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 مقدمة       .1

بناء  تالجنسانية في أفريقيا. وقد أجري اآللياتلحالة تمويل  اسريع ااسة تقييمالدرتمثل    
لمرأة لمساواة بين الجنسين وتمكين االمتخصصة ل الفنيةللجنة مكتب ا هيئةمن  على توصية
، رواندا. وكان الهدف اليجكيفي  6102 يوليو 7في  المنعقدالثالث  ااجتماعه في اعقاب
ي الدول األعضاء ف فيالجنسانية اآلليات إجراء تقييم سريع لتمويل  هوالدراسة العام من 

االتحاد األفريقي. بدعم من منظمة األمم المتحدة للمرأة، تم تعيين خبير استشاري إلجراء 
 إلى ثالث مراحل متميزة. وفي تستندإعداد التقرير كانت عملية تقرير. والدراسة وإعداد ال

هذه المرحلة  أعقبالمرحلة األولى من الدراسة، أجريت عملية الستعراض الوثائق. وقد 
ح للدراسة. والنهج المقتر لالختصاصاتوضع تقرير استهاللي يحدد فهم الخبير االستشاري ب

قة التي يستعراض مع العميل لتطوير فهم مشترك واالتفاق على الطرالوقد أجريت عملية ا
الدراسة. وتم تضييق نطاق الدراسة ليشمل ثالثة بلدان فقط بدال من  من خاللها ستجرى

 يهفي البداية. وأجريت الدراسة بعد ذلك في ثالثة بلدان  كانت مقترحةالبلدان العشرة التي 
البلدان، خصص الخبير االستشاري في واحد من هذه : رواندا وإثيوبيا وأوغندا. وفي كل 
 .المتوسط ثالثة أيام إلجراء المقابالت

 .النتائج األولية 2
في بلدان الدراسة إلى أن جميع البلدان موقعة على صكوك عالمية  تشير بيئة السياسة

؛ اإلعالن العالمي لحقوق االخيرة وتشمل هذه .الجنسينمسائل وإقليمية رئيسية بشأن 
لتابع ا التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس األمناإلنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

الميثاق البروتوكول المرفق ب، وإعالن ومنهاج عمل بيجين، و0261رقم  المتحدةلألمم 
 حقوق المرأة، وإعالن مابوتو، من بين أمور أخرى.بووالشعوب  األفريقي لحقوق اإلنسان

الجنسانية فيما يتعلق بالميزانية  آللياتاحللت هذه الدراسة النسبة المئوية لمخصصات 
الميزانية واألرقام التي  منشوراتالوطنية. واستخدمت الدراسة اإلحصاءات الواردة في 

. ويشير تحليل النسبة المئوية للمخصصات في جميع البلدان الثالثة إلى جيبونالمستأتاحها 
، ي جميع الحاالتالجنسانية في البلدان الثالثة منخفضة جدا. وف اآللياتأن مخصصات 

لوزارات ل( 102و 1010في المائة )تتراوح بين  6تخصص الميزانيات الوطنية أقل من 
لم الجة، معالالجنسانية. وفي حين أن هذا أمر يدعو إلى القلق ويحتاج إلى  المعنية بالمسائل
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يمكن  مئوية الدنيا التيفي جميع المقابالت التي أجريناها توافق بشأن النسبة اليكن هناك 
س من إلى أن تحقيق النتائج الجنسانية لي المستجيبون. وأشار الجنسانية لآللياتتخصيصها 

ء ، "حتی لو تم إعطاالمستجيبين. وکما قال أحد اوحده ةالوطني اآللية الجنسانيةمسؤولية 
 لىعتکون قادرة لن ها ، فإنالجنسانية سائلماللوزارة  الوطنية الميزانيةاألموال في  جميع
 التوافقي االستنتاجفإن ، من المقابالت  وانطالقاالمتوقعة".  الجنسانيةالنتائج  جميع تحقيق

زيادة ميزانيات الوزارات القطاعية بطريقة تستهدف  بحثمفاده أن الحكومات تحتاج إلى 
ن تتخذها جميع الوزارات لتحقيق نتائج التي يمكن أ الجنسانيةاإلجراءات االستراتيجية 

 .جنسانية
مؤسسيا  تركزت الجنسين مسائللدى جميع البلدان الثالثة هياكل أساسية قوية جدا في مجال 

