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الســرد  ارتبــط  الثالــث،  الطوعــي  التقريــر  قــراءة  فحســب 
المتابعــة  تقاريــر  بيانــات  مــن  الســابق  بالتقريــر  والتحليــل 
ــع  ــة م ــة مقارن ــراءة نقدي ــم ق ــي تقدي ــاهم ف ــا س ــي 2018، فيم ف

والباحثــات. البيانــات للباحثيــن 

منهجية التقرير
التقريــر اعتمــد منهجيــة تشــاركية "شــمولية" ال تحمــل  هــذا 
التقريــر  بالضــرورة دالالت إيجابيــة فــي مجملهــا. فقــد عمــد 
الجامــع  الوطنــي"  "بالتقريــر  وصفــه  إلــى  الثالــث  الطوعــي 
أدوار  مــع  مختلفــًا  أو  متجاهــًا  األطــراف،  كافــة  لتشــاركية 
أو تحّظــر تعــدد  الشــركاء، فــي إطــار منهجيــة واضحــة ترفــض 
ى لألطــراف الشــريكة. فــا يفتــرض أن توضــع رؤيــة كل  الــرؤ
مــن هيئــات ومؤسســات التمويــل الدوليــة، مــع رؤيــة القطاع 
للدولــة  الرســمية  واألطــراف  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص 
وتقييــم  رصــد  األســاس إلــى  واحــدة تهــدف فــي  بوتقــة  فــي 
بشــمولية  تتســم  منهجيــة  وهــي  والتحديــات.  اإلنجــازات 
تفتقــد إلــى التعدديــة والديمقراطيــة، كمــا تعــوق تعزيــز طــرح 

المختلفــة.  والقــراءات  االجتهــادات 

العــروض  التقريــر، هــو  الماحــظ فــي منهجيــة  الثانــي  األمــر 
التنميــة، دون تقديــم  الرئيســية لمــا تــم تحقيقــه مــن أهــداف 
ــط  ــات وخط ــه للسياس ــدر نفس بالق ــة  ــة أفقي ــرض ومقارن ع
بالقــدر نفســه، بمــا يســمح بقيــاس  التــي تــم تبنيهــا  التنميــة 
ــاء  ــداف، فج ــف األه ــع لمختل ــكل متقاط ــات بش ــر السياس أث
عــرض التقريــر لألهداف المســتدامة الـ 17 أقــرب إلى الفصول 
المتواليــة المنفصلــة وبعيــدًا عــن تكامليــة العــرض والربــط 

بيــن جملــة األهــداف. 

وبالرغــم مــن رصدنــا لتنــاول المقارنــة فــي عــرض البيانــات بين 
الثالــث الصــادر فــي 2020 والتقريــر الطوعــي  التقريــر الطوعــي 
تعكــس  مفيــدة  مقارنــة  وهــي   ،2018 فــي  الصــادر  الثانــي 
إال  أعــوام،  ثاثــة  ى  مــد علــى  أيضــًا  والتعثــر  التحســن  ى  مــد
اإلشــارة إلــى قــراءة  افتقــدا  المقارنــة  والقــراءة  العــرض  أن 
بالقــدر نفســه لبيانــات 2020 ومــا ينبغــي أن  متباينــة ومقارنــة 
وبالتالــي  المســتدامة 2030،  التنميــة  وخطــة  وعــود  تحققــه 
ــة  الحالي ــة  التنمي ــات  ــر سياس ــن تقدي ــات ع ــى إجاب ــوف عل الوق

والمنتظــر. المتوقــع  الوصــول إلــى  فــي 

  المقدمة 
الطوعــي  للتقريــر  قــراءة  تقديــم  علــى  تعمــل  الورقــة  هــذه 
مــن   2021 المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لمتابعــة  الثالــث 
أهــداف  وأن  االجتماعــي، خاصــة  النــوع  عــد 

ُ
ب يراعــي  منظــور 

حــول  مســتقًا  هدفــًا  خصصــت  قــد  المســتدامة  التنميــة 
أهــداف  جملــة  مــن  وبالرغــم  الجنســين.  بيــن  المســاواة 
النظــر فــي قــراءة مؤشــراتها  التنميــة المســتدامة 17، يمكــن 
تفعيــل  علــى  العمــل  دائمــًا  علينــا  أن  إال  رئيســي،  بشــكل 
بيــن جملــة األهــداف المســتدامة، بحيــث نعمــل  التشــبيك 
علــى تبنــي سياســات وتداخــات تقاطعيــة تعمــل علــى مزيــد 
مــن فاعليــة األهــداف وتكاملهــا ووحدتهــا، وهــو مــا ينســحب 
بالمســاواة  الخــاص  الخامــس  الهــدف  علــى  بالضــرورة 
مؤشــرات  ذاتــه  حــد  فــي  يخصــص  ي  والــذ الجنســين،  بيــن 
ى.  للقيــاس، ولكــن أيضــًا يتقاطــع مــع جملــة األهــداف األخــر
وفــي العمــل علــى تفعيــل هــذا التقاطــع، اســتدامة وشــمول 

المســتدامة.  التنميــة  مقومــات  يعكســان 

التنميــة  ألهــداف  المتابعــة  تقاريــر  ترصــد  مصــر،  حالــة  فــي 
تحقيــق  علــى  العمــل  فــي  ملحوظــًا  جهــدًا  المســتدامة 
بيــن  بالمســاواة  المعنــي  الخامــس  الهــدف  مؤشــرات 
عــام  مصــر  خصصــت  الذكــر،  ســبيل  فعلــى  الجنســين. 
مــن  العديــد  إقــرار  علــى  وعملــت  المصريــة،  للمــرأة   2017
السياســات العامــة والتشــريعات، جــاء بعضهــا علــى تماس 
المــرأة وغيرهــا مــن تيســير االقتــراض  بقضايــا العنــف ضــد 
وتمكيــن  الصغــر،  والمتناهيــة  الصغيــرة  للمشــروعات 
الدولــة  الرســمية، واعتبرتــه  التقاريــر  النســاء بشــكل رصدتــه 
المصريــة بمثابــة خطــوات واســعة نحــو سياســات وبرامــج 

واالجتماعيــة.   االقتصاديــة  النســاء  تمكيــن 

دولــة   14 مــن  واحــدة  مصــر  تعــد  ذاتــه،  الحــرص  إطــار  وفــي 
طوعيــة  تقاريــر  بتقديــم  المهتمــة  العالــم  ى  مســتو علــى 
أنهــا تقاريــر  التنميــة المســتدامة، رغــم  حــول متابعــة أهــداف 
ــم  ــا. ورغ ــاءلة حوله ــدول للمس ال ــع  ــة ال ُتخض ــة خالص طوعي
ــم  ــدول، ورغ ــة لل ــر ملزم ــتدامة غي ــداف المس ــة األه أن متابع
علــى  الملزمــة  المتابعــة  تقاريــر  اســتدامة  فــي  مصــر  تعثــر 
ى تخــص حقــوق اإلنســان،  أخــر اتفاقيــات وتعهــدات دوليــة 
الدولــة المصريــة باســتدامة  أنــه مــن المحمــود أن تهتــم  إال 
التنميــة  تقديــم تقاريرهــا الطوعيــة الكاشــفة علــى سياســات 
الوطنيــة، ومحاولــة قيــاس قدراتهــا أو فاعليتها علــى التغيير، 
المــرأة المصريــة.  خاصــة مــع إيــاء اهتمــام خــاص بأوضــاع 
والجديــر أيضــًا بالرصد والماحظــة، تقديم التقاريــر الطوعية 
المتتاليــة.  البيانــات  الوطنيــة فــي قــراءة متراكمــة مقارنــة مــع 



