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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 جميع ـاً ،تكونــت
أجنــدة التنميــة المســتدامة  2030مــن ( )17هدفــا رئيســيا و( )169غايــة للقضــاء
علــى جميــع أشــكال الفقــر ومكافحــة عــدم المســاواة و التهميــش والتصــدي لتغيــر
المنــاخ و ذلــك بحلــول عــام  ،2030مــع التأكيــد علــى حشــد الجهــود لتقاســم الرخــاء
مــن أجــل مســتقبل أفضــل.
واعت ارفًــا بــدور المـرأة علــى الصعيــد العالمــي ،ومســاهماتها التاريخيــة فــي مجتمعاتهــا،
والنظــام غيــر العــادل الــذي ال يـزال يؤثــر علــى حياتهــا ،فقــد تــم تضميــن هــدف قائــم
بذاتــه معنــي بالمـرأة فــي األجنــدة التنمويــة الجديــدة ،وهــو الهــدف الخامــس المعنــي ب ـ “تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتعزيــز مكانــة
الم ـرأة” ،كمــا كان هنــاك إجمــاع عالمــي حــول ضــرورة م ارعــاة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي علــى مــدار بقيــة األهــداف ،وهــذا
مــا أكدتــه التوجهــات الجديــدة مشــيرة الــى أن المـرأة العربيــة يقــع عليهــا الكثيــر مــن الظلــم وتعانــي خاصــة فــي الســنوات االخيـرة مــن
العديــد مــن الصعوبــات فــي اوقــات الشــدة والص ارعــات.
وايمانـاً مــن منظمــة المـرأة العربيــة بــأن قضايــا المـرأة متشــابكة فــي األهــداف الســبعة عشــر وال بــد مــن معالجتهــا بنهــج متكامــل إذا
أردنــا تحقيــق تنميــة مســتدامة حقيقيــة علــى المــدى الطويــل ،فقــد حرصــت منظمــة المـرأة العربيــة علــى بلــورة رؤيــة عربيــة موحــدة
تهتــم بتحليــل األهــداف التنمويــة الســبعة عشــر مــن منظــور النــوع االجتماعــي فــي ظــل أولويــات المنطقــة العربيــة،
ومــن هنــا تعاونــت المنظمــة مــع كل مــن جامعــة الــدول العربيــة ،والمكتــب اإلقليمــي للبرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة ()UNDP
وهيئــة األمــم المتحــدة للمـرأة ( )UN Womenفــي عقــد مؤتمــر رفيــع المســتوى حــول وضــع المـرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة
 2030تحــت عنـوان “المـرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة  ،”2030-2015بالقاهـرة فــي الفتـرة مــن  29نوفمبــر 1 -ديســمبر
،2015
ـار مرشـ ًـدا للــدول فيمــا يتعلــق بوضــع المـرأة العربيــة فــي إطــار كل هــدف مــن األهــداف
هــدف المؤتمــر إلــى صياغــة وثيقــة تمثــل إطـ ًا
الــ ،17بمــا يســاعد اآلليــات الوطنيــة والجهــات الحكوميــة فــي عمليــة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي لــدى إعــداد التقاريــر الدوريــة
(الوطني/اإلقليمــي) علــى مــدى الســنوات ال ـ  15القادمــة بشــأن التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف التنمويــة الجديــدة.
كمــا ســعى المؤتمــر الــى اقتـراح آليــات لقيــاس مؤشـرات األهــداف التنمويــة وآليــات التقييــم حــول مــدى تقــدم الــدول العربيــة فــي إدمــاج
النــوع االجتماعــي لــدى تحقيــق األهــداف التنمويــة ،حيــث أن المؤشـرات واالحصــاءات يجــب أن تكــون محــور المرحلــة الجديــدة مــن
المســتهدف باإلصــاح والتنميــة،
العمــل التنمــوي ،حيــث أن البيانــات هــي التــي تقــدم صــورة الواقــع ُ
ان هــذا المؤتمــر يهــدف الــى تأســيس مرحلــة جديــدة مــن السياســيات التنمويــة تهتــم بالمـرأة بطريقــة أكثــر شــمولية ،فلــم تعــد قضيــة
المـرأة محــل اهتمــام قطــاع واحــد داخــل الدولــة بــل هــي قضيــة تقاطعيــه حاضـرة فــي اهتمامــات وسياســات كافــة القطاعــات الوطنيــة،
حيــث أن الم ـرأة هــي مفتــاح تحقيــق التنميــة المســتدامة ،و لــن نتمكــن مــن تحقيــق اي مــن هــذه األهــداف التنمويــة بــدون ادمــاج
المـرأة اى أن االخــال بمبــدأ المســاواة فــي تنفيــذ األهــداف ســيؤثر ســلبا علــى كافــة األهــداف.
االجندة التنموية هي مرحلة فاصلة في حياة المرأة العربية:
إدماجا لجميع فئات المجتمع وتهتم بتحقيق المســاواة والعدالة
أحدا ،بل تشــهد
إن المرحلة الجديدة من العمل التنموي ال تســتثني ً
ً
للجميع.
ولقــد جــاءت االجنــدة التنمويــة فــي هــذا التوقيــت لتكــون منصفــة للمـرأة العربيــة ،فنجــد ان كل هــدف مــن أهــداف التنميــة يتقاطــع
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع المـرأة  ،فتمكيــن المـرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين يشــكل أساســا مــن األســس الضروريــة
الالزمــة إلحــال الســام والرخــاء والتنميــة المســتدامة فــي الوطــن العربــي ،كمــا ان توفيــر التكافــؤ أمــام النســاء والفتيــات فــي
الحصــول علــى التعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،والعمــل الالئــق ،والتمثيــل فــي العمليــات السياســية واالقتصاديــة واتخــاذ القـ اررات ســيكون
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بمثابــة وقــود لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة.
إن منظمــة المـرأة العربيــة تعــول كثيـ اًر علــى المؤشـرات و االحصــاءات التــي ســتصدرها االجهـزة االحصائيــة فــي المرحلــة المقبلــة
مــن منظــور النــوع االجتماعــي حيــث انهــا ســتكون نقطــة فاصلــة فــي حيــاة المـرأة العربيــة حيــث انهــا ســتوضح مــدى اســهام ومشــاركة
المـرأة و تأثيرهــا فــي مختلــف نشــاطات الحيــاة ،والــذي مــن شــانه أن يحــث الحكومــات العربيــة علــى ضــرورة ادمــاج تمكيــن المـرأة
فــي كافــة محــاور إطــار العمــل لمــا بعــد .2015
دور منظمة المرأة العربية في وضع إطار للدول العربية فيما بعد :2015
 .1إنشــاء آليــة إقليميــة رفيعــة المســتوى لتعزيــز القــدرات وتقديــم الدعــم الفنــي فيمــا يخــص أهــداف التنميــة المســتدامة ،تضــم جامعــة
الــدول العربيــة ،ومنظمــة المـرأة العربيــة ،واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة ،والهيئــات الوطنيــة المعنيــة بتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة ،ومنظمــات األمــم المتحــدة.
 .2عقــد منظمــة المـرأة العربيــة لمنتــدى ســنوي لمتابعــة التقــدم نحــو تحقيــق منهــاج عمــل المـرأة فــي المنطقــة العربيــة  ،2030بنــاءاً
علــى رصــد مســتمر لإلنجــازات ومراجعــة دوريــة لتقييــم أثــر اإلجـراءات المتخــذة لتعزيــز تمكيــن المـرأة.
 .3تكويــن فريــق مــن األكاديمييــن والخب ـراء المتخصصيــن فــي المجــاالت المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة يقــوم باإلش ـراف
علــى تنظيــم منتــدى المتابعــة الســنوي ،فض ـاً عــن إعــداد مذك ـرات لتطويــر السياســات ،والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات التحليليــة
المتعلقــة بدمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي التفصيــل الوطنــي ألهــداف التنميــة المســتدامة ،بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء.
 .4انشــاء منظمــة المـرأة 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
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الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المرأة العربية في األجندة التنموية 2030

املقدمة
ُعقــد “مؤتمــر المـرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة  ”2015-2030بفنــدق ماريــوت الزمالــك ،بجمهوريــة مصر العربية ،بتعاون

مشــترك بيــن منظمــة الم ـرأة العربيــة ،وجامعــة الــدول العربيــة ،والمكتــب اإلقليمــي للبرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة(،)UNDP
وهيئــة األمــم المتحــدة للمـرأة ( ،)UNWOMENاســتمرت أعمــال المؤتمــر لمــدة ثــاث أيــام علــى التوالــي.

حضــر المؤتمــر مــا يقــرب مــن خمســين خبي ـ ارً 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،
اللـواء أبــو بكــر الجنــدي ،رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء ،الدكتــورة ســيما بحــوث ،مســاعد االميــن العــام لألمــم
المتحــدة و المديـرة 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 الم ـرأة فــي ســائر األهــداف الســبعة

عشــر لألجنــدة التنمويــة  ،2030وكان لــكل جلســة عمــل رئيــس و مقــرر للجلســة.

قــدم المؤتمــر  22ورقــة عمــل عرضهــا خب ـراء مــن مختلــف الــدول العربيــة ،حيــث شــارك فــي كتابــة األوراق ســبع خب ـراء مــن

مصــر ،خمــس خب ـراء مــن االردن ،خبي ـران مــن فلســطين  ،وخبي ـران مــن تونــس ،كمــا شــارك خب ـراء متخصصيــن مــن اليمــن

ولبنــان والســودان والصومــال ،ولقــد أثــارت اوراق العمــل عنــد عرضهــا فــي جلســات عمــل المؤتمــر نقاشـاً ثريـاً طرحــه الحضــور
فيمــا يتعلــق بوضــع الم ـرأة العربيــة فــي كل هــدف مــن اهــداف التنميــة المســتدامة  ،راصديــن دورهــا كش ـريك فاعــل يجــب أن يتــم
االعت ـراف بــدوره وأن يتــم دعــم و تعزيــز هــذا الــدور فــي السياســات الحكوميــة لمــا بعــد .2015

وانفــردت خمــس جلســات عمــل متتاليــة لتطويــر مؤش ـرات مــن منظــور النــوع االجتماعــي لمتابعــة التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ
االهــداف االنمائيــة ،وحضرهــا نخبــة مــن الخب ـراء الممثليــن عــن االجه ـزة االحصائيــة فــي الــدول العربيــة.

خــرج عــن المؤتمــر إصــدار وثيقــة “منهــاج عمــل لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة  2030للم ـرأة فــي المنطقــة العربيــة”

ـار مرشـ ًـدا للــدول ،فيمــا يتعلــق بوضــع المـرأة العربيــة فــي إطــار كل هــدف مــن األهــداف الــ ،17ليســاعد اآلليــات
لتكــون بمثابــة إطـ ًا
الوطنيــة والجهــات الحكوميــة فــي عمليــة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي لــدى إعــداد التقاريــر الدوريــة (الوطني/اإلقليمــي) علــى
مــدى الســنوات ال ـ  15القادمــة بشــأن التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف التنمويــة الجديــدة.
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تحــدد هــذه الوثيقــة اإلج ـراءات ذات األولويــة والالزمــة لدعــم جهــود الحكومــات الوطنيــة فــي المنطقــة للوفــاء بالتزاماتهــا لتحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة وااللت ـزام فــي الوقــت ذاتــه بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات.
كمــا تشــمل الوثيقــة علــى توصيــات محــددة للحكومــات ،وآلليــات النهــوض بالمـرأة علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي ،والمنظمــات
المعنيــة بشــؤون المـرأة لتوجيــه العمــل الجماعــي والمنســق ،وتعبئــة المـوارد بطريقــة كفــؤة لضمــان إدمــاج مبــادئ اإلنصــاف والعدالــة
والمســاواة بيــن الجنســين ،وبشــكل محــوري ،فــي عمليــات التخطيــط الوطنيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
وينقسم تقرير مؤتمر المرأة العربية في االجندة التنموية  2030-2015الى ثالث اقسام رئيسة:
القسم االول :وثيقة منهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  2030للمرأة في المنطقة العربية الصادرة عن المؤتمر.
القسم الثاني :قراءة في وقائع المؤتمر وتوصياته.
القسم الثالث :أوراق عمل المؤتمر.
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الجلسة الختامية لمؤتمر المرأة العربية في األجندة التنموية 2030

القسم األول

خمرجات املؤمتر:

«منهاج عمل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030
للمرأة يف املنطقة العربية»

تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

خــرج عــن مؤتمــر الم ـرأة العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة  2030وثيقــة “منهــاج عمــل لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة

ـار مرشـ ًـدا للــدول ،فيمــا يتعلــق بوضــع المـرأة العربيــة فــي إطــار كل هــدف
 2030للمـرأة فــي المنطقــة العربيــة” لتكــون بمثابــة إطـ ًا
مــن األهــداف الــ ،17ليســاعد اآلليــات الوطنيــة والجهــات الحكوميــة فــي عمليــة تضميــن بعــد النــوع االجتماعــي لــدى إعــداد التقاريــر
الدوريــة (الوطني/اإلقليمــي) علــى مــدى الســنوات ال ـ  15القادمــة بشــأن التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف التنمويــة الجديــدة،

وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الوثيقــة:

حىت ال تتخلف إمرأة واحدة عن الركب
حنو تنمية حتولية شاملة للكافة يف املنطقة العربية

إذ تهتــدي بالقـرار التاريخــي الــذي إتخــذه قــادة العالــم خــال الــدورة الســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2015
باعتمــاد جــدول األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة (جــدول أعمــال  )2030والــذي يحــدد بمــا يتضمنــه مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة الســبعة عشــر رؤيــة عالميــة متوافــق عليهــا لوضــع النــاس والكوكــب علــى مســار مســتدام بحلــول عــام 2030؛
إو�ذ تقــر بــأن أهــداف التنميــة المســتدامة تحــدد جــدول اعمــال جديــد للتنميــة للعالــم أجمــع يهــدف إلــى وضــع حــد للفقــر ،وتحويــل
حيــاة النــاس جميع ـاً لألفضــل ،وحمايــة كوكــب األرض؛
إو�ذ تســلم بــأن تحقيــق التنميــة المســتدامة يرتكــز فــي جوهـره علــى تحقيــق المســاواة الكاملــة بيــن الجنســين وكفالــة تمتــع الجميــع بــذات
الحقــوق ،بمــا يضمــن للنســاء تفعيــل طاقتهــن الكامنــة فــي إطــار مــن الك ارمــة والمســاواة ،وضمــان مشــاركتهن الكاملــة فــي تعزيــز
األمــن والســلم؛
إو�ذ تتفهــم أن المســؤولية األساســية عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة إنمــا تقــع علــى عاتــق الحكومــات التــي التزمــت بهــا
طواعيــة ،والشــعوب التــي تمثلهــا؛
إو�ذ تشــدد على أن التنمية المســتدامة ال يمكن تحقيقها في منأى عن الســام واألمن ،إو�عمال حقوق الشــعوب في تقرير مصيرها
واإلحترام الكامل للسيادة الوطنية دون أي تدخالت خارجية؛
إو�ذ تبنــي علــى المشــاورات اإلقليميــة والوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة التــي عقــدت علــى نطــاق واســع فــي أنحــاء المنطقــة العربيــة
خــال عمليــة صياغــة أهــداف التنميــة المســتدامة ،والتــي عكســت واقــع وتطلعــات المـرأة فــي المنطقــة؛
تحــدد هــذه الوثيقــة المعنونــة منهــاج عمــل الم ـرأة فــي المنطقــة العربيــة  2030اإلج ـراءات ذات األولويــة والالزمــة لدعــم جهــود
الحكومــات الوطنيــة فــي المنطقــة للوفــاء بالتزاماتهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وااللتـزام فــي الوقــت ذاتــه بتحقيــق المســاواة
بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات.
كمــا يقتــرح منهــاج عمــل المـرأة فــي المنطقــة العربيــة  2030هــذا توصيــات محــددة للحكومــات ،وآلليــات النهــوض بالمـرأة علــى
المســتويين الوطنــي واإلقليمــي ،والمنظمــات المعنيــة بشــؤون المـرأة لتوجيــه العمــل الجماعــي والمنســق ،وتعبئــة المـوارد بطريقــة كفــؤة
لضمــان إدمــاج مبــادئ اإلنصــاف والعدالــة والمســاواة بيــن الجنســين ،وبشــكل محــوري ،فــي عمليــات التخطيــط الوطنيــة التــي تهــدف
إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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التجارب املستفادة من اجلولة األوىل من األهداف العاملية

لقــد حققــت المنطقــة العربيــة تقدمــا ملحوظــا فــي تحقيــق أهــم األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،والتــي مثلــت أول مجموعــة مــن األهــداف
العالميــة التــي اعتمدهــا قــادة العالــم فــي مؤتمــر قمــة األلفيــة عــام  .2000ولكــن هــذا التقــدم شــابه تفــاوت كبيــر عبــر المنطقــة
العربيــة ،وبيــن مجموعاتهــا دون-اإلقليميــة ،وفيمــا بيــن بلدانهــا ،بــل وداخــل البلــد الواحــد ،بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة علــى
ســبيل المثــال .ولهــذا لــم تفلــح جهــود تنفيــذ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي المنطقــة العربيــة فــي إنتــاج التغييــر الــذي كان مأم ـوالً
منهــا.
وفيمــا يخــص المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المـرأة فــي المنطقــة وفقـاً لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،نجحــت العديــد مــن الــدول فــي
ســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي التعليــم وتحســين النتائــج الصحيــة لألمهــات .ومــع ذلــك ،تظــل الفجــوة بيــن الجنســين واســعة .وال تـزال
النســاء تواجهــن العديــد مــن العقبــات الهيكليــة والتقاليــد االجتماعيــة التــي تمنعهــن مــن تحقيــق إمكاناتهــن الكاملــة فــي المضاميــر
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتقيــد وصولهــن إلــى المســاواة والعدالــة االجتماعيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،أفــرزت االضط اربــات الناجمــة عــن الحــروب المســتمرة والص ارعــات والتح ـوالت السياســية فــي العديــد مــن
بلــدان المنطقــة تأثيـرات ضــارة طويلــة األمــد علــى التنميــة الوطنيــة .كمــا تســبب العنــف ،بمــا فــي ذلــك العنــف ضــد المـرأة ،والنــزوح
واللجــوء ،والفقــر والحرمــان مــن الطعــام ،وغيــاب الخدمــات األساســية وتدابيــر الحمايــة االجتماعيــة ،فــي تهديــد األمــن اإلنســاني
بشــكل عــام وتقليــص فــرص مشــاركة النســاء فــي الفضــاء العــام علــى وجــه الخصــوص.
ويوفر جدول األعمال العالمي للتنمية المســتدامة (جدول أعمال  )2030وأهدافه الســبعة عشــر للتنمية المســتدامة فرصة جديدة
للــدول العربيــة لتجديــد وتعميــق التزامهــا بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن الم ـرأة ،كســبيل رئيســي لبنــاء قــدرة المجتمعــات
المحليــة علــى مواجهــة األزمــات وتعزيــز التنميــة المســتدامة.ويؤكد تخصيــص هــدف مســتقل للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المـرأة،
إلــى جانــب االهتمــام الحثيــث فــي الوقــت ذاتــه بدمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي وتمكيــن المـرأة فــي جميــع األهــداف والغايــات
األخــرى علــى جمــع جــدول األعمــال العالمــي الجديــد للتنميــة المســتدامة فــي تناولــه للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المـرأة مــا بيــن
نهجــي التخصيــص الموجــه والتعميــم فــي إطــار تكامــل األهــداف.
املبادئ التوجيهية

يتوافــق منهــاج عمــل المـرأة فــي المنطقــة العربيــة  2030مــع الــرؤى والقيــم والمبــادئ الـواردة فــي جــدول أعمــال للتنميــة المســتدامة
 2030وأهدافــه الســبعة عش ـرللتنمية المســتدامة ،وفــي اســتراتيجية النهــوض بالم ـرأة العربيــة ،وفــي االلت ازمــات الوطنيــة للبلــدان
العربيــة نحــو االتفاقيــات والمعاهــدات والقـ اررات الدوليــة المتوافــق عليهــا عربيـاً ،بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد الم ـرأة (الســيداو) ومنهــاج عمــل بيجيــن .وســتواصل منظمــة الم ـرأة العربيــة التنســيق مــع كافــة الشــركاء اإلقليمييــن
والدولييــن ،وفــي مقدمتهــم جامعــة الــدول العربيــة واألمــم المتحــدة بمــا يدعــم جهــود الــدول العربيــة لتمكيــن المـرأة وضمــان حصولهــا
علــى حقوقهــا ،وفقـاً للمبــادئ األساســية التاليــة:
 .1الملكية الوطنية :تتحمل الحكومات التي تبنت طواعية أهداف التنمية المســتدامة المســؤولية الرئيســية عن تنفيذها ،بمســاعدة
وتحــت طائلــة المســاءلة مــن قبــل شــعوبها والمجموعــات الوطنيــة التــي تمثلهــا ،بمــا فــي ذلــك المنظمــات المجتمعيــة والمجتمــع
المدنــي ،والقطــاع الخــاص ،واألكاديمييــن ،إلــخ.
 .2تكامليــة األهــداف ولكــن مــن منظــور ي ارعــي النــوع االجتماعــي :أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا متكاملــة وغيــر قابلــة
للتجزئة .و ال يقتصر تحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين النســاء والفتيات على الهدف المخصص لذلك بل هو شــرط حاســم
إلحـراز التقــدم المطلــوب عبــر المنطقــة نحــو تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا.
 .3شــمول الكافــة حتــى ال يخلــف ركــب التنميــة أيــة ام ـرأة وراءه :مســؤولية الحكومــات عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
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تشــمل ،بشــكل ال ينفصــم ،إتخــاذ التدابيــر وتخصيــص المـوارد الالزمــة لضمــان اســتفادة الجميــع مــن ثمــار التنميــة ،وتعميــم م ارعــاة
جميــع األهــداف الحتياجــات النســاء والفتيــات ،وأال يخلــف ركــب التنميــة أي ام ـرأة وراءه .ويجــب أن تســتند هــذه المســؤولية إلــى
إطــار مشــترك للرصــد والمتابعــة يعتمــد علــى مؤشـرات إو�جـراءات يتــم التوافــق حولهــا.

 .4إتاحــة الفــرص الكاملــة للمـرأة هــو مفتــاح تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واالســتدامة البيئيــة :لــن يمكــن القضــاء علــى
الفقــر ،أو إرســاء حقــوق اإلنســان ،أو صــون المـوارد الطبيعيــة بشــكل كامــل دون القضــاء علــى التمييــز الــذي يمــارس علــى أســاس
النــوع االجتماعــي ودون إعطــاء النســاء مــا تســتحقنه مــن الخيــارات الكاملــة والفــرص المتســاوية.
 .5النســاء يمثلــن العامــل الحــرج لحفــظ الســام :تقــع علــى عاتــق الهيئــات الوطنيــة واإلقليميــة مســؤولية إفســاح المجــال لمســاهمة
المـرأة كمســتفيدة رئيســية مــن ومشــاركة بالتســاوي فــي عمليــات بنــاء الســام مــن أجــل ضمــان التنميــة الشــاملة والمســتدامة.
 .6القضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة هــو مســؤولية الجميــع :ال يمكــن القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات دون المشــاركة
والفاعلــة الكامــل للرجــال والفتيــان ،ودون الشــروع فــي إصالحــات قانونيــة وتشـريعية ت ارعــي النــوع االجتماعــي.
 .7المجتمــع المدنــي حليــف محــوري لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين :التـزام المنظمــات النســائية اإلقليميــة والوطنيــة بالعمــل بطريقــة
منســقة وتعاونيــة فيمــا بينهــا يمثــل عامــا حاســما مــن أجــل إ ازلــة الحواجــز القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تعيــق جهــود
تمكيــن المـرأة وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين.
منهاج عمل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  2030للمرأة يف املنطقة العربية

عناصــر العمــل الثمانيــة التاليــة تلخــص أهــم الخط ـوات العمليــة التــي يجــب اتخاذهــا مــن أجــل تفعيــل جــدول أعمــال التنميــة
المســتدامة  2030فــي الســياق العربــي ،بمــا يضمــن أال يخلــف ركــب التنميــة إم ـرأة أو فتــاة واحــدة وراءه:
 .1تعزيــز الوعــي بالــدور المحــوري لدمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة كأســاس
للعمــل اإلقليمــي والوطنــي ،بمــا فــي ذلــك:
 .1.1تعريــف وتثقيــف الجمهــور العــام حــول جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة  ،2030وأهــداف التنميــة المســتدامة المنبثقــة
عنــه ،وااللت ازمــات الوطنيــة تجــاه تحقيقهــا ،مــن خــال إطــاق حمــات متكاملــة ومتعــددة القن ـوات للتوعيــة علــى المســتويات
اإلقليميــة والوطنيــة ودون الوطنيــة.
 .1.2توعيــة واضعــي السياســات بأهــداف التنميــة المســتدامة وبأهميــة دمــج وتعميــم م ارعــاة منظــور النــوع االجتماعــي فــي
جميــع األهــداف ،مــن خــال حملــة دعويــة موجهــة ورفيعــة المســتوى تشــمل جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة.
 .1.3تعبئــة اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة والمجالــس المعنيــة بشــؤونها ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة للعــب
أدوار قياديــة نشــطة دعمــا لاللتـزام الوطنــي بتنفيــذ جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة  ،2030وأهــداف التنميــة المســتدامة.
 .1.4تكوين شـراكات مع وســائل اإلعالم في جميع أنحاء المنطقة لتثقيف الصحفيين حول جدول أعمال التنمية المســتدامة
 ،2030وأهــداف التنميــة المســتدامة المنبثقــة عنــه لضمــان قدرتهــم علــى تعريــف جمهورهــم بأهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل
موضوعــي مســتنير ،وتحفيزهــم علــى لعــب أدوار إيجابيــة للضغــط ولمتابعــة الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحقيقهــا.
ـى عمليـاً فــي الدعــوة لدمــج وتعميــم منظــور
 .2تيســير حـوارات عامــة تشــمل كافــة المعنييــن وأصحــاب المصلحــة وتنتهــج منحـ ً
النــوع االجتماعــي فــي جهــود تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،وتوفيــر قاعــدة معرفيــة للدعــوة إلــى تغييــر السياســات ،بمــا
فــي ذلــك:
 .2.1تنظيــم حـوارات موضوعيــة تشــمل هيئــات متعــددة مــن المعنييــن وأصحــاب المصلحــة وممثلــي اآلليــات الوطنيــة والمحليــة،
لمناقشــة التحديــات التــي تواجــه التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة بشــكل عــام أو فــي دول معينــة فــي المنطقــة ،مــع
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التركيــز علــى القضايــا التــي تمــس رفــاه وصحــة المـرأة وقدرتهــا علــى المشــاركة والمســاهمة فــي جهــود التنميــة واالســتفادة مــن
ثمارهــا ،مثــل الفقــر والبطالــة والتصحــر والحــروب والتمييــز والعنــف ضــد المـرأة.
 .2.2إج ـراء ونشــر بحــوث السياســات حــول قضايــا تمكيــن الم ـرأة ذات الــدور الحاســم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي
المنطقــة ،وخاصــة تلــك المتعلقــة بإتاحــة الفــرص االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة علــى قــدم المســاواة  -كفــرص الوصــول
إلــى األصــول اإلنتاجيــة وأس ـواق العمــل والعدالــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
 .2.3دعــم جهــود اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي للوصــول إلــى الفئــات التــي تعانــي التهميــش
واإلقصــاء بمــا فــي ذلــك النســاء فــي المناطــق الريفيــة ،وفــي حــاالت الص ـراع ،وذوات اإلعاقــة ،إليصــال أصواتهــن للقائميــن
علــى عمليــات التخطيــط الوطنيــة ،وللتعبيــر عــن مطالبهــن واحتياجاتهــن وحقوقهــن.
 .2.4تعزيــز مشــاركة الم ـرأة فــي صنــع الق ـ اررات المرتبطــة بجميــع مجــاالت الســلم واألمــن للتأكــد مــن معالجــة المســائل ذات
األهميــة الخاصــة للنســاء وضمــان اتخــاذ التدابيــر الخاصــة وتفعيــل الهيــاكل التمويليــة الالزمــة لحمايــة النســاء والفتيــات وصــون
كرامتهــن وحمايــة حقوقهــن فــي حــاالت النـزاع ومــا بعــده.
 .2.5تنظيم حوارات تجمع ممثلي الحكومات وشــركات األعمال والمنظمات النســائية حول القيام بمبادرات وتكوين شـراكات
مبتكـرة تكفــل قيــام القطــاع الخــاص بدمــج مبــادئ وحلــول التنميــة المســتدامة فــي أعمالــه بشــكل ي ارعــي الفـوارق بيــن الجنســين،
بمــا يشــمل عمليــات التخطيــط والتشــغيل ،ويســاهم فــي التصــدي لقضايــا مثــل تعزيــز تقلــد المـرأة لــأدوار القياديــة ،وتوفيــر بيئــات
العمــل الصديقــة للنســاء ،وحمايــة المـرأة مــن التمييــز وســوء المعاملــة فــي أماكــن العمــل.
 .3تطويــر عمليــات التخطيــط علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة لتراعــي منظــور النــوع االجتماعــي فــي
الســعي نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  ،وتعزيــز الدعــم الفنــي والتنســيق اإلقليمــي لــذات الغــرض ،بمــا فــي ذلــك:
 .3.1تطوير المؤشـرات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية لقياس المســاواة بين الجنســين في ســياق أهداف التنمية المســتدامة
وغايتهــا محــددة الوقت.
 .3.2دعــم أجهـزة اإلحصــاء الوطنيــة فــي تطويــر قواعــد البيانــات المصنفــة حســب الجنــس وفــي جمــع البيانــات القاعديــة فــي
جميــع المجــاالت المتصلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر.
 .3.3تطويــر قــدرات هيئــات التخطيــط الوطنــي واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالم ـرأة علــى ســبل دمــج وتعميــم منظــور النــوع
االجتماعــي ،ونهــج اإلدارة بالنتائــج ،وآليــات الرصــد فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة.
 .3.4دعم دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني والقطاعي من خالل مراجعة الخطط واالستراتيجيات
القائمة وتحديد الفجوات بين الجنسين على مستوى األهداف والغايات من قبل الخبراء المتخصصين.
 .4تطويــر سياســات متجانســة تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي وتضمــن عوائــد عادلــة للنســاء مــن تنفيــذ أهــداف التنميــة
المســتدامة
 .4.1مراجعــة وتعديــل األدوات والمبــادئ التوجيهيــة القائمــة لدمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي العمليــات المرتبطــة
بتحليــل السياســات ،وتعييــن حدودهــا ،وباســتخدام نهــج النمذجــة المتكاملــة ،إو�ج ـراء تقييمــات الســياقات الوطنيــة فيمــا يتعلــق
بالســعي نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا.
 .4.2تطويــر قــدرات اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة للمشــاركة الفعالــة فــي دمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي تقييــم

14

تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

السياســات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المســتدامة وتحليل قدرة هذه السياســات على تحقيق االســتدامة.
 .4.3دعــم إنشــاء آليــات للتنســيق حــول أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتويات الوطنيــة والقطاعيــة ،تضمــن التمثيــل
العــادل للجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،بقيــادة اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالم ـرأة ،عنــد االقتضــاء ،وبدعــم منظمــات
المجتمــع المدنــي ،والمنظمــات النســائية غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات الدوليــة.
 .4.4تطويــر قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي والجماعــات النســائية إلجـراء عمليــات التقييــم الميدانــي ،ورصــد مــدى م ارعــاة
منظــور النــوع االجتماعــي فــي عمليــات التخطيــط المحليــة المعنيــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
 .5تطويــر عمليــات وضــع الموازنــات الوطنيــة العامــة لتراعــي منظــور النــوع االجتماعــي فــي تحديــد المخصصــات الموجهــة
لتحقيــق أهــداف تنميــة المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك:
 .5.1الدعــوة العتمــاد النهــج المراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي إعــداد ميزانيــات الخطــط الوطنيــة المعنيــة بتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك السياســات الماليــة والموازنــات العامــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي.
 .5.2تطويــر قــدرات اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة ووحــدات تكافــؤ الفــرص إلجـراء تقييمــات قطاعيــة للميزانيــات المعنيــة
بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وتحليــل ورصــد المخصصــات المراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي كل قطــاع.
 .5.3تطويــر قــدرات اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالم ـرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لمتابعــة الت ـزام االســتثمارات الحكوميــة
بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي جهــود تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
 .6تطويــر عمليــات تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي للمتابعــة ولرصــد التقــدم وكتابــة التقاريــر ،وللمســائلة حــول تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا فــي ذلــك:
 .6.1تقديــم المســاعدات التقنيــة إلــى أجهـزة اإلحصــاءات وســلطات التخطيــط الوطنيــة لتحديــد الفجـوات بيــن الجنســين ،وجمــع
البيانــات وتصنيفهــا وتحليلهــا بحســب الجنــس فــي متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة.
 .6.2دعــم إقامــة نظــم الكترونيــة علــى االنترنــت لمتابعــة التقــدم علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة الــذي تحــرزه المـرأة
العربيــة فــي إطــار مؤش ـرات مفصلــة وطني ـاً لقيــاس مــدى إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة واالفصــاح عنهــا ،بشــكل يربطهــا
بمتابعــة التقــدم علــى صعيــد تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـرأة ،ومنهــاج عمــل بيجيــن.
 .6.3دعم تطوير مؤشرات لرصد تنفيذ وآثار ق اررات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن المرأة والسالم واألمن.
 .6.4الدعــوة الجـراء عمليــات مراجعــة مشــتركة للسياســات والتشـريعات الوطنيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي بيــن البلــدان
العربيــة وبعضهــا البعــض ،فــي إطــار مؤشـرات مفصلــة وطنيـاً لقيــاس مــدى إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة.
 .7تطويــر جهــود تراعــي منظــور النــوع االجتماعــي فــي تقييــم المخاطــر والحــد منهــا فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة،
بمــا فــي ذلــك:
 .7.1دعــم المشــاركة الكاملــة للمـرأة فــي عمليــات صنــع القـ اررات المرتبطــة بخطــط التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن
آثــاره والحــد مــن مخاطــر الكـوارث ،والمتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة.
 .7.2نشــر وتشــجيع تبنــي الممارســات الناجحــة فــي دمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي عمليــات تقييــم المخاطــر،
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بمــا فــي ذلــك مراجعــة ،وتكييــف ،ونشــر المـواد التوثيقيــة والمبــادئ التوجيهيــة للتجــارب القائمــة التــي نجحــت فــي دمــج وتعميــم
منظــور النــوع االجتماعــي فــي عمليــات تقييــم المخاطــر وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف.
 .7.3تطويــر قــدرات األجه ـزة الحكوميــة المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي للتصــدي لقضايــا النــوع االجتماعــي فــي تقييــم
ورصــد واإلبــاغ عــن أداء جهــود إدارة المخاطــر وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف ،بمــا فــي ذلــك المخاطــر المتصلــة بالك ـوارث
الطبيعيــة وتلــك التــي يصنعهــا البشــر .ويشــمل ذلــك تطويــر المؤش ـرات ،والم ـواد التعليميــة وتلــك الخاصــة بالتوعيــة العامــة،
فضــا عــن الم ـواد التدريبيــة.
 .7.4دعــم صياغــة سياســات وب ارمــج للحــد مــن المخاطــر ت ارعــي الف ـوارق بيــن الجنســين ،وتطويــر و تنفيــذ االســتراتيجيات
القطاعيــة ذات الصلــة لتقييــم إو�دارة والحــد مــن المخاطــر وفقــا للسياســات القائمــة المعنيــة بالنــوع االجتماعــي وتمكيــن الم ـرأة
علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة.
 .8إنشاء آلية إقليمية لتعزيز القدرات وتقديم الدعم الفني فيما يخص أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك:
 .8.1إنشــاء آليــة إقليميــة رفيعــة المســتوى لتعزيــز القــدرات وتقديــم الدعــم الفنــي فيمــا يخــص أهــداف التنميــة المســتدامة ،تضــم
جامعــة الــدول العربيــة ،ومنظمــة المـرأة العربيــة ،واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة ،والهيئــات الوطنيــة المعنيــة بتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة ،ومنظمــات األمــم المتحــدة.
 .8.2عقــد منظمــة المـرأة العربيــة لمنتــدى ســنوي لمتابعــة التقــدم نحــو تحقيــق منهــاج عمــل المـرأة فــي المنطقــة العربيــة ،2030
بنــاءاً علــى رصــد مســتمر لإلنجــازات ومراجعــة دوريــة لتقييــم أثــر اإلجـراءات المتخــذة لتعزيــز تمكيــن المـرأة.
 .8.3تكويــن فريــق مــن األكاديمييــن والخب ـراء المتخصصيــن فــي المجــاالت المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة يقــوم
باإلشـراف علــى تنظيــم منتــدى المتابعــة الســنوي ،فضـاً عــن إعــداد مذكـرات لتطويــر السياســات ،والمبــادئ التوجيهيــة واألدوات
التحليليــة المتعلقــة بدمــج وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي التفصيــل الوطنــي ألهــداف التنميــة المســتدامة ،بالتعــاون مــع
كافــة الشــركاء.
 .8.4إنشــاء منظمــة المـرأة 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.
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التوصيات التوجيهية
كمــا خــرج عــن المؤتمــر مجموعــة مــن التوصيــات التوجيهيــة فــي إطــار كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة مــن منظــور
النــوع االجتماعــي ،وفيمــا يلــي عــرض لهــذه التوصيــات التوجيهيــة:

الهدف ( :)1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

• تشــجيع السياســات التــي تعمــل لصالــح الفق ـراء واإلســتراتيجيات التــي تســتهدف تمكيــن الم ـرأة .تواجــه النســاء فــي المنطقــة
عوائــق فــي إمكانيــة الحصــول علــى األصــول والســيطرة عليهــا ،وفــي العثــور علــى فــرص عمــل الئقــة ،والحصــول علــى الحمايــة
االجتماعيــة .وتــؤدي الص ارعــات واألزمــات التــي طــال أمدهــا فــي بلــدان كثي ـرة إلــى المزيــد مــن تأنيــث الفقــر .ففيمــا بيــن عامــي
 1990و ،2010انخفــض الفقــر المدقــع مــن  5.5فــي المائــة إلــى  4.1فــي المائــة ،لكنــه ازداد إلــى  7.4فــي المائــة فــي .12012
تشــمل السياســات التــي تعمــل لصالــح الفقـراء واإلســتراتيجيات التــي تســتهدف تمكيــن المـرأة العمــل علــى خلــق بيئــة مؤاتيــة لريــادة
النســاء لألعمــال ولتشــجيع العمــل الالئــق فضـاً عــن االســتثمار فــي صحــة النســاء وتعليمهــن وحمايتهــن االجتماعيــة.
• تنفيــذ نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة مســتجيبة العتبــارات النــوع االجتماعــي .إمكانيــة وصــول النســاء إلــى ســوق العمــل
الرســمية محــدودة ،كمــا تضطلــع النســاء بنصيــب غيــر متناســب مــن األعمــال العائليــة غيــر مدفوعــة األجــر ولهــن حضــور غيــر
متناســب فــي القطــاع غيــر الرســمي الــذي تكــون ظــروف العمــل فيــه دون المســتوى وال يتمتعــن فيــه بالحمايــة االجتماعيــة .وال غنــى
عــن االســتثمار فــي أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة ،بمــا فيهــا التأميــن االجتماعــي ومظلــة الرعايــة الصحيــة الشــاملة ،وكذلــك فــي البنيــة
التحتيــة لتقليــل العمــل غيــر المدفــوع األجــر ،وذلــك لمنــع إقصــاء المـرأة والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة والفقــر.
• تعزيــز الوعــي البيئــي وتوفيــر الخدمــات والتقنيــات البيئيــة ،والخدمــات الماليــة للنســاء الفقي ـرات والريفيــات لبنــاء قدرتهــن
علــى مواجهــة األزمــات .تتوقــف قــدرة األســر المعيشــية والمجتمعــات المحليــة علــى مواجهــة األزمــات إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة
المـرأة ذاتهــا علــى مواجهــة األزمــات .وفــي كثيــر مــن بلــدان المنطقــة ،أضعــف تغيــر المنــاخ والن ازعــات قــدرة الفقـراء ،وأغلبهــم نســاء
وأطفــال ،علــى مواجهــة األزمــات .يتمخــض توفيــر الخدمــات البيئيــة وخدمــات الطاقــة للنســاء بمــا فــي ذلــك الميــاه النظيفــة والميكنــة
عــن تحســين األمــن الغذائــي والصحــي لألس ـرة المعيشــية بأكملهــا .كمــا أن الخدمــات الماليــة بمــا فــي ذلــك االئتمــان األصغــر
وتحويــات األصــول التــي تســتهدف الفقيـرات تم ّكنهــن أيضـاً مــن إقامــة مشــاريع صغيـرة تعــزز قــدرة األســر المعيشــية والمجتمعــات
المحليــة علــى مواجهــة األزمــات.
• تعزيــز إمكانيــة حصــول النســاء علــى األصــول اإلنتاجيــة مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل للتنميــة .ال تتوافــر لكثيــر مــن النســاء
فــي بلــدان المنطقــة ،وال ســيما مــن يعشــن منهــن فــي المناطــق الريفيــة ،إمكانيــة الحصــول علــى األصــول االجتماعيــة واإلنتاجيــة،
ممــا يجعلهــن عرضــة للتأثــر ســلباً بــأي انقطــاع لســبل العيــش .لذلــك فــإن التدخــات التــي تعــزز حقــوق النســاء فــي الملكيــة،
وفــرص حصولهــن علــى التمويــل مــن خــال ب ارمــج اإلق ـراض الصغيــر مــن خــال الشــبكات االجتماعيــة مــن شــأنها أن تمكنهــن
 -1اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،أهداف التنمية املستدامة  ..منظور عريب ،املنتدى العريب الرفيع املستوى حول التنمية املستدامة ،عامن2-4 ،
أبريل/نيسان .2014
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مــن المشــاركة بفعاليــة فــي االقتصــاد وتحقيــق نتائــج تنمويــة أفضــل ألنفســهن ولعائالتهــن ومجتمعاتهــن بشــكل عــام ،بمــا فــي ذلــك
الصحــة واألمــن الغذائــي و التعليــم.
• مســاندة المؤسســات الوطنيــة فــي تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المرأة(ســيداو) .تشــجيع محــو األميــة
القانونيــة وتدريــب النســاء والمجتمعــات المحليــة والقــادة الدينييــن التقليدييــن علــى حقــوق المـرأة واشـراك الرجــال كمناصريــن لقضايــا
الم ـرأة ،تمثــل كلهــا عوامــل حاســمة لتنفيــذ إتفاقيــة ســيداو علــى المســتوى الوطنــي وانهــاء الممارســات التمييزيــة التــي تكــرس كافــة
أشكال الفقربما في ذلك فقر النساء.
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الهدف ( :)2القضاء على الجوع وتـوفـيـر األمــن الـغـذائـي

المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
والتغذية
ّ

• مســاندة تطويــر واســتخدام تقنيــات المعلومــات المبتكــرة لتوســيع نطــاق التواصــل مــع النســاء .تملــك النســاء فــي المناطــق
الريفيــة إمكانيــة محــدودة وغيــر متســاوية للحصــول علــى التكنولوجيــا والمعلومــات عــن المســتلزمات الزراعيــة واألس ـواق والفــرص
المتاحــة إلضافــة القيمــة ،والتعــرف علــى الممارســات الزراعيــة التــي تزيــد اإلنتاجيــة مــع الحفــاظ علــى األنظمــة اإليكولوجيــة .تيســير
حصــول النســاء علــى التكنولوجيــا والمعلومــات يزيــد إنتاجيتهــن الزراعيــة ويعــزز األمــن الغذائــي.

• التوســع فــي إنشــاء منظمــات النســاء ِ
المنتجــات ودعــم قدراتهــا المؤسســية .تشــكل النســاء غالبيــة العمــال والمنتجيــن فــي
القطــاع الز ارعــي فــي كثيــر مــن بلــدان المنطقــة ،ومــع ذلــك يظــل تركيزهــن منحصـ اًر فــي القطاعــات األقــل ربحـاً مــن سالســل القيمــة.
تأســيس النســاء لمنظمات إنتاجية خاصة بهن أو تشــجيعهن على االنضمام إلى منظمات المنتجين والجمعيات التعاونية القائمة
يمكنــه أن تهيئــة النســاء الغتنــام فــرص الســوق ،وتحســين أوضاعهــن فــي سالســل القيمــة ،والتغلــب علــى التفاوتــات القائمــة علــى
النــوع االجتماعــي فــي الحصــول علــى المعلومــات وخدمــات اإلرشــاد الز ارعــي والمـوارد.
• إزالــة العوائــق التــي تعرقــل إمكانيــة حصــول النســاء علــى األصــول اإلنتاجيــة وســيطرتهن عليهــا ،بمــا فــي ذلــك األرض
واالئتمــان .ال تتمتــع النســاء فــي كثيــر مــن بلــدان المنطقــة ،وال ســيما مــن يعشــن منهــن فــي المناطــق الريفيــة ،بالســيطرة علــى
يقيــد قدرتهــن علــى الوصــول
األ ارضــي وعلــى األصــول اإلنتاجيــة ،حتــى حيــن تنتقــل إليهــن هــذه الحقــوق عــن طريــق الميـراث ،ممــا ّ
إلــى االئتمــان الرســمي وعلــى أن ينشــطن اقتصادي ـاً .إصــاح السياســات والقوانيــن لضمــان تمتــع النســاء بالمســاواة فــي إمكانيــة
الحصــول علــى األصــول اإلنتاجيــة والســيطرة عليهــا ،بمــا فــي ذلــك األرض واالئتمــان ،يمكنهــن مــن لعــب دور كبيــر فــي تنميــة
مجتمعاتهــن.
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الهدف ( :)3ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية
وبالرفاهية في جميع األعمار
• توفيــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة للنســاء والفتيــات ،بمــا فــي ذلــك خدمــات الصحــة اإلنجابيــة واألدويــة الميســورة للنســاء،
وخصوصـاً مــن يعشــن منهــن فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة .لــم يتمخــض النمــو االقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة عــن تحســين
الخدمــات الصحيــة .عــاوة علــى ذلــك ،تظــل التفاوتــات بيــن البلــدان فــي إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة واســعة.
وترتفــع معــدالت انتشــار األمـراض المعديــة وبخاصــة فــي البلــدان الفقيـرة والبلــدان التــي تعصــف بهــا الص ارعــات وتلــك المضيفــة
ألعــداد كبيـرة مــن الالجئيــن الذيــن يعيشــون فيهــا فــي أوضــاع بيئيــة ســيئة .2دمــج الصحــة اإلنجابيــة فــي اإلســتراتيجيات والب ارمــج
الوطنيــة واالســتثمار فــي الخدمــات الصحيــة ،وخصوص ـاً للنســاء والفتيــات ،ضــروري مــن أجــل رفاههــن ومــن أجــل التنميــة
المســتدامة للمنطقــة.
• تطويــر قــدرات العامليــن فــي القطــاع الصحيــة لتوفيــر خدمــات صحيــة وخدمــات أمومــة ذات جــودة .تشــهد جــودة الخدمــات
الصحيــة فــي المنطقــة العربيــة تدهــو اًر ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات .وعلــى الرغــم مــن إحـراز تقــدم
كبيــر فــي زيــادة األعمــار المتوقعــة وتقليــل بعــض مســببات الوفــاة الشــائعة المرتبطــة بوفيــات األطفــال واألمهــات ،تظــل معــدالت
وفيــات األطفــال واألمهــات عاليــة فــي أقــل البلــدان نمـواً فــي المنطقــة .ومــن ثــم يكــون تحســين قــدرات العامليــن ومعــدالت اســتبقائهم
فــي القطــاع الصحــي فــي هــذه البلــدان حاســم األهميــة.

