقوم به الدولة، بوصفها الضامن النهايئ للبيانات العامة، 

يف ضامن التزام إنتاج البيانات بهذه املعايري واملبادئ. وعىل 

الرغم من أن االبتكارات التي يؤدي إليها دمج البيانات 

التقليدية مع الصورة الجديدة من جمع البيانات تعترب 

واعدة وميكن أن تُساعد يف اإلرساع بالتقدم تجاه سد 

فجوات البيانات، إال أن هناك حاجة لضامن الحفاظ جودة 

البيانات وسالمتها وتأمني الرسية.
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موجز

● اإلرساع بتطوير معايري عاملية ملؤرشات اإلطار الثالث 	

املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي. يجب أن تستمر هيئة 

األمم املتحدة للمرأة وغريها من الوكاالت الراعية، بالتشاور 

مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مبا يف ذلك الحكومات 

واملجتمع املدين، يف جهودها لتطوير منهجيات سليمة 

للمؤرشات املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي املصنفة حاليًا 

من اإلطار الثالث. وهناك حاجة إىل زيادة مشاركة املكاتب 

اإلحصائية الوطنية يف مرحلتي التصميم والتنفيذ التجريبي 

لضامن عمل املنهجيات بفعالية يف مختلف البيئات. ويجب 

أن تُدِمج الدول األعضاء هذه املؤرشات يف أطر رصدها 

الوطنية مبجرد تطوير املنهجيات واختبارها واالتفاق عليها.

● تعزيز االلتزام عىل أعىل مستوى سيايس عملية رصد 	

مفتوحة وشاملة وشفافة ومراعية للجوانب الخاصة 

بالنوع االجتامعي ألهداف التنمية املستدامة. ويجب 

أن تكون األنظمة اإلحصائية مستقلة وُممكنة ليك تواءم 

برسعة التغريات يف طبيعة البيانات املتاحة. ميتلك الباحثون 

واألكادمييون ومنظامت حقوق املرأة وغريها من جامعات 

املجتمع املدين دورًا هاًما ينبغي عليهم القيام به يف هذه 

العملية، ليس بصفتهم منتجني ومستخدمني للبيانات فحسب، 

ولكن كمنارصين أيًضا من أجل الحصول عىل بيانات للنوع 

االجتامعي أكرث وأفضل. سوف يساعد التعاون بني أنظمة 

اإلحصائيات الوطنية وهذه الجامعات وغريها يف ضامن تلبية 

البيانات الحتياجات أصحاب املصلحة املختلفني.

إعطاء األولوية لالستثامرات والسياسات 

والربامج املستجيبة العتبارات النوع االجتامعي 

يرتبط تنفيذ التزامات املساواة بني الجنسني لخطة عام 2030 نجاًحا 

وفشالً بالقدرة عىل حشد املوارد الكافية لتنفيذها. يف العديد من 

البلدان، تعاين الخدمات األساسية التي تعتمد عليها ماليني النساء 

والفتيات - املياه والرصف الصحي والتعليم والرعاية يف الطفولة 

املبكرة واملأوى والخدمات القانونية واالستشارات املتخصصة 

والخدمات الصحية للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

- من نقٍص مزمن يف التمويل، أو تدين الجودة أو، ببساطة عدم 

إتاحتها. ومع بدء البلدان يف العمل مبوجب اسرتاتيجياتها الوطنية 

للتنفيذ، من املهم للغاية تُرتَّب هذه املجاالت االسرتاتيجية وغريها 

طبًقا لألولوية. وكجزء من النهج املتكامل يف التنفيذ، ميكن أن 

تتيح بعض هذه االستثامرات وجود أوجه تآزر هامة عرب األهداف 

والغايات، كام يُظِهُر ذلك املثال الخاص بالرعاية والرتبية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة )انظر ‘يف بؤرة الرتكيز، صفحة 15(. وباإلضافة إىل 

ذلك، يجب تحقيق االتساق بني االستثامرات والسياسات والربامج وبني 

مبادئ خطة عام 2030. يجب عىل جميع أصحاب املصلحة قياس 

أدائهم استناًدا إىل هذه املبادئ وااللتزام بتصحيح مسار إجراءاتهم 

عند عدم التزامهم بها. وعىل نحو أكرث تحديًدا، يويص التقرير مبا ييل:

● وضع اسرتاتيجيات محلية ُمنصفة وتصاعدية لحشد املوارد. 	