4

وبالرغــم  للدولــة.  ي  اإلدار الجهــاز  وتطويــر  الخدمــات 
االقتصاديــة فــي  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  مــن جهــود 
ي والحوكمــة، ومحــاوالت نشــر الخدمــات  اإلصــاح اإلدار
الرقميــة، إال أن هنــاك افتقــادًا تشــريعيًا كبيــرًا يعمل على 
المحلــي.  الطابــع  ذات  المجتمعيــة  المشــاركة  تعزيــز 
أحــرز مــن  التقريــر هــو بعــض مــا  فجملــة مــا تــم رصــده فــي 
وليــس علــى  ي،  االدار اإلصــاح  ى  تدخــات علــى مســتو
المحلــي.  والعمــل  الحوكمــة  ى تعزيــز المركزيــة  مســتو
كمــا افتقــد إلــى توســيع رقعــة تكليــف المجتمــع المدنــي 
أجهــزة  وأبويــة  والخــروج مــن مركزيــة  الخدمــات  بتوفيــر 
تمويــل  علــى  الخــاص  القطــاع  دور  واقتصــر  الدولــة. 
أو  مبطــن  تيســير  مقابــل  فــي  الحكوميــة  التدخــات 
معلــن للحصــول علــى ميــزات اســتثمارية وليــس فقــط 
أو التشــغيل غيــر المركزيــة،  التوظيــف  تغييــر سياســات 
الخــاص فــي  أو فتــح فــروع غيــر مركزيــة لشــركات القطــاع 

المحافظــات. 

التقريــر 	  رصــد  مــن  والفتــًا  كبيــرًا  جــزءًا  فــإن  كذلــك، 
هــو  التنميــة،  حوكمــة  بامركزيــة  يقصــده  لمــا  الوطنــي 
ــراءات  ــات والق البيان ــر  ــى توفي ــرًا عل ــط وقس ــاده فق اعتم
الامركزيــة، ورصــد تقــدم محــرز لمصــر علــى  اإلحصائيــة 
مفهــوم  أن  إال  مختلفــة،  دوليــة  مؤشــرات  ى  مســتو
بكثيــر  وأعقــد  أوســع  المســتدامة  التنميــة  المركزيــة 
قيــاس  أن  كمــا  األخيــر،  الطوعــي  التقريــر  إشــارات  مــن 
التدخــل والقــراءة  الامركزيــة ال يتوقــف فقــط عنــد توفيــر 
فئــات  ضــم  ليشــمل  يتســع  وإنمــا  الامركزيــة،  غيــر 
التنميــة. هــو مــا  مهمشــة ومســتبعدة أيضــًا مــن جهــود 
التقريــر اإلشــارة إليــه. فــا رصــد لبرامــج وتدخــات  أغفــل 
أصحــاب  أو  مثــًا،  الخاصــة  االحتياجــات  ي  ذو إدمــاج 
وغيرهــا،  البيئيــة  األمــراض  أو  المســتعصية،  األمــراض 
ى، كتوســيع  بــل جــاء رصــد التقريــر للبرامــج القوميــة الكبر
أو تبنــي برامــج جديــدة  التأميــن الصحــي الشــامل،  مظلــة 
وبتكلفــة  ى  كبــر قوميــة  برامــج  وهــي  كريمــة،  كحيــاة 
حيــث  مــن  ي  المركــز ملمــح  وذات  عاليــة  ومخصصــات 
الحوكمــة  المركزيــة  تعكــس  ال  وحدهــا  لكنهــا  التنفيــذ، 

شــامل. ديمقراطــي  كمفهــوم 

ــات 	  ــى السياس ــر إل التقري ــتناد  ــو اس ــث: وه ــدد الثال المح
حاويــات  بتوفيــر  يتعلــق  مــا  وهــو  األدلــة،  علــى  المبنيــة 
منهــا،  الجديــد  وابتــكار  المؤشــرات  وتحديــث  البيانــات، 
وارتبــاط المؤشــرات الكميــة تحديــدًا بقيــاس اإلنجــازات 
الـــ 17، وهــو اجتهــاد  التنميــة المســتدامة  أهــداف  حســب 
ــات  البيان ــى أن  ــير إل ــا أن نش ــن علين ــر، ولك التقاري ــود  مرص

البيئة الداعمة لخطط التنمية 
المستدامة 

ــة  التنمي ــات  ــة لسياس الداعم ــة  ــدًا للبيئ ــر رص التقري ــص  خص
للخطــة  وفقــًا  المصريــة  الدولــة  تتبناهــا  التــي  المســتدامة 
اســتجابة  ضــرورة  مــن  وبالرغــم   ،2030 للتنميــة  الوطنيــة 
واألزمــات  ئ  والطــوار للمتغيــرات   2030 الوطنيــة  الخطــة 
المرنــة  الحــرص علــى االســتجابة  غيــر المتوقعــة، إال أن هــذا 
المســتدامة  التنميــة  خطــة  إتاحــة  يعنــي عــدم  ئ ال  للطــوار
مؤشــرات  حســب  تحقيقــه  المتوقــع  علــى  والوقــوف   ،2030
ــط  التخطي ــة وزارة  ــن إتاح ــم م ــرة. فبالرغ ــة متغي ــة وكيفي كمي
بالمصــادر  وغنيــًا  ثريــًا  موقعــًا  االقتصاديــة  والتنميــة 
بالحالــة  الصلــة  ذات  والدوليــة  الوطنيــة  والمتابعــات 
فــي  ولــو   ،2030 خطــة  نشــر  إلــى  يفتقــد  أنــه  إال  المصريــة، 
الكورونــا،  ئ  نســختها المتغيــرة األخيــرة إثــر اســتجابتها لطــار
فــي  المحــرز  التقــدم  تقديــر  فــي  االحتــكام  يجعــل  مــا  وهــو 
التقريــر  القــراءة المقارنــة لمــا جــاء فــي  التقاريــر، يســتند إلــى 
الثالــث،  التقريــر الطوعــي  الســابق، وهــو بالفعــل مــا تــم فــي 
بمــا  تعثرهــا  أو  المقارنــة  واختفــاء   ،2018 ببيانــات  ومقارنــة 
المقــرر  المســتدامة  التنميــة  وفقــًا لخطــة  نتوقــع تحقيقــه 

.2030 فــي  منهــا  االنتهــاء 

الداعمــة للتنميــة، ذكــر  البيئــة  التقريــر لمحــددات  وفــي إشــارة 
التنميــة الوطنيــة وهــي:  ثاثــة محــددات تبنتهــا سياســات 

المســتمر علــى تطويــر خطــة  العمــل  األول: هــو  المحــدد 
التنميــة المســتدامة 2030، وتعزيــز االســتجابة للمســتجدات 
ي،  ئ واألولويــات الجديــدة، وهــو أمــر محمــود وضــرور للطــوار
كل  عقــب  التنميــة  خطــة  إتاحــة  ضــرورة  ينفــي  ال  لكنــه 
باعتبارهــا خطــة ملزمــة  والنظــر إليهــا  أو تغييــر،  مســتحدث 
التنمويــة الوطنيــة علــى تحقيــق  يجــب أن تراكــم السياســات 