• زيــادة وعــي النســاء بالوقايــة مــن األمـراض المعديــة والتعامــل معهــا .تشـ ّكل األمـراض المعديــة ،مثــل المالريــا والتهــاب الكبــد
الوبائــي مــن النوعيــن بــاء وجيــم وكذلــك فيــروس نقــص المناعــة البشـرية/اإليدز ،شـواغل صحيــة خطيـرة فــي المنطقــة وخصوصـاً
فــي البلــدان الفقي ـرة وبيــن الالجئيــن .والنســاء ،وخصوص ـاً الحوامــل ،واألطفــال الصغــار يكونــون عرضــة بدرجــة أكبــر للمخاطــر
مــن الرجــال ألســباب كثي ـرة مــن ضمنهــا التفاوتــات االجتماعيــة واألع ـراف الثقافيــة المقيــدة .ومــن ثــم فمــن المهــم توعيــة النســاء
بالســلوكيات الحياتيــة الخطـرة المرتبطــة بانتشــار العــدوى وطــرق والوقايــة مــن المخاطــر تقليلهــا.
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الهدف ( :)4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

• مســاندة التحــاق النســاء والفتيــات ببرامــج محــو األميــة واإللمــام بالحســاب .تظــل األميــة مرتفعــة فــي المنطقــة العربيــة حيــث
تتجــاوز نســبتها  19فــي المائــة إجمــاالً .وترتفــع هــذه النســبة المئويــة فــي أقــل البلــدان نمـواً وبيــن النســاء .تبلــغ النســبة المئويــة لألميــة
نحــو  60فــي المائــة بيــن اإلنــاث مقارنــة بنحــو  39فــي المائــة بيــن الذكــور .كمــا أن نســبة اإللمــام بالحســاب متدنيــة أيضـاً فــي
المنطقــة ،وهــي أعلــى فــي المناطــق األشــد فقـ اًر وبيــن الفتيــات .االســتثمار فــي ب ارمــج محــو األميــة التــي تســتهدف النســاء والفتيــات
عامــل حاســم األهميــة لتحســين أوضاعهــن ومســاهمتهن فــي التنميــة المجتمعيــة.
• تشــجيع التحــاق النســاء والفتيــات بمجــاالت الدراســة غيــر التقليديــة ،فــي التعليــم الجامعــي والعالــي ،التــي عــادة مــا يهيمــن
عليهــا الرجــال .حققــت المنطقــة العربيــة قف ـزات كبي ـرة فــي تشــجيع التكافــؤ بيــن الجنســين فــي التعليــم ،حيــث ارتفــع مؤشــر تكافــؤ
الجنســين فــي التعليــم االبتدائــي مــن  0.77فــي  1999إلــى  0.93فــي  .2011وتقتــرب بعــض البلــدان مــن تحقيــق التكافــؤ
فــي التعليــم الثانــوي .لكــن الفجـوات بيــن الجنســين فــي التعليــم تظــل أوســع فــي البلــدان األقــل نمـواً .وتظــل إمكانيــة حصــول المـرأة
علــى فــرص العمــل المربــح مقيــدة بفعــل ازديــاد نســبتهن فــي مجــاالت التعليــم المؤنثــة تقليديـاً (التربيــة والتعليــم ،والخدمــات الصحيــة،
والعلــوم اإلنســانية) وتدنــي نســبتهن فــي المجــاالت التــي يغلــب عليهــا الطابــع الفنــي والحرفــي .وســيزيد تشــجيع النســاء علــى
االلتحــاق بمجــاالت الد ارســة غيــر التقليديــة (تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،الهندســة ،الرياضيــات ،إلــخ) الخيــارات المتاحــة
ويحســن محصــات توظيفهــن.
لهــن
ّ
• ضمــان أخــذ التفاوتــات بيــن الجنســين بعيــن االعتبــار فــي إســتراتيجيات التعليــم الوطنيــة بمــا فــي ذلــك بنــاء المــدارس وتدريــب
المعلميــن والمناهــج والميزانيــات .علــى الرغــم مــن تحقيــق تكافــؤ الجنســين فــي االلتحــاق بالتعليــم االبتدائــي ،وأيضـاً فــي االلتحــاق
بالتعليــم الثانــوي فــي حالــة بعــض البلــدان ،تعانــي الــدول العربيــة مــن أكبــر فجــوة بيــن الجنســين فــي التعليــم علــى مســتوى العالــم.
وتأتــي هــذه التفاوتــات نتيجــة عوامــل كثيـرة مــن بينهــا الموقــع الجغ ارفــي والثــروة والثقافــة ،والتــي تعمــل كعوائــق علــى جانــب الطلــب.
وأمــا علــى جانــب العــرض ،فنجــد إمكانيــة الوصــول إلــى الم ارفــق المدرســية ،وم ارفــق المعاقيــن ،والقوالــب النمطيــة المرتبطــة بالنــوع
االجتماعــي فــي المناهــج ،وتوافــر م ارفــق النظافــة الصحيــة ،ومواقــف المعلميــن ،واألمــن تشــكل أيض ـاً نقــاط اختنــاق .وبالتالــي
فمــن المهــم أن تشــتمل صياغــة إســتراتيجيات التعليــم الوطنيــة علــى تدابيــر خاصــة لضمــان قــدرة الفتيــات علــى االلتحــاق بالد ارســة
واالســتمرار فيهــا .ومــن هــذا ضمــان وجــود مــدارس كافيــة وعــدم اضطـرار الفتيــات إلــى قطــع مســافات بعيــدة للوصــول إلــى المدرســة،
وتخصيــص حمامــات منفصلــة للصبيــان والفتيــات ،وبنــاء فصــول خاصــة للفتيــات ،ودمــج رســائل المســاواة بيــن الجنســين فــي
المنهــج التعليمــي وفــي تدريــب المعلميــن ،كاجـراءات فعالــة.

• االســتثمار فــي التعليــم االبتدائــي وخدمــات الطفولــة المبكــرة وخدمــات مــا قبــل المدرســة جيــدة النوعيــة .نطــاق وجــودة
خدمــات التعليــم وخدمــات مــا قبــل المدرســة فــي المنطقــة بحاجــة إلــى توســيع وترقيــة مــن أجــل تحســين معــدالت االســتبقاء فــي
المدرســة ،وخصوص ـاً بالنســبة للفتيــات والفئــات المهمشــة ،وكذلــك إتاحــة الوقــت للنســاء لالنخ ـراط فــي أنشــطة منتجــة اقتصادي ـاً
و/أو ترويحيــة .توفيــر ب ارمــج جيــدة النوعيــة يقــوم عليهــا تربويــون مدربــون باســتخدام النهــج الموجهــة خصيصـاً لألطفــال ،إو�شـراك
األســر والمجتمعــات المحليــة فــي تعلــم األطفــال ،ودعــم لغــة األطفــال األصليــة ،واســتخدام مـواد وثيقــة الصلــة ثقافيـاً إو�تاحــة الفــرص
لألطفــال وخصوصـاً الفتيــات للعــب واالستكشــاف ،كلهــا جــزء مــن عمليــة تعزيــز كفــاءة نظــام التعلــم وجعلــه أكثــر إنصافـاً وجاذبيــة
للوالديــن واألطفــال .االهتمــام بالتعليــم االبتدائــي وتوفيــر ســنة واحــدة علــى األقــل مــن ب ارمــج الطفولــة جيــدة النوعيــة فــي مرحلــة مــا
قبــل المدرســة ،وخصوص ـاً لألشــد تهميش ـاً ،سيحســن الخب ـرة التعليميــة ويضمــن اإلنصــاف.
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الهدف ( :)5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل
النساء والفتيات

• تبنــي نهــج قائــم علــى الحقــوق فــي المســاواة بيــن الجنســين فــي صياغــة التشــريعات الوطنيــة وتنفيذهــا .علــى الرغــم مــن
النــص علــى مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي معظــم الدســاتير ،مــا ازلــت التش ـريعات الوطنيــة متأخ ـرة عــن الركــب مــن حيــث
الصياغــة والتنفيــذ .عــاوة علــى ذلــك فــإن الوصــول إلــى العدالــة ومباش ـرة الحقــوق أصعــب علــى النســاء والفتيــات منــه علــى
الرجــال .ويتجلــى هــذا التمييــز بشــكل أوضــح فــي حالــة النســاء الفقيـرات والالجئــات الالتــي هــن أكثــر عرضــة بشــكل غيــر متناســب
لالســتغالل والعنــف .ومــن األهميــة بمــكان أن تتــم مراجعــة التش ـريعات الوطنيــة وقيــاس مــدى توافقهــا مــع الدســاتير الوطنيــة
واالتفاقيــات الدوليــة .ومــن المهــم أيض ـاً رصــد التنفيــذ بحيــث تُســد الفجــوة القائمــة بيــن القانــون والتطبيــق فــي بلــدان عربيــة كثي ـرة
وضمــان عــدم وقــوع انتهــاكات علــى أيــدي المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون.

• مســاندة تمثيــل النســاء ومشــاركتهن فــي وضــع السياســات والقوانيــن وفــي عمليــات التخطيــط ووضــع الميزانيــات .ينبغــي
إســماع صــوت المـرأة لواضعــي القوانيــن والسياســات لينعكــس هــذا الصــوت فــي القوانيــن والسياســات وعمليــات التخطيــط ووضــع
الميزانيــات علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة والقطاعيــة .تعانــي الم ـرأة العربيــة اليــوم مــن نقــص خطيــر فــي التمثيــل فــي
مجــاالت صنــع القـرار كلهــا .ويبقــى تشــجيع مشــاركتها ومســاندة ترشــحها لعضويــة البرلمــان والقضــاء ولشــغل المناصــب السياســية
والمناصــب اإلداريــة أمـ اًر حاســم األهميــة لضمــان تمتعهــا بحقوقهــا وتلبيــة حاجاتهــا .ومــن المهــم أيض ـاً أن نســاند جهــود اآلليــات
الوطنيــة المعنيــة بشــؤون الم ـرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتصــل إلــى النســاء المعرضــات لإلقصــاء تقليدي ـاً (النســاء الريفيــات
والمعاقــات) للتعبيــر عــن مطالبهــن وحاجاتهــن فــي إطــار هــذه العمليــات ولرصــد مخصصــات الميزانيــة واالســتثمارات العامــة
الموجهــة تحقيــق الت ازمــات المســاواة بيــن الجنســين وتنفيــذ اتفاقيــة الســيداو.
• إشـراك الرجــال والصبيــان فــي التصــدي للتوجهــات التمييزيــة والممارســات التقليديــة الضــارةب بالنســاء والفتيــات .يظــل وضــع
النســاء والفتيــات فــي المنطقــة منقوص ـاً بفعــل التوجهــات التمييزيــة والممارســات التقليديــة الضــارة التــي تشــمل زواج القاص ـرات
وختــان اإلنــاث واالســتغالل الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي اســتمرار
هــذه الممارســات وتشــمل الثقافــة ،وانعــدام األمــن بســبب الن ازعــات وعمليــات التحــول السياســي ،وكذلــك ضعــف أطــر الحمايــة
القانونيــة .1وهنــاك حاجــة إلــى إصالحــات قانونيــة وأيضـاً إلــى جهــود منســقة مــن جانــب المنظومــات النســائية ومنظمــات المجتمــع
المدنــي لتثقيــف الجماهيــر حــول اآلثــار الضــارة لمثــل هــذه الممارســات علــى الم ـرأة والمجتمعــات المحليــة والتنميــة االجتماعيــة.
إشـراك الرجــال والصبيــان فــي زيــادة الوعــي الجماهيــري وفــي رصــد وقائــع إلحــاق األذى بالمـرأة أمــر حاســم األهميــة للنجــاح فــي
القضــاء علــى هــذه الممارســات.

 -1صندوق األمم املتحدة للسكان ،اإلسرتاتيجية اإلقليمية ملنع العنف القائم عىل نوع الجنس والتصدي له يف املنطقة العربية .2017-2014

25

تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

الهدف ( :)6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
• مســاندة مشــاركة المـرأة فــي إســتراتيجيات المـوارد المائيــة وسياســات تقديــم الخدمــات المائيــة .يتوافــر لســكان المنطقــة العربيــة
أقــل حصــة مــن الميــاه العذبــة المتاحــة للفــرد فــي العالــم بــل ومــن المتوقــع أن تنقــص هــذه الحصــة بفعــل تغيــر المنــاخ .وهــذا يشــكل
تحديــات مختلفــة أمــام الرجــال والنســاء فــي المناطــق الريفيــة نظـ اًر الختــاف أدوارهمــا وعالقاتهمــا ومســؤولياتهما وتفــاوت إمكانيــة
الوصــول إلــى المـوارد الطبيعيــة والســيطرة عليهــا .وتظهــر ألوجــه الحرمــان فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي آثــار عميقــة علــى
رفاهيــة وتمكيــن المـرأة عمومـاً والمـرأة الريفيــة خصوصـاً .لكــن عندمــا تتــم مناقشــة قضايــا وتكنولوجيــات إدارة مـوارد الميــاه علــى
مســتوى السياســات ،يتــم إغفــال منظــور المـرأة وحاجاتهــا .إو�شـراك المـرأة علــى مســتوى السياســات فــي تخطيــط مـوارد الميــاه وتقديــم
الخدمــات أمــر حاســم األهميــة لضمــان الحفــاظ علــى الميــاه وم ارعــاة حاجــات كال الجنســين فــي تقديــم الخدمــات.
• تدريــب النســاء لالشــتغال بالمهــن ذات الصلــة بالميــاه والصــرف الصحــي بمــا فــي ذلــك العلــوم والهندســة .تغيــب الم ـرأة
عــن هــذا مجــال خصوص ـاً فــي هــذه المنطقــة ،فــا صــوت لهــا فيــه وال أدوات .ومــن المهــم أن نســتهدف الم ـرأة بالتدريــب وبنــاء
القــدرات خصوص ـاً فــي األدوار الفنيــة واإلداريــة لضمــان حضورهــا فــي عمليــات صنــع الق ـرار المتعلقــة بــإدارة الميــاه .مــن المهــم
أيضـاً توفيــر الوســائل (أجهـزة الكمبيوتــر والتمويــل األولــي والمســاعدات الفنيــة) للمـرأة لتســاعدها علــى إطــاق مبــادرات ومشــاريع
أعمــال موف ـرة للميــاه.

• تعزيــز مشــاركة المجتمعــات المحليــة والمـرأة الريفيــة فــي إدارة الميــاه والصــرف الصحــي وفــي رصــد جــودة الخدمــات ذات
الصلــة .يفتقــر مــا يقــدر بنحــو  17فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد ســكان المنطقــة العربيــة ،إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر ميــاه
الشــرب النظيفــة ،ويتركــز غالبيتهــم فــي أقــل بلدانهــا نمـواً ،كمــا يفتقــر حوالــى  20فــي المائــة إلــى م ارفــق صــرف صحــي محســنة.
وهــذا الوضــع يتطلــب إج ـراءات لمواجهتــه مــن قبــل الحكومــة المركزيــة والحكومــات المحليــة ،ويتطلــب كذلــك ،بالقــدر نفســه مــن
األهميــة ،إشـراك المجتمعــات المحليــة والمـرأة الريفيــة .1فقــد أظهــرت التجربــة العالميــة أن النســاء هــن األســرع فــي تعلــم وانتهــاج
ســبل اســتهالك الميــاه بكفــاءة وســلوكيات النظافــة الشــخصية مــا توافــرت لهــن الوســائل المناســبة لفعــل ذلــك .وهــن أيضــا أكثــر
اســتعداداً مــن الرجــال لتولــي مهمــة رصــد واإلبــاغ عــن جــودة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي.

 -1اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،أهداف التنمية املستدامة  ..منظور عريب ،املنتدى العريب الرفيع املستوى حول التنمية املستدامة ،عامن4-2 ،
أبريل/نيسان .2014
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الهدف ( :)7ضمان حصول الجميـــع بتكلفة ميسورة على
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

• مســاندة مشــاركة النســاء فــي تخطيــط الطاقــة وفــي وضــع سياســاتها .أمــن الطاقــة عامــل حاســم األهميــة لتنميــة المنطقــة
ولســبل كســب العيــش لســكانها .وتتأثــر النســاء بشــكل غيــر متناســب بفعــل أوجــه النقــص فــي الطاقــة علــى الرغــم مــن حقيقــة أن
أنمــاط إنتاجهــن واســتهالكهن هــي عــادة أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام المـوارد .وتبيــن التجربــة أن إشـراك النســاء فــي تشــجيع أنمــاط
الطاقــة المســتدامة يفــرز ســلوكيات صديقــة للبيئــة فــي االســتهالك وأنمــاط إنتــاج أنظــف ،مــع تحســين وتيـرة النمــو االقتصــادي فــي
الوقــت نفســه أيضـاً.

• توفيــر التعليــم والتدريــب للنســاء فــي مجــال الطاقــة المســتدامة .علــى الرغــم مــن دور المـرأة المهــم فــي إدارة الطاقــة ،فإنهــا
تظــل غيــر ممثلــة تمثيـاً كافيـاً فــي الصناعــات التــي تنتــج المصــادر الحديثــة للطاقــة المتجــددة ،إذ ال تشــكل إال  20فــي المائــة
مــن القــوة العاملــة .1وســوف يســاعد تشــجيع مشــاركة المـرأة فــي مثــل هــذه الصناعــات بتزويدهــا بالمعرفــة والمهــارات المطلوبيــن
فــي تركيــب وصيانــة واســتهالك حلــول الطاقــة المســتدامة علــى ضمــان اإلنصــاف فــي إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الطاقــة.
• تيســير إمكانيــة حصــول النســاء علــى التكنولوجيــات االبتكاريــة والتمويــل ُليقمــن مشــاريع اســتثمارية فــي قطــاع الطاقــة
المســتدامة .علــى الرغــم مــن األهميــة الحاســمة التــي تتمتــع بهــا الطاقــة للتنميــة ولرفــاه المجتمــع ،نــاد اًر مــا تُعتبــر نســاء المنطقــة
مشــاركات رئيســيات فــي مبــادرات ومشــاريع الطاقــة .وتيســير دخــول الم ـرأة إلــى هــذا القطــاع مهــم نظ ـ اًر ألنــه يتيــح فرص ـاً كبي ـرة
للنمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل.

 -1الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (أيرينا) .
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الهدف ( :)8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع

والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

• تعزيــز صالحيــة النســاء للتوظيــف فــي القطاعــات كبيــرة األثــر الموجهــة نحــو النمــو .تظــل الفجــوة بيــن معــدالت بطالــة
الذكــور واإلنــاث مرتفعــة فــي المنطقــة العربيــة مــع شــدة تدنــي مشــاركة المـرأة فــي القــوة العاملــة والتــي بلغــت ،وفقــا لتقريــر مؤشـرات
التنميــة فــي العالــم للعــام  23.3 ،2013فــي المائــة مقارنــة بنســبة  75.4فــي المائــة للرجــال .ويرتبــط تدنــي مشــاركة النســاء مقارنــة
بمشــاركة الرجــال إلــى حــد كبيــر بعوائــق هيكليــة وأخــرى ترتبــط باألع ـراف ،والتــي تشــمل التصــورات الســائدة عــن المســؤوليات
اجــع
والوظائــف المخصصــة للمـرأة ،باإلضافــة إلــى تخوفــات ترتبــط باإلجــازات واســتحقاقات األمومــة .وبالتالــي فمــن المهــم أن تر َ
قوانيــن العمــل لتعزيــز اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي المشــتريات العامــة الحكوميــة وسياســات مشــتريات الشــركات ولتشــجيع
مشــاركة الم ـرأة فــي هــذه القطاعــات االقتصاديــة التــي يتدنــى تمثيلهــا فيهــا.

• مســاندة سياســات األجــور التــي تقلــص الفجــوة بيــن الجنســين وتعتــرف أيضــا بعمــل الم ـرأة غيــر مدفــوع األجــر وتشــجع
إعــادة توزيعــه .يعــود التقليــل مــن قيمــة العمــل غيــر مدفــوع األجــر فــي مجــاالت الرعايــة والعمــل المنزلــي إلــى عــدد مــن األســباب
مــن ضمنهــا "تدنــي مســتويات التعليــم الرســمي والمهــارات ،وارتفــاع معــدالت التوظيــف فــي القطــاع غيــر الرســمي ،ونقــص آليــات
التمثيــل الجماعــي ،ومــن ثــم ضعــف القــدرة علــى التفــاوض ،ونقــص إمكانيــات توليــد الدخــل ،وهشاشــة الوضــع االجتماعــي".1
ويصــدق هــذا بوجــه خــاص علــى المنطقــة العربيــة ،حيــث تنظــر الثقافــة واألعـراف االجتماعيــة إلــى هــذا العمــل باعتبــاره مســؤولية
ْ
"طبيعيــة" للنســاء ،وبالتالــي تتقاضــى النســاء أجــو اًر أقــل مــن الرجــال علــى أداء العمــل ذاتــه فــي هــذا المجــال .تقـ ّـدر نســبة اإلنــاث
إلــى الذكــور فــي الوظائــف الهامشــية فــي المنطقــة العربيــة مــن أســوء النســب بالمقارنــة مــع المناطــق الناميــة األخــرى .وتشــمل قائمــة
التدخــات حاســمة األهميــة لبقــاء الم ـرأة فــي قطــاع العمــل وألمنهــا االقتصــادي تدخــات مثــل االعت ـراف بالرعايــة غيــر مدفوعــة
األجــر مــن خــال بنــى تحتيــة المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي ومخططــات للحمايــة االجتماعيــة ،واشــتمال العامــات
المنزليــات فــي مظلــة الحــد األدنــى لألجــور.
• مســاندة ريــادة المـرأة لألعمــال مــن خــال تدريبــات مصممــة خصيصـاً لهــا وتطويــر الخدمــات الماليــة وخدمــات تنميــة أنشــطة
األعمــال لمســاندة ريادتهــا لألعمــال .وفقـاً لمؤسســة التمويــل الدوليــة ،تشــمل العوامــل التــي تؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى ريــادة
المـرأة لألعمــال فــي المنطقــة :التفاوتــات فــي إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة ،والتعليــم ،والتدريــب ،والخبـرة
العمليــة ،والفج ـوات فــي األهليــة القانونيــة وحقــوق الملكيــة ،ومحدوديــة توافــر المعلومــات االئتمانيــة األساســية ،ونقــص تبــادل
المعلومــات بيــن المؤسســات الماليــة ،فضـاً عــن ارتفــاع كلفــة الفســاد والروتيــن للمشــاريع الصغيـرة .2وتتطلــب مســاندة ريــادة المـرأة
لألعمــال التنســيق مــع المؤسســات الماليــة وجمعيــات األعمــال ومنظمــات المـرأة لتطويــر مناهــج تدريــب علــى ريــادة األعمــال وكذلــك
خدمــات ماليــة وخدمــات لتنميــة أنشــطة األعمــال مراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي تكــون ميســورة وجاذبــة للنســاء.

 -1العمل املنزيل واألجور واملساواة بني الجنسني :دروس من البلدان النامية (منظمة العمل الدولية) .2015
 -2تعزيز إمكانية الحصول عىل متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اململوكة لنساء يف البلدان النامية ،مؤسسة التمويل الدولية ،أكتوبر/ترشين األول .2011
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الهدف ( :)9إقامة بنى تحتية قادرة على مواجهة األزمــــــــات،

وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار

• زيــادة إمكانيــة حصــول المــرأة فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة علــى التكنولوجيــات االبتكاريــة ومــن ضمنهــا تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت والجــواالت .وفق ـاً لتصنيــف االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،تحتــل المنطقــة العربيــة ثالــث أدنــى مرتبــة
فــي إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت بيــن قــارات العالــم .وتظــل فــرص وصــول النســاء إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
وخصوص ـاً فــي المناطــق الريفيــة ،محــدودة .1وال تخفــى أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بالنســبة لالقتصــاد ،وينبغــي
أال تُحــرم النســاء مــن الفرصــة التــي تتيحهــا هــذه التكنولوجيــات إلقامــة مشــاريع أعمــال ولتوســعتها .عــاوة علــى ذلــك فــإن لنشــر
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت منافــع أخــرى ،حيــث تســتطيع النســاء اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للتأثيــر
علــى صنــع القـرار العــام ،أو الوصــول إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات مــن ضمنهــا محــو األميــة ،أو اإلقــدام علــى اختيــارات
حياتيــة مســتنيرة .ومــن المهــم اتخــاذ تدابيــر لضمــان اإلنصــاف فــي إمكانيــة حصــول الجميــع ،بمــن فيهــم المـرأة ،علــى تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل التنميــة المســتدامة والشــاملة للجميــع.
• تشــجيع مشــاركة النســاء فــي بحــوث وتطويــر البنــى التحتيــة االبتكاريــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .علــى
الرغــم مــن التحديــات الكثيـرة التــي تواجههــا المنطقــة مــن حيــث إيجــاد حلــول ناجعــة للتدهــور البيئــي وتغيــر المنــاخ والخـراب الناجــم
عن الحروب وســوء إدارة الموارد ،تظل المرأة – نتيجة القوالب النمطية المرتبطة بالنوع االجتماعي – هامشــية في النقاش حول
البنــى التحتيــة االبتكاريــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .ومســاندة مشــاركة النســاء فــي أنشــطة البحــوث والتطويــر
ذات العالقــة ،بتوفيــر المنــح الد ارســية وغيرهــا مــن الحوافــز ومــن إج ـراءات التمييــز اإليجابــي ،سيســاعد علــى إش ـراك المزيــد مــن
النســاء فــي إيجــاد حلــول ابتكاريــة للكثيــر مــن التحديــات التــي تواجــه المنطقــة.

• تعبئــة التمويــل والمســاعدة الفنيــة مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص للمشــاريع صغيــرة الحجــم التــي تقودهــا نســاء وتســاهم
فــي حلــول البنــى التحتيــة االبتكاريــة وأنشــطة التكيــف وتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ .هنــاك مجــاالت احتيــاج كثي ـرة فــي
المنطقــة يمكــن أن تســاهم فيهــا النســاء كالنقــل والنفايــات والصناعــة والصــرف الصحــي واإلســكان .وســتعود مســاهماتهن بالنفــع
علــى االقتصــادات الوطنيــة وترســخ حضورهــن فــي مجــاالت ومهــن تعتبــر أنشــطة يهيمــن عليهــا الذكــور تقليدي ـاً.

 -1منى ف .بدران :الشباب والفجوة الرقمية.2013 ،
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الهدف ( :)10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
• بنــاء شـراكات مــن أجــل التنميــة المســتدامة بيــن الحكومــات ومنظمــات المـرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.
تحتــاج المنطقــة العربيــة إلــى اســتثمارات خاصــة لتوفيــر فــرص العمــل والحــد مــن الفقــر ،غيــر أن تدفــق هــذه االســتثمارات مقيــد
بفعــل الوضــع السياســي فــي بلــدان كثي ـرة بمــا لــه مــن آثــار ســلبية علــى الفق ـراء وخصوص ـاً النســاء واألطفــال .ومــن شــأن بنــاء
شـراكات جديــدة وتعزيــز الشـراكات القائمــة بيــن الحكومــات والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص أن يســاعد علــى تقليــل المخاطــر
السياســية والماليــة وتعبئــة رأس المــال لتطويــر البنــى التحتيــة وتنميــة المهــارات الالزمــة الجتــذاب االســتثمارات المحليــة والعربيــة
وخلــق الوظائــف للشــباب والنســاء فــي مجــاالت كالميــاه والصــرف الصحــي والنقــل والطاقــة النظيفــة والز ارعــة والصحــة واالتصــاالت
والتكيــف مــع المنــاخ فــي البلــدان الناميــة.
• اعتمــاد تدابيــر خاصــة لضمــان انتفــاع جميــع النســاء مــن ثمــار التنميــة وعــدم تخلــف ام ـرأة واحــدة عــن الركــب .يبطّــئ
اســتمرار التفاوتــات بيــن الجنســين فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة تنميــة المنطقــة ورفاهيــة المجتمعــات المحليــة.
وتحتــاج المنطقــة العربيــة إلــى تقــدم وثــاب فــي مؤش ـرات المســاواة بيــن الجنســين المتعلقــة بتكافــؤ الفــرص فــي مجــاالت السياســة
واالقتصــاد والوصــول إلــى العدالــة بجعــل المســاواة بيــن الجنســين مــن الحتميــات عبــر المنطقــة وداخــل بلدانهــا .ويتضمــن هــذا
اتخــاذ إج ـراءات وكذلــك ضــخ اســتثمارات فــي تدابيــر خاصــة لضمــان مســاهمة جميــع النســاء فــي التنميــة وانتفاعهــن بهــا .مــن
بيــن هــذه التدابيــر تخصيــص حصــص للنســاء فــي الوظائــف السياســية والوظائــف بالشــركات ،وتطويــر سياســات وب ارمــج الحمايــة
االجتماعيــة لألســر المعيشــية التــي تعولهــا نســاء وللمعاقــات ،وسياســات األجــور ،وب ارمــج لمســاعدة للنســاء والفتيــات الالجئــات،
وتدابيــر خاصــة لحمايــة األمومــة.
• بنــاء قــدرات منظمــات التخطيــط الوطنــي واآلليــات الوطنــي للنهــوض بالم ـرأة لضمــان أن يكــون شــمول الكافــة والعدالــة
االجتماعيــة مــن الحتميــات فــي المنطقــة مــع محاســبة الحكومــات عليهــا .تجــاوب الحكومــات الوطنيــة مــع حاجــات النــاس ال
يتســنى إال بتمكيــن المؤسســات الوطنيــة وتزويدهــا بالمعرفــة واألدوات الالزمــة لتتبــع أوجــه التفــاوت والتصــدي لهــا .ويشــمل هــذا
مســاندة إعــداد قواعــد بيانــات مفصلــة حســب الجنــس لعمليــات التخطيــط ،وتوفيــر التدريــب لمنظمــات التخطيــط الوطنــي وآليــات
النهــوض بالم ـرأة فــي مجــال ادمــاج النــوع االجتماعــي واإلدارة والرصــد القائميــن علــى النتائــج.
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الهدف ( :)11جعل المدن والمستوطنـــات البشريـــــة شاملــــــة
للجميع وآمنة وقادرة على مواجهة األزمات ومستدامة
• تنميــة قــدرات وزارت اإلســكان والنقــل عبــر المنطقــة لدمــج منظــور النــوع االجتماعــي فــي السياســات وفــي برامــج التنميــة
الحضريــة المســتدامة .يحــول إخفــاق المــدن العربيــة فــي ادمــاج النــوع االجتماعــي فــي التخطيــط الحضــري والعمليــات اإلنمائيــة
دون دمــج ومســاهمة النســاء والفتيــات بشــكل كامــل فــي حيــاة المــدن االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة .1يعــزز تزويــد
المجربــة للتشــاور مــع النــاس (النســاء والرجــال) وتضميــن مالحظاتهــم التقييميــة فــي
الســلطات الوطنيــة والبلديــات بالنهــج واألدوات
ّ
تصميــم إو�دارة الفضــاءات والخدمــات الحضريــة قــدرة المــدن العربيــة علــى مواجهــة األزمــات وشــمولها للجميــع.

• مســاندة النهــج االبتكاريــة لجعــل المــدن آمنــة للجميــع بمــن فيهــم النســاء والفتيــات .العنــف والتحــرش ضــد النســاء والفتيــات
فــي األماكــن العامــة قضيــة بــرزت للعيــان فــي بلــدان كثي ـرة بالمنطقــة وخصوص ـاً تلــك التــي تشــهد ص ارعــات أو عمليــات تحــول
سياســي .ومــن شــأن العمــل مــع الحكومــات والبلديــات والمجتمعــات المحليــة إو�شـراك الرجــال والصبيــان فــي تشــجيع ورصــد ســامة
البيئــات الحضريــة للنســاء والفتيــات أن يجعــل المــدن شــاملة للجميــع ويعــزز قــدرة المـرأة علــى التنقــل وعلــى المشــاركة فــي المجــال
العــام.
• تطويــر أنظمــة نقــل عــام مســتدامة ومراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي .تضاعــف عــدد ســكان المنطقــة العربيــة ثالثــة
أضعــاف علــى مــدى األربعيــن ســنة الماضيــة ،ونصــف هـؤالء يعيشــون فــي مــدن .2وألنظمــة النقــل العــام المســتدامة واآلمنــة أهميــة
عظيمــة لالقتصــاد والبيئــة ،ومــع ذلــك يظــل قطــاع النقــل غيــر مســتدام فــي بلــدان كثيـرة نتيجــة االزدحــام واالفتقــار إلــى المـوارد وســوء
اإلدارة .فهــو يســتهلك  18فــي المائــة مــن الطاقــة األوليــة فــي المنطقــة ويتســبب فــي تلــوث الهـواء .3عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تخطيــط
وتصميــم النقــل العــام ال ي ارعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي ممــا يســاهم فــي تقييــد قــدرة النســاء علــى التنقــل .ولهــذا فــإن م ارعــاة
اعتبــارات البيئــة والنــوع االجتماعــي فــي أنظمــة النقــل العــام يظــل أمـ اًر حاســم األهميــة لالقتصــاد ولجعــل المــدن آمنــة ومســتدامة.

 -1موئل األمم املتحدة ،التخطيط والتصميم املستجيب ملنظور النوع االجتامعي.
 -2اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،أهداف التنمية املستدامة  ..منظور عريب ،املنتدى العريب الرفيع املستوى حول التنمية املستدامة ،عامن4-2 ،
أبريل/نيسان .2014
 -3املصدر السابق.
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الهدف ( :)12ضمان وجود أنماط استهالك إو�نتاج مستدامة

• زيــادة الوعــي العــام بــدور المــرأة فــي تشــجيع االســتهالك واإلنتــاج المســؤولين .توجــد أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج غيــر
المســتدامة بالمنطقــة جنبـاً إلــى جنبـاً مــع الفقــر والحاجــة .حيــث تضــم المنطقــة بلدانـاً غنيــة تســتهلك بإسـراف ،وأخــرى فقيـرة تســتهلك
بطريقــة غيــر مســتدامة .وفــي كلتــا الحالتيــن ،تقــوم المـرأة بــدور مهــم فــي تشــجيع أنمــاط االســتهالك المســؤولة ،والحــد مــن اإلسـراف
والتدهــور البيئــي .فالنســاء والفتيــات مدي ـرات لألســر المعيشــية ،ومســتهلكات ،ومعلمــات ،ومنتجــات ،وعامــات ،وس ـواء كـ ّـن فــي
المــدن أو فــي المجتمعــات الريفيــة ،فمــن الممكــن توعيتهــن ،وحشــدهن ،وتزويدهــن بــاألدوات الالزمــة لزيــادة الوعــي العــام بشــأن منــع
اإلسـراف والحــد منــه ،إو�عــادة االســتخدام ،إو�عــادة التدويــر ،ممــا يســهم فــي تحقيــق حيــاة مجتمعيــة صحيــة ومســتدامة.
• تشــجيع مشــاركة المـرأة كعامــات ورائــدات أعمــال فــي القطاعــات الخضـراء :الطاقــة البديلــة ،إعــادة تدويــر النفايــات ،الزراعة
الخض ـراء ،ومــا إلــى ذلــك .يقــوم كســب العيــش لــدى العديــد مــن النســاء فــي المنطقــة العربيــة ،ليــس فقــط فــي المناطــق الريفيــة،
بــل وفــي المناطــق الحضريــة كذلــك ،علــى األنشــطة غيــر الرســمية وغيــر المســتدامة التــي تتســم بهامــش ربــح منخفــض .ومــن
شــأن تزويــد النســاء بالمعلومــات ،والتدريــب ،والتقنيــات ذات الصلــة ،والتمويــل ،والحوافــز الضريبيــة أن يحفزهــن علــى االنخ ـراط
فــي القطاعــات الخضـراء ك ارئــدات أعمــال وعامــات .ومشــاركة المـرأة ســتمكنها مــن أن تســهم إســهاماً أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام
المـوارد الطبيعيــة ،والحــد مــن النفايــات والممارســات والمـواد الضــارة بالبيئــة ،وهــي األمــور التــي تفضــي فــي جملتهــا إلــى تحقيــق
نواتــج اقتصاديــة وصحيــة أفضــل لهــن ،وألســرهن ،ولمجتمعاتهــن.
• مســاندة الحكومــة الوطنيــة فــي اعتمــاد ممارســات عامــة ومؤسســية مســتدامة ومراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي فــي
المشــتريات والتوريــدات .تجــد مؤسســات األعمــال الصغي ـرة و ارئــدات األعمــال فــي أكثــر البلــدان العربيــة صعوبــة كبي ـرة فــي
االســتفادة مــن الممارســات الحكوميــة والمؤسســية الخاصــة بالش ـراء والتوريــد .وينبغــي مســاعدة الحكومــات علــى صياغــة قوانيــن
وسياســات للمشــتريات والتوريــدات العامــة تتضمــن حوافــز خاصــة ل ارئــدات األعمــال بصفــة عامــة وكــذا مؤسســات األعمــال التــي
تلتــزم بمعاييــر ومبــادئ عــدم التمييــز واعتمــاد أنمــاط إنتــاج مســتدامة.
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لتغير المناخ وآثاره
الهدف ( :)13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ّ
• ادمــاج النــوع االجتماعــي فــي السياســات واإلســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ .تتصــف العواقــب المترتبــة
علــى تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة بقســوة اســتثنائية تؤثــر علــى الجميــع ،وال ســيما الفق ـراء والنســاء .وللتمكــن مــن التعامــل
بكفــاءة مــع تغيــر المنــاخ وآثــاره غيــر المتكافئــة علــى النســاء والفتيــات ،مــن المهــم صياغــة سياســات وب ارمــج للحــد مــن مخاطـره،
بحيــث ت ارعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي ،وكــذا إعــداد إســتراتيجيات قطاعيــة لتقييــم المخاطــر إو�دارتهــا بمــا يتفــق مــع السياســات
القائمــة المعنيــة بالنــوع االجتماعــي وتمكيــن المـرأة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي.
• مســاندة مشــاركة المـرأة فــي عمليــات صنــع القـرار ذات الصلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،والمعنيــة بخطــط التكيــف مــع
تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره والحــد مــن أخطــار الكـوارث .ســتواجه النســاء فــي المناطــق الريفيــة تحديـاً مزدوجـاً يتمثــل فــي
تخصيــص المزيــد مــن أوقاتهــن لألنشــطة اليوميــة ،مثــل جلــب الميــاه الشــحيحة ،واالضطــاع بالز ارعــة والمســؤوليات المجتمعيــة،
فــي ظــل غيــاب الرجــال الذيــن يتنقلــون بيــن المــدن بحث ـاً عــن عمــل مدفــوع األجــر ،نظ ـ اًر لعــدم اســتدامة وســائل كســب عيشــهم
التقليديــة .ومــن ثــم ،تعــد النســاء طرف ـاً مــن أهــم األط ـراف صاحبــة المصلحــة فــي عمليــات صنــع الق ـرار والتخطيــط ذات الصلــة
بخطــط التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــار الك ـوارث والحــد منهــا .وســتتطلب مســاندة مشــاركتهن الفعالــة فــي هــذه
العمليــات تزويدهــن بالمعرفــة ذات الصلــة التــي تمكنهــن مــن اتخــاذ ق ـ اررات مســتنيرة مثــل الممارســات الجيــدة فــي مجــال ادمــاج
النــوع االجتماعــي فــي تقييمــات المخاطــر إو�دارتهــا والقــدرة علــى التكيــف معهــا.
• تطويــر قــدرات الحكومــات واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى تنــاول قضايــا النــوع
االجتماعــي عنــد إجـراء عمليــات التقييــم والرصــد إو�عــداد التقاريــر بشــأن إدارة المخاطــر وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف معهــا.
يلفــت تغيــر المنــاخ االنتبــاه إلــى قضايــا طالمــا تــم إغفالهــا ،مثــل أدوار المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي فــي إدارة التكيــف ورصــد
المخاطــر .لــذا ،يتعيــن علــى المنطقــة العربيــة إدراك العوائــق التــي تحــول دون مســاهمة المـرأة مســاهمة فعالــة إو�زالتهــا .ومــن بيــن
األمــور ذات األهميــة الحاســمة لنجــاح إدارة تغيــر المنــاخ ،تطويــر قــدرات الحكومــات واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي علــى تنــاول قضايــا التكيــف مــع تغيــر المنــاخ ذات الصلــة بالنــوع االجتماعــي إو�عــداد تقاريــر بشــأنها ،وتمكيــن
النســاء مــن تســخير معارفهــن المحليــة لإلســهام فــي حمايــة البيئــة ومواردهــا ،والحفــاظ علــى اســتدامتها ،إو�دارتهــا.
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الهدف ( :)14حفظ المحيـــــــــطات والبحــــار والموارد البحريـــــة
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
• مســاندة تمثيــل المـرأة فــي مجــال العلــوم البحريــة ومــا يتصــل بهــا مــن بحــث وتطويــرُ .يعـ ّـد التمثيــل المتدنــي اللمـرأة فــي علــوم
المحيطــات والعلــوم البحريــة ظاهـرة عالميــة ،وهــي أكثــر وضوحـاً فــي المنطقــة العربيــة التــي ال تقــدم فيهــا النســاء علــى اقتحــام بعــض
التخصصــات نظـ اًر لوجــود قوالــب نمطيــة تتعلــق بالنــوع االجتماعــي ،وقيــود تعيــق توفيــر البيئــة المواتيــة لذلــك .ومــن المهــم للمنطقــة
إرشــاد النســاء إلــى الفــرص المتوافـرة فــي هــذا القطــاع ،وتقديــم المنــح الد ارســية وغيرهــا مــن الحوافــز للراغبــات فــي د ارســة األحيــاء
البحريــة وعلــوم المحيطــات ،وذلــك تحقيقـاً للمزيــد مــن المســاواة فــي إدارة المـوارد البحريــة والحــد مــن التلــوث البحــري.

• تقديــم التمويــل وخدمــات تطويــر األعمــال مــن أجــل إنشــاء م ـزارع أســماك نســائية حرفيــة صغيــرة الحجــم تتولــى النســاء
إدارتهــا وتشــغيلها .ال تولــي المنطقــة انتباهـاً كبيـ اًر لإلمكانيــات االقتصاديــة للنســاء فــي مصايــد األســماك صغيـرة الحجــم ،علــى
الرغــم مــن إســهامهن فــي هــذا القطــاع لتحقيــق األمــن الغذائــي والحــد مــن الفقــر .فــا ازلــت الحواجــز كبيـرة أمــام دخــول المـرأة مجــال
مـزارع األســماك الحرفيــة صغيـرة الحجــم ،ومــن شــأن هــذا المجــال أن يمكــن النســاء الفقيـرات مــن دمــج األنشــطة المتصلــة بــه مــع
مســؤولياتهن تجــاه األسـرة المعيشــية ورعايــة األطفــال ،ولكــن نظـ اًر لتقاســم األدوار التقليديــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،تمثــل
النســاء تمثيـاً غيــر متناســب بيــن صفــوف الصياديــن الصغــار ومحــدودي المـوارد .لــذا ،مــن األهميــة بمــكان تحســين أحوالهــن مــن
خــال تزويدهــن باالئتمــان ،ومعلومــات الســوق ،والروابــط مــع سالســل اإلمــداد ،وخدمــات اإلرشــاد ،والتقنيــات التــي يســهل للمـرأة
اســتخدامها.

• تطويــر القــدرات الوطنيــة والمحليــة علــى اإلدارة والحمايــة الشــاملة للجنســين لألنظمــة اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية.
يعــد الفق ـراء والنســاء أكثــر الفئــات عرضــة لمخاطــر تدهــور المحيطــات نظ ـ اًر المتالكهــم فــي العــادة م ـوارد أقــل ،وقــدرة أقــل علــى
مواجهــة فقــدان الم ـوارد الطبيعيــة .لــذا ،فمــن المهــم أن تــدرك الســلطات الوطنيــة أهميــة دمــج اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي
هــذا القطــاع ،وتعميــم المســاواة بيــن الجنســين فــي إســتراتيجياتها وعملياتهــا التخطيطيــة .ومــن المهــم أهميــة بالغــة كذلــك إش ـراك
المنظومــات النســائية ومجموعــات تكافــؤ الفــرص فــي الح ـوار حــول ادمــاج النــوع االجتماعــي فــي حمايــة األنظمــة اإليكولوجيــة
البحريــة والســاحلية ،وتخصيــص ميزانيــات كافيــة ألنشــطة.
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الهدف ( :)15حمايـــــة النــــظم اإليـــكولوجيـــة البريـــة وتــرميمها وتعزيز استخدامها على
نحــو مســتدام ،إو�دارة الغابــات علــى نحــو مســتدام ،ومكافحــة التصحــر ،ووقــف
تدهــور األراضــي وعكــس مســاره ،ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي
• دمــج اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي اســتراتيجيات حمايــة النظــم اإليكولوجيــة وسياســات تجديــد الم ـوارد الطبيعيــة .مــا
زال هــذا يمثــل فجــوة فــي معظــم بلــدان المنطقــة حتــى التــي توجــد فيهــا وحــدات للم ـرأة أو لتكافــؤ الفــرص مدمجــة فــي الــو ازرات
والســلطات المعنيــة ،حيــث تُعـ ِّـرض أوجــه الشــح واالســتهالك غيــر المســؤول ونقــص الوعــي العــام وضعــف إنفــاذ القوانيــن البيئيــة
النظــم اإليكولوجيــة فــي المنطقــة للخطــر وتســاهم فــي التصحــر علــى نطــاق كبيــر .ووفق ـاً لالتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة ،فــإن
النســاء هــن "مســتخدمات أ ارضــي العالــم" الالئــي يلعبــن دو اًر كبيـ اًر فــي إدارة المـوارد الطبيعيــة ألســرهن ومجتمعاتهــن المحليــة ،لكــن
عندمــا تُتخــذ القـ اررات بشــأن اســتخدام األرض ،ال تؤخــذ حاجــات المـرأة ومنظوراتهــا فــي االعتبــار ممــا يحــد مــن االســتدامة وفعاليــة
تدابيــر حمايــة والتجديــد .1وتعتمــد جــدوى اســتراتيجيات الحمايــة وسياســات التجديــد إلــى حــد كبيــر علــى دمــج منظــورات النســاء
والرجــال وحاجاتهمــا ومصالحهــا.
• تدريــب النســاء الالئــي يعشــن حــول المناطــق المحميــة علــى االســتدامة وحفــظ الم ـوارد الطبيعيــة وتقديــم منــح صغيــرة
لألنشــطة االقتصاديــة "الصديقــة للتنــوع البيولوجــي" بمــا فــي ذلــك الســياحة اإليكولوجيــة والثقافيــة .كثيــر مــن الممارســات غيــر
الصديقــة للتنــوع البيولوجــي التــي تنتقــص مــن اســتدامة النظــم اإليكولوجيــة فــي المنطقــة هــي نتيجــة نقــص القــدرات والفقــر .وتزويــد
النســاء بالتدريب على االســتدامة وحفظ الموارد الطبيعية ،وفي الوقت نفســه ضمان الحفاظ على ســبل كســب عيشــهن وتحســينها
مــن خــال المنــح الصغيـرة ،حاســم األهميــة لجهــود حمايــة المـوارد الطبيعيــة وحفظهــا.

• تعزيــز الش ـراكات بيــن المجتمعــات المحليــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات الحكوميــة المســؤولة
عــن حفــظ الم ـوارد الطبيعيــة علــى نحــو مســتجيب لمنظــور النــوع االجتماعــي .يتطلــب حفــظ المـوارد الطبيعيــة معرفــة ومـوارد
ماليــة ،وهمــا شــحيحان فــي بلــدان كثيـرة فــي المنطقــة وخصوصـاً فــي أقــل البلــدان نمـواً والبلــدان التــي تشــهد عمليــات تحــول سياســي.
وتتطلــب تكملــة مخصصــات الميزانيــة الحكوميــة بمـوارد مــن المجتمعــات المحليــة والقطــاع الخــاص تبنــي نهــج نافــع للجميــع يربــط
بيــن الحمايــة واالســتخدام المســتدام للنظــم اإليكولوجيــة والمنافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمعــات المحليــة (النســاء والرجــال)
والشــركات .إو�ب ـرام ش ـراكات مــع المجتمــع المدنــي والمنظومــات النســائية لالســتفادة مــن معرفــة المجتمعــات المحليــة ،وخصوص ـاً
المـرأة ،فــي جهــود حفــظ المـوارد الطبيعيــة أمــر حاســم األهميــة.

 -1االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة :مقدمة حول النوع االجتامعي والتجديد :سلسلة دراسات حالة.2014 ،
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الهدف ( :)16السالم والعدل والمؤسسات القوية

• مســاندة مشــاركة النســاء فــي جميــع مجــاالت اتخــاذ الق ـ اررات المرتبطــة بإق ـرار الســام واألمــن وتنفيــذ التدابيــر الخاصــة
وهيــاكل التمويــل الالزمــة لحمايــة كرامــة الم ـرأة وضمــان حقوقهــا فــي البلــدان التــي تشــهد نزاعــات والتــي تمــر بمراحــل مــا
بعــد النـزاع .مــا زال دور المـرأة العربيــة فــي صنــع وحفــظ الســام وعمليــات التحــول السياســي ضئيـاً .ففيمــا بيــن عامــي 1992
و ،2011لــم تكــن المـرأة تشــكل إال  9فــي المائــة مــن المفاوضيــن .فضـاً عــن ذلــك فــإن آفــاق الســام بالنســبة للنســاء فــي كثيــر
مــن بلــدان المنطقــة يقوضهــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ولذلــك تصبــح مســاندة مشــاركة النســاء فــي منظومــات منــع
الن ازعــات إو�دارتهــا وتســويتها أم ـ اًر حاســم األهميــة لرفــاه النســاء واألمــم.
• تشــجيع قوانيــن غيــر تمييزيــة وضمــان وصــول النســاء إلــى آليــات للعدالــة تراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي .علــى الرغــم
من التدابير التي اتخذتها الحكومات العربية لتحســين توافر إمكانية وصول النســاء إلى العدالة وقابليتها للتكييف ويســر تكلفتها،
تظــل أوجــه التفــاوت مســتمرة وفق ـاً لتقريــر حديــث أعدتــه اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا) ،وذلــك بســبب
العوائــق المؤسســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة وكذلــك مــا أغفلتــه القوانيــن أو التناقضــات الموجــودة بهــا .1واتخــاذ تدابيــر
لتشــجيع القوانيــن غيــر التمييزيــة وضمــان إمكانيــة وصــول المـرأة إلــى العدالــة حاســم األهميــة للنهــوض بحقــوق المـرأة ولالســتدامة.

• وضــع اســتراتيجيات وطنيــة تشــتمل ميزانياتهــا علــى مخصصــات لمناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات .مــا ازلــت المـرأة فــي
معظــم بلــدان المنطقــة تعانــي مــن كثيــر مــن الممارســات الجائـرة التــي تؤثــر علــى رفاههــا وقدرتهــا علــى تقديــم مســاهمة ذات معنــى
فــي التنميــة المجتمعيــة .عــاوة علــى ذلــك ازداد العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي المنطقــة منــذ  2011بســبب الن ازعــات
بمــا فيهــا الن ازعــات الممتــدة وبســبب عمليــات التحــول السياســي .كمــا أن اســتمرار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ناتــج أيضـاً
عــن عــدم كفايــة األطــر القانونيــة وآليــات اإلنفــاذ ،ومحدوديــة التنســيق بيــن القطاعــات ،وعــدم كفايــة مخصصــات الميزانيــات.
ووضــع اســتراتيجيات وطنيــة تشــتمل ميزانيتهــا علــى مخصصــات كافيــة أمــر حاســم األهميــة لقــدرة البلــدان علــى مناهضــة العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

 -1اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) :حالة املرأة العربية يف الوصول إىل العدالة. 2014 ،
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الهدف ( :)17شراكات من أجل األهداف

• تعزيــز التعــاون والتعلــم فيمــا بيــن المناطــق فــي المجــاالت المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك ادمــاج
النــوع االجتماعــي .ستســتفيد التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة اســتفادة كبيـرة علــى كل الجبهــات ،السياســية منهــا واالقتصاديــة
والثقافيــة ،نتيجــة التكامــل والتعــاون بيــن البلــدان .وســيتطلب تعزيــز التعــاون والتعلــم فيمــا بيــن المناطــق فــي مجــال تعميــم ادمــاج
النــوع االجتماعــي التـزام األمــم بالقيــام بأعمــال علــى عــدد مــن الجبهــات ،بمــا فــي ذلــك توحيــد البيانــات ونشــر المعلومــات واســتخدام
تكنولوجيــات البيانــات المفتوحــة ومنصــات تبــادل المعرفــة واســتعراض البلــدان تقــدم بعضهــا البعــض المحــرز فــي اســتراتيجيات
المســاواة بيــن الجنســين والخطــط الوطنيــة والسياســات والتش ـريعات فــي إطــار مؤش ـرات مكيفــة حســب الســياق الوطنــي ألهــداف
التنميــة المســتدامة .عــاوة علــى ذلــك يجــب علــى البلــدان العربيــة الثريــة أن تكــون جاهـزة ومســتعدة لتوفيــر المـوارد للبلــدان الفقيـرة
(التمويــل ،التكنولوجيــا ،الخب ـرة) للنهــوض بقدراتهــا علــى تحقيــق مقاصــد أهــداف التنميــة المســتدامة.