تتفاوت قابلية اسرتاتيجيات حشد املوارد املختلفة للتنفيذ 

عرب البلدان والسياقات. ففي حني قد تتمكن البلدان األعىل 

دخالً من اجتذاب مبالغ كبرية من االستثامرات الخاصة، 

سوف تعتمد البلدان األقل دخالً بشكل أكرب عىل املساعدة 

اإلمنائية الرسمية واالقرتاض الدويل أو التحويالت املالية. 

ولكن، يف جميع الحاالت، هناك خيارات متاحة لزيادة املجال 

املايل الستثامرات املساواة بني الجنسني. ويجب مناقشة 

اسرتاتيجيات محددة بأسلوب مفتوح وشّفاف وينبغي 

تقييم آثارها التوزيعية بالنسبة للرجال والنساء من مختلف 

املجموعات االجتامعية وأن يتم التواصل بشأنها بوضوح. 

● رصد مخصصات املوازنة لسياسات وبرامج املساواة بني 	

الجنسني. يجب أن تتتبّع الدول األعضاء والوكاالت املانحة 

واملنظامت الدولية االلتزامات املالية لتعزيز املساواة بني 

الجنسني يف كل من املوازنات الوطنية والتدفقات الدولية إىل 

املساعدة اإلمنائية الرسمية. ويعترب وضع املوازنات التشاركية 

واملستجيبة العتبارات النوع االجتامعي، وعمليات التدقيق 

االجتامعي وجلسات االستامع العامة أدواٍت مهمة لتحسني 

الشفافية واملساءلة عن قرارات اإلنفاق وتقييم أثرها عىل 

النوع االجتامعي. 

● العمل مًعا من أجل بيئة عاملية متكينية. يف ضوء التزامات 	
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افعال   إىل  الوعود  تحويل 

الرشاكة العاملية والروح الشاملة لخطة عام 2030، يجب تعزيز 

التضامن والتعاون بني البلدان من جميع مستويات الدخل 

إلنشاء بيئة عاملية متكينية لتنفيذه. ويجب أن تتعاون الدول 

األعضاء ملكافحة التدفقات املالية غري املرشوعة واملنافسة 

الرضيبية الدولية واستعراض مدفوعات الدين الخانقة وهي 

أمور تعيق جميعها جهود حشد املوارد املحلية.

● اتساق السياسات والربامج مع مبادئ خطة عام 2030. يجب 	

أن يضمن جميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول األعضاء، 

ووكاالت األمم املتحدة، والقطاع الخاص، أن تكون إجراءاتهم 

لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة مستجيبة العتبارات بالنوع 

االجتامعي وأن تُسِهم يف تحقيق حقوق جميع النساء 

ه مبادئ مثل اإلتاحة والقدرة عىل  والفتيات. ويجب أن تُوجِّ

الوصول والسعر املعقول تشكيل وتنفيذ السياسات والربامج 

ويجب أن متثِّل معايري رئيسية لرصد وتقييم فعاليتها. 

● زيادة الدعم املايل للمنظامت النسائية للمشاركة يف الدعوة 	

السياسية عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني. ميكن 

أن تلعب الجهات املانحة الخاصة وثنائية األطراف، باإلضافة 

إىل املنظامت الدولية، دوًرا هاًما من خالل زيادة التمويل 

األسايس والتمويل متعدد السنوات. مُيكِّن االستقرار املايل 

الذي يجلبه مثل هذا التمويل املنظامت النسائية من 

االستجابة مبرونة لتغريات السياق وتيرس الدعوة عىل املدى 

املتوسط والطويل، والتخطيط ووضع الربامج الالزمة إلبقاء 

املساواة بني الجنسني يف بؤرة اهتامم التنفيذ والرصد.

● تحديد رشوط واضحة للمشاركة ومعايري للرشاكات بني 	

القطاعني العام والخاص عىل املستويني العاملي والوطني. 