المقــررة لهــا. النهايــة  مؤشــرات 

التنميــة 	  خطــط  المركزيــة  تعزيــز  الثانــي:  المحــدد 
والمناطــق  المحافظــات  واســتهداف  المســتدامة، 
التنفيــذ،  وخطــط  التنميــة  الهامشــية مــن مخصصــات 
ومحدوديتــه  ي  التنمــو العمــل  مركزيــة  ووقــف 
ى والعواصــم،  الكبــر المــدن  الجغرافيــة واقتصــاره علــى 
وهــو مــا تطلــب رصــد جهــود الامركزيــة علــى مســتويات 
تعييــن المخصصــات وعــرض البيانــات عبــر المحافظــات 
ومحاولــة  اإلداريــة،  الامركزيــة  تعزيــز  إلــى  المختلفــة، 
إلــى  النفــاذ  وتيســير  الرقميــة،  الخدمــات  إتاحــة  تعميــق 
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علينــا  الفــت  تحســن  وهــو   ،2015 عــام  فــي   136 المرتبــة  فــي 
األســباب.  تحليــل  فــي  التعمــق  أو  الحــذر  مــع  بــه  اإلشــادة 
البرلمــان جــاء إثــر اعتمــاد  نظــم  النســاء فــي  فتنامــي تمثيــل 
ــب  ــاء أغل ــث ج ــية، حي ــة السياس التعددي ــى  ــد إل ــة تفتق انتخابي
الموحــدة  القائمــة  بســبب  البرلمــان  فــي  النســاء  تمثيــل 
انتخابــي قائــم علــى احتــكار العمليــة  المطلقــة، وهــي نظــام 
او  السياســية  التعدديــة  علــى  دليــًا  تعــد  وال  االنتخابيــة، 

االنتخابيــة.  التنافســية 

20202015Gender Gap Index: Egypt's 
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 جديــر بالذكــر أن نرصــد تحســن مؤشــرات أوضــاع النســاء فــي 
النوعيــة، حيــث  التعليــم والصحــة وفقــًا لمؤشــر ســد الفجــوة 
التعليــم  الترتيــب فــي  حققــت مصــر 12 خطــوة إلــى األمــام فــي 
خطــوة   12 حققــت  وأيضــًا   ،2015 عــام  فــي  بالترتيــب  مقارنــة 
تقــدم  وهــو   ،2015 فــي  بالترتيــب  مقارنــة  الصحــة  فــي  مثيلــة 
ــهم  ــي يس ــبابه، والت ــير أس ــى تفس ــف عل ــا أن نق ــي، علين إيجاب
فيهــا بعــض برامــج الحمايــة االجتماعية فــي وزارة التضامن، 
بدايــات تنفيــذه،  وكرامــة فــي  برنامــج تكافــل  رأســها  وعلــى 
ربــط اإلعانــة العينيــة  البرنامــج علــى  حيــث تقــوم فلســفة هــذا 
والمواظبــة  الصحــي  بالتأميــن  المصريــة  والنقديــة لألســرة 
النظامــي لألبنــاء مــن الجنســين، بمــا أســهم  التعليــم  علــى 
للنســاء،  والصحــة  التعليــم  حالــة  فــي  تحســن  رصــد  فــي 
اإلنجابيــة  الصحــة  واقــع  القيــاس،  عــن  غائبــًا  يظــل  وإن 
النوعيــة والجندريــة  والجنســية للنســاء، وهــو مؤشــر شــديد 
بالمــرأة، أيضــًا قيــاس طبيعــة تعليــم اإلنــاث ونســب  خــاص 
ي والجامعــي، وحصولهــن علــى  وصولهــن إلــى التعليــم الثانــو

ــل. ــوق العم ــب س ــع طل ــب م ــم يتناس تعلي

كمــا علينــا أن نشــير إلــى أن "مؤشــر ســد الفجــوة النوعيــة" هــو 
مؤشــر يصــدر بيانــات ســنوية. ولهــذا اعتمــد التقريــر الطوعــي 
الثالــث علــى قــراءة مقارنــة بيــن خمــس ســنوات، وهــي قــراءة 
بعــض  وتعظيــم  بــراز  إ علــى  المجــاالت  بعــض  فــي  تعمــل 
اإلنجــازات وإخفــاء وتغليــف بعــض اإلخفاقــات أيضــًا، وهــو 
ــم  ــات وفه البيان ــراءة  ــد ق ــار عن ــي االعتب ــع ف ــب أن يوض ــا يج م

ــيرها. تفس

اإلحصائيــة ال ُينظــر إليهــا باعتبارها نتائــج نهائية صحيحة، 
بيانــات  إلــى  الوصــول  آليــة  حــول  فهنــاك دائمــًا ســؤال 
أن  إلــى  أيضــًا  إضافــة  وتحليلهــا،  المؤشــرات  ووضــع 
قيــاس كفــاءة سياســات التنميــة المســتدامة وتنفيذهــا 
بالقــدر نفســه، وهــو  الكيفيــة  القياســات  أمــر يتطلــب  هــو 
وخطــة  الوطنيــة ألهــداف  المتابعــة  مــا تفتقــده تقاريــر 

المســتدامة.   التنميــة 

قراءة في انجازات التقرير من 
منظور النوع االجتماعي

المصريــة  الحكومــة  تبنــت  التقريــر،  هــذا  إشــارات  حســب 
مســتويات  علــى  للنســاء  التمكيــن  سياســات  مــن  العديــد 
مختلفــة سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة وثقافيــة، ومــن 
القيــادة  النســاء فــي مواقــع  ضمــن المرصــود تحســن تمثيــل 
ــواء  ــي، س ــل الحكوم ــاالت العم ــا مج ــا فيه ــرار، بم الق ــاذ  واتخ
أو  ي،  اإلدار الجهــاز  فــي  النســائية  القيــادات  نســب  برصــد 
البرلمــان.  المتصاعــد للنســاء فــي  النســبي  التمثيــل  برصــد 
متصاعــدة  أســهم  إلــى  البيانــات  غالبيــة  تشــير  مــا  وبقــدر 
ال  األســهم  هــذه  تصاعــد  أن  إال  النســاء،  تمكيــن  لصالــح 
يعكــس بالضــرورة تغييــرًا عميقــًا فــي نوعيــة وكيفيــة تمكيــن 
إشــادة  مــن  فبالرغــم  المختلفــة.  المجــاالت  فــي  النســاء 
انتهجتهــا  التــي  ي  االقتصــاد التمكيــن  بسياســات  التقريــر 
االجتماعيــة  الحمايــة  ومــد شــبكات  الفقــر  مصــر لمجابهــة 
أو  وكرامــة مثــًا،  ى علــى غــرار تكافــل  برامــج كبــر مــن خــال 
بجهــاز  اهتمــام  أو إيــاء  الشــامل،  الصحــي  التأميــن  شــبكة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وتعييــن مخصصــات 
الواضــح، ووفــق قــراءة  تمويــل وتيســير اإلقــراض، إال أن مــن 
النســاء تقدمــًا  التقريــر، لــم تحصــد  المنشــورة فــي  البيانــات 
تراجعــت  التقريــر،  فحســب  التدخــات.  حجــم  مــع  يتناســب 
يخــص "عامــل  النوعيــة" فــي مــا  الفجــوة  مصــر فــي "مؤشــر 
خمــس  الفــرص"  وإتاحــة  للنســاء  االقتصاديــة  المشــاركة 
مراتــب مــرة واحــدة فــي عــام 2020، مقارنــة بترتيبهــا فــي مرتبــة 
التفســير األقــرب لتراجــع مصــر  135 فــي عــام 2015. وقــد يكــون 
النوعيــة، هــو متغيــر فيــروس كورونــا  فــي مؤشــر ســد الفجــوة 
هنــا  علينــا  لكــن  التشــغيل،  وفــرص  االقتصــاد  علــى  وأثــره 
المؤشــرات  الترتيــب فــي  أو  المرتبــة  أن تراجــع  إلــى  اإلشــارة 
ئ وعــارض مفاجــئ، وإنمــا يأتــي  الدوليــة، ال يأتــي إثــر متغيــر طــار
إثــر سياســات وتدخــات متراكمــة علــى مــدار خمســة أعــوام. 
التقريــر.  القــراءة المقارنــة للبيانــات المتوفــرة فــي  وهــي فتــرة 
تنامــي  النوعيــة"  الفجــوة  "مؤشــر  رصــد  النقيــض،  وعلــى 
البرلمانيــة للنســاء، حيــث  وتحديــدًا  السياســية،  المشــاركة 
حققــت مصــر قفــزة مــن 33 مرتبــة فــي 2020 مقارنــة بوجودهــا 
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ي يخــص شــروط الحصــول علــى  ألســباب كثيــرة بعضهــا إدار
ــى  ــررات عل ــاء المتض النس ــدرة  ــق بق ــا يتعل ــة، وبعضه اإلعان

