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متهيد

اتفــق قــادة العالــم -فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ســبتمبر 2015 - 
علــى تبنــي أجنــدة جديــدة طموحــة للتنميــة فــي العالــم، لتكــون بمثابــة عقــد اجتماعــي 
بيــن زعمــاء العالــم وشــعوبه لضمــان التنميــة المســتدامة للشــعوب جميعــًا، تكونــت 
أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 مــن )17( هدفــا رئيســيا و)169( غايــة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال الفقــر ومكافحــة عــدم المســاواة و التهميــش والتصــدي لتغيــر 
المنــاخ و ذلــك بحلــول عــام 2030، مــع التأكيــد علــى حشــد الجهــود لتقاســم الرخــاء 

مــن أجــل مســتقبل أفضــل.
واعتراًفــا بــدور المــرأة علــى الصعيــد العالمــي، ومســاهماتها التاريخيــة فــي مجتمعاتهــا، 
والنظــام غيــر العــادل الــذي ال يــزال يؤثــر علــى حياتهــا، فقــد تــم تضميــن هــدف قائــم 

بذاتــه معنــي بالمــرأة فــي األجنــدة التنمويــة الجديــدة، وهــو الهــدف الخامــس المعنــي بـــ “تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتعزيــز مكانــة 
المــرأة”، كمــا كان هنــاك إجمــاع عالمــي حــول ضــرورة مراعــاة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي علــى مــدار بقيــة األهــداف، وهــذا 
مــا أكدتــه التوجهــات الجديــدة مشــيرة الــى أن المــرأة العربيــة يقــع عليهــا الكثيــر مــن الظلــم وتعانــي خاصــة فــي الســنوات االخيــرة مــن 

العديــد مــن الصعوبــات فــي اوقــات الشــدة والصراعــات.   
وايمانــًا مــن منظمــة المــرأة العربيــة بــأن قضايــا المــرأة متشــابكة فــي األهــداف الســبعة عشــر وال بــد مــن معالجتهــا بنهــج متكامــل إذا 
أردنــا تحقيــق تنميــة مســتدامة حقيقيــة علــى المــدى الطويــل، فقــد حرصــت منظمــة المــرأة العربيــة علــى بلــورة رؤيــة عربيــة موحــدة 

تهتــم بتحليــل األهــداف التنمويــة الســبعة عشــر مــن منظــور النــوع االجتماعــي فــي ظــل أولويــات المنطقــة العربيــة،  
 )UNDP( ومــن هنــا تعاونــت المنظمــة مــع كل مــن جامعــة الــدول العربيــة، والمكتــب اإلقليمــي للبرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة )UN Women( فــي عقــد مؤتمــر رفيــع المســتوى حــول وضــع المــرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة 
2030 تحــت عنــوان “المــرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة 2015-2030”، بالقاهــرة فــي الفتــرة مــن 29 نوفمبــر- 1 ديســمبر 

 ،2015
هــدف المؤتمــر إلــى صياغــة وثيقــة تمثــل إطــاًرا مرشــًدا للــدول فيمــا يتعلــق بوضــع المــرأة العربيــة فــي إطــار كل هــدف مــن األهــداف 
الـــ17، بمــا يســاعد اآلليــات الوطنيــة والجهــات الحكوميــة فــي عمليــة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي لــدى إعــداد التقاريــر الدوريــة 

)الوطني/اإلقليمــي( علــى مــدى الســنوات الـــ 15 القادمــة بشــأن التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف التنمويــة الجديــدة.
كمــا ســعى المؤتمــر الــى اقتــراح آليــات لقيــاس مؤشــرات األهــداف التنمويــة وآليــات التقييــم حــول مــدى تقــدم الــدول العربيــة فــي إدمــاج 
النــوع االجتماعــي لــدى تحقيــق األهــداف التنمويــة، حيــث أن المؤشــرات واالحصــاءات يجــب أن تكــون محــور المرحلــة الجديــدة مــن 

العمــل التنمــوي،  حيــث أن البيانــات هــي التــي تقــدم صــورة الواقــع الُمســتهدف باإلصــاح والتنميــة، 
ان هــذا المؤتمــر يهــدف الــى تأســيس مرحلــة جديــدة مــن السياســيات التنمويــة تهتــم بالمــرأة بطريقــة أكثــر شــمولية، فلــم تعــد قضيــة 
المــرأة محــل اهتمــام قطــاع واحــد داخــل الدولــة بــل هــي قضيــة تقاطعيــه حاضــرة فــي اهتمامــات وسياســات كافــة القطاعــات الوطنيــة، 
حيــث أن المــرأة هــي مفتــاح تحقيــق التنميــة المســتدامة، و لــن نتمكــن مــن تحقيــق اي مــن هــذه األهــداف التنمويــة بــدون ادمــاج 

المــرأة اى أن االخــال بمبــدأ المســاواة فــي تنفيــذ األهــداف ســيؤثر ســلبا علــى كافــة األهــداف.
االجندة التنموية هي مرحلة فاصلة في حياة المرأة العربية:

إن المرحلة الجديدة من العمل التنموي ال تســتثني أحًدا، بل تشــهد إدماًجا لجميع فئات المجتمع وتهتم بتحقيق المســاواة والعدالة 
للجميع. 

ولقــد جــاءت االجنــدة التنمويــة فــي هــذا التوقيــت لتكــون منصفــة للمــرأة العربيــة، فنجــد ان كل هــدف مــن أهــداف التنميــة يتقاطــع 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع المــرأة ، فتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين يشــكل أساســا مــن األســس الضروريــة 
الازمــة إلحــال الســام والرخــاء والتنميــة المســتدامة فــي الوطــن العربــي، كمــا ان توفيــر التكافــؤ أمــام النســاء والفتيــات فــي 
الحصــول علــى التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والعمــل الائــق، والتمثيــل فــي العمليــات السياســية واالقتصاديــة واتخــاذ القــرارات ســيكون 
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بمثابــة وقــود لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة. 
إن منظمــة المــرأة العربيــة تعــول كثيــرًا علــى المؤشــرات و االحصــاءات التــي ســتصدرها االجهــزة االحصائيــة فــي المرحلــة المقبلــة 
مــن منظــور النــوع االجتماعــي حيــث انهــا ســتكون نقطــة فاصلــة فــي حيــاة المــرأة العربيــة حيــث انهــا ســتوضح مــدى اســهام ومشــاركة 
المــرأة و تأثيرهــا فــي مختلــف نشــاطات الحيــاة، والــذي مــن شــانه أن يحــث الحكومــات العربيــة علــى ضــرورة ادمــاج تمكيــن المــرأة  

فــي كافــة محــاور إطــار العمــل لمــا بعــد 2015.   

دور منظمة المرأة العربية في وضع إطار للدول العربية فيما بعد 2015:
1. إنشــاء آليــة إقليميــة رفيعــة المســتوى لتعزيــز القــدرات وتقديــم الدعــم الفنــي فيمــا يخــص أهــداف التنميــة المســتدامة، تضــم جامعــة 
الــدول العربيــة، ومنظمــة المــرأة العربيــة، واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة، والهيئــات الوطنيــة المعنيــة بتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة، ومنظمــات األمــم المتحــدة.
2. عقــد منظمــة المــرأة العربيــة لمنتــدى ســنوي لمتابعــة التقــدم نحــو تحقيــق منهــاج عمــل المــرأة  فــي المنطقــة العربيــة 2030، بنــاءًا 

علــى رصــد مســتمر لإلنجــازات ومراجعــة دوريــة لتقييــم أثــر اإلجــراءات المتخــذة لتعزيــز تمكيــن المــرأة.
3. تكويــن فريــق مــن األكاديمييــن والخبــراء المتخصصيــن فــي المجــاالت المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة يقــوم باإلشــراف 
علــى تنظيــم منتــدى المتابعــة الســنوي، فضــًا عــن إعــداد مذكــرات لتطويــر السياســات، والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات التحليليــة 
المتعلقــة بدمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي التفصيــل الوطنــي ألهــداف التنميــة المســتدامة، بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء.
4. انشــاء منظمــة المــرأة العربيــة لمركــز إقليمــي يقــوم بالتدريــب علــى إعــداد الموازنــات العامــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي بهــدف 
تقديــم المســاعدة الفنيــة للحكومــات بشــأن كيفيــة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي السياســات الماليــة والموازنــات العامــة المرتبطــة 

بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

السفرية مرفت تالوي
مديرة منظمة المرأة العربية

املقدمة
ُعقــد “مؤتمــر المــرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة 2030-2015” بفنــدق ماريــوت الزمالــك، بجمهوريــة مصر العربية، بتعاون 
 ،)UNDP(مشــترك بيــن منظمــة المــرأة العربيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، والمكتــب اإلقليمــي للبرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة

وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة )UNWOMEN(، اســتمرت أعمــال المؤتمــر لمــدة ثــاث أيــام علــى التوالــي.

حضــر المؤتمــر مــا يقــرب مــن خمســين خبيــرًا مــن دول العالــم، و حضــر الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر شــخصيات بــارزة منهــا 
معالــي المستشــار أحمــد الزنــد، وزيــر العــدل المصــري، الســفير هشــام بــدر، مســاعد وزيــر الخارجيــة للمنظمــات و الهيئــات الدوليــة، 
اللــواء أبــو بكــر الجنــدي، رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء، الدكتــورة ســيما بحــوث، مســاعد االميــن العــام لألمــم 
المتحــدة و المديــرة االقليميــة لمكتــب الــدول العربيــة ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، و معالــي الدكتــور نبيــل العربــي االميــن العــام 

لجامعــة الــدول العربيــة.

جــاءت أعمــال المؤتمــر موزعــة علــى عشــر جلســات عمــل متوازيــة للوقــوف علــى حضــور المــرأة فــي ســائر األهــداف الســبعة 
عشــر لألجنــدة التنمويــة 2030، وكان لــكل جلســة عمــل رئيــس و مقــرر للجلســة. 

ــراء مــن   قــدم المؤتمــر 22 ورقــة عمــل عرضهــا خبــراء مــن مختلــف الــدول العربيــة، حيــث شــارك فــي كتابــة األوراق ســبع خب
ــران مــن تونــس، كمــا شــارك خبــراء متخصصيــن مــن اليمــن  ــران مــن فلســطين ، وخبي ــراء مــن االردن، خبي مصــر، خمــس خب
ولبنــان والســودان والصومــال، ولقــد أثــارت اوراق العمــل عنــد عرضهــا فــي جلســات عمــل المؤتمــر نقاشــًا ثريــًا طرحــه الحضــور 
فيمــا يتعلــق بوضــع المــرأة العربيــة فــي كل هــدف مــن اهــداف التنميــة المســتدامة ، راصديــن دورهــا كشــريك فاعــل يجــب أن يتــم 

االعتــراف بــدوره وأن يتــم دعــم و تعزيــز هــذا الــدور فــي السياســات الحكوميــة لمــا بعــد 2015.

وانفــردت خمــس جلســات عمــل متتاليــة لتطويــر مؤشــرات مــن منظــور النــوع االجتماعــي لمتابعــة التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ 
االهــداف االنمائيــة، وحضرهــا نخبــة مــن الخبــراء الممثليــن عــن االجهــزة االحصائيــة فــي الــدول العربيــة.