؛ مكتب من اآللية الجنسانيةفي رواندا، تتألف  الفرعي. الوطنيوعلى الصعيدين الوطني 
واألسرة، والمجلس الوطني للمرأة، ومنتدى مسائل الجنسين التابع لوزارة  الرصد الجنساني

. وفي إثيوبيا، أنشئ مكتب شؤون المرأة في مكتب رئيس الوزراء، البرلمانيات الروانديات 
شؤون المرأة في جميع الوزارات الحكومية  تشمل إداراتوهياكل فرعية، ذلك  بعدوأنشئت 

كرار ت وتموالمنظمات العامة ومكاتب شؤون المرأة في جميع المكاتب الحكومية اإلقليمية. 
أقسام وحيث شكلت إدارات شؤون المرأة الفرعية نفس الهيكل على المستويات اإلقليمية 

لشؤون المرأة على مستوى المرأة على مستوى المناطق واألقاليم. كما أنشئت وحدات  شؤون
هي ين سالجن مسائلفإن اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة  وفي أوغندا،كيبيل. 
والعمل والتنمية االجتماعية. وتنسق اآللية الوطنية وتشرف على  مسائل الجنسينوزارة 

النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني مع الوزارات وتنفيذ برامج المساواة بين الجنسين 
 في الوزارات. وعلىين الجنس مسائلالقطاعية. ويتم ذلك من خالل موظفي مراكز تنسيق 

الجنسين في كل من مديرية الخدمات مسائل مستوى الحكومة المحلية، يوجد موظف لشؤون 
اح مسة )وهي الجنالخقاليم لألالمحلية المجتمعية للحكومات المحلية للمقاطعات، والمجالس 

السياسي(، وينتخب أمين لشؤون المرأة وعلى صعيد المجتمع المحلي؛ فإن لجنة المجلس 
لة مشكأن المشكلة لم تعد لها ممثل لشؤون المرأة. وتشير هذه الدراسة إلى  0المحلي للقرية 

يحقق صحيح سفي إيجاد نموذج  تمثلمسائل التحدي ت وجود، ولكنشكلة ومأهياكل مؤسسية 
 .قائمةومتينة جنسانية نتائج جنسانية من خالل آليات 
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نقاط الدخول أو الحوافز لتأمين التمويل من  حولاآلراء والتوصيات  المستجيبونتبادل 
 جيبين لمستاالميزانيات الحكومية. وتتألف القضايا التالية من المقترحات التي قدمها مختلف 

 
ة مناقشات السياس: إن نوع قضايا السياسة أو دخولالتركيز على السياسة كنقطة  (أ

التي تركز عليها الوزارة يمكن أن يساعد على فعالية اآللية في بعض الحاالت 
 ألولويات سياسة الوزارة. ملحوظةويساعد على ضمان تخصيص موارد 

 
غندا(، و: في جميع البلدان الثالثة )إثيوبيا ورواندا وأسياسة سلطات الوكاالتلموقع وا ب(

 صالحياتال من خالل بنية تحتية تضم وزارة كاملةالجنسانية ات يعمل النموذج المختار لآللي
 ،فرعيالالوطني وتنسق اآللية الجنسانية مع مؤسساتها المساعدة على الصعيدين الوطني 

 آلليةلهذا نموذج جيد ألنه يضمن والجنسانية.  لآللية البيئيالتي تشكل جزءا من النظام 
ركزية األخرى داخل الحكومة ولكن قع على مقربة من مؤسسات السياسة المتأن ة الجنساني

 نتشر أيضا عبر تنوع الوحدات الحكومية.ت
 

يادة أيضا إلى أن الق المستجيبون: في البلدان الثالثة، أشار ج( القيادة السياسية والدعم
في والجنسانية.  األليةمن جهود  زيدالتي يمكن أن تجدا  ةمهمات المتغيرهي من الالسياسية 

ة بالدعم السياسي من قبل قادة مؤثرين داخل الحكوم ةالجنساني اآلليةحظى فيها الحاالت التي ت
هناك الكثير من العمل الذي يمكن  يكونأن والحركة النسائية األكبر حجما، فمن المرجح 