ميكن أن يلعب القطاع الخاص دورًا حاساًم يف دعم تحقيق 

خطة عام 2030. وميكنها أن تدفع بالنمو االقتصادي واالبتكار 

إىل األمام، وأن تنشئ وظائف الئقة وتساعد عىل سد فجوة 

التمويل من خالل دفع حصتها العادلة من الرضائب. ميكن 

تعزيز فعالية مشاركة القطاع الخاص وخضوعه للمساءلة 

من خالل وضع قواعد واضحة للمشاركة وإجراء تقييامت 

منتظمة لألثر لحقوق اإلنسان واألثر عىل النوع االجتامعي. 

ويجب أن يكون هذا جزئًا من الجهود األعم لجعل األعامل 

التجارية الخاصة - من جميع األشكال واألحجام - أكرث 

استجابًة للمساواة بني الجنسني وحقوق املرأة، طبًقا ملا تنص 

عليه مبادئ متكني املرأة.20 وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد اإلقرار 

بالحاجة للميض قدًما نحو مجموعة من القواعد العاملية 
املُلزمة التي تتناول األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.21

● معالجة صور التمييز املتعددة واملتقاطعة من خالل السياسات 	

والربامج. سوف يكون تدارك أوجه القصور املتجذرة التي تواجهها 

فئات معينة من النساء والفتيات أمرًا حاساًم لتحقيق التقدم 

بالنسبة للجميع. وكمسألة أولوية، يجب مراجعة السياسات التي 

ق انعدام املساواة وتسهم يف الدفع بالسكان ملزيد  وجد أنها تُعمِّ

من التخلف عن الركب. يجب وضع تدابري محددة تهدف لخفض 

أوجه انعدام املساواة ومساعدة األكرث تخلًفا عن الركب عىل 

اللحاق به، كجزء من اسرتاتيجيات أعم إلنشاء أنظمة شاملة متوّل 

جامعيًا وتستخدمها جميع الفئات االجتامعية. 

● تعزيز املشاركة املُجدية يف تصميم جميع السياسات والربامج 	

وتنفيذها ورصدها وتقييمها. يجب تيسري الحكم الدميقراطي 

وعمليات صنع القرار، ورعاية أصوات النساء والفتيات 

وظهورهن، لضامن تحديد األولويات الوطنية من وجهات نظر 

أوسع بشأن األمور التي تُساعد التقدم أو األمور التي تعوقه.

تعزيز املساءلة من خالل العمليات واملؤسسات 

املستجيبة العتبارات النوع االجتامعي

تُِقر خطة عام 2030 رصاحًة بأن نقاط البدء والتحديات )ووسائل 

ُمواجهة تلك التحديات( تختلف من بلٍد إىل آخر. ونتيجة لذلك، فإن 

عملية التنفيذ والرصد واملساءلة يُنظر إليها باعتبارها ذات ملكية 

قُطرية وتحت قيادة قُطرية. وألنه التزام سيايس غري ُملزِم، تفتقر خطة 

عام 2030 إىل اإلنفاذ: وال توجد عواقب محددة إذا أخفقت البلدان 

يف بذل جهود جادة لتحقيق األهداف والغايات. غري أن الدول ملتزمة 

مبتابعة واستعراض عمليات مفتوحة وشاملة وتشاركية وشفافة، وتركز 

عىل الناس وتراعي الفوارق بني الجنسني وتحرتم حقوق اإلنسان 

ومركزة عىل من هم أكرث تخلًفا عن الركب )انظر الشكل 3(23 لتعزيز 
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موجز الرتكيز بؤرة  يف 

خلق أوجه التآزر:
كَم سُيكلِّف؟

ميكن أن يُسِهم االستثامر يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

املُتاحة وعالية الجودة وذات التكلفة املعقولة يف تحقيق العديد من 

الغايات الخاصة بالنوع االجتامعي والغايات املتعلقة باألطفال من خطة 

عام 2030 من خالل خفض الوقت الذي تقضيه النساء يف الرعاية غري 

مدفوعة األجر )5.4( ومتكينهن من زيادة قدرتهن عىل الوصول إىل 

الوظائف )8.5( وإنشاء وظائف الئقة يف قطاع الخدمات االجتامعية 

)8.3( وتحسني صحة األطفال ونواتج التغذية )2.2 و2.3( وتحسني 

استعداد املدارس )4.2( وبخاصة بني املنتمني إىل خلفيات ضعيفة 

وبالتايل يساعد عىل مساواة الفرص وخفض أوجه انعدام املساواة يف 

الناتج )10.3(. 

