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 :  مشروعان إق ليميان   

المرأة العربية وخطة التنمية 

 في اإلعالم المحلي  2030

المساواة بين الجنسين في 

دور المجتمع : 2030أجندة 

 المدني واإلعالم 



 .  1المشروع   

 في اإلعالم المحلي  2030المرأة العربية وخطة التنمية 



في اإلعالم المحلي   2030المرأة العربية وخطة التنمية    
 

ضعف رصيد المعلومات والبيانات في البحوث السابقة •
حول موضوع المرأة واإلعالم واقتصارها، في أغلب 

األحيان، على رصد حضور المرأة وصورتها في المضامين 
 اإلعالمية، 

ضرورة التعريف بمشاغل المجتمعات المحلية إثر التحوالت •
االجتماعية والسياسية التي تلت الحراك الذي اندلع منذ 

2011، 

المنظومات الحقوقية والتشريعية باتجاه تخصيص تطوير •
المحلية بمكانة هامة في المنظومة القانونية  الحوكمة

التغيرات التي شهدها والتشريعية في الدول العربية إثر 
 المنطقة، 

 



 

 

 اإلعالم المحلي العربي، مشهد في حالة تشكل
 



في اإلعالم المحلي   2030المرأة العربية وخطة التنمية    
 

ونماذج متنوعة من اإلعالم مكن التقرير من جمع تجارب •
 :منهاالمحلي في المنطقة العربية يمكن أن نستنتج 

تصاعد حضور اإلعالم المجتمعي في تونس واإلعالم الخدمي   •
في مصر واإلعالم الثقافي في لبنان واإلعالم التنموي الرسمي 
في السودان واإلعالم  السياسي في فلسطين وتواصل غلبة 

 .اإلعالم المركزي في العربية السعودية

المعلومات في هذا المجال وعدم توفر المراجع شح •
 :   والمهنيةوالمعطيات، حتى لدى المؤسسات الرسمية 

 اهتمام الباحثين بهذا المجال ضرورة •
التطور المتسارع والتحوالت الجذرية التي يشهدها •

لها التأثير المباشر على المشهد اإلعالمي والتي سيكون 
تشكل الشأن العام العربي عموما والمرأة والمساواة بين 

 .  الجنسين ضمنه خصوصا
 

 



 

 المستدامة والمحليات، تناول إعالمي شمولي  التنمية  
 للخصوصيات  وتجاهل  

 



في اإلعالم المحلي   2030المرأة العربية وخطة التنمية    
  

   :تبينخالل التحليل الكيفي لنتائج الحوارات المعمقة من 
وضوح المفاهيم الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لدى عدم •

  والرائدات محليا  ات/الصحفيين
التنمية  نظرة تقليدية في التعاطي مع موضوعاتواصل اعتماد ت•

ات والقائمين على قاعات التحرير وظيفة /نيالصحافي اختصاروالمحلية 
اإلعالم في التفسير واإلبالغ حول منجزات الدولة في المجال 

التنموي، دون التعمق في ماهية أهداف التنمية المستدامة أو 
 .  المشاغل المطروحة على المستوى المحلي

تأخذ بعين االعتبار المشاغل المحلية التي عالمية اإلمعالجة غياب ال•
 .الخصوصية

مع  شموليها اللمشاغل المحلية في بعدلقاعات التحرير  ناول ت•
 .تواصل التركيز على الشأن السياسي المركزي

عدم إضفاء  الرائدات المحليات البعد التنموي على ما يقمن به في •
 الميدان 

 
 



في اإلعالم المحلي   2030المرأة العربية وخطة التنمية    
 

اهتمام خاص بأهداف التنمية المستدامة أي يبرز لم •
اليومية للمواطن أو تلك المشاغل خاصة لجهة التي 

التي من شأنها أن تدعم النهج التشاركي في إدارة 
  ،المحليالشأن 

، هي ذاتها، نجدهاالتي  للمرأةالكلي لتغييب شبه ا•
تستبطن النظرة التقليدية وال تبدي قراءة نقدية لهذه 

 ،تعديلهاالتوجهات أو محاولة 

في الب األحيان غالمرأة في  ر اهتماماحصان واصلت•
المجاالت التقليدية، مع اهتمام نسبي بمجاالت العمل 

    .المدني

 



كمحللة ومعلقة على األحداث المحلية المرأة تماما تقريبا غياب •
 ،2030المرتبطة بأهداف أجندة 

الرجل بهذه النماذج من األشكال الصحفية واإلعالمية استئثار •
التي تصنف كنماذج إعالمية المرموقة تدلل على سلطة القرار 
داخل المؤسسة اإلعالمية وقاعة التحرير وتؤثر في مساقات 

