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 موحدة صيغة. مقدمة: الحاجة إلى 1

، على إعداد خطة عمل منظمة 2006نوفمبر  21-20وافقت الدورة األولى للمؤتمر الوزاري املعني باملرأة، الذي عقد في تركيا يومي 

 24أة، والذي انعقد في القاهرة يومي التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة )أوباو(. وقامت الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري املعني باملر 

الحقا، باعتماد خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة. وبعد مرور ست سنوات من اعتماد أوباو  2008نوفمبر  25-

(، أوصت 2014، وباكو 2012، وجاكرتا 2010، وطهران 2008، والقاهرة 2006وخمس مؤتمرات وزارية حول املرأة )إسطنبول 

دورة الخامسة للمؤتمر الوزاري بعقد اجتماع لفريق خبراء حكومي ملراجعة الخطة ودراسة وتقييم نتائج املؤتمرات الوزارية ال

 السابقة حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في املنظمة. 

توصيات الدورة الخامسة للمؤتمر، فبعد سلسلة من االجتماعات تم تنظيمها على مستوى الخبراء في جدة وإسطنبول تماشيا مع 

قدمت األمانة العامة للمنظمة النسخة النهائية من مشروع أوباو املعدل إلى الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري الذي عقد في 

خطة  ، بإسطنبول، تركيا، لتقوم الدول األعضاء في املنظمة بأخذها بعين االعتبار. وقام املؤتمر باعتماد2016نوفمبر  3-1فترة 

 األوباو املعدلة.

خطة، ال، أنه لم يكن هناك سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه 2016و  2008كما كشفت سلسلة االجتماعات هذه التي عقدت بين 

فضال عن االفتقار إلى مؤشرات األداء الرئيسية، ومحدودية التمويل،  -جزئيا بعدم وجود آلية تنفيذ موحدة  اوأن ذلك كان مرتبط

 سيق. وضعف التن

وملعالجة هذه القضايا الرئيسية، شددت نسخة االوباو املعدلة بوضوح على الحاجة إلى إنشاء آلية للتنفيذ وشملت مصفوفة 

 للتنفيذ تتالف من مجموعة من التدابير واملؤشرات. وتنص نسخة األوباو املعدلة على ما يلي:

" تقوم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، باالشتراك مع األمانة العامة للمنظمة، بشكل دوري،  بتقييم 

التقدم املحرز في إطار التنفيذ ملتابعة األوباو ورصد هذا التنفيذ من خالل املؤشرات املحددة الواردة في وثيقة آلية 

 (.3، املادة IVتنفيذ األوباو". )القسم 

هذه الخلفية، تقترح هذه الورقة املفاهيمية طريقة موحدة تمكن الدول األعضاء من قياس  التقدم الذي تحققه في تنفيذ  وعلى

االوباو وأهدافه والتقرير بشأنه بطريقة موحدة. فمن ناحية، ستفيد هذه الطريقة املوحدة الدول األعضاء من خالل توفير 

نه من خالل توفير أن جهودها نحو تنفيذ األوباو. إذ ع كيفية قياسها وكذلك التقرير خارطة طريق ومبادئ توجيهية واضحة بشأن 

معايير القياس واإلبالغ، من املتوقع أن تشجع الطريقة املقدمة في ورقة املفاهيم هذه الدول األعضاء وتوجهها لتحسين أدائها 

 الخاص بتحقيق األوباو. 

من املعلومات القابلة للمقارنة بين الدول األعضاء حول املؤشرات الرئيسية  أما من ناحية أخرى، فعن طريق تطوير مجموعة

وأفضل املمارسات والتحديات الرئيسية، ستتيح طريقة القياس واإلبالغ املوحد لألمانة العامة للمنظمة فرصة تحسين التعاون 

 ضل في جهودها الرامية إلى النهوض بوضع املرأة.القائم بين دولها األعضاء، وصياغة حلول مبتكرة، وبالتالي، مساعدتها بشكل أف

الوطنية لألوباو واملسح الخاص بهذا األخير. لمرحلية اير رلتقاوتقدم الطريقة املقترحة أداتين رئيسيتين للدول األعضاء: ا

باختصار، سوف توضح التقارير املرحلية الوطنية، ذات املحتوى والنسق املوحد، الوضع الحالي للمرأة بشكل شامل في دولة 

اء الوطني والتقدم املحرز في تنفيذ برنامج األوباو وتحديد الشواغل والتحديات الرئيسية التي معينة. وستقوم بتقديم برنامج األد

ما زالت تعوق تحقيق أهدافه بشكل كامل. وعند التعرف على محتوى، وشكل، وإطار التقارير املرحلية، استفادت الورقة 

إن الدراية و ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة )سيداو(.  املفاهيمية بشكل كبير من آليات اإلبالغ عن التقدم املحرز للجنة ا



6 
 

املتراكمة من خالل اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة تكشف عن كل ما نجح في توحيد القياس واإلبالغ وأيضا ما لوحظ 

 أنه ال يجدي نفعا والتخلي عنه أو تعديله، مثال بسبب تعقيده أو استحالة تطبيقه.

لتقارير املرحلية الوطنية بمسح األوباو. وفي حين توفر هذه التقارير تغطية عميقة وتفسيرية لوضع املرأة في أي بلد وتستكمل ا

 للتحديد الكمي لكل هدف، حتى الفرعي، من األوباو، وبالتالي سيمكن إنشاء مجموعة بيانات. 
ً
كان، ستوفر املسوح قياًسا قابال

ياسات استخدام املسح لقياس أي زيادة )أو نقصان( في مشاركة املرأة في القوى العاملة فعلى سبيل املثال، يمكن لصانعي الس

بشكٍل كمي، في حين يمكنهم الرجوع إلى التقارير لفهم سبب حدوث هذا التغيير )أو عدم حدوثه(. وعلى هذا النحو، فإن التقارير 

 من ذلك، فهي تكمل بعضه
ً
 لصانعي واملسوح ليست بدائل لبعضها البعض؛ بدال

ً
 كامال وأكثر شموال

ً
ا البعض، وتوفر فهما

 السياسات حول ما يجب القيام به لتحقيق أهداف األوباو. 

فيما يلي، تعرض ورقة املفاهيم الجوانب الرئيسية للتقارير الوطنية واملسح ومؤشره. وترد التفاصيل املتعلقة بكل من املحتوى 

املرحلية الوطنية ومتابعة مسح األوباو في امللحق من خالل أ( مبادئ توجيهية إلعداد واإلطار اإلجرائي لكتابة وتقديم التقارير 

التقرير القطري للخطة املعنية:  املحتوى والصياغة" و"مخطط سير التقارير األولية والدورية و ب( "أسئلة املسح لقياس تقدم 

 تنفيذ األوباو".  

الحياة في الدول األعضاء في املنظمة، من غير املحتمل أن تتحقق أهداف  فبدون املشاركة الفعالة للنساء في جميع مجاالت

التنمية املستدامة وبرنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي. ولطاملا شكل األوباو خطوة أساسية نحو ضمان املشاركة 

وأداء الخطة املذكورة وقياسها سيساعد الدول الفعالة للمرأة وتقدمها في الحياة.  كما أن وجود طريقة موحدة لإلبالغ عن تقدم 

األعضاء واألمانة العامة على تحسين تنفيذها من خالل الكشف عن التحديات الحالية التي تواجهها املرأة واملؤسسات الوطنية، 

ز التعاون بين وتحديد أفضل املمارسات في دول املنظمة، وتسليط الضوء على التدابير واإلجراءات السياسية املطلوبة، وتعزي

الدول األعضاء فيها. ولذلك، سيشكل هذا األمر أيًضا خطوة أساسية نحو النهوض باملرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي. 

 . أدوات اإلبالغ والقياس: التقرير املرحلي الوطني ومسح خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة  2

ويشرح أداتين من األدوات املقترحة لقياس التقدم املتعلق بتنفيذ األوباو الذي أحرزته الدول األعضاء في يقدم هذا القسم 

 بعرض معلومات أساسية حول إعداد وتقديم التقارير املرحلية 
ً
منظمة التعاون اإلسالمي واإلبالغ عنه. ويقوم القسم أوال

الفكرة الكامنة وراء مسح األوباو، الذي تم تطويره من خالل استخدام  الوطنية، ويشرح الخطوات الالزمة لذلك. ثانيا، يقدم

مصفوفة التنفيذ الخاصة بـنسخة األوباو املعدلة. كما سيتم استخدام الردود على املسح إلنشاء مؤشر األوباو بهدف عكس 

تصميم كل من التقارير املرحلية  . وبشكل عام، تم100إلى  0التقدم املحرز من قبل الدول األعضاء في املنظمة على نطاق من 

الوطنية ومسح األوباو بشكل يكمل فيه أحدهما اآلخر بهدف الكشف عن التقدم الوطني والتحديات الرئيسية وأفضل املمارسات 

 للدول األعضاء في املنظمة خالل تنفيذ األوباو.

 . التقرير املرحلي الوطني1.2

الرئيسية التي تصف دولة عضو من خاللها وضع املرأة فيما يتعلق بأهداف األوباو داخل إن التقرير املرحلي الوطني هو الوثيقة 

أراضيها أو تحت واليتها.  وتم اقتراح أن يكون هناك نوعين من التقارير املرحلية الوطنية: "التقارير األولية" و"التقارير الدورية". 

شير التقارير الدورية إلى أي تقرير يتم تقديمه بعد التقرير األولي. سيتم تسليم يشير التقرير األولي إلى تقرير األوباو األول، بينما ت

 التقرير املرحلي مرة كل سنتين.
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إن إطار إعداد التقارير األولية والدورية وتقديمها واستعراضها والنظر فيها متشابه إلى حد ما. ومع ذلك، سيكون التقرير األولي 

 بالنظر إلى أنه من 
ً
خالله يعرض البلد العضو للمرة األولى للجنة التوجيهية درجة ومدى تطابق قوانينه وممارساته أكثر شموال

مع األوباو. وعلى هذا النحو، يقدم التقرير األولي وصفا واضح املعالم ومفصال بشأن وضع املرأة في البلد وقت التسليم. يجب 

ة:  اإلطار القانوني واإلداري، واألعراف الثقافية والتقليدية، أن يشمل هذا الوصف أ( جوانب الحياة التي تتعلق بوضع املرأ

والوضع السياس ي واالقتصادي، وممارسات الحياة اليومية  ب( كل هدف من أهداف األوباو التي تم اعتمادها خالل كل تقدم 

 في تنفيذها. والهدف من التقرير األولي هو توفير معيار يمكن من خالله قياس التقدم الالحق. 

أما الهدف من التقارير الوطنية الثانية والالحقة فهو تحديث التقرير)التقارير( السابق)ة(. وستحدد التقارير الدورية التطورات 

الهامة والتقدم املحرز نحو تنفيذ خطة األوباو، وستحدد االتجاهات الرئيسية التي ظهرت على مدى العامين املاضيين، 

جازها بشكل تام. ومع مرور الوقت سيتم استخدام التقارير الدورية كمقاييس مرجعية في والتحديات التي ال تزال تعوق إن

 التسلسل، مثل مخطط الشجرة.

 لكل هدف من حيث املعايير القانونية 
ً
ينبغي أن يتناول كال نوعي التقارير جميع أهداف األوباو. كما ينبغي أن يتضمن وصفا

. ويجب أن يتضمن كالهما بيانات وإحصاءات كافية مصنفة جنسانيا وذات صلة والوضع الفعلي واملمارسة على أرض الواقع

 بكل هدف من األهداف، كلما كان ذلك مناسًبا.