• تنميــة قــدرات اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة للمشــاركة فــي دمــج منظــور مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين فــي تقييمــات
السياســات وتحليــات االســتدامة فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة .لــدى معظــم البلــدان العربيــة اليــات وطنيــة للنهــوض
بالمـرأة لكــن ليســت كلهــا تتمتــع بالقــدرات المؤسســية والمعرفــة المطلوبــة للمشــاركة بفعاليــة فــي صياغــة ورصــد م ارعــاة السياســات
والخطــط الوطنيــة والميزانيــات والتش ـريعات العتبــارات النــوع االجتماعــي وفــي االضطــاع بتحليــات لالســتدامة .وســوف يم ّكــن
تعزيــز القــدرات المؤسســية والفنيــة لهــذه اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة مــن خــال نشــر المعلومــات ،ونقــل المعرفــة والمســاعدة
الفنيــة وفعاليــات التعلــم بيــن الشــمال والجنــوب وفيمــا بيــن بلــدان الجنــوب ،والدخــول فــي شـراكات مــع اآلليــات المماثلــة األكثــر تقدمـاً
حــول العالــم ،مــن تقديــم المســاندة الفعالــة للحكومــات الوطنيــة فــي عمليــات ادمــاج النــوع االجتماعــي والرصــد.
• إقامــة مركــز تميــز إقليمــي فــي مجــاالت التخطيــط إو�عــداد الموازنــات المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي .ســيقدم هــذا مركــز
مســاعدة فنيــة للحكومــات فــي ادمــاج النــوع االجتماعــي فــي السياســات الماليــة وخطــط االســتثمار والمصروفــات العامــة وكيفيــة
االســتفادة مــن التمويــل الدولــي واإلقليمــي والمحلــي لصالــح جهــود ادمــاج النــوع االجتماعــي فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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ضمان التمويل من أجل المساواة بين الجنسين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة









بناء شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ،وتعزيز مساءلة الجهات المانحة والجهات المعنية الوطنية،
وتعبئة أدوار فاعلة لمنظمات المجتمع المدني ولآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة للدفع من أجل زيادة التمويل
المخصص لتحقيق المساواة بين الجنسين في تفعيل أهداف التنمية المستدامة.
تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أماكن العمل ،بما في ذلك عدم
المساواة في النفاذ إلى سوق العمل وعدم المساواة في األجور .واالعتراف بعمل النساء غير مدفوع األجر.
الدعوة إلى تطوير إطار مالي تحولي وشامل يتضمن زيادة االستثمارات والموارد المخصصة ولآلليات
الوطنية للنهوض بالمرأة حتى تستطيع تلبية التزاماتها القائمة والمستجدة بتحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة.
تطوير قدرات الحكومات الوطنية إلدماج مراعاة منظور النوع االجتماعي في صياغة وتنفيذ جميع السياسات
المالية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية ،بما في ذلك من خالل اإلجراءات واالستثمارات الموجهة.
تعزيز المعرفة لضمان تخصيص الموارد الموجهة إلى تنفيذ سياسات دعم المساواة بين الجنسين ،بشكل
شفاف وفعال ومراع للنوع االجتماعي.
دعم النظم واآلليات الوطنية في رصد المخصصات واالنفاق على السياسات والبرامج التي تراعي منظور
النوع االجتماعي.
ضمان توجيه التمويل الكافي لجهود تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للنساء ،على جميع
المستويات في منع الصراعات وإدارتها وحلها ،وكذلك في مفاوضات السالم وجهود بنائه.
الترسيخ المؤسسى إلجراء مراجعة سنوية لما تقره البرلمانات من مخصصات الوطنية توجه إلى جهود
تحقيق المساواة بين الجنسين.
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مراجعة مؤشرات قياس التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالنوع االجتماعي
 إنتاج منظومة متكاملة من المؤشرات الدقيقة والمحدثة التي تسمح بقياس اإلنجاز المتحقق في أهداف
التنمية المستدامة ،وعلى وجه الخصوص:
 oإنتاج بياناا دييايت تحابت بتراييع د اايي د بتمدياي بار د بلتاعد د تاا تناالع ماياا د تنبيا د بحاتيدب
ود تا بلغ  961ماي تتبل د اييي بر د بلتعد د بتالر با نوع دالدتباعا.
 oتطويع د بنهديا د رائب ودحتحيدث بنهديا ديييت ،ببا فا ذ ك دعتباي تاعيفا إدعدئي بحاتنيت إ ا
د تاعيفا د يو ي .
 oدبع د بيانا عل فتعد يوعي أقصع بر د يوعد د حا ي (كال خبحا أو عتاعت حانود بباا يحابت
ببتابا فاا ذد بنح عبلا تحريق دألهيدف مبع بداال بثل دإلعاق ووفيا دألبها .
 oإنتاج بياناا تحابت برياال د بلتاعد د تاا تاد دحاتحيدثها ،بباا فاا ذ اك بلتاعد د حفاال علا د بيئا ،
ود تغيع د بناخا ،ودويت د تاليد ،ود انف ضي د بعأت ،ود فدوت د نوعي فا دألدوع.
 oتوحيي د بفاهيد ود تاعيفا دإلحصائي وطعق ححاب د بلتعد بير بكوناا د نلااد دإلحصاائا يدخال
د يو وفيبا بير د يول د اعبي .
 تطوير منظومة المؤشرات لتتناول القضايا الملحة التي تواجه المنطقة العربية وتحد من قدرتها على
تحقيق تنمية مستدامة وتضع ضغوطا إضافية على المرأة العربية بشكل خاص ،بثل باانات د بعأت
د فلحطيني تح دالحتالل ،وقضايا د هدعت د رحعي ود نمدعا دإلقليبي ود يدخلي .
 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال إنتاج منظومة متكاملة من المؤشرات الدقيقة والمحدثة تسمح
بقياس اإلنجاز المتحقق في أهداف التنمية المستدامة ،وعلى وجه الخصوص:
 oبناء د ريعد د وطني حودء يدخل د دهام دالحصائا د بعكمي أو عبع د نلاد دالحصائا دألوحع ليو .
 oإنتااااج دألي ااا د بعدايااا توديااال د تااايدبيع دإلحعدئيااا د بعتبطااا با تاعيفاااا وأحاااا يب دباااع د بياناااا
وبصايعها ويوعي د بيانا وأحلوب ححاب د بلتعد .
 oيعوت د يول د اعبي د تا د تتاعك فا دالدتباع إ تبنا د توصيا د تا تد د توصل إ يها.
 تدعيم العمل اإلحصائي داخل الدول من خالل:
 oبعددا دحاتعدتيديا د ابال دالحصاائا تحاتديب تحاييا إنتااج بلتاعد قياال دإلنداام فاا تحرياق
أهيدف د تنبي د بحتيدب .
 oميايت د تنحيق بير د دهام دالحصائا وباقا دألدهمت د وطني د بتاعك فا د نلاد دالحصائا.
 oد تنحيق بع د بنلبا ميع د حكوبي د تا ترود بإنتاج وإتاح د بياناا  ،ودالحاتفايت د رصاون بار قودعاي
د بيانا د ضخب ( Big Dataوبر د بيانا ميع د ترلييي (بنصا دإلعالد دالدتبااعا د بتاحا اين
د بنلبا ميع د حكوبي توليفها إحصائيا ً بع دال تمدد باالعتباعد د بنهدي ود حفال عل خصوصي
د بيانا د تخصي .
 oدال تمدد با توصيا د يو ي فا تطبيق دويت د بيانا .
 استخدام األساليب الحديثة في جمع البيانات على أن توازن بين الدقة والتكلفة مع مراعاة إمكانات
وظروف الدول.
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لمحة عامة
تميــزت فعاليــات المؤتمــر بالنقــاش الثــرى البنــاء وتنــوع المدخــات طبقــا لتخصــص الخب ـراء واالهتمامــات الوطنيــة ...وتناولــت
فعاليــات المؤتمــر العديــد مــن الموضوعــات مــن أهمهــا:
مناقشــة األعمــال التحضيريــة إلعــداد أجنــدة التنميــة المســتدامة 2015م – 2030م.واإلطــار العــام لوقائــع مؤتمــر المـرأة فــى اجنــدة
التنميــة المســتدامة والفجــوة فــى النــوع االجتماعــى وأخيـ ار 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 خبيـ اًر مــن دول العالــم ،وشــاركت بعــض الــدول العربيــة ( مصــر والج ازئــر) 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 التنميـ ــة المستدامـ ـ ـ ــة مــا بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد (2015م – 2030م ،).وتمثل ذلك فى:
 زيــادة عــدد األهــداف التنمويــة إلــى ســبعة عشــر هدفًــا ،ومائــة وتســع وســتين غايــة ،ومــن إجمالــى الغايــات تــم إعــداد مائــةغايــة علــى المســتوى الدولــي ،وباقــى الغايــات تســع وســتون تُــرك 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 بالمـرأة – إال أن قـراءة األهــداف الســبعة عشــر،
تؤكــد أن المـرأة 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
المـرأة ،وحمايــة كوكــب األرض مــن التغيـرات المناخيــة ،وتغييــر أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك ،ومعالجــة قضايــا الســام واألمــن
واإلرهــاب ،وسياســات االنقســام والفســاد والــا مســئولية التــى تؤجــج الص ـراع وتعرقــل التنميــة المســتدامة....الخ.
ثانيا :اإلطار العام لفعاليات المؤتمر
يعتبر من أهم مخرجات المؤتمر هو الوصول إلى إطار عام نعرضه فيما يلى:
• ان الم ـرأة تشــكل نحــو  50%مــن إجمــال الســكان فــى العالــم ،وهــن فــى األغلــب األعــم ،أكثــر تأث ـ ار مــن الرجــال بالتحديــات،
المجتمعيــة  ،كالفقــر وانعــدام األمــن الغذائــى والبطالــة واألعمــال المهشــمة واألزمــات االقتصاديــة العالميــة ونقــص الرعايــة الصحيــة
واألميــة ،والص ارعــات 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.
• تكاتــف الجهــود دوليــا إو�قليميــا لمواجهــة الص ارعــات واالشــتباكات والحــروب والتطــرف واإلرهــاب ،ورعايــة المدنييــن والضحايــا مــن
النســاء  ،وخاصــة الالجئــات والنازحــات.
ثالثا :الفجوة فى النوع االجتماعى
• ناقشت غالبية جلسات المؤتمر ،موضوع فجوه النوع االجتماعى.
• انطلــق الح ـوار 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 اســتم اررية وتعميــق فجــوة النــوع االجتماعــى ،مــع عــرض أمثلــة
توضيحيــة لمجــاالت فجــوة النــوع االجتماعــى.
ونعرض فى شئ من التفصيل لما دار حول هذا الموضوع.
 -1العوامل 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 المـرأة ،وأثــر كل ذلــك فــى ضعــف مخرجــات
المشــاركة السياســية والمجتمعيــة للمـرأة.
• التفسير الخاطئ لإلسالم 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 الم ـرأة 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 ...
 -2عرض أمثلة التساع الفجوة فى النوع االجتماعى
 الفجوة بين البيئة الدستورية والتشريعية وفاعلية التطبيق،وتمثلت الفجوة فى:• حصر تحقيق المساواه بين الجنسين فى مواد الدستور والتشريع ،إو�غفال متابعة مخرجات إو�نقاذ القوانين والتشريعات.

• تعميــق بعــض القوانيــن ( مثــل بعــض مـواد قانــون األحـوال 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 اإلسالمية دون التعريف لها.
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• 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 المـرأة 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 الم ـرأة مــن فجــوة النــوع االجتماعــى فعلــى
ســبيل المثــال تعانــى المـرأة 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 ...فما ازلــت تحتــوى المناهــج التعليميــة علــى بعــض الموضوعــات التــى تعمــق الفجــوة
فــى النــوع االجتماعــى.
• عــدم التناســب بيــن عــدد الخريجــات مــن الجامعــة مــع عــدد النســاء الالتــى يتوليــن الم اركــز القياديــة  ..فعــادة تكــون األفضليــة
للرجــال.
• غياب العالقة 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 العامالت فى األعمال الهشة والضعيفة.
• صعوبة وصول النساء إلى المهن النظيفة.
• عدم التزام بعض الدول العربية بقواعد منظمة العمل الدولية فى تشغيل النساء.
اإلعالم
يؤثــر غيــاب األعــام عــن معالجــة قضايــا المجتمــع والموروثــات الثقافيــة المختلفــة ،والنظـرة الدونيــة للمـرأة ،فــى تعميــق فجــوة النــوع
االجتماعى.
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منظومة األمم المتحدة
تهتــم منظومــة األمــم المتحــدة بمســألة الصـراع السياســى والطائفــى واالشــتباكات المســلحة والحــرب والقتــل واإلرهــاب فــى المنطقــة
العربيــة  ...وفــى المقابــل ال تهتــم باألبعــاد اإلنســانية  ،وتداعيــات الحــروب واإلرهــاب علــى المدنييــن والنســاء األكثــر تضــر ار مــن
تداعيــات الن ازعــات المســلحة والحــروب ..وتجســد ذلــك فــى عــدم نجــاح قـ اررات األمــم المتحــدة والقانــون اإلنســانى مــن حمايــة المـرأة
العربيــة العالقــة بالحــروب واالشــتباكات والتطــرف واإلرهــاب وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمشــكلة الالجئــات 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 المتناهي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الصغ ــر والمتوسـ ــطة تقـ ــدر "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 عالقــة 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 اخت ـراق 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 مؤشـرات 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 ومؤشـرات النــوع االجتماعــى فــى أنهــا  :قــد تكــون متوفـرة علــى المســتوى الوطنــى  ،وغيــر متاحــة
لالســتخدام علــى المســتوى الدولــى ،أو ال تتوافــر إحصــاءات ومؤشـرات خاصــة بالنــوع االجتماعــى ،أو أن بعــض الــدول العربيــة
ال تســمح بالحصــول علــى البيانــات والمؤشـرات الخاصــة بالنــوع اإلجتماعــي أو تكــون متوفـرة علــى المســتوى الدولــي وغيــر متاحــة
لإلســتخدام علــى مســتوى دول المنطقــة العربيــة.
السكن
• تُعــرف منظومــة الســكن ،بأنهــا مجموعــة مــن األنشــطة المعيشــية التــى تتشــابك
مــع بعضها...ويشــمل ذلــك الف ارغــات المحيطــة بالســكن  ،والخدمــات واألنشــطة
التجاريــة والتنقــل إلــى العمــل والمدرســة  ..عــدم مشــاركة الم ـرأة فــى التخطيــط
العم ارنــى يــؤدى إلــى:

 التمييــز ضــد الم ـرأة فــى ب ارمــج اإلســكان ،بالتعامــل مــع الرجــل باعتبــاره رباألس ـرة المعيــل ،ولــه كل حقــوق الحصــول علــى ســكن دون الم ـرأة ،وفــى حالــة
الطــاق وعــدم إنجــاب أوالد ،يكــون الســكن مــن حــق الــزوج
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 -ضعف التواجد األمنى يؤدى إلى احتمال تعرض المرأة للتحرش والعنف.

 يؤثر عدم توافر وسائل النقل اآلمنة ،على سالمة وأمان المرأة. -الحد من تنقل المرأة يؤثر على ممارستها لحقوقها المجتمعية.

 أن الفراغ العام بين المنازل يخلق حالة من اإلغتراب والغرباء ،وهذا يؤدي إلى إحتمالية التحرش بالمرأة إو�رتكاب الجرائم. تصميم السكن المناطق الحدودية ،ال يتالءم مع احتياجات إو�مكانيات المرأة االجتماعية واالقتصادية . -إغفال احتياجات النوع االجتماعى والمعوقين فى تصميم " أألرصفة " يعرقل حركة المرأة وممارستها لحقوقها.

 ســوء توزيــع الغــرف فــى الوحــدة الســكنية وعــدم م ارعــاة االحتياجــات االساســية والنفســية للم ـرأة ،يــؤدى إلــى تعرضهــا للعنــفالجســدى والنفســى.
 اغفــال الــدول العربيــة ألجنــدة العمـران الحديثــة التــى تدعــو إلــى "عمـران مدمــج" ..تبيــن مــن النقــاش أن الــدول العربيــة ما ازلــتبعيــدة عــن العمـران الحديــث ،وتشــيد الســكن الجديــد دون األخــذ فــى االعتبــار التوجيــه الجديــد للعمـران المدمــج .

وبصفة عامة يمكن القول بإن التخطيط العمرانى فى المنطقة العربية يغفل البعد االجتماعى فى تصميم السكن.
الالجئات والنازحات
أســفرت نتائــج الزيــارة الميدانيــة لفريــق منظمــة المـرأة العربيــة بقيــادة الســفيرة مرفــت تــاوى ،المديـرة العامــة لمنظمــة المـرأة العربــي،
لمخيمــات الالجئــات والنازحــات بــدول ( االردن ولبنــان والع ـراق ومصــر) عــن أن الالجئــات والنازحــات يواجهــن العديــد مــن
المشــاكل مــن أهمهــا:
• ارتفاع عدد الالجئات 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 الالجئات والنازحات.

• االكتظاظ الشديد لالجئات والنازحات في المخيمات.

• المداهمات األمنية لالشتباه فى بعض الشخصيات بالمخيمات.

• مشاكل السكن المشترك.

• ضعف الخدمات األساسية.

• المعاناة من برودة المناخ أو من ارتفاع درجة الح اررة أثناء فترة الصيف.

• الخوف من الطرد من السكن .

• استغالل أصحاب العقارات واألراضى للنساء.

• انخفاض المساعدات الغذائية وفى بعض األحيان انقطاع المساعدات.

• صعوبة الحصول على الخدمات الصحية.

• عــدم التحــاق أطفــال الالجئــات والنازحــات بالم ارحــل التعليــم المختلفــة ...وقــد يــؤدى ذلــك إلــى جيــل غيــر متعلــم يتبنــى التطــرف
والعنــف واإلرهــاب.
لكل ذلك قررت بعض الالجئات أو النازحات العودة إلى أوطانهن أو الهجرة الغير شرعية أو إلى زواج الفتيات القصر..
وتطــرق النقــاش حــول تأثــر الم ـرأة فــى المنطقــة العربيــة بالتطــرف والعنــف واإلرهــاب إلــى حالــة النســاء اليزيديــات ...والمعاملــة
الوحشــية لهــن ...ومبــادرة أحــد رجــال األعمــال إلــى دفــع مــال " لداعــش" مقاب ـ ـ ـ ـ ــل تحريرهــن  ...وأعتبــر الحضــور أن هــذا الرجــل
تميــز بإحساســه بالبعــد اإلنســانى للقضيــة والت ازمــه كمواطــن بالمســئولية االجتماعيــة ..
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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 ،طبقاً 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 بالمـرأة العربيــة فــى االهــداف الســبع عشـرة ألجن ـ ـ ـ ـ ــدة التنمويــة ...ونعــرض فيمــا يلــى لــكل منهــا
فــى شــى مــن التفضيــل.
التوصيات العامة
• يعتبــر منتــج المؤتمــر بدايــة نـواه لفريــق مــن الخبـراء العــرب المهتــم بالمـرأة 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
للمؤتم ـرات الدوليــة الخاصــة بهــذا الشــأن .
• االهتمــام بالنــوع االجتماعــى  ..فلقــد أكــدت التجــارب الوطنيــة والدوليــة أن تمكيــن الم ـرأة ومشــاركتها فــى المجــاالت المتنوعــة
للتنميــة لهــا تأثيــر إيجابــى علــى مخرجــات التنميــة  ،وعلــى تمتــع الم ـرأة 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 باقتـراح توصيــات قابلــة للترجمــة إلــى سياســات وب ارمــج تنمويــة ،وذلــك بهــدف المســاعدة علــى
تفعيــل تطبيــق " المـرأة 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.
• إصالح منظومة التعليم من رؤية شاملة تتناسب مع احتياجات المرأة والمجتمع
التكنولوجيا
تمكيــن المـرأة مــن الوصــول إلــى عالــم التكنولوجيــا واالتصــاالت والمعرفــة .وتنميــة قــدرات المـرأة فــى جميــع المجــاالت التــى تســتخدم
فيهــا التكنولوجيا.
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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 المـرأة فــى المناصــب القياديــة وصنــع القـرار 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.
• م ارعــاة النظـرة الشــمولية فــى معاييــر كفــاءة عمــل المـرأة مثــل  :عــدد ســاعات العمــل  ،ودور المـرأة اإلنجابــى ودور المـرأة 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 .
اإلعالم
• بناء قدرات اإلعالميين 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 د ارســة تحليليــة حــول األوضــاع المعيشــية للم ـرأة 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 الثالثى  :دولة نامية ودولة متقدمة لها خبرة فى مجال التمويل ،وأدوات التمويل االسالمى.• دعم المشروعات اإلنتاجية متناهية الصغر.
• االهتمام بالتعاونيات فى القرى.
• العمل على تضمين الفكر المالى المستجيب لمفهوم النوع االجتماعى فى الدراسات والبحوث الجامعية.
الالجئات والنازحات
• تقييــم النتائــج الخاصــة بإعالنــات وق ـ اررات األمــم المتحــدة منــذ ســنة  1974والقانــون اإلنســانى الدولــى والق ـرار رقــم 1325
الخــاص بحمايــة الم ـرأة والطفــل فــى وقــت الن ازعــات المســلحة والحــروب.
• العمل على إنشاء آليات لمشاركة المرأة العربية فى:

 -المفاوضات الدولية

 وفى تمكين الالجئات والنازحات من الحصول على حقوقهن طبقا لقرارت االمم المتحدة والقانون االنسانى. -العمل على ضم النساء إلى قوات حفظ السالم

• ربط أجندة االمن والسالم بمواجهة االرهاب .
• العمل على تفعيل مواجهة عربية لتدفق االسلحة والعسكرة األجنبية واإلرهاب فى المنطقة العربية.
• الحث على بناء قوى عربية موحدة لمواجهة اإلرهاب.
• التوعية االعالمية االقليمية والدولية بمشاكل الالجئات والنازحات.
• العمل العربى والدولى المشترك لمواجهة الصراع وعودة الالجئين والنازحين إلى أوطانهم.
• العمل على التسوية السياسية كحد أدنى ،لتوفير مناطق آمنة لعودة الالجئين والنازحين إلى أوطانهم.
• توفير مساحات آمنة لالجئين والنازحين فى أماكن اللجوء ...لحمايتهن من العنف والتحرش.
• توفير المسكن المالئم لحمايتهن من االستغالل والعنف.
• اعــادة توجيــه المســاعدات الدوليــة إلــى مســاعدات تنمويــة بمــا يــؤدى إلــى توليــد دخــل لهــن ،أضافــة إلــى اكتســابهن مهــارات فــى
حالــة العــودة إلــى بالدهــن.
• توظيف كفاءات الالجئات والنازحات فى خدمة مجتمع الالجئين والنازحين.
• استقبال المعنفات وضحايا الحروب واإلرهاب وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
حث المرأة على المشاركة الفعالة فى القضايا العامة
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• 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 للم ـرأة  ،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 والب ارمــج 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 الحـوار الــذى دار داخــل " الموائــد المســتديرة " للمجموعــة اإلحصائيــة،
نــوع مــن جلســات العصــف الذهنــى ،فــى مناقشــة كيفيــة تحديــث وتقييــم الوضــع
اإلحصائــى والمؤش ـرات لألهــداف الســبعة عشــر ألجنــدة التنميــة المســتدامة...
أضــف إلــى ذلــك الحــرص الشــديد للمؤتمــر علــى مناقشــة وتحليــل إشــكاليه
البيانــات واإلحصــاءات والمؤشـرات علــى المســتوى الوطنــى واالقليمــى والدولــى.
• واُتفــق علــى أن الــدول العربيــة تعانــى مــن عجــز ونقــص فــى البيانــات
واإلحصــاءات والمؤش ـرات الخاصــة بالنــوع االجتماعــى  ...إو�ن هــذا العجــز
يؤثــر علــى تطبيــق أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة  ....ونعــرض فيمــا يلــى
ألهــم الموضوعــات :

الجلسة اإلحصائية

• 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 "2015-2030م" -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.
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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 الم ـرأة العربيــة لتخصصــات الخب ـراء العــرب فــى اســتخراج مؤش ـرات وبرامــج تلبــى تحقيــق أهــداف أجنــدة
التنميــة المســتدامة.
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اخلرباء معدي األوراق اخللفية ملؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030-2015
اسم الورقة:
معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان من منظور النوع االجتماعي
االستاذة الدكتورة هبة الليثي
أستاذ اإلحصاء -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

اسم الورقة:

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
تمكين المرأة الريفية العربية طريقًا ألهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030
الدكتورة مرفت صدقي
الخبيرة في مجال تنمية المرأة الريفية
جمهورية مصر العربية

اسم الورقة:

الصحــة االنجابيــة كعنصــر مــن عناصــر تحقيــق االهــداف االنمائيــة لاللفيــة الثالثــة مــع
التركيــز علــى التجربــة المصريــة
الدكتورة نجيبة عبد الغني
وكيل و ازرة الصحة اليمنية
الجمهورية اليمنية

اسم الورقة:

ضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة
للجميــع
الدكتورة منى مؤتمن
مستشارة التخطيط االستراتيجي وعضو مجلس التربية والتعليم
المملكة األردنية الهاشمية

اسم الورقة:

المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات بيــن انجــازات الحاضــر وتحديــات
المســتقبل
“محور اإلصالحات التشريعية”
الدكتورة فايزة بن حديد
خبيرة النوع االجتماعي -مركز الدراسات العربية للتدريب والبحوث (كوتر)
الجمهورية التونسية

اسم الورقة:

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
“محور المشاركة السياسية للمرأة العربية”
الدكتورة لمياء عبد الغفار
األمين العام للمجلس القومي للسكان
جمهورية السودان

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:
معد الورقة:

الوظيفة:
الدولة:

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

اسم الورقة :تحقيــق الدمــج الكامــل لمواقــف الســيدات الالتــي يعشــن فــي بيئــات الصراعــات المســلحة
وتحــت وطــأة االحتالل
“محور المفاوضة”
معد الورقة :االستاذة هيباق عثمان
الوظيفة:
المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة كرامة
الدولة:
جمهورية الصومال

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:
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اسم الورقة:

ضمــان توافــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع إو�دارتهــا إدارة مســتدامة مــن
منظــور النــوع االجتماعــي فــي ظــل أولويــات المنطقــة العربيــة
الدكتورة فداء حداد
مدير برنامج األراضي الجافة والنوع االجتماعي باالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
المملكة األردنية الهاشمية

اسم الورقة:

تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام ،والعمالــة الكاملــة
والمنتجــة ،وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع مــن منظــور النــوع االجتماعــي
األستاذ الدكتور إبراهيم عوض
أستاذ السياسات العامة ،ومدير لمركز دراسات الهجرة والالجئين بالجامعة األمريكية
جمهورية مصر العربية

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

اسم الورقة:
معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:
معد الورقة:

الوظيفة:
الدولة:

اسم الورقة:

إقامــة ُبنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود ،وتحفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع ،وتشــجيع
االبتــكار
الدكتور سعود القرعان
مستشار لدى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون واالتراتيجية الدولية للحد من المخاطر
المملكة األردنية الهاشمية

اسم الورقة:

جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود
ْ
ومســتدامة
الدكتورة دينا كمال الدين شهيب
أستاذ بالمركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء
جمهورية مصر العربية

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

اسم الورقة:
معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:
معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:
اسم الورقة:
معد الورقة:

الوظيفة:
الدولة:

اسم الورقة:
معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:
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ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
الدكتورة أنهار حجازي
رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (سابقا)
جمهورية مصر العربية

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
األستاذة سميرة قزاز
مدير الشكاوي التجارية واالقتصادية ،بو ازرة االقتصاد الوطني
دولة فلسطين

ضمان وجود أنماط استهالك إو�نتاج مستدامة
الدكتورة سها عوض اهلل

مســاعد بحــث وتدريــس فــي جامعــة بيرزيــت ،مســئول ملــف السياســة التجاريــة فــي و ازرة
االقتصــاد الوطنــي
دولة فلسطين

لتغير المناخ وتأثيراته من منظور النوع االجتماعي
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ّ
الدكتورة فاطمة المالح
مستشار األمين العام للتغير المناخي -جامعة الدول العربية سابقًا
جمهورية مصر العربية

تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

اسم الورقة:

دور الم ـرأة العربيــة فــي الحفــاظ علــى المحيطــات والم ـوارد الســاحلية لتحقيــق التنميــة
المســتدامة
األستاذ خالد أبو عيشة
مدير التخطيط والدراسات الحضرية
المملكة األردنية الهاشمية

اسم الورقة:

البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام،
حمايــة النظــم اإليكولوجيــة ّ
إو�دارة الغابــات علــى نحــو مســتدام ،ومكافحــة التصحــر ،ووقــف تدهــور األراضــي وعكس
مســاره ،ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي مــن منظــور النــوع االجتماعــي
الدكتورة فداء حداد
مدير برنامج األراضي الجافة والنوع االجتماعي باالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
المملكة األردنية الهاشمية

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

اسم الورقة:

إمكانيــة نفــاذ المـرأة إلــى القضــاء كأداة لضمــان حقوقهــا وحرياتهــا ولحمايتهــا مــن كل
أشــكال التمييــز والعنــف ضدهــا
الدكتورة سلسبيل قليبي

اسم الورقة:
معد الورقة:
الوظيفة:

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
فرح شقير ،نادر كيروز  ،ياسمين كوجو ،ليال وهبي
البوابة العربية للتنمية -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -المكتب اإلقليمي للدول العربية

معد الورقة:
الوظيفة:
الدولة:

أستاذة القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية
الجمهورية التونسية

بخالف االوراق الخلفية التى ناقشت كل هدف من االهداف ال 17تم مناقشة الورقتين التاليتين:
 الورقة األولى بعنوان “التمويل من أجل التنمية”إعداد الدكتورة منى الدسوقي ،أستاذ التنمية اإلقليمية بمعهد التخطيط القومي بمصر.
 الورقــة الثانيــة بعنـوان “تمكيــن المـرأة والمســاواة بيــن الجنســين :مــاذا تعلمنــا مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة مــن أجــلانتقــال أفضــل إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة”
إعــداد الدكتــورة ناتالــي ميلبــاخ بوشــيه ،رئيــس فريــق إقليمــي ،النمــو الشــامل والتنميــة المســتدامة ،الــدول العربيــة ،برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي محــور عمــان؛
األســتاذ عاطــف خورشــيد ،أخصائــي حمايــة اجتماعيــة ،النمــو الشــامل وفريــق التنميــة المســتدامة ،برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،محــور عمــان.
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كما قدم المؤتمر في جلساته العامة العروض التالية:
* عرض منظمة المرأة العربية حول أوضاع الالجئات والنازحات في المنظقة العربية
قدمته األستاذة رابحة سيف عالم
باحثة بمركز األهرام للدراسات االستراتيجية والسياسية
* عرض لألهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة
الدكتورة ناتالي بوسة ،واألستاذة فرح شقير

من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

* عرض ألهداف التننمية المستدامة في العالم العربي :التقييم والمتابعة
األستاذ محمد الناصري
المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة
* عرض لنشاط جامعة الدول العربية عن موضوعات المرأة وأجندة األمم المتحدة
مستشار أول إيناس مكاوي
مدير إدارة المراة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية
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القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان
من منظور النوع االجتماعي

إعداد
األستاذة الدكتورة هبة الليثى
أستاذ اإلحصاء بكلية االقتصاد و العلوم السياسية
جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

األستاذة الدكتورة هبة الليثى

أستاذ اإلحصاء بكلية االقتصاد و العلوم السياسية

جامعة القاهرة
املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

 .1مقدمةة التعريةب بالفةدب ا ول و الاايةاو للوصةول إلةةى الفةدب و السةياا اإلقليمةي للفةدب و الاايةةاو
في المنطقة العربية
بحلول الموعد المحدد لالنتهاء من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،خاض المجتمع الدولي نقاشا معمقا حول
اإلطار العالمي الذي سوف يحل محل تلك األهداف .وهنا ،كان لزاما صياغة األجندة التنموية لما بعد

 5102للتعامل مع األهداف غير المنجزة من األهداف اإلنمائية لأللفية .واتفق قادة العالم على تبني أجندة
طموحة تكونت من  01هدفا رئيسيا و 061هدفا فرعيا في مختلف المجاالت.
واعترافا بدور المرأة على الصعيد العالمي ،ومساهماتها التاريخية في مجتمعاتها ،والنظام غير العادل الذي ال
يزال يؤثر على حياتها ،فقد تم تضمين هدف قائم بذاته معني بالمرأة في األجندة التنموية الجديدة ،وهو

الهدف رقم ( ) 2المعني بـ "تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة" ،كما كان هناك إجماع عالمي
حول ضرورة مراعاة تضمين بعد النوع االجتماع على مدار بقية األهداف.

 0.0خلفية عامة

إن قضــية الفقــر هــى قضــية كــل العصــور منــذ أن وجــد التفــاوت فــى قــدرات البشــر وظــروفهم وفــى تطلعــاتهم و
وأرزاقهم .ولعل أخطر نتائج الفقر هـو أنـه يـؤدل إلـى تاكـل الثـروة البشـرية التـى هـى بحـق أثمـن مـا فـى الوجـود.

ومع وضوح أهمية الثروة البشـرية إال أن اهتمـام العـالم بـالثروة الماديـة والطبيعيـة قـد جـاء أوالا أمـا الثـروة البشـرية
فقد جاء اإلهتمام بها مؤخ ار.

ويمثل الفقر عقبة أساسية للتنمية المتواصـلة ورفـع معـدالت النمـو االقتصـادل كمـا يشـكل الفقـر والحرمـان خطـ ار
علــى الســالم واالســتقرار السياســى واالجتمــاعى واألمنــى فهــو يولــد بيئــة خصــبة تنمــو بهــا أشــكال مختلفــة مــن
اإلنحراف والتطرف و المعارضة الجامحـة التـى قـد تسـتهدف الدولـة ذاتهـا فـى نهايـة األمـر .و بالتـالى فـ ن الحـد

من الفقـر تتضـمن يليـات الوصـول والمشـاركة علـى المسـتويين الجزئـى والمؤسـب .فعلـى سـبيل المثـال قـد تتـوافر
الخـــدمات األساسـ ــية كـــالتعليم والصـ ــحة مجان ـ ـا وبكميـ ــات ونوعيـ ــات مناسـ ــبة ولكـ ــن أف ـ ـرادا وجماعـ ــات معينـ ــة ال
يستطيعون الوصول إليها ألنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة لإلستفادة من هذه الخدمات.
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أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

إن وضع المرأة أكثر حرجا من الرجل من حيث تأثرها بأي تغيرات إقتصادية وخاصة أن العديد من الدول
العربية حاليا تقوم ب صالحات هيكلية لإلقتصاد و باإلضافة إلى ما تتعرض من نزاعات مسلحة مما أثر
على أمن و أمان المرأة ،وعلى سالمتها وعلى قدرتها على التنقل والمشاركة في الحياة العامة .وعلى سبيل
المثال ،هناك مليون أرملة في العراق ،وهناك أكثر من  71مليون الجئ من البالد العربية . .و بصفة عامة فالمرأة
و خاصة المرأة الفقيرة تتعرض للضرر من ثالث جوانب .فهى ك مرة فقيرة تعيش مثلها مثل الرجل فى ظروف
إقتصادية صعبة و تعانى من متحيزات ثقافية و سياسات تحد من قيمة مساهماتها فى التنمية ،وهى كذلك -

خاصة إذا كانت رئيسة األسرة – المسؤولة األساسية عن رعاية األطفال و األعمال المنزلية.

 1.1السياا اإلقليمي للفقر و التمكين االقتصادي من منظور النوع االجتماعي في المنطقة العربية
يعد مفهوم الفقر بين النساء هو مفهوما حديثا فـى األدبيـات و خاصـة فـى الـدول العربيـة .فهـو يـدل علـى مـدل
حساســية الم ـرية للتغي ـرات اإلقتصــادية .ولقــد أثبتــت تجــارب العديــد مــن الــدول إن مكافحــة فقــر الم ـرأة يــؤدل إلــى

رفاهة المجتمع ككل ليب فقط ألن المرأة تشكل نصف المجتمع ,ولكـن ألنـة قـد ثبـت أن الزيـادة فـى دخـل المـرأة
يؤدل إلى زيادة إنفـاق األسـرة علـى التعلـيم و الصـحة و التغذيـة أكثـر ممـا يـؤدل إليـة الزيـادة فـى دخـل الرجـل و

بالتــالى زيــادة رأب المــال البشــرل للمجتمــع كلــه  ,ناهيــك عــن مــردود التعلــيم علــى معــدل الخصــوبة و تغذيــة و

صحة األطفال.

س ــاعدت تق ــارير األه ــداف اإلنمائي ــة الوطني ــة لأللفي ــة ال ــبالد عل ــى تق ــدير حج ــم الفق ــر ال ــذي ي ــؤثر عل ــى س ــكانها
وانتشاره اإلقليمي ،سواء في الريف أو الحضر وحسب النوع االجتماعي .كما سـاعدها علـى إدراك مـدل انتشـار

الفقـر بــين النســاء ،كظــاهرة عالميـة تــؤثر علــى كافــة الـبالد  .وأتــاح هــذا بــدوره وضـع السياســات وخـرائط الطريــق
لمحاربــة الفقــر مــن خــالل تطــوير اإلســتراتيجيات واسليــات والسياســات والب ـرامج .و لكــن "علــى الــرغم مــن ت ـوافر
البيانات ونوعيتها فـي البلـدان العربيـة مـا يـزال ذلـك بعيـدا عـن الكمـال إال أن التقـدم الهائـل الـذل تحقـق ال يمكـن

إغفاله"( .الليثي.)15100:

أن مفهوم التمكين لـه شـ نقان :األول كمـي يـرتبط بحجـم المـوارد التـى يسـيطر عليهـا األفـراد وحريـة التصـرف فيهـا
واالســتفادة منهــا ،والثــاني هــو الشــق الكيفــي الخــا بالمشــاركة فــى صــنع التنميــة وذلــك عــن طــرق القــدرة علــى

التنظيم والتنسيق مع المجموعـات المتشـابهة فـى الوضـع ،والمعرفـة بالوضـع االجتمـاعى والثقـة فـى الـنفب وعـدم
الشــعور بالدونيــة بســبب الفقــر ،وأخي ـ ار االعتمــاد علــى الــذات وتعزيــز الهويــة الجماعيــة وقــيم التماســك والتعاضــد

االجتمــاعى مــن أجــل تحســين األوضــاع المعيشــية ومقاومــة الظلــم .وطالم ـا تحقــق التمكــين علــى النحــو المــذكور

ســلفا ف ـ ن األف ـراد يكونــون قــادرون علــى الخلــق واالبتكــار وتطــوير قــدراتها وقــادرة علــى العمــل المؤسســي واتخــاذ
1تقييم السياساو المعنية بالحد من الفقر،إدارة الشؤن االجتماعبة جامعة الدول العربي.ة
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ق ـ اررات جماعيــة وتحقيــق التماســك بــين أف ـراد الجماعــة وفهــم الوضــع االجتمــاعى واالقتصــادي والسياســي لهــذه
الجماعة.

تتيح البيانات واإلحصاءات المحدثة والفعالة للحكومات والمنظمات غير الحكومية وضع است ارتيجيات لتقييم
أوجه التفاوت بين الجنسين ،مما يبرر حاجة البلدان إلى نظام إحصائي وطني لرصد التقدم المحرز في

تحقيق المساواة بينهما.
لقد تحسنت اإلحصاءات االجتماعية المتعلقة بنوع الجنب في الدول العربية

بشكل كبير في السنوات

الماضية من حيث التغطية ،والنوعية والتس لسل الزمني .ويمكن القول ان اتفاق البلدان على األهداف اإلنمائية
لأللفية وجهود رصد التقدم المحرز لتنفيذها كان له تأثير كبير على تطوير قواعد البيانات اإلحصائية ،وعلى
زيادة الطلب على بيانات التوزيع مصنفة حسب النوع االجتماعي  -ألنه من غير الممكن مراقبة التقدم

ا لمحرز الناتج عن تفعيل اهداف االلفية بدون تجميع بيانات تشير الى النوع االجتماعى .وتراقب معظم الدول
العربية تراقب عملية المساواة بين الجنسين .وهناك جهود مبذولة من قبل العديد من الجهات المهتمة بقياب
المساواة بين الجنسين في الدول العربية طوال العقدين الماضيين ،وبدعم من العديد من المنظمات الدولية
وخاصة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والبنك الدولي وبعض الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة .و بغض
النظر عن التقدم المحرز في إنتاج البيانات الحساسة بين الجنسين ،ف نها لم تصل بعد إلى المعايير
المطلوبة ،حتى بالمقارنة مع الدول النامية األخرل.
و يشير التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية إلى أنة " بحلول عام  ، 2010بلغت عتبة الفقر المدقع في
المنطقة  4.1في المائة بعد أن كانت  5.5في عام  ، 1990وهذا بفضل التقدم الذي أحرزه األردن

والجمهورية العربية السورية ومصر .وتشير يخر البيانات والتوقعات العائدة إلى عام  2012إلى أن الفقر
المدقع قد يتجاوز اليوم المستول الذي كان عليه في عام  ، 1990إذ تشير التقديرات انة يصل إلى  7.4في

المائة  .ويبلغ الفقر المدقع أعلى معدل في أقل البلدان نموا حيث وصل إلى  21.6في المائة في عام

 ،2012بعد أن سجل  13.9في المائة في عام 1990 .والمكاسب التي تحققت في الحد من الفقر في
معدل الفقر في بعض البلدان عند تطبيق
بعض البلدان تبددت بسبب
التحوالت السياسية والنزاعات .و يرتفع ن
ن
خطوط الفقر الوطنية .واستنادا إلى هذة الخطوط ،يتضح أن معدل الفقر في المنطقة العربية قد ارتفع من
22.7في المائة في عام  1990إلى  23.4في عام ".2011

اما من جهة التمكين االقتصادي للمرأة فيشير التقرير السابق إلى حصة المرأة من األعمال المدفوعة األجر
خارج القطاع الزراعي .قد انخفضت األعوام العشرين الماضية .وفي بلدان مجلب التعاون لدول الخليج

العربية وبلدان المغرب ،سجلت حصة المرأة في األعمال المدفوعة األجر خارج القطاع الزراعي زيادة طفيفة
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بينما تراجعت في البلدان األقل نموا وفي بلدان المشرق .والقلة من النساء اللواتي يجدن فرصة عمل مقابل
أجر ،ال يكون عملهن في ظروف متساوية مع الرجل .فالمرأة تتقاضى في المتوسط أج ار أقل من الرجل على
العمل نفسه .

الفدب األول من اهداب التنمية المستدامة "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"

.1

ولذك فقد حددت الدول العربية و كذلك المجتمع الدولي الحد من الفقر كهدف من اهداف التنمية المستدامة.

الهدف األول من اهداف التنمية المستدامة على "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" و

وين

هو يتضمن خمب غايات :
 القضاء على الفقر المدقع للناب أجمعين أينما كانوا بحلول عام  ،5101وهو ُيقاب حاليا بعدد
األشخا الذين يعيشون بأقل من  0.52دوالر في اليوم

 تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا
للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 5101

 استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها،
وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 5101

 ضمان تمتنع جميع الرجال والنساء ،وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ،بنفب الحقوق في الحصول على
التصرف
الموارد االقتصادية ،وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية ،وعلى حق ملكية األراضي و ن
فيها وغيره من الحقوق المتعنلقة بأشكال الملكية األخرل ،وبالميراث ،وبالحصول على الموارد
الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة المالئمة ،والخدمات المالية ،بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر،

بحلول عام 5101
 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثنرها بالظواهر المتطرفة
المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام . 5101

و لرصد تحقا هذة الااياو تم اقتراح مجموعة من المؤشراو هي:
سبة السكان الذين يعيشون تحت  )PPP( 0.52 $في اليوم الواحد،نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ،في كل من الحضر  /الريف،-مؤشر الفقر متعدد األبعاد،

نسبة السكان المؤهلين لإلستفادة أو االشتراك في برامج الحد االدنى من الحماية االجتماعية، -النسبة المئوية للنساء والرجال التي تتمتع بحقوق يمنة على األراضي والممتلكات والموارد الطبيعية،
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-الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ،من خالل المناخ واألحداث غير المرتبطة بالمناخ (مقومٌا

بالدوالر األمريكي و عدد الوفيات)،
-معدل الخصوبة الكلي.

وأضاف خبراء التنمية في الدول العربية عدد من مؤشرات الفقر األخري باستخدام عدة خطوط للفقر حيث
ان خط الفقر المحدد عالمياٌ ال يتناسب مع مستول التنمية في البالد العربية.
 1.1قياس ومتابعة المؤشراو المتعلقة بالفدب األول من منظور النوع االجتماعي
يمكن تعريب الفقر بأنة عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من االحتياجات األساسية .وقد عرفت
االحتياجات األساسية بأنها تشتمل على حاجات مادية كالطعام و السكن و المالبب والمياه النقية ووسائل
التعليم و الصحة ,وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة و الحرية اإلنسانية و العدالة اإلجتماعية.
ويعتبر نصيب الفرد من دخل األسرة أو استهالكها مقياسين مالئمين للداللة على مستول المعيشة .ومع ذلك
ف ن أيا من هذين المقياسين ال يغطى أبعادا مثل الثروة و الصحة و العمر المتوقع,و معرفة القراءة و الكتابة

والوصول إلى سلع و خدمات النفع العام .لذلك تحولت دراسات الفقر حديثا من مجرد اإلعتماد على خطوط
الفقر البسيطة إلى أطر متعمقة للتحليل متعدد الجوانب حتى يمكن التعامل مع الفقر باعتباره ظاهرة متعددة

الجوانب .ومؤخرا ,أصبح الفقر ينظر إلية على أنة مثلث ثالثى األبعاد ,حيث يغطى هذا المفهوم ثالثة
عناصر أساسية هى الصحة و التعليم و مستول المعيشة.

يحاول هذا القسم من الورقة قياب المؤشرات المتعلقة بالهدف األول من منظور النوع االجتماعي وكذلك

بعض المؤشرات ذات العالقة بالت مكين االقتصادي للمرأة .و لكن يجب مالحظة ان عدم اتاحة البيانات
االسرية قد حد من رصد هذة المؤشرات لجميع الدول العربية الرغم من ان جميع الدول العربية تقوم بجمع
نساء و
االجتماعية و االقتصادية لجميع افراد االسرة
العديد من بيانات الدخل و االستهالك و الخصائ
ٌ
رجاالٌ .سنستعرض بعض المؤشرات المقترحة لقياب التنمية المستدامة وهي  :وضع الفقر المادي في الدول

العربية باستخدام خطوط الفقر المقترحة لقياب الهدف األول .و مقياب الفقر متعدد االبعاد و المشاركة أو

االستفادة من نظم التأمينات االجتماعية ،و معدل الخصوبة الكليه .ثم نت طرق إلى بعض مقاييب التمكين
االقتصادي للنساء و مقارنتة بالرجال.

0.0.1الفقر المادي
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0.0.1الفقر المادي
ي قاب الفقر المادي بنسبة االفراد الذين يقل استهالكهم عن قيمة محددة و هو ما يعرف بخط الفقر .و
تستخدم المنظمات الدولية خط فقر واحد لقياب مدل انتشار الفقر داخل كل بلد و مقارنتة بالبلدان االخرل.

وخط الفقر المقترح لقياب تحقق أهداف التنمية المستدامة هو  0.52دوالر للفرد في اليوم مقوماٌ بما يعادلة

بالعملة الوطنية للدولة (  .)PPPكما اقترحت الدول العربية استخدام عدة خطوط للفقر .أما المؤشر الثاني
المقترح فهو نسية الفقراء باستخدام خط الفقر الوطني و هو قيمة الحد االدنى من االحتياجات االساسية
الغذائية و غير الغذائية .تجري جميع الدول العربية مسوح للدخل و االنفاق و هي المصدر الرئيسي لقياب
الفقر المادي .باستخدام هذة المسوح ،تم حساب نسبة الفقراء لكل من الرجال و النساء و لألسر التي ترأسها

إناث و ذكور عند خطوط الفقر المختلقة.
على الرغم من ان معظم الدول العربية تصدر تقديرات للفقر إال انها في الغالب ال تكون مفصلة حسب النوع

االجتماعي و قد يعزل ذلك إلى ان مؤشرات الفقر المادي يتم حسابها على مستول األسرة و يعد جميع األفراد
المنتمين إلى األسر الفقير هم من الفقراء –إناثٌا و رجاالٌ -و بالتالي غابٌا ال توجد فروق معنوية بين الرجال و
النساء حتى بين األسر التي ترأسها إناث.