ــة”  ــة العربي ــي المنطق ــة المســتدامة 2030 للمــرأة ف ــذ أهــداف التنمي ــل لتنفي خــرج عــن المؤتمــر إصــدار وثيقــة “منهــاج عم
لتكــون بمثابــة إطــاًرا مرشــًدا للــدول، فيمــا يتعلــق بوضــع المــرأة العربيــة فــي إطــار كل هــدف مــن األهــداف الـــ17، ليســاعد اآلليــات 
الوطنيــة والجهــات الحكوميــة فــي عمليــة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي لــدى إعــداد التقاريــر الدوريــة )الوطني/اإلقليمــي( علــى 

مــدى الســنوات الـــ 15 القادمــة بشــأن التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف التنمويــة الجديــدة. 

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المرأة العربية في األجندة التنموية 2030
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تحــدد هــذه الوثيقــة اإلجــراءات ذات األولويــة والازمــة لدعــم جهــود الحكومــات الوطنيــة فــي المنطقــة للوفــاء بالتزاماتهــا لتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة وااللتــزام فــي الوقــت ذاتــه بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات.

كمــا تشــمل الوثيقــة علــى توصيــات محــددة للحكومــات، وآلليــات النهــوض بالمــرأة علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي، والمنظمــات 
المعنيــة بشــؤون المــرأة لتوجيــه العمــل الجماعــي والمنســق، وتعبئــة المــوارد بطريقــة كفــؤة لضمــان إدمــاج  مبــادئ اإلنصــاف والعدالــة 

والمســاواة بيــن الجنســين، وبشــكل محــوري، فــي عمليــات التخطيــط الوطنيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

وينقسم هذا الكتيب إلى قسمين:

القسم االول: قراءة في وقائع المؤتمر وتوصياته. 

القسم الثاني: فاعلية دور المرأة في األجندة التنموية 2030.

القسم األول
قراءة يف وقائع املؤمتر وتوصياته

جانب من المناقشات التي دارت أثناء المؤتمر
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لمحة عامة
تميــزت فعاليــات المؤتمــر بالنقــاش الثــرى البنــاء وتنــوع المدخــات طبقــا لتخصــص الخبــراء واالهتمامــات الوطنيــة... وتناولــت 

فعاليــات المؤتمــر العديــد مــن الموضوعــات مــن أهمهــا:
مناقشــة األعمــال التحضيريــة إلعــداد أجنــدة التنميــة المســتدامة 2015م – 2030م.واإلطــار العــام لوقائــع مؤتمــر المــرأة فــى اجنــدة 
التنميــة المســتدامة والفجــوة فــى النــوع االجتماعــى وأخيــرا التوصيــات المقترحــة.. ونعــرض فيمــا يلــى فــى شــئ مــن التفصيــل لــكل 

موضــوع ....
أوال: اإلجراءات التحضيرية الخاصة بإعداد األجندة التنموية 2030 

دار النقاش والتعقيب حول:
• الحــرص علــى إتبــاع أســلوب التشــاركية فــى إعــداد أجنــدة التنميــة المســتدامة .. فلقــد شــارك فــى االجتماعــات التحضيريــة مــا 
يقــرب مــن ســبعين خبيــرًا مــن دول العالــم، وشــاركت بعــض الــدول العربيــة ) مصــر والجزائــر( فــى إعــداد حيثيــات أجنــدة التنميــة 

المســتدامة...
• عقد نحو تسعين حلقة نقاش وطنية حول األولويات الوطنية لكل دولة.

• اهتمام األمم المتحدة بإعداد استبيان على المستوى الدولى لتحديد األولويات الدولية والوطنية.
• تقييم مخرجات األلفية األولى  فى إعداد أجندة التنميــــة المستدامــــــــة مــا بعــــــــــــــــــد )2015م – 2030م.(،  وتمثل ذلك فى:

ــا، ومائــة وتســع وســتين غايــة، ومــن إجمالــى الغايــات تــم إعــداد مائــة  - زيــادة عــدد األهــداف التنمويــة إلــى ســبعة عشــر هدًف
غايــة علــى المســتوى الدولــي، وباقــى الغايــات تســع وســتون ُتــرك أمرهــا لــكل دولــة طبقــا لخصوصيتهــا .

- وأفصحت مناقشة الغايات جميعها أن مايقرب من مائة غاية تعالج قضايا المرأة.
• وتميزت اجندة التنمية المستدامة باللغة الجريئة التى تؤكد على حقوق اإلنسان واالزدهار والكرامة ومواجهة الفقر.

• رغــم أن أجنــدة التنميــة المســتدامة قــد حرصــت علــى إعــداد هــدف خــاص بالمــرأة – إال أن قــراءة األهــداف الســبعة عشــر، 
تؤكــد أن المــرأة موجــودة بشــكل مباشــر فــى اثنــى عشــر هدفــا مــن إجمالــى األهــداف الســبعة عشــر. 

بصفــة عامــة يمكــن القــول بــأن أجنــدة التنميــة المســتدامة ، طموحــة فــى مواجهــة الظلــم والفقــر والتهميــش والتمييــز ضــد 
المــرأة، وحمايــة كوكــب األرض مــن التغيــرات المناخيــة، وتغييــر أنمــاط اإلنتــاج واالســتهاك، ومعالجــة قضايــا الســام واألمــن 

واإلرهــاب، وسياســات االنقســام والفســاد والــا مســئولية التــى تؤجــج الصــراع وتعرقــل التنميــة المســتدامة....الخ.

ثانيا: اإلطار العام لفعاليات المؤتمر
يعتبر من أهم مخرجات المؤتمر هو الوصول إلى إطار عام نعرضه فيما يلى:

ــم، وهــن فــى األغلــب األعــم، أكثــر تأثــرا مــن الرجــال بالتحديــات،  • ان المــرأة تشــكل نحــو %50 مــن إجمــال الســكان فــى العال
المجتمعيــة ، كالفقــر وانعــدام األمــن الغذائــى والبطالــة واألعمــال المهشــمة واألزمــات االقتصاديــة العالميــة ونقــص الرعايــة الصحيــة 

واألميــة، والصراعــات والحــروب والتطــرف واإلرهــاب.....
• الفهم العميق للعوامل المجتمعية  التى تجهض ممارسة المرأة لحقوقها على المستوى الوطنى والدولى.

• الرؤيــة الشــمولية التكامليــة بيــن األهــداف الســبعة عشــر، والحــرص علــى عــدم اقصــاء أو تخلــف أى فــرد عــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة.

• التزام الدول وطنيا أمام شعوبها  بأجندة التنمية المستدامة.
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• تتطلب عالمية أهداف التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم على االمستوى الوطنى واألقليمى والدولى.
• الحرص على سيادة الدولة والتنوع الثقافى وعلى التعاون والتشبيك بين الدول العربية والدول المتقدمة.

قليميــا لمواجهــة الصراعــات واالشــتباكات والحــروب والتطــرف واإلرهــاب، ورعايــة المدنييــن والضحايــا مــن  • تكاتــف الجهــود دوليــا واإ
النســاء ، وخاصــة الاجئــات والنازحــات. 

ثالثا: الفجوة فى النوع االجتماعى
• ناقشت غالبية جلسات المؤتمر، موضوع فجوه النوع االجتماعى.

• انطلــق الحــوار حــول الموضــوع بعــرض للتقاريــر الدوليــة، التــى أســفرت عــن أن المنطقــة العربيــة تحتــل مرتبــة متدنيــة علــى 
المســتوى الدولــى فــى أتســاع فجــوة النــوع االجتماعــى....

• تطــرق الحديــث إلــى مناقشــة العوامــل الرئيســية التــى أدت إلــى اســتمرارية وتعميــق فجــوة النــوع االجتماعــى، مــع عــرض أمثلــة 
توضيحيــة لمجــاالت فجــوة النــوع االجتماعــى. 

ونعرض فى شئ من التفصيل لما دار حول هذا الموضوع.
1- العوامل الرئيسية فى تعميق فجوة النوع االجتماعى

• فصل قضايا المرأة وتحدياتها عن السياق العام للمجتمع.
• غياب منهج الشمولية فى تطبيق االستراتيجيات الخاصة بالمرأة.

• إشــكالية الموروثــات الثقافيــة المتخلفــة فــى عرقلــة اإلرادة السياســية الداعمــة لحقــوق المــرأة، وأثــر كل ذلــك فــى ضعــف مخرجــات 
المشــاركة السياســية والمجتمعيــة للمــرأة.

• التفسير الخاطئ لإلسام والتشريعات، وتقبل بعض النساء للخطاب الدينى المضلل.
• القوالب النمطية التقليدية التى تتحكم فى أدوار المرأة داخل وخارج المنزل.

• صعوبة حصول المرأة على المعلومات وصعوبة تعاملها مع تكنولوجيا المعلومات.
• إقصــاء المــرأة العربيــة بعــد ثــورات " الربيــع العربــى" ومعاناتهــا مــن االشــتباكات المســلحة والتطــرف واإلرهــاب ومــن العنــف 

والتحــرش وجهــاد النــكاح والقتــل...
• التمييز ضد المرأة فى الحيازة والملكية واإلرث.

• ضعف القوة المالية للمرأة...فلقد أسفرت اإلحصاءات عن أن نحو بليون امرأة ليس لديها حساب فى البنوك الرسمية ...

2- عرض أمثلة التساع الفجوة فى النوع االجتماعى
- الفجوة بين البيئة الدستورية والتشريعية وفاعلية التطبيق،وتمثلت الفجوة فى:

نقاذ القوانين والتشريعات. غفال متابعة مخرجات واإ • حصر تحقيق المساواه بين الجنسين فى مواد الدستور والتشريع، واإ
• تعميــق بعــض القوانيــن ) مثــل  بعــض مــواد قانــون األحــوال الشــخصية، وقانــون العقوبــات( فجــوة النــوع االجتماعــى فــى بعــض 

الــدول العربيــة.
• إغفال بعض التشريعات احتياجات المرأة مثل الصحة اإلنجابية، واالكتفاء بمعالجة موضوع األمومة بمنظور تقليدى.

• التأكيد على أن مرجعية القانون، الشريعة اإلسامية دون التعريف لها.

• تناقض القوانين والتشريعات مع االتفاقيات الدولية الموقع والمصدق عليها من الدول العربية.

حق التقاضى
وانتهى النقاش إلى أن من أهم العوامل التى تغذى فجوة النوع االجتماعى هى:

• سيطرة الرجل التى أدت إلى عزوف المرأة عن اللجوء إلى القضاء .
• ضعف دخل المرأة ، إضافة إلى حرمانها من حق التصرف فى دخلها.

• ممارسة العنف والتحرش ضد المرأة، قد يؤدى إلى صعوبة ممارسة حقها فى التقاضى.
• صعوبة اإلجراءات ، وطول مدة التقاضى.

• التأويل فى بعض األحيان للنصوص والقواعد.

