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الجزء الثاني 

أهداف التنمية المستدامة األخرى 



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.
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الهدف الخامس وعالقته باألهداف األخرى

لن تكون التنمية مستدامة اال إذا كانت على قدم

المساواة لكل من النساء والرجال، ولن تصبح 

حقوق المرأة حقيقة ً واقعة إال إذا كانت جزءا من

ع الجهود األعم لحماية الكوكب وضمانا أن يستطي
.جميع البشر العيش بكرامة واحترام
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المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في األهداف األخرى

المقصد الهدف
على الفقر للناس اجمعينالقضاء: 1-1

حماية اجتماعيّة للجميع: 1-2

حق في الوصول على الموارد االقتصادية للجميع:1-4

1الهدف 

الفقر

حصول الجميع على الغذاءضمان: 2-1

معالجة االحتياجات التغذوية للنساء الحوامل والمراضع: 2-2

مضاعفة االنتاجيّة الزراعيّة ودخل النساء : 2-3

2الهدف 

الغذائياألمن

خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية:3-7

تغطية صحية شاملة للجميع: 3-8

3الهدف 

الصحة

وثانوي مجاني وجيّد للجميعتعليم ابتدائي: 4-1

نوعية جيدة من النماء والرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة للجميع: 4-2

جميعفرص الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي  لل: 4-3

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم: 4-5

تعليم الكتابة والقراءة والحساب للجميع: 4-6

المعرفة والمهارات لجميع المتعلّمين لدعم التنمية المستدامة  : 4-7

4الهدف 

التعليم

الهدف الخامس وعالقته باألهداف األخرى
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المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في األهداف األخرى

المقصد الهدف

العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع تحقيق: 8-5

انهاء االتجار بالبشر : 8-7

8الهدف  

النمو االقتصادي التضميني

تعزيز االدماج االجتماعي واالقتصادي والسياس للجميع: 10-2

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج:10-3

اعتماد سياسات وتحقيق قدر أكبر من المساواة : 10-4

10الهدف 

المساواة

ضمان الحصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة : 11-1

اص نقل مأمونة ومستدامة مع ايالء اهتمام ختوفير وصول الجميع الى نظم: 11-2

...الحتياجات النساء 

لنساء مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع وال سيما بالنسبة ل: 11-7

  ...

11الهدف 

التضمينية المستدامةالمدن

الحد من جميع أشكال العنف : 16-1

فرص وصول الجميع الى العدالةضمان تكافؤ: 16-3

16الهدف 

السلم والحوكمة

الهدف الخامس وعالقته باألهداف األخرى



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 على حسن االستماع