ويرد الوصف التدريجي للعمليات املعنية في امللحق، في إطار الوثيقة املعنونة "املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عن 

تقدم الوثيقة مبادئ توجيهية دقيقة تتعلق باملحتوى والصياغة الفعلية للتقارير األولية والدورية  األوباو: املحتوى والصياغة".

واإلطار إلعداد التقارير وتقديمها ومراجعتها. كما يحدد الجهات الرئيسية املسؤولة التي ستكون مهتمة بعملية إعداد التقارير 

مشاركة املجتمع املدني بالنظر لألهمية التي توليها أوباو إلشراك املرأة  واملراجعة ومهامها. تتضمن الوثيقة فصال منفصال عن

نفسها واملنظمات غير الحكومية في النهوض بوضع املرأة في بلد معين من الدول األعضاء. وعالوة على ذلك، ُيقدم امللحق "مخطط 

 نظرة سريعة ومبسطة لإلطار. سير تقديم التقرير األولي" و "مخطط سير تقديم التقرير الدوري" للحصول على

باختصار، تقترح ورقة املفاهيم تقارير ليتم النظر فيها ومراجعتها في "اجتماعات لجنة التسيير" والتي سيشارك فيها أعضاء لجنة 

غة. قبل االجتماع: ِّ
 
 التسيير وجهة التنسيق في الدولة العضو املبل

 للمب 
ً
ادئ التوجيهية الواردة في امللحق، تحت عنوان "املبادئ التوجيهية يقوم منسق الدول األعضاء بإعداد التقرير وفقا

 ثم تقوم جهة التنسيق بتقديم التقرير إلى اللجنة التوجيهية. ‘.  إلعداد التقارير القطرية عن األوباو: املحتوى والصياغة

 التوضيح، إن وجدت، ومسودة  تستعرض اللجنة التوجيهية التقرير، وتحدد األسئلة أو املسائل التي تحتاج إلى مزيد من

"التعليقات الختامية". ويجوز لهذه األخيرة أن تتشاور مع منظمات املجتمع املدني تحت أو ضمن سلطة الدولة العضو، 

 باإلضافة إلى خبراء في الشؤون الجنسانية في مراجعة التقرير والخروج بتعليقات ختامية.

ل هدف من أهداف خطة األوباو وتحدد الشواغل والصعوبات املتبقية وتقدم وتشير هذه التعليقات إلى التقدم املحرز في ك

 توصيات بهدف تحسين تنفيذها من قبل البلد العضو املعني. 

  .ترسل اللجنة التوجيهية أسئلتها، ومشروع املالحظات الختامية لجهة التنسيق 

  جيهية. يعقد اجتماع اللجنة التوجيهية ألوباو بين جهة التنسيق واللجنة التو 

في االجتماع، تقدم جهة التنسيق عرضا شفويا للتقرير ولديها الفرصة للرد على جميع األسئلة التي طرحتها اللجنة وطلب املزيد 

 من املعلومات أو اإليضاحات، إذا لزم األمر،  حول التعليقات الختامية. 



8 
 

 لك، وترسلها مرة أخرى للدولة العضو. بعد االجتماع، تراجع اللجنة مالحظاتها الختامية، إذا اقتض ى األمر ذ 

  .أمام جهة التنسيق بضعة أيام لتسليم رد كتابي 

 .بعد استقبال اللجنة الرد كتابة، تضع اللمسات األخيرة وتعتمد املالحظات الختامية 

  .ستنشر اللجنة التوجيهية مالحظاتها الختامية بشأن التقرير وتشاركها مع األمانة العامة 

 لعضو التقرير واملالحظات الختامية بكل اللغات التي تراها مناسبة لتمكين العامة من الولوج للمعلومة تنشر الدولة ا

 ومناقشتها.

تتكرر هذه الدورة مع كل تقرير دوري. وتعتبر املالحظات الختامية التي تقدمها اللجنة التوجيهية بمثابة نقطة البداية للتقرير 

 املوالي.

 املسح ومؤشر األوباو 2.2

تم تصميم مسح األوباو لقياس التقدم املسجل من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بطريقة منهجية في فترة 

مجاالت رئيسية بدءا من صنع  7سؤاال تحت  14زمنية معينة. ويحتوي هذا املسح على جزئين رئيسيين. الجزء )أ( يحتوي على 

  54في وضع  1(. تبحث سبعة أسئلة في الجزء أ .1فوفة تنفيذ األوباو )الجدول القرار إلى العنف، كما هو موضح في مص
ً
تدبيرا

 من تدابير السياسات التي اتخذتها الدول األعضاء في املنظمة من أجل تنفيذ األوباو، وتركز 
ً
على  2أسئلة في الجزء أ. 7مختلفا

ت جميع املؤشرات الـاملتعلقة بالنهوض باملرأة في الدول األعضاء ف 237املؤشرات الـ مدَّ
ُ
من مصفوفة  237ي املنظمة. وقد است

م ردود الدول األعضاء إلى مؤشر موحد بعنوان مؤشر  291تنفيذ خطة األوباو. وعموما، يقيس املسح التقدم املحرز في  بعد وُيترجِّ

في املائة في  70ة العامة كلها تزن حول تدابير السياس 1األوباو. عند حساب درجات مؤشر األوباو، فإن سبعة أسئلة في الجزء أ.

سند إلى األسئلة السبعة املتبقية )كمجموعة( في الجزء أ. 30حين أن نسبة 
ُ
(. تم تخصيص هذه األوزان 2)الجدول  2في املائة ت

 للتدابير السياسية التي تنفذها الدول األعضاء في املنظمة من أجل النهوض 
ً
باملرأة، بشكل رئيس ي لعكس التأثير األعلى نسبيا

وأخذ التأثير املحتمل املتأخر للتدابير السياسية على املؤشرات اإلحصائية املتعلقة بالنهوض باملرأة. أثناء اإلجابة على األسئلة، 

". وأخيرا، -1". واإلجابة بـ "ال" ستترجم إلى معدل "1ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار أن الجواب بـ"نعم" سوف يترجم إلى درجة "

 " في تقييم املسح. 0بـ غير متوفر /ال أعلم سيقابلها معدل " اإلجابة
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 : نظرة عامة على أسئلة املسح1الجدول 

 1الجزء أ.

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم للنهوض بمشاركة املرأة في صناعة القرار؟ 1.1أ.

 للمرأة؟ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين الوضع التعليمي  2.1أ.

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين الوضع الصحي للمرأة؟  3.1أ.

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتمكين املرأة من حيث وضعها االقتصادي؟ 4.1أ.

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين الحماية االجتماعية للمرأة؟ 5.1أ.

 نفذها بلدكم لحماية املرأة من العنف؟ ما هي اإلجراءات التي  6.1أ.

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين وضع املرأة في حاالت األزمات؟  7.1أ.

  

 :2الجزء أ.

 في أي من املؤشرات املتعلقة بمشاركة املرأة في صناعة القرار سجل بلدكم تقدما؟ 1.2أ.

 املرأة سجل بلدكم تقدما؟في أي من املؤشرات املتعلقة بتعليم   2.2أ.

 في أي من املؤشرات املتعلقة بصحة املرأة سجل بلدكم تقدما؟  3.2أ.

 في أي من املؤشرات املتعلقة يالتمكين االقتصادي للمرأة سجل بلدكم تقدما؟ 4.2أ.

 في أي من املؤشرات املتعلقة بالحماية االجتماعية للمرأة سجل بلدكم تقدما؟  5.2أ.

 أي من املؤشرات املتعلقة بحماية املرأة من العنف سجل بلدكم تقدما؟في   6.2أ.

 في أي من املؤشرات املتعلقة بوضع املرأة في حاالت األزمات سجل بلدكم تقدما؟ 7.2أ.

  

 الجزء ب

 أي من برامج منظمة التعاون اإلسالمي التالية ترى أن بوسعها تيسير عملية تنفيذ أوباو من قبل بلدكم؟  1ب.

 أي من برامج منظمة التعاون اإلسالمي التالية استفاد منها بلدكم والتي من شأنها تيسير عملية تنفيذ أوباو؟  2ب.

 يرجى تحديد املدى الذي تشكل فيه العناصر التالية تحديا أمام بلدكم في عملية تنفيذ أوباو.   3ب.

يرجى تحديد املجاالت التي يحظى فيها بلدكم بممارسات وطنية فضلى )مثال السياسات، واملبادرات،   4ب.

 واملشاريع...( من بين املجاالت التالية والتي من شأنها تيسير مبتغى تحقيق أهداف أوباو؟ 

 ت التالية لتحقيق أهداف أوباو؟يرجى تحديد املجاالت التي يحتاج فيها بلدكم لدعم أو مساعدة من بين املجاال   5ب.

 املصدر: تعليمات املؤلف.

، سيتم احتساب درجة مؤشر األوباو لكل دولة عضو في 2باستخدام األجوبة في املسح واستخدام األوزان املوضحة في الجدول 

بحيث تشير الدرجة العالية إلى وجود تقدم في تنفيذ األوباو )الجدول  100و  0املنظمة ُمجيبة. وسوف يأخذ هذا املؤشر القيم بين 

و للدول األعضاء في املنظمة إلى الكشف عن األداء النسبي لدولها األعضاء حول النهوض باملرأة (. وتهدف نتائج مؤشر األوبا3

بطريقة موضوعية مصنفة في سبعة مجاالت، بدءا من صنع القرار إلى العنف. وعند تفسير نتائج املؤشر، من املقترح تصنيف 
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عن تحقيق األهداف" في حين يتم تصنيف البلدان التي تسجل  كـ "بلدان بعيدة 60الدول األعضاء في املنظمة التي يقل معدلها 

 (.4درجة فما فوق على أنها "دول في املسار الصحيح" )الجدول  60

 : معلومات موجزة عن مؤشر األوباو2الجدول 

 أدنى درجة أقص ى درجة  

 -54 54 أسئلة( 7)اإلجراءات( ) 1الجزء أ.

 -237 237 أسئلة( 7)املؤشرات( ) 2الجزء أ.

 %70 %70 أسئلة( 7)اإلجراءات( ) 1ترجيح الجزء أ.

 %30 %30 أسئلة(  7)املؤشرات( ) 2ترجيح الجزء أ.

 -38 38 أسئلة(  7)اإلجراءات( ) 1ترجيح النتيجة من الجزء أ.

 -71 71 أسئلة( 7)املؤشرات( ) 2ترجيح النتيجة من الجزء أ.

 قيمة النتيجة  

 109 2والجزء أ. 1الدرجات من الجزء أ.مجموع مرجح للحد األقص ى من 

 -109 2والجزء أ. 1مجموع مقدر للحد األدنى من الدرجات من الجزء أ.

 املصدر: تعليمات املؤلف.

 : القيم القصوى والدنيا ملؤشر أوباو3الجدول 

 100 أقص ى درجة

 0 أدنى درجة

 املصدر: تعليمات املؤلف

 مؤشر أوباو : تصنيف البلد بناء على معدالت4الجدول 

 60يعادل وأكبر من  في املسار

 60دون درجة  خارج املسار

 املصدر: تعليمات املؤلف.