إال أن التغطية الحالية للرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة عادة ما 

تكون منخفضة وغري متساوية إىل درجة كبرية، وبخاصة يف البلدان 

النامية. وعىل الرغم من أن 87 يف املائة من األطفال يف البلدان النامية 

كانوا مسجلني يف التعليم قبل االبتدايئ يف عام 2014، إال أن 39 يف 

املائة كانوا يف البلدان النامية.22 كام أن أوجه انعدام املساواة طبًقا 

لدخل األرسة املعيشية قاسية. عرب نطاق من البلدان النامية، يزيد 

احتامل حضور األطفال البالغني من العمر 3 إىل 5 أعوام واملقيمني يف 

األرس املعيشية األغنى مبقدار ما يقرب من ست مرات ألحد برامج 

الرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة عن األطفال يف نفس الفئة العمرية 

يف أكرث األرس املعيشية فقرًا، كام يُظهر ذلك الشكل التايل. تعترب 

االستثامرات العامة أمرًا بالغ األهمية للتغلب عىل هذه املشكالت، 

وقد تعوِّض الفوائد الكبرية عىل املدى املتوسط واملدى الطويل 

التكاليف الفورية للتوّسع يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة 

املبّكرة. وكام تبني السيناريوهات السنوية التالية لجنوب أفريقيا 

وأوروغواي، ميكن اسرتداد ما بني ثلث ونصف االستثامرات اإلجاملية 

من خالل الرضائب ونظام األمن االجتامعي عىل املدى القصري.

املصدر: قواعد البيانات العاملية لليونيسيف، 2016، استناًدا إىل االستقصاءات الدميغرافية الصحية واملسح العنقودي املتعدد املؤرشات، وغريهام من االستقصاءات وتعدادات السكان ذات التمثيل الوطني.

مالحظات: تطابق البيانات مع أحدث سنة متاحة لكل بلد )2014-2005(.

* تختلف البيانات عن التعريف القيايس أو تشري إىل جزء فقط من البل. 

النسبة املئوية لألطفال البالغني من العمر 3 إىل 5 أعوام الذين يحُضون أحد برامج الرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، بلدان مختارة، أحدث 

األعوام املتاحة

بيا
رص

ود
ألس

ل ا
جب

ال
قة

ساب
 ال

ية
الف

وس
وغ

الي
يا 

ون
قد

 م
ية

ور
مه

ج
وفا

لد
مو

ة 
ري

هو
جم

نيا
لبا

أ
نيا

كرا
أو

ك
رس

له
 وا

نة
وس

الب
س

رو
يال

ب

ان
ست

امن
رك

ت
ان

ست
اخ

از
ك

ان
ست

بك
وز

أ
ان

ست
يز

رغ
ق

ية
عب

ش
 ال

ية
اط

قر
دمي

 ال
الو

ة 
ري

هو
جم

ار
امن

مي
ام

يتن
ف

ا*
دي

بو
كم

ند
يال

تا

ام
رين

سو يز
بل

ني
جنت

ألر
ا

ام
بن

كا
ري

ستا
كو

غو
وبا

وت
د 

دا
رين

ت
س

ورا
ند

ه
كا

ماي
جا

س
دو

ربا
با

ب
غر

امل
س

ون
ت

ن*
رد

األ
ئر

جزا
ال

ني
سط

فل
ة 

ول
د

رص*
م

ية
ور

س
 ال

ية
رب

لع
ة ا

ري
هو

جم
ال

ق
عرا

ال
ن

يم
ال

جيا
ور

ج

ال
نيب

ان
وت

ب
ش

دي
غال

بن
ن 

ستا
غان

أف

رييا
يج

ن
انا

غ
ي

الو
ما

نيا
يتا

ور
م

يل
ما

ون
الي

سري
و*

وغ
ت

ل*
غا

سن
ال

بيا
ام

غ
ة*

طي
قرا

دمي
 ال

غو
ون

لك
ة ا

ري
هو

جم
ي

بو
ميبا

ز
ى

سط
لو

ا ا
قي

ري
 أف

ية
ور

مه
ج

وار
يف

 د
ت

كو
اد

ش
ت

ان
ود

س
 ال

ب
نو

ج
سو

 فا
ينا

رك
بو

ي
ند

رو
بو

ال
وم

ص
ال

أغنى 20% املتوسطأفقر 20%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ية
ئو