االســتحقاق.  الرقمــي فــي جــداول  التســجيل 
اســتقرار  بوضــوح  الوطنــي  التقريــر  رصــد  المقابــل  فــي 
الدولــة المختلفــة، والقوانيــن  النســائية فــي أجهــزة  العمالــة 
والقــرارات اإلداريــة الطارئــة التــي اعتمدتهــا الحكومــة لتأميــن 
الكلــي واجتيــاح موجــات  أثنــاء فتــرات اإلغــاق  وضــع العمالــة 

الوبــاء.

مشاركة الجنسين في سوق 
العمل 

التنميــة المســتدامة  الثالــث ألهــداف  التقريــر الطوعــي  يرصــد 
معــدالت مشــاركة الجنســين فــي ســوق العمــل عبــر ثاثــة 
البيانــات  حســب  و2020.   ،2019  ،2018 هــي   متواليــة  أعــوام 
ي للتعبئــة واإلحصــاء، وحســب  الصــادرة عــن الجهــاز المركــز
النســاء فــي ســوق العمــل  البيــان، تراجعــت مشــاركة  قــراءة 
عقــب الســنوات المتواليــة للرصــد، لتصــل إلــى أدناهــا 13.8 فــي 

 .2020

ــى  ــل حت ــوق العم ــي س ــال ف الرج ــبة  ــع نس ــل ترتف ــي المقاب  ف
تبنــي  ضــرورة  يســتوجب  مــا  وهــو   ،2020 الوبــاء  عــام  فــي 
فــي  إلبقائهــن  تحديــدًا  للنســاء  طارئــة  حمايــة  سياســات 
الافــت  لهــن.  الطــارد  الوبــاء  عامــل  رغــم  العمــل  ســوق 
الحمايــة للنســاء  الحكومــة عــددًا مــن سياســات  رصــد  هــو 
العــام األخيــر تحديــدًا، كتخصيــص إعانــة نقديــة لقطــاع  أثنــاء 
تمّكــن  عــدم  نذكــر  أن  علينــا  أن  إال  المنظــم،  غيــر  العمــل 
نســبة كبيــرة مــن الجنســين مــن الحصــول علــى هــذه اإلعانــة 
والتــي وفــرت 500 جنيــة فــي الشــهر مــرة واحــدة. وغالبــًا تمثــل 
اإلعانــة  إلــى  للوصــول  المتعثــرة  األكبــر  النســبة  النســاء 
إلــى  النســاء  وصــول  أهمهــا صعوبــة  األســباب  لعــدد مــن 

سياسات العمل والتوظيف 
ومعدالت البطالة بين الجنسين 

يرصــد التقريــر الطوعــي الثالــث بيانــات مقارنــة حــول معــدالت 
ــام  ــن ع بي ــا  ــات م بيان ــة  ــب مقارن ــين حس ــن الجنس بي ــة  البطال
بيانــات 2018 تحســنًا الفتــًا  وقطعــًا ترصــد  وعــام 2020.   2018
لصالــح تشــغيل اإلنــاث مقارنــة بالرجــال، يتأثــر ســلبًا ويتراجــع 
إيجابــي  لتفــاوت  رصــدًا  هنــاك  أن  إال   ،2020 بيــان  فــي  بشــدة 
بالرجــال، وقــد  طفيــف فــي معــدالت تشــغيل اإلنــاث مقارنــة 
الوبــاء علــى ســوق العمــل،  التراجــع إلــى تأثيــر تداعيــات  يعــود 
النســاء  يرصــد تكثيفــًا لسياســات تمكيــن  التقريــر  أن  رغــم 
االقتصاديــة، وخاصــة إضــاءات على تيســير فــرص العمل من 
البيــت، وتطبيــق تيســير عمــل النســاء الحوامــل والحاضنات، 
أثــر  الوبــاء علــى ســوق العمــل، كانــت تبــدو ذات  لكــن تداعيــات 
ســلبي مضاعــف مقارنــة بتأثيــر اســتجابة التدخــات الرســمية 
ــر  بالذك ــرة  ــاء. وجدي النس ــغيل  ــل وتش ــوق العم ــاش س إلنع
التقريــر  التــي اســتند إليهــا  النوعيــة  البيانــات  اإلشــارة إلــى أن 
ي والتابــع لــوزارة  التعبئــة واإلحصــاء المصــر هــي إنتــاج جهــاز 

ــط.  التخطي

أيضــًا علينــا أن نرصــد تجــاوز التقريــر الوطني في رصــد وتحليل 
حيــث  المنظــم،  غيــر  العمــل  ســوق  فــي  النســاء  أوضــاع 
المنظمــة،  العمالــة غيــر  األكبــر مــن  النســبة  النســاء  تمثــل 
أوضــاع  لتدهــور  والوبــاء  االقتصاديــة  األزمــة  وتداعيــات 
ضريبــة  لدفــع  النســاء  وتعــرض  المنظمــة،  غيــر  العمالــة 
ورغــم  العمــل.  والخــروج مــن ســوق  الفقــر  متصاعــدة مــن 
محاولــة توفيــر إعانــة نقديــة ضئيلــة للعمالــة غيــر الموســمية، 
االســتفادة منهــا  المتضــررات مــن  تعثــرت فئــات عــدة مــن 



7

ي تنــاول الهــدف الخامــس، وهــو  ككل، وتحديــدًا الســياق الــذ
التقريــر األخيــر، ويجعلــه غيــر حســاس بمــا يكفــي  أمــر يفتقــده 
التنميــة بمــا يكفــي لقضايــا  لتقديــم رصــد ومتابعــة ألهــداف 

النســاء.