 الجزء )ب( من املسح غير ُمدرج في قياس أداء مؤشر أوباو. ومع ذلك، يهدف الجزء )ب( من املسح إلى:

a)  للمنظمة والتي يمكن أن تسهل تنفيذ فهم معرفة الدول األعضاء في املنظمة حول األطر والبرامج واملبادرات الحالية

 خطة األوباو؛

b) وتحديد التحديات والعوائق التي تواجه الدول األعضاء في املنظمة خالل تنفيذ الخطة املعنية؛ 

c) والكشف عن أفضل املمارسات الوطنية لهذه الدول في تنفيذها؛ 

d) .وإجراء تقييم الحتياجاتها من أجل تيسير تنفيذها 
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 للتنفيذ الناجح آلليات اإلبالغ وأدواته . العناصر األساسية 3

إن أخذ العوامل التالية بعين االعتبار من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وأمانتها العامة واملؤسسات ذات 

 األوباو.الصلة في املنظمة، من شأنه أن يزيد من موثوقية التقارير املرحلية ونتائج املسح، وبالتالي سيسهل تنفيذ خطة  

 جوهريا في ضمان تنسيق فعال بين األمانة العامة والدول األعضاء اللجنة التوجيهية .1
ً
: سيؤدي إنشاء لجنة توجيهية دورا

واملؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة. ويشمل ذلك استعراض ورصد التطورات في تنفيذ الخطة املذكورة وتقديم 

وبخصوص التقارير الوطنية، ستكون اللجنة التوجيهية بمثابة الهيئة الرئيسية التوجيهات والتوصيات للدول األعضاء. 

اء مع جهة التنسيق الخاصة بالدول األعضاء 
 
التي ستنظر في التقارير األولية والالحقة وتستعرضها، وتشارك في حوار بن

كل من التقارير األولية والالحقة  في اجتماعات اللجنة التوجيهية لخطة أوباو وما بعدها، وستقدم تعليقات ختامية على

. سيتم تشكيل 
ً
إلى جهات التنسيق. يستضيف الرئيس الحالي للدورة الوزارية اجتماعات اللجنة التوجيهية سنويا

 (. IGEMاللجنة التوجيهية وعضويتها )العدد والتركيبة( من قبل اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي )

من املتوقع أن يقوم املنسقون بالرد على األسئلة الواردة في املسح بصدق بناًء على : جمع البيانات واإلبالغ عنها .2

إحصاءاتهم وأدائهم الوطني. وتقع مسؤولية جمع املعلومات ذات الصلة من املؤسسات الوطنية املعنية، مثل املكاتب 

 جهات االتصال.اإلحصائية الوطنية، ووزارة العمل، والجمعية الوطنية، واإلبالغ عنها على عاتق 

األوباو. وفيما مسح ونیة وطلر ایرلتقان امل حاسما في کق دورا لتنسیز اکرامب تلعأن قع ولمتن ام: نقاط االتصال  .3

يخص التقارير الوطنية، ستكون جهات التنسيق هي الهيئة الرئيسية املكلفة بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة 

ة في اجتماعات اللجنة التوجيهية ألوباو من خالل العرض الشفوي للتقرير وعن التوجيهية، والتعامل مع هذه األخير 

 لهذا الدور 
ً
طريق الحوار البناء، وتقديم رد كتابي إلى اللجنة التوجيهية قبل االنتهاء من التعليقات الختامية. ونظرا

 الحاسم والهام الرئيس ي لجهات التنسيق، فمن األهمية بمكان أن: 

 التنسيق في الوقت املناسب؛ يتم تعيين جهات 

  يتم إرسال أي تغيير في  جهات التنسيق املعنية إلى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ 

  وتتكون جهة التنسيق من أشخاص يستطيعون، من خالل معرفتهم أو خلفيتهم أو خبراتهم، الرد على األسئلة

 ا يتعلق بكامل نطاق األوباو. والتعليقات الشفوية والخطية للجنة التوجيهية فيم

 سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق ثابت حول هذه النقاط الرئيسية لضمان التنفيذ الفعال لألوباو.

: وبما أن األوباو وآليات اإلبالغ هي مفاهيم جديدة، فمن املهم أن يكون التعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي .4

ن هذا التعاون األمانة العامة من مواجهة التحديات هناك تعاون نشط مع مؤسسات ا
 
ملنظمة واألمانة العامة. وسيمك

املحتملة التي قد تنشأ، على سبيل املثال، عن نقص املعلومات والخبرات في ملء املسح أو كتابة التقرير املرحلي الوطني، 

 او بشكل كامل. وبالتالي مساعدة الدول األعضاء في جهودها النبيلة لتحقيق أهداف األوب

 تجميع التقارير املرحلية الوطنية واملسح :مالحظات ختامية .4

 من التقارير املرحلية الوطنية واملسح بديال عن اآلخر. فهما يكمالن بعضها البعض باستخدام تقنيات وقياسات 
ً
ال يعتبر أيا

مختلفة، وأنواع مختلفة من البيانات واملعلومات، وطرق مختلفة؛ ومعا، يرسمان صورة كاملة )بقدر ما تسمح به طبيعة البيانات 

 أوباو في أي دولة عضو معينة.  وضع أداءعن والقياس( لوضع املرأة، فضال 
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تتيح التقارير املرحلية الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي شرح وتوضيح اإلنجازات والتحديات الخاصة بكل 

نهم من اإلبالغ عن تقدمهم بطريقة منتظمة وقابلة للقياس يتم ترجمت
 
ها إلى مؤشر مركب. بلد في تنفيذ أوباو، في حين أن املسح يمك

وعالوة على ذلك، يتيح كل من املسح واملؤشر املركب تمثيل البيانات بطريقة موضوعية. ويؤخذ بعين االعتبار أن األرقام ال 

تكذب، إال أنها قد تحذف بعض املعلومات. وتتناول التقارير الوطنية هذه القضية بالسماح للدول األعضاء بالتعبير عن 

م على نطاق ذاتي. وبهذا النحو، يوازن كل من املسح والتقارير ويجمعان بين التعبير املوضوعي والذاتي، مما احتياجاتهم وجهوده

 يؤدي إلى تحليل أكثر استنارة لتنفيذ أوباو عبر الدول األعضاء. 

اون اإلسالمي في فترة أخيًرا، ُيعد مؤشر أوباو أداة تحليلية مصممة لتتبع ورصد األداء النسبي للدول األعضاء في منظمة التع

زمنية محددة أثناء تنفيذ الخطة من خالل االستفادة من نتائج املسح. ومع ذلك، ال يمكن العثور على التفسيرات املتعمقة 

والعوامل الخاصة بكل بلد والتي تؤدي إلى النجاح أو الفشل في تنفيذ أوباو إال في التقارير املرحلية القطرية. وفي هذا السياق، 

ملتوقع أن تقوم الدول األعضاء في املنظمة بإعداد التقارير املعنية باإلضافة إلى ملء االستبيان كما هو موضح في وثيقة من ا

واملعلومات املتعمقة، والسرد الذاتي، واألسباب والعوامل  —املبادئ التوجيهية هذه. ومن خالل تطوير أوجه التآزر بين التقارير 

ستساعد  —ة، والتمثيل املوضوعي، واالتجاهات والتغييرات القابلة للتحديد، واملؤشر املركب البيانات الكمي —واملسح  —

 هذه الطريقة املزدوجة  بشكل أفضل على تقييم تنفيذ أوباو. 

 

 . مبادئ توجيهية إلعداد تقرير أوباو القطري:1املرفق 

 املحتوى والصياغة
 

سيسرك ملساعدة الدول األعضاء على إعداد التقارير املرحلية الوطنية  تحتوي هذه الوثيقة على مبادئ التوجيهية اقترحها

 الخاصة بأوباو، ومن ثم إنشاء طريقة موحدة لإلبالغ عن عملية تنفيذ هذا األخير وأدائه وقياسهما ومراقبتهما.  

 أ. مقدمة

"األولية" وجميع التقارير الدورية الالحقة. ]تنص ُيقترح اتباع الدول األعضاء لهذه املبادئ التوجيهية في إعداد التقارير  1أ.

 الورقة املفاهيمية على أن يتم تحديد الجدول الزمني لتقديم التقرير األولي خالل اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي[.

ب أن ُيتوخى من التقرير "األولي" وصف وضع املرأة في ذلك البلد وقت تقديمه بطريقة مفصلة وشاملة. ويج 1.1أ.

يتضمن هذا الوصف استعراض لوضع املرأة في وسائل اإلعالم أيًضا. والهدف من التقرير األولي هو توفير معيار يمكن 

 من خالله قياس التقارير املرحلية الالحقة.

ت الهامة يهدف التقرير الثاني والتقارير الوطنية الالحقة إلى تحديث التقرير )التقارير( السابق)ة( لتحديد التطورا 2.1أ.

 واالتجاهات الرئيسية الناشئة وتحديد التحديات التي تعرقل اإلنجاز الكامل ألوباو.

إن االمتثال لهذه املبادئ التوجيهية سيقلل من الحاجة إلى أن تطلب اللجنة التوجيهية في أوباو املزيد من املعلومات  2أ.

 عندما تمض ي في النظر في التقرير.
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 ب. إطار تقديم التقارير

ستقدم الدول األعضاء تقريرا مبدئيا عن كل تدبير )تشريعي، قضائي، إداري، وغيره( تم تبنيه، وكل تقدم يتم إحرازه  .1ب.

 في اتجاه تنفيذ أوباو؛ وبعد ذلك ستقدم تقارير دورية كل عامين. 

 إطار التقارير األولية 1.1ب.

قديمه إلى لجنة أوباو التوجيهية. ]يتم تحديد تقوم إحدى الدول األعضاء بإعداد تقريرها األولي وت 1.1.1ب.

 تاريخ التقديم من قبل اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي وخالله[.

سيتم النظر في التقارير الدورية من قبل اللجنة التوجيهية. ويمكن لهذه األخيرة أن تتشاور مع  2.1.1ب.

عة لها، باإلضافة إلى خبراء وأكاديميين رواد في منظمات املجتمع املدني ضمن سلطة الدولة العضو أو الخاض

 جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي طوال فترة النظر في التقرير والخروج بتعليقات ختامية.

ستقوم اللجنة التوجيهية لألوباو بعد مراجعة مشاريع التقارير الوطنية ودراستها بصياغة التعليقات  3.1.1ب.

ثم، تقدم اللجنة مشروع التعليقات الختامية باإلضافة إلى أية أسئلة وشواغل قد تكون  ومن الختامية.

لديها إلى نقطة االتصال. ويهدف هذا إلى إعطاء اللجنة فرصة لطلب املزيد من التوضيح أو املعلومات حول 

لة التي يمكن طرحها التقرير، إذا لزم األمر، وللدولة العضو فرصة للتحضير الجتماع اللجنة املعنية ولألسئ

 وبالتالي ضمان تفاعل متساو خالل العملية بأكملها.  -في االجتماع 

تجتمع نقطة االتصال واللجنة التوجيهية لألوباو في أول اجتماع لهذه األخيرة إلجراء حوار بناء. وخالل  4.1.1ب.

بعد ذلك باإلضافة إلى  االجتماع، تقدم نقطة االتصال عرضا شفويا للتقرير وتجيب على أي أسئلة تطرح

األسئلة املتضمنة في التعليقات الختامية التي سبق تقديمها من قبل اللجنة التوجيهية. وينبغي أن تكون 

نقطة االتصال مؤلفة من أشخاص يمكنهم، من خالل معارفهم أو خلفياتهم أو خبراتهم، الرد على األسئلة 

 ما يتعلق بمجمل األوباو.والتعليقات الشفوية والخطية للجنة التوجيهية في

النهائية للتعليقات الختامية وتقدمها صيغة إلى هذا الحوار البناء الاستنادا تضع اللجنة التوجيهية  5.1.1ب.