 العام، صياغة الرأي 

تواصل المعالجة النمطية لمشاغل المرأة من خالل اعتمادها •
   ،المرأةهي ذاتها كمصدر أساسي لألخبار حول 

حضور المرأة على المواضيع التقليدية كالصحة والتعليم  اقتصار •
 نجابياإلوالشؤون المنزلية وكافة المسائل التي تهم الدور 

 .للمرأة

 

في اإلعالم المحلي   2030المرأة العربية وخطة التنمية    
 



في اإلعالم المحلي   2030المرأة العربية وخطة التنمية    
 
 

، في هووموقع المرأة في اإلعالم المحلي  تهميشتواصل •
الواقع، المرآة العاكسة للفرص المهدورة في مجال اإلدارة 

التشاركية للشأن المحلي التي تفترض االستفادة من كافة 
 ،المجتمعاإلمكانات المتاحة في 

وجود إضاءات متاحة، وإن كانت محدودة، لنجاحات للمرأة في •
اإلذاعة المحلية، بما في ذلك في المجال السياسي، يمكن أن 

تستثمر لتطوير حضورها في اإلعالم المحلي عامة، وكذلك 
على مستوى النفاذ والمساهمة في إدارة الشأن المحلي، 

 .عموما

 

 



 

 

 اإلعالميوالتعاطي  المرأة  
 أهداف التنمية المستدامة  مع  

 



في اإلعالم المحلي 2030المرأة العربية وخطة التنمية    
 

 :أبرز التقرير 

الجديدة التي تتوفر للمرأة لتقديم اإلضافة في اإلمكانات •
 بهاإدارة الشأن المحلي وتفعيل االستراتيجيات التنموية 

خالل طرق معالجتها لمشاغل محيطها وطرقها من 
   ،التقليديةلمسائل مختلفة عن المواضيع 

المرأة على المستوى المحلي  بمبادرتها إثارة تميز •
ذلك إدارة الموارد الطبيعية وحماية من  مجددة،مواضيع 

البيئة، وهي من األوليات المستحدثة والمسائل الجديدة 
  .العالميالتي أصبحت تشغل بال الرأي العام 

 



 .  2المشروع   

 دور المجتمع المدني واإلعالم  : 2030المساواة بين الجنسين في أجندة  
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المنهجيةالنق اط    
المعتمد للتنمية  المفهوميمع توضيح اإلطار  2030ربط التقرير بأجندة 1.

المكون من خمسة أبعاد مقابلة للمجاالت الخمس الرئيسية الواردة في 
 ،2030أجند 

االنطالق من واقع مجتمعاتنا وبلداننا في عملية التفكير أهمية 2.
 . والتحليل وتكييف األجندة العالمية

االزدها
 ر

الكوك
 ب

 السلم

الشرا
 كة

المجاالت بحسب  الناس
2030 جندةأديباجة   

 البعد 

اإلقتصاد
 ي

البعد  
 البيئي

البعد 
السيا
 سي

البعد 
 الثقافي

البعد  
اإلجتماع
 ي

مكونات مفهوم 
 واستراتيجيات التنمية 



 المستدامةتحديات التنمية  : األولالفصل    

السياق 1.
 العام 

التحديات 2.
القديمة 
 الجديدة 

التحديات 3.
 المستحدثة 

االحصاءات 4.
في خدمة 

:  التنمية
تحد من 

 نوع خاص 

 