-إن الترمل هو السبب الرئيسي الذي يجعل الم أرة هي التي تعول األسرة ,وهن يعتمدن بشدة على تحويالت

الدخل و تتميز األسر التي ترأسها إناث بأنها أصغر حجما و ترتفع نسبة المتكسبين بها
وكما يشير جدول  5فقد وجد أن نسبة الفقراء بين األسر التي ترأسها إناث في كل من تونب و العراق و
عند جميع خطوط الفقر المقترحة أعلى من نسبة الفقراء السائدة بين األسر التي يرأسها ذكور و هي كذلك

في السودان و فلسطين و مصر و لكن عند خطوط الفقر األقل مما يعني ان الفقر المدقع منتشر بين األسر
التي ترأسها إناث أكثر من الذكور .اما في لبنان فالعكب هو الصحيح :إذ يكون الفقر أكثر انتشا أر بين
األسر التي ترأسها إناث عند خطوط الفقر األعلى.و لكن تزداد معدالت الفقر بين األسر التي ترأسها األرامل

من النساء و لديها أكثر من  0أطفال .و هذا المعيار هو مقياب مفيد عند استهداف الفقراء .كما تشير
البيانات إلى أن عمالة األطفال في األسر الفقيرة التي ترأسها امرأة ضعف أمثالهم في األسر التي يرأسها
رجل .و لعل أحد اسباب عدم وجود فروق واضحة بين في مؤشرات الفقر بين االسر حسب النوع االجتماعي
إلى ان األسر التي ترأسها إناث -و غالبا ما تعاني من إنخفاض عدد المتكسبين في األسرة -قد تلجأ إلى
إلحاق أطفالها بالعمل لزيادة دخل األسرة .و يشير ذلك إلى أن المؤشرات المقترحة لرصد تحقق أهداف
التنمية المستدامة و المتعلقة بالفقر قد ال تصلح لرصد هذة الظاهرة حسب النوع االجتماعي ،إذ ان رصد
مؤشرات الفقر حسب النوع يجب أن يكمل بتصنيف األسر كذلك حسب عبء اإلعالة و خاصة اإلعالة
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االقتصادية و عمالة األطفال و التسرب من التعليم ،حتى يمكنا وضع تصور واضح ألثر الفقر على مستول
معيشة األسر التي ترأسها إناث.

الشكل :0معدالت الفقر حسب نوع رئيب األسرة (عند خط فقر  $5.12للفرد في اليوم)
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
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الجملة

إناث

ذكور

 1.1.1الفقر متعدد االبعاد
استخدم مؤشر الفقر متعدد األبعاد ) (MPIألول مرة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لعام  2010والذي وضعته مباد رة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية ) (OPHIوهو يكمل المقاييب
النقدية للفقر من خالل مراعاة الحرمان المتعددة وتداخلهم .ويدرب مؤشر الحرمان عبر نفب المؤشرات

الثالثة التي يتألف منها مؤشر التنمية البشرية ) :(HDIتعليم ،الصحة ومستول المعيشة المتألف من 01
مؤشرات ويظهر عدد األشخا

الذين هم فقراء متعددوا األبعاد أي يعانون من الحرمان في  ٪ 33من

المؤشرات المرجحة ،انظر الجدول  .0ويمكن حساب  MPIحسب المنطقة ،او النوع االجتماعي وحسب

تصنيفات و أخرل .ولكن يالحظ ان الفقر متعدد األبعاد ال يمكن قياسة إال على مستول األسرة و بالتالي
اليمكن رصدة إالحسب نوع رئيب االسرة .و لكن يمكن حساب التفاوت حسب النوع االجتماعي في االبعاد
المختلفة من صحة و تعليم و مستول معيشة و لكن ليب حسب المقياب المجمع للفقر المتعدد اسبعاد.
اوضحت هبه الليثي في تقرير الظل للمنطقة العربية -منهاج عمل بيجين  )5102( 512 +إلى ان مؤشر

التنمية المرتبط بنوع الجنب  GDIالذي يرصد مستول التنمية في ثالثة أبعاد :الصحة (وتقاب بمتوسط العمر
المتوقع عند الوالدة) ،والتعليم (ويقاب بمتوسط سنوات الدراسة و المتوسط المتوقع لسنوات الدراسة) ،والدخل
2

تقرير الظل للمنطقة العربية منهاج عمل بيجين  :512+تقرير غير منشور مقدم من  UNWOMENتقرير غير منشور.
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(ويقاب بالدخل القومي اإلجمال ي) ،ويوضح المؤشر الوضع بالنسبة للنساء ويقارنه بالرجال .فمؤشر التنمية
المرتبط بنوع الجنب  GDIيوضح موقع النساء على مؤشر التنمية البشرية ( 3)HDIبالنسبة للرجال ،ويدل
على مستول التنمية النسبي بين المرأة والرجل .وفي تقرير التنمية البشرية العالمي عام  ،5102وقد تم حساب

 GDIفي  06دولة عربية 4فقط .وتراوح موقع اإلناث على مقياب الـ  HDIما بين  1.000لقطر إلى
 1.202لليمن .أما بالنسبة إلى الدول العربية ككل ،فكانت درجة الـ  HDIللنساء  ،1.656أي أقل من
المتوسط العالمي ( ) 1.622وجاء ترتيب المجموعة العربية في المركز الثالث بين المجموعات األخرل
وكأخر مجموعة قبل جنوب الصحراء األفريقية وجنوب يسيا.

ويعد أداء الدول العربية ككل ثاني أسوأ مجموعة بعد جنوب يسيا .وتمثل دولة قطر أفضل أداء بين الدول
العربية في المساواة بين الرجال و النساءمن حيث األبعاد الثالثة للـ ،HDIفتصل نسبة اإلناث إلى الذكور في

هذا الصدد  . 1.111مشي ار إلرتفاع مستول التنمية البشرية لكل من الرجال والنساء ،ولكنه أعلى قليال بالنسبة
للرجال مقارنة بالنساء .أما عن الرجال والنساء ف ي الكويت فقد حققوا مستول متماثل تقريبا من التنمية وفقا
لمؤشر التنمية البشرية .حيث تمثل  HDIللنساء نسبة  1.101من الرجال .وقد حققت في الواقع جميع
البلدان في المجموعة "تنمية عالية جدا" مستويات تنمية متساوية تقريبا لكل من النساء والرجال (النسبة بين

HDIللنساء والرجال تتجاوز  ،) 1.12ب ستثناء المملكة العربية السعودية .وكانت النسبة بين  HDIللنساء
والرجال في جميع البلدان األخرل أكبر من  1.0ب ستثناء اليمن ().1،100
وبنظرة فاحصة على مكونات مؤشر التنمية البشرية نجد أن :

يزيد متوسط العمر المتوقع عند الوالدة للنساء عنه للرجال في كافة البالد العربية.يتساول الوضع تقريبا بالنسبة إلى متوسط سنوات الدراسة المتوقعة بين الرجال والنساء في كل البالد العربية
عدا العراق واليمن.

يتعدل متوسط سنوات الدراسة للنساء في كل من قطر ودولة االمارات والكويت وليبيا مستول نظيره بينالرجال ،أما بالنسبة لدولة البحرين ولبنان واالردن فتصل النسبة للنساء الى ما فوق ال  %11من متوسط

الرجال ،في حين تهبط إلى  %05من متوسط سنوات الدراسة للرجال في اليمن.

 قد أظهرت تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (الناتج القومي اإلجمالي) أكبر االختالفاتبين المرأة والرجل .وتقدر نسبة الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد على مستول جميع البلدان العربية بـ

3

مؤشر التنمية البشرية ( )HDIهو مؤشر مركب قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام  .0991ويقيس التنمية في ثالثة أبعاد .معايير الصحة
والتعليم والمعيشة.
4
كما تجدر اإلشارة إلى أن  GDIلم تكن محسوبة في تقارير السابقة ،لذلك ال يمكن تقييم التقدم المحرز في .GDI
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 1.012وتمثل بذلك أقل منطقة في العالم من حيث التفاوت بين اإلناث و الذكور في المؤشر المتعلق
بنصيب الفرد الدخل القومي اإلجمالي.

وتتراجع المملكة العربية السعودية  10مرك از إلى الوراء عندما يتم تصنيفها وفقا لمقياب لمؤشر  HDIللمساواة

الن الجنسين ؛ والذل يدل على مستول التنمية النسبي بين النساء والرجال ،و يعكب ذلك التأخر النسبي لتنمية
النساء في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع بلدان أخرل .ومن ناحية أخرل تقدمت الكويت  52مرك از،
مما يدل على أن الكويت توفر مستول عال من التنمية لكل من النساء والرجال .وبشكل عام ،ف ن مركز

جميع الدول العربية فيما يتعلق ب  GDIأسوأ من مركزهم فيما يتعلق بـ  ،HDIب ستثناء الكويت واليمن
وموريتانيا ،انظر الجدول  2و الشكل. 5
الشكل  :5مؤشر التنمية البشرية حسب النوع االجتماعي
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 2.1.1اإلشتراك او االستفادة من التأميناو والمعاشاو
يمث ــل االش ــتراك أو االس ــتفادة م ــن المعاش ــات التأميني ــة خ ــط ال ــدفاع األول للحماي ــة االجتماعي ــة و الق ــدرة عل ــى

التغلــب علــى الصــدمات التــي قــد تنــتج مــن عوامــل شخصــية مثــل العجــز أو الشــيخوخة أو الوفــاة أو قــد تكــون
نتيجة لعوامل خارجية تؤدي إلى انهيار أو تدهور الدخل .و بالتالي يعـد المشـاركون أو المسـتفيدون مـن التـأمين
االجتمــاعي هــم أقــل عرضــة لتــدهور مســتول معيشــتهم إذا مــا واجه ـوا أحــد المخــاطر المحتملــة .ولــذلك اوصــت

منظمــة العمــل الدوليــة بضــرورة تطبيــق منظومــة الحــد االدنــى مــن الحمايــة االجتماعيــة و الــذي يتضــمن البنــود
استية:
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جميــع األطفــال يتمتعــون بــأمن الــدخل ،علــى األقــل عنــد المســتول األدنــى المحــدد علــى الصــعيد الــوطني ،مــنخالل إعانات األسرة /األطفال نقدا أو عينا ،بهدف تسهيل الحصول على التغذية والتعليم والرعاية.
-يتوفر لجميع المواطنين القدرة على تحمل تكلفة الرعاية الصحية األساسية والحصول عليها.

-يتــوفر لجميــع المـ ـواطنين الحــد األدنــى م ــن الــدخل عنــد المس ــتول المحــدد وطني ـا .و تس ــهيل ســبل الحص ــول

بفعالية على السلع والخدمات األساسية وتعزيز األنشطة االقتصادية المنتجة واالضطالع بهـا بتعـاون وثيـق مـع

سياسات أخرل تحد من الهشاشة وتستحدث فر

-جميع األشخا

عمل الئقة.

في الفئات العمريـة النشـطة ،وغيـر القـادرين علـى كسـب دخـل ك و
ـاف ،يتمتعـون بالحـد األدنـى

مـن أمــن ا لــدخل ،وذلــك مـن خــالل التأمينــات ضــد البطالــة و المسـاعدة االجتماعيــة نواعانــات األمومــة نواعانــات

العجز والتحويالت االجتماعية األخرل نقدا أو عينا أو برامج االشغال العامة
-جميــع األشــخا

المســنين يتمتعــون بــأمن الــدخل ،علــى األقــل عنــد المســتول األدنــى المحــدد علــى الصــعيد

الوطني ،من خالل اإلعانات النقدية أو العينية.
ولما للحماية االجتماعية من اثر للحد من الفقر و الهشاشـة ،كانـت الغايـة الثالثـة مـن الهـدف االول هـو ضـمان

حصـول جميـع االفـراد علـى الحـد األدنــى مـن الحمايــة االجتماعيـة .لـذلك كــان المؤشـر الـالزم لرصــد تحقـق هــذه
الغاية هو نسبة المستفيدين أو المشتركين
سنتناول تحليل االستفادة و المشاركة في أنظمة الحماية االجتماعية على عدة مستويات .فسيتم أوالٌ التعرف
ال معاشات تأمينية ثم نتعرف على من هم المشاركين في نظام التامينات االجتماعية .
على من يتلقى فع ٌ

يتضح من جدول  5و الشكل  0ان نسبة النساء المشتركات في المعاشات التقاعدية اقل كثي اٌر من نسبة

الرجال .فهي تصل إلى ثلث النسبة السائدة لجميع العاملين في الجزائر و مصر و موريتانيا و االردن و
السعودية ،إال ان هذة النسبة ترتفع إلى النصف في السودان و تونب و الكويت .تقل إلى  %00فقط في

اليمن .ولم تتوفر لدينا سوي بيانات عن مصر و االردن من حيث نسبة المستفيدين من المعاشات التقاعدية.

فبينما تصل نسبة المستفيدين من المعاشات التقاعدىة  %65من المسنين الرجال في مصر ،تصل النسبة
إلى  % 0فقط بين المسنات .و النسبة المقابلة في األردن هي  %05و  .%05و يتضح هنا مدي إنخفاض
الحماية االجتماعية بين النساء مما يزيد من احتمال وقوعها في دائرة الفقر عند بلوغها سن التقاعد.

الشكل  :0نسبة المسفيدبن أو المشتركين في المعاشات التقاعدية
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الحماية االجتماعية بين النساء مما يزيد من احتمال وقوعها في دائرة الفقر عند بلوغها سن التقاعد.

الشكل  :0نسبة المسفيدبن أو المشتركين في المعاشات التقاعدية
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 .2رصد التمكين االقتصادي للمرأة العربية و عدم المساواة االقتصادية بين الجنسين

5

على الرغم من أن وضع اإلحصائيات في الدول العربية بعيد عن مرحلة الكمال ،اال انه ال يمكن إغفال
التقدم كبير الذل تحقق حتى األن ،ويجب االعتراف بأن التحدي لم يعد متمثال في مجرد جمعا للبيانات بل
تحول إلى تحدل إلنتاج المؤشرات الحساسة للنوع االجتماعي ،نوادماجهم في عملية التخطيط والتنمية ،ورصد
التقدم المحرز ومقارنة المستول الوطني بالمستول الدولي.
و قد وضعت العديد من الدول العربية األطر اإلحصائية لقياب المساواة بين الجنسين  ،مثل سلطنة عمان
وفلسطين ولبنان والبحرين واألردن .كما وضعت معظم البلدان استراتيجيات لرصد التقدم المحرز في تحقيق

المساواة بين الجنسين وجمع إحصائيات ،إال أن المؤشرات الحساسة للنوع لم يلحق بركب غيرها من
المؤشرات .ففي حين يوفر تقرير التنمية البشرية العالمي (لعام  )5102مؤشرات التنمية البشرية لجميع الدول
العربية (وعددها  55دولة) ،فان المؤشرات الحساسة للنوع والمتاحة تغطي 01دولة منهم فقط .وعالوة على
ذلك ،يقدم التقرير العالمي للمنتدل االقتصادي العالمي مؤشرات الفجوة النوعية لـ  02دولة فقط من الدول

العربية بسبب االفتقار إلى البيانات الخاصة بالنوع اإلجتماعي.

يوضح جدول  4نسبة اإلناث إلى الذكور في األبعاد المختلفة للتنمية البشرية .و أظهرالجدول أن تقديرات
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (الناتج القومي اإلجمالي) أكبر االختالفات بين المرأة والرجل.
وتقدر نسبة الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد على مستول جميع البلدان العربية بـ  1.012وتمثل بذلك
5

بعض اجزاء هذا القسم مأخوذ من مساهمة د .هبة الليثي في تقرير الظل للمنطقة العربية منهاج عمل بيجين  :015 +تقرير غير منشور مقدم من
 UNWOMENتقرير غير منشور.
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المنطقة العربية أقل منطقة في العالم من حيث التفاوت حسب النوع االجتماعي (تقرير التنمية البشرية في
العالم .)5102

ولم تتغير معدالت مشاركة المرأة في القول العاملة( ،ويشمل ذلك النساء العامالت والعاطالت ويبحثن بجد

عن عمل فضال عن تلك التي تسعى إلى العمل بدوام جزئي) ،حيث بلغت إعلى نسبة لها حوالي  %20في
قطر عام  .5100ولكن ارتفعت نسبة عمالة المرأة بحوالي  1بالمائة في الدول العربية منذ  ،0101لتبلغ
 %52عام  ،5100وعلى الرغم من ذلك ،ف نها التزال تمثل نصف النسبة العالمية.
 1.2المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين GGI

قام المنتدل االقتصادي العالمي مؤخ ار بتصميم مؤشر لقياب عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء
العالم ،هو مؤشر الفجوة بين الجنسين ( .)GGGIوهو مؤشر مركب من أربعة مؤشرات فرعية؛ وهى
المشاركة والفر

االقتصادية6؛ التحصيل العلمي7؛ الصحة والبقاء على قيد الحياة8؛ والتمكين السياسي.9

و كما يتضح من جدول  7بلغ المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في الدول العربية  1.211مما يشير
إلى تمكنهم من تقلي

الفجوة بنسبة  % 61بين الجنسين بشكل عام في عام  .5102وتجدر االشارة الى ان

تقرير المنتدل اإلقتصادي يتضمن اوضاع  02بلد فقط من البلدان العربية بسبب عدم توافر البيانات .وقد

حققت المنطقة أداء سيئا من حيث سد الفجوات بين الجنسين وعلى جميع األبعاد ،على الرغم من تصنيف 2

بلدان من المنطقة ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا و 6بلدان من بين البلدان ذات التنمية
البشرية المرتفعة .وتصنف الـ  02من البلدان العربية ضمن أسوأ  01بلد بالنسبة المساواة بين الجنسين.

وتعتب ر دولة اليمن األسوأ أداء في العالم في عدم المساواة بين الجنسين .وتصنف الكويت كأفضل أداء بين
الدول العربية في هذا الصدد ،على الرغم من أنها تحتل المرتبة  000من أصل  025بين بلدان العالم.
وتأتى المنطقة العربية ككل كأسوأ منطقة في مجال المساواة بين الجنسين في ال عالم حيث أغلقت الفجوة بين
الجنسين بنسبة  %61فقط.

كما أن الدول العربية تحتل المرتبة األخيرة فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي والخا

ب تاحة الفر

والمشاركة

االقتصادية من حيث أغلقت الفجوة االقتصادية بين الجنسين بنسبة  25%فقط .ولكن تحتل المنطقة المركز
6

ويشمل المؤشرات التالية؛ نسبة اإلناث إلى الذكور في معدالت المشاركة في قوة العمل؛ ونسبة اإلناث إلى الذكور بقدر الدخل المكتسب؛ ومتغير وصفي تم حسابه من
خالل استطالع الرأي الذي قام به المنتدى االقتصادي العالمي األخر المساوي لنفس العمل؛ نسبة النساء إلى الرجال في المجالس التشريعية وكبار المسؤولين والمديرين،
ونسبة النساء إلى الرجال بين العاملين في مجال التقنية والمهنية.
7
ويشمل المؤشرات التالية؛ نسب اإلناث إلى الذكور في التعليم االبتدائي  -والثانوية  -والتعليم العالي ،ونسبة معدل محو األمية بين اإلناث إلى معدل محو األمية بين
الذكور.
8
ويشمل المؤشرات التالية؛ النسبة بين اإلناث والرجال حول متوسط العمر الصحي المتوقع ونسبة النوع االجتماعي بين الوالدة.
9

ويشمل المؤشرات التالية؛ نسبة النساء إلى الرجال في المناصب بدرجة وزير  -ونسبة النساء إلى الرجال في المناصب البرلمانية؛ ونسبة النساء إلى الرجال من حيث
عدد السنوات في المناصب العليا التنفيذية (رئيس دولة أو رئيس الوزراء) في السنوات ال  05الماضية.
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الرابع على مستول إغالق الفجوة التعليمية بين الجنسين ،متقدمة على دول يسيا والباسيفيكى بنسبة .%10
كما تحتل المنطقة العربية المركز الخامب فيما يتعلق بالصحة العامة والبقاء حيث أغلقت الفجوة بنسبة

 % 11متفوقة قليال عن النسبة المتحققة في منطقة جنوب الصحارل االفريقية .بعد أن كانت تحتل المركز
الرابع في العام المنصرم .وأخي ار تحتل المنطقة المركز السادب بنسبة اغالق  %0فقط على مستول المؤشر
الفرعي للتمكين السياسي.

الشكل  :2بعض مؤشرات الفجوة بين الجنسين
0.7
0.6
0.5
0.4

0.3
0.2
0.1
0

المشاركة االقتصادية و الفرص

المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

المصدر :تقرير الفجوة الجنسانية العالمى لسنة  ، 5102المنتدل االقتصادل الدولي

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
وعلى مستول المؤشر الفرعي للمشاركة االقتصادية نواتاحة الفر  ،فقد حققت دولتان فقط من بين الدول
العربية مرك از فوق المتوسط ،وهما دولتي قطر والكويت ،وذلك على الرغم من حصول دولة قطر على مركز

 010على المستول العالمي من بين  025دولة مما يدل على أن هناك  011دولة سبقتها في الترتيب .وتقع
 00دولة عربية ضمن العشرين دولة التي حققت أسوأ مركز بالنسبة لمؤشرات مشاركة المرأة في القول
العاملة ،وحجمها في المجالب التشريعية ،وتوليها المناصب القيادية العليا .وكانت الدول العربية كلها وبشكل

عام من بين العشرين دولة التي تمثل أسوأ معدالت للمشاركة االقتصادية للمرأة بالنسبة للرجل.

ولم يكن التغير متساويا عبر المؤشرات الفرعية األربعة لالقتصاد والسياسة والصحة والتعليم داخل البلدان.
فقد تراجعت خمسة من أصل  00بلدا في حين تحسنت  6دول على مدل الـ  1سنوات الماضية (الجزائر
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واألردن وموريتانيا والمغرب وتونب) بالنسبة للمؤشر الفرعي للمشاركة االقتصادية والفر  ،ووصلت
المكاسب بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة واليمن إلى أكثر من .٪01
وقد اتخذت الدول العربية العديد من التدابير الالزمة لتمكين المرأة :
 أصـ ــبح هنـ ــاك إعت ـ ـراف رسـ ــمى و حكـ ــومى واضـ ــح بأهميـ ــة دور الم ـ ـرأة و تعزيـــز مكانتهـ ــا فـ ــى كافـ ــة
المجــاالت و ذلــك فــى معظــم الــدول العربيــة .و تبلــورت اإلرادة السياســية فــى وضــع الم ـرأة علــى أجنــده
العمل السياسى ,وفى الق اررات التى اتخذت لتمكـين المـرأة فـى مواقـع اتخـاذ القـرار ,ثـم العمـل علـى تنفيـذ

إستراتيجيات وطنية والتوجه نحو تعيين النساء فى مواقع اتخاذ القرار.
 اتخــذت الــدول خط ـوات إيجابيــة باتجــاه تمكــين المـ ـرأة ودعــم مكانتهــا حيــث بــادرت غالبيــة الــدول ب س ــتحداث
يليـات وطنيـة للمتابعـة تكفـل إســتيعاب المنظـورات المتعلقـة بتحقيـق العدالـة بــين الجنسـين فـى شـتى القطاعــات

وتميزت هذه اإلرتباطات بالسلطة التنفيذيـة مثـل و ازرات المـرأة و المجـالب العليـا و اإلتحـادات المتخصصـة كمـا
أنشـأت معظــم الــدول لجــان وطنيـة لمتابعــة التنفيــذ لمقــررات بكــين كمـا قامــت بصــياغة اإلســتراتيجيات و الخطــط
والب ـرامج الوطنيــة التــى تعتمــد علــى فلســفة التمكــين لضــمان وصــول الم ـرأة إلــى العناصــر األساســية للتنميــة و

ض ــمان الحق ــوق المتس ــاوية .اتخ ــذت خطـ ـوات باتج ــاه دع ــم وتعزي ــز مكان ــة المـ ـرأة و القض ــاء عل ــى الممارس ــات
التمييز يه ضدها عن طريق سن التشريعات و مراجعة القائم منها.
 و كما ن

تقرير الظل للمنطقة العربية منهاج عمل بيجين  "511+شرعت بعض الدول العمل نصف

الوقت والعمل من المنزل .وقد أصبحت هذه الخيارات ممكنة مع انتشار تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت ،وتستطيع شريحة واسعة من الموظفات؛ ممن لديهن أطفال صغار؛ االستفادة من
إمكانية العمل من المنزل ،وخصوصا عندما تكون المسافة بين المنزل ومكان العمل بعيدة .تستحق

هذه الصيغة أن تطبق في بالد أخرل ،وقد طورت بالد على نحو متزايد ،استراتيجيات وطنية
تهدف إلى إدماج أفضل للمرأة في السياق الرئيسي لالقتصاد وساوت قوانين العمل الجديدة بين
الجنسين في األجر وحص

الضرائب؛ وسمحت بأجازات وضع ،وسنت تشريعات جديدة اتشجع

المرأة على ريادة األعمال نواقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والتوسع في دعم المرأة الفقيرة
والريفية من خالل القروض متناهية" .
و على الرغم من ذلك ف ن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة العربية
 3.2التحدياو التي تواجفا المرأة العربية في مجال التمكين االقتصادي و الفقر
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و على الرغم من ذلك ف ن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة العربية
 3.2التحدياو التي تواجفا المرأة العربية في مجال التمكين االقتصادي و الفقر
 إن التحدي األكبر الذي يواجة المنطقة العربية ا ن هو النزاعاو المسلحة الذي اليفدد التنمية
فحسب بل يفدد الشرية كلفا .يؤثر النزاع المسلح تأثي ار بالغا على المرأة حيث ال تمتلك الموارد التى

تحميها مثل الرجل ،لذا تشكل مع أطفالها غالبية الالجئين ومن ال مأول لهم .وتتعرض المرأة إلى

أسوأ أنواع العنف بما فى ذلك األغتصاب ،كما تعانى فى مناطق النزاع المسلح من غياب الخدمات

األساسية أو التعويضية.

 هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعشن تحت خط الفقر و يعيشون فى مجتمعات تفتقر إلى مياه
الشرب المأمونه ووسائل الصرف الصحى األساسية و المسكن المناسب و الغذاء الكافى و الصحى

والمتوازن.

 هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعانين من األمية و تنخفض نسبة اإللتحاق بين الفتيات مقارنة
بالفتيان و كذلك ترتفع بينهن نسبة التسرب من التعليم .
 إرتفاع معدل الخصوبة في المنطقة العربية مقارنة بالمعدالت السائدة في الدول النامية ,و كذلك
إرتفاع معدالت النمو السكاني.

 هن اك نسبة كبيرة من النساء العربيات ال تشارك فى قوة العمل المنتجة  ,ومعظم المشتغالت يفتقرن
المهارات و يعملن أعماال هامشية ذات أجور منخفضة.

 هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات لم تتح لهن فرصة المشاركة فى الق اررات الحكومية التى تتناول
حياتهن و المجتمعات التى ت عيش فيها و تمكينها من المشاركة فى صنع الحياة بمختلف جوانبها
السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية.

 هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات ال يتمتعن بالحد األدنى من الحماية االجتماعبة
 .4التوصياو
بداية البد من إنهاء النزاع المسلح الذي يؤثر على المرأة و الرجل على حد السواء و إن كان لو تأثي ار بالغا
على المرأة حيث ال تمتلك الموارد التى تحميها  ،لذا تشكل مع أطفالها غالبية الالجئين ومن ال مأول لهم.

وتتعرض المرأة إلى أسوأ أنواع العنف  ،كما تعانى فى مناطق النزاع المسلح من غياب الخدمات األساسية أو
التعويضية .لذا يجب على الدول العربية إنهاء النزاع المسلح بجميع أشكالة والدعوة إلى التماسك االجتماعي
و تقبل االختالف و بدن ذلك يصبح التكلم عن التنمية و الحد من الفقر نوعٌا من األحالم بعيدة المنال .يجب

على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته عن إنهاء ا لنزاع المسلح الموجودة فى الوطن العربى .وتشمل هذه
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المسئولية العمل على إيقاف تصدير األسلحة إلى دول النزاع و تمويل شراؤة ،والتوسط لدل الحكومات لكى
تقدم الخدمات الالزمة والكافية لالجئين ومن بال مأول والمهجرين.

يستعرض هذا الجزء التوصيات االزمة لتحقيق الهدف األول وهو القضاء على الفقر بجميع أشكالة .بيدأ
بملخ

للمبادئ العامة لخفض الفقر:

 أن االتجاه الذي كان سائدا -وهو أن تحاول الدولة الحد من الفقر عموما وسوف تستفيد النساء
بالتبعية -قد أثبت عدم فاعليته واتضح مؤخ ار أنه البد من تصميم سياسات وبرامج للنساء الفقيرات
علي وجه التحديد.

 يتطلب إحراز تقدم سريع ومطنرد في الحد من الفقر االعتراف بالترابط بين السياسات والمؤسسات

تؤدي إلى
المختلفة والعمل على هذا األساب .فالحد من الفقر ال يكون بوضع استراتيجيات للنمو ن
توليد فر العمل ،أو إتباع سياسات اجتماعية شاملة ،أو حتى إصالح السياسة العامة فحسب ،بل
و المجتمع المدني لتحقيق األثر المرجو؛ غير

البد أيضا من التنسيق بين الحكومة و القطاع الخا
ن
تلقائيا ،بل يتطلب تصميم سياسات اقتصادية واجتماعية تحظى بما يكفي من
ا
أن هذا التكامل ال يولد

الدعم لتنفيذها.

 ضرورة تحديد الجهات المنوط بها تنفيذ كافة البرامج و السياسات المقترحة و يليات التنسيق بين
الجهات الحكومية الجمعيات األهلية القطاع الخا

الشبكات االجتماعية الرسمية و غير الرسمية

بغرض تفعيل دور الشبكات غير الرسمية أيضا في ظل هذا اإلطار.

 يجب مراعاة اسثار قصيرة األجل وطويلة األجل التى يحدثها البرنامج على المناخ االقتصادي
المحلى ،العالقات االجتماعية والنوعية وعلى البيئة .فمن حيث البيئة ،يجب أن يراعى االهتمام
الستخدام ودور الموارد المتجددة .وضمان أن احتياجات الجيل الحالي ستلبى دون تهديد قدرة

األجيال القادمة على مقابلة احتياجاتهم.

 وهناك درب واحد على قدر كبير من االهمية وهو أن الحلول على المدل القصير ألي أزمة ال يمكن
ان تتجاهل اسثار الطويلة المدل على التنمية بكل أبعادها .فالبد من اتساق هدف تحقيق

االستقرار االقتصادي الكلي و الحفاظ على معدالت النمو مع هدف توفير استجابة سريعة في وقت
االزمات لدعم الدخ ل لمن هم في أشد الحاجة  ،مع إعطاء أولوية لألكثر فق ار من بين المتضررين ،
مع الحفاظ على األصول المادية والبشرية للفقراء ومجتمعاتهم عن طريق توفير الخدمات االجتماعية
لهم و بالتالي عدم تخفيض االنفاق العام بدعول االنخفاض في الموارد المتاحة .و البد من مواجهة
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مجموعة من الخيارات الصعبة تتعلق بالمفاضلة بين االستجابة السريعة لألزمات  ،وبين األهداف
اإلنمائية طويلة األجل.

 حي ث أن الحرمان هو السبب الرئيسي للفقر ف ن شعور الفقير بالحرمان يؤدي مشاكل نفسية
واجتماعية عديدة ،فمعظم األسر الفقيرة تعاني من العزلة االجتماعية .كما الحظ الباحثون مظاهر
متعددة لإلحباط واليأب والعجز وعدم القدرة على التصرف .ويلجأ الكثيرين منهم إلى اإليمان بالقدرية
كنوع من تفسير أسباب فقرهم وبالتالي تعتبر أحد السبل للتخفيف عن أنفسهم .لذلك يجب أن تتجه

المنظمات النسوية من خالل برامج التعبئة والتمكين للنساء وبشكل خا

في المناطق الريفية

لمساعدتهن على إعادة الثقة بأنفسهن وقدرتهن على التغيير .و أن تناول هذه البرامج تعريف النساء
بحقوقهن السياسية واالجتماعية ،و تقدم لهن المعلومات الضرورية للوصول إلى الخدمات ومؤسسات

اإلقراض.

 إن التدخالت الناجحة والممكنة عمليا لخفض الفقر يجب أن تؤسب على بعض اسليات التي

تستهدف تقديم المساعدة للفقراء .و يمكن دمج عدة يليات لالستهداف لضمان وصول البرامج إلى

الفقراء.

هناك ثالث خطوط عريضة ينباي اتباعفا لخفض الفقر و هي:
أ – االستراتيجياو الوقائية  Preventiveالتي تهدف إلى تخفيض احتمال حدوث المخاطر و الحد من
أثرها إذا ما تحققت هذه المخاطر .وتشمل سياسات تحمى الصحة العامة والبيئة ،وسياسات جيدة لتقديم
التعليم والتدريب  ،وسياسات التأمينات االجتماعية و الصحية و التأمين على المحاصيل الزراعية و الحد

البطالة أ و نق

العمالة أو من انخفاض األجور إلى جانب تفادل قوانين العمل المعوقة .و تطبيق السياسة

النقدية الخاصة باستهداف التضخم بغرض الحد من تكلفة االنتاج وخفض تكلفة المعيشة
ب – استراتيجياو الحماية  Protectiveالتي ترمى إلى الحماية من أثر المخاطر إذا ما حدثت فعال
وتت ضمن الحماية من الحرمان ومن الخسائر في رأب المال البشرل .وهنا يتضح أهمية دور الدولة لحماية
الفقراء من ممارسات خاطئة لمواجهة المخاطر مثل االقتراض وبيع األصول وعمل األطفال  ، ...وتشمل

هذه البرامج برامج للمساعدات االجتماعية مثل التحويالت النقدية والوجبات المدرسية والمساعدات الغذائية
والدعم وهى جميعها ترمى إلى تفادل الخسائر في رأب المال البشرل ( تعليم األطفال والرعاية الصحية
لألسر ) .

ج -استراتيجيات النمو  Promotionتتضمن خلق بيئة اقتصادية مالئمة لتشجيع االستثمار بغرض رفع
معدل النمو االقتصادي وتشجيع النمو المحفز للتشغيل يراعى العدالة وفى توزيع ثمار التنمية بين لسكان
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ويهتم كذلك بقدرة الفقراء على المشاركة في التنمية وتمكينهم من االستفادة منها .و العمل على تنمية القطاع
غير الرسمي و التنمية الريفية .
و يمكن تلخيص استراتيجياو مكافحة الفقر التي يتعين على الدولة إتباعفا فيما يلي
أوال :تحقيا النمو االحتوائي :هناك وعى تام بأهمية النمو مع االعتراف بعدم كفايته لضمان مشاركة الفقراء
في ثمار النمو االقتصادي .فاإلشكالية هنا هي أهمية توخي العدالة في توزيع الثمار و الجهود المرتبطة
بالتغير االقتصادي واسع النطاق .و لضمان القدرة على التأثير على حالة الفقر ،البد من توزيع مزايا النمو
االقتصادي على نطاق واسع .و بالتالي يجب رسم سياسات اقتصاد كلي تحقق معدالت عالية من النمو

االقتصادي الذي يراعي العدالة وفي توزيع ثمار التنمية بين السكان ووضع استراتيجيات إنمائية تشترك فيها
المرأة اشتراكا كامال و تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر وتمكينها من االستفادة

بخدماتها .و تعد التنمية الريفية و تحسين البنية األساسية التي يعمل فيها القطاع غير الرسمي و تقديم الحماية االجتماعبة
من اآلليات الهامة للنمو المتوازن.

ثانيا :النهوض بجميع المجاالت التي من شأنها توليد الدخل ,إما حاليا أو في المستقبل ويشمل ذلك

-1تعزيز حقوق المرأة االقتصادية و استقاللها االقتصادي بما في ذلك حصولها على فر

العمالة .وذلك

عن طريق رسم و تنفيذ سياسات اقتصادية ذات اثر إيجابي على عمالة المرأة العاملة ودخلها في القطاعين
الرسمي وغير الرسمي واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالتها ال سيما البطالة طويلة األمد.

-2تزويد المرأة ب مكانية الوصول إلى يليات و مؤسسات االدخار و االئتمان و مراجعة سياسات اإلقراض و
التمويل و المساعدة الفنية لألطراف التي تقدمها بما يضمن إستفادة النساء الفقيرات منها.
 -3التعامل مع تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة على أنها إحدل أهم األولويات على المستول

الوطني التي يتم تبنيها من أجل الشباب.و تتطلب هذه االستراتيجية تنسيق الجهود بين جميع القطاعات و
الكيانات الحكومية و غير الحكومية .و تتطلب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة إصالح القطاع
المالي للتعامل مع االحتياجات المادية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بناء على قاعدة اقتصادية سليمة،

مع محاولة فتح المجال أمام الفقراء من الجنسين للحصول على الخدمات المالية المناسبة.
ثالثا االستثمار واإلنفاا في مجال رأس المال البشري :قد ال يولد االستثمار في رأسالمال البشري عوائد
بشكل مباشر ،سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة إمكانيات كسب المال مستقبال نتيجة بناء ورأب المال

البشري .لذلك البد من

 -1تحسين إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني و التعليم المتواصل والخدمات الصحية و رسم
وتنفيذ سياسات للتعليم تحقق تكافؤ الفر

و اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز في التعليم على

أساب النوع و كذلك رسم وتنفيذ سياسات التدريب نواعادة التدريب من اجل النساء و خاصة الفقيرات

و العائدات الى سوق العمل من أجل إكسابهن المهارات الالزمة لتلبية االحتياجات الموجودة في

92

سياق اجتماعي اقتصادي متغير توخيا لتحسين فر

حصولهن على الوظائف .و رفع المستول

الثقافي و االجتماعي للمرأة و إعطاء أولوية مطلقة لمحو أمية النساء خاصة في الريف و المناطق
الحضرية العشوائية .ورفع الكفاءة الحرفية للنساء الفقيرات المعيالت لألسر.

ثالثا االستثمار واإلنفاا في مجال رأس المال البشري :قد ال يولد االستثمار في رأسالمال البشري عوائد
بشكل مباشر ،سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة إمكانيات كسب المال مستقبال نتيجة بناء ورأب المال
ثالثا االستثمار واإلنفاا في مجال رأس المال البشري :قد ال يولد االستثمار في رأسالمال البشري عوائد
البشري .لذلك البد من
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(
البشري .لذلك البد من
وتنفيذ سياسات للتعليم تحقق تكافؤ الفر و اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز في التعليم على
 -1تحسين إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني و التعليم المتواصل والخدمات الصحية و رسم
أساب النوع و كذلك رسم وتنفيذ سياسات التدريب نواعادة التدريب من اجل النساء و خاصة الفقيرات
وتنفيذ سياسات للتعليم تحقق تكافؤ الفر و اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز في التعليم على
و العائدات الى سوق العمل من أجل إكسابهن المهارات الالزمة لتلبية االحتياجات الموجودة في
أساب النوع و كذلك رسم وتنفيذ سياسات التدريب واعادة التدريب من اجل النساء و خاصة الفقيرات
سياق اجتماعي اقتصادي متغير توخيا لتحسين نفر حصولهن على الوظائف .و رفع المستول
و العائدات الى سوق العمل من أجل إكسابهن المهارات الالزمة لتلبية االحتياجات الموجودة في
الثقافي و االجتماعي للمرأة و إعطاء أولوية مطلقة لمحو أمية النساء خاصة في الريف و المناطق
سياق اجتماعي اقتصادي متغير توخيا لتحسين فر حصولهن على الوظائف .و رفع المستول
الحضرية العشوائية .ورفع الكفاءة الحرفية للنساء الفقيرات المعيالت لألسر.
الثقافي و االجتماعي للمرأة و إعطاء أولوية مطلقة لمحو أمية النساء خاصة في الريف و المناطق
 -3التوسع في غطاء التأمين الصحي .كما يتعين إعادة صياغة سياسات التأمين بالنسبة لألرامل و
الحضرية العشوائية .ورفع الكفاءة الحرفية للنساء الفقيرات المعيالت لألسر.
غيرهم من التابعين.
 -3التوسع في غطاء التأمين الصحي .كما يتعين إعادة صياغة سياسات التأمين بالنسبة لألرامل و
 -3وضع و تنفيذ برنامج مناسب لتحسين تغذية الجماعات الضعيفة .كما يتعين التركيز على حماية
غيرهم من التابعين.
األطفال بصفة خاصة .و يوصى بتبني االستراتيجيات التالية :أ) توفير وجبات يومية لتالميذ
 -3وضع و تنفيذ برنامج مناسب لتحسين تغذية الجماعات الضعيفة .كما يتعين التركيز على حماية
المدارب االبتدائية العامة .فالتغذية المدرسية بوصفها وسيلة من وسائل مساعدة الفقراء تساعد على
األطفال بصفة خاصة .و يوصى بتبني االستراتيجيات التالية :أ) توفير وجبات يومية لتالميذ
تحسين تغذية األطفال كما تشجعهم على االلتحاق بالمدارب بطريقة غير مباشرة.ب) يساعد توزيع
المدارب االبتدائية العامة .فالتغذية المدرسية بوصفها وسيلة من وسائل مساعدة الفقراء تساعد على
الصغيرة من الغذاء الضروري للمشاركين في فصول محو األمية الفقراء على
بعض الحص
تحسين تغذية األطفال كما تشجعهم على االلتحاق بالمدارب بطريقة غير مباشرة.ب) يساعد توزيع
مواجهة نفقات الحياة .كما أنه يوفر حافز لهم للحضور بصورة منتظمة .أما الموارد الالزمة لتمويل
الصغيرة من الغذاء الضروري للمشاركين في فصول محو األمية الفقراء على
بعض الحص
مثل هذه البرامج فتوفرها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
مواجهة نفقات الحياة .كما أنه يوفر حافز لهم للحضور بصورة منتظمة .أما الموارد الالزمة لتمويل
 -4التوسع في مد البنية األساسية مثل المياه النقية و الصرف الصحي للمناطق التي ينتشر بها الفقر،
مثل هذه البرامج فتوفرها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
هو وسيلة فعالة لتحسين الحالة الصحية للفرد و من ثم لمكافحة الفقر.
 -4التوسع في مد البنية األساسية مثل المياه النقية و الصرف الصحي للمناطق التي ينتشر بها الفقر،
هو وسيلة فعالة لتحسين الحالة الصحية للفرد و من ثم لمكافحة الفقر.
رابعا :تمكين المرأة من االستفادة من أنظمة الرعاية االجتماعية االهتمام ب قامة مظالت و شبكات أمان
اجتماعي للفقراء معززة بتعريف إنساني للمؤهلين للحصول علي الدعم ,يضمن حصول النساء الفقيرات,
رابعا :تمكين المرأة من االستفادة من أنظمة الرعاية االجتماعية االهتمام ب قامة مظالت و شبكات أمان
خاصة المعيالت و ربات األسر على المساعدات المالية .فهناك مجموعتين من السكان في حاجة إلى
اجتماعي للفقراء معززة بتعريف إنساني للمؤهلين للحصول علي الدعم ,يضمن حصول النساء الفقيرات,
المزيد من االهتمام .أوالهما هم غير القادرين على العمل و الثانية هم الذين يعانون مؤقتا عند تعرضهم
خاصة المعيالت و ربات األسر على المساعدات المالية .فهناك مجموعتين من السكان في حاجة إلى
لبعض الظروف الطارئة .و المجموعة األولى بحاجة إلى الموارد التي تؤمن لهم مستول مناسب للمعيشة .أما
المزيد من االهتمام .أوالهما هم غير القادرين على العمل و الثانية هم الذين يعانون مؤقتا عند تعرضهم
المجموعة الثانية فيمكن مساعدتها عن طريق مختلف شبكات الضمان .و الدولة هنا في وضع أفضل من
المنظمات غير الحكومية من حيث القدرة على توفير مثل هذه الموارد .وفي هذا الصدد ينبغي تحسين يليات
استهداف الفقراء و كذلك زيادة قيمة المساعدات المقدمة بما يحقق حياة كريمة للمستفيدات.
خامساٌ :سياسة النمو االقليمي المتوازن

-1تحقيق الالمركزية في اتخاذ ق اررات الميزانية و توزيع الموارد

-2اعادة توزيع االستثمارات في صالح كافة المحافظات والمراكز حيث ترتفع معدالت الفقر
-3رفع مستول الخدمات التعليمية والصحية والبنية األساسية فى مختلف المناطق.
ـروعات
-4اعادة توزيع االسـتثمارات لصـالح المنـاطق المهمشـة مـن خـالل مـده بـالمرافق الالزمـة القامـه المش 93
الصناعية  ،وتيسير الحصول على األراضي الالزمة القامه هذه المشروعات بتكلفة منخفضة للغاية.

-0تحسين الطرق و ربط أماكن االنتاج باألسواق و تعزيز االستثمارات في مجال النقل والتبريد والتعبئة.

لبعض الظروف الطارئة .و المجموعة األولى بحاجة إلى الموارد التي تؤمن لهم مستول مناسب للمعيشة .أما
المجموعة الثانية فيمكن مساعدتها عن طريق مختلف شبكات الضمان .و الدولة هنا في وضع أفضل من
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استهداف الفقراء و كذلك زيادة قيمة المساعدات المقدمة بما يحقق حياة كريمة للمستفيدات.
خامساٌ :سياسة النمو االقليمي المتوازن

-1تحقيق الالمركزية في اتخاذ ق اررات الميزانية و توزيع الموارد

-2اعادة توزيع االستثمارات في صالح كافة المحافظات والمراكز حيث ترتفع معدالت الفقر
-3رفع مستول الخدمات التعليمية والصحية والبنية األساسية فى مختلف المناطق.
-4اعادة توزيع االسـتثمارات لصـالح المنـاطق المهمشـة مـن خـالل مـده بـالمرافق الالزمـة القامـه المشـروعات
الصناعية  ،وتيسير الحصول على األراضي الالزمة القامه هذه المشروعات بتكلفة منخفضة للغاية.

-0تحسين الطرق و ربط أماكن االنتاج باألسواق و تعزيز االستثمارات في مجال النقل والتبريد والتعبئة.
سادسا رفع كفاءة مؤسساو العمل التطوعي وأجفزة المجتمع المدني و االستفادة من إمكانية وصولها إل ي
الفئات المحتاجة وتعزيز هذه اإلمكانيات.

سابعا :تنقيح القوانين و الممارساو اإلدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها الى الموارد
االقتصادية
ثامنا  :جمع بياناو مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن الفقر وجميع جوانب النشاط االقتصادي ووضع
مؤشرات إحصائية لتيسير تقييم اسداء االقتصادي من منظور يراعي نوع الجنب  .وصياغة و تكوين مسوح
طولية بغرض التوصل لفهم أفضل لديناميكيات الفقر.

المراجع
 تقرير الظل للمنطقة العربية منهاج عمل بيجين  :511+تقرير غير منشور مقدم من  UNWOMENتقرير غير منشور.