نقطة االتصال كتابيا. ويتم منح نقطة االتصال بضعة أيام إلرسال رد كتابي إلى اللجنة التوجيهية. وبمجرد إلى 

ب، فإنها تضع الصيغة النهائية وتعتمد التعليقات الختامية حول هذا التقرير. تلقي هذه األخيرة للرد املكتو 

ومن ثم تنشر اللجنة التوجيهية التعليقات الختامية وترسلها إلى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي. كما 

 لمعلومات ومناقشتها. تنشر الدولة العضو التعليقات الختامية بجميع اللغات املتداولة لتمكين ولوج العامة ل

 إطار للتقارير الالحقة/ الدورية 2.1ب.

التقارير الالحقة هي تقارير دورية مقدمة من دولة عضو سبق لها أن قدمت تقريرها األولي. ويتم  1.2.1ب.

تقديمها كل سنتين قبل املؤتمر الوزاري. ]يحدد الجدول الزمني الدقيق للتقارير الدورية من قبل اجتماع 

 لخبراء الحكومي الدولي[. فريق ا

سيتم النظر في التقارير الدورية من قبل اللجنة التوجيهية. ويمكن لهذه األخيرة أن تتشاور مع  2.2.1ب.

منظمات املجتمع املدني ضمن سلطة الدولة العضو أو خاضعة لها، باإلضافة إلى خبراء وأكاديميين رواد في 

 سالمي طوال فترة النظر في التقرير والخروج بتعليقات ختامية.جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل 
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في ضوء الختالفها عن التقارير األولية، تراجع اللجنة التوجيهية لألوباو التقارير الدورية وتدرسها  3.2.1ب.

وتصوغ اللجنة مجموعة جديدة من التعليقات  التي قدمتها بخصوص التقرير السابق. التعليقات الختامية

الختامية وتقدمها مع أي أسئلة قد تكون لديها، للحصول على مزيد من املعلومات أو اإليضاح إلى نقطة 

االتصال. وستشكل املجموعة الجديدة من التعليقات الختامية وأسئلة اللجنة جدول األعمال األساس ي 

 ير الدورية. الجتماع اللجنة ذاتها لتقديم التقار 

تلتقي نقطة االتصال واللجنة التوجيهية لألوباو في اجتماع هذه األخيرة للمشاركة بشكل متبادل في  4.2.1ب.

حوار بناء. وخالل االجتماع، تقدم نقطة االتصال عرضا شفويا للتقرير ويتناول مشروع التعليقات الختامية 

التصال مستعدة لالجتماع لتناول قائمة األسئلة للجنة وأسئلتها، إن ُوجدت. وينبغي أن تكون نقطة ا

 والتعليقات بأحدث املعلومات. 

النهائية للتعليقات الختامية وتقدمها صيغة إلى هذا الحوار البناء الاستنادا تضع اللجنة التوجيهية  5.2.1ب.

نة التوجيهية. وبمجرد نقطة االتصال كتابيا. ويتم منح نقطة االتصال بضعة أيام إلرسال رد كتابي إلى اللجإلى 

حول هذا التقرير. ‘ التعليقات الختامية’تلقي هذه األخيرة للرد املكتوب، فإنها تضع الصيغة النهائية وتعتمد 

ومن ثم ترسل اللجنة التوجيهية التعليقات الختامية إلى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي. كما تنشر 

 بجميع اللغات املتداولة لتمكين ولوج العامة للمعلومات ومناقشتها. الدولة العضو التعليقات الختامية 

 (الحقةج. إرشادات عامة بشأن محتويات جميع التقارير )األولية وال

  يجب أن تؤخذ جميع أهداف األوباو في االعتبار عند إعداد التقرير. 1ج.

 كانت من جانب الدول األعضاء وينبغي تبرير استمراريته      2ج.
ً
ا ظ أو إعالن خاص بأهداف األوباو أي 

ُّ
يجب توضيح أي تحف

 بوضوح. 

تدرك األمانة العامة أن إزالة بعض القوانين أو تغيير بعض املواقف واملمارسات التي تقوض النهوض باملرأة  1.2ج.

ا أطول وتغييًرا هيكلًيا كبي
ً
ًرا. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها التوقع على وجه الدقة بإمكانية تحقيق دولة سيتطلب وقت

عضو لهدف ما أو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي في الحين، ُيفهم التزامها على أنه "مرحلي" طاملا استمرت الدولة 

هذا القبيل، ينبغي توضيح العضو في بذل جهود فعلية لتحقيق األهداف أو الحقوق بشكل تدريجي. وفي أي حالة من 

األثر والتفسير الدقيقين ألي تحفظ أو إعالن فيما يتعلق بالقانون والسياسة الوطنية وبشأن آثاره الفعلية على 

 األشخاص داخل الدولة العضو أو الخاضعين لواليتها، في التقرير بوضوح. 

او. ويجب أن يشرح التقرير أسباب هذا العامل أو ينبغي اإلشارة إلى العوامل والتحديات التي تعرقل تحقيق األوب 3ج.

التحدي، وطبيعته وكذلك مدى تأثيره. كما ينبغي أن يورد التقرير بالتفصيل الخطوات املتخذة للتغلب على العامل أو التحدي 

 املعني.

 التقدم املحرز. يجب أن يتضمن التقرير بيانات وإحصاءات كافية مصنفة جنسانيا وذات صلة بكل هدف لتمكين تقييم 4ج.
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 د. التقرير األولي

من خالل التقرير األولي، يعرض البلد العضو للمرة األولى للجنة التوجيهية درجة ومدى تطابق قوانينه وممارساته مع   1د.

 األوباو. ويجب أن ُيراعى في التقرير:

 باألوباو؛وصف وتقييم اإلطار الدستوري والقانوني واإلداري الحالي فيما يتعلق  1.1د

 شرح التدابير القانونية والعملية املعتمدة لتحقيق األوباو منذ التصديق عليه؛ 2.1د.

توضيح التأثيرات والنتائج املترتبة على تلك التدابير املعتمدة على األشخاص داخل الدولة العضو  3.1د.

 والخاضعين لواليتها 

 لكل هدف من حيث املعايير القانونية ينبغي أن يتناول التقرير جميع أهداف األوباو. كم 2د.
ً
ا ينبغي أن يتضمن وصفا

 والوضع الفعلي واملمارسة على أرض الواقع.

 يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت: 3د.

 ( أهداف األوباو قابلة للتطبيق مباشرة في الدستور الوطني أو القانون املحلي؛ 1)

( أهداف األوباو مكفولة في الدستور الوطني أو القوانين األخرى؛ أو إذا لم يكن األمر كذلك، ما إذا كان يمكن 2)

 االحتجاج باألحكام أمام السلطات القضائية واإلدارية وتنفيذها؛ 

من سبل  (  سبل االنتصاف من انتهاك أهداف األوباو قيد التطبيق وشرح، مع أمثلة، التأثير وكذلك مجموعة3)

 االنتصاف املتاحة لألشخاص املنتهكين.

ينبغي تقديم معلومات عن نقطة االتصال الوطنية الرسمية لألوباو وكذلك أي مؤسسة أو جهاز وطني أو رسمي  4د.

)السلطات القضائية واإلدارية وغيرها من السلطات( املسؤولة عن تنفيذ أهدافه ومعالجة شكاوى االنتهاك املوضوعية من 

 تقديم أمثلة على هذه األنشطة.  خالل

ينبغي أن يحدد التقرير ما إذا كانت هناك أي قيود أو عقبات، بما في ذلك التدابير املؤقتة، مثل التحفظات أو اإلعالنات،  5د.

سات بشأن تنفيذ كل هدف من أهداف األوباو والتمتع به. وقد تشير هذه القيود ليس فقط إلى القانون ولكن أيًضا إلى املمار 

 والتقاليد االجتماعية. 

ينبغي للتقرير أن يقدم معلومات عن الحالة العامة للمنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية ويصف مشاركتهما  6د.

 في تنفيذ األوباو وإعداد التقرير.

 ه. التقارير الالحقة الدورية 

رير السابق وعرض التقرير الحالي. ولتغطية هذه الفترة، يجب أن تغطي التقارير الدورية الفترة ما بين النظر في التق 1ه.

 ينبغي على الدول األعضاء أن تبدأ بما يلي:

 أ( استعراض التعليقات الختامية للجنة التوجيهية الخاصة باألوباو بشأن التقرير السابق؛ 

 ب( دراسة التقدم املحرز نحو تنفيذ أهداف األوباو منذ التقرير السابق؛

 التقدم املحرز على األشخاص داخل إقليمها أو واليتها القضائية من خالل أمثلة محددة.ج( وصف أثر 
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يجب أن تتناول التقارير الدورية كل هدف من أهداف األوباو. وإذا لم تكن هناك معلومات جديدة لإلبالغ عنها تحت  2ه.

 أي هدف منذ التقرير السابق، فيجب على الدول األعضاء أن تذكر ذلك. 

ينبغي أن تشير التقارير الدورية إلى أي عقبة متبقية تعترض النهوض باملرأة عبر مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية     3ه.

 واالقتصادية والثقافية داخل أراض ي الدولة العضو وضمن واليتها القضائية. 

 ينبغي للدول األعضاء معالجة الظروف، حيث:     4ه.

جوهرية في النهج السياس ي والقانوني للدولة العضو تؤثر على تنفيذ األوباو. وفي مثل هذه )أ( يتم حدوث تغييرات 

 الحالة، قد يكون هناك حاجة إلى تقرير كامل موضوعي حسب كل هدف؛

)ب( يتم إدخال تدابير قانونية أو إدارية جديدة. وفي مثل هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة ملرفقات النصوص 

 ائية أو غيرها.والقرارات القض

ينبغي للدولة العضو الرجوع مرة أخرى إلى التوجيهات املتعلقة بالتقارير األولية بحيث أنها قد تنطبق على التقارير  5ه.

 الدورية.

 و. مالحظات ختامية

 مادها. بعد النظر في تقرير كل دولة عضو، ستقوم اللجنة التوجيهية بصياغة التعليقات الختامية على التقرير واعت  1و.

تشير التعليقات الختامية إلى الخطوات الناجحة التي تم اتخاذها والتقدم املحرز نحو اإلنجاز الكامل لألوباو.   1.1و.

وهي تحدد في الوقت نفسه مجاالت االهتمام الرئيسية والعوامل األساسية والصعوبات التي تعيق تنفيذ األوباو 

 والنهوض باملرأة عبر مجاالت الحياة. 

هذه األخيرة توضح بناًء على تحديد التقدم املحرز والعقبات، تقدم التعليقات الختامية أيًضا التوصيات. و 2.1و.

 األوباو وأدائه.عامة لتحسين تنفيذ دات شاإرتوفر ولمستقبل افي ذها تخاالتي يتعين الرئيسية ابير التدا

لجهة التنسيق أن تقدم معلومات إضافية ومواد ذات صلة كما خالل فترة نظر اللجنة التوجيهية في تقرير ما، يجوز      2و.

دون األمانة العامة مالحظات حول هذه األمور، والتي ينبغي تناولها في التقرير التالي.
ُ
 يمكن للجنة التوجيهية طلبها؛ وست

و بنشر هذه االستنتاجات، سيتم تقديم التعليقات الختامية للجنة التوجيهية إلى األمانة العامة. وستقوم الدولة العض 3و.

 بجميع اللغات املناسبة لتمكين ولوج العامة للمعلومات ومناقشتها.

 ز. مشاركة املجتمع املدني

بإعطاء قيمة كبيرة لدور املرأة واملنظمات غير الحكومية في مجال النهوض باملرأة، يفتح األوباو سبيال ملشاركة املنظمات     1ز.