   :التحديات من فئتان

  السياسية فيها وما الهيكلية التحديات هي األولى -1

 العولمة، بتوجهات المرتبطة االجتماعية/واالقتصادية

 خاص بشكل التوقف وتم .والالمساواة الفقر وتحدي

 فقرات فخصص بالديموغرافيا، المرتبطة التحديات عند

   .والمسنين والنساء الشباب هي سكانية فئات لثالث

 المجتمعي التفكك مستوى مثل مستجدة الثانية -2

 ،2010 بعد التحول ومسارات الحروب، عن الناجم

  القائمة النزاعات بحل المتعلقة المستقبلية واآلفاق

 ومراعاة الحروب أسباب معالجة ضرورةو اإلعمار، وإعادة

 سياسات في السالم وبناء والمصالحة العدالة متطلبات

 .اإلعمار إعادة

  .المنطقة في اإلحصاءات بمشكلة المرتبط التحدي -3

 متوفرة الخطة مؤشرات من بالمائة 40-45



 ملخص تحديات المنطقة العربية

نسبة انخفاض -
المرأة مشاركة 
 االقتصادية

تحسين -
اإلنتاجية، وزيادة 

 المستداماإلنتاج 

التنويع  -
االقتصادي 
 .والتكنولوجيا

التكامل -
االقتصادي 
 .اإلقليمي

المشاركة  -
االقتصادية 

النشطة في 
 .االقتصاد العالمي

من االنتقال  -
  الريعياالقتصاد 

اقتصاد  ى لإ
 . تضميني منتج

ثنائية تجاوز  -
القطاعات الحديثة 

 .والتقليدية

نظم اعتماد  -
ضريبية عادلة 

 .الالمساواةتقلص 

تحديات 
 اقتصادية

  الفقر -
 والالمساواة

التشغيل  -
 والعمل الالئق

التمييز ضد  -
 المرأة والشباب

الحماية  -
االجتماعية 

 للجميع

التفكك  -
 االجتماعي 

ضبط النمو  -
 السكاني

الشباب، نسبة  -
 والمسنين

الهجرة والنزوح  -
 واللجوء

النمو الحضري  -
المتسارع والتوزع 

 السكاني

تحديات 
 اجتماعية

الغذائي ألمن ا-
والزراعة 

 .المستدامة

إدارة الموارد -
 .المائية

الطاقة -
 .المستدامة

الحفاظ على  -
الموارد الطبيعية 

 التلوثوالحد من 

ترشيد  -
االستهالك 
والتحول 

السلوكي نحو 
نتاج إتقليص 
 .  النفايات

اإلدارة -
المستدامة 

للمدن 
والمستوطنات 

 .  البشرية

القدرة على بناء -
مواجهة الكوارث، 

بما في ذلك 
 .التغير المناخي

 تحديات بيئية

االحتالل -
اإلسرائيلي 

العربي والصراع 
 .اإلسرائيلي

الشاملة الحروب -
في أكثر من 

دولة، بأبعادها 
  الدولية

 .واإلقليمية

حاالت النزاع  -
والتوترات األمنية 
او عدم االستقرار 

 .الموضعي

المشكالت  -
األمنية المتعلقة 

بالحركات 
المسلحة 
المتطرفة 

 .رهابيةواإل

الالجئين معضلة  -
والنازحين 

 . والمهجرين قسرا

تحدي السلم 
 منواأل

  التحول-
السياسي 

والمؤسسي 
الديمقراطي 

بما ، 2011بعد 
فيها التغييرات 

الدستورية 
 .والتشريعية

احترام  -
منظومة حقوق 

نسان، اإل
دماجها في إو

الممارسة 
 .والتشريع

بناء الدولة  -
وجهازها 

المحايد القائم 
على المواطنة 
وعلوية القانون، 

ومكافحة 
 .الفساد

تطوير -
المؤسسات 
اإلقليمية 
و انسجاما 
  الحوكمة
 .الرشيدة

 الحوكمةتحدي 
 الرشيدة

 صالح التعليمإ-

تطوير  -  
الجامعات ومراكز 

 .البحث

ترسيخ  -
منظومة قيم 

حقوق االنسان 
 .والتنمية

منظومة صالح إ -
واإلصالح القيم 
 .  الديني

تحويل  -
المرتكزات 

الثقافية للتمييز 
 .  ضد المرأة

هياكل تطوير  -
التعليم 

والصحافة 
والمؤسسات 

المعنية بشؤون 
الثقافة واالعالم 
والتربية والتعليم 

والشؤون 
 .الدينية

تحديات معرفية 
 ثقافية



ومنظور المساواة بين الجنسين   2030أجندة  : الثانيالفصل    

من الهدف 1.
الثالث لأللفية 

إلى الهدف 
الخامس 

للتنمية 
 المستدامة

الديباجة 2.
 واإلعالن

عن الهدف 3.
: العاشر

 المساواة

وضع المرأة في 4.
ارتباطه بالهدف 

 الخامس 

 

 في تقدم دينامية ووجود قطاعي تقدم مؤشرات جود لحظ1.

 بالركود تتميز كانت الغالبة الدينامية أن إال البلدان، بعض

 .بالتراجع يكن لم إن والبطء،

 الجنسين، بين المساواة لمسألة 2030 أجندة مقاربة عرض2.

 (الجنسين بين المساواة عن) الخامس الهدف بين والربط

 األهداف، وباقي (عام بشكل المساواة عن) العاشر والهدف

   .ومؤشراته ومقاصده الخامس الهدف بالتفصيل تناول كما

 نظر وجهة من خالفية مسألة الجنسين بين المساواة مسألة3.

 المدني المجتمع أن يعني الذي األمر واألطراف، التيارات بعض

 مسار في ومقاومة معيقات تواجه سوف الحقوقية والحركات

 استراتيجيات أبرز الفصل واستعرض المساواة، نحو التقدم

 .تالفيها كيفية إلى وأشار المقاومة

 في القاعدية الجمعيات عمل عن مصر من حالة دراسة4.