اتخــذت  قــد  بالفعــل  مصــر  أن  إلــى  أيضــًا  نشــير  أن  وعلينــا 
التشــريع،  ى  واإلجــراءات علــى مســتو التدابيــر  العديــد مــن 
أو مناهضــة  الختــان  بوقــف تطبيــق  المتعلــق منهــا  ســواء 
أيضــًا خطــوات نحــو  واتخــذت  العقوبــة.  وتغليــظ  التحــرش 
وذات  حساســة  متخصصــة  وطنيــة  اســتراتيجيات  وضــع 
فــي  يســهم  وجميعهــا   االجتماعــي،  النــوع  بقضايــا  صلــة 
المتابعــة أغفــل اإلشــارة  التنميــة، إال أن تقريــر  أداء  تحســن 
لتســويق  إيجابيــًا  ولــو  رصــدًا  يقــدم  ولــم  جمعــاء.  إليهــا 
ــر  التقري الرســمية ذات الصلــة. وقــد يرجــع تجاهــل  التدخــات 
لتحقيــق  الحساســة  التدخــات  لرصــد  الثالــث  الطوعــي 
علــى  القائميــن  افتقــاد  وهــو  األول  أمريــن:  إلــى  المســاواة 
التدخــات  رصــد  فــي  ذاتهــا  للحساســية  التقريــر  كتابــة 
واســتبعاد  الجنســين،  بيــن  بالمســاواة  المعنيــة  الرســمية 
التنميــة المســتدامة. والثانــي: هــو  تأثيرهــا علــى إنجــاح خطــط 
التدخــات االقتصاديــة،  اقتصــار رؤيــة المقرريــن علــى رصــد 
العامليــن  غالبيــة  ذهنيــة  فــي  الســائد  المباشــر  والربــط 
النمــو  ومعــدالت  االقتصــاد  التنميــة هــي  بــأن  الحكمــة  فــي 
وضــرورة  أيضــًا،  والثقافــة  المجتمــع  وليــس  واالســتثمار، 
التغييــر االجتماعــي والثقافــي واالســتثمار فيــه  اإلنفــاق علــى 

التنميــة. واســتدامة  شــمول  ضــوء  فــي 

التــي مــن  التحديــات  رصــد  الاحقــة فــي  اإلشــارات  تعــددت 
فــي  ظلــت  وإن  الجنســين،  بيــن  المســاواة  إعاقــة  شــأنها 
النهايــة رصــدًا محــدودًا وغالبيته تتعلق باألبعــاد االقتصادية 
العمالــة  وتحديــات  المالــي،  الشــمول  كتحديــات  منفــردة، 
فــي قطــاع العمالــة غيــر المنظمــة، مــن دون إلقــاء الضــوء 
الثقافيــة  التحديــات  بالقــدر نفســه علــى حزمــة متشــابكة مــن 
واالجتماعيــة، ورصــد مــا تحمــل مــن تدخــات متنوعــة حيالهــا.

الخــاص  بــراز دور القطــاع  التقريــر أيضــًا عــن رصــد وإ وتغافــل 
بيــن  المســاواة  لتحقيــق  وتدخــات  سياســات  تبنــى  فــي 
أن  ضــوء  فــي  محلــه،  فــي  تغافــًا  يكــون  وقــد  الجنســين، 
الخــاص والحكومــة هــي عاقــة  التــي تجمــع القطــاع  العاقــة 
والشــمول.  التغييــر  عاقــة  وليســت  والتمويــل،  المــدد 
ــاص  الخ ــاع  ــاد القط ــص اجته ــد يخ ي جدي ــد أ ــم نرص ــي ل بالتال
أثنــاء فتــرة  أو الحفــاظ علــى العمالــة النســائية  فــي التشــغيل 
والجزئــي تجنبــًا النتشــار  الكلــي  اإلغــاق  ئ، كفتــرات  الطــوار

بــاء.  الو

أو إبــداء رجــال األســرة أولويــة لتســجيل  الرقمــي،  التســجيل 
فــي  والمســاندة  بالدعــم  األولــى  باعتبارهــن  األســرة  إنــاث 
بيــن  الفجــوة  تفســير  محــاوالت  أن  غيــر  ئ.  الطــوار وقــت 
وضــوح  رغــم  التقريــر،  فــي  مرصــودة  تكــن  لــم  الجنســين 
الرصــد علــى دعــم سياســات الحكومــة  البيــان. واعتمــد تركيــز 
للنســاء فــي قطــاع العمــل الرســمي، وتحديــدًا قطــاع أعمــال 
الدولــة، حيــث توفــرت اإلجــازات المدفوعــة األجــر واالســتثناء 
الرصــد أوضــاع العمالــة غيــر  بالتنــاوب، وغابــت عــن  والعمــل 
ي  الخــاص عــن تبنــي ا المنظمــة، كمــا غــاب تغافــل القطــاع 
أثنــاء العاميــن اآلخريــن  سياســات حمايــة لتشــغيل اإلنــاث 

بالوبــاء.  األكثــر تضــررًا 

الرصــد مــن هــدف  أعــوام  أيضــًا تفــاوت  بالماحظــة  الجديــر 
آخــر. وهــو مــا يخــل بنســبة كبيــرة مــن  آخــر ومــن منجــز إلــى  إلــى 
إليهــا  يســتند  التــي  للبيانــات  المقارنــة  القــراءة  موضوعيــة 
بيــن عاميــن فقــط 2018، 2020 فــي  القــراءة مــا  التقريــر. فتأرجــح 
القــراءة  أو دمــج  بيــن 2015 إلــى 2020،  القــراءة مــا  أو مــد  حــاالت، 
تفــاوت  فــي  تســهم  جميعهــا  و2020،   ،2019  ،2018 ألعــوام 
التحليــل علــى  التفســير وتغييــر منطلقــات  القــراءة وتذبــذب 
ــي  ــم ف ــاول منظ ــع تن ــب وض ي يتطل ــذ ال ــر  ــر. األم التقري ى  ــد م
يســهم فــي تحقيــق قــراءة دقيقــة  البيانــات،  ومنطــق  أطــر 

التقريــر.  لبيانــات 

تحديات المساواة بين الجنسين  
واقتراحات التقرير الطوعي الثالث

التــي تواجــه تحقيــق  التحديــات  التقريــر فــي مــا يخــص  يشــير 
المســاواة بيــن الجنســين، إلــى ضــرورة النظــر إلــى المعوقــات 
التــى تكــرس العنــف ضــد النســاء، وعلــى األخــص  االجتماعيــة 
ومحمــودة  جيــدة  إشــارة  وهــي  اإلنــاث.  ختــان  ممارســة 
العــرض  خــارج ســياق  جــاءت  ولكــن  الطوعــي،  التقريــر  مــن 
والتــى تبنــى  المختلفــة  األهــداف  وجملــة  الخامــس  للهــدف 
ي إشــارة   أ

ِ
آليــة عــرض رئيســية لهــا، وبالتالــي لــم تــأت التقريــر 

الختــان  ممارســة  لوقــف  الصحــة"  فــي  "الحــق  هــدف  فــي 
وقضايــا  األســرة  بتحديــات تنظيــم  يتعلــق  أو مــا  وتطبيبــه، 
الهــدف  عــرض  وحتــى  بــل  للنســاء.  اإلنجابيــة  الصحــة 
اســتهدف  الجنســين،  بيــن  بالمســاواة  المعنــي  الخامــس 
الرســمية  التدخــات  بشــكل مطلــق عــرض عــدد محــدود مــن 
تنامــي  مواجهــة  ومحاولــة  والتشــغيل  بالعمــل  والمعنيــة 
نســب البطالــة. ولــذا يأتــي عــرض مظهــر وحيــد مــن التحديات 
التقريــر  ســياق  خــارج  اإلنــاث"  ختــان  "ممارســة  االجتماعيــة 
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الكلــي  أثنــاء فتــرات اإلغــاق  الممكــن تبنــي تدخــات لتجريمــه 
العاجــل مــع هــدف  التدخــل  ويتقاطــع هــذا  أيضــًا،  والجزئــي 
ــام  ــاء الس ببن ــي   ــدف المعن ــين واله ــن الجنس بي ــاواة  المس

المجتمعــي. 