 استعراض إطار العمل.غير الحكومية في عملية 

بينما تدرس اللجنة التوجيهية تقارير دولة عضو، يمكنها أن تستمد معلومات عن ذلك البلد من املنظمات غير  1.1ز.

الحكومية النسائية في البلدان املقدمة لتقاريرها ومن خبراء النوع االجتماعي من الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 ة: اإلسالمي. وبموجب هذه الصف



17 
 

يمكن للجنة التوجيهية أن تستخدم املعلومات املقدمة من طرف املنظمات غير الحكومية في طرح  1.1.1ز.

 أسئلة على الدولة العضو الستخدامها في اجتماع لجنة األوباو التوجيهية. 

غة يمكن للجنة التوجيهية استخدام املعلومات املقدمة من طرف املنظمات غير الحكومية في صيا 2.1.1ز.

 التعليقات الختامية.

 ح. شكل التقرير

يجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمية الثالث املعتمدة لدى منظمة التعاون اإلسالمي )العربية واإلنجليزية  1ح.

 والفرنسية(. 

 ينبغي تقديمها على شكل نسخ ورقية وإلكترونية.      2ح.

عند تقديمها إلى األمانة العامة. علما أنه يمكن إعادة التقارير التي تم تقييمها يجب أن تكون التقارير مفهومة ودقيقة       3ح.

 من 
ً
على أنها غير مستوفاة بشكل واضح أو تحتاج إلى عمل تحريري كبير إلى الدولة العضو إلجراء التعديالت قبل قبولها رسميا

 قبل األمانة العامة.

 50صفحة؛ والتقارير الدورية عن  90ويجب أال تزيد التقارير األولية عن يجب أن تكون التقارير موجزة قدر اإلمكان.  4ح.

 صفحة. 

 يجب ترقيم الفقرات بشكل تسلسلي. 5ح.

 1.5، وأن تكون املسافة بين السطور بمقدار 4-ينبغي تنسيق صفحات التقرير بحيث تناسب الورق من الحجم أ  6ح.

 (. Times New Romanط الحاسوبي الروماني الجديد املعاصر )من الخ 12سطر، وأن ُيَعد  النص باستخدام البونط 

 يجب أن تتم طباعة التقرير على جانب واحد من كل ورقة. 7ح.

ل التقارير جميع االختصارات املستخدمة في النص. وتشمل هذه، على سبيل املثال ال الحصر، املؤسسات       8ح.  
يجب أن تفصِّ

 ال يسهل فهمها من قبل القراء خارج الدولة العضو.الوطنية واملنظمات والقوانين التي 

إذا رغبت الدول األعضاء، يمكنها تقديم النصوص املشار إليها في التقارير بشكل منفصل )مثل النصوص التشريعية     9ح.

 والقضائية واإلدارية وغيرها من النصوص ذات الصلة( بلغة العمل الخاصة باللجنة التوجيهية لألوباو. 
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 . مسار تسليم التقرير األولي 1الشكل 

 تسليم التقرير للجنة التوجيهية ألوباو 

 تعد اللجنة التوجيهية مشروع التعليقات الختامية 

 

 إتاحة حيز زمني معقول أمام اللجنة ملراجعة التقرير  

تسلم اللجنة التوجيهية األسئلة والتعليقات الختامية للدولة 

 العضو

 عرض شفهي وحوار بناء  -اجتماع أوباو 

تراجع اللجنة التوجيهية التعليقات الختامية وتسلم 

 املراجعات للدولة العضو 

  

 

تصدر اللجنة التوجيهية التعليقات الختامية، وترسل 

 التقرير مع هذه التعليقات إلى األمانة العامة 

إتاحة فرصة أمام الدول األعضاء لتحضير األسئلة قبل الجلسة والقيام باملراجعات واإلضافات 

 والتوضيح االزم إذا اقتض ى األمر ذلك

 أو التوضيحات 

 إتاحة الفرصة أمام الدولة العضو لطرح أية أسئلة أو حاجة للتوضيح بشأن التعليقات الختامية 

 العملية هي تفاعلية وتكرارية ومتبادلة وبناءة  

ا كتابيا   تسلم الدولة العضو رد 

 

تضع اللجنة التوجيهية اللمسات األخيرة على التعليقات 

 الختامية وتعتمدها

تنشر الدولة العضو التعليقات الختامية بكل اللغات التي 

 تراها مناسبة  

 تحدد اللجنة التقدم املحرز وأفضل املمارسات ومجاالت االهتمام وتقدم توصياتها 

تيسير إقامة حوار بناء بخصوص التقرير، والتعليقات الختامية، وتنفيذ أوباو، وفسح املجال أمام 

 أفكار جديدة 

 تيسير النقاش العام والشفافية وإتاحتهما  

 

 إتاحة فرصة من أجل عملية تفاعلية وتكرارية ومتبادلة 

 

إتاحة الفرصة أمام اللجنة لوضع اللمسات األخيرة على التعليقات الختامية من خالل معرفة وافية 

 ووضوح متبادل بشكل كامل 

 تمكين األمانة العامة من اإلشراف على عملية إعداد التقارير من خالل آلية مشتركة
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 . أسئلة املسح املتعلقة بقياس التقدم املحرز في تنفيذ األوباو2املرفق 

الجزء أ. قياس التقدم املحرز الذي سجلته الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 بشأن تدابير ومؤشرات األوباو 

 

 إطار املسح 

يوص ى بتعميم املسح على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دوريا )كل عامين( في األسبوع األول من شهر أبريل حيث 

يمكن لجهات التنسيق ملء االستبيان حتى نهاية مايو. سترسل رسالة تذكيرية خالل األسبوع الثاني من شهر مايو للدول األعضاء 

من مستوى املشاركة في املسح. سيتم استغالل شهر يونيو لغرض تقييم نتائج املسح. وسيتم استخدام الشهرين  في املنظمة للرفع

التاليين )يوليو وأغسطس( لغرض إعداد األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي تقريرها املرحلي الذي يقدم للمؤتمر الوزاري 

ملنظمة. وسيستخدم سيسرك أيًضا نتائج املسح في إعداد التقرير الدوري بعنوان حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في ا

 "وضع الجنسانية في دول منظمة التعاون اإلسالمي:

 

 "آفاق وتحديات" الذي سيتم فيه سرد ومداولة البلدان التي هي على املسار الصحيح وتلك التي هي بعيدة عنه. 

ي يعينها بلدها ويتوقع أن تكون صانعة قرار على مستوى رفيع في وزارة شؤون املرأة/ سيتم ملء املسح من قبل جهة التنسيق الت

لجنة الدولة املعنية بالنهوض باملرأة أو أي سلطة عامة أخرى ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي 

التنسيق( ألسباب املتابعة. ويتم تشجيع الدول بداية املسح، سيتم طلب اسم ومعلومات االتصال الخاصة باملجيب )جهة 

األعضاء في املنظمة على مشاركة اسم جهات التنسيق ومعلومات االتصال الخاصة بها مع األمانة العامة للمنظمة من أجل 

 التنفيذ السلس ملسح أوباو.

اعد الباحثين على رصد حالة املسح ( سهلة االستخدام، وتسSurveyMonkeyمن ناحية، تعتبر أدوات املسح على اإلنترنت مثل )

من حيث عدد املجيبين. ومن ناحية أخرى، يمكن استخراج جميع الردود، من خالل آليات اإلبالغ املوحدة الخاصة بها، بنفس 

 الصيغة التي تعتبر حاسمة في التحليل السليم لنتائج املسح. وفي هذا الصدد، سوف ُيطلب من الدول األعضاء في منظمة التعاون 

( في األسبوع األول NVاإلسالمي ملء االستبيان عبر اإلنترنت من خالل رابط ستقوم األمانة العامة باإلبالغ عنه من خالل مذكرة )

 من شهر أبريل. كما سيتم تقديم األسئلة في االستبيان باللغات الرسمية الثالث للمنظمة )اإلنجليزية والعربية والفرنسية(.

 

ط املسح عبر اإلنترنت في نهاية شهر مايو من أجل البدء في تقييم النتائج، ستكون جهات التنسيق غير قادرة وحاملا يتم إلغاء راب 

( من املسح. 24على الولوج إلى االستبيان حتى الجولة التالية )أي بعد 
ً
 شهرا
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 : أسئلة حول التدابير السياسية1الجزء أ.

 للنهوض بمشاركة املرأة في صناعة القرار؟ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم  1.1أ.

  
 ال نعم تدابير بشأن املشاركة في صناعة القرار

 ال أعلم

 )غير متاح(

       تعزيز مشاركة املرأة املتزايدة في جميع الهيئات املعنية بصنع القرار. .1

تعزيز الخطوات املؤسسية الالزمة للدفع بدور النساء في املجتمع  .2
 ومساهمتهن في تنمية مجتمعاتهن وأسرهن. 

      

ضمان تعزيز الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لإلجراءات  .3
الضرورية على املستويات الوطنية واملحلية واملجتمعية بما يتماش ى مع 

 التزاماتها الدولية نحو تمكين املرأة واستقالليتها في جميع املجاالت. 

      

التشجيع، من خالل التشريع، على ولوج املرأة إلى التكنولوجيات  .4
املتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز 

 دورها في صنع القرار وعملية التنمية. 

      

 

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين الوضع التعليمي للمرأة؟ 2.1أ.

  
 ال نعم التعليمتدابير بشأن 

 ال أعلم

 )غير متاح(

ضمان تكافئ فرص وصول املرأة إلى التعليم والتدريب لتتسلح باملعارف  .6
 واملهارات الالزمة للمشاركة في عمليات صناعة القرار. 

      

       اعتماد السياسات والبرامج الالزمة لتعزيز تعليم النساء والفتيات. .7

تيسير الوصول املجاني واإللزامي واملتساوي للبنين والبنات إلى التعليم  .8
 االبتدائي والثانوي الجيد.  

      

       تعزيز الدورات املهنية والفنية املصممة خصيصا للنساء في مختلف املجاالت. .9

تطوير استراتيجيات للحد من الفجوة بين الفتيات والفتيان فيما يتعلق  .10
 صول إلى التعليم )الجيد(بالو 

      

تدريب املعلمين على جميع املستويات على قيم املساواة وعدم التمييز في  .11
 األنشطة التي تستخدم مواد تعليمية تراعي الفوارق الجنسانية.

      

توفير أنشطة التدريب والفرص للتعليم غير الرسمي حول مواضيع تتعلق  .12
 بتنمية احترام الذات وبناء شخصية نشطة ومنتجة 

      

إجراء دراسات تحليل املحتوى على صورة املرأة في املناهج التعليمية والعمل  .13
 على تغيير الصورة النمطية للمرأة ودورها، بدًءا من املراحل األساسية

      

في مية األ تكثيف الجهود وتطوير الخطط واآلليات املدروسة للقضاء على  .14
  صفوف النساء
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 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين الوضع الصحي للمرأة؟  3.1أ.

  
 ال نعم إجراءات بشأن الصحة

 ال أعلم

 )غير متاح(

والتدريب في مجال الصحة لتتسلح ضمان تكافئ فرص وصول املرأة إلى التعليم  .15
باملعارف واملهارات الالزمة للمشاركة في عمليات صناعة القرار بخصوص 

 الشؤون املتعلقة برعايتها الصحية.

      

دعم املرافق الصحية املوفرة للمرأة من حيث الكم والجودة، وضمان توافرها  .16
وسهولة الولوج إلى مختلف خدمات الرعاية الصحية، خاصة خدمات الصحة 

من خالل إذكاء  اإلنجابية والجنسية والنفسية، مع التركيز على سبل الوقاية
 الوعي بالقضايا الصحية على صعيد جميع املجاالت. 