حق التعـليم
التعليــم يؤهــل المــرأة للتمتــع بجميــع حقوقهــا المدنيــة والسياســية، ويؤهلهــا لممارســة حقهــا فــى اختيــار نــوع الحيــاة ، والعمــل المناســب، 
واألجــر المناســب، والتعليــم المتســاوى مــع الرجــل .. ولكــن علــى أرض الواقــع، تعانــى المــرأة مــن فجــوة النــوع االجتماعــى فعلــى 

ســبيل المثــال تعانــى المــرأة مــن:
• التفاوت بين الريف والحضر فى حصول المرأة على حقها فى التعليم.

• أتساع فجوة النوع االجتماعى بين الذكور واإلناث على مستوى جميع المراحل التعليمية.
• الفجــوة فــى مضمــون المناهــج التعليميــة ...فمازالــت تحتــوى المناهــج التعليميــة علــى بعــض الموضوعــات التــى تعمــق الفجــوة 

فــى النــوع االجتماعــى.
• عــدم التناســب بيــن عــدد الخريجــات مــن الجامعــة مــع عــدد النســاء الاتــى يتوليــن المراكــز القياديــة .. فعــادة تكــون األفضليــة 

للرجــال.
• غياب العاقة بين التوسع فى تعليم المرأة، والوزن النسبى لما تمارسه فى المجاالت الحياتية واالقتصادية.

حق العمل
• معاناة المرأة من العمل الغير مأجور فى األنشطة الزراعية .
• ارتفاع عدد النساء العامات فى األعمال الهشة والضعيفة.

• صعوبة وصول النساء إلى المهن النظيفة.
• عدم التزام بعض الدول العربية بقواعد منظمة العمل الدولية فى تشغيل النساء.

اإلعام 
يؤثــر غيــاب األعــام عــن معالجــة قضايــا المجتمــع والموروثــات الثقافيــة المختلفــة، والنظــرة الدونيــة للمــرأة، فــى تعميــق فجــوة النــوع 

االجتماعى.
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منظومة األمم المتحدة 
تهتــم منظومــة األمــم المتحــدة بمســألة الصــراع السياســى والطائفــى واالشــتباكات المســلحة والحــرب والقتــل واإلرهــاب فــى المنطقــة 
العربيــة ... وفــى المقابــل ال تهتــم باألبعــاد اإلنســانية ، وتداعيــات الحــروب واإلرهــاب علــى المدنييــن والنســاء األكثــر تضــررا مــن 
تداعيــات النزاعــات المســلحة والحــروب.. وتجســد ذلــك فــى عــدم نجــاح قــرارات األمــم المتحــدة والقانــون اإلنســانى مــن حمايــة المــرأة 

العربيــة العالقــة بالحــروب واالشــتباكات والتطــرف واإلرهــاب وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمشــكلة الاجئــات والنازحــات.

التمويل وفجوة النوع االجتماعى
• تعكــس البيانــات الدوليــة الخاصــة بالتمويــل ضخامــة فجــوة النــوع االجتماعــى فــى الــدول الناميــة ، فلقــد أفصــح النقــاش عــن أن 
االســتثمارات التى تحتاجها الدول النامية ســنويا للبنية التحتية " ســبعة ونصف" بليون دوالر. وان تكلفة المشــروعات المتناهيـــــــــــــة 
الصغـــر والمتوســــطة تقــــدر "باثنين ونصف تريليون"  دوالر.. إضافة إلى أن المرأة تعانى من صعوبة تمويل المشاريع الخاصة 

بها..
• وبجانب تلك معاناة دول الخليج من مشكلة انخفاض سعر البترول ، والعجز فى الميزانيات المخصصة للتنمية المستدامة.

• المعانــاة مــن ســوء اســتخدام المبالــغ المخصصــة لتمويــل مشــروعات التنميــة فــى مجــاالت أخــرى ليســت لهــا عاقــة بمشــروعات 
التنميــة المســتدامة.. ومــن هنــا تأتــى المعانــاة مــن ضعــف العائــد مــن التنميــة وعــدم تناســبه مــع المبالــغ التمويليــة المخصصــة لذلــك.
• اشــكالية ارتبــاط التمويــل الدولــى بالتوجهــات السياســية الدوليــة واإلقليميــة .. فقــد يــؤدى ذلــك إلــى اختــراق ســيادة الدولــة وأمنهــا 

القومــى..
• أضف إلى كل ذلك تجاهل الموازنات التقليدية دمج مفهوم النوع االجتماعى..

اإلحصائات والمؤشرات
ناقــش الحضــور حجــم التحديــات التــى تواجــه الــدول العربيــة فــى إنتــاج مؤشــرات لمنظومــة األهــداف الســبع عشــر وللغايــات المائــه 

والتســع والســتين- فــي تعميــق فجــوة النــوع االجتماعــى... ومــن أهــم الموضوعــات التــى نوقشــت:
• إن بعض األهداف المطروحة فى أجندة التنمية المستدامة غير قابلة للقياس.

• القصور فى توفير المعلومات والبيانات اإلحصائية، وعدم االهتمام بمعالجة البيانات اإلحصائية الخاصة بالنوع االجتماعى.
• تمركــز مشــكلة اإلحصــاءات ومؤشــرات النــوع االجتماعــى فــى أنهــا : قــد تكــون متوفــرة علــى المســتوى الوطنــى ، وغيــر متاحــة 
لاســتخدام علــى المســتوى الدولــى، أو ال تتوافــر إحصــاءات ومؤشــرات خاصــة بالنــوع االجتماعــى، أو أن بعــض الــدول العربيــة 
ال تســمح بالحصــول علــى البيانــات والمؤشــرات الخاصــة بالنــوع اإلجتماعــي أو تكــون متوفــرة علــى المســتوى الدولــي وغيــر متاحــة 

لإلســتخدام علــى مســتوى دول المنطقــة العربيــة.

السكن 
• ُتعــرف منظومــة الســكن، بأنهــا مجموعــة مــن األنشــطة المعيشــية التــى تتشــابك 
مــع بعضها...ويشــمل ذلــك الفراغــات المحيطــة بالســكن ، والخدمــات واألنشــطة 
التجاريــة والتنقــل إلــى العمــل والمدرســة .. عــدم مشــاركة المــرأة فــى التخطيــط 

العمرانــى يــؤدى إلــى: 
- التمييــز ضــد المــرأة فــى برامــج اإلســكان، بالتعامــل مــع الرجــل باعتبــاره رب 
األســرة  المعيــل، ولــه كل حقــوق الحصــول علــى ســكن دون المــرأة، وفــى حالــة 

الطــاق وعــدم إنجــاب أوالد، يكــون الســكن مــن حــق الــزوج

- ضعف التواجد األمنى يؤدى إلى احتمال تعرض المرأة للتحرش والعنف.
- يؤثر عدم توافر وسائل النقل اآلمنة، على سامة وأمان المرأة. 

- الحد من تنقل المرأة يؤثر على ممارستها لحقوقها المجتمعية.
رتكاب الجرائم. - أن الفراغ العام بين المنازل يخلق حالة من اإلغتراب والغرباء، وهذا يؤدي إلى إحتمالية التحرش بالمرأة واإ

مكانيات المرأة االجتماعية واالقتصادية . - تصميم السكن المناطق الحدودية، ال يتاءم مع احتياجات واإ
- إغفال احتياجات النوع االجتماعى والمعوقين فى تصميم " أألرصفة " يعرقل حركة المرأة وممارستها لحقوقها.

- ســوء توزيــع الغــرف فــى الوحــدة الســكنية وعــدم مراعــاة االحتياجــات االساســية والنفســية للمــرأة، يــؤدى إلــى تعرضهــا للعنــف 
الجســدى والنفســى.

- اغفــال الــدول العربيــة ألجنــدة العمــران الحديثــة التــى تدعــو إلــى "عمــران مدمــج" ..تبيــن مــن النقــاش أن الــدول العربيــة مازالــت 
بعيــدة عــن العمــران الحديــث، وتشــيد الســكن الجديــد دون األخــذ فــى االعتبــار التوجيــه الجديــد للعمــران المدمــج .

وبصفة عامة يمكن القول بإن التخطيط العمرانى فى المنطقة العربية يغفل البعد االجتماعى فى تصميم السكن.

الاجئات والنازحات 
أســفرت نتائــج الزيــارة الميدانيــة لفريــق منظمــة المــرأة العربيــة بقيــادة الســفيرة مرفــت تــاوى، المديــرة العامــة لمنظمــة المــرأة العربــي،  
لمخيمــات الاجئــات والنازحــات بــدول ) االردن ولبنــان والعــراق ومصــر( عــن أن الاجئــات والنازحــات يواجهــن العديــد مــن 

المشــاكل مــن أهمهــا:
• ارتفاع عدد الاجئات والنازحات، ففى بعض الدول قد تمثل عددهن نصف إجمالى سكان الدول المضيفة.

• فقدان األوراق الرسمية والمعاناة من صعوبة استخراج أوراق جديدة الرتفاع تكلفة استخراج تلك األوراق.
• تراكم الديون على الاجئات والنازحات.

• االكتظاظ الشديد لاجئات والنازحات في المخيمات.
• المداهمات األمنية لاشتباه فى بعض الشخصيات بالمخيمات.

• مشاكل السكن المشترك.
• ضعف الخدمات األساسية.

• المعاناة من برودة المناخ أو من ارتفاع درجة الحرارة أثناء  فترة الصيف.
• الخوف من الطرد من السكن .

• استغال أصحاب العقارات واألراضى للنساء.
• انخفاض المساعدات الغذائية وفى بعض األحيان انقطاع المساعدات.

• صعوبة الحصول على الخدمات الصحية.
• عــدم التحــاق أطفــال الاجئــات والنازحــات بالمراحــل التعليــم المختلفــة... وقــد يــؤدى ذلــك إلــى جيــل غيــر متعلــم يتبنــى التطــرف 

والعنــف واإلرهــاب.
لكل ذلك قررت بعض الاجئات أو النازحات العودة إلى أوطانهن أو الهجرة الغير شرعية أو إلى زواج الفتيات القصر..

ــة النســاء اليزيديــات... والمعاملــة  وتطــرق النقــاش حــول تأثــر المــرأة فــى المنطقــة العربيــة بالتطــرف والعنــف واإلرهــاب إلــى حال
الوحشــية لهــن... ومبــادرة أحــد رجــال األعمــال إلــى دفــع مــال " لداعــش" مقابـــــــــــل تحريرهــن ... وأعتبــر الحضــور أن  هــذا الرجــل 

تميــز بإحساســه بالبعــد اإلنســانى للقضيــة والتزامــه كمواطــن بالمســئولية االجتماعيــة ..
جلسة لمناقشة الهدف الــ11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة
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وانتهى الحوار إلى أن
• اتساع فجوة النوع االجتماعى ال تؤثر على المرأة بمفردها .. بل يمتد إلى رفاهية األسرة والمجتمع ..

• تستلزم مواجهة فجوة النوع االجتماعى معالجتها، طبقًا لمضمون كل هدف من االهداف السبعة عشر.

رابعا: التوصيات
 أســفرت فعاليــات المؤتمــر عــن العديــد مــن التوصيــات ، بعضهــا يعتبــر مــن التوصيــات العامــة ألجنــدة التنميــة المســتدامة والبعــض 
اآلخــر مــن التوصيــات التــي تهتــم بالمــرأة العربيــة فــى االهــداف الســبع عشــرة ألجنـــــــــــدة التنمويــة ...ونعــرض فيمــا يلــى لــكل منهــا 

فــى شــى مــن التفضيــل.