أجهــزة  العاملــة فــي  الحامــل  اســتثنائية للمــرأة  "منــح إجــازة 
راتــب كامــل". ويأتــي هــذا اإلجــراء  الدولــة 28 أســبوعًا، وصــرف 
ــل  ــات الحوام ــاء العام النس ــى  ــة عل الدول ــرص  ــن ح ــرًا ع تعبي
وهــو تدخــل داعــم خاصــة  بــه،  واإلصابــة  الوبــاء  انتشــار  مــن 
اإلشــارة  علينــا  ولكــن  للنســاء،  اإلنجابيــة  الصحــة  لحقــوق 
الجهــاز  العامــات فــي  اإلجــراء علــى  اقتصــار هــذا  أيضــًا إلــى 
الحكومــي فقــط، وهــو إجــراء لــم يكــن ملزمــًا للقطــاع الخــاص. 
الائــق  التدخــل مــع أهــداف الصحــة والعمــل  ويتقاطــع هــذا 

الجنســين. بيــن  والمســاواة 

ي مــن رئاســة الــوزراء بضبــط وتثبيت أســعار  إصــدار قــرار إدار
المستشــفيات  فــي  ســواء  كورونــا  فيــروس  مــن  العــاج 
ــن  بي ــاواة  ــة المس ــي حماي ــهم ف ــا يس ــة، بم أو الخاص ــة  العام
الفئــات المســتبعدة والمهمشــة تحــت  الجنســين، ووضــع 
أو نوعــي.  مظلــة خدمــات صحيــة مؤمنــة دون تمييــز طبقــي 
الحــق فــي الصحــة وهــدف  ويتقاطــع هــذا اإلجــراء مــع هــدف 

بيــن الجنســين.  المســاواة 

ى المجلــس القومــي للمــرأة، وبدعــم مــن األمــم المتحــدة  أجــر
ي حــول المشــكات التــي تواجــه النســاء  للمــرأة، اســتطاع رأ
ــد  ــا. وق ــروس كورون ــة في ــاء مواجه أثن ــة  ــرة المصري ــي األس ف
ــي  ي، وتنام ــر ــف األس ــب العن ــاع نس ارتف ــتطاع  ــف االس كش
معــدالت المشــكات األســرية المتنوعــة خاصــة أثنــاء فترات 
ــرورة  ــة وض ــى أهمي ــير إل ــم أن نش ــن المه ــي. وم الكل ــاق  اإلغ
ئ  الطــوار فتــرة  أثنــاء  واالســتطاعات  األبحــاث  إجــراء 
واألزمــات، حتــى تســهم تلــك األبحــاث فــي رســم سياســات 
التدخــل، مســتندة إلــى معرفــة وقــراءة مجتمعيــة، ويتقاطــع 
هــذا التدخــل مــع الهــدف المعنــي بالمســاواة بيــن الجنســين 

ــة.   الدولي ــركات  والش

توعيــة  بحمــات  للمــرأة  القومــي  المجلــس  يقــوم  كمــا 
الوعــي  رفــع  بغــرض  ي،  المصــر الريــف  أبــواب  وطــرق 
فــرص  وتقليــص  الصحــة،  لحمايــة  االحترازيــة  باإلجــراءات 
المجلــس  الرصــد نســق  وفــي إطــار هــذا  ى.  العــدو انتشــار 
أبــواب وقوافــل صحيــة فــي 922 قريــة مصريــة.  حمــات طــرق 
ويتقاطــع هــذا التدخــل مــع أهــداف المســاواة بين الجنســين 

الصحــة.  فــي  الحــق  وهــدف 

ــر علــى ذكــر أدوار المجتمــع المدنــي،  التقري  
ِ

يــأت وبالمثــل لــم 
وقياســه هــو  رصــده  ورصــد طبيعــة تدخاتــه. فــكل مــا تــم 
المقدمــة  فــي  التقريــر  تأكيــد  رغــم  الرســمية،  التدخــات 
والمنهجيــة علــى كونــه تقريــرًا وطنيــًا جامعــًا لجهــود الجميــع، 
االســتماع  جلســات  فاعليــة  حــول  ســؤااًل  يطــرح  مــا  وهــو 
الرصــد  اســتمارات  أو  المختلفــة،  والقطاعــات  الفئــات  مــع 
التــي تمــت تحضيــرًا للتقريــر الطوعــي،  لإلنجــازات والتحديــات 
ى  أو كيفــي لجهــود األطــراف األخــر ي رصــد كمــي  فــي غيــاب أ

التنميــة.  الشــريكة فــي 
 

قراءة في التدخالت الطارئة 
لضمانة المساواة بين الجنسين 

أثناء وباء الكورونا 
والتنميــة  التخطيــط  وزارة  لجهــود  هامــة  إشــارة  فــي 
الطارئــة لمواجهــة  التدخــات  ومتابعــة  االقتصاديــة لرصــد 
الــوزارة بتوفيــر منصــة معنيــة برصــد  فيــروس كورونــا، قامــت 
اتخاذهــا لمواجهــة  التــي تــم  ئ  الطــوار وتدخــات  سياســات 
وصنفــت  المتضــررة،  الفئــات  علــى  الفيــروس  تداعيــات 
التنميــة، وهــو اجتهــاد ملحــوظ ومقــدر  الرصــد وفقــًا ألهــداف 
والســماح  المعلومــة  وإتاحــة  المعرفــة  الــوزارة لتوفيــر  مــن 

والمقارنــة.  النقديــة  والقــراءة  الدراســة  بفــرص 

الهــدف  إطــار  فــي  فقــط   )9( لعــدد  رصــدًا  المرصــد  ويقــدم 
ــم  ــا دع ــين، ومنه ــن الجنس بي ــاواة  ــي بالمس ــس المعن الخام
العامــات فــي  آمنــة للنســاء  بيئــة  وتوفيــر  الســياحة  قطــاع 
لهــذا  مخصصــة  منحــة  توفيــر  وخــال  مــن  القطــاع  هــذا 
الغــرض مــن الوكالــة اإلســبانية، ويأتــي هــذا اإلجــراء متقاطعــًا 
ــل  ــين والعم ــن الجنس بي ــاواة  ــداف المس ــن أه ــط كل م ويرب