      

       ضمان وصول املرأة إلى خدمات صحية ميسورة التكلفة.  .17

تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية املتعلقة بصحة األم، واللقاحات  .18
 والتقليص من مستويات املراضة والوفيات في صفوف األمهات واألطفال. 

      

الفترة املحيطة بالوالدة توفير الخدمات التعليمية املتعلقة بالصحة أثناء  .19
)للزوجين( التي من شأنها أن تيهئ الزوجين الستقبال املولود الجديد والتعامل 

 مع الضغوطات النفسية املرافقة.

      

 

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتمكين املرأة من حيث وضعها االقتصادي؟ 4.1أ.

  
 ال نعم إجراءات بشأن التمكين االقتصادي

 أعلمال 

 )غير متاح(

تقديم إجراءات أكثر فعالية تهدف إلى القضاء على الفقر في أوساط النساء  .20
وتحسين ظروف عيشهن لتعزيز إعمال كامل إمكاناتهن البشرية وتمكينهن من 
النهوض واملشاركة املنصفة في صناعة القرار واالستفادة من التنمية 

 االقتصادية. 

      

للتعلم مدى الحياة لتزويد املرأة باملهارات التي تتطابق  توفير فرص أكبر  .21
 ومتطلبات سوق العمل سريعة التقلب.

      

تطوير مؤشرات لجمع البيانات واإلحصاءات لقياس األنشطة املتعلقة بالنوع  .22
 االجتماعي.

      

تدريبية اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وتوفير الخدمات واالستشارات وبرامج  .23
 لسد الفجوة بين تعليم املرأة ومتطلبات سوق العمل.

      

اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتمكين املرأة لتتمكن من ولوج القطاع  .24
 الخاص وريادة األعمال. 

      

وضع سياسات خاصة باألمهات العامالت والتنظيمات اإلدارية الالزمة  .25
 واجباتهن األسرية ونشاطهن االقتصادي. للمساعدة في التوفيق بين

      

الرفع من دخل املرأة من خالل املساواة في األجور وحصتها في القوى العاملة  .26
 وسياسات العمالة.

      

خلق مبادرات لتعزيز ولوج املرأة إلى وظائف القطاع العام على قدم املساواة  .27
 مع الرجل.
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مواتية لألسرة تهدف إلى التوفيق بين الحياة املهنية واألسرية، تبني سياسات  .28
وال سيما خدمات الرعاية امليسورة التكلفة وذات جودة لصالح األطفال وكبار 

 السن وغيرهم من املعالين.

      

ضمان بيئة عمل تمكينية تناسب املرأة من حيث النقل والسالمة وعدم التمييز  .29
 في مكان العمل.

      

الرفع من مستوى قدرات املرأة ومهاراتها في التخطيط املالي من خالل إتاحة   .30
استفادتها من برامج بناء القدرات، والدورات التدريبية، واالستشارات بشأن 
التخطيط املالي، وتحسين فهم األعمال املصرفية الشخصية والتقاعد، 

وض الصغرى وقروض الطالب وسياسات السداد، وإتاحة الفرص لتمويل القر 
 والخدمات املالية األخرى.

      

تطوير بحوث تركز على النوع االجتماعي للتمكين من وضع خطط تتعلق به   .31
 تكون أكثر فاعلية وتهدف إلى تعزيز دور املرأة في املنظومة االقتصادية.

      

 

 للمرأة؟ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين الحماية االجتماعية  5.1أ.

  
 ال نعم إجراءات بشأن الحماية االجتماعية

 ال أعلم

 )غير متاح(

تغيير العقليات الراسخة على كل املستويات املجتمعية كلما حرمت املرأة من  .32
 املساواة سواء في وضعها أو في معاملتها.

      

تعزيز انسجام السياسات الوطنية في التعامل مع قضايا عدم املساواة والتمييز  .33
 ضد النساء والفتيات. 

      

االنخراط مع منظمات املجتمع املدني املضطلعة باألنشطة التي تصب في إطار  .34
 النهوض باملرأة. 

      

تقديم الرعاية والدعم لصالح النساء واألرامل واملطلقات واملتخلى عنهن  .35
 واألشخاص من ذوي اإلعاقة واملتقدمات في السن. 

      

تقديم دعم إضافي لألسر ذات الدخل املنخفض، خاصة النساء العازبات  .36
 املعيالت لألسر املعيشية وذاك وفقا للسياسات االجتماعية الوطنية. 

      

تحسين مستوى التنسيق وتوفير الخدمات الحكومية للمرأة، خاصة في املناطق  .37
الريفية، بما في ذلك الولوج إلى الصحة والتعليم واالستفادة من الفرص 

 االقتصادية والدعم القانوني. 

      

اعتماد تدابير مناسبة لتقوية أسس وحدة األسرة ودورها في تعزيز خصلة  .38
 بادل بين األعضاء الذكور واإلناث للنهوض بثقافة عدم التمييز. االحترام املت

      

 

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لحماية املرأة من العنف؟  6.1أ.

  
 ال نعم إجراءات بشأن حماية املرأة من العنف

 ال أعلم

 )غير متاح(

االنخراط مع الفاعلين ذوي الصلة على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي  39.
 بهدف خلق مسارات للتعاون لتعزيز حقوق املرأة وحمايتها. 

      

التشجيع على تبني إجراءات واستراتيجيات وتشريعات وطنية ملنع العنف  .40
 األسري والتقليص من الجرائم التي ترتكب في حق النساء.
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منع الزواج املبكر والقسري وتزويج األطفال عبر كل الوسائل املمكنة )قرارات  .41
 منظمة التعاون اإلسالمي( 

      

مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس بجميع مظاهره، بما في ذلك  .42
العنف األسري واالتجار بالبشر ومحاربة املمارسات التقليدية التي تترتب عليها 

 والعنف ضد النساء النازحات. أضرار 

      

تعزيز القدرات املؤسسية للمؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني  .43
 ملكافحة العنف ضد املرأة على املستوى املحلي والوطني. 

      

املساهمة في القضاء على جميع أشكال املمارسات املضرة، خاصة تشويه  .44
األعضاء التناسلية لإلناث، وذلك عن طريق الدعم السياس ي القوي وانخراط 

 رجال الدين وقادة املجتمع. 

      

 

 ما هي اإلجراءات التي نفذها بلدكم لتحسين وضع املرأة في حاالت األزمات؟  7.1أ.

  
 ال نعم املرأة في حاالت األزماتإجراءات بشأن 

 ال أعلم

 )غير متاح(

املشاركة مع منظمات املجتمع املدني النسائية للوصول إلى النساء على مستوى  .45
القواعد الشعبية من أجل تعزيز عملية تمكينهن الفعال لضمان تمتعهن 

 بحقوقهن اإلنسانية األساسية. 

      

تعزيز القدرات املؤسسية للمؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني  .46
 ملكافحة العنف ضد املرأة على املستوى املحلي والوطني واإلقليمي. 

      

       توفير الحماية واإلغاثة لجميع النساء واألطفال في أوقات األزمات.  .47

للنساء والفتيات الالجئات ضمان االستجابة القائمة على النوع االجتماعي  .48
واملهاجرات واملشردات والنازحات داخليا بمن فيهن أولئك القابعات تحت 
االحتالل األجنبي، مما يسهل الوصول إلى الغذاء واملأوى والتعليم والرعاية 

 الصحية في أوقات النزاعات وفي املناطق التي تشهدها.

      

ضمان سالمة الالجئات واملهاجرات واملشردات والنازحات داخليا بمن فيهن  .49
أولئك القابعات تحت االحتالل األجنبي في سعيهن للوصول إلى املناطق 

 اإلنسانية اآلمنة. 

      

تيسير وتهيئة ظروف مؤاتية لالنخراط التام للمرأة )من خالل الكيانات  .50
الوطنية واملجتمع املدني واملنظمات املجتمعية( في العمل اإلنساني وإدارة 

 مخاطر الكوارث واالنتقال إلى مرحلة التعافي املبكر. 

      

زمات الطبيعية مشاركة املرأة في تحديد نوع االستجابة اإلنسانية للكوارث واأل  .51
 أو تلك التي هي من صنع اإلنسان )التقييم والتحليل والتخطيط والتنفيذ(.

      

إدراج االستجابة للعنف الجنس ي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، بما  .52
في ذلك عنف األطفال، في جميع السياسات اإلنسانية وتطوير قنوات للتواصل 

 قديم املساعدة الالزمة للضحايا. لشجب هذه املمارسات الضارة وت

      

إدراج مشاركة املرأة في جميع جوانب عمليات إحالل السلم، بما في ذلك  .53
 1325املفاوضات وإدارة األزمات وإنهاء الصراعات. تسهيل فهم القرار رقم 

الصادر عن مجلس األمن الدولي بشأن املرأة والسالم واألمن وتعزيز عملية 
  تنفيذه

      

دعم دور املرأة ومنظمات املجتمع املدني النسائية في تعزيز مجتمعات مساملة  .54
وشمولية من خالل املصالحة والحوار بين األديان والثقافات بين مختلف 

 الفرقاء. 
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 : أسئلة بشأن املؤشرات2الجزء أ.

 سجل بلدكم تقدما؟في أي من املؤشرات املتعلقة بمشاركة املرأة في صناعة القرار  1.2أ.

  
 ال نعم مؤشرات بشأن املشاركة في صناعة القرار

 ال أعلم
 )غير متاح(

       نسبة النساء البرملانيات - 1

       نسبة النساء في منصب العمدة - 2

       نسبة النساء من املسؤولين الحكوميين في املناصب العليا - 3

       نسبة النساء األعضاء في السلطات القضائية - 4

       نسبة النساء في منصب موظف تنفيذي إداري  - 5

       نسبة النساء في الوزارات، كوزيرات ووكيالت وزراء - 6

       نسبة النساء في السلك الدبلوماس ي  - 7

نسبة النساء في مناصب اتخاذ القرار في القطاع الخاص وفي منظمات املجتمع  - 8
 املدني 

      

       القانونيةالترتيبات  - 9

       نسبة اإلجراءات والتدابير املتخذة لتفعيل الدور املجتمعي للمرأة - 11

       نسبة مشاركة املرأة في اللجان ذات الصلة - 12

       نسبة مشاركة املرأة في القضايا املتعلقة باألسرة والتنمية - 13

       نسبة املؤسسات املعنية بتعزيز دور املرأة في املجتمع  - 14

 OICنسبة تحقيق أهداف برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي ) - 15
 ( في مجال تمكين املرأة2025

      

نسبة تحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة في مجال تمكين املرأة  - 16
 )األمانة العامة(

      

       مدى تفعيل املعاهدات الدولية املصادق عليها في مجال تمكين املرأة  - 17

       سبة السياسات الداخلية املعنية بتمكين املرأة ن - 18

       نسبة استخدام املرأة للتكنولوجيا - 19

       الزيادة في السياسات الداعمة الستخدام املرأة للتكنولوجيا. - 20

       الجانب التقني للمعرفة للمرأة في الخطط والتوجيهات الحكومية.نسبة إدراج  - 21

       نسبة النساء املستخدمات للوسائل التقنية لخدمة الجوانب التنموية. - 22
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 في أي من املؤشرات املتعلقة بتعليم املرأة سجل بلدكم تقدما؟  2.2أ.