  وبين النصوص بين الفجوة أظهرت الجنسين، بين المساواة

 الناس مع القاعدية المنظمات تعامل في يتجلى كما الواقع

   .والتمكين المساواة لموضوع الشعبية وتصوراتهم



 بين النصوص والواقع
نغير أوضاع النساء في لكي »

القرية، علينا أن نعالج بطالة 
الشباب ونحسن المواصالت 

ونمد شبكة طرق ونطور 
المدراس ونقدم حماية أمنية 
حقيقية لمنطقتنا النائية، ثم 

في نفتح مواقع عمل للنساء 
يشغلها الذكور التي الشركات 

  جمعية هل هناك . فقط
يمكنها تحقيق ذلك بدون دولة 
معنية فعال بالقضاء على الفقر 

 «؟وبتمكين نسائها ورجالها
 عضوة مجلس إدارة جمعية محلية



 الحروب والنزاعات وأثرها على وضع المرأة  

التنمية   1.
والسلم 
وأجندة 

2030 

المرأة 2.
مساهمة 

في بناء 
السالم 

:  أيضا
اآلليات 
 األممية

 

 حاالت تواجه التي البلدان ألوضاع الفصل عرض1.

 على ذلك وأثر وضعها عن وأمثلة العنف من متطرفة

 وسوريا العراق إلى فلسطين من والنساء، المجتمع

   .الخ...واليمن

 عن موسعة حالة دراسة أيضا القسم هذا تضمن2.

 األسباب حللت غزة في للمرأة السياسية المشاركة

 االحتالل من بدءا المشاركة، من تحد التي المتداخلة

 البطريركية والثقافة السياسي االنقسام إلى وصوال

 تشكل خصوصيتها، من الرغم على وهي .الذكورية –

 كل بين المشتركة المتداخلة العوامل لهذه نموذجا

  حرب حاالت تعيش التي السيما العربية، المجتمعات

 .معممة داخلية نزاعات أو



  نموذج من آثار الحرب على التعليم

 النارفي خط التعليم 

 2015 أيلول /سبتمبر 3 في للطفولة المتحدة األمم منظمة عن صادر تقرير أكد

 األوسط الشرق منطقة في الداخلية الصراعات أن "النار خط في التعليم" بعنوان

 كل    في المدارس في التعليم تلقي من طفل مليون 13.4 عن يقل ال ما منعت

 من %40 نسبة يعادل بما السودان وجنوب وليبيا واليمن والعراق اسوري من

 3.1 التعليم من وتسرب الدول، هذه في الدراسة سن في األطفال عدد إجمالي

 في طفل مليون 2.9و العراق، في طفل ماليين 3و السودان، في طفل ماليين

 في السوريين الالجئين تمركز ومناطق سورية في طفل مليون 2.7و اليمن،

 عن يقل ال ما تدمير تم كما .ليبيا في طفل مليون 2و ومصر، وتركيا ولبنان األردن

 وليبيا واليمن والعراق سورية من كل    في تعليمية ومنشأة مدرسة 8850

 ذلك، إلى يضاف .التعليمية للمنشآت المستمر االستهداف نتيجة والسودان

 أمانا   أكثر لمناطق للنزوح يضطرون الذين ات/المعلمين كادر من المدارس إفراغ

 حدث كما المشتعلة البؤر في التعليمية المنشآت بعض إغالق إلى يؤدي مما

 تعليمي مستشار 523و معلم 52500 عن يقل ال ما ترك حيث سوريا، في

 داخلي ا   النزوح أو الجوار دول إلى اللجوء وفضلوا المشتعلة، المناطق في عملهم

 .أمنا اكثر أخرى مناطق الى

  



  أسئلة جديدة: « الربيع العربي»بعد    لمجتمع المدنيا: الفصل الرابع
  المجتمع .1

 بعد المدني
 :العربي الربيع
 جديدة أسئلة

  منظمات .2
 بأدوار قديمة
 جديدة

  نظرة .3
 :مستقبلية

 المجتمع
 أي المدني،

 وأي أدوار
 خيارات؟

 

 الربيع» بعد المدني المجتمع في الجديد الفصل تناول1.

 .«العربي

 المنظمات ودور ،2011 عام الشعبي الحراك طبيعة حلل2.

  األسئلة طرحو فيه، والجديدة القديمة المدنية

 بأدوار المدني المجتمع قيام اقتضت التي المستجدة

   .السابقة الحقبة في أولوية لها تكن لم جديدة

 في الجديدة الحركات عن كثيرة أمثلة الفصل هذا تضمن3.