الدوليــة.  والشــركات  الائــق 

الختــان  المرصــد تمريــر تشــريع لوقــف تطبيــب  يعتبــر  كمــا 
وهــو  الكورونــا،  أثنــاء فتــرة  العقوبــة، إجــراًء عاجــًا  وتغليــظ 
التوقــع  وعاجــل، خاصــة فــي ضــوء  بالفعــل تدخــل محمــود 
فتــرات  أثنــاء  الكافيــة  الشــرطية  الحمايــة  توفيــر  بتعثــر 
ئ  الطــوار حالــة  واســتغال  األريــاف،  فــي  الكلــي  اإلغــاق 
الختــان  فــي تنامــي الممارســات االجتماعيــة الضــارة، ولكــن 
الملحــة لوقفهــا، حيــث  الوحيــدة  الضــارة  الممارســة  ليــس 
التنميــة، كان مــن  الــزواج المبكــر تهديــدًا كبيــرًا لخطــط  يمثــل 
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السياســات  لورقــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  اســتجابت 
العامــة لمواجهــة فيــروس كورونــا الصــادرة عــن المجلــس 
فــي  النوعيــة  الفجــوة  ســد  محفــز  وتبنــت  للمــرأة،  القومــي 
فــي  الفجــوة  ســد  ومحاولــة  والصناعــي،  ي  التجــار القطــاع 
يضمــن  وهــام  فريــد  إجــراء  وهــو  الجنســين،  بيــن  األجــور 
بيــن  المســاواة  ويعمــق  الفقــر،  الحــد مــن معــدالت تأنيــث 
تجليــًا  التدخــل  هــذا  ويعــد  العمــل،  مجــال  فــي  الجنســين 
التنميــة المســتدامة  واضحــًا للهــدف الخامــس مــن أهــداف 

الجنســين.  بيــن  بالمســاواة  المعنــي 

العالقيــن  مــن  واألطفــال  النســاء  لعــودة  األولويــة  منــح 
الفيــروس  انتشــار  أثنــاء فتــرة  الوطــن  الخــارج إلــى أرض  فــي 
الوافــدة فــي عــدد مــن  العمالــة  تنامــي تســريح  خاصــة مــع 
يعــد  فيمــا  المصريــة،  للعمالــة  الجاذبــة  أو  العربيــة  الــدول 
التشــرد،  مــن  واألطفــال  النســاء  لحمايــة  ضروريــًا  إجــراء 
ــتجيب  ــراء يس ــو إج ــة، وه ــة األجنبي ــريح العمال ــات تس وتداعي
ــن  بي ــاواة  ــي بالمس ــس المعن ــدف الخام ــر لله ــكل مباش بش

الجنســين.

التــي ترعــى طفــًا  المــرأة العاملــة فــي القطــاع الحكومــي  منــح 
اثنــي عشــر عامــًا، إجــازة مدفوعــة  يقــل عمــره عــن ســنة وحتــى 
ــن  ــم يك ــراء ل ــذا اإلج ــي. إال أن ه الكل ــاق  ــرة اإلغ ــاء فت أثن ــر  األج
ارتفعــت فيــه نســب تســريح  ي  الخــاص، والــذ ملزمــًا للقطــاع 
النســاء  الرجــال علــى  النســائية، وأفضليــة تشــغيل  العمالــة 

النســاء فــي ســوق العمــل. التمييــز ضــد  وغيرهــا مــن صــور 
التدخــات  مــن  العديــد  المصريــة  الحكومــة  تبنــت  وختامــًا، 
بالمنصــة  المتوفــر  الرصــد  عــن  يزيــد  فيمــا  واإلجــراءات 
ولربمــا  االقتصاديــة،  والتنميــة  التخطيــط  بــوزارة  الخاصــة 
التدخــات لــو توفــرت  الرصــد وتقييــم  كانــت اتســعت مســاحة 
فرصــة التقريــر عــن الفترة ذاتهــا لمنظمات المجتمــع المدني 
حساســة  قــراءة  بتقديــم  األجــدر  وهــي  تحديــدًا،  والنســوية 
تخــص الرصــد والتحليــل لبعــد النــوع االجتماعــي، وهــي قــراءة 
علــى  التنميــة  عائــد  مضاعفــة  فــي  تســهم  أن  شــأنها  مــن 

الجميــع دون تمييــز.
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البيــان فــي أعــوام المقارنــة، كمــا يجــب توحيــد  بموضــوع 
التأكيــد علــى قــراءات  يســهم فــي  بمــا  المقارنــة  أعــوام 
المتغيــرات.  أو مبهمــة  ودقيقــة غيــر مجتــزأة  موضوعيــة 

الســؤال . 5 هــو  التنميــة"  تمويــل  "سياســات  بنــد  يظــل 
األصعــب عنــد قــراءة وتحليل تقاريــر المتابعة، فاإلشــارة 
واجــب عنــد  أمــر  والخارجيــة  الداخليــة  الديــون  إلــى حجــم 
قــراءة اإلنجــازات، وعامــل مهــم عنــد رصد التحديــات، كما 
الوطنيــة  الموازنــة  واقــع  ي ذكــر تداعيــات  الضــرور مــن 
جميعهــا  التمويــل.  وبدائــل  المخصصــات،  وتوفيــر 
وتحليلهــا  اإلنجــازات  عوامــل هامــة عنــد قيــاس كفــاءة 

اإليجابــي عليهــا.  التراكــم  والبحــث فــي 

مالحظات ختامية
وختامــًا، يمكننــا تبنــي عــدد مــن الماحظــات النقديــة في ضوء 
التنميــة  أهــداف  لمتابعــة  الثالــث  الطوعــي  التقريــر  قــراءة 
اإلنجــازات،  ورصــد  التقريــر،  منهجيــة  تطويــر  علــى  تعمــل 
التحديــات، والتوصــل إلــى سياســات مســتقبلية  وقــراءة فــي 
مســتندة إلــى األدلــة الحساســة للنــوع االجتماعــي، وجميعها 
التنميــة المســتدامة 2030  تنعكــس إيجابــًا علــى تنفيــذ خطــة 

ــي:  التال ــا  ــة، ومنه ــر المقبل التقاري ــي  ــراتها ف ــة مؤش ومتابع

وشــاملة . 1 تكامليــة  رؤيــة  التقريــر  يتبنــى  أن  ضــرورة 
يتضمــن  بحيــث  لإلنجــازات،  والمتابعــة  الرصــد  فــي 
التقريــر األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
أبعــاد شــاملة للتنميــة  والثقافيــة والبيئيــة وغيرهــا مــن 
وقــراءة  رصــد  علــى  التقريــر  يقتصــر  وال  المســتدامة... 

فقــط.  ي  االقتصــاد والملمــح  البعــد  ذات  البيانــات 

يتــم . 2 الرصــد والتحليــل، فــا  تبنــي منهجيــة تقاطعيــة فــي 
تنــاول  وإنمــا  متواليــًا،  رئيســيًا  تنــاواًل  األهــداف  تنــاول 
النــوع  بعــد  انعــكاس  فــي  يســهم  بمــا   ،

ٍ
ز ومتــوا أفقــى 

األهــداف  مؤشــرات  متابعــة  رصــد  علــى  االجتماعــي 
الهــدف الخامــس  ى فــي الخطــة، وال يبقــى حبيــس  األخــر

ومؤشــراته.  فقــط 

يتعلــق . 3 والتحليــل  للرصــد  فصــل  تخصيــص  ضــرورة 
ى، باعتبــاره تخصيصــًا من  ببرامــج التنميــة القوميــة الكبــر
الباحثيــن إلــى الجهــود  التفــات  شــأنه أن يكــرس ويعمــق 
أهــداف  أثرهــا علــى مؤشــرات  ى، وقــراءة  الكبــر القوميــة 
التنميــة المختلفــة، خاصــة برامــج تكافــل وكرامــة، وحيــاة 
اإلســكان  وتوفيــر  العشــوائيات  ومواجهــة  كريمــة، 

البديــل. 