 ال نعم مؤشرات بشأن التعليم  
 ال أعلم

 )غير متاح(

       معدالت القيد في املدارس حسب الجنس على جميع مستويات التعليم - 23

       معدالت إملام املرأة بالقراءة والكتابة - 24

       نسبة مراكز التدريب التي توفر خدمات تدريبية للمرأة  - 25

       عدد البرامج واملشاريع الرامية إلى تعزيز التعليم في صفوف النساء والفتيات - 26

       الرفع من معدل تطوير املقررات وضوابطها - 27

       الرفع من مستوى الوعي بخصوص أهمية تعليم البنات في املدن وخارجها - 28

       تقليص حجم الهوة بين الفتيان والفتيات - 29

       الترتيبات القانونية من أجل تعليم مجاني وإجباري  - 30

       الجنس على جميع مستويات التعليممعدالت القيد حسب  - 31

       عدد النساء اللواتي يحضرن دورات مهنية وتقنية في مختلف املجاالت - 32

       الزيادة في عدد املراكز املهنية والتقنية الخاصة باملرأة - 33

       الزيادة في نسبة النساء املنخرطات في مجال التعليم املتخصص - 34

       عدد الدورات التدريبية  - 35

       عدد املشاركين - 36

 

 في أي من املؤشرات املتعلقة بصحة املرأة سجل بلدكم تقدما؟  3.2أ.

  
 ال نعم مؤشرات بشأن الصحة

 ال أعلم
 )غير متاح(

       عدد الدورات التدريبية  - 37

       عدد املشاركين - 38

       في املراكز الصحيةالزيادة في نسبة مشاركة املرأة  - 39

       الزيادة في نسبة البرامج املنفذة لتمكين املرأة في مجال الصحة - 40

       الزيادة في عدد البرامج التنفيذية والتوعوية والوقائية الخاصة باملرأة  - 41

       معدل جودة الخدمات الصحية والصحة اإلنجابية  - 42

معدل جودة التدريب لصالح املساعدين الطبيين لتقديم خدمات الصحة  - 43
 اإلنجابية 

      

       عدد حاالت املتابعة لكل امرأة حامل ونافس - 44

       الرعاية السابقة للوالدة - 45

       نسبة الوالدات التي تجري في املستشفيات - 46

باألمراض النسائية واملتعلقة الزيادة في عدد الوحدات الصحية الخاصة  - 47
 بالتوليد

      

       الزيادة في عدد البرامج املخصصة للصحة اإلنجابية والوقاية من السرطان  - 48
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       تقليص معدل الوفيات النفاسية  - 49

       تنفيذ استراتيجيات وطنية للرفع من مستوى االنتباه أثناء عملية الوالدة - 50

       معدل خدمات الرعاية في حالة الطوارئ للنساء الحوامل  - 51

       عدد النساء املستفيدات من خدمات الرعاية الصحية - 52

       الولوج الشامل لخدمات الرعاية الصحية املجانية للنساء - 53

       تقليص املخاطر الصحية الناجمة عن التلوث البيئي  - 54

       النفاسيةمعدل الوفيات  - 55

       معدل وفيات الرضع - 56

       نسبة الوالدات التي تجري في املستشفيات - 57
 

 في أي من املؤشرات املتعلقة بالتمكين االقتصادي للمرأة سجل بلدكم تقدما؟ 4.2أ.

  
 ال نعم مؤشرات بشأن التمكين االقتصادي

 ال أعلم

 )غير متاح(

       القوى العاملةمعدل مشاركة املرأة في  - 58

       معدل عمالة النساء - 59

       املشاريع والبرامج املخصصة لزيادة عمالة النساء - 60

نسبة البرامج )تدريب، تسويق، قروض( املقدمة للنساء لتحسين وضعهن  - 61

 القتصادي ا

      

       نسبة البرامج التدريبية املقدمة لتنمية قدرات النساء الحرفيات - 62

       نسبة برامج التنمية ونشر ثقافة املقاولة في صفوف املحتاجين - 63

       نسبة النساء من ذوي املؤهالت من أسر هشة اقتصاديا العاطالت عن العمل  - 64

نسبة الشراكات واالتفاقيات بين املكونات ذات الصلة لدعم تحسين الوضع  - 65

 االقتصادي للمرأة 

      

       استراتيجية لعمالة املرأةوجود  - 66

       نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل. - 67

       عدد النساء اللواتي استفدن من برامج تدريبية مهنية - 68

       الزيادة في نسبة البرامج التدريبية ذات الصلة بمتطلبات سوق الشغل - 69

       نسبة القيد في املجاالت املهنية - 70

       معدل الولوج إلى التكنولوجيا  - 71

       نسبة الدورات التأهيلية للنساء - 72

نسبة البرامج التوعوية الرامية إلى بناء القدرات املهنية للمرأة وجعلها تكتسب  - 73

 مهارات جديدة 

      

       نسبة الخدمات والبرامج املتاحة لتعزيز عملية التعليم مدى الحياة  - 74

       نسبة النساء املستفيدات من البرامج التأهيلية  - 75
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       جمع البيانات املتعلقة بالجنسين - 76

       اعتماد معايير مهنية لدقة البيانات وجودة اإلحصاءات  - 77

       توفير إحصاءات بشأن وضع املرأة في هذه األنشطة  - 78

       برامج تدريبية مهنيةعدد النساء اللواتي استفدن من مشاريع أو  - 79

       نسبة النساء املستفيدات من االستشارات والبرامج التدريبية. - 80

       معدل االنقطاع عن العمل - 81

       القوانين املنظمة لعمل املرأة  - 82

       دد النساء اللواتي استفدن من دورات تدريبية بشأن ريادة األعمالع - 83

       املستفيدات من املساعدة في مجال ريادة األعمالعدد النساء  - 84

       الزيادة في نسبة النساء املنخرطات في مجال األعمال - 85

       توسيع نطاق مشاركة املرأة في القطاع الخاص - 86

       الزيادة في نسبة النساء املنخرطات في سوق الشغل، - 87

       في مجال األعمالالزيادة في نسبة النساء املنخرطات  - 88

       الزيادة في نسبة النساء املنخرطات في املجاالت املهنية والتقنية - 89

       لزيادة في معدل الدخل التقديري للمرأة ا - 90

       نسبة القوانين واإلجراءات املنظمة لريادة املرأة لألعمال - 91

       نسبة النساء املشتغالت في القطاع الخاص - 92

       نسبة املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة التي تديرها النساء - 93

نسبة النساء املقاوالت املنتقالت من األعمال التجارية الصغيرة الحجم إلى  - 94

 ألعمال املتوسطة والكبيرة الحجما

      

       نسبة السجالت التجارية التي تعود ملكيتها للنساء  - 95

       القانونيةالترتيبات  - 96

       الزيادة في نسبة التنمية في مجال سياسات الشغل - 97

       الزيادة في نسبة إنشاء دور الحضانة ومراكز الرعاية من طرف أرباب العمل  - 98

       التنظيمات والقرارات املنظمة لساعات العمل بالنسبة للنساء - 99

       أثناء غياب أمهاتهمسبة توافر دور الحضانة لألطفال ن - 100

       برامج تشجيع العمل واملهنية من املنزل والتشغيل الذاتي. - 101

       الدخل السنوي للمرأة والرجل - 102

       ملتقدمين االزيادة من مستوى الشفافية في اإلعالن عن املناصب الشاغرة واختيار  - 103

الزيادة في معدالت املساواة في األجور وإلغاء النصوص املتعلقة بالرواتب  - 104

 والبدالت 

      

       القرارات بشأن الحد األدنى لألجور وحماية األجور  - 105

       تحسين نسبة القوى العاملة النسائية  - 106

       عدد النساء املشتغالت في الخدمات العامة - 107



28 
 

       نسبة دور الحضانة في أماكن العملالزيادة في  - 108

       معدل فرص العمل املتاحة للنساء في القطاع العام مقارنة بالرجال  - 109

       عدد مراكز الرعاية املخصصة لألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة - 110

       نسبة خدمات الدعم لألمهات - 111

       سبة دور الحضانة ن - 112

       نسبة النساء القادرات ماديا على استخدام هذه الخدمات  - 113

       عدد الشكايات املتعلقة بالتحرش الجنس ي في أماكن العمل واملضايقات - 114

       الزيادة في توفير وسائل نقل الئقة بالنساء  - 115

       العملنسبة القوانين املنظمة للعالقة املهنية بين الجنسين في بيئة  - 116

       سبة البنى التحتية املالئمة ن - 117

       عدد النساء املستفيدات من قروض - 118

       عدد النساء اللواتي يمتلكن حسابا مصرفيا - 119

       الزيادة في نسبة البرامج الخدماتية التي تقدمها منظمات املجتمع املدني - 120

       للمنشآت الصغيرة واملتوسطةالزيادة في معدل الدعم املقدم  - 121

       الزيادة في عدد البرامج التوعوية والتنويرية  - 122

       نسبة الدورات حول االدخار وتحقيق مفهوم الكفاية املادية - 123

       نسبة النساء اللواتي يوفرن مبلغا من املخصصات الشهرية  - 124

       االجتماعي عدد األبحاث املنصبة على قضايا النوع - 125

       الزيادة في عدد األبحاث السنوية - 126

       الرفع من مستوى التأثير الفعال لألبحاث على البرامج والخدمات املتاحة  - 127

       نسبة الدراسات املتناولة لوضع املرأة االقتصادي - 128

       نسبة الخطط املستقاة من هذه الدراسات  - 129
 

 أي من املؤشرات املتعلقة بالحماية االجتماعية للمرأة سجل بلدكم تقدما؟في   5.2أ.

  
 ال نعم مؤشرات بشأن الحماية االجتماعية

 ال أعلم

 )غير متاح(

       نسبة الدورات التدريبية والبرامج املخصصة إلذكاء الوعي   - 130

       الرفع من مستوى الدخل  - 131

إنشاء وحدات معنية بمجال مناهضة العنف ضد املرأة بمشاركة رجال الدين  - 132
 وطالب املدارس والجامعات 

      

       عدد البرامج على وسائل اإلعالم التي تنور املجتمع بشأن حقوق املرأة - 133

       عدد الندوات والبرامج التوعوية بخصوص نشر ثقافة االندماج وتكافئ الفرص  - 134

       السياسات املنفذة للنهوض باملساواة بين الجنسين - 135

       القوانين املعتمدة للتقليص من عدم املساواة بين الجنسين - 136
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عدد حاالت انتهاك القوانين واألنظمة واإلجراءات املتخذة لحماية املرأة من  - 137
 االعتداء عليها 

      

       حكوميةأنشطة التعاون مع منظمات غير  - 138

       الزيادة في عدد الخدمات/ البرامج املقدمة من طرف منظمات املجتمع املدني  - 139

       الزيادة في نسبة انخراط الطبقات الشعبية في هذه البرامج - 140

       الزيادة في نسبة البرامج التوعوية والتعليمية - 141

       موضوع دعم املرأة،عدد الشراكات املجتمعية املبرمة بشأن  - 142

       نسبة البرامج املقدمة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني بشأن قضايا املرأة  - 143

       البرامج املنفذة في إطار دعم املرأة - 144

       الزيادة في عدد النساء واألرامل اللواتي تشملهن برامج الحماية االجتماعية - 145

الزيادة في عدد برامج الحماية االجتماعية لصالح النساء واألرامل والفئات الهشة  - 146
 واملحرومة 

      

       نسبة البرامج املتاحة لتحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لهذه الفئات  - 147

       نسب برامج اإلرشاد املقدمة  - 148

       نسبة املخصصات املالية لدعم هذه الفئات - 149

       نسبة أخصائيي اإلرشاد في مجال تمكين املرأة - 150

       نسبة التشريعات املؤيدة لتحسين جودة املستوى املعيش ي للمرأة - 151

       نسبة املستفيدين من الفرص املتاحة للظفر بحياة كريمة - 152

نسبة القادرات على التمتع باالستقاللية في إدارة حياتهن من أصل إجمالي  - 153
 األهداف 