امل
ة 

سب
الن

وسط ورشق أوروبا 

وآسيا الوسطى

 أوروبا

وأمريكا الشاملية

آسيا الرشقية وجنوب 

رشق آسيا

أمريكا الالتينية 

والكاريبي

شامل أفريقيا وغرب آسيا جنوب آسيا أفريقيا جنوب الصحراء الكربى



16

افعال   إىل  الوعود  تحويل 

 السيناريو 1
األقل طموًحا

تغطية الرعاية 
والرتبية  يف مرحلة 

الطفولة املبكّرة

 السيناريو 2
األكرث طموًحا

متويل الرعاية 
 والرتبية

يف مرحلة 
الطفولة املبكّرة

$

يؤيت االستثامر يف خدمات الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبّكرة مثاره. يف جنوب أفريقيا، لن يؤدي استثامر إجاميل سنوي مبقدار %3.2 من الناتج املحيل اإلجاميل إىل تغطية شاملة 

لجميع األطفال البالغني من العمر 0-5 سنوات فحسب، بل سيُنشئ أيًضا 2.3 مليون وظيفة جديدة، مام يزيد من توظيف اإلناث مبقدار 10.1 نقطة مئوية )السيناريو 2(. وميكن أن 

تولِّد هذه الوظائف الجديدة عائًدا جديًدا من الرضائب واألمن االجتامعي يصل إىل 3804 مليون دوالر أمرييك. وميكن أن مُيثِّل سيناريو أقل طموًحا يتطلب %1.8 فقط من الناتج املحيل 

اإلجاميل نقطة انطالق نحو التغطية الشاملة )السيناريو 1(.

النسب بني األطفال/العاملني: كام هو 

منصوص عليه )1/3 أو  1/6 أو  1/10 

طبًقا للفئة العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

أجور املوظفني: يحصل املوظفون األقل 

تأهيال عىل الحد األدىن املحسن التخطيط 

لألجور؛ يحصل عدد أكرب من املوظفني املؤهلني 

عىل متوسط األجر يف القطاع التعليمي

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

2,329,087 وظيفة جديدة1,230,781 وظيفة جديدة

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

3-5 عاًما 1.5-3 عاًما 3-5 عاًما0-1.5 عاًما 1.5-3 عاًما 0-1.5 عاًما

النسب بني األطفال/العاملني: كام هو 

منصوص عليه )1/3 أو  1/6 أو  1/10 

طبًقا للفئة العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

أجور املوظفني: يحصل املوظفون األقل 

تأهيال عىل الحد األدىن املحسن التخطيط 

لألجور؛ يحصل عدد أكرب من املوظفني املؤهلني 

عىل متوسط األجر يف القطاع التعليمي    

 De Henau, J. 2017. ”Universal Childcare in South Africa, Turkey and Uruguay: A Comparative Analysis of Costs, Short-term Employment Effects and Fiscal :املصدر

Revenue.” ورقة معلومات أساسية لقسم األبحاث والبيانات يف هيئة األمم املتحدة للمرأة.. هيئة األمم املتحدة للمرأة، نيويورك. أعدت ديبي بودلندر الحسابات لجنوب أفريقيا، بينام أعد الحسابات 

ألوروغواي كل من فريناندو فيلغويرا ورافايل مانتريو. 