أشار  ،ثيوبياإهيفورش. وفي عالمي لحملة ال المناصرالرئيس  يعدالقيام به. في رواندا، 
المشاركون إلى أن الرئيس الراحل كان له دور فعال في صياغة العديد من المواقف التقدمية 

صالحات قوانين األسرة والعنف ، بما في ذلك اسانيالجنمراعاة المنظور التي تركز على 
. في أوغندا، ىكيبيل يتسع حتىالبلد بأكمله  مستوىالقائم على نوع الجنس وإنشاء نظام على 

، مع تعيين العديد من قادتها 0892منذ عام  النظام الحاكم الدعم منالحركة النسائية تتلقى 
 .من أوغنداهي أول نائبة للرئيس في أفريقيا ووزيرات 

لموارد ا بحثإلى أنه ينبغي  المستجيبون: أشار اآلليات الجنسانيةالقدرة اإلدارية في د( 
فيما يتعلق بمهمة ووظيفة اآللية بأكملها. لكن  واآلليات الجنسانيةالمخصصة للوزارات 
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ياسات. في التأثير على الس الوكالةتأثير  الموارد في حد ذاتها ليست عامال حاسما في فعالية
وبالمثل، فإن االفتقار إلى الموارد اإلدارية يؤدي إلى الفشل، ولكن القيادة الفعالة وقدرة 

 عن نقص الموارد.ذلك  عوضأن ي يمكن ،ب من مراكز السلطةالموارد البشرية والقر
 

التي تتجاوب مع الحركة النسائية  العمل مع قضايا المساواة بين الجنسين ذات األولويةه( 
ائية بمسألة تقع ضمن األولويات العليا للحركة النس ككل: عندما تتعلق مناقشة السياسة المحلية

ستخدم ا تالجنسانية كثيرا م اآلليةفإن  (،ككل )وليس فقط الجهات الحكومية الفاعلة في النقاش
 الجنسين. لمسائلهذا الدعم من أجل تقديم المزيد من الموارد 

 
القائمة على ة انيجميعها من الميز: انتقلت البلدان الثالثة ة والنتائج الجنسانيةيناو( نهج الميز

ثة المستخدمة في البلدان الثال ية امجنالبرانية والميز،  البرنامجية الميزانية  إلىالنتائج 
 حيةصالبالنتائج المحددة بوضوح ضمن مباشرة جميعها هي نهج يربط النفقات المقررة 

قطاع ما. والمساواة بين الجنسين هي نتيجة يمكن تحقيقها من خالل الجمع بين مختلف 
جمعات حول ت الميزانية، يتم تشکيل البرنامجية  الميزانيةاألنشطة في قطاع أو آخر. وفي 

احد يمکن و استراتيجيبرنامج  لتحقيقا ککل ھالخدمات واألنشطة ذات الصلة التي تم تحديد
سائل م لمعالجةمفيد جدا  نهجو ھألغراض اإلدارة في البرنامج الفرعي واألنشطة و تصنيفه
ووضع ميزانيات حساسة ومخصصات يمكن أن تدعم تحقيق النتائج الجنسانية  الجنسين

 .الهامة
راسة. في بلدان الد الجنسانيالمراعية للمنظور انية تقييم نهج ومهام الميزهذه الدراسة أجرت 

 الجنسانية في جميع البلدان الثالثة. وفي روانداانية وخلصت الدراسة إلى أنه تم اعتماد الميز
/ أول(، وتقوم جميع  06/6102ترتكز على القانون )قانون الميزانية األساسي رقم 

قتصادية اال الوزارات بإعداد بيانات الميزانية. وفي إثيوبيا، أصدرت وزارة المالية والتنمية
الجنسانية، وال تزال تنفذها الوزارات انية مبادئ توجيهية للميز 6119في عام األولى  للمرة

 لجنسين،ابين  القطاعية. وفي أوغندا، يجري حاليا إصدار شهادة تتعلق باالمتثال واإلنصاف
ويجري تقييم جميع وثائق إطار الميزانية وبيانات السياسات الوزارية من أجل االمتثال. 