والتــي . 4 الصلــة،  واإلحصــاءات ذات  البيانــات  رصــد  آليــات 
يعتمــد عليهــا التقريــر في التحليــل، يجــب أن تتوحد أعوام 
الصلــة  ذات  السياســات  تغييــر  إلــى  ويشــار  المقارنــة، 
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مرصد االستجابة العاجلة لفيروس كورونا والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 	 

التقارير واإلصدارات 2020  	  موقع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية – 

أثناء الكوفيد -19 	  التنمية المستدامة  الدولي الصادر عن األمم المتحدة لمتابعة أهداف  التقرير 

التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020	   

ى من خال عروض مرئية مبتكرة	  التنمية المستدامة 2020: قصص ورؤ أطلس أهداف 

التحديات واآلفاق- اإلسكوا	  التقاطع في المنطقة العربية:  تفعيل نهج 

http://policytracker.mped.gov.eg/BrowsePolicies/Index
http://policytracker.mped.gov.eg/BrowsePolicies/Index
https://mped.gov.eg/
https://mped.gov.eg/
https://www.enicbcmed.eu/ar/node/3432
https://www.enicbcmed.eu/ar/node/3432
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/1158/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020_
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/1158/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020_
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/atls-ahdaf-altnmyt-almstdamt-2020-qss-wrwy-mn-khlal-rwd-mryyt-mbtkrt
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/atls-ahdaf-altnmyt-almstdamt-2020-qss-wrwy-mn-khlal-rwd-mryyt-mbtkrt
https://archive.unescwa.org/ar/sdgs/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://archive.unescwa.org/ar/sdgs/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
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الدولي، طريق األردن إلى . 1 وزارة التخطيط والتعاون 
التنمية المستدامة، االستعراض الوطني الطوعي 

باللغة االنكليزية  حول تطبيق األجندة 2030، 2017، متوفر 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/ :على

.documents/16289Jordan.pdf
أحمد عوض، مداخلة في حوار وطني افتراضي . 2

التنمية  ي تحقيق  متعدد أصحاب المصلحة حول تحد
أيلول/سبتمبر 2020. المستدامة في األردن. 

الدولي، طريق األردن إلى . 3 وزارة التخطيط والتعاون 
التنمية المستدامة، االستعراض الوطني الطوعي 

باللغة االنكليزية  حول تطبيق األجندة 2030، 2017، متوفر 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/ :على

.documents/16289Jordan.pdf
ي، مداخلة في حوار وطني افتراضي متعدد . 4 رشا دبور

التنمية  ي تحقيق  أصحاب المصلحة حول تحد
أيلول/سبتمبر 2020. المستدامة في األردن. 

5 . The Jordan Times, Gov’t launches ‘Jordan 2025’ development 
blueprint. 2015. Available at:  http://www.jordantimes.com/news/

local/gov%E2%80%99t-launches-jordan-2025%E2%80%99-
.development-blueprint

6 .http://inform.gov.jo/Portals/0/ ،13 رؤية األردن 2025، ص 
.Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf

7 ..https://dosweb.dos.gov.jo/sdgs :دائرة اإلحصاءات
8 .https://s3.amazonaws. ،2020 التنمية المستدامة تقرير 

com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_
.development_report.pdf

 المصدر أعاه.. 9
هديل عبد العزيز، مداخلة في حوار وطني افتراضي . 10

التنمية  ي تحقيق  متعدد أصحاب المصلحة حول تحد
أيلول/سبتمبر 2020. المستدامة في األردن. 

محمد شمّا، مداخلة في حوار وطني افتراضي متعدد . 11
التنمية  ي تحقيق  أصحاب المصلحة حول تحد

أيلول/سبتمبر 2020. المستدامة في األردن. 
الدولي، طريق األردن إلى . 12 وزارة التخطيط والتعاون 

التنمية المستدامة، االستعراض الوطني الطوعي 
باللغة االنكليزية  حول تطبيق األجندة 2030، 2017، متوفر 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/ :على
.documents/16289Jordan.pdf

13 . Jordan Strategy Forum Report )2020(: Informal employment in 
.Jordan: Lessons Learned from COVID-19  Pandemic

الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، ورقة . 14  مركز 
اليوم العالمي لمكافحة عمالة االطفال  موقف بمناسبة 

.https://bit.ly/2SzStJX :2020

 هديل عبد العزيز، مداخلة في حوار وطني افتراضي متعدد . 15
التنمية المستدامة في  ي تحقيق  أصحاب المصلحة حول تحد

أيلول/سبتمبر 2020. األردن. 
 المصدر أعاه.. 16
17 ..Jordan Food Security Update-Implications of COVID 19, May 2020 
18 . International Labour Organization )ILO(: Impact of COVID-19 on workers 

.in Jordan – A rapid Assessment, July 2020
19 .http://dosweb.dos.gov.jo/labourforce/ :2020 أرقام دائرة اإلحصاء، 

.employment-and-unemployment

 المصدر أعاه.. 20
21 .https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang-- 

.ar/index.htm
22 . Phenix Center for Economic Studies, «Study on the impact of COVID-19 on 

.the economic situation of families in Jordan,» May 2020
23 .https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang-- 

.ar/index.htm
24 . Ahmad Awad, «Experts urge Jordan government to rein in unemployment 

rate,» September 2020. Available at: https://www.zawya.com/mena/
en/economy/story/Experts_urge_Jordan_government_to_rein_in_

./unemployment_rate-SNG_184528707
25 . OCHA, Relief web, COVID-19 Labour Market Impact Monitoring in Jordan 

Bi-Weekly Update 15 to 27 March / Report #1. Available at: https://
reliefweb.int/report/jordan/covid-19-labour-market-impact-monitoring-

.jordan-bi-weekly-update-15-27-march-report-1
26 . UNDP, Roadmap For Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at 

.Subnational Level, 2016
 المصدر أعاه.. 27

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf. 
 http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-launches-jordan-2025%E2%80%99-development-bluep
 http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-launches-jordan-2025%E2%80%99-development-bluep
 http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-launches-jordan-2025%E2%80%99-development-bluep
 http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-launches-jordan-2025%E2%80%99-development-bluep
http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf.
http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf.
http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf.
https://dosweb.dos.gov.jo/sdgs
 2020، https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_repo
 2020، https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_repo
 2020، https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_repo
 2020، https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_repo
 2020، https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_repo
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
https://bit.ly/2SzStJX
http://dosweb.dos.gov.jo/labourforce/employment-and-unemploymen
http://dosweb.dos.gov.jo/labourforce/employment-and-unemploymen
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang--ar/index.htm.
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang--ar/index.htm.
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang--ar/index.htm.
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang--ar/index.htm. 
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang--ar/index.htm. 
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_743389/lang--ar/index.htm. 
 https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Experts_urge_Jordan_government_to_rein_in_unemployment_
 https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Experts_urge_Jordan_government_to_rein_in_unemployment_
 https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Experts_urge_Jordan_government_to_rein_in_unemployment_
 https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Experts_urge_Jordan_government_to_rein_in_unemployment_
 https://reliefweb.int/report/jordan/covid-19-labour-market-impact-monitoring-jordan-bi-weekly-updat
 https://reliefweb.int/report/jordan/covid-19-labour-market-impact-monitoring-jordan-bi-weekly-updat
 https://reliefweb.int/report/jordan/covid-19-labour-market-impact-monitoring-jordan-bi-weekly-updat
 https://reliefweb.int/report/jordan/covid-19-labour-market-impact-monitoring-jordan-bi-weekly-updat
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