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من خالل عدسة المساواة بين الجنسين



تذكير سريع  حول قضايا المرأة

ويعني ذلك أن النساء . هو الهدف النهائي للتنمية المستدامة( gender equality)المساواة بين الجنسين •

ي التنمية والرجال يتمتعون بشروط متساوية لتحقيق حقوقهم اإلنسانية الكاملة وإمكانياتهم في المساهمة ف

.الوطنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واالستفادة من النتائج

ولضمان النزاهة ، . هي عملية اإلنصاف بالنسبة للنساء والرجال( gender equity)العدالة بين الجنسين •

ية التي تمنع يجب أن تكون التدابير متاحة في كثير من األحيان للتعويض عن األضرار التاريخية واالجتماع

.النساء والرجال من االنطالق من أرضية متساوية بينهما

منح النساء ستكون إجراءات العدالة مختلفة بالنسبة للنساء والرجال ، وغالبا ما ت: العدالة تؤدي إلى المساواة•

.  امتيازات لتحقيق المساواة على المدى الطويل



تذكير سريع  حول معنى دمج قضايا المرأة

ييم وتحليل وتحصل عملية الدمج عبر تق. الهدف منها تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة:وسيلة وليس غاية✓

.افيةتأثير أي عمل على وضع رفاهية المرأة والرجل في كل المجاالت وعلى صعيد جميع المجموعات االجتماعية والثق

ياسات والرجال في تحديد وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الساستراتيجية إلدراج اهتمامات وخبرات النساء هو •

.  والبرامج والمشاريع في جميع المجاالت

عملية في التشاور واإلدارة و( الرجال والنساء واألغنياء والفقراء والقديمة والشباب ، إلخ)يشمل جميع األشخاص •

قدّر وهو يقدم أساسا نهجا تعدديا ي. صنع القرار، وتعتمد على معارف المرأة ومهاراتها على قدم المساواة مع الرجل

م المساواة التنوع بين النساء والرجال على حد سواء ، والغرض منه هو أن النساء والرجال يمكن أن يستفيدوا على قد

.دون تمييز على أساس نوع الجنس

في السياسات والمؤسسات، حيث تتم األمور  gender neutral"المحايدة بين الجنسين"يسمى " سائد"هناك نهج ✓

.ين الجنسين، يعزز التفاوت ب" المحاي ّد  "التدخل . بطريقة معينة، لكن هذا النهج ال يأخذ تنوع األشخاص في االعتبار

رات الجنسانية وانما تجعل االعتباتحويل التدخل والسياسات لتصبح غير محايدة يهدف تعميم منظور دمج قضايا المرأة إلى✓

.جزءا من الحياة اليومية للناس



الجزء االول 

الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
تتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيا



تذكير بمقاصد الهدف الخامس

ضد جميع النساء والفتيات في كل مكانأشكال التمييزالقضاء على جميع ١-٥

واالستغالل ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشرالعنفالقضاء على جميع أشكال ٢-٥

الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

اسلية لإلناث، من قبيل زواج األطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه األعضاء التنالممارسات الضارةالقضاء على جميع ٣-٥

ع وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل األساسية، ووضالرعاية والعمل المنزلي غير المدفوعة األجر االعتراف بأعمال ٤-٥

عيد الوطنيسياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الص

صنع القرار في كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات٥-٥

الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

برنامج عمل وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية كفالة حصول الجميع على ٦-٥

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما



تذكير بمقاصد الهدف الخامس

لكية ، وكذلك إمكانية حصولها على حق المالموارد االقتصاديةأ إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في -٥

قوانين والسيطرة على األرض وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقا لل

الوطنية

يز تمكين المرأةالمعلومات واالتصاالت، من أجل تعزتكنولوجياب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة -٥

بين مساواةالسياسات والتشريعات للنهوض بالج اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز هذه -٥

المستوياتالجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع



تمرين حول دمج قضايا المرأة في الهدف الخامس

:  أربع مجموعات

(٣-١مقاصد )التمييز، العنف والممارسات الضارة -

(٥-٤مقاصد )التمكين والمشاركة االقتصادية  والعمل الغير مدفوع االجر -

(٦مقصد )الصحة الجنسية -
(ج-أمقاصد )وسائل التنفيذ -

ما هي نقاط القوة والضعف في هذه المقاصد والمؤشرات من منظار المساواة بين الجنسين؟1.