 وقد وجدت الدراسة أن هناك عددا من الدروس المستخلصة من هذه العمليات.
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ا رواندكل من  قصةتدل : ممكنأمر الميزانيات الرئيسية  فيين لجنسامسائل إدراج  .0

العامة للحكومة على انية عمليات الميز فيمسائل الجنسين وأوغندا أنه من الممكن دمج 
وقد حصلت رواندا على بيان جنساني صريح، وأقامت  الفرعي. الوطنيوالمستوى الوطني 

 المساواة بين الجنسين واإلنصاف. تعاقداتأوغندا 
 
: بدأت رواندا مع مجموعة مختارة من القطاعات تحقق النتائجت الصغيرةالبداية من  .6

التجريبية عبر القطاعات التي تشمل قضايا اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية. وبدأت أوغندا 
ين. وزارين قطاعيفي مبادرة بالعمل مع المجتمع المدني لتقدير هذا النهج وبدأت إثيوبيا أيضا 

لية في عموجعلها محورية انية عملية الميزمكنت هذه الجهود من دفع تكاليف ومن ثم، فقد 
 بسبب الخطوات المتواضعة التي اتخذت في البداية.الميزانية 

 
بلدان ال جميع: في فعال أمر العادية الميزانيةأدوات  فيين الجنس مسائل ميزانيةإدراج  .3

أن نها أمن ش امةھ قانونيةأداة بصفته  فاتهدمسلميزانية کان ا تعميم دعوةالثالثة، نرى أن 
تساعد اإلصالح المؤسسي. وهذا أمر بالغ األهمية ألن التغييرات المؤسسية التي طرأت 

تم استخدام  حيثالجنسانية في جميع البلدان الثالثة كانت فعالة إلى حد كبير انية على الميز
 وهي وثيقة ميزانية مؤثرة جدا.-التعميمدعوة 

 
 

استكشفت الدراسة نماذج التعاون بين وزارتي الشؤون الجنسانية والمالية. وفيما يلي بعض 
 :عن المشاورات تمخضتالتي االستراتيجيات الرئيسية 

بين التجربة : توتحليل النفقات انية الجنسانية والمخصصاتفرق العمل المعنية بالميز (أ
شكل الجنسين ب مسائلاألوغندية أن هناك قيمة لتنوع الوكاالت الحكومية التي تناقش 

الحكومية  جميع اإلداراتعمل جماعي. وهذه استراتيجية جيدة تساعد على ضمان 
في تقدير وفهم القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام  على نحو وثيقذات الصلة 
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ن وتمكين الجنسي لمسائليجيات الممكنة للتعامل مع القيود الملزمة السياسات واالسترات
 المرأة.

 
ثر : إن أحد مجاالت التعاون األكالجنسين واالقتصاد الكلي لمسائل فنيمل إنشاء فريق ع( ب

في مجال وضع الميزانيات الجنسانية هو صالته  ،مع مالها من أهمية بالغة إهماال، 
باالقتصاد الكلي. إن افتراضات االقتصاد الكلي التي يضعها البلد هي تلك التي تحدد إطار 
اإلنفاق المتوسط األجل ألي بلد. وقد يكون من المفيد تجميع مجموعة من الخبراء 

أي نوع من رة إدراج ضرواستكشاف واالقتصاديين وخبراء الشؤون الجنسانية لمحاولة 
في  بلد ما أول الوطنيةعلى سبيل المثال في الحسابات  يدرجاالعتبارات الجنسانية ينبغي أن 

 االقتصاد الكلي التي تولد تنبؤات اقتصادية. نماذج
 

 والوكاالت:ات الفنيين في الوزارات واإلدار للموظفين-' 0-0-8’- ج( إنشاء وحدة دعم
الجنسانية ية انالميز التدريبات علىجيبين إلى أنه على الرغم من انتشار ستأشار العديد من الم

نية افي العديد من البلدان، فمن الواضح أنها ال تكفي أبدا لبناء مهارات كافية في الميز
وجود  مانضفي الجنسانية. وتتمثل إحدى االستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من حدة ذلك 

إدارات مسائل وفريق مشترك من الموظفين من الوزارات يمكن أن يقدمه  دعم مستمر
 والمالية.الجنسين 

 
يات وضع الميزانأو وكالة في  إدارةإنشاء جائزة سنوية رئاسية مشتركة ألفضل وزارة أو د( 