 حالة دراسة تضمن كما .وتونس والمغرب ولبنان مصر

 مثاال تشكل التي تونس في المدني المجتمع تطور عن

 من التقليدية األشكال وتفاعل تعايش عن معبرا

 والحركات الممأسسة والجمعيات النقابية المنظمات

 الجديدة

 التشبيك تطوير بكيفية تتعلق مقترحات الفصل قدم4.

 .الحاصل التغيير لمتطلبات واالستجابة



 خالصات بشأن دور المجتمع المدني
الهوة بين المنظمات التنموية والحقوقية النمطية ردم ضرورة •

بما هو شرط ، والبرلمانات الجديدةوالحركات  الممأسسة
ضروري لنجاح المهمات التحويلية بشكل خاص، والتأثير في 

 .  السياسات
 

 إن اعتماد النقابات للفكر التنموي الحديث من شأنه تطوير
أساليب عملها، كما من شأنه تخصيب الفكر التنموي نفسه 
بالواقعية واالستجابة لحياة الناس الفعلية، وتعزيز فرص نجاح 

 . التشبيك مع المنظمات األخرى

 أشكال متقدمة من التنسيق والتكامل والتشبيك الفعال ضرورة اعتماد
بين المكونات الكبرى لمنظمات المجتمع المدني، السيما خروج 

والمنظمات البيئية والمنظمات ( وضمنها النسوية)المنظمات الحقوقية 
التنموية والنقابات، كل من دائرته الخاصة ومطالبه الخاصة للتالقي 

في فضاء التنمية والحقوق المشترك، بما في ذلك التالقي مع 
المهام  حوهذا يعظم فرص نجا. الجمعيات الخدماتية والخيرية والنقابات

 .التحويلية للمجتمع المدني

 



تجارب ميدانية: التنمية المحلية  : الفصل الخامس  

 عن 1.
 الالمركزية

 والتنمية
 المحلية

  المرأة2.
 واألرض
 والتنمية

 تجارب3.
 تنمية

 في مكانية
 الريف

 والحضر

 

 المستوى ناولتل الخامس الفصل خصص

 والتنمية الالمركزية مفهوم من بدءا المحلي

 ويبدأ .المحلي اإلعالم دور إلى وصوال المحلية،

 إلى سريعا ينتقل ثم المفاهيم، بتوضيح الفصل

  .منه األكبر الجسم تشكل التي التجارب عرض

 الموارد إدارة في المرأة دور عن أمثلة هنا وثمة

 إدارة السيما المحلي، المستوى على الطبيعية

 موقع عن تجربة يعرض ثم األرض، وملكية المياه

 ضمنها ومن المغرب في الريفية التنمية في المرأة

 قرية تتناول تونس من ثانية وتجرية التعاوني، العمل

 النساء بين العالقات على وتأثيرها الدويرات

   .والرجال



2030وأجندة  والمرأة  عالم  اإل  
 

 

 

 

 

     

        

       

       

         

      

      

         

        
  

 
  
  
  

  
 

  
  

  
 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 
  
 
  

  
  

  
 

 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 

 

  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
 
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
 
 
  
  
  
 
  

 

 د ر المر   في التنمية الم لية

 القنوا   ا ليا 



 2030 وأجندة  والثق افة  الجنسين  بين  المساواة :السادس  الفصل
 السجال مالمح من 1.

 الراهن الثقافي

 في  التنمية الثقافة2.

 العربية البلدان

   جند  في الثقافة3.

2030 

 المجتمع منظور4.

 التصدي :المدني

 الثقافية للمرتكزا 

 للتمييز

 

 في الثقافي للبعد مخصص السادس الفصل

   التنمية

 واعتباره الثقافي البعد أهمية عن نظري مدخل1.

   التنمية، مكونات أحد

 التصدي لضرورة المدني المجتمع منظور عرض2.

  .المرأة ضد للتمييز الثقافية للمرتكزات

   :مثلةأ3.

 يعبر هو بما والمساواة الفردية الحريات لجنة تقريرأ-

   جديدة؛ ومقاربة هام وحقوقي ثقافي مضمون عن

 الهوية خطاب استخدام عن نموذج عرض ب-

   ؛2030 أجندة رفض في الدينية والخصوصية

 نسبيا المتحفظ الموقف تظهر حالة دراسة عرضت-

 إزاء واإلعالم النسائية والجمعيات السياسيين عن

   .بالبشر باالتجار المتعلقة الحساسة القضايا بعض



 للمرتكزات الثق افية للتمييز ضد المرأة  يالتصد



التحديات  : التقرير    استخالصات  
مثلث الثالثة األكثر أهمية التي تعيق التنمية في البلدان العربية هي التحديات  -

.  والذكوريةالثقافة البطريركية  –ضعف أو غياب الديمقراطية  –الحروب 
فالحروب والنزاعات والتطرف واإلرهاب تشكل ذريعة للتراجع عن حقوق اإلنسان 

