
يحدد التقرير عشرة عوامل ساهمت في نجاح المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها. وتوفر هذه العوامل بعض الرؤى والأفكار لصانعي 
السياسات حول “عوامل النجاح” التي قد يختارونها كأولوية لضمان ترجمة الإصلحات فعلًيا إلى مزيد من التمكين القتصادي للمرأة.

عشرة عوامل لالإصالح الناجح

1. المعايير الدولية وآليات 
المراجعة

6. تبني وتعزيز مشاركة 
المرأة وقيادتها

7. نهج متعددة أصحاب 
المصلحة ومتعددة القطاعات

8. بناء القدرات والتعلم 
من الأقران

9. الأعراف الجتماعية 
والقوالب النمطية

10. التطبيق والمتثال

4. اللتزام السياسي

صرار في الدعوة والحشد 5. الإ

2. قاعدة استدللية

3. الترتيب التسلسلي للسياسات

التساق مع المعايير الدولية وآليات المراجعة

بناء قاعدة استدللية قوية

المعايير هي مؤشرات قياسية طموحة يمكن قياس تقدم البلدان عليها.

يعد بناء قاعدة استدللية أمًرا حاسًما في مناصرة وضمان إجراء الإصلح 
القانوني والسياسي والمؤسسي الذي يهدف إلى دعم المساواة بين 

الجنسين.

صادقت البلدان الأربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة )سيداو( وعدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية ملزمة قانونًا. 
ومع ذلك، ل يزال لدى مصر والأردن والمغرب تحفظات على مواد اتفاقية 

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

امتثل المغرب لتوصية منظمة التعاون والتنمية القتصادية بشأن 
المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

وقد وقعت البلدان الأربعة على أهداف التنمية المستدامة وشاركت 
بنشاط في لجنة وضع المرأة وإعالن بيجين.

قليمية، بما في ذلك بروتوكول مابوتو وإعلن القاهرة،  توفر المعايير الإ
آليات مراجعة مهمة.

وفرت أهداف التنمية المستدامة زخماً قوياً لتحسين جمع البيانات 
وتحليلها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تشرك البلدان مجموعة من أصحاب المصلحة في جمع البيانات، منها: 
الحكومة )المكاتب الإحصائية الوطنية(، والمنظمات الحكومية الدولية، 

والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

تقوم البلدان بجمع أنواع جديدة من البيانات الكمية والنوعية، منها: 
التكلفة القتصادية، والمواقف تجاه المساواة بين الجنسين، إلخ.

أدت الحمالت القائمة على الأدلة التي تتم في الوقت المناسب إلى دفع 
عجلة الإصلح القانوني.

يعد تحسين بيانات النوع الجتماعي والمساوة بين الجنسين في بلدان 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أولوية مهمة بالنسبة لمنتدى التمكين 

القتصادي للمرأة الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية القتصادية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رادة السياسية. إن اللتزام بهذه المعايير يرسل إشارة بتوفر الإ

استثمرت البلدان بكثافة في جمع وتحليل ونشر أنواع مختلفة من البيانات، 
ولكن ل تزال هناك فجوات.

يحمل النضمام للمعايير الدولية التزاما بتنفيذها على المستوى الوطني.

شهد وضع المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغيًرا جذريًا 
على مدار العقد الماضي، ومن المهم أن يتم توثيق التغييرات التي طرأت 

على المجتمع الذي يدعو إلى الإصلح القانوني.

بالغ عن التقدم المحرز. وتُعد تقارير التقدم  يتعين على البلدان الإ
المرحلية أداة مهمة للدعوة والمناصرة لإجراء مزيد من الإصلح.
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