33%60%100% 90%

5.3 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث

10.1 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث

 %3.2 من الناتج املحيل اإلجاميل 
 )11,347 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %1.8 من الناتج املحيل اإلجاميل 
 )6,314 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %1.2 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )4,048 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

 2,065 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد

 3,804 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد
0.09% 

)201 مليون دوالر 

 أمرييك(

التمويل الحايل

 %2.1 من الناتج املحيل اإلجاميل
  )7,343 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

الرتكيز بؤرة  يف 

سيناريوهات االستثامر يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكّرة: جنوب أفريقيا
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موجز

 السيناريو 1
األقل طموًحا

 السيناريو 2
األكرث طموًحا

يؤيت االستثامر يف خدمات الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبّكرة مثاره. يف أوروغواي، لن يؤدي استثامر إجاميل سنوي مبقدار %2.8 من الناتج املحيل اإلجاميل إىل تغطية شاملة بربامج 

الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبّكرة لجميع األطفال البالغني من العمر 0-5 سنوات فحسب، بل سيُنشئ أيًضا 80,000 وظيفة جديدة، ليزيد من توظيف اإلناث مبقدار 4.2 نقطة 

مئوية 2. ميكن أن تولِّد هذه الوظائف الجديدة عائًدا جديًدا من الرضائب واألمن االجتامعي يصل إىل 638 مليون دوالر أمرييك ) السيناريو 2(. وميكن أن مُيثِّل سيناريو أقل طموًحا 

يتطلب %2.2 فقط من الناتج املحيل اإلجاميل نقطة انطالق نحو التغطية الشاملة )السيناريو 1(.

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

80,369 وظيفة جديدة60,896 وظيفة جديدة

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

مالحظة: جميع املبالغ بالدوالر األمرييك واألرقام لعام 2017. استُخِدَمت أسعار الرصف التالية 1 دوالر أمرييك = 28.71 بيزو أوروغواي بالنسبة ألوروغواي و 1 دوالر أمرييك = 13.51 راند جنوب أفريقيا، 

بالنسبة لجنوب أفريقيا. مقياس الرسم املُستخَدم لعرض عدد الوظائف املُخلَّقة بصورة مرئية هو 1 إىل 100,000 يف حالة جنوب أفريقيا و 1 إىل 10,000 يف حالة أوروغواي.

33%66%100% 100%

 %2.8 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )1,464 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %2.2 الناتج املحيل اإلجاميل
 )1,149 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %1.0 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )550 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

 487 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد

 638 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد

0.22% 
 )113 مليون دوالر أمرييك(

 التمويل

الحايل

 %1.4 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )713 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

الرتكيز بؤرة  يف 

سيناريوهات االستثامر يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكّرة: أوروغواي

النسب بني األطفال/العاملني: مثالية )1/3 

أو 1/4 أو  1/8 طبًقا للفئة العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

رواتب العاملني: يتلقى العاملون األقل 

تأهيالً راتب العاملني املساعدين يف 

مرحلة التعليم قبل االبتدايئ، ويتلقى 

العاملون األكرث تأهيالً الراتب الحايل 

للمدرس يف مرحلة التعليم قبل االبتدايئ 

3-5 عاًما 0.5-3 عاًما 3-5 عاًما0-0.5 عاًما 0.5-3 عاًما 0-0.5 عاًما

النسب بني األطفال/العاملني: مثالية 

)1/3 أو 1/4 أو  1/8 طبًقا للفئة 

العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

رواتب العاملني: يتلقى العاملون األقل تأهيالً 

راتب العاملني املساعدين يف مرحلة التعليم قبل 

االبتدايئ، ويتلقى العاملون األكرث تأهيالً الراتب 

الحايل للمدرس يف مرحلة التعليم قبل االبتدايئ

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

تغطية الرعاية 
والرتبية  يف مرحلة 

الطفولة املبكّرة

متويل الرعاية 
 والرتبية

يف مرحلة 
الطفولة املبكّرة

$

3.2 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث

4.2 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث
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افعال   إىل  الوعود  تحويل 

املساءلة عن التنفيذ املراعي للنوع االجتامعي  عىل الصعيد العاملي 

واإلقليمي والوطني، يويص التقرير مبا ييل: 

● وضع املساواة بني الجنسني يف بؤرة اهتامم التنفيذ الوطني. 	