؟ كيف يمكن تطوير هذه المقاصد والمؤشرات2.



اقتراحات لتقييم مقاصد الهدف الخامس مع المؤشرات المطلوبة

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان١-٥

ي فإن مصادقة الدولة ومنهاج عمل بيجين، تحديداٍ بالمجال القانوني؛ بالتالالسيداويرتبط هذا المقصد مباشرة باتفاقية •
ى تحقيق هذا والتزامها بإعالن ومنهاج عمل بيجين يشير على مدالسيداوعلى االتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية 

يات القياس حاليا، القياس بسبب شمولية القوانين واالفتقار لمنهجالمؤشرات الكمية لهذا المقصد صعبةولكن . المقصد
:والتي هي طور التطوير لذلك يجب اعتماد تحليل نقدي ونوعي يرتكز على التالي

ومنهاج عمل بيجين بالسيداوتقييم التقدم المرتبط •

مراجعة التشريعات الوطنية وقياس مدى توافقها مع االتفاقيات الدولية•

رصد التنفيذ بحيث بتحليل الفجوة القائمة بين القانون والتطبيق في البلدان•

رصد االنتهاكات التي تقع عند تنفيذ القوانين•



القضاء على جميع أشكال العنف ضد٢-٥

عام جميع النساء والفتيات في المجالين ال

والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر 

واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع 

االستغل

ل تشمل ترتبط الممارسات الضارة بالنساء والفتيات والعنف ضدهن بعدة عوام•

أطر وانعدام األمن بسبب النزاعات، وكذلك ضعف الثقافة والخصوصية 

لواقعية وبالتالي قد ال تعكس تقييم هذه الحاالت الصورة ا. الحماية القانونية

بالرغم من وجود مؤشرات كمية واضحة في المنهجية لذلك ممكن 

لوبة التي باإلضافة الى اإلحصاءات الكمية المطاستخدام المؤشرات النوعية •

ممكن ان تعكس التحوالت النمطية في العادات والمعتقدات

، القضاء على جميع الممارسات الضارة٣-٥

من قبيل زواج األطفال، والزواج المبكر، 

اسلية والزواج القسري، وتشويه األعضاء التن

لإلناث

اقتراحات لتقييم مقاصد الهدف الخامس مع المؤشرات المطلوبة



ة االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع٤-٥

ية، األجر وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل األساس

سؤولية ووضع سياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم الم

ا على داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسب

الصعيد الوطني

اية غير كاف للتخفيف من عبء عمل الرعتمكين المرأة اقتصاديا إن 

ى وجود غير مدفوعة األجر على النساء والفتيات فيركز هذا المقصد عل

.سياسات تعيد توزيع هذا العبء

التي تخفف او تزيد من هذا العبءالسياسات العامة تحديد •

ألسرةالتي تعزز تقاسم المسؤولية داخل االعوامل الثقافيةتحديد •

ساوية كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المت٥-٥

ات مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستوي

صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

او سياسيا  غير ان التقييم الكمي لنسبة النساء في مراكز السلطة اقتصاديا  

مة او بعض األنظ" تزين"كاف لمشاركة المرأة الفعالة التي غالبا  ما 

سؤال لفهم ومن المفيد أن يتم التوسع في ال. المؤسسات قد ال يكون كافيا

كيف يؤثر الوصول الى المناصب القيادية 

ؤشرات باإلضافة الى المتقييم نوعيتقييم تمكين المرأة من خالل •

الكمية حول المناصب الريادية    

اقتراحات لتقييم مقاصد الهدف الخامس مع المؤشرات المطلوبة



ية كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنس٦-٥

متفق واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو ال

التنمية عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان و

ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات 

استعراضهما

ول على باإلضافة إلى القوانين واألنظمة التي تكفل الحص

ية التوافر وإمكان)خدمات الصحة ضمن المعايير الدولية 

، تبقى المعوقات المادية،(الوصول، والقبول والجودة

.  رةالثقافية واالعتقادات التي تؤدي الى ممارسات خطي

قادات على المعوقات المادية، الثقافية واالعتالتركيز •

التي تؤدي الى ممارسات خطيرة بالرغم من وجود 

تشريعات تسمح بالحصول علي الخدمات الصحة 

الجنسية 

اقتراحات لتقييم مقاصد الهدف الخامس مع المؤشرات المطلوبة



اقتراحات لتقييم مقاصد الهدف الخامس مع المؤشرات المطلوبة
أ إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد -٥