التوصيات العامة
• يعتبــر منتــج المؤتمــر بدايــة نــواه لفريــق مــن الخبــراء العــرب المهتــم بالمــرأة العربيــة فــى أجنــده التنميــة المســتدامة علــى مســتوى 

واقــع الوطــن العربــى.
• التأكيد على ضرورة االلتزام برؤية شاملة متكاملة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة من أجل عالم أفضل.

• الســعى إلــى توظيــف فعاليــات المؤتمــر، فــى النتائــج المرجــوة مــن تطبيــق االهــداف الســبعة عشــر ويعتبــر ذلــك قيمــة مضافــة 
للمؤتمــرات الدوليــة الخاصــة بهــذا الشــأن .

• االهتمــام بالنــوع االجتماعــى .. فلقــد أكــدت التجــارب الوطنيــة والدوليــة أن تمكيــن المــرأة ومشــاركتها فــى المجــاالت المتنوعــة 
للتنميــة لهــا تأثيــر إيجابــى علــى مخرجــات التنميــة ، وعلــى تمتــع المــرأة بمكانــة فــى المجتمــع.

• ضرورة معالجة فجوات النوع االجتماعى طبقا لمضمون كل هدف من أهداف أجندة التنمية المستدامة.
• مراعاة التفاوت وعدم المساواة بين البلدان العربية , وداخل كل بلد عربية.

• التوعية بحقوق المرأة فى السبعة عشرة  هدفا ألجندة التنمية المستدامة.
• حث الدول المتقدمة على االلتزام بمساعدة الدول النامية فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

خامسا: التوصيات النوعية
تميــز المؤتمــر منــذ بدايــة فعالياتــه باقتــراح توصيــات قابلــة للترجمــة إلــى سياســات وبرامــج تنمويــة، وذلــك بهــدف المســاعدة علــى 

تفعيــل تطبيــق " المــرأة فــى اجنــدة التنميــة المســتدامة.." ونعــرض اهــم تلــك التوصيــات

حق التعليم
• الموائمة بين مخرجات تعليم المرأة واحتياجات السوق.

• تطوير مناهج التعليم من أجل معالجة فجوة النوع االجتماعى.
• إصاح منظومة التعليم من رؤية شاملة تتناسب مع احتياجات المرأة والمجتمع

التكنولوجيا
تمكيــن المــرأة مــن الوصــول إلــى عالــم التكنولوجيــا واالتصــاالت والمعرفــة. وتنميــة قــدرات المــرأة فــى جميــع المجــاالت التــى تســتخدم 

فيهــا التكنولوجيا.

مشاركة المرأة فى وضع الخطط والسياسات التنموية
• مراجعة احتياجات المرأة عند وضع خطة التنمية الوطنية.

• دمج مفهوم النوع االجتماعى فى جميع األهداف السبعة عشر السياسات والبرامج الخاصة بالتنمية 
• تفعيل مشاركة المرأة فى صياغة الخطط السياسات التنموية

مشاركة المرأة في صنع القرار
• رفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــى المناصــب القياديــة وصنــع القــرار علــى المســتوى الوطنــى واإلقليمــى والدولــى، فــي جميــع مجــاالت 

االهــداف الســبعة عشــر ألجنــدة التنميــة المســتدامة.

حق العمل
• مراجعة التفاوت بين المرأة والرجل فى تطبيق معايير كفاءة العمل.

• مراعــاة النظــرة الشــمولية فــى معاييــر كفــاءة عمــل المــرأة مثــل : عــدد ســاعات العمــل ، ودور المــرأة اإلنجابــى ودور المــرأة داخــل 
وخــارج المنزل....الخ.

• اعتماد سياسات جديدة لألجور والحماية االجتماعية.
• العمل على توفير معاشات للمرأة مديرة المنزل.

القانون
• مراجعة القوانين التى تحرم المرأة من ممارسة حقوقها.

• التوعية بحقوق المرأة القانونية.
• ضمان سيادة القانون فى تحقيق المساواة وعدم التمييز.

• مشاركة المرأة فى إعداد القوانين والتشريعات .
• متابعة انقاذ االحكام القضائية .

اإلعام
• بناء قدرات اإلعاميين والتوعية بمفهوم النوع االجتماعى.

• إعداد ورش عمل حول المرأة العربية فى أجندة التنمية المستدامة.

التمويل
األخذ بمفهوم النوع االجتماعى فى:

• إعداد الموازنات والتشرعيات 
• دراسة توزيع االدوار بين الرجل والمرأة 

• إعــداد دراســة تحليليــة حــول األوضــاع المعيشــية للمــرأة والرجــل، )مدفوعــة 
األجــر أو غيــر مدفوعــة األجــر(.

• مشاركة المرأة فى وضع الموازنات وفى اعتمادها.
جلسة لمناقشة ورقة التمويل من أجل التنمية
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• الشراكة بين المجتمع الحكومى المدنى والقطاع الخاص فى وضع سياسات الموازنة.
• المتابعة المالية لتنفيذ أهداف التمويل الدولى فى سد فجوة النوع االجتماعى.

• تحديد أولويات التمويل الذاتى فى سد فجوة النوع االجتماعى.
• التعرف على الموازنات العربية المستجيبة للنوع االجتماعى.

• الخروج عن النمط التقليدى للتمويل مثال ذلك:
- التوسع فى التعامل الدولى للتمويل وعدم حصر التعامل مع المنظمات الدولية المعروفة.

- دراسة التمويل الثاثى : دولة نامية ودولة متقدمة لها خبرة فى مجال التمويل، وأدوات التمويل االسامى.
• دعم المشروعات اإلنتاجية متناهية الصغر.

• االهتمام بالتعاونيات فى القرى.
• العمل على تضمين الفكر المالى المستجيب لمفهوم النوع االجتماعى فى الدراسات والبحوث الجامعية.

الاجئات والنازحات
• تقييــم النتائــج الخاصــة بإعانــات وقــرارات األمــم المتحــدة منــذ ســنة 1974 والقانــون اإلنســانى الدولــى والقــرار رقــم 1325 

الخــاص بحمايــة المــرأة والطفــل فــى وقــت النزاعــات المســلحة والحــروب.
• العمل على إنشاء آليات لمشاركة المرأة العربية فى: 

- المفاوضات الدولية 
- وفى تمكين الاجئات والنازحات من الحصول على حقوقهن طبقا لقرارت االمم المتحدة والقانون االنسانى. 

-   العمل على ضم النساء إلى قوات حفظ السام
• ربط أجندة االمن والسام بمواجهة االرهاب .

• العمل على تفعيل مواجهة عربية لتدفق االسلحة والعسكرة األجنبية واإلرهاب فى المنطقة العربية.
• الحث على بناء قوى عربية موحدة لمواجهة اإلرهاب.

• التوعية االعامية االقليمية والدولية بمشاكل الاجئات والنازحات.
• العمل العربى والدولى المشترك لمواجهة الصراع وعودة الاجئين والنازحين إلى أوطانهم.

• العمل على التسوية السياسية كحد أدنى، لتوفير مناطق آمنة لعودة الاجئين والنازحين إلى أوطانهم.
• توفير مساحات آمنة لاجئين والنازحين فى أماكن اللجوء... لحمايتهن من العنف والتحرش.

• توفير المسكن المائم لحمايتهن من االستغال والعنف.
• اعــادة توجيــه المســاعدات الدوليــة إلــى مســاعدات تنمويــة بمــا يــؤدى إلــى توليــد دخــل لهــن، أضافــة إلــى اكتســابهن مهــارات فــى 

حالــة العــودة إلــى بادهــن.
• توظيف كفاءات الاجئات والنازحات فى خدمة مجتمع الاجئين والنازحين.

• استقبال المعنفات وضحايا الحروب واإلرهاب وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.   

حث المرأة على المشاركة الفعالة فى القضايا العامة

• تفعيل دور المرأة فى المجتمع المدنى واألحزاب السياسية والعمل فى  )فرق عمل( لمواجهة تحدياتها وحماية حقوقها.
• تفعيل دور المرأة والمجتمع المدنى فى صنع القرار السياسى.

• العمــل علــى التحــرك الجماعــى للمــرأة ، وتفعيــل مشــاركتها العامــة فــى مواجهــة تحدياتهــا المجتمعيــة علــى المســتوى الوطنــى 
واالقليمــى والدولــى .

• تفعيل دور المجتمع فى تنشيط المرأة ، وفى مراقبة حقوقها.
• تفعيل دور النساء فى سد فراغات النوع االجتماعى.

• تفعيل دور المرأة النضالى فى القضايا العامة.

اآلليــــات 
• تتولى منظمة المرأة العربية مسئولية إعداد مؤتمر سنوى، لمتابعة تطبيق أجندة التنمية المستدامة.

• إعــداد آليــات وطنيــة وعربيــة ودوليــة لمتابعــة وتقييــم التقاريــر الوطنيــة، فــى دمــج أهــداف اجنــدة التنميــة المســتدامة. فــى الخطــط 
والسياســات والبرامــج التنمويــة .

• إنشاء آلية لبناء شراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى واألفراد.
• تأسيس نظام يختص بالمسائلة عن مشاكل النوع االجتماعى.

• التعاون والتنسيق والتشبيك بين الدول العربية.
• إعداد الدراسات والمسوح الخاصة بفجوات النوع االجتماعى والتحديات التى تواجه المرأة

المؤشرات 
• يعتبــر الحــوار الــذى دار داخــل " الموائــد المســتديرة " للمجموعــة اإلحصائيــة، 
نــوع مــن جلســات العصــف الذهنــى، فــى مناقشــة كيفيــة تحديــث وتقييــم الوضــع 
اإلحصائــى والمؤشــرات لألهــداف الســبعة عشــر ألجنــدة التنميــة المســتدامة... 
الشــديد للمؤتمــر علــى مناقشــة وتحليــل إشــكاليه  إلــى ذلــك الحــرص  أضــف 
البيانــات واإلحصــاءات والمؤشــرات علــى المســتوى الوطنــى واالقليمــى والدولــى.

البيانــات  فــى  ونقــص  عجــز  مــن  تعانــى  العربيــة  الــدول  أن  علــى  وُاتفــق   •
ن هــذا العجــز  واإلحصــاءات والمؤشــرات الخاصــة بالنــوع االجتماعــى ... واإ
يؤثــر علــى تطبيــق أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة .... ونعــرض فيمــا يلــى 

 : الموضوعــات  ألهــم 
• أهتم الحضور بمحاولة االجابة على كيفية مواجهة القصور والعجز فى اإلحصاءات والمؤشرات وبلور النقاش اآلتى:

إعداد مؤشرات حول:
- قياس فجوة النوع االجتماعى بين الدول المتقدمة والدول النامية.

- تقييم المنح والمساعدات ومدى تطابقها فى تنفيذ أهداف  اجندة التنمية المستدامة "2030-2015م"  
- قياس المؤشرات التى تم استخدامها على المستوى الدولى واالقليمى.

- احصاءات تفصيلية عن فجوات النوع االجتماعى ، وتحديد دقيق لمواطن الضعف.
- مؤشرات لقياس تأثر المرأة من عدم تمكينها من ممارسة حقوقها،  وأثر ذلك على األسرة والمجتمع.