الرشيدة، السيما  الحوكمةوالمساواة بين الجنسين والديمقراطية ومتطلبات 
المشاركة وضمنها مشاركة فعلية للنساء وللمجتمع المدني؛ كما أن هذا الثنائي 

يساهم بدوره في إنتاج ثقافة متشددة وإقصائية وتعيد إحياء األفكار الماضوية 
 –ويساهم في تقليص دورها ( وفئات اجتماعية أخرى)التمييزية ضد المرأة 

 –السيما القيادي 
وتحليل مسارات تطور البلدان العربية والصراعات التي اخترقتها خالل الوقائع  -

بين تنامي خطر  «جدا»ترابط قوي وجود  بينت  ،العقود الثالثة األخيرة
 .االنزالق إلى الحروب والعنف والتطرف وبين الموقف من المرأة وحقوقها
فالتمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها وتوسع ممارسة العنف ضدها والتنظير لقبوله 

اجتماعيا وثقافيا، هو من اإلشارات المبكرة للذهاب نحو النزاع المجتمعي والحروب 
والتطرف، ومعالجة التمييز والعنف ضد المرأة ومقاومة مرتكزاته الثقافية 

كما أنه معيار . واالجتماعية هو بمثابة تحصين للمجتمع من خطر الحرب والتطرف
 .  لنجاعة وسالمة الحلول السياسية المطروحة وخطط إعادة اإلعمار

 
  



 رسائل التقرير  

  
الفشل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يعتبر فشال ن إ

اجماليا للتنمية والتقدم الحضاري والمجتمعي برمته، وليس فشال او قصور في 
 .  احد االبعاد او القطاعات

  
الحروب واالحتالل والنزاعات المزمنة التي تعاني منها البلدان العربية، ال تدمر 
البنى التحتية والثروات المادية فحسب، بل هي بلغت مرحلة تفكيك البنى 

بذلك فهي ال تعتبر من . المؤسسي والنسيج االجتماعي، ومنظومة القيم نفسها
 .  معيقات التنمية، بل هي نقيض التنمية ونقيض التقدم االجتماعية والحضاري

 
ال تقتصر المشكلة على االنتشار الواسع للعنف ضد المرأة في مجتمعاتنا، بل ان 

المشكلة األخطر تتمثل في تشييع قيم وممارسات تتساهل مع هذا العنف، 
وظاهرة تفاقم العنف ضد النساء في . وتقبل به، ال بل تشرعه بأسباب مختلفة

ظروف الحروب والنزاعات، تلفت النظر كأن تعميم ثقافة قبول العنف ضد النساء 
في المجتمع هي بمثابة تحضير األرضية لالنتشار الالحق لألفكار والممارسات 

هو حالة متطرفة لثقافة بما المتطرفة والعنيفة ضد النساء وضد المجتمع برمته 
موجهة ضد فئة و أدنى أالعنف واالقصاء المقبولة عندما تكون في مستويات 

 .  ضد النساءو أمحصورة من المواطنين 
 

  



 رسائل التقرير  

  

التصدي المبكر للمرتكزات الثقافية للعنف ضد النساء، هو بمثابة تحصين ن إ•
ثقافة العنف واالقصاء بإشكاليها  لىإمسبق للمجتمع والمواطنين من االنزالق 

الحروب والنزاعات وتفكك حكم ثناء أالمتطرفة والعنيفة في مراحل الحقة، السيما 
 .  القانون وضعف المؤسسات

 
في التنمية في ( والثقافي)الدور الحاسم الذي يلعبه المستوى السياسي ن إ•

مهام مستجدة مام أالبلدان العربية، وضع المجتمع المدني وتشكيالته المختلفة 
مجتمعية عامة وسياسية، لم يكن بعاد أتتطلب منه لعب دور وطني تحويلي له 

 .  (وفي صلب مقاربتي حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي) قبلمطروحا من 
 
من متطلبات المرحلة، مد الجسور بين دور المنظمات غير الحكومية بالمعنى •

كما . والبحث األكاديميعالم اإلومجالي ، والبرلمانات  النقاباتالضيق، وبين 
والتقليدية، وبين  الممأسسةالعمل شكال أيتطلب مد الجسور والتكامل بين 
فرزه أهذا هو التحدي الرئيسي الذي . الشعبيةالحركات االجتماعية والحركات 

 .  2019، وموجته الثاني عام 2011في موجته األولى عام  «الربيع العربي»
  

 
 

 



   
، ومن ضمنها البعدين السياسي بعادأ 5اعتماد مفهوم التنمية المكون من ن إ•

التربوية داخل  –والثقافي، يعني إعطاء أهمية أكبر للعملية التعليمية 
 يلعب دورا حاسما في عالم اإلوفي هذا اإلطار، فإن . المؤسسات وخارجها