يجب أن تعمل الدول عىل توطني التزامات املساواة بني 

الجنسني العاملية من خالل دمجها ضمن خطط التنمية 

الوطنية والسياسات والترشيعات واألُطُر املتعلقة بها مبا يف 

ذلك تلك املستخدمة إلنتاج وبيانات اإلحصائيات الخاصة 

بالنوع االجتامعي. ويجب تحديد املسؤولية عن تحقيق 

أهداف وغايات املساواة بني الجنسني واملوارد املخصصة لذلك 

بوضوح وأن تُفتَح للفحص الدقيق من ِقبل الجمهور، مبا يف 

ذلك من خالل الربملانات ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية 

واملجتمع املدين. وينبغي أن تُعطى منظامت حقوق املرأة 

واآلليات الوطنية املعنية بشئون املرأة مقعًدا عىل الطاولة 

وأن تُدعم للمشاركة يف عمليات التنفيذ والتأثري فيها.

● ضامن رصد التزامات املساواة بني الجنسني واإلبالغ عنها. 	

يجب تحديد الغايات واملؤرشات الخاصة باملساواة بني 

الجنسني املحددة إقليميًا ووطنيًا وأن يُبلَغ عنها لتعميق 

االلتزامات العاملية. وعىل املستويني العاملي واإلقليمي، 

ع منظومة األمم املتحدة الحكومات  ينبغي أن تُشجِّ

وتدعمها لإلبالغ عن هذه التعهدات من خالل التعاون 

الفني وتبادل املامرسات الجيدة. وينبغي إجراء عمليات 

تدقيق منتظمة لتقييم ما إذا كان املنظور الخاص بالنوع 

االجتامعي ُمدمًجا فيام تقوم به الدول األعضاء ووكاالت 

األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة من إبالغ، كجزء 

عملية املتابعة واالستعراض الرسمية. 

● دعم املنظامت النسائية وغريها من جهات املجتمع املدين 	

الفاعلة لرصد التقدم املحرز وإخضاع الحكومات للمساءلة 

عن التزامات املساواة بني الجنسني. يجب أن توفِّر منظومة 

األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية وغريها من 

املنظامت الدولية بيئة متكينية للباحثني ومنظامت املجتمع 

املدين إلجراء تقييامتهم الخاصة للتقدم املحرز عىل املستوى 

العاملي واملستويات اإلقليمية والوطنية، مع التأكد من 

متكني خرباء الشئون النسائية ومنظامت حقوق املرأة من 

لعب دور رائد يف إعدادها. كام أن هناك حاجة إلطار قانوين 

ُمساِعد، يتضمن تدابري لحامية املجاالت املتاحة للمجتمع 

املدين ولضامن سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان الخاصة 

باملرأة، ليك تتمكن املنظامت النسائية من القيام بدورها 

الحاسم يف الرصد والتنفيذ.

● استخدام االستعراضات الوطنية الطوعية التي تُجرى 	

من أجل املنتدى السيايس رفيع املستوى إلنشاء رؤية 

مشرتكة للتقدم املحرز يف مجال املساواة بني الجنسني 

والتحديات التي تقف يف طريقه. وينبغي للدول أن 

تستخدم االستعراضات الوطنية الطوعية وغريها من 

عمليات االستعراض ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة 

كفرصة إلجراء تقييم مشرتك للتقدم والفجوات والتحديات، 

وتسخري معارف ومهارات جميع أصحاب املصلحة املعنيني، 

مبا يف ذلك منظامت حقوق املرأة. ويجب أن يكون عقد 

مشاورات ذات قاعدة عريضة أثناء اإلعداد لالستعراض 

الوطني الطوعي وجعلها متاحة للجمهور قبل تقدميها إىل 

املنتدى السيايس رفيع املستوى جزًءا من هذه العملية.

● تعزيز املنتدى السيايس رفيع املستوى كمنصة الستعراض 	

النظراء والحوار املُجدي. ليك يصبح املنتدى السيايس رفيع 

املستوى منتدى أقوى يف املساءلة عىل املستوى العاملي، 

يجب أن ينظر مجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتامعي 

والجمعية العامة لألمم املتحدة - بدعم من أمانة املنتدى 

- يف استعراض طرق عمل املنتدى بغية تخصيص املزيد 

من الوقت لالستعراضات الوطنية الطوعية وتوفري مجال 

أوسع للمشاركة واإلبالغ من ِقبل املجتمع املدين، مبا يف 

ذلك منظامت حقوق املرأة مثل املجموعة الرئيسية للمرأة. 