; UNDP (2014) Global Human Development UNDP , Statistical Tables
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2014.
; Social protection database; ILO
?http://www.social-protection.org/gimi/gess/showRessource.action
ressource.ressourceId=37917
 World Economic Forum (2014): The Global Gender Gap Report 2014,
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
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الملحق
جدول  :1معدل الفقر و فقا ٌ لخطوط الفقر المقترحة و النوع اإلجتماعي للفرد
باستخدام خط الفقر()PPP
$4
$2.75
$2
$1.25
باستخدام خط الفقر الوطني
14.36% 24.01%
6.89%
1.84%
0.06%
ذكور
األردن
14.91% 24.45%
6.92%
2.16%
0.03%
2010
إناث
14.64% 24.24%
6.91%
2.01%
0.04%
الجملة
13.14% 24.17% 10.88%
4.43%
0.85%
ذكور
تونس
13.41% 24.75% 11.22%
4.77%
0.95%
2010
إناث
13.28% 24.47% 11.06%
4.60%
0.90%
الجملة
45.90% 73.33% 52.75% 34.47% 13.88%
ذكور
السودان
46.31% 72.99% 52.99% 34.83% 13.83%
2009
إناث
46.10% 73.15% 52.86% 34.64% 13.85%
الجملة
31.05% 12.21%
4.08%
0.36%
ذكور
فلسطين
31.33% 13.08%
4.70%
0.43%
2011
إناث
31.19% 12.64%
4.39%
0.39%
الجملة
7.81%
1.44%
1.44%
0.00%
ذكور
عمان
6.97%
1.08%
1.08%
0.00%
2010
إناث
7.38%
1.25%
1.25%
0.00%
الجملة
27.08% 53.81% 19.71%
5.24%
0.35%
ذكور
مصر
25.50% 54.80% 20.95%
5.79%
0.50%
2013
إناث
26.29% 54.30% 20.33%
5.51%
0.43%
الجملة
22.87% 44.39% 16.02%
4.06%
0.29%
ذكور
العراق
22.87% 43.95% 15.53%
3.86%
0.32%
إناث
2007
22.87% 44.17% 15.77%
3.96%
0.30%
الجملة
8.39% 16.04%
6.02%
1.56%
0.04%
ذكور
لبنان
7.55% 15.55%
5.94%
1.54%
0.02%
إناث
2005
7.97% 15.79%
5.98%
1.55%
0.03%
الجملة
قام الباحث بحساب هذة المؤشرات باستخدام المسوح المعنية
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جدول  :3معدل الفقر و فقا ٌ لخطوط الفقر المقترحة و النوع اإلجتماعي لرئيس األسرة
باستخدام خط الفقر()PPP
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األردن
2010

ذكور
إناث
الجملة

$1.25
0.05%
0.00%
0.04%

$2
2.04%
1.71%
2.01%

$2.75
6.94%
6.60%
6.91%

$4
24.68%
19.96%
24.24%

باستخدام خط الفقر الوطني
14.71%
13.93%
14.64%

تونس
2010

ذكور
إناث
الجملة

0.81%
1.62%
0.90%

4.34%
6.77%
4.60%

10.76%
13.52%
11.06%

24.19%
26.82%
24.47%

13.06%
15.11%
13.28%

السودان
2009

ذكور
إناث
الجملة

13.79%
14.49%
13.85%

34.61%
35.04%
34.64%

53.02%
51.09%
52.86%

73.46%
69.61%
73.15%

46.11%
45.94%
46.10%

فلسطين
2011

ذكور
إناث
الجملة

0.30%
1.67%
0.39%

4.46%
3.43%
4.39%

12.83%
9.99%
12.64%

31.65%
24.77%
31.19%

عمان
2010

ذكور
إناث
الجملة

0.00%
0.00%
0.00%

0.10%
0.00%
0.10%

1.34%
0.00%
1.25%

7.51%
5.57%
7.38%

مصر
2013

ذكور
إناث
الجملة

0.38%
0.73%
0.43%

5.47%
5.82%
5.51%

20.56%
18.70%
20.33%

55.22%
47.91%
54.30%

26.90%
22.02%
26.29%

14.21%
3.54%
0.23%
ذكور
العراق
15.93%
4.00%
0.31%
2007
إناث
15.77%
3.96%
0.30%
الجملة
5.94%
1.57%
0.03%
ذكور
لبنان
6.74%
1.45%
0.00%
2005
إناث
6.01%
1.56%
0.03%
الجملة
قام الباحث بحساب هذة المؤشرات باستخدام المسوح المعنية

40.95%
44.51%
44.17%
15.67%
17.81%
15.88%

20.29%
23.14%
22.87%
7.90%
9.14%
8.02%

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

جدول  :2المؤشرات المستخدمة في دليل الفقر متعدد اآلبعاد

Source: Global Human Development Report 2014, UNDP ,
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”2030 - 2015 أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية
)2015 / 12 / 1 - 11 / 29 (القاهرة

معدل المشاركة
في قوة العمل
)سنة فأكثر51(

(GDI) مؤشر التنمية البشرية حسب النوع اإلجتماعي4 جدول

الترتيب
مؤشر التنمية البشرية
ٌ
مؤشر التنمية
وفقا
حسب النوع اإلجتماعي
(GDI)
البشرية
مؤشر
التنمية
النساء كنسبة من
البشرية
الرجال في مؤشر
حسب
التنمية البشرية
النوع
HDI
الذكور
اإلناث
اإلجتماعي
Country
2013
2013 (GDI)
2013
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
0.856
0.838
32
0.979
Qatar
0.861
0.773
112
0.897
Saudi Arabia
0.835
0.800
70
0.958
United Arab Emirates
0.831
0.798
66
0.961
Bahrain
0.812
0.801
22
0.987
Kuwait
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
0.805
0.749
93
0.931
Libya
0.794
0.715
110
0.900
Lebanon
0.781
0.658
130
0.842
Jordan
0.751
0.669
116
0.891
Tunisia
0.746
0.629
129
0.843
Algeria
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
0.722
0.617
125
0.855
Egypt
0.691
0.588
127
0.851
Syrian Arab Republic
0.693
0.556
137
0.802
Iraq
0.658
0.545
132
0.828
Morocco
LOW HUMAN DEVELOPMENT
0.562
0.415
146
0.738
Yemen
0.530
0.425
138
0.801
Mauritania
Regions

الترتيب
ٌ وفقا
لمؤشر
التنمية
البشرية

الذكور

اإلناث

2152

2152

95.6
75.5
91.0
87.2
82.8

50.8
18.2
46.6
39.4
43.4

76.4
81.8
70.5
66.2
70.6

30.0
28.6
22.8
15.3
25.1

66.3
74.6
72.7
69.7

15.2
23.6
13.4
14.7

71.8
79.0

25.2
28.6

73.2
79.3
70.2

24.7
62.8
45.5

0.722
0.724
0.752

0.626
0.682
0.705

0.866
0.943
0.938

79.8
80.7

53.7
30.7

0.744
0.629

0.716
0.522

0.963
0.830

Arab States
East Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the
Caribbean
South Asia

76.3
76.7

63.6
50.6

0.531
0.712

0.460
0.655

0.867
0.920

Sub-Saharan Africa
World

HDI

31
34
40
44
46
55
65
77
90
93
110
118
120
129
154
161

Source: Global Human Development Report 2014, UNDP , Statistical Tables; http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopment-report-2014.
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املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

جدول  :0نسبة اإلناث إلى الذكور في األبعاد المختلفة للتنمية البشرية

قطر
السعودية
اإلمارات
البحرين
الكويت

االناث للذكور
في مؤشر
الصحة
1.022
1.050
1.027
1.021
1.028

ليبيا
سلطنة عمان
لبنان
األردن
تونس
الجزائر

1.052
1.056
1.053
1.046
1.063
1.047

مصر
اسوريا
العراق
المغرب

1.069
1.084
1.110
1.052

اليمن
جزر القمر
موريتانيا
سودان
جيبوتي

1.044
1.048
1.052
1.060
1.053

االناث للذكور في
مؤشر عدد سنوات
الدراسة
1.161
0.867
1.165
0.948
1.169
0.000
1.005
0.000
0.925
0.901
0.733
0.760
0.000
0.709
0.847
0.654
0.564
0.000
0.324
0.000
0.528
0.658
0.000

ابعاد التنمية البشرية
االناث للذكور في مؤشر
عدد سنوات الدراسة
المتوقع
1.007
1.032
1.074
1.103
1.070
0.000
1.031
0.000
0.977
1.031
1.071
1.029
0.000
0.955
0.992
0.763
0.914
0.000
0.726
0.000
0.976
0.000

االناث للذكور في مؤشر
الدخل المحلي اإلجمالي للفرد
0.324
0.206
0.329
0.669
0.377
0.000
0.326
0.307
0.288
0.148
0.293
0.174
0.000
0.256
0.203
0.180
0.301
0.000
0.292
0.363
0.297
0.328
0.444

;Source: Global Human Development Report 2014, UNDP , Statistical Tables
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2014.
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(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

جدول  6بعض مؤشراو الحماية االجتماعية

نسبة المشتركين في المعاشات
التقاعدة من السكان في سن العمل
()%
اإلناث
االجمالي
10.5
36

نسبة المستفيدين من المعاشات التقاعدية
()%
االجمالي
63.6

الذكور
...

اإلناث
...

جيبوتي

14.1

6.8

12

...

...

مصر
ليبيا
موريتانيا
المغرب
سودان
تونس
البحرين
العراق
األردن
الكويت
لبنان
فلسطين
سلطنة عمان
دولة قطر
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
اليمن

39.3
52.7
4.7
21.7
33.8
44.6
63.3

13.1
22.6
1.3
8.8
18.3
23.1
31.8

41.7
68.2
0

12.7
45
0

26.3
...
18.8
23.8
18.9

0
...
6.3
7.9
2.2

32.7
43.3
9.3
39.8
4.6
68.8
40.1
56
42.2
27.3
0
8
24.7
7.9

61.7
...
...
...
...
...
...
...
82.3
...
...
...
...
...

8
...
...
...
...
...
...
...
11.8
...
...
...
...
...

16.7
8.5

...
...

...
...

الجزائر

SOURCE: Social protection database; ILO;http://www.socialProtection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=37917
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املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

جدول  :1المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين  GGIو مؤشراتة الفرعية1112 ،

الجزائر
البحرين
مصر
األردن
الكويت
لبنان
موريتانيا
المغرب
سلطنة عمان
دولة قطر
سعودي
سوريا
تونس *
المتحدة AE
اليمن
المنطقة
العربية

المؤشر العالمي
للفجوة بين
الجنسين
GGI
القيمة
الرتبة
0.618
126
0.626
124
0.606
129
0.597
134
0.646
113
0.592
135
0.603
131
0.599
133
0.609
128
0.640
116
0.606
130
0.578
139
0.627
123
0.644
115
0.515
142
0.599

المشاركة االقتصادية و
الفرص
القيمة
الرتبة
0.393
136
0.4803
126
0.4609
131
0.358
140
0.6083
106
0.4321
133
0.4661
129
0.4
135
0.4707
128
0.6197
101
0.3893
137
0.2975
142
0.4634
130
0.5152
123
0.3596
138
0.4167

الصحة
التحصيل التعليمي
القيمة الرتبة القيمة
الرتبة
0.966 124
0.936
113
0.961 132
0.986
90
0.977
57
0.947
109
0.966 127
0.991
74
0.957 134
0.991
76
0.975
62
0.952
106
0.973
80
0.831
130
0.966 122
0.919
116
0.971
91
0.974
96
0.952 136
0.976
94
0.971
90
0.987
86
0.979
37
0.967
101
0.964 129
0.951
107
0.961 132
0.988
83
0.967 117
0.707
140

التمكين لبسياسي
القيمة
الرتبة
0.177
60
0.077
116
0.041
134
0.073
119
0.028
137
0.010
141
0.141
77
0.110
98
0.021
139
0.013
140
0.077
117
0.066
126
0.131
82
0.111
96
0.025
138

0.971

0.080

0.929

Source: The Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
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القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة
وتعزيز الزراعة املستدامة

إعداد
الدكتورة مرفت صدقي عبد الوهاب
الخبيرة في مجال تنمية المرأة الريفية
جمهورية مصر العربية
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ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع
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الدكتورة هدى مؤمتن
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مقدمة:
شهدت المنطقة العربية تقدما مقد ار في تحسين أوضاع المرأة في المجاالت االقتصادية،االجتماعية،
والسياسية ،لكن التزال هناك العديد من أوجه القصور التي تحتاج الى معالجات شاملة وعملية تراعي

التبيانات الواضحة بين الدول في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،كما تراعي االوضاع

السياسية واالقتصادية المتغيرة .

اما فيما يتصل باهداف االلفية االنمائية فقد حققت العديد من الدول تقدما ملموسا في المتوسط العام

لالهداف االنمائية مثل مجموعة دول الخليج،ودول المغرب الغربي ،وكذلك دول المشرق العربي ،اال
أن الدول االقل نموا*في المنطقة العربية قد أحرزت تقدما جيدا في الهدف الخامس:الخاص بتمكين
المرأة والمساواة بين الجنسين والمؤشرات االخرى المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.على الرغم من

ارتفاع نسبة االنحراف في بقية االهداف برزت حقوق المرأة المدنية وحقوق المواطنة والمشاركة

السياسية كأولويات رئيسية البد منها لتحقيق المساواة بين الجنسين وكذلك دعما لتطلعات أوسع من

أجل العدالة االجتماعية والحرية والحكم الديمقراطي .ومع هذا ،ناد ار ما يتم إيالء الحقوق المدنية للمرأة
اهتماما عميقا ،وهي المرتبطة بحقوق أخرى متعلقة بالحياة العامة بما في ذلك المشاركة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية أو الحياة الخاصة ،وداخل األسرة ،بما تعنيه من تحديد لمجال العالقات

والحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

على صعيد التشريعات والقوانين نجد أن معظم الدول والبلدان العربية تنص دساتيرها على المساواة

بين المواطنين عامة أو بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والواجبات ،بما في ذلك المدنية

والسياسية .وعمدت بعض الدول العربية إلى القيام بإصالحات تشريعية إلدراج مبدأ المساواة في

المشاركة السياسية في الدستور نفسه أو عبر قوانين انتخابية خاصة .ولقد اعترفت عدد من البلدان

العربية بأن المشاركة المتساوية للنساء والرجال في عملية صنع القرار توفر التوازن الذي سوف يعكس
بصورة أكثر دقة تكوين المجتمع.
وفي معظم بلدان المنطقة ،تنص الدساتير على المساواة بين المواطنين عامة أو بين الرجل والمرأة في

التمتع بالحقوق والواجبات ،بما في ذلك المدنية والسياسية .وعمدت بعض الدول العربية إلى القيام
بإصالحات تشريعية إلدراج مبدأ المساواة في المشاركة السياسية في الدستور نفسه أو عبر قوانين

انتخابية خاصة .ولقد اعترفت عدد من البلدان العربية بأن المشاركة المتساوية للنساء والرجال في

عملية صنع القرار توفر التوازن الذي سوف يعكس بصورة أكثر دقة تكوين المجتمع.

*تصنيف الدول العربية حسب ماورد في التقرير العربي الرابع الهداف االلفية االنمائية 3102م
2
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وبما ان النساء تشكلن  %01من إجمالي السكان في العالم وهن غالبا األكثر تأث ار من الرجال بالفقر،
وتغير المناخ ،وانعدام األمن الغذائي ونقص الرعاية الصحية ،واألزمات االقتصادية العالمية ،لذا يجب

إلقاء الضوء على كيفية تأثر وتأثير المرأة باالجندة التنموية فى ظل مشاركتها السياسية
السياق:

ستركز ورقة العمل الخلفية على استعراض لوضع المرأة العربية من خالل مشاركتها فى الحياة

السياسية والعوامل التى تحدد تلك المشاركة .كذلك سيتم تحليل الهدف الخاص بالمرأة فى اجندة
التنمية المستدامة والمعنى بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات والغايات

المرتبطة به فيما يختص بالمشاركة السياسية للمرأة العربية.
االدهداف:
تهدف الورقة فى اطار السياق لآلتى:
 استعراض وضع المراة العربية من خالل مشاركتها فى الحياة السياسية
 عكس العوامل التى تحدد المشاركة السياسية للمراة فى المنطقة العربية

 عكس االخفاقات التى صاحبت تحقيق اهداف التنمية لاللفية والعقبات التى حالت دون ذلك
بالتركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مشاركتها السياسية،

 القاء الضوء على التحديات التى تواجه المرأة العربية فى مشاركتها فى الحياة السياسية

 اقتراح اطار عمل عام للمؤشرات لمتابعة التقدم المحرز فى اطار مشاركة المرأة فى الحياة
السياسية.
المنهجية:
يعتمد إعداد الورقة على مراجعة التقارير واالوراق التى تم اصدارها بواسطة الجهات المعتمدة والرسمية

ومخرجات االنشطة التشاورية لتقييم التقدم المحرز فى تحقيق اهداف التنمية لاللفية وفعاليات اعداد

االجندة التنموية لما بعد .3100
المشاركة السياسية:

المشاركة السياسية تعنى فى مفهومها العريض حق المواطن فى ان يكون له دو ار فى كل ما من شأنه
أن يؤثر فى حياته من الجوانب السياسية التى تتمثل فى عملية صنع الق اررات والتى بدورها تمر عبر

قنوات ومؤسسات تشكل النظام السياسى بآلياته المختلفة التى تتوزع بينها عملية صنع القرار وهى
3
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المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية .وال يستثنى من ذلك النظام االجتماعى بمؤسساته
وممارساته االجتماعية المترابطة التى تعتبر اآللية االساسية التى تقود لهذه المشاركة والتي تحمي

وتحافظ وتقوي طرق المشاركة،والتى تتأثر كذلك بما يسود ذلك المجتمع من جوانب ثقافية واجتماعية
واقتصادية ومعرفية.

وتعني المشاركة السياسية عند صامويل فليبس هانتنغتون وجون نلسون "ذلك النشاط الذي يقوم به

المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي ،سواء أكان هذا النشاط

فرديا أم جماعيا ،منظما أم عفويا ،متواصال أو متقطعا ،سلميا أم عنيفا ،شرعيا أم غير شرعي،
فعاال أم غير فعال".
ان المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل االجتماعية االقتصادية
والمعرفية والثقافية والسياسية واألخالقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي
وسماتهما وآليات اشتغالهما ،وتحدد نمط العالقات االجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ

المشاركة الذي بات معلما رئيسا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة .بعبارة أخرى ،المشاركة

السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه
األنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات ،من األنظمة

االستبدادية ،الشمولية أو التسلطية التي تقوم على االحتكار .ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي

جوهر المواطنة وحقيقتها العملية ،فالمواطنون هم ذوو الحقوق المدنية ،االجتماعية واالقتصادية

والثقافية والسياسية التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد االجتماعي ،ويصونها القانون الذي
وتعبير عن سيادة الشعب.
ا
يعبر عن هذا العقد ،فالمشاركة السياسية تمثل أساس الديمقراطية

ويختلف شكل المشاركة السياسية ومستوياتها من قبل افراد المجتمع تبعا الختالف االنظمة السياسية

الموجودة حيث تأخذ بعضها الطابع االستشارى والبعض الطابع التنفيذى واآلخر الطابع الرقابى سواء
ان كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة على المستوى المحلى او الوطنى.

يرى الباحثون أنه المشاركة السياسية تشكل المظهر الرئيسي للنظام الديمقراطي غير أن توسيع نطاقها

دون العمل على مأسسة العمل السياسي يحمل معه تهديدا خطي ار لالستقرار السياسي وتعتبر عملية
التعبئة االجتماعية لذلك هي احدى دوافع المشاركة السياسية،لذلك يتوجب على النظم السياسية

استيعاب هذه القوى االجتماعية من خالل المؤسسات السياسية القائمة أو انشاء مؤسسات جديدة
،لتفادي االثار السالبة لهذه القوى والذي قد يؤدي الى زعزعة االستقرار السياسي.
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وفي إطار تعريفنا للمشاركة السياسية ،يجب أن نتناول مفهوما آخر وهو مفهوم المواطنة ،فالفرد ال
يستطيع أن يشارك سياسيا إال إذا شعر أنه مواطن كامل ،من حقه أن يمارس حقوقه داخل وطنه.

ومفهوم المواطنة يعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحرة لألفراد من أجل إرساء
دعائم العدل والمساواة والحرية.

إن درجات المشاركة السياسية ترتبط بطبيعة البنى السياسية لألنظمة المعينة ،ومدى مالءمتها
للنشاطات السياسية للمواطنين ،ومدى انفتاحها على مساهمتهم الفعلية في العملية السياسية ،أو بتعبير
آخر بمدى توافر المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب النشاطات السياسية للمواطنين .وفي

المحصلة ،فإن المشاركة السياسية إجراء نظامي يسمح به الهيكل السياسي للنظام القائم وهو أمر

يختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر وفي إطار تعريفنا للمشاركة السياسية ،يجب أن

نتناول مفهوما آخر وهو مفهوم المواطنة ،فالفرد ال يستطيع أن يشارك سياسيا إال إذا شعر أنه مواطن
كامل ،من حقه أن يمارس حقوقه داخل وطنه .ومفهوم المواطنة يعني إقرار المساواة بين المواطنين
وقبول حق المشاركة الحرة لألفراد من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية.

لهذا فان المواطنة رابطة قانونية قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكل ثابت ويتمتع بجنسيتها

على أساس جملة من الواجبات والحقوق .اذن المواطنة تعنى مجموعة من العالقات المتبادلة بين

الفرد والدولة وبين األفراد بعضهم ببعض قائمة على أساس ما يسمى بالحقوق والواجبات وهي التي
يحددها القانون األساسي (الدستور) وبالطبع في ظل نظام ديمقراطي حقيقي ،فهيئة المواطنين أو

الشعب هو الذي يقر الدستور باعتباره الوثيقة األساسية التي بمقتضاها يتم الحكم ،ومهما اختلفت

المعاني لمفهوم المواطنة يبقى هنالك مبدأ أساسي لمعنى المواطنة وهو االنتماء ،حيث ال تتأتى إال في
ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي ،يحترم حقوق اإلنسان ويصون كرامته ويوفر ضرورات العيش
الكريم.

على ضوء ذلك يتحتم ان تكون المواطنة قائمة على أساسين جوهريين االول يتمثل في المشاركة في

الحكم والتي تقوم على جملة من المعايير تتمثل في المساهمة الفاعلة والتي تعطي الفرصة المناسبة

لكل مواطن للتعبير والمشاركة عن رغباته وآماله وطرح االسئلة والتعبير عن األسباب التي دفعته إلى
إقرار نتيجة معينة ،والمساواة في االقتراع في المرحلة الحاسمة وهي مرحلة اتخاذ الق اررات وان يتوفر

لكل مواطن الحق في اكتساب المعلومات بشكل يمكنه من اتخاذ هذه الق اررات .أما األساس الثانى
يتمثل فى المساواة بين جميع المواطنين والتى يجب أن يتمتع كل فرد من المواطنين بحقوق والتزامات

مدنية وقانونية واجتماعية واقتصادية وبيئية متساوية ،باإلضافة إلى المساواة بين المواطنين أمام
5
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القانون كل ذلك بدون األخذ بعين االعتبار الوضع االجتماعي او المركز االقتصادي او العقيدة
السياسية او العرق أو الدين أو الجنس أو اى اعتبارات اخرى.

المشاركة السياسية للمرأة:
مشاركة المرأة فى الحياة السياسية هى إنخراطها فى العمل بصورة فاعلة فى المؤسسات التشريعية

والتنفيذية والقضائية دون اى تمييز ،اى يعنى مشاركتها مع الرجل على حد السواء فى كل مراحل

عملية اتخاذ الق اررات ورسم السياسات ووضع البرامج والخطط وتنفيذها على كافة المستويات المحلية
والوطنية.
ومشاركة المراة فى الحياة السياسية بمفهومها الشامل التعنى مشاركتها فى االنتخابات البرلمانية فقط

بل تعنى مشاركتها فى اتخاذ القرار على مستوى المناصب العليا فى الدولة التى ترسم سياسات البالد
المشاركة السياسية للمرأة:
العليا فى المؤسسات القضائية والو ازرية ،ومشاركتها فى التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ومتابعة
الخطط
ووضعرةالبر
االحتياجات
تحديد
لها دو ار
تتطلبرأةانفىيكون
التى
وتنفيذهاالتشريعية
المؤسسات
امج وفى
فاعلة
العمل بصو
اطها فى
فى إنخر
فاعالهى
السياسية
الحياة
مشاركة الم
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مؤسسات
مشاركتها فى
إضافة
وتنفيذها.
تكتسبمر
التىفى كل
ومنظماتهالسوواء
المختلفةعلى حد
المدنى الرجل
مشاركتها مع
تمييز ،اى
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تعتبر بداية التسلسل للعمل السياسى .كذلك تعبر المرأة من خالل العمل المجتمعى عن رأيها
والتى
الوطنية.

واضحا فى كل امور حياتها بجوانبها المختلفة وعن احتياجاتها الحقيقية وتحديد أولوياتها التى تسفر
ومشاركة المراة فى الحياة السياسية بمفهومها الشامل التعنى مشاركتها فى االنتخابات البرلمانية فقط
عن اتخاذ ق اررات مبنية على واقع نابع من ذوى الحوجة والمستفيدين.
بل تعنى مشاركتها فى اتخاذ القرار على مستوى المناصب العليا فى الدولة التى ترسم سياسات البالد
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6المرأة في المشاركة المباشرة في كافة األطر السياسية واإلجتماعية كاألحزاب والجمعيات والنقابات
التى تعتبر بداية التسلسل للعمل السياسى .كذلك تعبر المرأة من خالل العمل المجتمعى عن رأيها
مشاركتها الفعالة في مراكز صنع القرار المختلفة.
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العربية:
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واالجتماعية منخفضا كما اوردته التقارير الدولية ومنها التقرير العالمى لمؤشر فجوة النوع االجتماعى
االقتصادية
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والذى اظهر المنطقة العربية فى ادنى مرتبة لها فى العالم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
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الوطني ،على الرغم من التدابير اإليجابية التي اتخذتها بعض البلدان ،مثل نظام الحصص ،أو مبدأ
6وال يزال دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار دو ار محدودا في المنطقة العربية وعلى المستوى
التناصف ،حققت بعض هذه التدابير تقدما ملحوظا ،غير أن االنتخابات األخيرة التي شهدتها المنطقة
الوطني ،على الرغم من التدابير اإليجابية التي اتخذتها بعض البلدان ،مثل نظام الحصص ،أو مبدأ
أبرزت ضعف مكانة الحقوق المكتسبة أو إفراغ الحقوق المكتسبة من محتواها كما تبينه المؤشرات207
التناصف ،حققت بعض هذه التدابير تقدما ملحوظا ،غير أن االنتخابات األخيرة التي شهدتها المنطقة
المقتبسة من مرجعين أساسين هما:
أبرزت ضعف مكانة الحقوق المكتسبة أو إفراغ الحقوق المكتسبة من محتواها كما تبينه المؤشرات

الوضع العام للمرأة العربية:
يعتبر وضع المرأة العربية رغم ما تحقق من انجازات فى المجاالت السياسية والقانونية واالقتصادية

العالمى” لمؤشر فجوة النوع االجتماعى
التنموية التقر
الدولية ومنها
التقار
اوردته
منخفضا كما
ير 2030 -
2015
فييراألجندة
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والذى اظهر المنطقة العربية فى ادنى مرتبة لها فى العالم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وال يزال دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار دو ار محدودا في المنطقة العربية وعلى المستوى

الوطني ،على الرغم من التدابير اإليجابية التي اتخذتها بعض البلدان ،مثل نظام الحصص ،أو مبدأ
التناصف ،حققت بعض هذه التدابير تقدما ملحوظا ،غير أن االنتخابات األخيرة التي شهدتها المنطقة
أبرزت ضعف مكانة الحقوق المكتسبة أو إفراغ الحقوق المكتسبة من محتواها كما تبينه المؤشرات

المقتبسة من مرجعين أساسين هما:

 .0تقرير مؤشر فجوة النوع االجتماعي الذي ينشره سنويا المنتدى االقتصادي العالمي منذ
باالرتكاز على االحصائيات الوطنية واإلقليمية والدولية،

 .3ترتيب االتحاد البرلماني الدولي الذي ينجز استنادا إلى المعلومات المقدمة له من البرلمانات

الوطنية ،والذى يحتوي على تصنيف عدد من الدول الذي قد يختلف من سنة إلى أخرى
بواسطة ترتيب تنازلي لنسب النساء في مجلس النواب أو الغرفة الواحدة،

ووفق التقرير العالمى لمؤشر فجوة النوع االجتماعى للعام  ،3102تحتل المنطقة العربية المرتبة

األدنى في الفرص والتمكين السياسي مع مؤشرات فرعية توضح أن هناك  %7من سد الفجوة بين
الجنسين في هذا المجال كما يوضحه الشكل (.)0

شكل ( :)2االداء االقليمى للمؤشر الفرعى لفجوة النوع االجتماعى للتمكين السياسى ()1020
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يقيس التقرير الفجوة لكل بلد وفق مقياس ( ،)1 - 0وعلى صعيد النسب المئوية فانه كلما
ارتفعت النسبة دل ذلك على تقلص الفجوة .بالتحديد يقيس التقرير حجم فجوة عدم
المساواة في اربعة مجاالت تتمثل فى الصحة والتعليم والمشاركة االقتصادية والمشاركة
السياسية.
يوضح التقرير أنه على المستوى العالمي فان العام  3012شهد سد  %69من الفجوة بين
الجنسين في مجال الرعاية الصحية ،وفي مجال التعليم بلغ سد الفجوة  ،%62وفي مجال
المساواة االقتصادية تم سد الفجوة بنسبة  ،%90أما في المشاركة السياسية بلغ سد الفجوة
فقط نسبة .%31
هذا المنظور القائم على أربعة أبعاد في النظرة الى الفجوة بين الجنسين يساعد في رؤية
وتشخيص االشكاليات التي تعترض تمكين المرأة بصورة أفضل ،ويبدو من نتائج التقرير
المذكور أن العالم قد حقق تقدما مهما على صعيد التعليم والصحة ونسبيا ً بعض الشئ
للمشاركة االقتصادية بينما الزال هناك درب طويل أمام تمكين المرأة سياسيا ً.
ويوضح الجدول ( )1أبرز المؤشرات للفجوة بين الجنسين لمجموعة مختارة من بلدان
العالم العربي ،والتى ت فيد بأن كافة الدول العربية الموجودة في القائمة قد حققت انجازات
هامة تتوافق مع المستوى العالمي في سد الفجوة على صعيدي التعليم والصحة ،اال أنها
جميعا ً دون المستوى العالمي بفارق كبير في مجال المساواة االقتصادية والمشاركة
8السياسية .بمعنى آخر أن ما حققته الدول العربية من نجاح في مؤشري التعليم والصحة
مهدد باالخفاق في مؤشرى المساواة االقتصادية والمشاركة السياسية.
جدول ( :)2مؤشرات الفجوة بين الجنسين للمشاركة السياسية لبعض الدول العربية ()1020
(من  206دولة)

المشاركة والفرص
االقتصادية

التحصيل

الصحة ومتوسط

المشاركة

الترتيب العام

1.000

1...0

1...0

0.060

1..31

1..77

0.000

1..70

0.062
0.000

الرقم

الدولة

1

البحرين

003

2

مصر

030

1...2

3

األردن

00.

1..00

1...3

4

الكويت

00.

1.030

1....

1...0

5

لبنان

032

1...3

1...1

1...1

0.020

6

المغرب

03.

1.2.0

1..11

1..70

0.001

7

اليمن

02.

1.20.

1....

1..72

0.010

8

عمان

033

1....

1..7.

1..7.

0.011

9

قطر

000

1.072

1....

1..03

0.000

037

1.233

1..7.

1..7.

0.000
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األعمار
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المصدر :أهم التحديات التي تواجه تمكين المرأة في العالم العربي ،ورشة مؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر 3102

ويشير التقرير العربي الرابع لألهداف اإلنمائية لأللفية للعام 3102م ان مستوى تمثيل المرأة في

البرلمانات العربية في تحسن ،ولكن ال يزال أقل بكثير من المستوى الذي تسجله سائر مناطق العالم209،
ّ
حيث نجد حصة المرأة من المقاعد البرلمانية في المنطقة ارتفعت إلى  %03.7عام  ،3103مقابل

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015

 )2015من نجاح في مؤشري التعليم والصحة
العربية
السياسية .بمعنى آخر أن ما حققته الدول
(القاهرة / 12 / 1 - 11 / 29
مهدد باالخفاق في مؤشرى المساواة االقتصادية والمشاركة السياسية.
جدول ( :)2مؤشرات الفجوة بين الجنسين للمشاركة السياسية لبعض الدول العربية ()1020
(من  206دولة)

المشاركة والفرص
االقتصادية

التحصيل

الصحة ومتوسط

المشاركة

الترتيب العام

1.000

1...0

1...0

0.060

1..31

1..77

0.000

1..70

0.062
0.000

الرقم

الدولة

1

البحرين

003

2

مصر

030

1...2

3

األردن

00.

1..00

1...3

4

الكويت

00.

1.030

1....

1...0

5

لبنان

032

1...3

1...1

1...1

0.020

6

المغرب

03.

1.2.0

1..11

1..70

0.001

7

اليمن

02.

1.20.

1....

1..72

0.010

8

عمان

033

1....

1..7.

1..7.

0.011

9

قطر

000

1.072

1....

1..03

0.000

037

1.233

1..7.

1..7.

0.000
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السعودية

العلمي

األعمار

السياسية

المصدر :أهم التحديات التي تواجه تمكين المرأة في العالم العربي ،ورشة مؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر 3102

ويشير التقرير العربي الرابع لألهداف اإلنمائية لأللفية للعام 3102م ان مستوى تمثيل المرأة في
تحسن ،ولكن ال يزال أقل بكثير من المستوى الذي تسجله سائر مناطق العالم،
البرلمانات العربية في ّ
حيث نجد حصة المرأة من المقاعد البرلمانية في المنطقة ارتفعت إلى  %03.7عام  ،3103مقابل
 %31على الصعيد العالمي و %0.على صعيد المناطق النامية .ويعكس التقرير كذلك ان “مشاركة

التحول الديمقراطي ،لم تواكبها جهود مثمرة
المرأة الفاعلة في التظاهرات السياسية في بعض بلدان
ّ
لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية .كما ال يزال العنف ضد المرأة والفتاة من أكبر التحديات
التي تعوق المشاركة الكاملة لهن في المجتمع”.
واعتبر االتحاد البرلماني الدولي أن التقدم في المنطقة العربية ما ازل ضعيفا وأن مشاركة المرأة في
مسارات صنع القرار على المستوى الوطنى ،ما تزال محدودة كما تبرزه أرقام الجدول (.)3
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أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

وقد ورد فى التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما والذى قام باعداده
مركز المرأة باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -االسكوا ( )3100تزايد قدرات المرأة

تع ّد في السابق حك ار على
التعليمية في بلدان عربية عدة ،ودخول النساء بعض المجاالت التي كانت َ
الرجال .ومشاركة النساء بشكل ملحوظ في الحراك السياسي والمطلبي الذي شهدته بعض البلدان
خالل األعوام الماضية.

حرصت بلدان مثل تونس والجمهورية العربية السورية ومصر واليمن ،التي شهدت مراحل تأسيسية

في مجال التشريع الدستوري ،على إشراك الهيئات والجمعيات والقوى النسائية في المؤتمرات الوطنية
والمجالس التأسيسية ولجان الصياغة ،لرفع المستوى التمثيلي للنساء في العملية السياسية ،وادماج

قضايا النوع االجتماعي في صياغة التشريعات العليا للبالد .واستحدثت في بعض البلدان تشريعات

تقر نظام الكوتا للنساء بنسب معينة فى المشاركة .ولكن على الرغم مما تقدم ،بقي التطور في التمثيل

السياسي وداخل دوائر صنع القرار بالنسبة للمرأة محدودا ،بل تراجع التمثيل السياسي للمرأة في بعض

الحاالت .وكما جاء فى تقرير االسكوا نجد مؤشرات نسب المشاركة النسائية فى اربعة قطاعات خالل
االعوام  3102-3100فى الجدول (.)3

جدول ( :)1مؤشرات النسب المئوية للمشاركة النسائية فى اربعة قطاعات أساسية ()1020-1022
البلد

رقم

البرلمان

القضاء

الدبلوماسية

الخدمة المدنية

03

00.7

07..

.0

07.0

-

-

..

01

03

30

.7

22.3.

-

27..

-

3...
21

0

االردن

3

االمارات العربية المتحدة

2

البحرين

.

تونس

3...0

0

الجزائر

20..

2..02

.

جزر القمر

2

-

-

7

الجمهورية العربية السورية

03..

00

00

-

.

جيبوتى

00

.1

-

-

.

السودان

30

-

00

3..0

01

العراق

-

-

-

-

00

عمان

0.

0..0

2...

.7

03

فلسطين

03..

00.2

..2

.1.0

02

قطر

-

-

-

0.

الكويت

.

-

-

...3

00

لبنان

2.0

-

30

20

0.

ليبيا

0..0

.0

-

-
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07

مصر

0..7

-

31

-

0.

المغرب

0..7

-

-

2.

0.

المملكة العربية السعودية

-

-

-

-

31

موريتانيا

30

-

-

-

30

اليمن

1..

33

01.77

0.

المصدر :التقرير العربى الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ،االسكوا ()3100

سنت عدد من
أما فى جانب التشريعات كما ورد فى تقرير التقدم المحرز فى منهاج عمل بيجينّ ،
فس ِّجلت في بلدان عدة
الدول العربية تشريعات من شأنها تعزيز التمثيل النسائي في العملية السياسيةُ ،
زيادة في نسبة النساء في القوة االنتخابية ،وفي البرلمانات والمجالس البلدية .نجد مثالُ فى ُعمان،

ارتفعت نسبة الناخبات في مجلس الشورى من  %39.88الى  %.2..فى الدورة .3100-3100
كما بلغت نسبة المشاركة فى للمرأة الناخبة فى فى المجالس البلدية للدورة ( )310.-3103حوالى

 .%.....وفى الجزائر ارتفعت نسبة الناخبات في المجلس الوطني الشعبي من  %7.7في عام

2007إلى  %31.6في عام  .3103وفي السودان ،أٌقرت في عام  3101نظام الكوتا بزيادة نسبة

تمثيل المرأة إلى  21%في البرلمان الوطني والمجالس التشريعية بالواليات .وفي األردن ،صدر في

عام  2007تشريع يخصص كوتا نسائية بنسبة ال تقل عن  20في المائة من المقاعد في المجالس

البلدية ،لترتفع النسبة إلى  25%في عام 2011؛ و أُقر في عام  2012قانون االنتخاب لمجلس

النواب والذي خصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ،باإلضافة إلى المقاعد التي تحصل عليها

النساء في الدوائر االنتخابية المحلية والعامة .وفي مصر ،تضمن الدستور الجديد لعام  2014بندا

بتخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للمرأة .وفي تونس ،واصلت الدولة ما بعد الثورة التزامها

بتعزيز حقوق المرأة من خالل إقرار مبدأ التناصف في القوائم االنتخابية لعام3100؛ ولكن رغم ذلك

لم تفز النساء إال ب  .0مقعدا أي ما يقارب  .%21وفي اليمن ،وتنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار

الوطني في يناير 2014أصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بشأن تمثيل المرأة بنسبة ال تقل عن %21
في الوظائف العامة ومواقع القرار.
وبغرض دعم مشاركة المرأة السياسية أيضا ،صدر في المملكة العربية السعودية األمر الملكي2013

القاضي بتعديل المادة  3من نظام مجلس الشورى ليصبح للمرأة كامل العضوية في المجلس ،ولتشغل
أقر ت المملكة مشاركة
نسبة  %31من مقاعده ،بعد أن كانت تشارك في أعماله كمستشارة؛ كذلك ّ
المرأة في الترشح واالنتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتبا ار من دورة عام .3100
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الربيع العربى والتغيرات السياسية
اشار تقرير األهداف االنمائية لاللفية فى البلدان العربية  3100الى ان الحرراك الرذى حردث فرى العرالم
العربى يتميز بطابعه السياسى الواضح والغالب ،اى ان االجندة الغالبة للثورات والتحركات الجارية فرى

بعرض الردول العربيرة هررى اجنردة سياسرية بالدرجررة االولرى ،وال يعنرى ذلرك عرردم وجرود اجنردات اقتصررادية

واجتماعيررة وثقافيررة لكررن التغييررر السياسررى هررو المرردخل الررى اى تغييررر آخررر موجرره للتنميررة ،وهررذا مررا تررم
تأكيررده فررى تلررك البلرردان اذ أن هررذه القضررايا برردأت تتضررمن فررى النقرراش ضررمن الب ررامج االنتخابيررة للقرروى

السياسية وبرامج عمل الحكومات التى شكلت في هذه الفترات.
ترددت كثي ار الحرية والعدالة والكرامة فى كل الحراك الرذى حردث وهرذا يعتبرر جرزءا مرن الحيرز السياسرى

وحقرروق اإلنسرران ،وتعتبررر النسرراء احرردى القطاعررات التررى سرراهمت فررى هررذا الح رراك وهررذه االحتجاجررات.
وقضية المرأة تبقى احدى القضايا االكثر اهمية فى الحوار السياسى الجارى النها تشكل احردى قضرايا
االتفاق او االختالف الرئيسية بين القوى السياسية والتى اتخذت بشرأنها قر اررات محرددة كالمناصرفة برين

النس رراء والرج ررال ف ررى ك ررل مس ررتويات االنتخ رراب ف ررى ت ررونس ،وقر ر اررات المملك ررة العربي ررة الس ررعودية بص رردد

مشاركة المرأة فى االنتخابات البلدية عام 3100م .أيضا حصول المناضرلة اليمنيرة توكرل كرمران علرى
جررائزة نوبررل للسررالم هررو ايضررا اعت رراف عررالمى برردور الم ررأة اليمنيررة والعربيررة فررى الربيررع العربررى ويؤكررد
حضررور قضررية المسرراواة بررين الجنسررين وتمكررين الم ررأة ومشرراركتها فررى الحيرراة العامررة وفررى التغييررر وفررى

صلب عملية التحول الجارية.

فى بداية هذه االلفية كان هنالك اتجاها ايجابيا لتقوية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية فى البلدان

العربية ،مثال زيادة تمثيل المراة فى البرلمان ،ادخال المراة فى الحيز السياسى كجزء من عملية

االصالح والدور المتزايد والمتعاظم التى لعبته المنظمات الطوعية ومنها منظمة المراة العربية وبعض
المنظمات االقليمية والوطنية االخرى التى دعمت قضية المراة العربية.
معوقات المشاركة السياسية للمرأة
تشررهد المجتمعرات العربيررة تطررورات اجتماعيررة واقتصررادية برردرجات مختلفررة حيررث سرراهمت بررامج التنميررة
االجتماعيررة واالقتصررادية فرري تحسررين المسررتويين التعليمرري والصررحي للمرواطنين وحققررت المررأة إنجررازات
كبيررة خاصررة فرري مجررالي التعلرريم والصررحة وعلررى الرررغم مررن ارتفرراع المسررتوى التعليمرري وانخفرراض نسرربة

االمية بين المواطنين ال تزال مشاركة المررأة متدنيرة فري النشراط االقتصرادي ومتدنيرة جردا فري المشراركة

السياسية.
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وتعتبر مشاركة المرأة فى الحياة السياسية رهن بظروف المجتمع الذى تعيش فيه ،وتتوقف درجة هذه
المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية ،وعلى ما يمنحه

المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور ،إذ ان الظروف االجتماعية والثقافية التى
يعيشها المجتمع والعادات والتقاليد تحكم هذه المشاركة فى كثير من المجتمعات وهذا بدوره يؤثر فى

مشاركتها على مستوى الدولة.

يعررد النرروع االجتمرراعي أحررد المتغيررات المتعررددة الترري يمكررن أن تحرردد مكانررة الفرررد ومشرراركته فرري الحيرراة

العامة بجوانبها االجتماعية ،االقتصادية والسياسية في المنطقة العربية فالرجال يتمتعون بالقوة والسلطة
والمكانة االجتماعية كما أن الفرص المتاحة أمامهم في الحصول على المراكز السياسرية والم اركرز ذات

المكانة االجتماعية العالية اكثر من الفرص المتاحة للنساء.

مررن المؤكررد ان اشررراك الم ررأة ف رري الحيرراة السياس ررية يسرراعد علررى ادماجه ررا فرري عملي ررة التنميررة ب ررالمعنى

االشمل ،حيث تعتبر المشاركة السياسية للمرأة ليس موضوعا منعزال او منفصرال عرن قضرايا المجتمرع.
ان تجربررة المشرراركة السياسررية فرري الرردول العربيررة ينقصررها النضرروج واالسررتقرار لررذلك فررإن تعزيررز مشرراركة
المراة السياسية مرتبط بالدرجة االولى بالتنمية السياسية في المجتمرع ككرل وتحقيرق االصرالح السياسري

فيه .تتصف الحياة السياسرية فرى المنطقرة العربيرة بعردم اسرتقرار فري أداء االحرزاب السياسرية واالنتسراب

اليهررا ،وعرردم قرردرة منظمررات المجتمررع المرردني علررى منافسررة الوحرردات التقليديررة فرري المجتمررع فرري مجررال
المشاركة السياسية .

أن عدم قدرة المررأة علرى منافسرة الرجرل فري االنتخابرات تعرزى إلرى عقبرات بنائيرة وثقافيرة تمنرع تحقيرق

المسرراواة بررين الرجررال والنسرراء وتجعررل الفرررص السياسررية المتاحررة للم ررأة محرردودة جرردا علررى الرررغم مررن
اإلصالحات والتحوالت السياسية التي جرت في بعض البالد خالل العقدين الماضيين .ويعتبر ضرعف

نسب المرأة في المنافسة الحرة في العملية االنتخابية إشارة واضحة إلى عدم ثقة المجتمع بقردرتها علرى

العمررل السياسرري الررذي هررو مررن اختصرراص الرجررل .لررذا اسررتخدمت بعررض الرردول اسرراليبا متعررددة للتمييررز
اإليجابي للتعويض عن هذا النقص في المشاركة السياسية وذلك عن طريق التمثيل النسبي للنساء فري
البرلمان ( الكوتا) أو تعيينهن في المجالس البلدية والتشريعية وبعض المراكز السياسية والقيادية .ولكرن

إجراءات التمييز اإليجابي لصالح النساء ال يعني إمتالك النساء للقوة والسلطة السياسيتين وذلك بسبب

صعوبة دخول المرأة للقواعد الشعبية ودعم الرأي العام ودعرم القيرادات السياسرية غيرر الرسرمية المرؤثرة

في عمليات المشاركة السياسية.

وهذا ما يوضرح االخرتالف الواضرح برين االتجاهرات والممارسرات نحرو مشراركة المررأة فري الحيراة العامرة

بشرركل عررام والحيرراة السياسررية بشرركل خرراص ،حي ررث نجررد بعررض االتجاهررات االيجابيررة نحررو المش رراركة
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السياسررية للم ررأة إال أن الممارسررات تكرراد تكررون محافظررة ال تقبررل مشرراركة الم ررأة السياسررية والرردليل علررى
ذلك هو عدم نجاح المرأة في االنتخابات بسبب عدم انتخابها من قبل الرجال والنساء.
تالحظ على الصعيد االجتماعي والثقافي  ،إن كثي ار من النساء ال يقتنعن بقدرة المرأة على العمل

السياسي حيث التتوفر الثقة بين النساء وال تساند المرأة الناخبة المرأة المرشحة من ناحية أخرى ،تشير
الدراسات الى أن العوامل االقتصادية ،ومعدالت الفقر المرتفعة وتدني التعليم بين النساء هي من

العوامل المؤثرة على المشاركة السياسية للمرأة.

كما أن هناك تركيز على العوامل السياسية التي من شأنها الحد من تواجد المرأة في الكيان السياسي

ومنها إحجام األحزاب عن دعم النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار سواء داخل األحزاب ،أو

بتأهيلهن لخوض المعارك االنتخابية في المجالس المحلية والتشريعية .كما أن انتشار ظاهرة العنف

في االنتخابات عادة ما يؤدي إلى إحجام المرأة عن المشاركة سواء بالتصويت أو الترشيح.

وفرري ضرروء مررا سرربق ،فررإن معوقررات المشرراركة السياسررية للمررأة فررى المنطقررة العربيررة يمكررن تلخيصررها فررى
البنرراء االجتمرراعي التقليرردي الررذى يتميررز بهيمنررة السررلطة األبويررة بمسرراندة مررن المؤسسررات االجتماعيررة
االسرية والدينية واالقتصادية والتعليمية والسياسية التي تعزز األدوار التقليدية للنروع االجتمراعي .كرذلك

نجد الثقافة التقليدية المحافظة التى تعتمد على القيم والعادات والتقاليرد ترؤثر علرى المررأة وتحردد مرا هرو
مناسررب وغيررر مناسررب ألدوار الرجررال والنسرراء اضررافة لعرردم اسررتقرار ونضرروج المشرراركة السياسررية فرري

المجتمعات العربية وافتقار المرأة الى الخبرة في العمل السياسي.

كما ان تبعية المرأة االقتصادية للرجل بسبب تدني مشاركتها في النشاط االقتصادي وملكية الرجل

للموارد والمصادر المجتمعية وبطء التغير االجتماعي في منظومة القيم ،والعادات والتقاليد خاصة
المتعلقة بأدوار المرأة في العمل السياسي تتعتبر من المعوقات التى تواجه المرأة فى المجال السياسى،
أيضا تؤثر الظروف السياسية في المنطقة العربية على مشاركة المرأة السياسية فضال عن أوضاع

االحتالل والنزاعات والحروب في بعض البلدان العربية.

ووفقا لما جاء فى تقرير التقدم فى منهاج عمل بيجين لقد حققت مختلف البلدان العربية بعض

اإلنجازات في مجال النهوض بأوضاع المرأة في العقدين الماضيين ومنها المشاركة السياسية ،لكن
هذه البلدان ما زالت تواجه جملة عقبات وتحديات تتمثل في مواجهة األوضاع األمنية المستجدة وغير

المستقرة ،وفي تلقيص الفجوة بين التشريع والتطبيق ،وبين التخطيط والتنفيذ ،وازالة الفوارق بين
المناطق واالقاليم ،وايجاد بيئة ثقافية اجتماعية مؤاتية لتطوير أوضاع المرأة.
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ما زالت المرأة العربية تواجه الكثير من العقبات في طريقها إلى التمكين السياسي واإلداري ومواقع
السلطة وصنع القرار ،ومن هذه العقبات حسبما جاء في تقرير عمل بيجين المستمد من التقارير

الوطنية للبلدان العربية:

 نقص اآلليات التشريعية واالنتخابية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين على غرار التناصف
األفقي والعمودي على القوائم االنتخابية؛

 األوضاع السياسية واألمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية،

 العقلية السائدة في أوساط صنع القرار التي تنظر سلبا إلى المرأة في موقع السلطة ،ويتجسد

ذلك في النسب المتدنية لنجاح المترشحات في االنتخابات النيابية مثال ،وحتى حينما تفرض
يالحظ أن النساء يتم وضعهن في
القوانين حدا أدنى من المشاركة النسائية في كل قائمةَ ،
أسفل القوائم؛

 محدودية الفرص المتاحة من موارد اقتصادية ،ومساحات اعالمية وتفهم مجتمعي لمشاركة
المرأة في مجاالت العمل السياسي

 عدم االلتزام الكافي من قبل القوى واألحزاب السياسية بدعم وصول المرأة إلى مراكز القرار،
من ناحية ،وتشرذم الحركة النسوية ،من ناحية ثانية؛

 اندراج معظم مشاريع التمكين السياسي للتعيينات الحكومية واإلدارية العليا للمرأة ضمن إطار

يغير من خريطة
المؤسسية ،وهذا ما يحول دون إحداث تراكم فعلي ّ
الخطوات الفردية غير ُ
مراكز صنع القرار على مستوى قضايا النوع االجتماعي؛

 محدودية الموارد الداعمة للدراسات المتخصصة في قضايا المرأة.

 هيمنة القبلية والطائفية والعشائرية على نظام االنتخابات ،فهو نظام يؤسس بدرجة أولى
على االنتماء إلى القبيلة أو العشيرة ،ويحكم حسب تقاليد قبلية خاصة،

 الثقافة السائدة فى المجتمع على الفصل بين الشأن العام والشأن الخاص ،وتحدد أن دور

المرأة يقتصر على العمل الخاص المتعلق بأمور المنزل واألوالد ،بينما تعتبر إدارة الدولة أى

العمل العام جزء أصيل من إختصاص الرجل،

 ارتفاع نسبة االمية خاصة بين النساء فى الوطن العربى ،والذي يعد من أكبر المشكالت
التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية في الوطن العربي،

 غياب الوعي لدى المرأة نفسها ،وهذا ما يظهر في كثير من الدول العربية حيث ال تعطي
المرأة صوتها للمرشحات النساء ،وذلك لعدم وعي النساء بأهمية أن تمثلهن من تنوب عنهن.
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 غياب القوانين المنصفة للمرأة عامل رئيسي في ضعف مشاركتها في الحياة السياسية،
فالمرأة التي تعاني من غياب قانون لألحوال الشخصية ينصفها ويعيد لها كرامتها ،ال يهمها

أن تشارك في المجال السياسي ألنها منشغلة بهمومها الشخصية.
التوصيات والرؤية المستقبلية

في ضوء ما سبق ذكره من اوضاع وتحليالت ومعوقات للمشاركة السياسية للمرأة العربية تتبلور الرؤية
المستقبلية فى مشاركة المرأة العربية فى الحياة السياسية حول تعددية االبعاد التى يجرب التركيرز عليهرا

والمتمثلة فى البعد االجتماعى والثقافى واالقتصادى والسياسى لضمان مشاركة فاعلة للمرأة العربية فى
تساعدها على االنخراط في عملية التنمية بالمعنى االشمل ،حيث تعتبر المشراركة السياسرية للمررأة امر ار
ضروريا لتقدم وتطور المجتمعات .وتتبلور الرؤية المستقبلية فى اآلتى:

 سررن ق روانين منصررفة للم ررأة فيمررا يخررتص بالجوانررب المدنيررة التررى تعررالج التمييررز علررى اسرراس
الجنس،

 وضع إطار تشريعى للتمييز االيجابى لصالح المرأة،

 االسررتمرار فرري المحافظررة علررى التمثيررل النسرربي للنسرراء فرري البرلمرران والمجررالس البلديررة وزيررادة
حصص التمثيل النسبي لتحقيق العدالة المطلوبة،

 اعتماد عدد االصوات بدال من النسبة المئوية للمقترعين فري الردائرة االنتخابيرة لتحديرد الفرائرات
بالمقاعد البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للنساء ( الكوتا).