الجلسة اإلحصائية
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• االلتزام باالتفاقيات الدولية فى " جودة البيانات " مع مراعاة خصوصية كل دولة عربية 
• توحيد المفاهيم والمصطلحات والتعريفات االحصائية على مستوى كل دولة وعلى مستوى الوطن العربى.

• انتاج بيانات جديدة تساعد على إعداد المؤشرات الخاصة  بأهداف أجندة التنمية المستدامة 
• إعداد مسوح وبحوث علمية حول اإلحصاءات والمؤشرات التى تساعد على تطبيق  أهداف أجندة التنمية المستدامة.

• بناء القدرات الوطنية ونشر ثقافة االحصاء واألرقام والمؤشرات.
• مراجعة استراتيجيات العمل االحصائى على المستوى الدول وعلى المستوى العربى.
• دعم التعاون بين األجهزة الحكومية والمجتمع المدنى فى تبادل البيانات االحصائية 

• انتاج ادلة دورية للبيانات واإلحصاءات والمؤشرات.
• بناء شبكة لإلحصاءات والبيانات وجامعة الدول والمكاتب واآلليات الوطنية.

• اســتثمار منظمــة المــرأة العربيــة لتخصصــات الخبــراء العــرب فــى اســتخراج مؤشــرات وبرامــج تلبــى تحقيــق أهــداف أجنــدة 
التنميــة المســتدامة.

القسم الثاني
فاعلية دور املرأة يف األجندة التنموية 2030
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مقدمة

%50( مــن إجمالــي الســكان فــي العالــم، وهــن غالًبــا األكثــر تأثــًرا مــن الرجــال بالفقــر، وتغّيــر  ُتشــكل النســاء )
العالميــة.  الرعايــة الصحيــة، واألزمــات االقتصاديــة  الغذائــي، ونقــص  المنــاخ، وانعــدام األمــن 

تمكيــن المــرأة شــرطًا مســبقًا لتحقيــق التنميــة المســتدامة، فالمــرأة تأخــذ قــرارات تؤثــر علــى التنميــة المســتدامة، 
للمــرأة  يكــون  عندمــا  و  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  البيئيــة  للمشــاكل  مســتدامة  حلــول  إيجــاد  فــي  تســاهم  كمــا 
ــي التنميــة  ــح مــن محرك ــرار تصب ــع الق ــات صن ــي عملي ــوارد والفــرص للمشــاركة ف ــى الم ــي الحصــول عل المســاواة ف

البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.   اتخــاذ اإلجــراءات  المســتدامة عــن طريــق 

و مــن هنــا يجــب إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة تأثــر المــرأة بــكل هــدف مــن األهــداف الســبعة عشــر، وكذلــك كيــف 
2030، وهنــا وجــب  يمكــن للمــرأة أن تمثــل المفتــاح لتحقيــق وتنفيــذ كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

.2030 الربــط بيــن دور المــرأة فــى المجتمــع واألجنــدة التنمويــة 
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الهدف )1(: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

• ميثــل الفقــر عقبــة أساســية للتنميــة املســتدامة ورفــع معــدالت النمــو االقتصــادي،  كمــا يشــكل الفقــر 
 علــى الســام واالســتقرار السياســي واالجتماعــي واألمنــي. 

ً
واحلرمــان خطــرا

• هنــاك نســبة كبيــرة مــن النســاء العربيــات يعشــن تحــت خــط الفقــر و يعيشــون فــي مجتمعــات تفتقــر إلــى ميــاه الشــرب 
ــوازن.  ــي و الصحــي والمت ــذاء الكاف ــة ووســائل الصــرف الصحــي األساســية والمســكن المناســب  والغ المأمون

• تقــوم المــرأة بالجــزء األكبــر مــن العمــل غيــر المدفــوع، و تعــوق المســئوليات الُملقــاه عليهــا مــن األعمــال المنزليــة ورعايــة 
االطفــال، مــن دخولهــا أو احتفاظهــا بالوظائــف الرســمية مدفوعــة األجــر.   

• تصــل نســبة النســاء المشــتركات فــي المعاشــات التقاعديــة أقــل بكثيــر مــن نســبة الرجــال ممــا يزيــد مــن احتمــال وقوعهــا 
فــي دائــرة الفقــر عنــد بلوغهــا ســن التقاعــد. 

• وضــع المــرأة أكثــر حرجــا مــن الرجــل مــن حيــث تأثرهــا بــأي تغيــرات اقتصاديــة، باإلضافــة إلــى مــا تتعــرض لــه مــن نزاعــات 
مســلحة ممــا أثــر علــى أمــن وأمــان المــرأة، وعلــى ســامتها وعلــى قدرتهــا علــى التنقــل والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

• المــرأة ال تملــك امكانيــة الحصــول علــى األصــول االنتاجيــة و بالتالــي ال تملــك االســتفادة منهــا لتمكنهــا مــن المشــاركة 
الفعالــة فــي االقتصــاد و تحقيــق نتائــج تنمويــة أفضــل لعائلتهــا ولمجتمعاتهــا.

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

٦٠٪ من ضحايا سوء التغذية عالميًا من النساء والفتيات

نعــدام األمــن الغذائــي ومحدوديــة الوصــول  إرتفــاع التعــرض للفقــر واإ
إلــي المــوارد والفــروض نتيجــة التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق 

بقوانيــن اإلرث
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الهدف )2(: القضاء على الجوع وتـوفـيـر األمــن الـغـذائـي 
             والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

عــد األمــن الغذائــي مــن التحديــات التــي تواجــه املنطقــة العربيــة يف ظل معوقــات وحمــددات التنمية 
ُ
• ي

 فعــاال يف تضيــق الفجــوة الغذائيــة وبقيــت الــدول العربيــة واحــدة مــن 
ً
الزراعــة التــي مل تلعــب دورا

املناطــق املســتوردة للغــذاء حيــث جتــاوزت قيمــة الفجــوة الغذائيــة 22.5 مليــار دوالر عــام 2008. 

• تفتقــر النســاء العامــات بالزراعــة فــي المناطــق الريفيــة الحصــول علــى التكنولوجيــا و المعلومــات التــي تزيــد مــن االنتاجية 
الزراعيــة و تعــزز االمــن الغذائــي و كذلــك خدمــات االرشــاد الزراعــي،  كمــا تعانــي مــن صعوبــة تســويق المحاصيــل الزراعيــة 

للريفيــات وذلــك نظــرًا للطــرق والنقــل وغيرهــا مــن الصعوبــات التــي تواجه التســويق.

• نســبة اإلنــاث المالــكات للحيــازات الزراعيــة ببعــض الــدول العربيــة توضــح صعوبــة حصولهــن علــى صكــوك الملكيــة 
للحيــازات الزراعيــة علــى الرغــم مــن قيامهــن بمعظــم األعمــال الزراعيــة. 

ــة إلــى أن عمــل المــرأة مدفــوع األجــر،  • تشــير منظمــة العمــل الدولي
يمكــن أن يكــون أهــم عامــل علــى اإلطــاق للحــد مــن الفقــر فــي 

الناميــة. االقتصاديــات 

• أثبتــت العديــد مــن الــدول إن مكافحــة فقــر المــرأة يــؤدى إلــى رفاهــة 
المجتمــع ككل حيــث أنــه قــد ثبــت أن الزيــادة فــي دخــل المــرأة يــؤدى 
ــر  ــة أكث ــم و الصحــة و التغذي ــى التعلي ــاق األســرة عل ــادة إنف ــى زي إل
ممــا يــؤدى إليــة الزيــادة فــي دخــل الرجــل وبالتالــي زيــادة رأس المــال 

البشــرى للمجتمــع كلــه.

المرأة في قلب التنمية

عالميًا تنفق النســاء العامات حوالي ٩٠٪ من دخلهم على أســرهم، 
بينمــا ينفــق الرجــل حوالي ٣٠ - ٤٠٪

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

٦٠٪ من ضحايا سوء التغذية عالميًا من النساء والفتيات

نعــدام األمــن الغذائــي ومحدوديــة الوصــول  إرتفــاع التعــرض للفقــر واإ
إلــي المــوارد والفــروض نتيجــة التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق 

بقوانيــن اإلرث
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الهدف )3(: ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية 
             وبالرفاهية في جميع األعمار 

• التزمــت العديــد مــن دول العــامل حبصــول اجلميــع علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابية، 
ولكــن العديــد مــن الثغــرات تبطــىء التقــدم احملرز حــى اآلن. 

• في المناطق النامية، تكون معدالت وفيات األمهات أثناء النفاس 14 أضعاف في البلدان المتقدمة النمو.

• عــدم اإلمكانيــات تــؤدي الــى ان تكــون المــرأة أكثــر عرضــة لألمــراض و أقــل احتمــاال للحصــول علــى الرعايــة الكافيــة عــن 
الرجل.

• تعتبــر المــرأة الريفيــة شــريك أساســي فــي التنميــة، حيــث انهــا تقــوم 
عــداد وتوزيــع المــواد الغذائيــة ، وتســويق بعــض المنتجــات  بإنتــاج واإ

الغذائية.

• ان ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي قطــاع الزراعــة مــن شــأنه وضــع 
مزيــدا مــن المــوارد تحــت تصــرف المــرأة و بالتالــي يــؤدي الى تحســين 

األمــن الغذائــي لألطفــال وتحســين صحتهــم. 

المرأة في قلب التنمية
العائــات التــي تمتلــك فيهــا المــرأة )أرض( يتــم تخصيــص نســبة أكبــر 

مــن ميزانيــة األســرة لتعليــم األبنــاء

يمكــن للزراعــة أن توفــر مرتكــزات إحــداث التنميــة المســتدامة إذا أمكــن 
زيــادة اإلنتاجيــة وتحقيــق االمــن الغذائــي عبــر التمكيــن الزراعي للمرأة 

الريفيــة العربية.  

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

٨٠٠ إمرأة تموت يوميًا بسبب مشاكل الحمل والوالدة

١ من بين ٣ نساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي

١٣٣ مليون إمرأة خضعت لعملية الختان في ٢٩ دولة
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الهدف )4(: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع
             وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

ســهم يف حتقيــق مكاســب اجتماعيــة واقتصاديــة 
ُ
رضيــة، وي

ُ
وســع التعليــم خيــارات احليــاة املنتجــة وامل

ُ
• ي

علــى أوســع نطــاق.  

• ُيعــد النهــوض بالتعليــم – شــرطا مســبًقا لضمــان المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق المــرأة – مــن خــال تنقيــح المناهــج 
الدراســية والسياســات الراميــة إلــى التصــدي للتمييــز بيــن الجنســين، وتحســين الوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت، وتدريــب المعلميــن والطلبــة. 

• حققــت المنطقــة العربيــة قفــزات كبيــرة فــي تشــجيع التكافــؤ بيــن الجنســين فــي التعليــم ، و لكــن تظــل الفجــوات بيــن 
الجنســين فــي التعليــم أوســع فــي البلــدان األقــل نمــوًا، حيــث ُتشــكل النســاء أكثــر مــن )%60( مــن إجمالــي األمييــن 

واألميــات فــي العالــم، حيــث تعانــي المــرأة مــن  

1. الموروثات الثقافية التقليدية التي تحد من التعليم المدرسي للفتاة.