سيطرة االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية وال

على األرض وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، 

والميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطني

ي الموارد باإلضافة إلى القوانين واألنظمة التي تكفل الحصول على حقوقا متساوية ف

االقتصادية يجب 

واتخاذ القرارات بملكياتها قدرة المرأة ممارسة سلطتها التركيزعلى•

كنولوجيا ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة ت-٥

المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة

الليتها اال انه النقال كمؤشر لتمكينها واستقامتالك المرأة للهاتف بينما يركز المقصد علي 

ل بلدمن الضروري توسيع مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحسب أوضاع ك

التي ترتبط بتمكين المرأة وقدرة الحصول عليهانوع التكنولوجيافهم •

عزيز هذه ج اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وت-٥

ن وتمكين السياسات والتشريعات للنهوض بالمساواة بين الجنسي

كل النساء والفتيات على جميع المستويات

ن فيتعدى يسعى هذا المقصد الى دعم الحكومات بالوسائل لتحقيق المساواة بين الجنسي

دة لهذه المؤشر المرتبط بالمقصد موضوع السياسات الي تخصيص مخصصات مرصو

.  السياسات

رصد ارتباط أي سياسة عامة بموضوع المساواة التركيز على •

التي تحدد هذا االرتباط اإلحصاءاتاعتماد •

التي تعزز المساواة بين الجنسينإلنفاذ السياسات تخصيص موارد •



الجزء الثاني 

أهداف التنمية المستدامة األخرى 



أهداف التنمية المستدامة األخرى 

غير ممكن دون تقدم في مجال المساواة بين الجنسين عبر ٢٠٣٠إن تحقيق األجندة •

وليس الهدف الخامس فقط-مجموعة من أهداف التنمية المستدامة 

ياسية، الس: من أجل تحقيق أبعاد التنمية كافةتكامل األهدافإذ ينبني جوهر األجندة على •

تاج العمل وأي محاولة لتحقيق هدف أو معالجة مشكلة يح. االجتماعية، االقتصادية، والبيئية

بشكل وثيق من خالل هذه األبعاد معا

د من ال بفإشكالية المساواة بين الجنسين، وإن تم التركيز عليها في الهدف الخامس، •

توسيعها 



بعض المداخل واالسئلة: أطر لدمج قضايا المرأة
Empowermentالتمكينيالنهج  approach

دور االجتماعي–الهوية –من أنا وكيف يراني المجتمع : االجتماعية والثقافية

عمل الئق-السيطرة؟ كيف؟ ومن الذي يستفيد؟ الوصول إلى الموارد / من لديه حق الوصول إلى : االقتصادية

تحق التصويت والتصوي-منصب قيادي  -اتخاذ القرار-المواطنة –من الذي يمارس السلطة وكيف؟ العضوية : سياسي

والمياهالطعام الصرف الصحي-الرعاية الصحية -من لديه القدرة على الوصول والسيطرة؟ من الذي يقرر؟ عدد االطفال  : جسدي

Gender analysis frameworkالنهج التحليلي 

من يقوم بماذا؟: األدوار

ما هو حجم الوقت المطلوب؟: الوقت

من يصل و يسيطر علي الموارد؟: الموارد

كيف تؤثر العوامل الثقافية على ما سبق؟ : الثقافة



تمرين حول دمج قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين في مجمل االهداف

:  مجموعات٣

(الفقر الجوع الصحة والتعليم)٤-١األهداف -

اج االقتصاد، الصناعة والبنية التحتية، المدن، اإلنت)١٦و ١٢-٨األهداف -

(، العدالة والمؤسساتالالمساواةواالستهالك و 

(المياه، الطاقة والبيئة)١٥-١٣و٧-٦األهداف -

ضايا هل يلحظ الهدف والمقاصد قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين؟ ما عالقة الهدف بق1.