 إعادة النظر في قروانين االنتخابرات وذلرك مرن خرالل إلغراء نظرام الصروت الواحرد للحيلولرة دون
تكرريس العشررائرية فرري االنتخابررات كمررا أن إلغرراء هررذا النظررام سيشررجع التحالفررات ويخلررق فرررص
جديدة للمرأة للمنافسة في االنتخابات النيابية ويسرع في التغير االجتماعي في المجتمع.

 إعادة النظر في قوانين االحرزاب السياسرية ومنظمرات المجتمرع المردني لتطويرهرا وتفعيرل دورهرا
في المشاركة السياسية.

 زيررادة وعرري الم ررأة والرجررل بأهميررة مشرراركتها فرري الحيرراة السياسررية مررن خررالل عمليررات التوعيررة
والتثقيف.

 بناء وتطوير مهارات وقدرات المرأة لتفعيل دورها وزيادة مشاركتها فى الحياة السياسية
 ابراز األدوار الحديثة للمرأة وخاصة األدوار السياسية في الكتب الدراسية.
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أن مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدى
لمحاوالت تهميش دورها في المستقبل من قبل بعض القوى والنخبة السياسية ،هذا من جانب ،ومن

الجانب اآلخر مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التى نالتها في بعض الدول والتى
جاءت نتيجة لحراك ونضال وعمل مستمر وطويل.
وختاما فإن قضية المرأة بشكل عام تتعلق بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده ومن ثم فإنه لم يكن متوقعا

أن تتغير هذه النظرة المجتمعية بين عشية وضحاها ،وانما يحتاج األمر إلي جهد ومثابرة لتمكين

المجتمع ككل تعليميا واقتصاديا واجتماعيا وهذا ما له من أنعكاسات لتحقيق وضع أفضل للمرأة فى

المنطقة العربية علي مختلف المستويات.

إطار عمل مفادهيمى لتحليل ابعاد مشاركة المرأة فى الحياة السياسية
تعتبر التحركات السياسية التى تحدث فى المنطقة العربية مؤث ار فى مستقبل االجندة التنموية من خالل
ما ينتج عنها من تغيرات فى اصالح قواعد الحكم والمؤسسات السياسية واصالح العقد االجتماعي،

بما في ذلك إعادة تقييم وتعديل النموذج االقتصادي والنموذج االجتماعي ونموذج الحكم .وكان

مقومات الحكم واإلقصاء االقتصادي على مختلف المستويات ،بمثابة مبررات كافية الندالع
ضعف ّ
االضطرابات حتى في البلدان التي حققت أداء جيدا في األهداف اإلنمائية لأللفية .فالمنطقة بأسرها
ال تزال متأخرة في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المراة فى المجاالت المختلفة وال سيما

وينظر بتفاؤل حذر اليوم إلى االتجاه الذي تسلكه المنطقة
المجال السياسى لتعزيز دورها ومشاركتهاُ .
تحسن واسع في
تحوالت سياسية قد ال تؤدى إلى التغيير الجذري المطلوب لتحقيق ّ
العربية ،حذر من ّ

التنمية البشرية.

يحتاج قياس التقدم المحرز فى مشاركة المراة فى الحياة السياسية ضمن منظومة اجندة التنمية
المستدامة لما بعد 3100م لتحليل ابعاد هذه المشاركة بطريقة اشمل لضمان وضع مؤشرات تعكس ما
يط أر من تحسن وتطور وتقدم فى حياة المرأة ومشاركتها السياسية .الشكل ( )3يوضح اطار العمل

المفاهيمى لتحليل ابعاد مشاركة المراة فى الحياة السياسية.
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شكل ( :)1إطار عمل مفادهيمى لتحليل ابعاد مشاركة المرأة فى الحياة السياسية
صنع
القرار

حقوق
االنسان
التطور
التشريعى

النظام

السياسى
القائم

مشاركة المرأة
فى الحياة
السياسية

منظمات المجتمع
المدنى واالحزاب
السياسية

المواطنة
بناء وتطوير
القدرات
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االنتخابية
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المراجع:
( )0مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ( ،)3102تقرير تنمية المرأة العربية
3012م ،المرأة والتشريعات

( )3اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -اإلسكوا ( :)3100التقرير العربي الموحد حول
تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما
( )2اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -اإلسكوا ( :)3100تقرير األهداف االنمائية
لاللفية فى البلدان العربية  ،3100األهداف اإلنمائية في زمن التحول :نحو تنمية تضمينية
( ).اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -اإلسكوا ( :)3100التقرير العربى لألهداف
االنمائية لاللفية  ،3100موجهات التحديات ونظرة لما بعد ،3100
( )0جمعية نهوض وتنمية المرأة ،المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى،
( ).ورشة مؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر  :3102أهم التحديات التي تواجه تمكين المرأة
في العالم العربي،

(7) ESCWA, UNFPA, UNECA, and Arab League (2014): ICPD Beyond 2014
Arab States Report,
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امكانات توفر خدمات الطاقة املستدامة
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خبير الطاقة و التنمية المستدامة
ونائب االمين التنفيذي للجنة االمم المتحدة
االقتصادية و االجتماعية لغرب آسيا (سابقاً)
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اوآل :خلفية

الطاقة و امكانات تحقيق التنمية المستدامه في المنطقه العربيه
يؤدي قطاع الطاقة في الدول العربيه دو ًار هاماً في تحقيق التنمية بالمنطقة حيث انه
مصدر لعائدات تصدير النفط والغاز ،ملبيًا الحتياجات الطاقة الالزمة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،إال أنه و مع تزايد حجم الطلب على خدمات الطاقة ،فإن األنماط السائدة إلنتاجها
واستهالكها في المنطقة تتسم بانخفاض الكفاءة ،واالعتماد بشكل اساسي علي موارد النفط والغاز
دون ايالء االعتبار الكافي لتنويع المصادر .ويضاف الي ذلك ان حوالي51في المائة من
السكان يعانون من عدم وصول خدمات الطاقة الكهربائية إليهم ،كما يشكو سكان المناطق الريفية
واألحياء الفقيرة في المناطق الحضرية من تدني مستوى الخدمة بصورة كبيرة هذا و يواكب ما
تقدم الحاجة الملحة فى دول المنطقة الى تكثيف برامج التنمية االقتصادية و االجتماعية لشعوبها
و اللحاق بركب التطور الحضاري المتسارع و الذي يؤدي الى زيادة مطردة في الطلب على
الطاقة  .ويستلزم ضرورة توفير مصادرها الالزمة لبرامج التنمية ولذا فأن التحرك نحو تحقيق
ألهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة يتطلب اتخاذ إجراءات عملية لحل مثل هذه
المشكالت مع الحفاظ على اإلسهام الفعال للقطاع في مسانده اقتصاديات دول المنطقة  ،وفيما
يلى استعرض سريعًا النتاج و استهالك موارد الطاقة في المنطقة العربية  ،و ما يرتبط به من
امكانات توفير خدمات الطاقة الميسورة و المستدامة .
الف :مؤشرات انتاج و استهالك الطاقة فى المنطقة العربية
شهدت العقود االربع الماضة نموًا كبي ًار لقطاع الطاقة في الدول العربية  ،و على االخص في
مجاالت التنقيب و االستكشاف و االنتاج لمصادر النفط و الغاز الطبيعي و انشاء الصناعات
البتروكيماويه  ،و انشطة النقل و التصدير كما تم التوسع فى انشاء محطات انتاج الكهرباء و
خ طوط النقل و التوزيع  .وارتبط نمو قطاع الطاقة بملكية الدول لمنشأتها خاصة الكهرباء مما
اصبح يمثل عبأ كبي اًر على الحكومات لتوفير االستثمارات المطلوبه و بالذات مع تبني سياسات
الدعم التي ادت الى تشجيع االستهالك المهدر  .و على الرغم من هذا فأن العديد من الدول
العربية الغير منتجة للنفط و الغاز ظلت تعاني من القصور في توفر موارد الطاقه مما انعكس
سلبآ علي امكانات التنميه فيها .وتوضح البيانات الوارده في الجدولين رقم ( ، )0رقم ( )5بعض
المؤشرات ذات الصله وهي:
 -0فيما يتعلق بأجمالى انتاج و استهالك الطاقة :
يوضح الجدول رقم ( ) 0المرفق تطور اجمالي انتاج مصادر الطاقة و استهالكها خالل الفتره
( ، )5151-5101و التي تاثرت الى جانب ما تقدم بالتغيرات السياسية و الحالة االمنية
السائدة فى بلدان المنطقة  ،ويالحط االتي:

 على الرغم من ان احتياجات النفط فى المنطقة العربية فى عام  5100بلغت  %22.5من
االحتياطات العالمية اال ان ذلك يمثل انخفاضًا عنها فى عام ( ، )5101والبالغ . %2..5
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 ان اجمالي استهالك الطاقة في العديد من دول المنطقة يفوق بإنتاجها منها والذي تناقص
بدوره عن انتاج عام ( ، )5101سواء نتيجة الزياده المضطرده فى االستهالك (مصر على

 سبيل المثال)  ،او للظروف السياسية السائدة (سوريه)  .ذلك فضال عن الدول ذات الموارد
المحدودة جداً
جدول ( ) 0تطور اجمالي انتاج و استهالك الطاقة فى المنطقة العربية
(الف برميل مكافى نفط  /اليوم ) *0و5

الدولة

استهالك الطاقة

انتاج الطاقة
5101

5100

5101

5100

االمارات

0220.5

9511.2

0003.2

0295.5

الجزائر

0550.1

0009.0

290.0

0101..

سورية

233.5

022.5

252.5

919.0

قطر

9512.0

2990.3

0090..

0055.2

مصر

053..5

0395.5

0352.0

0.03.5

االردن

0.5

5.3

020.5

039.3

المغرب

50..

50.5

000.0

032.5

موريتانيا

5.9

3.2

00.5

05.9

(اجمالي دول أوابك )

05.39.1

02535.0

00202.9

05022.0

الدول العربية اآلخرى

5530.3

0222..

0002.5

09.2.2

اجمالى الدول العربية

0215..3

0.52..2

055.9.3

003.9.5

المصدر  :التقرير االحصائي السنوى  5109لمنظمة االقطار العربيه المصدره للبترول ( اوابك )
*( )0تتضمن اجمالي انتاج  ،استهالك المصادر االولية بكافة انواعها .

*( )5مجموعة مختارة من الدول العربية ،إليضاح مؤشرات محددة .

-5فيما يتعلق بإنتاج و استهالك الكهرباء

طبقًا للموضح بالجدول رقم ( )5فأن أجمالي القدرات الكهربائية المركبة فى الدول العربية فى

عام  5100وصلت الى (  )509995ميجاوات  ،ووصل الحد االقصى الى ( )059121م.و

و بنسبة حوالى  . %.5.2كما بلغ انتاج الكهرباء  225310جيجاوات –ساعه مقارنتًا ب ـ ـ

 509352جيجاوات ساعه في عام  5101و بمعدل نمو مرتفع تقارب ( )00في المائة  .كما
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بلغ االستهالك  512350جيجاوات –ساعة بنسبة  %59.2من االنتاج في ذات العام مقارنتًا

بـ ـ ـ  35.053في عام 5101

جدول رقم () 5خصائص نظم الكهرباء في المنطقة العربية ()5102

الدول

القدرة المركبة*

الحمل االقصى

انتاج و استهالك الكهرباء
ج.و.س

MW

MW

االنتاج

االستهالك

االمارات

5.551

51511

013555

010929

الجزائر

02025

01939

23095

92121

سورية

25.2

..10

52.30

5.111

قطر

5..0

3111

05559

01513

مصر

00102

5.111

039355

09152.

االردن

0212

5222

0.55.

09255

الصومال

51

.5

021

002

المغرب

.095

2251

5335.

03190

المصدر :التقرير االحصائي السنوى  5109لمنظمة االقطار العربيه المصدره للبترول (اوابك)
ولعل أهم مؤشرات ما تقدم هو التناقص فى الموارد االجمالية للطاقة بينما ترتفع االستهالكات
بنسب مرتفعة  ،مما يعد مؤش ًار على االهمية البالغة للعمل علي تنفيذ التوجهات االستراتيجيه
التاليه والتي تتوافق والغايات المحدده للهدف السابع من اهداف االلفيه  ،وهي :

 التوجه الى رفع كفاة انتاج و استهالك الطاقة في كافة القطاعات االنتاجية و الخدمية .

 العمل على تنوي ع مصادر الطاقة  ،و التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة و
المتجددة.
 حفز التعاون االقليمي في مجال الطاقة  ،و تكثيف انشطة التنقيب و االستكشاف .

 ايجاد البيئة التشريعية و المؤسسية المؤهلة لما تقدم ولتشجيع القطاع الخاص لالستثمار
في المجال
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باء  :امكانات توفير خدمات الطاقة الميسورة و المستدامة ،
وترابطها مع اهداف التنميه المستدامه

(ا) العناصر المؤثره علي توفر خدمات الطاقه
تعتبر الخصائص الديموغرافية ووضع التنمية في بلد أو إقليم ما ،من أهم المدخالت
األساسية لعملية وضع سياسات الطاقة المستدامة وعمليات التخطيط المتصلة بها ،ونظ ًار إلى
العالقة الوثيقة بين توافر خدمات الطاقة وامكانات تحقيق التنمية المستدامة خاصة في المناطق
الريفية .فإن النظرة العامة الموجزة التالية على أوضاع السكان بين الريف والحضر وموارد الطاقة
المتوفرة للمناطق الريفية في الدول العربيه يمكن أن تلقي الضوء على مدى الحاجة إلى تحسين
خدمات الطاقة،وتوفرها بشكل ميسور ومستدام.
هذا و باإلضافة إلى أن ما يربو علي  99.1في المائة من سكان الدول العربيه يعيشون
في المناطق الريفية ،فان الجدول ( )0يوضح نسب السكان الغير مزودين بالطاقة الكهربائية ،
وهؤالء الذين يعتمدون علي استخدام الوقود التقليدى الغير مطور.ويتضح من الجدول انه بينما
يتمتع  011في المائه من السكان في العديد من دول المنطقه بخدمات ميسوره للطاقه افان
مواطني دول اخرى يعانون من نقص شديد في هذه االمدادات وعلي االخص :
 ان اكثر من  01في المائه من سكان الدول العربيه معظمهم في المناطق الريفية ،ال
تصل إليهم الكهرباء ،باإلضافة إلى حوالي نسبة مماثلة يعانون من نقص حاد في
إمدادات الكهرباء ،في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة.

 ان حوالي ( )51في المائه من السكان في الدول العربيه يستخدمون األنواع البدائية،
غير التجارية ،للوقود مثل األخشاب والروث والمخلفات الزراعية ،للوفاء باحتياجاتهم
اليومية للتدفئة وللطهو خاصة في الصومال  ،السودان  ،موريتانيا و الجمهورية اليمنية،
وبعض المناطقفي دول شمال افريقيا

 الفقر يمثل مشكلة خطيرة في المناطق الريفية بدول المنطقة ،وهناك حاجة ماسة إلى
سياسات وبرامج جديدة من أجل زيادة إمكانات الوصول إلى مصادر مؤمنه للطاقة في
المناطق الريفية والنائية وذلك من أجل تخفيف وطأة الفقر.

يتضح مما تقدم أنه .لكي تكون نظم الطاقة في خدمة التنمية الريفيه المستدامة ،ينبغي أن يتم
التركيزعلى تحسين الظروف المعيشية للفقراء .وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأنه لكي يصبح نظام
الطاقة محققًا لمص الح الفقراء في الريف يجب أن( :أ) يزيد من قدرتهم على الوصول إلى طاقة
ميسرة ،آمنة ،عالية الجودة ويمكن أن يعول عليها؛ (ب) يمكنهم ويقوي قدرتهم علـى االعتماد
على النفس؛ (ج) يحسن من جودة أحوالهم البيئية.وهي جميعآ شروط واجبه للتحرك نحو تحقيق
الهدف السابع من اهداف التنميه.
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مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

جدول رقم ( ) 2نسبة وصول خدمات الكهرباء  ،السكان المعتمدين
علي الوقود التقليدى الغير مطور
توفر الكهرباء المأمنة
الدولة

 %معدل الوصول

السكان المعتمدين على الوقود التقليدي

عدد السكان

النسبة

العدد

السودان

%02

59

%.5

 5.مليون

الصومال

%02

2

%23

 01مليون

اليمن

%95

00.5

%00

..5

جيبوتي

%21

1.0

%09

1.0

موريتانيا

%55

0

%23

 5مليون

شمال أفرقيا

22

0

22

0

الشرق االوسط

25

 05مليون

%9

5مليون

المحرومين

المصدر  :تقرير الشبكه العالميه للطاقه المتجدد 5109 REN21الجداولR20 & R21

( )5ترابط توفر الطاقه المستدامه باهداف التنميه االخرى
ان توفر خدمات الطاقه الميسره والموثوقه بتكلفه منخفضه يؤثر بشكل كبير علي امكانات تحقيق

باقي اهداف التنميه المستدامه وعلي االخص االهداف ( 5!، 3، 2، 9، 0،5و . ) 00ويوضح
الجدول رقم ( )9العالقه بين توفر مصادر الطاقه المستدامه وامكانات تحقيق الغايات ذات
الصله باالهداف المشار اليها .
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الجدول ( – )4انعكاس تحقيق الهدف السابع علي امكانات تحقيق االهداف االنمائيه االخرى
أهمية الطاقة إلنجاز الهدف
الغايات
الهدف
 -0تطوير المؤسسات والخدمات الصحية
 -0تخفيض نسبة الذين
 -0القضاء على
والتعليمية في المناطق الريفيه
الفقر بجميع اشكاله يقل دخلهم عن
0.52دوالر.الي
في كل مكان
النصف في عام  -5 5101يساعد توفير اإلنارة على تحقيق إمكانية
خلق فرص عمل جديدة نتيجة العمل بعد
ساعات النهار
-5القضاء علي
الجوع وتوفير
االمن الغذائي
وتعزيز الزراعه
المستدامه

-9ضمان التعليم
الجيد والمنصف
والشامل للجميع

 -0ضمان حصول
الجميع علي
الغذاء الكافي
في عام
5101
 -5مضاعفة
االنتاجيه
الزراعيه ودخل
صغار منتجي
االغذيه
والسيما النساء

ضمان ان يتمتع جميع
البنات البنين بتعليم
ابتدائي وثانوى مجاني
،تعليم مهني ميسور

 -0ضخ المياه لتأمين احتياجات مياه
الشرب والري وغيرها

 -5تأمين الطاقة للري واستخدام اآلليات
الزراعية يساعد على تحسين إنتاج
الغذاء واقتصاديات الزراعة
 -0تأمين وسائل أفضل لحفظ الطعام عبر
التجفيف والتجميد
-0بقاء المعلمين في المناطق النائيه وتحسين
الخدمات التعليميه  ،واتاحه فتح فصول مسائيه.
-5توفير وقت الفتيات وزيادة اقبالهن غلي
التعلم.
-0زيادة فرص استخدام ادوات تعليميه مثل
الحاسوب  ،واساليب التعلم عن بعد.

 -2تحقيق المساواة كفالة مشاركة المرأه
مشاركه كامله وفعاله
بين الجنسين
وتمكين كل النساء وتكافؤ الفرص المتاحه
لها للمشاركه والقياده ،
والفتيات
ضمان الحصول علي
الخدمات الصحيه
،استخدام التكنولوجيه
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 -0خدمات الطاقة تساعد على تخفيض وقت
النساء المستهلك في الخدمات المنزلية وجمع
الوقود  ،المحصول ونقل المياه.
-5خدمات الطاقة الموثوقة وذات الكلفة
المقبولة تقدم فرصة إلقامة مؤسسات صغيرة
تشغل وتدار من قبل النساء.
 - -0توفير شروط وامكانات أحسن
للحصول على الخدمات الطبية
 - -9توفر وسائل اإلعالم تساهم بدور هام
في الصحة التعليمية والتخطيط العائلي.
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مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

 -3ضمان توفر
المياه وخدمات
الصرف الصحي
للجميع

توفر المياه النظيفه
وخدمات الصرف
الصحي

-05ضمان وجود
انماط استهالك
وانتاج مستدامه ،

تحقيق االداره المستدامه
واالستخدام الكفؤ
للموارد الطبيعيه بحلول
عام 5101

 -00التصدى
لتغير المناخ واثاره

 -0توفر مصادر الطاقه وخاصه الكهرباء ،
تؤمن تشغيل مرافق المياه والصرف
الصحي.

.

 - -5تنقية الماء أو ضخه محلياً يقلل من
الزمن الالزم لنقله ومن العمل الذي
يتطلبه ذلك.
 -0تحسين كفاءة استخدام الطاقة ،
والتوسع في استخدام الطاقه المتجدده
يحافظ علي موارد الطاقه  ،وعلي نوعية
الهواء والمياه من التلوث
 -5تحسين كفاءة استخدام الوقود يقلل من
انبعاثات غازات الدفيئة.
 -0إنتاج الوقود األنظف يشجع على إدارة
أفضل للموارد الطبيعية.

 - .9التغلب على مشاكل تعرية األراضي
الزراعية والتصحر نتيجة استخدام الوقود
التقليدي

ثانيآ -الطاقه و قضايا النوع االجتماعي في المنطقه العربيه
الف  :عالقة الطاقه بقضايا النوع االجتماعي
يهتم مسؤلوا الطاقة في الدول العربيه بوضع سياسات الطاقة والتخطيط لخدماتها طبقاً

الحتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة ،وبرامج التنميه المحدده فضال عن مصادر الطاقه
المتاحه وتكلفة استخدامها ،وال يوجهون أي اهتمام إلى إدراج اعتبارات النوع االجتماعي في

سياسات وبرامج قطاع الطاقة ،وذلك بدعوى أن توفر مصادر الطاقة يخدم الجميع وليس ثمة ما
يدعو إلى التصنيف طبقًا للنوع االجتماعي .إال أن هذا المنظور قد ال يكون صحيحًا ،حيث

هناك تباين بين استخدامات الرجال والنساء للطاقة ،فضالً عن تباين مسئوليات كل منهما في
توفير إمدادات الطاقة وتحديد أنماط استهالكها وخاصة في القطاع المنزلي حيث يقع العبء

األكبر على عاتق النساء .لذا ،ال بد من االنتباه إلى هذه الفروقات حتى يمكن تحقيق التوزيع
العادل لخدمات الطاقة وضمان مشاركة فاعلة للمرأة في تحسين كفاءة االستخدام،وترشيد

استهالكها وعلى ذلك فأن تقويم إمكانات إدماج قضايا النوع االجتماعي ضمن القضايا ذات
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الصله بامكانات تحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة بصفة عامة ،يتطلب إتمام
تحليل للعديد من االعتبارات المؤثرة على إمكانات هذا اإلدماج ،ومنها :

 --0مستوى التنمية االقتصادية بالدوله
يؤثر مستوى التنمية االقتصادية بالدوله على مدى وفرة خدمات الطاقة ،وسهولة
الحصول عليها؛ إذ كلما ازداد االقتصاد نمواً ،كلما توفرت هذه الخدمات لقطاعات السكان
المختلفة وتحققت المساواة بينها ،وتضاءلت الحاجة إلى مناقشة قضايا النوع االجتماعي في

المجال .في حين إن غياب المساواة بين مسئوليات الرجال والنساء في توفير إمدادات الطاقة في

المجتمعات األقل نموًا يبرز أهمية مناقشة هذه القضايا ،طبقًا للظروف المجتمعية السائدة في كل
حالة .ولما كانت مستويات التنمية ومعدالت توفر خدمات الطاقة تتباين بشكل واضح داخل

المجتمعالواحد  ،وبين الدول  ،فإن المبادرة بمنا قشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة

تصبح أم ًار ضروريًا لتمكين النساء من تحقيق معدالت تنمية أفضل.
-5

تباين مستويات تطور المرأة:

تتباين أوضاع النساء داخل كل من دول  -كما هو في العديد من الدول النامية-

وبنسب متفاوتة ،بين ثالث مجموعات )0( ،نساء في المستوى األدنى من التنمية .وهن الالئى
يعشن في المناطق الريفية والفقيرة ويتحملن عبئًا أساسياً وكبي اًر في توفير خدمات وامدادات الطاقة
والمياه الالزمة لتلبية االحتياجات المنزلية ،وللصناعات الزراعية وغيرها .ويكون لمناقشة قضايا

النوع االجتماعي أهمية بالغة بالنسبة إليهن )5( .نساء في مرحلة متوسطة للتطور االجتماعي،
وتتوفر لهن إمداداتالطاقة الالزمة ،ويتحملن مسؤولية اتباع أنماط مستدامة الستهالك الطاقة.
وتتشكل هذه الفئة من ربات بيوت ينتمين إلى قطاع الخدمات في الحضر؛ ويعتبر مناقشة
موضوع النوع االجتماعي أمر نسبي بالنسبة إليهن؛ وأخي اًر ( )0نساء حققن المساواة،ووصلن إلى
مستوى مرتفع من المشاركة في األنشطة الثقافية والسياسية واالجتماعية ،وال يمثل النوع

االجتماعي في مجال الطاقة أم ًار مهما لهن.
 -0نوعية البيئة (حضرية/ريفية):
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القاهرًا
الطاقة أم
االجتماعي في مجال
رة
(

لهن)2015 / 12 / 1.
مهما - 11
/ 29

 -0نوعية البيئة (حضرية/ريفية):
يختلف الدور الذي تقوم به النساء في توفير خدمات الطاقة بين المناطق الريفية
والحضرية .فبينما قد يكون هذا الدور محدوداً باإلدارة الرشيدة الستهالك الطاقة في القطاع

المنزلي في المناطق الحضرية ،فأن النساء في الريف يتحملن العبء الكامل لتوفير الوقود غير

التجاري بكافة أنواعه ونقله لمسافات قد تكون طويلة .وال شك أن لذلك اث اًر غير منصف بحق
النساء ويعرضهن للضرر الناتج عن األنشطة المشار إليها .كما أن عظم هذه األعباء يجبر

المرأة في غالبية األحيان أن تستبقي فتياتها في المنزل للمساعدة في هذه األعمال مما يحد من

فرص تعليمهن وتطورهن في المستقبل .ويضاف إلى ما تقدم أن قصور خدمات الطاقة يؤدي
إلى انخفاض معدالت التنمية وقلةفرص العمل المتاحة ،وبالتالي تساهم في نزوح الرجال من
الريف إلى المدينة بحثاً عن عمل ،بينما تبقى النساء في المناطق الريفية وقد يتحملن إعالة
األسرة إلى جانب أعباءهن األخرى.

وفي ضوء ما تقدم .يتضح تباين مستوى الحاجة إلى دراسة قضايا النوع االجتماعي في
مجال الطاقة بين دول المنطقه استنادآ لنسب سكان المناطق الريفية في هذه الدول والتي تتراوح
بين  9إفي المائة في بعض الدول ،ترتفع لتصل الي  .9في المائة في دول آخرى صعوبة
توفر إمدادات الطاقة المؤمنة لهذه المناطق.

باء -دور المرأة في إدارة وترشيد استهالك موارد الطاقة
تتباين المهام المنوطه بالنساء في توفير وادارة موارد الطاقه بشكل كبير بين الريف
والحضر فبينما ان المرأة الريفية هي المسؤولة األولى عن توفير الطاقة لكافة احتياجاتها المنزليه
 ،فان االمكانات تتوفر بسهوله وبمعدات متطوره للمرأه في الجضر ويتركز دورها في كيفية اداره
المصادر والمعدات المتوفره لها وترشيد االستهالك بما في ذلك اختيار المعدات االعلي كفاءه
خاصه بالنسبه الي معدات االناره  ،اجهزة التكييف فضال عن مسؤوليتها عن اتباع السلوكيات
المرشده والمناسبه لكل من المعدات التي تستخدمها.مع ايالء االعتبار المكانيه استخدام معدات
الطاقه المتجدده سواء السخانات الشمسيه او نظم الخاليا الشمسيه للكهرباء طبقا لما يناسب
احتياجاتها والميزانيه الماليه المتاحه لها.
وعلي الرغم مما تتحمله المرأه الريفيه لتوفير موارد الطاقه لالسره اال عندما يتعلق األمر
بصنع القرار حول شراء المعدات الالزمة لذلك فيكون القرار للرجل .وتبين بعض الدراسات أن
للرجال تفكي ًار مختلفًا حول استعمال الطاقة ،ألنهم في األغلب يميلون لألنشطة الترفيهية مثل
التلفزي ون والراديو (في حال توفر الكهرباء) ،بينما يميل تفكير النساء إلى تجهيز البيت بالمعدات
التي تتطلب أقل جهداً للعمل اليومي (تحسين تكنولوجيا الموقد ،طباخات شمسية) .عملهم،
وتحسين الصحة وتقليل النفقات.
وبالرغم من أن اهتمامات النساء الريفيات الرئيسية المتعلقة بالطاقة تتجاوز متطلبات
ال طبخ اليومية ،فان مخططي الطاقة يحددون احتياجات النساء للطاقة من أجل الطبخ فقط،
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االحتياجاتالقاهرة
(
()1
منتجة للدخل وانارة الشوارع لألمان  .يبين الجدول ( )2نظرة النساء في الريف لألنواع المختلفة
ال مما يؤدي إلى خلق أنشطة
مستثنيين االحتياجات األخرى المنتجة واالستر
اتيجية مثل اإلنارة لي ً
حاجاتهم المختلفة.
للطاقة التي تمساهم في تأمين
المختلفة
لألنواع
يؤديالر
النساء في
منتجة للدخل وانارة الشوارع لألمان( .)1يبين الجدول ( )2نظرة
أنشطة
يفخلق
إلى
ال مما
مستثنيين االحتياجات األخرى المنتجة واالستراتيجية مثل اإلنارة لي ً
حاجاتهم
ع تأمين
في
للطاقة
تمساهموار
التيوانارة الش
للدخل
منتجة
المختلفة )2( .نظرة النساء في الريف لألنواع المختلفة
يبين الجدول
لألمان(.)1
المختلفة.
للطاقة التي تمساهم
الريفيه العملية والمنتجة واالستراتيجية للطاقة
حاجاتهممرأه
تأمينحاجات ال
الجدولفي(-)2

النساء
اهتمامات
حاجات و
االستراتيجية للطاقة
المنتجة و
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نوع الطاقةالجدول ( -)2حاجات المرأه الريفيه
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الحاجات المنتجة
الحاجات العملية
النساء
اهتمامات
و
حاجات
للطاقة
اتيجية
ر
االست
و
المنتجة
و
العملية
الريفيه
الجدول ( -)2حاجات المرأه
 العمل في شوارع أكثر
نوع الطاقة
اتيجية
ر
االست
الحاجات
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يتضح منفي
لألسرة ،فضالً عن ما يمكن أن تقوم به من األنشطة اإلنتاجية الصغيرة .لذا فإن توفير وتعزيز
إمدادات الطاقة الالزمة لتسهيل مسؤوليات النساء وتعميق مساهمتهن في تحقيق التنمية الريفية،
يعد أم ًار بالغ األهمية .كما أن تشجيع الناس وتعرفهن بأساليب ترشيد استهالك موارد الطاقة يعد
أمر مهم لزيادة الفائدة مما يؤثر لهن من مصادر إال أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه
.
توفير خدمات الطاقة للمرأة ،وتحد من مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في
المجتمعات الريفية .وفي ما يلي استعراض ألهم هذه التحديات
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عدم توفر بيانات إحصائية حول توزيع استهالك مصادر الطاقة المختلفة طبقًا للنوع
االجتماعي .كما ال يتوفر بيانات حول نسب استهالك المصادر الغير تجارية ،ومجاالت
استهالكها ،واآلثار البيئية والصحية المترتبة عليها ،بالنسبة إلى كل من الجنسين؛

غياب االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي عند وضع سياسات الطاقة والتخطيط
لنظمها؛

.
.

لألسرة ،فضالً عن ما يمكن أن تقوم به من األنشطة اإلنتاجية الصغيرة .لذا فإن توفير وتعزيز
إمدادات الطاقة الالزمة لتسهيل مسؤوليات النساء وتعميق مساهمتهن في تحقيق التنمية الريفية،
يعد أم اًر بالغ األهمية .كما أن تشجيع الناس وتعرفهن بأساليب ترشيد استهالك موارد الطاقة يعد
أمر مهم لزيادة الفائدة مما يؤثر لهن من مصادر إال أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه
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عدم توفر بيانات إحصائية حول توزيع استهالك مصادر الطاقة المختلفة طبقاً للنوع
االجتماعي .كما ال يتوفر بيانات حول نسب استهالك المصادر الغير تجارية ،ومجاالت
استهالكها ،واآلثار البيئية والصحية المترتبة عليها ،بالنسبة إلى كل من الجنسين؛

غياب االعتبارات الخاصة بالنوع االجتماعي عند وضع سياسات الطاقة والتخطيط
لنظمها؛

غياب دراسات تقويم مستوى الجهد والوقت الذي تبذله النساء في المناطق الريفية في
توفير وادارة موارد وخدمات الطاقة ألسرهن؛

ارتفاع تكاليف تمديدات الكهرباء إلى المناطق الريفية ،نتيجة النخفاض القدرات المطلوبة
مع بعد هذه المناطق عن الشبكات المتوفرة ،مما يقلل من احتماالت مد الشبكات
ويحد من قدرة األسرة على تحسين
الكهربائية إلى هذه المناطق في المستقبل المنظور،
ّ
نمط الحياة وايجاد فرص عمل واعدة للمستقبل؛

عدم توفر المعلومات للمجتمعات الريفية حول مصادر وتقنيات للطاقة المتجدده  ،وكيفية
استخدامها ،مما يمثل معوقًا النتشار استخدام التقنيات الجديدة والكفؤة ،وال يتيح للرجال
والنساء معًا الفرص المناسبة لالختيار بين البدائل المتاحة طبقًا للظروف السائدة في
المناطق التي يعيشون فيها؛
عدم توفر المعلومات واإلرشادات للمرأة حول أفضل الطرق ،والتقنيات المتاحه إلدارة
موارد الطاقة وترشيد استهالكه ا واآلثار البيئية المترتبة عليها؛ فضال عن غياب رؤى
التقييم االقتصادى لهذه النظم .

توجه الحكومات إلى خصخصة منشآت الطاقة ،للتخفيف من عبء تنفيذ نظمها على
موازنة الدول ،وهذا من شأنه التأثير على توفر إمدادات الطاقة للفقراء ،حيث أنه من غير
المتوقع توجه القطاع ال خاص لتحمل أعباء الطاقة الريفية دون مساندة حكومية.

ثالثآ السياسات واالجراءاتالمقترحه لتفعيل دور المرأه
في تحقيق استدامة خدمات الطاقه
إن تفعيل دور المرأة في إدارة وترشيد استهالك موارد الطاقة ،سواء في الريف او الحضر
يتطلب عدة إجراءات متعلقة بتحديد وتنفيذ السياسات التي يمكن أن تسهم في إدراج قضايا النوع

االجتماعي ضمن قضايا الطاقة مما يتطلب اتباع عدد من اإلجراءات الالزمة ،منها:

تحديد خدمات الطاقة ذات األولوية والتي تسهم في توفير ظروف معيشية ،وفرص عمل أفضلللنساء

 -تحديد أنماط االستهالك المرتبطة بكل فئه في المستويات االجتماعية المختلفة؛

-إيجاد الوسائل الالزمة للتغلب على المعوقات السابق اإلشارة إليها؛

ال عن
وتقديم حوافز لمساندة تنفيذ السياسات المطلوبة وتوفير هذه الخدمات المستهدفة؛ فض ًدعم برامج بناء القدرات المرتبطة بقضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة .وعلى ذلك فأن
األمر يتطلب العمل في أربعة اتجاهات كاآلتي:
الف

إدراج النوع االجتماعي ضمن خطط وسياسات الطاقة

يتطلب إدراج مواضيع النوع االجتماعي في سياسات الطاقة التمييز بين الجنسين على
المستويات المختلفة واعتبار النوع االجتماعي أحد العوامل األساسية التي يجب أن تؤخذ
باالعتبار عند وضع خطط الطاقة وتتضمن العملية( :اإلقرار بأن للرجال والنساء احتياجات
للطاقة مختلفة (الدور في المنزل – مواقع صناعة القرار – االحتياجات الطاقية – التصرف عند
األزمات).
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 تحديد أنماط االستهالك المرتبطة بكل فئه في المستويات االجتماعية المختلفة؛-إيجاد الوسائل الالزمة للتغلب على المعوقات السابق اإلشارة إليها؛

وتقديم حوافز لمساندة تنفيذ السياسات المطلوبة وتوفير هذه الخدمات المستهدفة؛ فضالً عنمجال”الطاقة .وعلى ذلك فأن
االجتماعي
بقضايا النو
المرتبطة
بناء القدرات
دعم برامج
في 2030
- 2015
األجندةعالتنموية
العربية في
مؤتمر“المرأة
أعمال
كاآلتي:
اتجاهات
بعة
ر
أ
في
العمل
يتطلب
األمر
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29
الف

إدراج النوع االجتماعي ضمن خطط وسياسات الطاقة

يتطلب إدراج مواضيع النوع االجتماعي في سياسات الطاقة التمييز بين الجنسين على
المستويات المختلفة واعتبار النوع االجتماعي أحد العوامل األساسية التي يجب أن تؤخذ
باالعتبار عند وضع خطط الطاقة وتتضمن العملية( :اإلقرار بأن للرجال والنساء احتياجات
للطاقة مختلفة (الدور في المنزل – مواقع صناعة القرار – االحتياجات الطاقية – التصرف عند
األزمات).
إن الغايات المرتبطه باهداف التنمية المستدامة توجب على الدول والحكومات وضع
مخططات واستراتيجيات تضمن تحسين قطاع الطاقة وحماية المستهلك ،خاصة الفئة الفقيرة،
وتوفير الطاقة إلى أكبر عدد ممكن من السكان و دعم دور المرأة بما في ذلك دعم تطور
المناطق الريفية والنائية ،مع التركيز على الخدمات المتعلقة بالطاقة التي تحتاج المرأة إليها بشكل
أساسي ،مما يتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لآلتي:
 دراسة النمط االقتصادي للنشاطات التي تقوم بها المرأة ،وخاصة النشاطات التي تكون
فيها الطاقة عنص اًر أساسيًا ،وتصنيف هذه االستخدامات؛

 المبادرة لمناقشة قضايا النوع االجتماعي في مجال الطاقة ،كأمر ضروري إلدراجها في
اإلستراتيجيات أو الخطط الوطنية للطاقة ،وبما يوفر للنساء ظروفًا معيشية ،ومعدالت
تنمية أفضل ،مع اشراك النساء في وضع ومناقشة هذه الخطط.

باء-تعزيز إمدادات الطاقة إلى المناطق الريفية والفقيرة
إن توفير إمدادات الطاقة بمصادرها المختلفة إلى المناطق الريفية والفقيرة يمكن أن يعزز
معدالت التنمية بها للجنسين ،ويؤدي إلى ظروف معيشية أفضل ،وذلك عن طريق:
 االهتمام بإنشاء وتوفير شبكات كهرباء مستقلة ومنفصلة عن الشبكة الرئيسية ،مع
استخدام أنظمة الطاقة المتجددة كلما أمكن خاصه في ضوء االنخفاض المتتابع
السعارها خالل السنوات االريع الماضيه وخاصه نظم انتاج الكهرباء الشمسيه  ، .وذلك
لدعم عملية التنمية في المناطق الريفية ،ومسانده االنشطه االنتاجيه للمراه.
 إتباع سياسات تسعير مناسبة لمصادر الوقود ،مع تسهيل نقله إلى مناطق االستخدام،
وتشجيع استخدام أنواع الوقود األنظف بيئياً بالمناطق الحضرية  -مثل غاز البيوتان
المسال أو الغاز الطبيعي.

وتجدر اإلشارة إلى إن العمل على وضع وتنفيذ هذه السياسات ،وما يترتب عليها من توفير
خدمات الطاقة للنساء ،يتيح للمرأة أن تقوم بدورها بشكل افضل في رعاية األطفال وتثقيفهم عالوة
على تفعيل دور المرأة ومشاركتها في النشاطات التثقيفية والتعليمية واالجتماعية واألنشطة
اإلنتاجية الصغيرة.
جيم -تطوير تقنيات الطاقة المالئمة
إن التحول إلى نوعيات جديدة من تقنيات ونظم الطاقة المستدامة ،يتطلب مشاركة فاعلة
من النساء ،نظ اًر لدورهن في إمدادات واستخدامات الطاقة .ويستلزم ذلك النظر في إقرار سياسات
تستهدف ما يلي:
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 تشجيع تطوير تقنيات بسيطة ،كفؤة تفي باحتياجات النظم المنزلية .وتشجيع إقامة نظم
مستقلة للطاقة في المناطق الريفية .مع مالحظة ما يتوفر لبعضها من إمكانات التصنيع
المحلي؛

 توفير آليات تمويل جديدة ومشجعة ،يمكن أن تتيح للعائالت وأصحاب األعمال الصغيرة
أن يحصلوا على تسهيالت لشراء معدات طاقة أعلى كفاءة وأقل كلفة اقتصاديًا ،كما

وتجدر اإلشارة إلى إن العمل على وضع وتنفيذ هذه السياسات ،وما يترتب عليها من توفير
خدمات الطاقة للنساء ،يتيح للمرأة أن تقوم بدورها بشكل افضل في رعاية األطفال وتثقيفهم عالوة
2030و”
- 2015
التنموية
األجندة
في
مؤتمر“المرأة
أعمال
التنموية 2030 - 2015
األجندة
العربية يف
املرأة
أعمال
تقرير عن
األنشطة
االجتماعية و
التعليمية
مؤمترو
التثقيفية
النشاطات
العربيةفي
ومشاركتها
دور المرأة
على تفعيل
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29
اإلنتاجية الصغيرة.
جيم -تطوير تقنيات الطاقة المالئمة
إن التحول إلى نوعيات جديدة من تقنيات ونظم الطاقة المستدامة ،يتطلب مشاركة فاعلة
من النساء ،نظ اًر لدورهن في إمدادات واستخدامات الطاقة .ويستلزم ذلك النظر في إقرار سياسات
تستهدف ما يلي:
 تشجيع تطوير تقنيات بسيطة ،كفؤة تفي باحتياجات النظم المنزلية .وتشجيع إقامة نظم
مستقلة للطاقة في المناطق الريفية .مع مالحظة ما يتوفر لبعضها من إمكانات التصنيع
المحلي؛

 توفير آليات تمويل جديدة ومشجعة ،يمكن أن تتيح للعائالت وأصحاب األعمال الصغيرة
أن يحصلوا على تسهيالت لشراء معدات طاقة أعلى كفاءة وأقل كلفة اقتصاديًا ،كما
تتيح لهم بدء أنشطة اقتصادية صغيرة لتصنيع هذه المعدات وصيانتها.
ومن شأن هذه السياسات أن تسهم في تحسين أوضاع المرأة ونوعية الخدمات المقدمة لها،
حيث أن التقنيات المحسنة للطهي والتدفئة (المواقد المحسنة) يمكن أن يكون لها أهمية قصوى
في الحد من الجهد والوقت المطلوب النساء والبنات في المناطق الريفيه  .كما أن معدات الطاقة
المتجددة توفر وسائل سهلة التداول ونظيفة بيئيًا ألغلب خدمات الطاقة في الريف والحضر.
دال  -تمكين المرأة عبر بناء القدرات في مجال الطاقة
 االهتمام والتركيز على البرامج الهادفة إلى تعريف المرأة على وسائل وتقنيات جديدة
لتوفير خدمات الطاقة ،ولتسهيل مهامها ،واتاحة الفرصة لها للمشاركة في أعمال تؤدي
إلى زيادة دخل األسرة.

 تكثيف برامج التوعية والتدريب الموجهة إلى المرأة لتعريفها بتقنيات الطاقة الحديثة
وأساليب استخدامها حيث إن تثقيف المرأة ومساعدتها على الحصول على معلومات
إضافية حول التقنيات الجديدة من الممكن أن يساهم في تقديم الحلول المناسبة إليها
العتماد التقنيات المتطورة والوقود النظيف.

 تطوير سياسات وتقنيات تتالءم مع االحتياجات المختلفة ،واشراك النساء في تخطيط
وتصميم وتنفيذ برامج الطاقة ،وتحسين سبل وصول الطاقة إلى النساء لتحسين نوعية
الحياة وزيادة الكفاءة وتخفيض األعمال الهامشية في األنشطة اإلنتاجية.

 التأكيد على أن مدخالت الطاقة تخلق الفرص لتمكين المرأة وتسهل عملية المساواة في
النوع االجتماعي؛ وعلى المستوى التنظيمي يجب التأكيد على تساوي الفرص المتاحة
للتعليم والمساهمة في األهداف التنظيمية.
يعتبر بناء القدرات مدخالً رئيسياً لتحقيق توجهات النوع االجتماعي وعلى كافة
المستويات .ويجب أن يتم ذلك بمساهمة واسعة من النساء والرجال في أنشطة الوحدة االجتماعية
وسياساتها ويتركز النشاط في هذا المجال على بناء القدرات المؤسساتية الالزمة لتقييم البرامج
والسياسات والمنهجيات مع األخذ بعين االعتبار التوجهات حول النوع االجتماعي وبما يحقق
االحتياجات النوعية لمختلف المساهمين ،الجدول ()3

الجدول ( – )6احتياجات بناء القدرات لتحقيق توجهات النوع االجتماعي في مجال الطاقة
المجموعة
الوسائل
احتياجات بناء القدرات
المستهدفة
 المعرفة بمسارات النوع االجتماعي فيما  -استخدام وسائل اإلعالمالمرئية والمسموعة والمقروءة
يتعلق بالتخطيط والسياسة العامة.
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المستويات .ويجب أن يتم ذلك بمساهمة واسعة من النساء والرجال في أنشطة الوحدة االجتماعية
والرجال في أنشطة الوحدة االجتماعية
وسياساتها ويتركز النشاط في هذا المجال على بناء القدرات المؤسساتية الالزمة لتقييم البرامج
المؤسساتية الالزمة لتقييم البرامج
السياسات والمنهجيات مع األخذ بعين االعتبار التوجهات حول النوع االجتماعي وبما يحقق
حول النوع االجتماعي وبما ويحقق
االحتياجات النوعية لمختلف المساهمين ،الجدول ()3
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

الجدول ( – )6احتياجات بناء القدرات لتحقيق توجهات النوع االجتماعي في مجال الطاقة
وع االجتماعي في مجال الطاقة
المجموعة
الوسائل
احتياجات بناء القدرات
الوسائل
المستهدفة
 المعرفة بمسارات النوع االجتماعي فيما  -استخدام وسائل اإلعالمما  -استخدام وسائل اإلعالم
المرئية والمسموعة والمقروءة
يتعلق بالتخطيط والسياسة العامة.
المرئية والمسموعة والمقروءة
 دعم إنشاء قاعدة بيانات الرغبة في االعتماد المؤسساتي دعم إنشاء قاعدة بياناتصانعي القرار للدراسات التحليلية والتقنيات ذات العالقة على أساس النوع االجتماعي
قة على أساس النوع االجتماعي
لتزويد المخططين بالمعلومات.
بالمعلومات.المستوى بالتخطيط للنوع االجتماعي.
لتزويد المخططين
على
الوطني
 التعاون الجيد مع الباحثين. االنفتاح نحو استخدام طرق وأدوات التعاون الجيد مع الباحثين.جديدة.

م

 إقامة ورشات عمل باللغاتالمحلية.
 تبادل الزيارات واآلراء معمنفذي برامج
المنظمات المحلية العاملة في
الطاقة
قضايا النوع االجتماعي.
 التعاون مع الباحثينوصانعي السياسات.

 الرغبة في إعطاء وتدعيم دور المرأةفي المؤسسات الحكومية.

 االنفتاح نحو المواضيع ذات العالقةبالنوع االجتماعي.
 استخدام أدوات وتقنيات عملية لتدعيمدور المرأة في التخطيط.

 تقديم المعلومات حول خيارات الطاقةة
واستخداماتها.
 تحسين المهارات في مجال اإلدارةوالتسويق والقيادة.
القرى والتجمعات  -التأكيد على الرجال بأن المرأة قادرة
 القيام بزيارات ميدانيةعلى المشاركة في البرامج بدون اإلخالل
ل
بالتقاليد ودورها األساسي
 الرغبة في المساهمة في تمكين العمليةلية  -إجراء مناقشات بين
االجتماعية للمرأة.
المجموعات المتدربة
 أدوات وتقنيات تتواءم مع دور المرأة ورشات عمل محلية.المنظمات غير في التخطيط.
الحكومية
واستنباط منهجيات جديدة.
التعاون مع الباحثين وصانعي
القرار.
المصدر:

 إقامة ورشات عمل باللغاتالمحلية.
 تبادل الزيارات واآلراء معالمنظمات المحلية العاملة في
قضايا النوع االجتماعي.
 التعاون مع الباحثينوصانعي السياسات.