2. التمييز الوظيفي القائم ضد المرأة.

3. اختال ميزان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم.

4. المشاركة في الشأن العام وصنع القرار.

5. العمل والمشاركة في الحياة االقتصادية.

6. التحديات المتمثلة في قدرة النظم العربية على النهوض بالمرأة العربية.

الصحيــة  الرعايــة  مســتوي  تطويــر  تــم  اذا  أنــه  التجــارب  أثبتــت   •
المقدمــة للمــرأة ،مثــل التصــدي لمشــكات الــزواج المبكــر وختــان 
االنــاث وســرطان الثــدي وعنــق الرحــم، ســيؤدي الــى تمتــع جميــع 

أفــراد االســرة بأنمــاط عيــش صحيــة.

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

أكثر من ٦٠٪ من إجمالي عدد األميين فى العالم هن من النساء

المرأة في قلب التنمية

اإلهتمام بصحة المرأة سوف ينعكس إيجابيًا على صحة أبنائها



نظرة حتليلية لوقائع مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2015 - 2030

33

الهدف )5(: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل
             النساء والفتيات

• إن املســاواة بــن اجلنســن تشــكل ليــس فقــط حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان، ولكــن هــي أساســا مــن 
األســس الضروريــة الازمــة إلحــال الســام والرخــاء واالســتدامة يف العــامل.

• رغــم أن العالــم قــد أحــرز تقدمــا فــي المســاواة بيــن الجنســين بموجــب األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة )بمــا يشــمل التكافــؤ فــي 
الحصــول علــى التعليــم االبتدائــي بيــن البنــات والبنيــن(، ال تــزال النســاء والفتيــات يعانيــن مــن التمييــز والعنــف فــي كل 

بقعــة مــن بقــاع العالــم. 

• تعمــل نصــف النســاء فــي العالــم بأجــور أقــل بثاثــة أربــاع ممــا يكســبه الرجــال، باإلضافــة إلــى مســؤولياتهن المنزليــة. 
تمثيــل المــرأة فــي المناصــب العليــا مــن القضايــا البــارزة األخــرى التــي تحتــاج إلــى معالجــة. وفيمــا يتعلــق بالوضــع 

االجتماعــي واالقتصــادي للمــرأة.

• إن تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ومنــح المــرأة حقوقهــا، ســيعتبر إنجــازًا مهمــًا ليــس فقــط لجميــع  النســاء بــل لكافــة 
فئــات المجتمــع ولكــن تواجــه المنطقــة العربيــة تحديــات عديــدة منهــا:

1. التعــارض الداخلــي للقوانيــن وللمــواد ضمــن نفــس القانــون وفيمــا بينهــا مــع إعطــاء الســيادة واألســبقية إلــى تلــك التــي 
تكــرس التمييــز )قوانيــن األســرة وقوانيــن العقوبــات مقابــل كل القوانيــن األخــرى بدايــة بالدســتور...(.

2. تناقض األنظمة القانونية الوطنية مع االلتزامات الدولية للبلدان.

3. التقاليد المجتمعية والمؤسساتية التي تكرس التمييز ضد المرأة.

• انخفــاض مســتوى تعليــم المــرأة يــؤدي إلــى ضعــف وعــي المــرأة 
للدخــول  يعرضهــا  و  واألطفــال  وألســرتها  لهــا  الصحيــة  بالرعايــة 
فــي دائــرة الفقــر و يحرمهــا مــن حقوقهــا السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

• التعليــم يؤهــل المــرأة للتمتــع بالكثيــر مــن الحقوق المدنية والسياســية 
التصويــت  وحريــة  التعبيــر  وحريــة  المعلومــات  اســتقاء  وحريــة 
والترشــيح والكثيــر مــن الحقــوق األخــرى، كمــا يضمــن لهــا الحصــول 
علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مثــل؛ الحــق فــي 
ــد  ــع بفوائ ــى أجــر مســاٍو للرجــل والتمت ــار العمــل والحصــول عل اختي
التقــدم العلمــي والتكنولوجــي و اتاحــة الفرصــة للحصــول علــى تعليــم 
ــادة  عالــي. كل عــام إضافــي للفتــاه فــي التعليــم الثانــوي يســاوي زيــ

محتملــــة بنســبة 15-20% فــي دخلهــا.

المرأة في قلب التنمية

عندمــا يزيــد إلتحــاق الفتيــات للمــدارس بـــ ١٠٪ ســيؤدي إلــى إرتفــاع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحوالــي ٣٪

العائــات التــي تمتلــك فيهــا المــرأة )أرض( يتــم تخصيــص نســبة أكبــر 
مــن ميزانيــة األســرة لتعليــم األبنــاء
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الهدف )6(: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

• أهــم القضايــا البيئيــة التــي تواجــه الوطــن العربــي هــي مشــكلة شــح امليــاه حيــث تعــرف املنطقــة 
مبثلــث العطــش الحتوائهــا علــى أقــل مــن 7% مــن خمــزون امليــاه العاملــي، وأقــل مــن 1% مــن نســبة 

امليــاه الســطحية.

• فــي منطقتنــا العربيــة تشــكل النســاء أكبــر المســتخدمين للميــاه وخصوصــا فــي المناطــق الريفيــة والتــي يتضــح فيهــا 
التهميــش و عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى الميــاه المأمونــة والصــرف الصحــي المناســب ممــا يزيــد مــن العــبء الملقــى 

علــى المــرأة والفتــاة الريفيــة.

• تقضــى النســاء حوالــى 16 مليــون ســاعة يوميــًا لتجميــع الميــاه الصالحــة ممــا يؤثــر علــى التحاقهــن بالتعليــم و كســب 
الدخــل غيــر المخاطــر الصحيــة التــي تتعــرض لهــا نتيجــة حمــل الميــاه لمســافات طويلــة.

• إن العمــل علــى ضمــان تحســين امكانيــة الحصــول علــى الميــاه يتيــح للنســاء والفتيــات اســتغال الوقــت فــي االلتحــاق 
بالتعليــم ورعايــة االطفــال وكســب الدخــل وزراعــة المأكــوالت لألســرة.

علــى  الحصــول  فــي  والفتيــات  النســاء  أمــام  التكافــؤ  توفيــر  ان   •
التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والعمــل الائــق، والتمثيــل فــي العمليــات 
وقــود  بمثابــة  ســيكون  القــرارات  واتخــاذ  واالقتصاديــة  السياســية 
جميعــًا. واإلنســانية  المجتمعــات  وســيفيد  المســتدامة  لاقتصــادات 

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

قيام النساء بـ ٩٠٪ من أعمال تجميع المياه والخشب
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الهدف )7(: ضمان حصول الجميـــع بتكلفة ميسورة على 
             خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

ــدر  ــه مص ــث ان ــة حي ــة باملنطق ــق التنمي  يف حتقي
ً
ــا  هام

ً
ــة دورا ــدول العربي ــة يف ال ــاع الطاق ــؤدي قط • ي

ــاز.  ــط والغ ــر النف ــدات تصدي لعائ

• امجايل استهاك الطاقة يف العديد من الدول العربية يفوق انتاجها.

• تعــد المــرأة هــي المســتخدم االساســي للطاقــة،  وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان المــرأة تشــكل 20% مــن القــوة العاملــة فــي 
الصناعــات التــي تنتــج المصــادر الحديثــة للطاقــة المتجــددة. 

• عندمــا ال تتوفــر المصــادر الحديثــة للطاقــة ، تقضــى المــرأة عــدة ســاعات يوميــًا لتجميــع الوقــود الســتخدامه فــي االعمــال 
المنزليــة و التدفئــة.

• اشــراك المــرأة اشــراكا كامــا فــي تخطيــط مرافــق الميــاه والصــرف 
الصحــي وخصوصــا فــي التخطيــط لمواجهــة الكــوارث يعتبــر مــن أهــم 
ــا النمــوذج  ــث أنه ــي إطــار الهــدف الســادس حي الفــرص المتاحــة ف
ــا اساســيا للــدول  الــذي يحتــذى بــه فــي المنــزل، وقــد أصبــح متطلب
كونهــا موقعــة علــى اتفاقيــة ســيداو وحقــوق االنســان. )اشــراك المــرأة 
والرجــل علــى قــدم المســاواة فــي ادارة المــوارد المائيــة يــؤدي الــى 
نجــاح المشــاريع كاختيــار مــكان مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي 
وتصميمهــا وتكنولوجياتهــا حيــث أنــه علــى ســبيل المثــال انعــدام 
ــم(. ــي التعلي ــات ف ــي المــدارس يحــول دون التحــاق الفتي المراحيــض ف

• إن تحســين إمكانيــة االســتفادة مــن ميــاه الشــرب النظيفــة ومرافــق 
ــى  ــكل مــن النســاء والرجــال ســيؤدي إل ــدة  ل الصــرف الصحــي الجي
الحــّد مــن الفقــر وتعليــم الفتيــات وتقليــل نســبة الوفيــات بيــن االطفــال 

و األمهــات.
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الهدف )8(: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 
والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الائق للجميع

ــق للرجــل و  ــر العمــل الائ ــد مــن التشــغيل الكامــل و توف ــز النمــو االقتصــادي باجملتمــع الب • لتعزي
املــرأة علــى حــد ســواء.

• المــرأة فــي وضــع غيــر مــوات فــي أســواق العمــل فــي المنطقــة العربيــة وهــو مــا ينعكــس ســلبا عليهــا، وعلــى أســرتها، 
ــى اقتصــاد المجتمــع. وعل

• معــّدالت تشــغيل المــرأة فــي المنطقــة ترتفــع ارتفاعــا بطيئــا وطفيفــا للغايــة، واذا اســتمر النمــو علــى هــذه الوتيــرة الهزيلــة، 
يتوقــع -طبقــا لتقريــر للبنــك الدولــي- أن يســتغرق لحــاق المــرأة العربيــة بالمســتوى الــذي تتمتــع بــه نظيرتهــا فــي الغــرب 

نحــو 150 عامــا.

• تشــير بيانــات البنــك الدولــي إلــى أن مســاهمة المــرأة العربيــة فــي ســوق العمــل ال تتجــاوز نســبة 23 % ويجعلهــا هــذا   
األدنــى فــي العالــم مقارنــة بـــ65 % فــي شــرق آســيا التــي تعتبــر األعلــى و59 % فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي.

• بعــض المؤشــرات توضــح أن المــرأة هــي أكثــر كفــاءة مــن الرجــل 
ــي تشــجيع النســاء وتعرفهــن  ــي اســتخدام مــوارد الطاقــة، و بالتال ف
بأســاليب ترشــيد اســتهاك مــوارد الطاقــة يعــد أمــر مهمــا فــي الحفــاظ 

علــى خدمــات الطاقــة. 

• توفيــر وتعزيــز إمــدادات الطاقــة الازمــة لتســهيل مســؤوليات النســاء 
يســاعد فــي تعميــق مســاهمتهن فــي تحقيــق التنميــة الريفيــة.

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

تدنــى مشــاركة اإلنــاث فــي ســوق العمــل ومعظــم األعمــال غيــر 
مدفوعــة األجــر تقــوم بهــا المــرأة
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الهدف )9(: إقامة بنى تحتية قادرة على مواجهة األزمــــــــات، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار

ــا املعلومــات واالتصــاالت  ــة وتكنولوجي • إن االســتثمار يف البنيــة األساســية  مثــل النقــل والــري والطاق
عــد عنصــر حيــوي مــن عناصــر حتقيــق التنميــة املســتدامة.