الرصد والتقييم للسياسات ونتائجها، وفي  لياتآالعام، وفي توفير الرأي تشكل 
إيجاد مساحة التفاعل والمشاركة الفعالة للناس في التأثير على مسار التنمية 

التقليدية والجديدة على حد عالم اإلويشمل ذلك وسائل . والتحول المجتمعي
 .  سواء

 
وتحقيق . للتفكير ورسم السياسات اعام اإطار يمكن أن تكون  2030 جندةأن إ•

االجندات التنموية يتم بالدرجة األولى على المستوى الوطني من خالل عملية 
البلد وواقع الدولية بما يتالءم  جنداتاألتملك وطنية، وتكييف حقيقي لمضامين 

 .  وقدراته، بعيدا عن التقليد االعمى واالستنساخ ولوياتهأو
 

التنمية ال يلغي المسؤولية  جندةأعلى المستوى الوطني في تحقيق التشديد •
العولمة الراهنة تضيق الخناق على مساحة صنع ن أالدولية، ال سيما 

السياسات على المستوى الوطني، حيث ان األطراف القوية على الصعيد 
تلعب دورا نها أالعالمي قادرة على فرض قواعد االقتصاد والسياسية عالميا، كما 

حاسما في تحديد وجهة السياسات الوطنية في المجاالت االقتصادية 
 .  واالجتماعية، كما على مستوى األمن والسياسة

 رسائل التقرير  



 مبادرات ميدانية  : التطبيقي    الدليل
يتضمن  2030بين الجنسين في أجندة عن المساواة تطبيقي هو دليل •

أخرى إقليمية قامت  لىإدولة، إضافة  17مبادرة ميدانية وطنية من   44
هداف التنمية أعالم، في ارتباط مع كل بها منظمات المجتمع المدني واإل
 .  2030المستدامة المضمنة في أجندة 

تقديم مادة معرفية وعملية للمستخدمين هي الموجهة الفكرة •
التركيز على منظمات المجتمع المدني والمتدخلين على المتنوعين، مع 

 .المستوى المحلي

وكيفية التعامل مع مسألة عدم  2030الدليل بتقديم عام عن أجندة يبدأ •
واإلعالن، وخطة الديباجة : تجزئة األجندة وترابط مكوناتها األربعة وهي 

والمقاصد، ووسائل التنفيذ،  17األهداف ال  –التنمية المستدامة 
األجندة وترابطها أمر بالغ حاسم وااللتزام بوحدة . والمتابعة واالستعراض

في التخطيط التنموي وفي احترام مفهوم التنمية ومنظومة حقوق 
 .  اإلنسان



 عن الدليل
يتم التعامل مع األهداف والمقاصد ضمن مجاالت أو اقترح الدليل أن •

المجاالت )نفسها في الديباجة  2030إليها أجندة ، أشارت أبعاد معينة
التي يقابلها ( الشراكةالناس، الكوكب، االزدهار ،السلم، : الخمسة 

االجتماعي واالقتصادي والبيئي ) للتنمية األبعاد الخمسة 
والسياسي والثقافي، حيث التزم الدليل بهذا التحديد ألبعاد التنمية 

منظمات إقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وكان تتبناه اليوم الذي 
 . 2005إليه منذ عام مساهمة في التوصل لكوثر 



 مضمون الدليل
للتنمية المستدامة،  17هدف من األهداف ال عرضا مكثفا لكل الدليل تضمن •

شرح نص  فيهافي صفحة واحدة، ، لكل هدفحيث أورد المادة المخصصة 
نقاط ثم عرض لنقاط هامة وبعض النقد، ثم توضيح ، وشرحه ومقاصده الهدف
بالنسبة إلى المنطقة، مع سعي إلى توضيح بعد النوع التركيز 

 .  في كل هدف من األهداف الجندري/االجتماعي

يسبق عرض الهدف تقديم بعض البيانات الهامة على المستوى الدولي عن •
 .  الهدف، وما يقابلها من بيانات عن البلدان العربية

حالة أو مثل أو دراسة /مبادرةالنظري والنقدي، يقدم الدليل بعد هذا العرض •
إحدى الدول ، من تجربة أو مشروع، تتعلق بالهدف المعني أو أحد مقاصده

كلها بأمثلة مناسبة بمعدل مثل واحد  17الـ وقد تمت تغطية األهداف . العربية
 ،هدفعلى األقل لكل 

من الحياة التطبيقية المأخوذة الطريقة في عرض األهداف مع األمثلة هذه •
المحليين الفاعلين الواقعية، تقدم مادة مفيدة وواضحة للمستخدمين، السيما 