 القيام بزيارات ميدانية إجراء مناقشات بينالمجموعات المتدربة
 ورشات عمل محلية.التعاون مع الباحثين وصانعي
القرار.
المصدر:

UNDP. Gender & Energy for Sustainable Development: A Toolkit and Resource

Guide. New York, 2004

,

.
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الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع
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إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود
وحتفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع االبتكار

إعداد
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مقدمة
أهداف التنمية المستدامة  5101- 5102هي أهداف تساعد على توجيه الرأي العام لفهم التحديات المر ّكبة للتنمية المستدامة ،وتدعو
إلى الحراك العام والخاص ،وتدعم التفكير المتكامل .وتعتبر أهداف التنمية المستدامة هي وسيلة مكملة من وسائل القانون الدولي،
مثلها مثل المعاهدات واالتفاقيات الدولية ،عن طريق توفير إطار مشترك للمعايير .تتناول تلك األهداف كافة القطاعات والقضايا
الملحة لتنمية المستوطنات البشرية.
ينص الهدف الحادي عشر على "جعْ ل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”.
الهدف من هذه الورقة هو تحليل هذا الهدف من منظور المرأة العربية لتوضيح عالقته بمشكالتها وظروفها وفرصها وطموحاتها
المستقبلية ضمن اإلطار المرجعي الخاص بإعداد أوراق عمل خلفية لمؤتمر "المرأة العربية في األجندة التنموية ."5101-5102
تتناول الورقة أوال ً تحليل الهدف لبيان كافة الجوانب والموضوعات المتعلقة بتحقيقه ،مع توضيح المؤثرات ومجاالت التدخل في
العمران من ناحية ،ومجاالت التأثر في العمران و في حياة سكان المدن بجميع فئاتهم .تتناول الورقة بعد ذلك إلقاء الضوء على
التوجهات العمرانية في الدول العربية وأهم تحدياتها ،ثم تستعرض وضع المرأة العربية وأهم قضاياها وأولوياتها .بعد هذا التقديم
تناقش الورقة أهم قضايا المرأة المرتبطة بالعمران ،والتي تم تقسيمها كاآلتي:
 القضايا المرتبطة بالفراغ العام.
 القضايا المرتبطة بإمكانية التنقل.
 القضايا المرتبطة بمنظومة السكن والمعيشة اليومية ،شاملةً السكن والخدمات والعمل.
ويرجع هذا التقسيم إلى زيادة أهمية هذه العناصر العمرانية بالنسبة للمرأة العربية ،في كل مجموعة يتم توضيح العالقة بين أهم
المشكالت والعوامل المؤثرة ومجاالت التأثير على المرأة خاصة في الدول العربية استنادا ً إلى المعلومات المتاحة.
الجزء األخير من الورقة يستعرض الفرص التي يتيحها تحقيق الهدف للمرأة العربية مع إيجاز لبعض التوصيات التي يمكن أن تساعد
على تحقيق هذا الهدف ،والتي تراعي التحديات اإلقليمية لتحقيقه وتقترح بعض اآلليات ومعايير القياس لمتابعة خطوات تحقيقه.

خلفية عامة للسياق اإلقليمي للهدف في المنطقة العربية
تعتبر الدول في المنطقة العربية من الدول عالية التحضر من حيث نسبة السكان في المناطق الحضرية ،حيث تبلغ نسبة الحضر في
دول الخليج العربي  ،%01وفي دول المغرب العربي حوالي  ،%21أما دول المشرق (مصر والعراق وبالد الشام) تتفاوت نسبة
الحضر فيها ما بين  %08في لبنان ،و  % 30في مصر ،أما دول الشريط الجنوبي (السودان والصومال واليمن وجزر القمر) –عدا
جيبوتي-؛ فإن نسبة الحضر فيها األدنى في المنطقة؛ حيث تقدر ما بين  01إلى  .%31وبشكل عام ،يعتبر الوصول إلى الخدمات
الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المدن أفضل حاال ً من المناطق الريفية ،على الرغم مما تعانيه المناطق الحضرية من تزايد في
نسب البطالة وارتفاع نسب الفقر ،و كذلك القصور الهائل في توفير المسكن المالئم خاصة للسكان من ذوي الدخل المتوسط والدخل
المحدود .يتجه السكان في تلك الحالة للسكن في مناطق الرسمية تتباين حاالتها ما بين إسكان متدني (عشش – سكن متهدم – مقابر...
إلخ) ،وإسكان الرسمي ذو بنية أساسية الئقة ولكن يفتقد إلى أمن الحيازة )شكل  ، )1ففي موريتانيا ودول الشريط الجنوبي يعيش ما بين
 %43 - 78من السكان في إسكان متدني ،أما في القاهرة فتبلغ نسبة سكان المناطق الالرسمية حوالي  ،%75وفي سوريا تبلغ النسبة
 ،%00بينما في دول الخليج العربي يقتصر السكن في المناطق الالرسمية على العمالة الوافدة بأجور زهيدة والالجئين ،إلى جانب
1
سكنهم في بقايا المباني األثرية القديمة وفي المساكن المؤقتة في مواقع البناء.

UN HABITAT (2012). The State of Arab Cities: Challenges of urban transition. Kenya: UN Habitat.
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يعتبر تزايد اإلسكان المتدني ونمو اإلسكان في المناطق الالرسمية بشكل عام نتيجة القصور في التخطيط المتكامل وسياسات األراضي
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ولمواجهة الضغط الهائل على المدن الرئيسية يتبنى عدد من الدول العربية سياسات لتوجيه االستثمارات لمدن قائمة ثانوية بدالً من
توجيهها إلى المدن الرئيسية ،وكذلك االتجاه إلنشاء مدن جديدة ،ولكن ال يزال تخطيط هذه المدن يفتقد إلى وجود قاعدة اقتصادية
تضمن نجاح المجتمعات العمرانية فيها.
صر مواسم
تعتبر آثار التغير المناخي المتوقعة من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة ،من حيث درجات الحرارة المرتفعة ،قِ َ
األمطار ،األمطار غير المنتظمة وارتفاع مستوى البحر في المدن الساحلية ،حيث تهدد تلك التأثيرات على األمن المائي والغذائي
للمنطقة .ومع الحاجة المتزايدة إلى الطاقة ،وما يترتب عليها من انبعاثات كربونية أكثر ،فإن عدد من دول المنطقة يبحث عن وسائل
بديلة للطاقة مثل الطاقة المتجددة ،ففي منطقة المغرب العربي على سبيل المثال هناك العديد من المبادرات لبناء محطات طاقة متجددة
تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،ولكن تلك المبادرات تتعارض مع توجه التخطيط العمراني عموما ً نحو االمتدادات العمرانية
المعتمدة على السيارات في ال تنقل ،حيث أنه توجد عالقة عكسية بين التكتل الحضري وانبعاث الغازات الدفيئة ،فلكل  %0من النمو
الذي يحدث في نواة المدينة بدال ً من الضواحي ،يتم تجنب ما يقرب من  2ماليين طن من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد ،لذلك فإن
الحفاظ على التكتل الحضري المميِّز للمدينة العربية يضمن إنبعاثات أقل للغازات الدفيئة وبالتالي تأثيرات أقل للتغير المناخي ،فضال ً
عن قلة الجدوى االقتصادية لبناء مدن جديدة يسكنها عدد سكان منخفض ،مقارنة بالصرف على المدن القائمة والتي يسكنها العدد
األكبر من السكان ولكنها تعاني من ظروف متدهورة ،وتلك التوجهات تعكس عدم تطبيق العدالة االجتماعية في توزيع الموارد
وميزانيات الدولة المتمثلة في عدم التوازن في توزيع المرافق والخدمات على فئات السكان (طرق-شبكات كهرباء-مياه) ،فضالً عما
يحدثه ذلك التوجه من فصل اجتماعي.
تسوق المدن العربية نفسها كوجهة سياحية عالمية ،مستغلين األصول التاريخية والثقافية للمنطقة ،ولكن ذلك التوجه تعترضه
االضطرابات السياسية في المنطقة خاصة في بالد المشرق حالياً ،وأحد أسباب تضرر السياحة المباشر من المعارضات السياسية في
مصر على سبيل المثال هي أن السياحة في معظم البلدان العربية تعتمد على كبار المستثمرين في قطاع الفندقة وال تشمل الفئات
المتوسطة والمتواضعة في هذه المنظومة ،كما هو الحال في البلدان األوروبية مثالً.
"التخطيط العمراني عمو ًما لصالح الرجل ،الهدف هو ليس تأنيث التخطيط العمراني ولكن تحديد ذكورته ."5تخطيط المدن العربية
المعاصر بما يشمله من تخطيط االستعماالت وشبكة الشوارع والكتل البنائية اليزال يعاني ،مثل الكثير من الدول عالمياً ،من إغفال
الكثير من متطلبات اإلنسان المستخدم للمدينة ،بتنوعاته العمرية والجنسية والثقافية وقدراته االجتماعية واالقتصادية والبدنية.6

تحليل الهدف من منظور آليات التدخل وتأثيرها على العمران
يمكن تحليل هذا الهدف إلى جوانب عدة .تناولت مجموعات العمل المختلفة من منظمات األمم المتحدة المتخصصة مثلESCWA, :
 . UNDP, UNEP, UN WOMENتحليل أهداف التنمية المستدامة من منظورها المتخصص ،فمثالً رأت " "UN WOMENأن
الهدف الحادي عشر "جعْ ل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" يتقاطع مع قضايا المرأة
في مجال حرية استخدام الفراغ العام بأمان من العنف والتحرش الجنسي .أما " "UNEPفأكدت على قدرة المدن في التصدي لمخاطر
الطبيعية البيئية بسبب التأثير السل بي على المرأة في ظروف الحروب والكوارث .ومن ناحية أخري ركزت " "ESCWAعلى كسب
المال وتأثير الالرسمية في مجال العمل والتهميش اإلسكاني.
وقد قام برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” “UN HABITATبتحليل الهدف وإصدار ورقة مسائل لـ  55مسألة أو موضوع
ضمن أعماله التحضيرية لمؤتمر الموئل  0المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة المزمع انعقاده في دولة بيرو في أكتوبر
 ،5107وتقوم الورقة باالستناد على الكثير مما طرح في هذه األوراق التحضيرية والربط بينها بغرض التوضيح في إطار منهجي
يساعد على فهم منظومة العمران تمهيدا ً لربطها بقضايا المرأة العربية (أنظر المرفق).
لإللمام بكافة الجوانب العمرانية التي تمس المرأة عامة وخاصة المرأة العربية يجب أوالً شرح منظومة العمران بما تشمل من جوانب
ملموسة أو مجسدة وجوانب غير ملموسة أو معنوية .نعني بالجوانب الملموسة العمران ذاته بخصائصه من التوزيع الجغرافي
لالستعماالت المختلفة وتخطيط الشوارع وخصائص البيئة المبنية به والمرافق و الخدمات والسكن وكثافات السكان به ووسائل
الموصالت ..إلخ ،وكذلك ما يدور داخل العمران من سلوك وتصرفات الناس ،الذي هو أيضا ً جزء ال تجزأ من الواقع الملموس .وفي
نفس الوقت العمران متأثر بالكثير من الجوانب غير الملموسة وأولهم الجوانب التنظيمية للعمران مثل القوانين والتشريعات في

5

Conclusion of the Gender, Cities and Local Governance in the Arab World and in the Mediterranean Region. International conference by
CEDEJ, held in Cairo 14-15 April 2010.
6
UN HABITAT (2009). Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009. UN Habitat; Nairobi Kenya.
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القطاعات المختلفة للخدمات والكودات واإلدارة المحلية وما تشمله من إدارة العمران واستخراج التراخيص وجمع المخلفات وهي
عوامل مؤسسية مرتبطة بالحكم المحلي والحوكمة عموما ً وبالسياسات التي تتبناها كل دولة (أنظر الشكل .)١-

المؤثر
آليات التدخل

التأثير
جوانب التأثير المعنوي

السياسات

و القوانين

التأثير المجسد في العمران

القوانين والتشريعات

االجتماعية

الفراغ العام

الحكم المحلي

االقتصادية

إمكانية التنقل

األكواد التصميمية

األمنية

منظومة السكن

و القوانين

أسس التخطيط
والتصميم
األعراف المجتمعية
والثقافية

الصحية
البيئية
العيش الكريم

الثقافية
الفراغ العام
التنقل
منظومة السكان :المسكن –العمل -الخدمات-

شكل ( )3إطار العوامل الفاعلة في منظومة العمران
يضاف إلى ذلك مجموعة أخرى من العوامل المؤثرة في تشكيل العمران وهي العوامل المهنية التي تأتي من مناهج وأسس العلوم
وأولهم أسس التخطيط والتصميم العمراني وتنسيق المواقع .يرتبط بهذه المجموعة المهنية المؤثرة مباشرة في العمران خبرات من
علوم تكميلية تعمل بالتنسيق مع المخططين العمرانيين وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر االقتصاديين وعلماء البيئة وإدارة
الموارد واالجتماعيين ،وتؤثر هذه المجموعة المهنية على العمران من خالل وضعها للمخططات اإلقليمية ومخططات المدن العامة
والتفصيلية ومشروعات التطوير للمناطق وتخطيط االمتدادات العمرانية والمدن الجديدة.
هناك مجموعة ثالثة من العوامل غير الملموسة المؤثرة في العمران وهي مجموعة العوامل المجتمعية حيث نجد المحرك الرئيسي فيها
هو األعراف المجتمعية والتي تشمل القيم واألخالق وكافة القواعد الثقافية واالجتماعية التي تحكم ممارسات أفراد المجتمع والتي لها
مردود على تشكيل العمران وحالته واستخداماته .هذه المجموعة من العوامل ا لتي تحكم تفاعل السكان مع العمران وما يترتب على
ذلك من تأثيرات متبادلة .إن عدم االنتباه إلى فهم هذه العالقات والتأثيرات وتوقع حدوثها مسبقا ً يؤدي إلى قصور في تعريف المشكالت
وبالتالي خلل في تحديد األهداف واألولويات وفي وضع السياسات مما يترتب عليه تفاقم المشكالت الحقيقية وإهدار الموارد.
تشكل مجموعة المؤثرات هذه مداخل التدخل التي يمكن من خاللها إحداث التغيير المستهدف في العمران وفي الحياة الحضرية،
وللتأكد من تحقيق هذه األهداف ال يكفي متابعة التنفيذ وقياس اإلنجازات ولكن البد من التركيز على قياس تأثير هذا التغيير في حياة
المرأة من خالل دراسة واقع ظروفها في مجاالتٍ شتى.
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مجاالت التأثيرالمعنوي وواقع المرأة العربية
تؤثر منظومة العمران بنو عيها على واقع المرأة العربية ،وتمس بشتي جوانب حياتها لتشمل المجال اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي
والصحي وشعورها باألمان والعيش الكريم .فعلى سبيل المثال أشارت الدراسات أن النقص في تواجد  /رؤية وتنقل النساء في الفراغ
العام في الدول النامية تماشى مع إنخفاض كل من المشاركة اإلقتصادية للمرأة والتعليم وصحة المرأة وقبول المرأة كمتخذ قرار .7
يتضاعف تأثير منظومة العمران في حاالت الطوارئ والكوارث .اآلتي توضيح موجز لمجاالت التأثر هذه على المرأة.

المجاالت اإلجتماعية والصحية والثقافية

















من العوامل االجتماعية المساهمة في الضعف المرتبط بالفقر هي الصحة المتدنية والتمييز الجنسي وصعوبة االتصال
بالموارد والخدمات وانحالل القواعد االجتماعية
تنعكس ظاهرة تأنيث الفقر بفارق اإلنجازات في التنمية البشرية بين الرجل والمرأة في المجاالت الثالث :الصحة،
التعليم والظروف المعيشية .ففي أغلب الدول يكون مؤشر التنمية البشرية بين الرجل والمرأة of Human
 )Development Index (HDIأقل من  .1:1في عام  3112يقدر هذا المؤشر بـ  1..2في منطقة جنوب آسيا،
يليها  1...0في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا ثم  1....في الدول العربية 8.فبنا ًء على الدراسات قد يكون هذا
الفارق مرتبط بظاهرتي زيادة نسبة المرأة المعيلة في الفئات األكثر فقراً وزيادة نسبة المسنات عن المسنين .
في الكثير من األحيان يصعب إلحاق األطفال بالتعليم إذا ما كان لديهم عنوان سكن رسمي ،فالمحرومين من أمن
الحيازة –عادة من سكان العشش واألنماط المثيلة من السكن المتدني -يعاني أطفالهم من الحرمان من التعليم (حالة
9
سكان الدويقة الذين تم نقلهم إلى مشروع إسكان هرم سيتي بعد انهيار الصخرة في  311.بالقاهرة).
بالرغم من زيادة نسبة الفتيات لاللتحاق بالتعليم اإلبتدائي والثانوي ،اليزال العالم العربي يعاني من عدم المساواة بين
الجنسين بنسبة  1..1وفقا ً لمؤشر التكافئ بين الجنسين ( )Gender Parity Indexوذلك بسبب التقدمات المحدودة
10
في الدول الجنوبية األقل تقد ًما.
وتساهم صعوبة التنقل والمخاطر التي تواجها الفتيات أثناء الرحلة وأحيانَا في المدرسة نفسها بخفض مؤشر التكافئ
المذكور بين الجنسين  . 11ففي المغرب تضاعفت نسبة الفتيات الالئي يذهبن للمدرسة اإلبتدائي بعد تطوير طرق قروية
رئيسية ثالث أضعاف لتصل إلى  %45مقابل مناطق أخرى لم يتم تطوير الطرق بها ذات نسب منخفضة لمشاركة
12
الفتيات في المدرسة.
في البالد العربية تتراوح نسب النساء المصابة بالتخمة ما بين ( %04-24تختلف حسب البلد) ،وهذه نتيجة مرتبطة
بشكل شبه مباشر مع عدم إمكانية النساء ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهن بسبب مهامهن المرتبطة بالمنزل
13
والعمل وأيضًا ندرة األماكن والخدمات المتاحة المالئمة لنشاطهن وتحديات االنتقال مما يقلص من مدار حركتهن.
في بعض البلدان العربية يتم الحد من ظهور المرأة في الفراغت العامة والسماح بفراغات محلية معينة خاصة بهن،
حيث كثرت المجمعات التجارية الكبرى (الموالت) في العديد من البالد العربية وأتاحت للمرأة مكانا ً آمنا ً في الفراغ
العام.
في معظم البلدان العربية التي يزيد فيها تواجد المرأة في الفراغ العام تعاني فيه المرأة من اإلحساس بعدم األمان أثناء
التنقل بسبب التحرش الجنسي وخاصةً إذا كان التنقل بالمساء ،ويتنج عن ذلك التحذيرات والحد من التنقل ً
بدال من
توفير حالً لوسائل تنقل آمنة.
الحد من التنقل بالنسبة للمرأة يقلل إتصالها بشتى الفرص سواء عمل أو تعليم أو عالج أو ترفيه أو واجبات المرأة
األساسية ،ويزيد من صعوبات العيش بالنسبة للمرأة الفقيرة أو القاطنة في أحياء نائية .من الجدير بالذكر أن الكثير من

7

Priya (2011), Gender and Mobility in the Developing World, p.19. Available from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf
8
UNDP, Human Development Report – Table 5, Available from: http://hdr.undp.org/en/data
9
Shehayeb, D., Abdelhalim, K., Sabry, S., Hafez, Y. & Al Helo, A. (2013). The Marginalized and the Right to Adequate Housing: Analytical
study of housing policies in Egypt. Center for Arab Woman for Training and Research CAWTAR / Ford Foundation, Tunisia. ISBN: 978-9973837-47-9
10
ESCWA (2013), The Arab Millennium Development Goals Report: Facing Challenges and Looking Beyond 2015, p. 13. Available from:
http://www.escwa.un.org/sites/arabmdg13/E_ESCWA_EDGD_2013_1_Summary_E.pdf
11
International Planned Parenthood Federation, Ending Child Marriage, p. 7. Available from:
http://www.musawah.org/sites/default/files/662_filename_endchildmarriage.pdf
12
Ibid. p. 22.
13
Musaiger (2007), Overweight and Obesity in the Arab Countries. Available from:
http://www.acnut.com/v/images/stories/pdf/overweight_and_obesity_in_arab_countries.pdf
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مناطق أنماط السكن المتدني في الحضر تكون في مواقع مركزية جيدة االتصال بفرص كسب الرزق والخدمات العامة
ووسائل االنتقال المتنوعة.
من العوامل السياسية التي تزيد من ضعف الفقراء ،سوء أو عدم االتصال للمعلومات والمعرفة؛ قلة الوعي العام؛ سوء
االتصال بالقوة السياسية.

المجاالت اإلقتصادية














ترتبط الالمساواة االقتصادية ارتباطا ً وثيقا ً بانعدام المساواة بين الجنسين في المجتمع.14
وبسبب افتقار القدرات نجد أن معظم النساء من الفئات الفقيرة يعملن في القطاع الالرسمي ،حيث يقمن بتأدية خدمة أو
15
صناعة منتج يدوي وبيعه.
في العديد من الدول العربية تكون المرأة هي المعيلة األساسية لألسرة ،إال أنها تواجه صعوبات لتأمين ملكياتها مما
يعيقها للجوء لتمويالت مالية .ففي مصر تقدر األسر التي تعيلها المرأة بالخمس ، 16وفي لبنان تمثل األسر المعيشية
التي ترأسها المرأة  %15..من األسر المعيشية  .17وفي جنوب السودان تمثل  %.1من األسر المعيشية .18
أثبت المنتدى العالمي االقتصادي أنه لم تحقق أي من الدول العربية المساواة في األجر بين الجنسين .فالمملكة العربية
السعودية تصنف المركز الـ  11.عالميًا واألخير بين الدول العربية حيث تقدر نسبة أجر المرأة للرجل بـ 1.4.
(وذلك غالبا ً ينطبق على العمالة الوافدة) ،كما أن لبنان والمغرب من الدول األقل تحقيقًا لتلك المساواة .أما قطر فتأتي
19
في المركز الثالث عالميًا واألول على الدول العربية حيث تقدر نسبة أجر المرأة للرجل بـ .1..1
تشغل المرأة حيزاً في سوق العمل أقل بثالث مرات من حيز الرجل .كما أن النساء ال يتمتعن بالعمل في أعمال ذات
قيمة عالية ،فيشغلن أقل من خمس األعمال المدفوعة خارج نطاق األعمال الزراعية .ارتفعت تلك النسبة ببطء دوليًا
من  2.إلى  ،%51وعلى مدار آخر عقدين ارتفعت النسبة المحلية لدول الخليج والمغرب العربي ً
قليال ،إال أنها
20
انحدرت في دول المشرق العربي والشريط الجنوبي العربي.
العوامل السابقة تدفع المرأة للعمل في القطاع الالرسمي الذي يعرضها للضعف ،انعدام األمن الوظيفي ،واألجر
المنخفض . 21كما أن العمل في القطاع الالرسمي ال يضمن تأمينات صحية أو معاشات وغيرها من الفوائد
االجتماعية ،22باإلضافة إلى أنه القطاع األكثر تأثرًا وتضررًا بعد أية أزمة إقتصادية  .23ففي مصر تقدر
نسبة النساء الالئي يعملن في القطاع الالرسمي  %54من إجمالي العاملين بهذا القطاع مقابل  %35من النساء
24
العامالت في القطاع الرسمي .
تواجه المرأة العديد من التحديات أثناء محاولة إنماء عمالهن الخاصة ،وذلك بسبب تحديات التمويل المالي المرتبط
بضعف حقوق تملك األراضي والحيازة وأيضًا النظرة السائدة أن الرجل هو معيل األسرة ولهذا ترفض البنوك إمدادها
25
بالتمويالت.
تؤثر مشكالت التنقل على عمل المرأة العربية ،أثبت دراسة في سنة  311.في صنعاء -اليمن أن أعلى نسبة للنساء
العامالت ( )%14وجدت في األحياء القديمة حيث تتوفر بنية أساسية لالنتقال وبحالة جيدة ،أما أقل نسبة ( %.نساء
14

UN HABITAT III (2015), Issue Paper 1: Inclusive Cities
Shehayeb, D. (2010), Global Assessment of the Status of Women’s Empowerment and Gender Mainstreaming in Local Governance: Arab
States. Unpublished background report to UN HABITAT.
16
Ibid. p. 60.
17
Ibid, p. 183.
18
)International Organization of Migration (IOM
19
World Economic Forum (2014), Gender Gap Report, p. 65. Available from:
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
20
ESCWA (2013), The Arab Millennium Development Goals Report: Facing Challenges and Looking Beyond 2015, p. 13. Available from:
http://www.escwa.un.org/sites/arabmdg13/E_ESCWA_EDGD_2013_1_Summary_E.pdf
21
Economic Research Forum for the Arab Countries (2000), The Labor Market and Poverty in the Arab World. Available from:
http://www.erf.org.eg/CMS/uploads/pdf/1185360597_labor1.pdf
22
Economic Research Forum for the Arab Countries (2000), The Labor Market and Poverty in the Arab World. Available from:
http://www.erf.org.eg/CMS/uploads/pdf/1185360597_labor1.pdf
23
UNEP (2005), Mainstreaming Gender in Environmental Assessment and Early Warning, p. 36. Available from:
http://www.unep.org/dewa/products/publications/2005/Mainstreaming_Gender.pdf
24
Shehayeb, D. (5101), Global Assessment of the Status of Women’s Empowerment and Gender Mainstreaming in Local Governance: Arab
States. Unpublished background report to UN Habitat.
25
The World Bank (2012), SMEs for Job Creation in the Arab World. Available from:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1115c70045539e51af04afc66d9c728b/SMEs+for+Job+Creation+in+the+Arab+World.pdf?MOD=AJP
ERES
15
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عامالت فقط) وجدت في األحياء الواقعة في أطراف المدينة حيث الطرق األساسية وعبور المشاة واألرصفة والولوج
لمحطات التنقل مازالت غير متوفرة أو صعبة الوصول إليها .26
وبما أن معدالت تنقل المرأة أقل من معدالت تنقل الرجل في بعض الدول العربية مثل مصر ،ارتبط ذلك بتسهيل
توظيف الرجال في سوق العمل واالتصال بفرص عمل ذات رواتب ثابتة نظرًا لحريتهم في التنقل الجغرافي ،بينما يحد
التنقل الجغرافي مثل تلك الفرص للنساء مؤديًا لفارق جنساني في كل من معدالت التنقل وفرص كسب الرزق
27
واالتصال بالعمل.

مجال األمان














تعاني المرأة في المدن العربية من مخاطر عديدة منها حوادث السيارات والمخاطر الصحية بسبب سوء حالة الرصف
وحالة األرصفة وطفح الصرف الصحي وخاصةً بالنسبة للسيدات الالئي يجرن عربة الطفل أوعربة التسوق.
بالنسبة للعنف والتحرش الجنسي ،فإن الظاهرة األكثر شيوعا ً التي تهدد أمان وراحة المرأة العربية في الفراغ العام هو
التحرش الجنسي باللسان أوال ً ثم باللمس ،ثم أقل شيوعا ً من دول أخرى يأتي العنف البدني والخطف واالغتصاب
والقتل (مرجع) ولكن يتم اللوم على المرأة في حالة وقوع حادث في الفراغ العام مثل موقف تحرش أو غيره لمجرد
وجودها في الفراغ العام أو في وقت متأخر من الليل.
ضعف التواجد األمني بالمناطق الالرسمية وتحكم مجموعات من الـ “بلطجية” فى الشوارع والفراغات األكثر عمومية
(التي ال يمارس فيها المجتمع المحلي الرقابة المجتمعية) والتي غالبا ً ما تستغل لكسب الرزق غير المشروع يمثل عبئا ً
على المرأة ومصدر خوف من الجريمة.28
أثبتت الدراسات أن اإلحساس بعدم األمان أو الخوف من الجرائم يزداد بقوة لدي المرأة مع تعرضها للعنف البدني
والجنسي داخل نطاق مسكنها ، 29ويتركز هذا التهديد في الدول العربية في مساكن اإليواء العاجل ومخيمات الالجئين
السياسيين والطوارئ ،فهو نمط سكني في ظروف متشابهة من حيث اختالط أحوزة النوم على النوعين الجنسانيين
وينتج عنه التعرض للعنف البدني/الجنسي (سفاح القربى) %55.0 .من الالجئات الفلسطينيات في األردن تعرضن
لعنف قائم على النوع الجنساني ونتائج شبيهة بلبنان .يشترك في ذلك الخطر أي وضع تسكن فيه األسرة في غرفة
واحدة بدون دورة مياه خاصة .تقدر الدراسات أن  %1.من األسر المعيشية في مصر قاطنة في مسكن من غرفة
واحدة وتشمل تقاسم عددة أسر للشقة أو سكن غرف األسطح في األحياء الراقية (كانت مخصصة للخدم في زمن
سالف).
قاطني األحياء غير الرسمية األكثر فقرًا يزداد لديهم اإلحساس بعدم األمان ،وبشكل أكبر النساء منهمً ،
أوال لتهميشهن
بسبب النوع الجنساني وثانيًا بمستوى دخلهن المنخفض ،وعندما يكون النساء والفتيات ضحايا لإلخالء القسري (غالب ًا
ما يتصف بالعنف تجاه النساء واألطفال) ويتم ترحيلهن على أطراف المدينة مما يزيد من تهميشهن.30
قلة احتياطات األمان في الفراغات العامة يعرض أطفال الشوارع وخاصًة الفتيات لكل أنواع العنف ،ويدفع الفتيات
للعمل أو ممارسة الدعارة من أجل الحصول على السكن.
ال تتعدى نسبة الفتيات من أطفال الشوارع نسبة  ،%21وقد ينم هذا عن عدم رؤيتهن في الشوارع نظرًا لضعفهن
خاصةً الفتيات في سن المراهقة هن األكثر عرضة للخطر و/أو الممارسات السلبية؛ في مصر مثً ًال فتيات الشوارع
المعرضة لخطر الحمل  ،%...المعرضة للعنف البدني  ،%3...المعرضة الستغالل السلطات الشرطية ،%31.2
المعرضة لإلهانة  ،%41المعرضة لشرب الكحوليات ( %20.3المرجع)
العنف و اإلجرام العمراني القائم على النوع الجنساني (مثل التحرش الجنسي – االغتصاب – الخطف – اإلجبار على
العمل  )...يهدد الفتيات والنساء ويحد من تحركهن بحرية في المدينة.

26

United Nations Development Program (2010), Job Creation in the Arab Economies: Navigating Through Difficult Waters. Available from:
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper03-en.pdf
27
Priya (2011), Gender and Mobility in the Developing World, p. 15. Available from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf
28
Abdelhalim, K. & Shehayeb, D. (2011). Crime Prevention and Urban Development – The Case of Greater Cairo. In M. Shaw and V. Carli
(Eds.) Practical Approaches to Urban Crime Prevention. Proceedings of the Workshop held at the 12th UN Congress on Crime. Montreal:
2011, International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) & UNODC. ISBN: 978-2-921916-73-8. Pp. 59-78. Available from:
http://www.crime-prevention-intl.org/uploads/media/Proceedings_Final-Workshop-12th_UN_Congress_01.pdf#page=50
29
Whitzman, C. (2007). Stuck at the Front Door: Gender, Fear of Crime and the Challenge of Creating Safer Space. Available from:
http://epn.sagepub.com/content/39/11/2715.short
30
UNISDR (2015), Disaster Risk Reduction in the Arab Region, p. 6. Available from:
http://www.unisdr.org/files/45341_disasterriskreductionforresilience.pdf
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األمن من الكوراث:











العوامل البيئية وخاصة الكارثية منها مؤثرة على كل الفئات ولكنها تزيد من ضعف ا لفقراء وتؤكد قلة حيلتهم وبالتالي
تمس المرأة أكثر وتزيد من مشقتها مثل تصحر األراضي ،الزالزل ،الفيضانات ،األعاصير ،الجفاف ،العواصف ،ندرة
المياة وتهديدات أخرى 31.ورغم مضاعفة أعداد الكوارث الطبيعية عالميًا ضعفين منذ سنة  1..1إال أنها تضاعفت
32
ثالث مرات في اإلقليم العربي على مدار نفس الفترة.
معدالت الوفاة الناتجة من الكوارث الطبيعية بالنسبة للنساء الفقيرات تزيد عن معدالت الرجال لتصل ألربع وفيات
نساء مقابل وفاة رجل واحد .فالنساء الفقيرات أضعف من الرجال أمام تلك الكوارث بسبب نقص الموارد المادية أو
المالية وقلة فرص حيازة وتملك األراضي للنساء التي تحول دون اختيار مكان آخر للعيش أو إصالح منازلهن أو
اإلمداد والتخزين المالئم لألغذية .باإلضافة إلى الضعف الفيزيائي الناتج من التفرقة الجنسانية مثل الفرص المحدودة
33
للموارد والتنقل.
قاطني األحياء غير الرسمية واألكثر فقرًا يعتبروا غير جديرين بالتعويض – في حاالت اإلخالء القسري (بفعل كارثة
34
طبيعية أو غيره) مما يؤدي لعدم األمان بالحيازة.
من القضايا المؤثرة بشدة في حق المرأة في السكن الالئق هي إطالة إقامتهن في مالجئ اإليواء العاجل أكثر من الفترة
ً
فمثال في مصر ما زالت األسر القاطنة بمالجئ اإليواء العاجل منتظرة االهتمام من الدولة منذ
المؤقتة المسموح بها،
الستينيات .توجد في منشأة ناصر وحدها بالقاهرة  2111وحدة مسكن غرفة واحدة بحمامات مشتركة.
صعوبات التنقل بالنسبة للمرأة تضاعف من عواقب الكارثة ،فخير دليل على ذلك في الصومال بعد اإلصابة بسنتين من
الجفاف ،تعقدت مهام جلب المياة للمنازل بسبب سوء حاالت وسائل التنقل ،مما جعل النساء والفتيات يقضين رحالت
35
أبعد لجلب المياة وخروج  %51من الطالب من المدارس في المنطقة المتأثرة أغلبهم فتيات.
كما أن النساء أقل مرونة من الرجال من حيث تبديل مصادر الرزق ،وذلك بسبب تعدد مهامهن في المنزل بجانب
العمل وافتقارهن للوقت . 36فالنساء يعملن بالمنازل لكسب الرزق أكثر من الرجال ،فحينما يتضرر المنزل بفعل الكارثة
37
يتوقف عملهن .

31

Universitat Bonn (2004), Vulnerability and Poverty: What are the causes and how are they related?, p. 8. Available from:
http://www.zef.de/fileadmin/downloads/forum/docprog/Termpapers/2004_3a_Philip_Rayan.pdf
32
UNISDR (2014), Natural Disasters in the Middle East and North Africa, p. 1. Available from: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/06/000442464_20140306122711/Rendered/PDF/816580WP
0REPLA0140same0box00PUBLIC0.pdf
33
UNISDR, Making Disaster Risk Reduction Gender Sensitive, p. 42. Available from:
http://www.unisdr.org/files/9922_MakingDisasterRiskReductionGenderSe.pdf
34
UNISDR (2015), Disaster Risk Reduction in the Arab Region, p. 6. Available from:
http://www.unisdr.org/files/45341_disasterriskreductionforresilience.pdf
35
Priya (2011), Gender and Mobility in the Developing World, p.45. Available from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf
36
UNEP (2005), Mainstreaming Gender in Environmental Assessment and Early Warning, p. 26. Available from:
http://www.unep.org/dewa/products/publications/2005/Mainstreaming_Gender.pdf
37
Ibid, p. 36.
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قضايا المرأة العربية في نطاق الهدف
يناقش هذا الجزء التحديات والفرص التي تواجه المرأة العربية في العمران بدءا ً بالفراغ العام ،وهو العنصر العمراني الذي يشترك فيه
تأثير كافة العوامل السابق اإلشارة إليها ثم إمكانية التنقل به ثم خصوصيات منظومة السكن والمعيشة اليومية الرتباطها الوثيق بالمرأة.
سوف يتم مناقشة كل محور لشرح ارتباط العمران بقضايا المرأة والتأثيرات اإليجابية والسلبية على ظروفها مع بيان العوامل المؤثرة
التي يجب التغيير فيها أو الحفاظ عليها لصالح تحسين ظروف المرأة العربية بالحضر.

شكل ( )4العالقة بين الفراغ العام والتنقل ومنظومة السكن

ً
أوال :الفراغ العام
نعني بالفراغ العام في هذه الورقة كافة الشوارع والميادين واألرصفة والمسارات والحدائق العامة واألماكن العامة المفتوحة كاألسواق
ومحطات وسائل النقل وهو جزء مما تعتبره األمم المتحدة في أحدث تعريفاتها "األماكن العامة" ،والتي تشمل إلى جانب الفراغ العام
أماكن عامة مغلقة مثل المدارس العامة والمكتبات العامة وكافة الخدمات العامة 38.لألسف في الكثير من المدن العربية أدت األطر
القانونية الضعيفة المقترنة بسوء السياسات واإلرادة السياسية الضعيفة إلى تضاؤل الفراغ العام من خالل االستيالء على األراضي
العامة (المنتزهات العامة والمساحات الخضراء في الشوارع) واستغاللها ألغراض أخرى من طرف الجهات الخاصة أو أفراد
39
المجتمع أو الحكومة ذاتها .مثال ذلك قرارات تخصيص الشواطئ وضفاف األنهار التي سبق أن كانت ضمن الفراغات العامة للمدن.
تشترك الدول العربية في موروث عمراني يوجد فيه التفرقة بين الجنسين في بعض الفراغات المعمارية (في المسكن – في
الجامع...إلخ) ،امتد هذا الفكر أحيانا ً في بعض الدول العربية ليحكم الولوج للفراغ العام واألماكن العامة ،حيث لجأت بعض البالد مثل
السعودية إلى توفير الخدمات اإلدارية العامة في أماكن مخصصة للمرأة فقط  ، 40كما حدث في وسائل المواصالت .وظهر هذا الحل
في بعض األماكن العامة الترفيهية كالشواطئ .ولكن هذه االزدواجية ال يجب أن تؤخذ كحل دائم للفراغات العامة ،فهي تعكس تيارات
فكرية وقيم مجتمعية ثقافية متغيرة مع الزمن ال يجوز أن تقوم عليه تخطيط الفراغات العامة في المدينة.

38

UN HABITAT III (2015), Issue Paper 11: Public Space p.2.
UN HABITAT III (2015), Issue Paper 11: Public Space p.4.
40
Shehayeb, D. (5101), Global Assessment of the Status of Women’s Empowerment and Gender Mainstreaming in Local Governance: Arab
States. Unpublished background report to UN Habitat, Nairobi, Kenya.
39
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في الكثير من الحضارات تاريخيا ً كانت الرقابة األسرية على حرية المرأة والفتاة تفوق الرقابة على الرجل كما هو الحال في المنطقة
العربية ،ولكن طالما كان الفراغ العام يعطي للمرأة فرصة أن تبقى مجهولة الهوية بالنسبة للعامة ،41كانت األماكن العامة مالذا ً لها
للهروب من الرقابة .يمتد هذا االحتياج إلى العصر الحالي وتزيد أهميته لدى المرأة العربية ،فهي الزالت مرتبطة بالرجل في حياتها،
من حيث المسئولية عن صحتها والحفاظ على كرامتها وأمانها من المخاطر والمهانة . 42فنجد على سبيل المثال أن الفتاة المصرية ال
تتردد على األنشطة الترفيهية (نشاط موسيقي – أنشطة ثقافية ومزارات سياحية ومطاعم) داخل الحي الذي تسكن به حتى ال يتم
التعرف عليها ويتناول المجتمع المحلي سيرتها على األلسنة ،وأنها تفضل أن تذهب إلى أبعد األماكن العامة للترويح عن النفس
بمفردها أو مع زميالتها ،مما قد يكلفها عبئا ً ماديا ً وإضاعة للوقت ومجهود بدني إضافي .43كذلك في المغرب أثبتت دراسة أن تطلع
الفتيات للخروج من رقابة المجتمع المحلي واالنتقال إلى أحياء أخرى عند الزواج .44ف الحماية التي يوفرها المجتمع المحلي في األحياء
السكنية الشعبية التي تستديم فيها أساليب الحياة والقيم والتقليدية ولترابطها االجتماعي الوطيد ،ويمثل ذلك للفتاة والمرأة العربية سالحا ً
ذو ح ّدين ،فهو يوفر الحماية من ناحية –ظهرت آثارها اإليجابية في أحداث الربيع العربي -ومن ناحية أخرى فهو تطفل على
خصوصية وحرية الفتاة الشخصية .هناك بالد مثل السعودية ال تعطي فرصة الحرية من الرقابة االجتماعية للمرأة فتمنع خروج
النساء بدون " ِمحرم" مصاحب لها استناداً على أن ذلك يوفر األمان للمرأة ويصون كرامتها ولكن على حساب حرياتها الشخصية.
وجود الورش الحرفية والصناعات اليدوية واألسواق التقليدية في المناطق الشعبية في قلب المدن التاريخية في المدينة العربية
وامتداداتها في المناطق الالرسمية التي تتبع نفس األنساق االجتماعية  -االقتصادية والعمرانية 45يؤدي إلى زيادة تواجد الذكور من
الحرفيين وأصحاب المحال التجارية في الفراغ العام ،مما قد يسبب حاالت تحرش ضد المرأة ،ولكن يجب التمييز بأن هذا ال يحدث مع
النساء والفتيات من أهل المنطقة ،ولكن قد يحدث مع النساء والفتيات الزائرات أو الالتي يتسوقن في المنطقة.
من أهم شروط استخدام المرأة للفراغ العام هو األمان (شكل  ،)2ولتحقيق األمان كثيراً ما تفرض المرأة على نفسها محددات وقائية
تحد من حركتها بالمدينة ،مثل عدم الخروج ليال ً أو اصطحاب رجل أو فتى من األسرة أو الجيرة خالل الرحلة.46
يساعد جودة تصميم وصيانة الشوارع والفراغات العامة وإدارتها على خفض معدالت الجريمة والعنف(. 47تزداد فرصة الجرائم في
الفراغات العامة غير المرئية كالمقابر واألنفاق وكباري المشاة أعلى الطرق والسكك الحديدية ودورات المياه العامة) .أشارت دراسة
نوعية لمنطقة الرسمية بالقاهرة الكبرى أن الخوف من الجريمة والتحرش ضد المرأة يزداد في الشوارع المح ّدة للمنطقة وهي
الشوارع األكثر عمومية مقارنة بالشوارع الداخلية للحي التي يتواجد فيها السكان ويقوموا بدور فعال في تقليل فرصة الجريمة من
48
خالل المراقبة الطبيعية.
لحيوية الفراغ العام عالقة مباشرة مع الكثافة وتعدد االستخدامات والمزيج االجتماعي ( .49)social mixمن أوجه القصور الرئيسية
في تخطيط وتصميم الفراغ العام هو قصور في تصور الوظائف أو األدوار المتعددة التي يؤديها الفراغ العام ،باإلضافة إلى استيعاب
حركة األشخاص والبضائع وشبكات البنية التحتية ،يحتوي الفراغ العام على أنشطة مرتبطة بحياة المجتمع وسبل معيشة الفقراء (باعة
شارع) والتجارة ،50والترفيه والترويح عن النفس والتعلّم.
يقدم الفراغ العام فرصا ً كثيرة للعمل لسكان الحضر األكثر فقراً حيثما يمكن القيا م ببيع في الشارع مثل بيع المأكوالت والمشروبات
والسلع التكميلية الصغيرة ،أو تقديم خدمة للمارة ،وقد يكون الكثير من هذه األعمال الرسمي .51في البالد العربية وخاصة في قلب
41

Reiker, M. (2010). Reflections on the Gendering of Modern Urban Space. Gender, Cities and Local Governance in the Arab World and in
the Mediterranean Region. International conference by CEDEJ, held in Cairo 14-15 April 2010.
Rizzo, H. (2010). Creating Community around Human Rights: The anti-sexual harassment campaign in Egypt. Gender, Cities and Local
Governance in the Arab World and in the Mediterranean Region. International conference by CEDEJ, held in Cairo 14-15 April 2010.
43
Shehayeb, D., Sabry, S. & Al-Helo, A. (2011). Qualitative Baseline Study in Al-Darb Al-Ahmar. Unpublished report as basis for planning
Phase III of the ADAA Revitalization Project started by the Agha Khan Cultural Services-Egypt.
44
Semmoud, N. (2010). Urban Living Liberates Women. Gender, Cities and Local Governance in the Arab World and in the Mediterranean
Region. International conference by CEDEJ, held in Cairo 14-15 April 2010.
45
Guenter Meyer (2008). Survival Strategies of Small-scale Manufacturing in the Informal Settlements of Greater Cairo: Results from a
Long-term Study. International Symposium “Exchanging Global and Egyptian Experience in Dealing with Informal Areas within the Wider
Urban Management Context” Cairo, 14 – 15 October 2008.
46
Priya (2011), Gender and Mobility in the Developing World, p. 15. Available from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf.
47
UN HABITAT III (2015), Issue Paper: Safer Cities.
48
Abdelhalim, K. & Shehayeb, D. (2011). Crime Prevention and Urban Development – The Case of Greater Cairo. In M. Shaw and V. Carli
(Eds.) Practical Approaches to Urban Crime Prevention. Proceedings of the Workshop held at the 12th UN Congress on Crime. Montreal:
2011, International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) & UNODC. ISBN: 978-2-921916-73-8. Pp. 59-78. Available from:
http://www.crime-prevention-intl.org/uploads/media/Proceedings_Final-Workshop-12th_UN_Congress_01.pdf#page=50
49
UN HABITAT III (2015), Issue Paper 11: Public Space p.3.
50
Ibid. P.2.
51
UNHABITAT (2009). Planning Sustainable Cities. Global Report 2009. Nairobi Kenya: UN Habitat
42
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المدن القديمة حيث تكثر الصناعات اليدوية والحرفية ،يمتد العمل اليدوي طبيعيا ً في الشوارع والفراغ العام لالستمتاع بالمناخ المعتدل
وزيادة رقعة العمل ،ويساعد هذا النسق على توطيد العالقات االجتماعية في المنطقة وإشباع االحتياج لل َون َس والمعرفة (معرفة أخبار
المنطقة وفرص الرزق) .وفي مناطق المدن التي يطغى عليها نمط المعيشة الريفي ويزيد فيها مكوث المرأة في المسكن ،تتحول
الفراغات العامة في جوار المسكن إلى ساحة يتصارع عليها السكان (أغلبهم من النساء القاطنات بالدور األرضي) لالستحواذ على
جزء من الفراغ العام إلقامة نشاط لكسب الرزق حيثما أتيحت فرصة وجود مارة من ذوي القدرة الشرائية بهذا الفراغ 52.إذا كان
الفراغ العام جوار المسكن ال يمكن استغالله ألي نشاط اقتصادي يكون البديل استغالله في أنشطة حياتية سكنية أو اجتماعية بين
الجيران ،ويناقش ذلك بالتفصيل في الجزء الخاص بـ "المعيشة اليومية".
الفراغ العام يتيح فرصة للترويح عن النفس للرجل والمرأة ويشمل السير والجلوس في أماكن عامة وتناول المشروبات والمأكوالت
الخفيفة .يعتبر التسوق أحد األنشطة الترفيهية المستحبة لدى المرأة عن الرجل .الفراغات العامة والشوارع التي تتيح فرصة التسوق
الذي يتخلله تناول المأكوالت الخفيفة زهيدة الثمن سيراً على األقدام في مجموعات (نساء وفتيات فقط أو نساء وأطفال أو مختلطة) هي
أهم مقاصد المرأة للترويح عن النفس.