ُ
ي

• إقامــة بنيــة أساســية قــادرة علــى الصمــود واالســتدامة ال بــد مــن مزيــد مــن االســتثمارات فــي البحــوث والتنميــة، ولكــن 
معظــم الباحثيــن فــي المنطقــة العربيــة مــن الرجــال، وتشــكل المــرأة )25%( مــن المشــاركة فــي البحــث العلمــي والتطويــر 

التكنولوجــي. 

• تبــذل الــدول العربيــة جهــودا مميــزة إلدمــاج المــرأة فــي مســار التخطيــط للتنميــة الشــاملة، إال أن المؤشــرات العالميــة لنتائــج 
تلــك الجهــود مــا زالــت ضمــن حدودهــا الدنيــا. لــذا تبــرز الحاجــة الملحــة لمراجعــة تلــك الجهــود ومشــاركة أكبــر للمــرأة فــي 

تلــك السياســات.

• االســتثمار فــي رأس المــال البشــرى هــو مفتــاح التقــدم االقتصــادي 
علــى المــدى البعيــد و االســتثمار فيمــا يخــص المــرأة حيــث قيامهــا 
ثــم  ومــن  واقتصــادي  اجتماعــي  عائــد  أعلــى  يحقــق  أدوار  بعــدة 
تحقيــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البشــرية ممــا يــؤدى إلــى دفــع 
عجلــة التنميــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، حيــث 
تتطلــب التنميــة الشــاملة أقصــى مشــاركة للمــرأة الن المــرأة ُتعــد قــوة 

ــد مــن االســتعانة بهــا. ــة الب ــة واقتصادي اجتماعي

• التخفيــض فــي بطالــة المــرأة، والحــّد مــن الفــرص الهّشــة التــي تعمــل 
فيها، وتحســين شــروط عملها وظروفه، وتحقيق األمان الوظيفي لها، 
ــح  ــف، وفت ــي مســتويات الوظائ ــي األجــر وف ــز ضدهــا ف وعــاج التميي
ــى ســلم العمــل  ــاع عل ــي االرتف ــا تســهم ف ــا، كله ــي أمامه ــوات الترق قن

الائــق للمــرأة وبالتالــي تزيــد مــن النمــو االقتصــادي للمجتمــع ككل.

ــع مشــاركة المــرأة  ــي رف ــة يســاهم  ف • اصــاح السياســات االجتماعي
فــي النشــاط االقتصــادي وفــي عــاج البطالــة كمــا أن  اشــراك المــرأة 
و الرجــل فــي عمليــة التشــغيل ســويًا يســاعد فــي زيــادة انتــاج الدخــل 

و الثــروة فــي المجتمــع.   

المرأة في قلب التنمية

عندمــا يزيــد إلتحــاق الفتيــات للمــدارس بـــ ١٠٪ ســيؤدي إلــى إرتفــاع 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحوالــي ٣٪

تقليــل الفجــوة بيــن الجنســين فــي الزراعــة ســوف يخلــص حوالي ١٠٠ 
مليــون شــخص مــن الجوع
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الهدف )10(: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

• ميكــن التعبــر عــن العدالــة االجتماعيــة والكرامــة باحلصــول علــى العمــل الائــق والتوزيــع األفضــل 
للدخــل والقــدرة علــى احلصــول علــى اخلدمــات العامــة، دون تهميــش أو اقصــاء الشــرائح األضعــف يف 

اجملتمــع، ودون أي متييــز عرقــي أو دينــي أو جنســي.

• أن التمييــز علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو اإلثنيــة أو المنطقــة أو المركــز االجتماعــي  لــه آثــار الضــارة علــى التماســك 
االجتماعــي، ومنــع الــدول مــن االزدهــار والوصــول إلــى إمكاناتهــا الكاملة. 

ــدان  ــي البل ــف النســائية ف ــة، )75% مــن الوظائ ــة الضعيف ــي االلتحــاق بالعمال ــر عرضــه مــن الرجــال ف • النســاء هــم أكث
ــة(. ــر محمي ــر رســمية أو غي ــة هــي وظائــف غي النامي

• فــي جميــع أنحــاء العالــم، 83% مــن العامــات فــي المنــازل مــن النســاء، ومعظمهــن ال يحصلــن علــى الحــد األدنــى 
لألجــور.

• رفــع نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة إلــى مســتويات 
مشــاركة الذكــور مــن شــأنها أن ترفــع إجمالــي الناتــج المحلــي فــي 
البلــدان بنســبة كبيــرة )علــى ســبيل المثــال: فــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة بنســبة %12  وفــي مصــر بنســبة 34%(.

• تحســين فــرص المــرأة لكســب الدخــل والتحكــم فيــه يمكــن أن يســهم 
فــي توســيع نطــاق التنميــة االقتصاديــة ، حيــث أن المــرأة العربيــة 
تســهم فــي اســتثمار جــزءا كبيــرا مــن دخــل أســرتها فــي تعليــم أبنائهــا 
بدرجــة أكبــر مــن الرجــل ممــا يؤثــر إيجابــا علــى نوعيــة التعليــم. 
ــوع األجــر  ــى أن عمــل المــرأة، مدف ــة إل ــة العمــل الدولي تشــير منظم
وغيــر مدفــوع األجــر، يمكــن أن يكــون أهــم عامــل علــى اإلطــاق 

ــة.   للحــد مــن الفقــر فــي االقتصــادات النامي

• هنــاك ادلــة أن الشــركات التــي توظــف نســاء فــي مناصــب اإلدارة 
يمكــن أن تكــون مهيــأة بشــكل أفضــل لخدمــة األســواق االســتهاكية 

التــي تهيمــن عليهــا النســاء.

المرأة في قلب التنمية

تؤكــد الدراســات علــى أن المؤسســات التــي تديرهــا نســاء تكــون أكثــر 
حفاظــًا علــى البيئــة
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الهدف )11(: جعل المدن والمستوطنـــات البشريـــــة شاملــــــة
للجميع وآمنة وقادرة على مواجهة األزمات ومستدامة

• تعترب الدول العربية من الدول عالية التحضر من حيث نسبة السكان يف املناطق احلضرية.

ــدل  ــد مع ــر إىل تزاي ــرة إىل احلض ــكانية واهلج ــادة الس ــي والزي ــط العمران ــور يف التخطي ــؤدي القص • ي
ــرة. ــة والفق ــر رمسي ــق الغ ــوائي يف املناط ــكان العش اإلس

• وتشكل النساء العدد األكبر من المقيمين في األحياء العشوائية والفقيرة. 

• وبالتالــي القصــور فــي منظومــة العمــران تؤثــر علــى واقــع المــرأة العربيــة مــن حيــث انعــدام االمــن و زيــادة معــدالت 
التحــرش، باإلضافــة الــى انخفــاض المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة و تدنــي مســتوى التعليــم.

• يتضاعــف تأثيــر منظومــة العمــران علــى المــرأة العربيــة فــي حــاالت الطــوارئ و الكــوارث الطبيعيــة مثــل الجفــاف والفيضانــات 
والعواصف.

• مــن واقــع الكثيــر مــن التجــارب العربيــة تبيــن ان المســاواه بيــن 
الجنســين فــي جميــع مناحــي الحيــاه أدت الــى زيــادة مشــاركة المــرأة 

ــة. ــة التنمي ــع عجل ــى دف ــي ال ــة و بالتال ــاة المجتمعي ــي الحي ف
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نتاج مستدامة الهدف )12(: ضمان وجود أنماط استهاك واإ

• شــهد العــامل تقدمــا يف النمــو االقتصــادي، ولكــن أدى النمــو االقتصــادي يف العديــد مــن البلــدان إىل 
اتســاع الفجــوات يف الدخــل بــن األغنيــاء والفقــراء.      

• وهلــذا اجتــه اجملتمــع الــدويل إىل إعــادة النظــر يف النمــوذج التقليــدي للتقــدم االقتصــادي حيــث ينطوي 
التحــول يف النمــوذج االقتصــادي علــى تغيــر جــذري يف كيفيــة انتــاج الســلع واخلدمــات يف االقتصــاد، 
ومــا ينجــم عنــه يف التطــور بســلوك املنتــج واملســتهلك ، وبتبنــي السياســات التــي حتفــز التحــرك حنــو 

أمنــاط إنتــاج واســتهاك مســتدامة.      

• االستهاك المستدام يتطلب تقارب أنماط االستهاك الحالية، وضرورة قيام الجميع باالستهاك بشكل مسؤول.  

• مــا زالــت الفجــوات فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة موجــودة وتفصــل بيــن الفئــات االجتماعيــة مــن الرجــال 
والنســاء وبيــن الحضريــة والريفيــة، و بالتالــي البــد مــن  اعتمــاد نهــج شــامل للتنميــة بطريقــة تفــرض تغييــرات هيكليــة 

ومؤسســية.

• يــؤدي التدخــل لتصحيــح منظومــة العمــران إلــى تمتــع المــرأة بحقوقهــا 
فمثــا قــرب الســكن مــن اماكــن الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة 

يعطــى المــرأة فرصــة أكبــر للتعليــم و الرعايــة الصحيــة.

• كمــا أن توفيــر شــبكة الطــرق وتحســين النقــل والتنقــل وتأميــن الفــراغ 
يعطــي للمــرأة فرصــة االســتمتاع بكافــة حقوقهــا.
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الهدف )13(: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره

• املنطقــة العربيــة مــن أكثــر مناطــق العــامل املهــددة مبخاطــر تغــر املنــاخ، وتفاعاتهــا  املختلفــة مــن 
ارتفــاع يف درجــة احلــرارة وتهديــد للمناطــق الســاحلية وازديــاد حــدة اجلفــاف والتصحــر وشــح املــوارد 
املائيــة وزيــادة ملوحــة امليــاه اجلوفيــة وانتشــار األوبئــة واآلفــات واألمــراض علــى حنــو غــر مســبوق.

• يهدد تغير المناخ بتعميق عدم المساواة في النوع االجتماعي وتفاقم الفقر بالمجتمع.

• المــرأة هــي المتضــررة بدرجــة أكبــر مــن الرجــل مــن مخاطــر تغيــر المنــاخ و يرجــع ذلــك الــي ثاثــة أســباب، هــي عــدم 
المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد ، تدنــي الفــرص القائمــة لتحســين ســبل المعيشــة الحاليــة وتطويــر ســبل العيــش 

ــرار. ــع الق ــة، البعــد عــن المشــاركة فــي صن البديل

• إن أفقــر الفئــات االجتماعيــة واالقتصاديــة عــادة مــا تكــون األكثــر تضــررا واألقــل قــدرة علــى التكيــف. وحيــث أن المــرأة هــي 
أكثــر قابليــة للفقــر مــن الرجــل فهــي  تشــكل النســبة الكبيــرة مــن هــذه الفئــات ســواء فــي المجتمعــات الريفيــة أو مجتمعــات 

حرفــة الصيــد والرعــي أو فــي األحيــاء الفقيــرة والعشــوائيات فــي المــدن.