      

        البرامج املنفذة لصالح األسر ذات الدخل املنخفض - 154

       الزيادة في معدل قيد األطفال في مؤسسات تقدم تعليما ذا جودة - 155

       التي تدير شؤونها امرأةالزيادة في توفير فرص العمل ألبناء األسر  - 156

تعزيز السياسات املتعلقة بعمالة املرأة وتمكينها من الحصول على فرص العمل  - 157
 التي تتناسب ومؤهالتها وقدراتها 

      

       نسبة املخصصات املالية إلدراج احتياجات املرأة في امليزانيات السنوية، - 158

       املعيالت لألسر املعيشيةنسبة البرامج املقدمة للنساء  - 159

       نسبة التشريعات السارية املفعول لدعم جودة املستوى املعيش ي للمرأة - 160

       عدد الخدمات الصحية لصالح  املرأة - 161

       معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة - 162

       الزيادة في الخدمات الحكومية املقدمة في نطاق املدن وخارجها  - 163

       عدد الدورات التدريبية واألنشطة التوعوية  - 164

       الزيادة في البرامج/ األنشطة املنفذة ألغراض تعزيز التماسك األسري  - 165

الفجوة القائمة  الزيادة في نسبة البرامج/ األنشطة املنفذة لتعزيز التواصل وسد - 166
 بين األجيال

      

       الزيادة في نسبة املقررات الدراسية التي تنشر ثقافة عدم التمييز  - 167
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       نسبة البرامج املخصصة للثقافة واإلرشاد األسري  - 168

       نسبة آثار البرامج التوعوية على حقوق املرأة، - 169

       نسبة البرامج التي تعزز من قيم االستقرار األسري  - 170

 في أي من املؤشرات املتعلقة بحماية املرأة من العنف سجل بلدكم تقدما؟  6.2أ.

  
 ال نعم مؤشرات بشأن حماية املرأة من العنف

 ال أعلم

 )غير متاح(

       مبادرات تدريبية للمهنيين  - 171

       التجارب واملمارسات الفضلى األنشطة املتعلقة بتبادل - 172

       نسبة التطوير في السياسات الداعمة لحقوق املرأة - 173

       الزيادة في البرامج التوعوية والتعليمية - 174

       نسبة االتفاقيات والشراكات على الصعيدين الوطني والدولي - 175

       نسبة البرامج املنظمة بالتعاون مع السلطات املعنية  - 176

       الترتيبات القانونية - 177

       إعداد خطط عمل وطنية - 178

الزيادة في معدالت تطوير القوانين الداعمة لحماية املرأة من جميع أشكال  - 179
 العنف

      

       الدعم املتزايد ملنظمات املجتمع املدني لتحقيق أهدافها في مجال حماية املرأة  - 180

االستراتيجيات املعتمدة من قبل الدول األعضاء في مجال مكافحة العنف  - 181
 األسري واالستفادة من تجارب هذه الدول 

      

       فترة إجراءات االنتصاف )األجهزة األمنية، املحاكم( - 182

نسبة البرامج بشأن تقوية الثقافة القانونية في صفوف النساء ووعيهن  - 183
 بحقوقهن

      

       نسبة الخطوط الهاتفية املباشرة لإلبالغ - 184

معدل االتصاالت والشكايات التي توصلت بها السلطات املختصة بخصوص  - 185
 حاالت العنف

      

       فترة البت في حاالت العنف - 186

       نظام الحماية من االعتداءات - 187

       عدد املراكز املخصصة الستقبال االتصاالت - 188

       عدد وحدات الحماية االجتماعية - 189

       وجود استراتيجية وطنية للوقاية من العنف األسري واالستجابة لحاالته  - 190

       الترتيبات القانونية - 191

       أنشطة إلذكاء الوعي - 192

       معدالت القيد في صفوف الذكور واإلناث - 193

       مبادرات تدريبية للمهنيين - 194

       الزيادة في البرامج/ األنشطة املنفذة ألغراض تعليمية وتنويرية - 195



31 
 

الزيادة في نسبة الهيئات واآلليات وتعزيز قدراتها في مجال حماية املرأة من حاالت  - 196
 الزواج القسري وتحت السن القانونية  

      

عدد الدراسات واألبحاث حول املواقف والسلوكات واملمارسات املتعلقة  - 197
 بالزواج دون السن القانونية قسرا 

      

       القسري نسبة حاالت الزواج  - 198

       نسبة البرامج التعليمية والتوعوية لصالح الفئات املجتمعية. - 199

       الترتيبات القانونية - 200

       أنشطة إلذكاء الوعي - 201

       مبادرات تدريبية للمهنيين - 202

       الزيادة في البرامج/ األنشطة املنفذة ألغراض تعليمية وتنويرية  - 203

نة - 204        وجود إحصاءات محي 

       نسبة البرامج التوجيهية في مجال األسرة ومكافحة العنف - 205

       نسبة توطيد ثقافة النوع االجتماعي في املجتمع. - 206

       عدد املالجئ - 207

       قدرات اآلليات الوطنية املتعلقة باملساواة بين الجنسين - 208

البرامج املنفذة لتقوية الهياكل املؤسساتية للهيئات الحكومية الزيادة في نسبة  - 209
 املعنية بحماية املرأة

      

الزيادة في البرامج التدريبية املنفذة لبناء قدرات العاملين في مجال الحماية  - 210
 وإعادة التأهيل 

      

       الزيادة في املرافق التي توفر الحماية الالزمة للنساء  - 211

       مستوى التناغم بين القوانين واملعاهدات الدولية حسب التشريع اإلسالمي - 212

       معدل إعداد موظفين مؤهلين - 213

       معدل الدعم املادي للمنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد املرأة - 214

       جودة عمل املؤسسات واستفادتها من الخبرات الدولية - 215

       املستفيدين من الخدمات املقدمة لهمرض ى  - 216

       عدد البرامج التدريبية لصالح العاملين في مجال الحماية - 217

 

 في أي من املؤشرات املتعلقة بوضع املرأة في حاالت األزمات سجل بلدكم تقدما؟ 7.2أ.

  
 ال نعم مؤشرات بشأن املرأة في حاالت األزمات

 ال أعلم

 )غير متاح(

       الزيادة في نسبة املنظمات العاملة خارج املدن  - 218

       الزيادة في معدل برامج بناء القدرات لصالح منظمات املجتمع املدني - 219

       اعتماد آليات فعالة لتعزيز مشاركة املرأة في هذا املجال. - 220

       عدد املالجئ - 221

       سعة املالجئ - 222
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       وسائل اإلعالم والدعم االجتماعي لهذه الهيئات  - 223

عدد النساء العامالت في وظائف الشرطة املستفيدات من دورات تدريبية في  - 224
 القانون الدولي وحقوق اإلنسان وحماية املدنيين.

      

       البرامج املخصصة لتوفير الحماية للنساء واألطفال في أوقات األزمات - 225

       البرامج املخصصة لتوفير الحماية للنساء واألطفال في أوقات األزمات - 226

       الزيادة في عدد معدات األفراد املعنيين بالحماية  - 227

ضمان تمتع النساء واألطفال بحق االستفادة من برامج اإلغاثة والدعم الوطني  - 228
 والدولي 

      

       بشأن حماية املرأة في مناطق النزاع  1325تطبيق أهداف قرار مجلس األمن رقم  - 229

       عدد املرافق املخصصة لالجئين واملهاجرين والنازحين - 230

       الزيادة في تطوير السياسات والتشريعات لتوفير بيئة داعمة للعمل املدني، - 231

       القدرات والكفاءات لالنخراط في مجال العمل املدنيالزيادة في توافر برامج بناء  - 232

       الزيادة في الحماية املقدمة للمبعوثين العاملين في مجال املرأة والتنمية  - 233

       الزيادة في معدل تنمية السياسات والتشريعات ذات الصلة  - 234

       واملبادرات املتعلقة بحشد الدعمالزيادة في معدالت مشاركة املرأة في البرامج  - 235

       الزيادة في نسبة مشاركة املرأة في برامج ومبادرات بناء القدرات  - 236

       البرامج املخصصة لتوفير الحماية للنساء واألطفال في أوقات األزمات - 237

 

 الجزء ب: تحديد التحديات واملمارسات الفضلى 

 التعاون اإلسالمي التالية ترى أن بوسعها تيسير عملية تنفيذ أوباو من قبل بلدكم؟أي من برامج منظمة   1ب.

 برامج سيسرك لبناء القدرات والتدريب (أ

 أسواق ومعارض املركز اإلسالمي لتنمية التجارة (ب

 تمويل البنك اإلسالمي للتنمية (ج

 تمويل الكومسيك للمشاريع  (د

 ال ش يء (ه

 التالية استفاد منها بلدكم والتي من شأنها تيسير عملية تنفيذ أوباو؟ أي من برامج منظمة التعاون اإلسالمي  2ب.

 برامج سيسرك لبناء القدرات والتدريب (أ

 أسواق ومعارض املركز اإلسالمي لتنمية التجارة (ب

 تمويل البنك اإلسالمي للتنمية (ج

 تمويل الكومسيك للمشاريع (د

 ال ش يء (ه
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 يرجى تحديد املدى الذي تشكل فيه العناصر التالية تحديا أمام بلدكم في عملية تنفيذ أوباو.   3ب.
 

 ال يشكل 

 تحديا 

يشكل تحديا 

 أحيانا

يشكل تحديا 

 نوعا ما

يشكل تحديا 

 في الغالب

يشكل تحديا 

 كبيرا
 غير متاح

ضعف مستوى الوعي في صفوف السلطات 

 العمومية على املستوى الوطني 
      

محدودية اإلرادة والزعامة السياسية على 

 املستوى الوطني
      

ضعف التمويل لنجاح عمليات التنفيذ على 

 املستوى الوطني
      

ضعف القدرات اإلحصائية للرصد والتنفيذ 

 على املستوى الوطني 
      

محدودية االنخراط في منظمة التعاون 

 اإلسالمي ومؤسساتها
      

 

يرجى تحديد املجاالت التي يحظى فيها بلدكم بممارسات وطنية فضلى )مثال السياسات، واملبادرات، واملشاريع...( من بين   4ب.

 املجاالت التالية والتي من شأنها تيسير مبتغى تحقيق أهداف أوباو؟ 

مع الدول األعضاء في منظمة  كتهامشار مالحظة: يرجى التقرير فقط عن املمارسات الفضلى الوطنية لبلدكم التي تعتزمون 

 التعاون اإلسالمي.

   
 غير متاح

 نعم، يرجى تحديد االسم

 )يمكنكم كتابة أكثر من واحد(

   املشاركة في صناعة القرار 

   التعليم

   الصحة

   التمكين االقتصادي

   الحماية االجتماعية

   حماية املرأة من العنف

   املرأة في حاالت األزمات

 

 

 



34 
 

 يرجى تحديد املجاالت التي يحتاج فيها بلدكم لدعم أو مساعدة من بين املجاالت التالية لتحقيق أهداف أوباو؟  5ب.

نعم، هناك حاجة  
 ملحة إلى

نعم، نوعا ما هناك 
 حاجة إلى

 
 ال

 غير متاح

     املشاركة في صناعة القرار 

     التعليم

     الصحة

     التمكين االقتصادي

     الحماية االجتماعية

     حماية املرأة من العنف

     املرأة في حاالت األزمات

 

 

 