ة األداء ائز أو بطاقوعلى غرار ما يفعله االتحاد األفريقي، فإن إنشاء نوع من الج الجنسانية:
شكل بالجنسانية انية عمل الميز دعمعلى المستوى القطري سيكون مفيدا للغاية في ضمان 

 .جيد عبر الحكومة
إمكانية إقامة التعاون الذي وتستند هذه النماذج واالستراتيجيات المقترحة هنا إلى إدراك 

 للمشاركة البناءة.يتيح المجال 
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 توصياتال
 

 :يلي ما  الدراسة ببعض التوصيات المستقبلية التي تشملتنتهي هذه 
 
 

 لجنسانيةااآللية قيام : ضمان انطالقبشأن التركيز على السياسات كنقطة األولى التوصية 
الجنسانية الهامة وإبرازها من أجل توليد اهتمام كاف في مجال  المسائلبتحديد  باستمرار

 السياسات وما يرافق ذلك من مخصصات في الميزانية.
 

قوة األرقام" االستفادة من " الجنسانية:آللية ل السلطة السياسيةوحول الموقع  الثانية : التوصية
 ميعج فيالجنسانية لآللية  المكونةاألجزاء  جميععمل مع لل شبكةمن خالل استخدام نموذج 

أنحاء البالد واستغالل استخدام الموارد المحدودة والدعوة لميزانيات إضافية على جميع 
 في مجال العمل المتعلق بالمساواة بينالجذابة المستويات من أجل تحقيق بعض السياسات 

 الجنسين.
 

أعلى  على السياسة مناصري: استخدام : بشأن القيادة السياسية والدعمالثالثة التوصية 
القرارات  تخذت التيالجنسانية من دعم القيادة السياسية  اآلليةلضمان استفادة  حكومي مستوى 

 النهائية بشأن قضايا الميزانية.
 

الجنسانية  يةاآللاجتذاب كفالة  انية:الجنساآلليات : بشأن القدرة اإلدارية في الرابعة التوصية 
 .السياسة  اعنصومنهم عالية ذوي الكفاءات الب واالحتفاظلموظفين ها  لوتدرب

 
ينبغي  :ذات األولوية المتعلقة بالمساواة بين الجنسينالمسائل : العمل على الخامسة التوصية 

 لحركة النسائية المحلية ككل.باالعضوي تالحم بمزيد من ال اآللية الجنسانية ترتبطأن 
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لميزانية من جيد ل تحليلإجراء  :الجنسانيةوالنتائج  الميزانية  نهج: بشأن السادسة  التوصية
 .الجنسانية الميزانيةخالل استخدام أدوات 

يل والمخصصات وتحلانية الجنسانية : إنشاء فرق عمل معنية بالميزالسابعة التوصيات 
 النفقات

ي ف وثيقعلى نحو جميع إدارات الحكومة ذات الصلة عمل وهذه استراتيجية جيدة لضمان 
 .السياسات عنايةتقدير وفهم القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى 

 
 اد الكلي.لمسائل الجنسانية واالقتصلرفيع المستوى  فني: إنشاء فريق عامل الثامنة التوصية 

الخبراء االقتصاديين وخبراء الشؤون الجنسانية  فريقالجمع بين وقد يكون من المفيد 
يل على سب ،ينبغي أن تدرجالتي لمحاولة استكشاف أي نوع من االعتبارات الجنسانية 

 لبلد ما أو نماذج االقتصاد الكلي التي تولد تنبؤات اقتصادية.االعتبارات الوطنية في  ،المثال
 

نسانية في الجانية نيين المعنيين بالميزالفوظفين : إنشاء وحدة دعم للمالتاسعة التوصية 
ن أن يمك الذينللموظفين المناسب . تقديم الدعم في الوقت والوكاالتات الوزارات واإلدار

ين التعاون أيضا في تحس ايسهمووالجنسانية، انية في تحسين نوعية الميز بعيدايقطعوا شوطا 
 والمالية.الجنسين  مسائلبين وزارتي 

 
 

في  أو وكالة إدارةإنشاء جائزة سنوية رئاسية مشتركة ألفضل وزارة أو العاشرة التوصية 
 م قيا. وستكون الجائزة مبادرة جيدة للدعوة من حيث ضمان وضع الميزانية الجنسانية

 .الجنسين لمسائل بمنح اهتمام وثيقالشركاء 