• أن بنــاء القــدرة علــى المجابهــة يتطلــب نوعيــن مــن إجــراءات التكيــف، إجــراءات تهــدف إلــى ضبــط وحمايــة النظــم المعيشــية 
جــراءات تركــز علــى الحــد مــن الدوافــع الكامنــة وراء قابليــة التضــرر مــن تغيــر المنــاخ. مــن تأثيــرات محــددة لتغيــر المنــاخ، واإ

ــي  ــة االســتهاك، وبالتال ــع عجل ــي دف ــب النســاء دورا رئيســيا ف • تلع
باإلنتــاج، نحــو أنمــاط أكثــر اســتدامة، حيــث  تشــير الدراســات إلــى 
أن أنهــا هــي المســؤولة عــن شــراء 80% مــن البضائــع لألســرة. 
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الهدف )14(: حفظ المحيـــــــــطات والبحــــار والموارد البحريـــــة
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

ــد  ــاهم اىل ح ــامل, وتس ــم دول الع ــادي ملعظ ــاج االقتص  يف االنت
ً
ــيا ــاحلية دورا أساس ــق الس ــب املناط • تلع

كبــر يف الناتــج احمللــي للــدول، اال ان التلــوث و حتميــض احمليطــات أدى اىل خــروج النظــم االيكولوجيــة 
البحريــة عــن توازنهــا.

• يمثلــن النســاء %47 مــن الذيــن يعملــون فــي قطــاع االســماك ، و ينخفــض أجرهــن حوالــى %64 أقــل عــن أجــر الرجــل 
عــن نفــس العمــل فــي قطــاع االســتزراع الســمكي.

ــم  ــر مائ ــه تخصــص غي ــى ان ــة عل ــي المناطــق العربي ــة ف ــوم البحري ــي مجــاالت العل ــى انخــراط المــرأة ف • مــا زال ينظــر ال
لقدراتهــا الفســيولوجية والبيولوجيــة، ممــا يحــد مــن مشــاركتها.

• المرأة عنصر قوي وفاعل للتغيير اإليجابي للحد من مخاطر تغير المناخ 
حيــث أن تدريــب المــرأة بشــكل مســتمرة علــى تفهــم مخاطــر تغيــر المنــاخ 
واألحداث المناخية المتطرفة، و تزويدها بالمعلومات والممارسات الجيدة، 
يمكنها من  أن تلعب دورا أساسيا في ترشيد استخدام الطاقة و الحد من 
االنبعاثــات عــن طريــق اســتخدام األجهــزة الكهربائيــة الموفــرة للطاقــة، كمــا 
انها ستقوم بتعليم أبنائها ومن حولها السلوك األخضر الستخدام الطاقة. 
كمــا يمكــن للمــرأة أن تكــون فاعلــة ومؤثــرة في التحول إلى مصادر وتقنيات 

الطاقة المتجددة، وخاصة على مســتوى األســرة والمســتوى المحلي.

• إذا ما أعطيت المرأة المعلومات واإلرشادات الصحية  للوقاية من المخاطر 
الصحيــة لتغيــر المنــاخ يمكنهــا أن تقلــل مــن حــدوث اإلصابــات الناتجة عن 
ــار  ــة المرضــى وكب ــاع درجــات الحــرارة. بصفتهــا المســئولة عــن رعاي ارتف
الســن واألطفــال، كمــا يمكنهــا أن تمنــع وتحــد مــن انتشــار األمراض المعدية 

المنقولة بالمياه.  

• توفيــر قــدر كاف مــن التعليــم الجيــد للنســاء سيســاعد علــى بنــاء شــبكات 
الســامة ضــد الكــوارث فــي المجتمــع.

• تمكين النســاء الريفيات و تعزيز مشــاركتهن في قوة العمل الزراعي يعزز 
التنمية الزراعية المستدامة.  

• التمثيــل الجيــد للنــوع االجتماعــي ضمــن كل األطــر المعنيــة بتغيــر المنــاخ 
ســيحد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة ويجعــل المجتمــع أكثــر قــدرة علــى 

الصمــود أمــام تأثيــرات تغيــر المنــاخ.
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الهدف )15(: حمايـــــة النــــظم اإليـــكولوجيـــة البريـــة وتــرميمها وتعزيز استخدامها على
دارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف  نحــو مســتدام، واإ

تدهــور األراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي 

• االمــن البيئــي هــو الســعي حنــو الرقــي باإلنســان وصــون الطبيعــة مــن اجــل حتقيــق تنميــة مســتدامة 
ــة  ــرن بتوخــي العدال ــد ان تق ــة التــي يعيــش فيهــا، و ال ب ــوارد التــي ميتلكهــا والبيئ ــه بامل يف عاقت

.
ً
االجتماعيــة والتــي تضمــن محايــة حقــوق النســاء و الرجــال معــا

• ان التصحــر والجفــاف مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه المنطقــة. حيــث ان ثلــث االراضــي الصحراويــة فــي العالــم تقــع  
ضمــن البلــدان العربيــة وتشــكل تقريبــا %90 مــن المســاحة االجماليــة للعالــم العربــي. 

• النســاء هــّن اقــل قــدرة علــى التعامــل مــع تأثيــرات تدهــور األراضــي والتصحــر عنــد عــدم الحصــول اآلمــن والســيطرة علــى 
ادارة المــوارد الطبيعيــة.

• إن تفاقــم الهجــرة الداخليــة والخارجيــة بســبب تدهــور االراضــي ومــن أجــل ضمــان فــرص العمــل مــن شــأنه ان يفاقــم العــبء 
علــى النســاء ويضطــر االطفــال وخاصــة الفتيــات إلــى تــرك التعليــم للعمــل فــي األنشــطة الزراعيــة لتوفيــر االمــن الغذائــي 

ودخــل االســر بســبب غيــاب رب األســرة خــارج القريــة. 

• إن فقــدان أو انخفــاض االنــواع المحليــة مــن النباتــات التــي تســتخدمها النســاء فــي األمــن الغذائــي ألســرهن يجعلهــن اكثــر 
عرضــة لإلصابــة بمشــاكل التغذيــة.

• يعتبــر عمــل المــرأة فــي مجــال اإلدارة الســاحلية المتكاملــة، هــو 
والبيئيــة،  االقتصاديــة واالجتماعيــة  الناحيــة  مــن  لقدرتهــا  تدعيــم 
حيــث تدعــو بشــكل عــام للحفــاظ علــى المحيطــات بهــدف االســتغال 
االمثــل للمــوارد الســاحلية ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة، كمــا 
يعطــي مؤشــرًا واضحــًا علــى تفهــم المــرأة بدورهــا فــي بنــاء المجتمــع 
وقدرتهــا علــى المشــاركة الحقيقيــة فــي التنميــة خاصــة إذا مــا أدركنــا 
أن دورهــا فــي هــذه المؤسســات فــي تطــور مســتمر نظــرًا لمــا وصلــت 

إليهــا المــرأة العربيــة مــن قــدرة علــى األداء.  
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الهدف )16(: السام والعدل والمؤسسات القوية

• يف املنطقــة العربيــة، تظــل هنــاك حمدوديــة يف متثيــل املــرأة داخــل القضــاء و هــذا مــن شــانه ان يؤثــر 
علــى فقــه القضــاء ذاتــه يف القضايــا التــي ختــص املــرأة.

• ال زالت المرأة تعاني من األمية القانونية فتجعل معرفتها بحقوقها محدودة إن لم تكن منعدمة.

• المــرأة هــي أكثــر المتضرريــن مــن الصراعــات و النزاعــات المســلحة حيــث انهــا ال تمتلــك المــوارد التــي تحميهــا مثــل الرجــل، 
لــذا تشــكل مــع أطفالهــا غالبيــة الاجئيــن ومــن ال مــأوى لهــم. وتتعــرض المــرأة إلــى أســوأ أنــواع العنــف كمــا تعانــي فــي 

مناطــق النــزاع المســلح مــن غيــاب الخدمــات األساســية أو التعويضيــة.

ــوع  ــى الن ــي ذلــك العنــف القائــم عل ــا ف ــف بم ــع أشــكال العن • يتــم تحقيــق الهــدف مــن خــال حمايــة كل البشــر مــن جمي
االجتماعــي.

• تعيــش النســاء فــي المنطقــة العربيــة فــي ظــروف اقتصاديــة هشــة إمــا بســبب فقدانهــّن االســتقالية االقتصاديــة أو بســبب 
محدوديــة دخلهــّن  أو كذلــك بســبب مــا تتعــّرض إليــه مــن عنــف يتمثّــل فــي اجبارهــا علــى تســليم جــزء مــن دخلهــّن أو كّلــه 

إلــى الــزوج أو األب أو األخ.

• فــإن محــور تحقيــق المســاواة فــي النــوع االجتماعــي هــو شــرطًا 
ادمــاج  الوقــت  وبــذات  الخامــس عشــر  الهــدف  لتحقيــق  اساســيًا 
النســاء وتمكينهــن واالســتفادة مــن معارفهــن المحليــة فــي الحــد مــن 
التصحــر وبالتالــي تخفيــف األعبــاء علــى اســرهن ممــا قــد يتيــح 
لهــن فرصــة االنخــراط فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال 

المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والتعــادل فــي تدهورهــا.

• إدمــاج المــرأة وتمكينهــا مــن المشــاركة فــي مواجهــة مشــكلة تدهــور 
األراضــي والتصحــر يســاهم فــي االســتفادة مــن خبــرة المــرأة المحليــة، 
وتتيــح لهــا الفرصــة لانخــراط فــي المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة 

والتعــادل فــي تدهــور األراضــي.

اقصاء المرأة من عمليات التنمية أدى إلي

٨٠٪ من الاجئين من النساء واألطفال
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الهدف )17(: شراكات من أجل األهداف

• ال ميكــن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف العــامل العربــي إال مــن خــال التــزام قــوي بالشــراكات  
اإلقليميــة والعامليــة ضمــن مقاربــة متكاملــة تشــمل كافــة األهــداف.  

ــي  ــدان ف ــدرات البل ــة ق ــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي يجــب ان يتمحــور حــول تقوي ــة عل • إن تنشــيط الشــراكات التنموي
ــى المدييــن المتوســط والطويــل ضمــن الهيكليــة  ــد أولوياتهــا علــى المــدى القصيــر، ومــن ثــم وضــع اســتراتيجية عل تحدي

ــة المســتدامة.  العامــة ألهــداف التنمي

• يجــب علــى البلــدان ان تقّيــم القــدرات المؤسســاتية لوزاراتهــا ومؤسســاتها العامــة مــن اجــل تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات 
وطنيــة هادفــة فــي إطــار أجنــدة التنميــة الجديــدة. وهنــا، يبــرز دور مكاتــب اإلحصــاءات الوطنيــة، كهيئــات رئيســية مســؤولة 

عــن تجميــع ونشــر البيانــات.

• ان وجــود قضــاء مســتقل ومحايــد، بفــرض احتــرام أحكامــه مــن 
قبــل جميــع ســلطات و أفــراد المجتمــع، مــن شــانه أن يضمــن للمــرأة 
خروجهــا مــن دائــرة الفئــات الهشــة وتمكينهــا لتكــون قــادرة علــى دفــع 

عجلــة التنميــة اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا.