كما . للهدف، وكيفية ترجمته في العمل الميدانيأكثر عمقا من فهم تمكنهم 
تساعد الممارسين على استكشاف الروابط بين ما يقومون به فعليا من 

هداف التنمية المستدامة لجهة المضمون، بغض أمبادرات على األرض وبين 
 .النظر عن التسميات



 استخدامات الدليل

              ق ق   ن  ن

 الربط بين الهدف والمساواة بين الجنسين

          ب   

يستخدم للتدريب من 
قبل المدربات 

والمدربين، كما يمكن 
استخدامه ذاتيا من قبل 
الجمعيات والصحفيين 

 . فرادوالصحفيات، واأل

ف ومقاصدهااهدالتعريف باأل  

توثيق مبادرات منظمات المجتمع المدني 
 عالمواإل



المقاربة 
 1-المنهجية 

يعتمد الدليل إطارا مطورا 

لمفهوم التنمية البشرية 

المستدامة من خمسة 

عاد، بإضافة البعدين أب

 ىلإالسياسي والثقافي 

بعاد االقتصادية األ

.  واالجتماعية والبيئية

عاد المقابلة بوهي األ

للمجاالت الكبرى الخمس 

 جندةأالواردة في ديباجة 

2030  . 

يشدد الدليل أيضا على 

عدم تجزئة مكونات 

الديباجة  :  األربعة جندةاأل

اإلعالن، وخطة التنمية 

(  األهداف ومقاصدها)

ووسائل التنفيذ، 

 .  واالستعراض والمتابعة

 



-المقاربة المنهجية 
2 

يشدد الدليل على 

ترابط األهداف 

والمقاصد وتكاملها، 

 «صوابية»وعدم 

المجزأ عامل تال

 .  والقطاعي معها

عدم :  2030 جندةأ

يعني ذلك . حدأاستثناء 

ن المساواة بشكل أ

عام، والمساواة بين 

الجنسين وتمكين 

النساء والفتيات، هو 

 جندةفي صلب األ

ويخترق كل مستوياتها، 

نه معيار للنجاح أكما 

في مسار التنمية 

 .  عمال الحقوقإو

 



 (مثل الهدف األول)   البيانات التقديمية: 1 –هيكلة الدليل  

األمم موقع البيانات الدولية هي من 
المخصص ألهداف التنمية المتحدة 

البيانات العربية هي ما . المستدامة
 .يقابلها مما يتوفر إقليميا

  - 40المؤشرات المتاحة عربيا تمثل  
مؤشرات خطة التنمية فقط من %  45

 .  المستدامة
ثمة نقص في البيانات، وصعوبة في 

أو عليها من مصادر موحدة الحصول 
السيما متسقة بشأن مواضيع عدة، 

يتعلق األمر ببيانات مفصلة عندما 
اإلعاقة، أو الفئات ، أو حسب الجنس

العمرية، أو مستوى المعيشة، أو 
، أو الهجرة، أو المهيكلغير العمل 

إدارية بيانات مفصلة حسب تقسيمات 
 .فرعية
الجهد اإلحصائي يتطلب انتظام الوضع 
من أجل التوصل إلى أطر العربي 

موحدة أو مفهومية وأدوات قياس 
 . متسقة



 (مثل الهدف الثاني)عرض الهدف  : 2 –هيكلة الدليل  
 األرض والناس واألمن الغذائي

المركبة والقيام بالتعرف لحظ طبيعته بد من ال 
على األوجه األكثر أهمية لمشكلة األمن 

أو على النطاق البلد المعني الغذائي في 
 بد من تحديد المشكلة بشكلال . المحلي

ملموس، واالكتفاء بالقول إن هناك مشكلة أمن 
رسم غذائي دون تحديد طبيعتها ال يفيد في 

 .ألنه يمكن أن يعني أمورا متعددةالسياسات 
  )النباتي والحيواني(النشاط الزراعي مجمل 

الذي يعتبر بهذا الهدف والظروف المناخية، ترتبط 
وثيق الصلة بتوزيع األدوار االجتماعية واالقتصادية 

ويجب في . واضحوالرجال بشكل بين النساء 
هذه الحالة النظر إليه في ارتباطه بأنماط الحياة، 

بمعناها المتكامل، بما الريفية والمحلية وبالتنمية 
في ذلك ما يتصل باالستثمار الذكي للمحيط 

الحياة، وبتمكين المرأة هي مصدر والطبيعة التي 
والحفاظ على ديمومة وتطور العالقات االجتماعية 

 .واألسرية



 (مثل الهدف الرابع)المبادرة الميدانية  : 3 –هيكلة الدليل  
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