المرأة والمساواة؟ 

ين؟ كيف يمكن تطوير هذه المقاصد والمؤشرات لدمج قضايا المرأة والمساواة بين الجنس2.



المساواة بين الجنسين في اهداف التنمية المستدامة

: اهداف من اهداف التنمية المستدامة٦المساواة بين الجنسين غير ملحوظة ضمن مقاصد 

حول الطاقة٧الهدف 

الصناعة ٩الهدف 

أنماط االستهالك واإلنتاج لمستدام١٢الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية ١٤الهدف 

حماية النظم اإليكولوجية البرية ١٥الهدف 

مجتمعات مسالمة والوصول الى العدالة١٦الهدف 



Source: UN Women “Turning Promises to Action, 2018 

المساواة بين الجنسين في اهداف التنمية المستدامة



أةالعالقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا المر: ٤-١األهداف 
الموارد االقتصادية

التشريعات

سوق العمل

المعايير الثقافية

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

انتاج الغذاء

إنتاجية الزراعة

ادية الوصول الي الموارد واألسواق في األنظمة االقتص

الريفية

العالقات داخل االسرة

تعزيز القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة و

الزراعة المستدامة

الفوارق البيولوجية

السيطرة على الموارد 

عبء العمل المنزلي غي المدفوع

عالقات القوة ضمن االسرة

العنق القائم علي نوع الجنس 

األعمارضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع

التعليم ما بعد األساسي

نوعية التعليم

البنية التحتية في المدارس

لتعلّم مدى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص ا

.الحياة للجميع



كلفة التباطؤ االقتصادي

التمكين من خالل العمل المدفوع 

العالقات في سوق العمل

ميع تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للج

ر والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفي

العمل الالئق للجميع

مل المرأةالتطور الصناعي والتحول االقتصادي ونمو صناعات التصدير مع تأثير دور ذلك علي ع

التحوالت القطاعي الى األسواق الغير نظامي ضمن قطاع الخدمات 

ز إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفي

يع التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشج

االبتكار

دور السياسات المالية واالجتماعية

بين الدول و تطبيق االتفاقيات الدولية الالمساواة

نهاالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بي

الوصول الى الخدمات األساسية  والبنية التحتية منها المواصالت و النفايات 

(مسائل التحرش في األمكنة العامة)حق المرأة في بيئة مدنية آمنة 

ميع جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للج

وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

التغير المناخي

االنتاجموضوع انتاج النفايات واالستهالك واالنتاج  المفرط وتأمين االستدامة ضمن كافة حلقات

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

و العنفمؤسسات عادلة و المساءلة تضمن حقوق النساء عبر الوصول الي العدالة ومكافحة التمييز

وجود المرأة في مراكز صنع القرار في هذه المؤسسات

يها التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش ف

أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة،

ة وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة وشامل

للجميع على جميع المستويات

ةالعالقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا المرأ: ١٦و١٢-٨األهداف 



حيدور النساء في تأمين المياه والصرف الص

التأثير على الصحة ودور المرأة

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

نمو الطاقة والتأثير على التغير المناخي، ال

والصناعة، والوصول الى مياه آمنة

الطاقة لتلبية حاجات االسرة اليومية ودور

النساء في تأمينها

قة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثو

والمستدامة

التأثير على المحصول الزراعي والغذاء  

والمنتوج البحري

الوصول الى مياه آمنة

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

والصحةالتلوث والتأثير على الغذاء 

العمل والفقر

حقيةق حفظ المحيطات والبحار والموارد البحريةة واسةتخدامها علةى نحةو مسةتدام لت
التنمية المستدامة

تدام، حماية النظم اإليكولوجيةة البريةة وترميمهةا وتعزيةز اسةتخدامها علةى نحةو مسة
وإدارة الغابةةات علةةى نحةةو مسةةتدام، ومكافحةةة التصةةحر، ووقةةف تةةدهور األراضةةي

وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

أةالعالقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا المر: ١٥-١٣و٧-٦األهداف 



شكرا  