ويجب أيًضا أن تُعّد األمانة موجزًا ملدخالت املجتمع املدين، 

مثل املقدم من مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان ألغراض االستعراض الدوري الشامل، وأن تجعله 

متاًحا جنبًا إىل جنب مع االستعراضات الوطنية الطوعية 

لتحسني الشفافية وجودة اإلبالغ الوطني. وسوف يوفِّر 

استعراض طرق عمل املنتدى السيايس رفيع املستوى يف عام 

2019 فرصة موقوتة لتعزيز دوره كإحدى آليات املساءلة.
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موجز

منظومة األمم املتحدة 

توفر الدعم الفني لتطوير مؤرشات 
أهداف التنمية املستدامة

تُسهم يف تقييامت التقّدم املُحَرز

مُتكِّن من إجراء استعراض النظراء وتبادل 
النظراء

ترصد وتقيّم فعاليتها الذاتية

املجتمع املدين 

يوفر مدخالت للمناقشات بني الحكومات

م املُحَرز يُعد تقييامته الخاصة بشأن التقدُّ

يُسهم يف االستعراضات الوطنية الطوعية

القطاع الخاص 

يعد التقارير عن كيفية تأثري أنشطته عىل 
االستدامة مبا يتسق مع املبادئ العاملية 

املتفق عليها

الخرباء والجهات األكادميية 

تبادل األبحاث بشأن آثار االتجاهات 
العاملية

اإلسهام يف تطوير مؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة

توفري تحليالت ُمتعمقة بشأن أثر 
السياسات عىل الجامعات املختلفة

عاملًيا
املنتدى السيايس 
رفيع املستوى

م االستعراضات  الوطنية الطوعية يُقدِّ

يُشارك املامرسات الجيدة  والدروس املستفادة

الدولة العضو

الشكل رقم 3
متابعة واستعراض خطة عام 2030

سية
ي تغذية عك

ُستفادة التنفيذ الوطن
س امل

ي الدرو
تُغذ

مالحظة: يتضمن هذا الشكل أمثلة توضيحية للعمليات والجهات الفاعلة واألنشطة التي تلعب دورًا يف عملية املتابعة واالستعراض وليس مجموعة شاملة منها.

إقليمًيا
املنتدى اإلقليمي 
للتنمية املستدامة

وطنًيا
عمليات الرصد 
واالستعراض الوطنية

م االستعراضات الوطنية الطوعية يُقدِّ

يُشارك املامرسات الجيدة والدروس املستفادة

يوافق عىل األولويات واملؤرشات املحددة بالنسبة لإلقليم

تُنشئ عمليات تتسم بالشفافية والشمول واملشاركة

تستند إىل إسهامات من أصحاب املصلحة اآلخرين

تجعل البيانات ُمتاحة للجمهور لتمكني الرصد
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هيئة األمم املتحدة للمرأة

هيئة األمم املتحدة للمرأة، هي منظمة األمم املتحدة املعنية باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. والهيئة هي النصري العاملي الرئييس لقضايا املرأة والفتاة، حيث أنشئت 
بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيام يتصل بتلبية احتياجاتهن عىل الصعيد العاملي.

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء باألمم املتحدة يف جهودها إلرساء معايري عاملية من اجل تحقيق املساواة بني الجنسني، كام تعمل مع الحكومات ومنظامت 
املجتمع املدين لس ّن القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة لتنفيذ هذه املعايري. كام تساند الهيئة مشاركة املرأة عىل نحو متكافئ يف كافة جوانب الحياة ومناحيها، 

مع الرتكيز عىل املجاالت الخمسة التالية ذات األولوية: زيادة الدور القيادي للمرأة ومشاركتها؛ وضع حد للعنف ضد املرأة؛ إرشاك املرأة يف جميع جوانب عمليات السالم 
واألمن؛ تعزيز متكني املرأة اقتصاديا ً؛ وجعل املساواة بني الجنسني يف قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية ووضع ميزانياتها. كام تنسق هيئة األمم املتحدة للمرأة أعامل 

منظومة األمم املتحدة املعنية بتشجيع املساواة بني الجنسني وتعززها وتروِّج لها.
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