شكل ( )2المرأة والفراغ العام
من األدوار التي يؤديها الفراغ العام أيضا ً هي التعلم واكتساب خبرات حياتية واجتماعية ،فسير األطفال إلى المدرسة يوميا ً يعلم النشأ
التعامل مع اآلخرين والحرص من المخاطر واكتساب المعرفة العامة .53تشير الدراسات إلى أن السير على األقدام يعرض الشخص
54
إلى مصادر معرفة متعددة ومنها معرفة المجتمع المحلي ومنها معرفة عامة ثقافية واجتماعية وحياتية.
يأتي بعد ذلك أهمية التوزيع الجغرافي للفراغ العام .في المدينة العربية القديمة كانت الخدمات وفرص العمل والترفيه كلها متواجدة في
نطاق يمكن للمرأة أن تصل إليه سيرا ً على األقدام ،وبرغم العادات والتقاليد التي كانت تملي على النساء االحتجاب عن أبصار الرجال
كانت المرأة العربية متواجدة في الفراغ العام ،وكانت البيئة العمرانية تأخذ ذلك في الحسبان ،فعلى سبيل المثال كان مدخل “الح ّمام
52

رسالة دكتوراة الشيماء أبو المكارم  .نحومنهج لتصميم الفراغات العمرانية في مصر )5102( .الشيماء أبو المكارم فرج في العلوم الهندسية (الهندسة المعمارية) جامعة الزقازيق
53

Darwish, N. Gabr, H. & Shehayeb, D. (2015). Active School Travel in Cairo. International Conference on Improving Sustainability Concept
in Developing Countries, to be held in Cairo, Egypt , from the 5th to the 7th of December 2015.
54
Shehayeb, D. (1995). An Integrative Approach to the Design and Evaluation of Public Spaces. Unpublished Ph.D. dissertation at the
University Of Wisconsin Milwaukee.
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التقليدي” ) وهو أحد أماكن التقاء النساء للترويح عن النفس والتفاعل اإليجابي -وللرجال أيضا ً في توقيت آخر أو في مبنى مستقل)-
يراعى أن يكون محجوبا ً عن الشوارع األكثر عمومية بالمدينة حتى ال يالحظ المارة دخول وخروج النساء من المبنى ،55اندثرت هذه
المباني وأساليب الحياة ،ومع أسس التخطيط من عصر الحداثة في القرن العشرين أصبحت الخدمات والعمل والتسوق والسكن في
أقطاب متباعدة في المدينة.
إلى جانب التحديات التي تواجهها المرأة العربية في وسائل المواصالت والحركة إال أن تخطيط المدن كثيراً ما يساهم في إبعاد المرأة
عن الفراغ العام .فمن المؤثرات السلبية التخطيط غير المدمج لالستعماالت ،وهو الذي يقضي بفصل االستعماالت الصناعية عن
السكنية عن التجارية بأسلوب ساذج يتعارض مع طبيعة احتياجات اإلنسان والحياة المجتمعية ،فتنتج عنه فراغات عامة ال يتوافر فيها
شروط الحيوية واألمان وسهولة الوصول ، 56وهي الشروط الواجب توافرها إلتاحة الفرصة للنساء والفتيات الستخدام الفراغ.
تشتهر المدينة العربية القديمة باألسواق المتخصصة في شوارع وأماكن عامة مغطاة ،ويستمر هذا النمط العمراني في استقطاب المرأة
العربية لقضاء االحتياجات والترويح عن النفس .يعتبر امتداد المحال التجارية والورش الصغيرة من جانبي الطريق على الفراغ العام
من سمات الشوارع التجارية واألسواق العامة في المدن العربية  .57 58 59هذا االستحواذ على الفراغ العام له العديد من التبعيات ،حيث
يزيد من حيوية الشارع وبالتالي يحقق األمان للمارة وللمرأة على وجه الخصوص ،ومن ناحية أخرى قد يعرقل الحركة لدرجة قد
تكون خطرة في حالة الحوادث مثل الحريق .وجود باعة الشارع يشكل نوع من أنواع الترفيه للمشاة والمشترين ،ويساهم وجودهم في
حيوية الشوارع ويمثل أيضا ً نوع من أنواع التوظيف الذاتي خاصة للفئات التي ترتفع فيها نسبة البطالة خاصة ً للشباب والسيدات،
بينما عند زيادة الباعة عن معدالت الشراء المطلوبة يصبح المكان طارد للمشتري ،فيؤثر سلبًا على البائع والمشتري والفراغ العام.
وجد مؤخرا ً نمط السوق التجاري الترفيهي المتكامل المغطى (المول) ،وانتشر باألخص في دول منطقة الخليج العربي هروبا ً من
المناخ شديد الحرارة معظم السنة .ولكن هذا النمط يحتاج إلى مساحات أرض واسعة من األماكن العامة ،فيتواجد عادةً على أطراف
الكتلة العمرانية في مواقع ال تصل إليها وسائل المواصالت في معظم األحيان ،وبالتالي يحتاج إلى سيارة خاصة للوصول إليها.
يتعارض التسوق في المركز التجاري (المول) مع القدرة االقتصادية للكثير من فئات المجتمعات الحضرية في المدن العربية،
فتقصيهم من هذه األماكن ،وخاصةً المرأة التي يقل اعتمادها على السيارة الخاصة حتى إذا امتلكت األسرة سيارة (السعودية على سبيل
المثال ال تسمح للنساء بقيادة السيارات).
ينادي الهدف الحادي عشر بالفراغات العامة المتاحة للجميع على السواء تؤكد سهولة الوصول والتنوع والكثافة العالية واألنشطة
المتنوعة ،ويجب مراعاة وجود كل هذه العوامل لتحقيق شرط األمان ،فهناك فراغات عامة كثيرة في المدن األوروبية تتمتع بسهولة
الحركة للمعاقين واإلضاءة الجيدة والتجميل ،ولكنها غير مأهولة ،أو بها عنصر مثل نفق أو جسر علوي أو شجر كثيف يحجب
الرؤية ،وتمثل هذه الفراغات ا لعامة أعلى خطورة على المارة ،والخطورة هنا ليست فقط من التحرش ،لكن من الخطف
أواالغتصاب.60
ولألسف فإن هناك الكثير من المدن العربية في نهجها للتقدم وتشجيع االستثمارات واالنتعاش االقتصادي تسعى إلى زيادة سرعة
الحركة لألفراد والبضائع من خالل إنشاء الطرق العلوية ا لتي تخلق تحتها وعلى جانبي كل مخرج منها فراغات عامة سلبية أي ذات
خصائص تزيد من فرصة السلوك السلبي والخطورة الداهمة للمشاة وخاصةً المرأة

55

Shehayeb, D, & Sabry, S. (2010). Survival of the Mediterranean Hammam in Contemporary Societies: Threats and Potentials. HBRC
Journal – Special Issue on Revitalizing Historic Buildings. December 2010.
56
Shehayeb, D. (5114). Advantages of Living in Informal Areas. In R. Kipper, M. Fischer (eds.) Cairo’s Informal Areas Between Urban
Challenges and Hidden Potentials: Facts, voices, visions. GTZ: Cairo, Egypt: pp. 35- 43. http://www2.gtz.de/dokumente/bib/gtz20090424en-cairo-informal-areas.pdf
57
Nagati, O. and Stryker, B. (2013). Archiving the city in flux. Cairo: Cluster. ISBN:978-0-615-91141-0
58
Shehayeb, D., Sabry, S., Hafez, Y. & Al Helo, A. (5105). ‘Living and Working in Historic Cairo: Sustainability of commercial and productive
activities in Historic Cairo.’ Sector study for the “Urban Regeneration Project for Historic Cairo” (URHC) Cairo: UNESCO World Heritage
Centre. www.urhcproject.org/studies
59
Shehayeb et al (2014). Citadel – Neighbourhoods Reintegration Project: Research-based urban design proposal for Sayeda Aisha Market
Area. Sector study for the “Urban Regeneration Project for Historic Cairo” (URHC) Cairo: UNESCO World Heritage Centre.
www.urhcproject.org/studies.
60
UN HABITAT III (2015) Issue Paper: Safer Cities
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ثانيًا :إمكانية التنقل
الحركة والتنقل مهمين للمرأة للوصول للفرص والخدمات وتشمل الماء والغذاء واالحتياجات المعيشية (اليومية – االسبوعية –
الموسمية)  -التعليم والتنمية البشرية والثقافة  -الخدمات الصحية  -الخدمات االجتماعية واإلدارية  -العمل وفرص كسب الرزق –
الترفيه والترويح عن النفس .من الجدير بالذكر أن الكثير من مناطق السكن المتدني (العشش وغرف األسطح ...إلخ) في مواقع متميزة
في قلب المدن من حيث اتصالها بالفرص والخدمات (القرب وإمكانية السير ووجود تنوع في وسائل االنتقال) ،ويكون ذلك أحد أهم
أسباب تحمل السكان للظروف المعيشية الصعبة في مقابل سهولة الحركة وإمكانية الوصول إلى المقاصد المختلفة ويشهد ذلك االختيار
ألهمية التنقل على كافة األصعدة.
التوزيع الجغرافي للخدمات وتخطيط استعماالت األراضي عامل مؤثر في الحد من المسافات للوصول للخدمات والسلع وفرص العمل
أوضحت الدراسات النوعية أن السبب الرئيسي إلنخفاض نسبة تعليم اإلناث في الريف المصري هو خوف األسرة على الفتاة من
مخاطر خالل الرحلة إلى المدرسة 61وليس كما كان مفترض أن األب ال يريد اإلختالط بالجنس اآلخر .ويتكرر هذا السبب في بعض
األحياء الالرسمية التي تفتقر عا ًدة للخدمات التعليمية وينعدم فيها التعليم الثانوي تقريبًا62 .تبين الدراسات أيضًا أن حرص الرجال في
األسرة )األب واألخ( على حماية اإلناث من أفراد األسرة من التحرش خالل الرحلة هو أول األسباب وراء حث اإلناث على المكوث في
المسكن وعدم العمل إذا سمحت الظروف االقتصادية بذلك ،63فالحفاظ على كرامة النساء والبنات من مقومات الرجولة لدى الرجل
العربي 64.يعضض ذلك دراسة أخيرة عن استخدام المرأة والفتاة لحديقة األزهر بالقاهرة وهي حديقة عامة )متوسط  3211زائر في
اليوم الواحد و 32111في األعياد القومية)  ،حيث أظهرت الدراسة النوعية مع سكان األحياء المجاورة أن الرجال في األسرة يشجعون
النساء والفتيات على استخدام الحديقة ،أحيا ًنا لدرجة عدة مرات إسبوعيًا واالستمتاع بفوائدها الترفيهية والصحية ،والسبب الرئيسي هو
65
مالصقة مداخل الحديقة من األحياء السكنية التي يعتبرونها آمنة لحركة المرأة والفتاة.
يتميز الرجال والنساء في المناطق الحضرية بأنماط مختلفة من السفر .إذ تميل النساء إلى القيام برحالت أكثر ،ولكن لمسافات
أقصر . 66وقد برزت قضايا التحرش الجنسي والسالمة واألمان فيما يتعلق بالنساء الالتي يستخدمن النقل العام أو يقمن بالسير على
األقدام برغم إعتمادها األكبر على هاتان الوسيلتان .فاألمان هو أهم شرط تسعى إليه المرأة لتحقيقه في اإلنتقال من مكان إلى آخر.
يتدخل عامل األمان في إختيار المسار وتوقيت القيام بالرحلة ووسيلة االنتقال مما.
يضاف إلى األمان شرطان هما توفير الوقت وتوفير المال ،حيث قد تزيد مصروفات النساء المادية على االنتقال عن الرجال لتوفير
األمان وقد يصل أن يتسبب في إلغاء االنتقال تماما ً إذا كانت المجازفة عالية .ومن ناحية أخرى تتحمل المرأة العربية قدر من التحرش
والخوف الدائم منه في سبيل توفير المال ،ففي حالة األم العاملة كثيرا ً ما تخفي عن زوجها هذا التهديد حتى ال يمنعها عن العمل الذي
يضيف إلى دخل األسرة وباألخص في الشق المنصرف على األطفال .فالمرأة العاملة تعمل خارج المسكن وداخله بالتالي يزيد لديها
أهمية توفير الوقت وعدم إضاعته في الحركة من مكان إلى آخر ألنها تعاني من افتقار الوقت .67 68 Time poverty
سياسات تخطيط الحركة في العالم العربي لصالح الرجل صاحب السيارة الخاصة ،فنادرًا ما يؤخذ في الحسبان اعتبارات المرأة
ومتطلباتها في تنظيم الوقت وتوفير األمان والمال فهي سياسات ال تأخذ في االعتبار أي مستخ ِدم ويشمل ذلك كافة المشاة والفقراء من
الرجال والنساء واألطفال والمسنين والمعاقين من الجنسين.
في حين أن النقل هو عامل تمكين للنشاط االقتصادي والتواصل االجتماعي ،إال أن االنحياز نحو التخطيط لوسائل النقل اآللية الفردية
(السيارة الخاصة) بدال ً من التركيز على إمكانية الوصول قد أدى إلى زيادة الكيلومترات التي يقطعها المسافرون للفرد الواحد وزيادة

61

Gender Education Initiative in Egypt. UNICEF
75
شهيب وحافظ ( )5100ورقةعمل موجهة للمنظمات غيرالحكومية للضغط على صانعي السياسات اإلسكانية الموجهة للفئات المهمشة.المركز العربي ألبحاث وتدريب المرأة
العربية -تونس
63
Shehayeb, D., Sabry, S. & Al-Helo, A. (2011). Qualitative Baseline Study in Al-Darb Al-Ahmar. Unpublished report as basis for planning
Phase III of the ADAA Revitalization Project started by the Agha Khan Cultural Services-Egypt.
64
Rizzo, H. (2010). Creating Community around Human Rights: The anti-sexual harassment campaign in Egypt. Gender, Cities and Local
Governance in the Arab World and in the Mediterranean Region. International conference by CEDEJ, held in Cairo 14-15 April 2010.
65
Shehayeb et al. (2015). Park Impact Monitoring System: Measurement of park impact on catchment area. Unpublished report to the
AgaKhan Development Network, Geneva.
66
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 19: Mobility
67
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http://www.unep.org/dewa/products/publications/2005/Mainstreaming_Gender.pdf
68
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المرور ضمن محاولة التصدي لالزدحام ،مما أدى إلى وضع كالحلقة المفرغة .69باإلضافة إلى ذلك يتعارض هدف رفع كفاءة النقل
اآللي إلنعاش االقتصاد وجذب االستثمارات مع تحقيق الحركة للمرأة واآلخرين من المشاة ،فتشهد المدن في الكثير من الدول تطورات
عمرانية ومشروعات في مجال الحركة سعيا ً نحو استيعاب أكبر عدد من المركبات اآللية وتوفير وقت الرحالت التي تربط المدن
بأطرافها المنتجة وذلك من خالل بناء المزيد من الطرق السريعة والبنية التحتية مثل الجسور العلوية ،التي تتعارض ومتطلبات السير
اآلمن على األقدام وتكون بمثابة حواجز للحركة غير اآللية وينتج عنها فراغات عامة سلبية بدورها تزيد فرص العنف والتحرش ضد
المرأة .70
من المؤثرات السلبية على تيسير حركة المرأة أيضا ً القصور في إدارة العمران والذي يرتبط بخلل في الحكومة بشكل عام .فعلى سبيل
المثال سوء حالة الطرق والشوارع وبالتالي الحركة في المدن العربية نتيجة مباشرة لغياب التنسيق وعدم تكامل القرارات القطاعية
فيما يخص تخطيط وإدارة المرافق والبنية التحتية والمرور وجهاز الشرطة التي تتسبب في عرقلة الحركة اآلمنة وزيادة المخاطر
والجهد والوقت المبذول في االنتقال 71 .القصور في جمع المخلفات من نقاط التجمع في الشوارع والفراغ العام من المظاهر التي تؤثر
سلبًا على الحركة خاصةً بالنسبة للمشاة ،وبما أن اعتماد المرأة على السير على األقدام كبير في األحياء السكنية؛ تزيد هذه المشكلة في
األحياء الشعبية الرسمية والالرسمية التي يقل فيها موارد وإهتمام اإلدارة المحلية بالسكان مما يعرض المرأة لمخاطر صحية إضافية.
ترجع النقطتان السالفتان أيضا ً إلى القصور في قدرة السلطات المحلية في وضع الخطط التي تستجيب إلحتياجات المجتمع والسياق
المحلي وتنفيذ تلك الخطط وإدارتها 72 .يتمثل هذا القصور في مجال القدرات البشرية والموارد والنظام ذاته .ومما يزيد من تفاقم
المشكلة عدم إقناع القادة وصناع القرار بأهمية فهم األمور بأسلوب علمي وقيمة المعرفة ودقة البيانات ودور التخطيط المتكامل في
الوصول إلى األهداف المرجوة.
ما بين التمدد غير المخطط للمدن وعقود من التخطيط والتصميم العمراني المتركز على السيارات أصبحت المدن مترامية األطراف،
تجبر الناس على االنتقال مسافات إضافية ومع االفتقار لوسائل النقل العام المستدام والتخطيط للحركة المتمحورة حول اإلنسان يزيد
االزدحام والتلوث الهوائي والحوادث .في حين أن قلب المدن العربية واألحياء الرسمية القديمة يتمتع بالنمط العمراني المدمج والمرتبط
الذي يسهل فيه الحركة والتنقل سيراً على األقدام ويقل فيه االعتماد على السيارة .كما تقترن االمتدادات الالرسمية للمدن العربية
بالنمط العمراني في المدينة القديمة عبر عدة عوامل فنجد أن الحركة سيرًا على األقدام داخل هذه األحياء أكثر سهولة عنها في
االمتدادات العمرانية المخططة ،73التي تتسم بالكثافات المنخفضة وتناثر وندرة الخدمات اليومية المعيشية وتعاني من عدم التكامل
بسبب نشأتها على هيئة مشروعات مجزأة وأحيانًا خاصة ومسوَّرة ،مما يفقد النسيج العمراني سمة "الحضر" وينتج نسيج عمراني
مكون من جزر سكنية مرتبطة بطرق سريعة وليست شوارع بم فهوم حضري .تمثل هذه الطرق بيئة تزيد فيها المخاطر على المرأة.
فهي غير مزودة بأرصفة وال يوجد بها مراقبة طبيعية وتفتقر لوسائل المواصالت العامة ويكون االعتماد فيها على الوسائل الالرسمية
التي تفتقر هي بدورها للمرافق واالنضباط الموفِّر لألمان والراحة للمرأة.
متطلبات المرأة التي يجب إعتبارها في تخطيط المواصالت أكثر من الرجال فهي تختلف عنه في طبيعة الرحلة حيث يكثر إصطحابها
لألطفال من أسرتها ويكثر حملها للمشتريات لسد الحاجات المعيشية 74 .في حين أن وسائل للنقل والتنقل بها قصور كبير في المدن
العربية من حيث الكم والنوعية حتى أن المخطط منها ال يأخد في اإلعتبار متطلبات الكثير من الفئات المستخدمة وأولهم المرأة برغم
إعتمادها األكبر على المواصالت عنها على السيارة الخاصة في كافة دول العالم .أشارت الدراسات أيضًا إلى أن اإلمتدادات العمرانية
المخططة التي تتسم بها المدن العربية منذ التسعينيات يندر فيها المواصالت العامة مما يشكل عقبة أكبر للنساء عن الرجال ويزيد من
اإلعتماد على وسائل المواصالت غير الرسمية والتعرض لمخاطر عدم خضوعها ألي ضوابط ففي مصر تعاني المرأة من خطورة
المركبات غير المرخصة من حيث أمان المركبة ذاتها وخدمة السائق إلى جانب مخاطر الوصول إلى مواقف تلك المركبات الالرسمية
75
التي تفتقد التصميم لتأمين عبور المشاة إليها واإلنتظار بها.
وجود بعض المواقف الالرسمية في أماكن الطلب ولكن بدون تهيئة المكان ،مما يسبب مخاطر ،وإزدحام واختناق مروري وزيادة
فرص التحرش بالنساء ويكون مصدر للمشاجرات.
69

UN HABITAT III (2015) Issue Paper 8: Urban and Spatial Planning and Design. Found at https://www.habitat3.org/the-new-urbanagenda/issue-papers
70
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Improving Sustainability Concept in Developing Countries, to be held in Cairo, Egypt , from the 5th to the 7th of December 2015.
74
Priya (2011), Gender and Mobility in the Developing World, p. 53. Available from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf
75
شهيب وآخرون (جاري النشر) ,تعظيم القيمة اإلنتفاعية :دليل العمل في المناطق الالرسمية .التعاون األلماني .GIZ
72

15

326

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

فيما يخص وسائل االنتقال الجماعية ظهر تفضيل النساء للمركبات ذات السعة الصغيرة لسببين أحدهما أن هناك كرسي مخصص لكل
شخص وال توجد مساحات وفراغات بينية للتزاحم والتي تزيد من سهولة التحرش وثانيًا أن هذه المركبات الصغيرة تنتشر وتغطي
نطاقات عمرانية أوسع من المركبات الكبيرة .برغم المناداة باستبدال وسائل المواصالت الالرسمية بوسائل المواصالت العامة من
حافالت كبيرة وذلك أساسا ً ألسباب بيئية إال أنه يجب االنتباه أن فرص التحرش الجنسي تزداد مع زيادة الفراغات البينية والطرقات
داخل الحافالت الكبيرة وذلك شأن األتوبيس العام حيث يزيد التحرش من الركاب الواقفون بداخله عن الركاب الجالسون.
لتحقيق األمان من التحرش والزحام تلجأ المرأة أحيانًا ألخذ وسائل االنتقال الفردية كالتوكتوك ً
بدال من الجماعية كالميكروباص مما
يزيد من المصروف المادي على الرحلة ولكن عندما تكون المخاطر مختلفة نوعي ًا قد تختار المرأة الوسيلة الجماعية وتجازف
التعرض للتحرش الجنسي حرصا ً على األمان من مخاطر أكبر (خطف – إعتداء – قتل) وذلك في ظروف يقل فيها تواجد الناس في
الشوارع.
قامت بعض الحكومات بتنظيم وسائل المواصالت الالرسمية لقدر ما (مشروع السرفيس بمصر) لزيادة األمان لمستخدميها وإدراجها
76
في إطار تكاملي مع وسائل المواصالت الرسمية إلى حين تطويرها لتحقيق هدف حرية الوصول إلى شتى األماكن فى راحة وأمان
ظهرت األمثلة الجيدة على تكامل وسائط النقل في مدن آسيا وأميركا الالتينية ولكنها في مرحلة اإلعداد في الدول العربية .في مصر
تركز اإلدارة المحلية أحيانا ً على المكاسب المادية الذي تربحها من المواقف الكبرى لهذه المركبات أكثر من التركيز على تنظيم
77
إدارتها وإمدادها بالخدمات التكميلية لراحة الركاب وضمان األمان لهم .
يقل الطلب على التنقل والحركة إذا ما أصبحت كل هذه المقاصد في المتناول وعلى مقربة من السكن بحيث توفر الجهد والوقت والمال
والتلوث الناتج عن المركبات اآللية والذي بدوره يسيء إلى البيئة ويساهم في التغير المناخي المهدد للمدن العربية والتي أشارت
األبحاث إلى زيادة عاقبته السلبية على المعيشة اليومية للمهمشين والفقراء والنساء منهم على األخص .وبالتالي يكون الحفاظ على
جوانب العمران المدمج مثل تعدد االستخدامات في األحياء الشعبية في قلب الم دن وفي المناطق الالرسمية مع ضبط وتقنين وتحسين
ظروف قطاع األعمال الالرسمي بها يتيح للمرأة المتعلمة فرص عمل في مجاالت المحاسبة والمحاماة واإلدارة العامة في مواقع يسهل
الوصول إليها مع تفادي رحالت التنقل الطويلة .يتطلب ذلك أيضا ً بعض التعديل في نظرة المجتمع المحلي للفتاة العاملة.

ثال ًثا :منظومة السكن والمعيشة اليومية
السكن ليس وحدة سكنية والحي السكني ليس عدد من الوحدات السكنية ،فهناك مجموعة من األنشطة المعيشية 78التي تتشابك لتكون ما
يمكن أن نطلق عليه منظومة السكن 79التي إذا تحققت في العمران نكون قد توصلنا إلى مدن يمكن العيش فيها .تشمل منظومة السكن
والمعيشة اليومية الفراغات المحيطة بالمسكن والخدمات واألنشطة التجارية المرتبطة بالسكن لكافة أفراد األسرة وتشمل أيضا ً
الرحالت اليومية إلى السوق والعمل والمدرسة لتحقق معايير السكن الالئق العالمية .80يكمن تقسيم مناقشة هذا الموضوع إلى ما يلي:
 .Iأمن الحيازة والقدرة على تحمل التكلفة:
حيازة المرأة اآلمنة والمستقلة للسكن واإليجار تساعد في توفير األمان من العنف األسري والتشرد واإلخالء القسري .فكثيراً ما يأتي
ذلك نتيجة الرتباط المأوى بأ حد األقارب الذكور كالزوج أو األب .وتتمثل مشكلة أمن حيازة المرأة في السكن في مشاكل متعلقة
بالتفرقة وتمييز النوع اال جتماعي في السياسات واللوائح والقوانين والمشاكل الناتجة عن األعراف والتقاليد اإلجتماعية والثقافية
والدينية وأحيانا ً المشاكل الناتجة عن اإلخالء القسري( .مثال) فنتج عن تلك المشاكل أن  %0فقط من النساء في المغرب لهم منفذ
لحيازة آمنة لألراضي 81.كما أن المعدالت المرتفعة للتحضر رفعت من األسعار في مجال اإلسكان مؤثرةً بصورة أكبر على فئات
الدخل المتوسط واألدنى .ومما قام بدفع أسر أكثر للجوء لإلسكان غير الرسمي .وهو ال يضمن أمان المسكن 82.وهذا ينعكس على
النساء بصورة مباشرة طبقا ً لظاهرة "تأنيث الفقر".
76
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سياسات وبرامج اإلسكان ال تميز في حصول المرأة على مسكن أو على أرض بصورة مباشرة .ولكن يظهر التمييز
ضد المرأة ضمنيا ً في تعامل برامج ومشروعات اإلسكان مع الرجل باعتباره رب األسرة حتى إذا كان غائبا ً أو كانت
الزوجة هي المعيلة فعادة الرجال هم من يحصلون على قطع األراضي المخصصة من الدولة  83.فمن شروط التقدم
لإلسكان في مصر شرط الوظيفة الرسمية بمرتب ثابت وهو ما به تمييزاً ضمنيا ً ضد المرأة في ضوء ازدياد نسبة
العمالت في القطاع الالرسمي عنه في الرسمي.
تؤثر القوانين المرتبطة باألعراف والتقاليد االجتماعية والثقافية والدينية ببعض البالد مثل قانون األحوال الشخصية
في مصر حيث حق حيازة مسكن األسرة للمطلّقة الحاضنة لكنه ال يعطيه للمطلقة غير الحاضنة وينطبق ذلك على %.
من النساء المطلقات .أما في تونس فقد جاء نص القانون بإلزام الزوج بالتكفل بمصاريف المعيشة لطليقته شاملة حيازة
حرم"
مكان للسكن ولكنه ال يلزمه بتوفير هذا السكن بالمعنى المادي .وفي السعودية أن تكون المرأة تابعة إلرادة "ال ِم ِ
بدوره يضع المرأة تحت وصاية قانونية للرجل.84
األعراف المرتبطة بالميراث (الوراثة/اإلرث) من أكثر العوامل المؤثرة على حيازة المرأة لألرض والسكن .ففي
مصر – خاصة فيما يخص األرض الزراعية  ، -تحول المرأة دون تملك نصيبها في الميراث خوفا ً من تفتيت ملكية
األسرة واالستدامة االقتصادية تخوفا ً من تحكم زوجها في ملكيتها  .85وفي لبنان ،بينما القوانين الخاصة باألراضي
(غير تمييزية) ,ال يتم التشجيع على حق حيازة المرأة لألرض الموروثة  ،كما هو الحال السائد ببلدان عربية أخرى
مثل المغرب 86و(المملكة) السعودية .87وفي المغرب أيضا ً هناك صعوبة للنساء لحيازة األراضي نتيجة لصعوبات في
الوصول لألراضي ذات الملكية الجماعية التي يمتلكها قبائل عرقية .ففي المجمل –عالميا -حتى وإن تمكنت المرأة من
تملك األرض فال يمكنها التحكم بإدارتها وال حتى الحيازة ،فمثال ً المرأة في السودان يجب أن ترجع إلى زوجها أو
88
الوصي عليها من الذكور إلدارة ممتلكاتها.
ً
في حاالت اإلخالء القسري وإعادة التسكين كثيرا ما ينتهي أمر السكان المنقولين بنفس القصور في حيازة المسكن
وتتضاعف مشاكلهم بزيادة مصروفات التنقل بسبب بعد أماكن السكن المستجدة عن كافة الخدمات وفرص العمل .في
 311.في مصر تم تفعيل قوانين ومخططات أدت إلى اإلخالء القسري وإعادة التسكين وكان التأثير السلبي األكبر
على النساء ،حيث أن النساء الحاضنات إنعزلن في مواقع إعادة التسكين النائية بينما انتقلن الفتيات للسكن مع األقارب
بالقرب من أماكن السكن األصلية (في المناطق الالرسمية) الستكمال دراستهم (لم يكن لديهم حيازة وبالتالي بغير محل
إقامة كان الطالب مهددين بعدم القدرة على االستمرار في التعليم) وفقدت المرأة العاملة مصدر رزقها لزيادة نسبة
مصروفات االنتقال بالنسبة للدخل واحتار الرجال ما بين أماكن العمل وأسرهم في السكن المستجد.89

 .IIالبنية التحتية وصالبة المنشأ والبيئة المحيطة
النساء عامة أكثر عرضة للسموم البيئية من الرجال مما يعرضهم لمخاطر أكبر 90إذا لم تتوفر المرافق كالمياه والصرف الصحي وذلك
الرتباطها بالبيئة السكنية ارتباطا ً وظيفيًا .الباحثون في أكثر من بلد سلطوا الضوء على أن النساء ذوات صحة أضعف من الرجال
نتيجة لطبيعة عملهن حيث نجد المرأة في أغلب الحاالت هي المسؤولة عن إحضار مياه الشرب ،والتخلص من النفايات وتحضير
الطعام في معظم الثقافات .يتطلب ذلك الجهد والوقت مما يجعل المرأة ويعرضها للمخاطر على حياتها وعلى صحتها وصحة أسرتها.
وعندما يتعلق األمر بالفتاة ،يؤثر ذلك سلبا ً على فرصها في التعليم والعمل والخروج من دائرة الفقر .كما أن المسكن والبيئة المحيطة به
يلعب دورآ في إشباع احتياج اإلنسان لـ "التعبير عن الهوية والمكانة اإلجتماعية" .القضايا المتعلقة بهذا الصدد تشمل عادة القصورفي
توفير بيئة مادية صلبة وفعالة وظيفيا ً والقصور في إدارتها بفعالية.
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84
Ibid, p. 113.
85
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86
Ibid, p. 90.
87
Ibid, p. 125.
88
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89
Shehayeb, D., Abdelhalim, K., Sabry, S., Hafez, Y. & Al Helo, A. (2013). The Marginalized and the Right to Adequate Housing: Analytical
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في أغلب البلدان العربية ،يتواجد قطاع ال بأس به من السكان يقطن في أنماط مختلفة من السكن ذو البيئة المادية
المتدنية ومن الجدير بالذكر أنها ليست كلها أنماط سكن غير رسمية ولكنها ال تحقق معايير السكن الالئق مثل
مشروعات اإليواء العاجل في مصر والتي تقضي فيها األسر عقوداً بدال ً من ستة أشهر كما هو مخصص في التعريف
الرسمي لهذا النمط وقلب المدن التاريخية المتدهور في الربوع واألبنية التراثية حيث تشغل كل أسرة غرفة واحدة
بدون حمام خاص وأحيانا ً بدون توصيالت مياه وصرف صحي ولكنها الزالت تعتبر سكن رسمي (عقود إيجار من
وزارة األوقاف مثالً) ،وغرف الخدم أعلى األسطح في األحياء الراقية التي تم تصميمها في القرن التاسع عشر على
النمط األوروبي ذلك أيضا ً من أنماط السكن الرسمي من حيث الحيازة ولكنه دون المستوى مثله مثل العشش الالرسمية
في الظروف المعيشية .أما في سوريا والمغرب العربي ف العشش المبنية من مواد/سبل إنشاء غيردائمة/مؤقتة وهي
تنتشر على أراضي مؤسسات الدولة كاألوقاف وبعض األراضي الخاصة التي قد تؤول حيازتها الموروثة كنظام وضع
اليد 91أو نظام الحكر .النساء بالتحديد يتأثرن بهذه األحوال المتدهورة ويعانون من إنخفاض في أمن حيازة المسكن أكثر
92
من الرجال.
المدن العربية تواجه اال نخفاض في المياه العذبة والنقص في نظم إدارة فعالة لجمع ومعالجة والتخلص اآلمن للمخلفات
الصلبة ولمياه الصرف .برغم أن االمتدادات العمرانية التي تحدث بطرق غير رسمية تمثل عائق لإلدارة العمرانية
الفعالة 93.إال إن نقص المعلومات وعدم الدقة في التدوين وغياب مفهوم الصيانة مشكلة تعاني منها الكثير من المدن
العربية ويضاف إليها ضعف الكفاءات في اإلدارات المحلية المسئولة .ففي مصر حوالي  %24من المخلفات الصلبة
في المحليات ال يتم تجميعها بأساليب منتظمة وتسرب المياه من شبكات التغذية والصرف الصحي يتسبب في أثار
صحية خطيرة مثل ارتفاع خطر اإلصابة بمرض الكبد الوبائي حيث تحتل مصر المركز األول في العالم في انتشار
هذا الوباء .هذا النوع من اإلدارة العمرانية المتدنية يمكن التعرف عليه بسهولة في األحياء الفقيرة في عديد من المدن
94
مثل القاهرة ودمشق والرباط وصنعاء وآخرين.
من األضرار المعنوية التي تمس المرأة والفتاة أكثر من الرجل في البيئة السكنية هو المنظر العام الذي يسيء من
الهوية اإلجتماعية ومن أهم العناصر المساهمة تراكم المخلفات على مرئى في الفراغ العام ويتأثر بها الفتيات أكثر من
الشباب حيث أن التفاعل االجتماعي بين الفتيات كثيراً ما يحدث في المسكن ذاته وتتفادى الفتيات من األحياء الشعبية
التي تنتشر بها هذه الظاهرة إستضافة زميالتها أو أصدقائها في مسكنها .95قد يرجع ذلك إلى أن المسكن وترتيبه مازال
مرتبط بدور المرأة في الثقافات العربية.

 .IIIمالئمة توزيع فراغات المسكن ومحيطه
توزيع فراغات الوحدة السكنية وعالقتها بالمحيط العمراني يؤثر في تلبية االحتياجات األساسية والوظيفية والنفسية للمرأة (شكل .)7
فهو يرتبط في مناطق اإلسكان المتدني بتعرض المرأة والفتاة للعنف وخاصة العنف الجسدي/الجنسي .عالميا ً يزداد "خوف المرأة من
الجريمة" في الفراغ العام ضمن النساء المعرضات للعنف والتحرش الجنسي في المسكن والمنطقة السكنية .كما أنه يزداد مع إدراك
الشخص باالفتقار للقدرة االجتماعية واالقتصادية .96ولكن ليس هذا هو الحال الشائع في الدول العربية حتى في مناطق اإلسكان
الالرسمي وذلك بسبب األعراف الثقافية والعادات االجتماعية والنسيج العمراني المساند لهما الذي يعزز األمان من خالل زيادة فرص
نمو الشبكات االجتماعية والتضامن اإلجتماعي و يتيح ذلك للمرأة العربية فرص زيادة الدخل عن طريق مزاولة عمل أو نشاط يدر
ربح داخل المسكن .يهمل التصميم والتخطيط الرسمي للسكن أغلب وظائف المسكن االجتماعية واالقتصادية والنفسية بينما تتوفر
العوامل التي تلبي األولويات من تلك الوظائف في األحياء القديمة واألحياء غير الرسمية ،97فيما عدا حاالت السكن المتدنية التي تنعدم
فيها تلبية تلك االحتياجات ،فبعضها يفتقر لالحتياجات الجوهرية كاألمان على الحياة أو الجسد أوالصحة العامة.

91
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شكل ( )6عالقة تصميم المسكن بالمرأة
شكل ( )6عالقة تصميم المسكن بالمرأة
في حالة المناطق ذات الظروف اإلسكانية المتدنية حين يكون الحمام مشتركا ً بين أكثر من أسرة نووية وغير متواجد
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.
داخل الوحدة السكنية يزيد تعرض المرأة والفتاة للتحرش/العنف الجنسي .أيضا عندما يزيد التزاحم لدرجة عدم توافر
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لفترات زمنية طويلة لذلك ،في الكثير من األحيان ،يكون المسكن هو نفسه مكان العمل ومكانا ً لإلنتاج ولكسب
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الرجال ،ونادراً ما يتسع المجال لمشاركة المرأة.
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 .IVموقع المسكن وعالقته بتوزيع الخدمات وفرص العمل
تخطيط األنشطة السكنية والخدمات المرتبطة بالسكن يؤثر على حياة المرأة اليومية أكثر من الرجل .فالنساء مسؤولون عن أنشطة
يومية عديدة كالتسوق المرتبط بتحضير الطعام ورعاية األطفال (لعب وذهاب إلى المدرسة) وترتيب المسكن 104.تخطيط الخدمات في
التجمعات العمرانية الجديدة يفتقر للتنوع وتوزيعها يزيد العبء على المرأة .التخطيط الدقيق لالستعماالت المختلطة وعالقتها
بالفراغات واألحوزة التي تتم فيها األنشطة السكنية يؤثر في الشعور باألمان خاصة للمرأة والفتاة .الحصول على خدمات جيدة متكاملة
موزعة جغرافيا ً وبمعدالت كافية ومربوطة بمسارات وفراغات عامة آمنة ،يساعد المرأة على الحصول على فرص أفضل في التعليم
والتغذية وزيادة االستفادة من البناء المجتمعي ويوفر عليها جهد ومال ووقت االنتقاالت .الدمج االجتماعي للفئات االقتصادية مع
التجانس في أسلوب الحياة السكنية )عكس سياسات اإلسكان المتبعة القائمة على العزل الفئوي( يوفر للمرأة فرص العمل على مقربة
من السكن وممارسة التكافل/التضامن االجتماعي ويقلل من أسباب النزاعات المؤدية أحيانا ً إلى العنف.
●

●

●

●

●

تتميز الدول العربية بقوة الترابط اإلجتماعي ضمن سكان األحياء القديمة /الشعبية في المدن العربية وتنطبق على األحياء
غير الرسمية بعد إستقرارها وبنائها بالكامل حيث تظهر لدرجة أقل في نمط النسيج العمراني المتضام أو "المدمج" الذي
يزيد من فرص اللقاء وبالتالي التعارف وإقامة العالقات اإلجتماعية وبالتالي تسرع من البناء المجتمعي . 105ذلك يعوض
اإلفتقار للقدرة اإلقتصادية واإلجتماعية للمرأة بالتضامن بين سكان الجوار والحي  .ويظهر الجانب السلبي لهذه السمة في
الرقابة المجتمعية التي تكون على حساب الحرية الشخصية للمرأة وخاصةً الفتاة (أنظر الفراغ العام).
عدم استمرار بعض الفتايات في التعليم وعدم استخدام الخدمات خارج منطقتهم يرجع أحيانا ً لسوء موقع الخدمات وتفاديًا
الستخدام وسائل النقل الجماعي الذي يمكن أن يعرض الفتاة للمخاطر في حين أن أهالى الفتيات يسمحون لبناتهم بالسير
على األقدام للمدارس داخل منطقتهم ويوافقون على ممارستهن لألنشطة الرياضة والفنية حيثما توفر اإلشراف الذي يضمن
األمان . 106أحيانا ً جمود الدولة في إدارة الخدمات يتسبب في عدم كفاءة الخدمة وعدم استخدامها كالتعليم والخدمة الصحية
المناسبة لمواعيد وشروط االستخدام المناسبة للمرأة والفتاة .في مصر مبادرة تعليم الفتيات من خالل توفير مدارس الفصل
الواحد نجحت في البداية ( 011مدرسة) ثم فشلت نتيجة افتقار الدولة إلى الهيكلة اإلدارية المناسبة لتشغيل وصيانة مؤسسة
تعليمية متناهية الصغر.
في بالد المشرق والمغرب تشترى المرأة معظم احتياجاتها من داخل المنطقة في معظم المناطق الشعبية القديمة .قرب
األسواق الغذائية من المسكن تزداد أهميته مع الفقر فترفع من فرصة التغذية السليمة للمرأة وأطفالها في عدم وجود إمكانية
تخزين الطعام بأسلوب صحي سليم وتتيح الفرصة لمشاركة األطفال في شراء االحتياجات اليومية وشراء المرأة العاملة
لمتطلباتها في طريق العودة من العمل .يساعد على ذلك توزيع المحالت التجارية الذي يحترم خصوصية المجتمع المحلي
من خالل تركيز األنشطة التجارية الجاذبة للمشترين من خارج المنطقة على الشوارع الرئيسية على أطراف الكتلة السكنية،
بينما تتخلل المحالت التي تخدم سكان المنطقة في القلب .في مصر امتد ذلك النسق العمراني في الكثير من المناطق غير
الرسمية.
مشروعات التطوير في المناطق القديمة في قلب المدن والمناطق الالرسمية المدمجة التي تميز الكثير من المدن العربية
يؤول أحيانا ً إلى زيادة إختراق المركبات للشوارع مما يتعارض مع حركة المشاة ويسبب خطورة إلمتداد األنشطة السكنية
مثل لعب األطفال وحركة السيدات الحرة وبالتالي يجب الحفاظ على التوازن ما بين تحقيق متطلبات التنقل بغرض االنتعاش
االقتصادي واآلمان البدني وما يبن الحفاظ على حرية تنقل النساء واألطفال داخل المنطقة السكنية من المركبات ومن
األغراب.
قرب السكن من العمل يفيد األسرة حيث يزيد من الوقت الذي يقضيه األهل مع األطفال ويزيد من سهولة اللجوء إلى
مساندة الزوج لزوجته في األمور العائلية ووقت األزمات .ال يزال العمل اليدوي والحرفي يمثل قطاع كبير من العمل في
الدول العربية وخاصة في األحياء الالرسمية وتتمثل في األنشطة االنتاجية والتجارية التي إذا ما اتبعت بعض الضوابط
للتقليل من المخاطر يمكن اإلبقاء عليها فهي مرحّب بها من قِبَل السكان إلعتبارها توفر فرص عمل على مقربة من السكن
ومصدرا ً لألمان في الفراغ العام للسكان. 107

104

UNEP (2005), Mainstreaming Gender in Environmental Assessment and Early Warning, p. 18. Available from:
http://www.unep.org/dewa/products/publications/2005/Mainstreaming_Gender.pdf
105
Shehayeb, D. & Eid, Y. (2007). Neighbourhood Design and Community Building: A model of social interaction. In D. Shehayeb, H.
Turgut Yildiz, & P. Kellett (Eds.), The Appropriate Home: Can We Design “Appropriate” Residential Environments? Proceedings of the First
HBNRC & IAPS-CSBE Network Joint Symposium. (ISBN 977-17-4798-3. pp131-144).
106
AKCS-E (2008). Progress Reports on the Revitalization of Al-Darb Al-Ahmar Project. AKTC: Geneva.
107
Ibid.
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تعتمد النساء الفقراء ،بطبيعة أغلب األعمال االئي يقمن بها ،على الشبكات االجتماعية مع فئات الدخل المتنوعة وسهولة
الوصول إليها .ففي مصر تسبب إعادة تسكين سكان المناطق غير اآلمنة في المدن الجديدة إلى تضرر أغلب النساء ألنهم
فقدوا االتصال بأماكن فرص العمل وبالشبكات االجتماعية التي تمثل الطلب )الزبائن( .األعمال التي كن يقمن بها تشمل
تأدية خدمة مثل تنظيف البيوت وغسيل المالبس ورعاية األطفال وتصفيف الشعر ،أو صناعة منتج يدوي وبيعه كالحياكة
والتطريز والطبخ  ،أو مجرد بيع منتجات. 108
بدأ االهتمام في بعض الدول بتأمين وصول الخدمات االجتماعية مثل المساعدات المالية والخدمات الصحية والقانونية
وال تكوين المهني من خالل مراعاة المتطلبات التي تالئم المرأة وظروفها ومنها قرب الخدمة من مكان السكن وتوظيف
النساء في إعطاء الخدمة واختيار أماكن وأساليب تأدية الخدمة التي تضمن سالمة وكرامة المرأة. 109

التوصيات
كما سبق شرحه ف الخلل في منظومة العمران ومشاكل الحياة الحضرية في الدول العربية يرجع إلى عوامل مختلفة يمكن التدخل فيها
ومراجعتها على مستويات مختلفة بدءا ً بالعموميات من سياسات وقوانين وتوجهات مجتمعية وخطط اقتصادية إلى مستويات واقع
العمران ومخططاته التصميمية والمالية واإلدارية .تتناول التوصيات ما يجب إتخاذه من خطوات لتغيير المفاهيم واألهداف والخطط
واإلدارة لكي ينتج عنه تحسين فعال في منظومة العمران يساهم بدوره في حقيق األهداف المرجوة للمرأة العربية .ينقسم عرض
التوصيات ليشمل أوال ً التوصيات العامة على المستوى األعلى ثم التوصيات الخاصة بكل محور من محاورإرتباط الهدف بالمرأة.

ً
أوال :التوصيات العامة








ينبغي تناول التخطيط بوصفه عملية تشاركية ومرنة ومستمرة وليس مخططا ً جامداً ،كما ينبغي زيادة مشاركة المرأة
في الحياة الديمقراطية وصنع القرار على جميع المستويات ليضمن زيادة اإلهتمام بقضاياها 110،وبحيث يتم تعميم
منظور المساواة بين الجنسين على جميع القرارت الخاصة واعتباره في وضع الميزانيات واالستثمارات الشاملة
لآلليات المالية التي تدعمها في البنية التحتية والخدمات والفراغ العام وتخطيط استخدام األراضي وتنميتها .وبذلك
تكون عملية التخطيط العمراني منصفة ويتم تقاسم الفوائد من جانب الجميع.
التأكيد على البعد المكاني في صنع السياسات القطاعية وتنفيذه ،111مع حسن تعريف األسباب وراء مظاهر
المشكالت ،وتعديل المفاهيم ،والوصول إلى أهداف عادلة واضحة تتفق مع أهداف الشعوب.
النظر إلى النظام البيئي والديناميكيات البيئية بوصفها عناصر مكانية مهمة ودمج ذلك المنظور في التخطيط على
مختلف المستويات . 112مع االهتمام بإدخال أنظمة تحذير مسبقة وتحقيق االتصال ونقل المعلومات للمنازل ووضع
113
خطط لإلخالء ومناطق عازلة من الكارثة.
إدراج اعتبارات سالمة المرأة في جميع السياسات والبرامج االجتماعية االقتصادية ذات الصلة بما في ذلك تلك التي
114
تتناول اإلسكان والتخطيط والعمل والتعليم والصحة والفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي.
اتباع النهج الشمولي فضالً عن القطاعي وفهم أن البنية التحتية العمرانية ال تتكون من العناصر المادية فحسب ،ولكنها
تحتوي أيضا على ثالثة مكونات رئيسية :األصول والمعرفة والمؤسسات .115كما يتطلب أيضا ً ربط مخططات البنية
التحتية والشبكات بالتصميم العمراني للفراغات والشوارع ويساهم ذلك في اإلدارة للمخاطر والكوارث بصورة أكثر
116 117
فعالية

108

Shehayeb, D., Abdelhalim, K., Sabry, S., Hafez, Y. & Al Helo, A. (2013). The Marginalized and the Right to Adequate Housing: Analytical
study of housing policies in Egypt. Center for Arab Woman for Training and Research CAWTAR / Ford Foundation, Tunisia. ISBN: 978-9973837-47-9
109
Shehayeb, D. (5101), Global Assessment of the Status of Women’s Empowerment and Gender Mainstreaming in Local Governance:
Arab States. Unpublished background report to UN Habitat
110
UN HABITAT III (2015), Issue Paper 1: Inclusive Cities
111
UN HABITAT III (2015). Issue Paper 8 : Urban and Spatial Planning and Design
112
Ibid.
113
UNISDR (2013), Overview of Disaster Risk Reduction in the Arab Region, p. 2. Available from:
http://www.unisdr.org/files/31693_drrfactsheetarabregionfinal.pdf
114
UN HABITAT III (2015), Issue Paper 3: Safer Cities
115
UN HABITAT III (2015), Issue Paper 18: Infrastructure
115
البرنامج الثالث للمستوطنات البشرية ،فريق عمل األمم المتحدة .5102 ،ورقة المسائل رقم  : 02القدرة على مجابهة الكوارث في المناطق الحضرية.
117
إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ؛ (SFDRR) 2015-2030
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وضع اإلسكان كآلية وليس منتج في صميم 118التنمية الوطنية وربطه باإلصالحات الشاملة والسياسات والتخطيط
االقتصادي للموارد وتوزيع السكان والتمويل على المدى الطويل في قضايا اإلسكان في الدول العربية ويتطلب ذلك:
 oنهج مسار مزدوج يشمل السياسات الوقائية (التخطيط الحتواء وتوجيه االمتدادات الجديدة) والسياسات
العالجية (تحسين األحياء الفقيرة).
 oالتصدي للنمو الحضري على نحو استباقي وتفادي التخطيط لألزمة ،من خالل دعم المدن الثانوية وتطوير
الريف وتهيئة امتدادات المدن المخطط لها بمنظور شمولي لكافة الفئات 119.متبنيا ً نهج التخطيط المتكامل
مسبقا ً للنمو السكاني في المناطق الحضرية من خالل تخطيط مناطق لالمتداد جاذبة للسكان من جميع الفئات
(يتوافر فيها مقومات المعيشة اليومية المناسبة لكافة الفئات) ،بحيث تصبح مجتمعات متكاملة اقتصاديا ً
واجتماعيا ً.
 oتعزيز قدرة الحكم المحلي الضرورية لوضع الخطط والسياسات الحضرية واإلقليمية المدروسة والمبنية على
فهم الواقع وقواعد التحول مع الزمن ،كما يتم دعم التخطيط والحكم المحلي بحيث تكون تكون هدفه
األساسي هو الصالح العام تحديدا ً ،وذلك من خالل:
120
 oالبعد عن ممارسات الحكومة وكأن الشعب مورد لميزانية الدولة وتنفيذ تلك الخطط بحيث تستجيب
الحتياجات المجتمع والسياق المحلي.
 oالبناء على الجهود الذاتية في القطاع الالرسمي من خالل مشاركة الممارسات األهلية في مجال السكن
121
والخدمات والحركة لتعظيم القيمة االنتفاعية وتحييد الجوانب/اآلثار السلبية لتلك الممارسات.
الحفاظ على العمران الموروث في الدول العربية الذي يزيد من فرص اللقاء ويحقق إستدامة الترابط ومشاركة
المجتمع في تحقيق بيئة آمنة . 122ذلك ألنه متماشي مع خصائص المدينة "المدمجة" التي تم اإلتفاق عليها عالميا ً أنها
األكثر إستدامة . 123فهي تضيف مصدر مجتمعي (رقابة طبيعية ضد العنف والتحرش والجريمة) عن الرقابة
المؤسسية لتأمين وتمكين المرأة 124.ويستدعي ذلك:
 oتطوير السياسات واألنظمة التي تشجع على االندماج االجتماعي واالستخدام المختلط لألراضي وتعدد
وظائف الفراغ العام والحد من تقسيم المناطق عبر الشرائح االقتصادية أو االجتماعية.
 oتشجيع ظهور وتنقل المرأة دون التقليل من شأن وقيم مجتمعاتها .والعمل على تصميم سياسات وبرامج
125
تستوعب وسائل تنقل وأمكنة (فراغات عامة) وأوقات مالئمة لتحركات النساء.
 oعلى السياسات استهداف الحفاظ على قلب المدينة التاريخي الذي يتكون من نسيج عمراني واجتماعي مساند
ألسلوب الحياة التراثي لتحقيق الحفاظ على التراث والهوية الثقافية لألماكن وتعزيز اإلحساس باالنتماء للكل
وهو من دعائم الهوية الثقافية.126
127
 oتحسين أمن حيازة األراضي عبر تدرج قانونيته  ،حتى يصل بأنظمة الحيازة الموروثة إلى أمن الحيازة
بالمفهوم المعاصر.
اتباع أسس التخطيط للمدينة المدمجة المستدامة في تخطيط االمتدادات العمرانية والمدن الجديدة والعمل على تكثيف
االستيطان في المدن واالمتدادات العمرانية الجديدة لتحسين األماكن والفراغات العامة.
التركيز على تصحيح القواعد االجتماعية والصور النمطية الجنسانية والتقاليد أو العادات التي تقيد المرأة والفئات التي
تعاني من الحرمان وذلك من خالل:
 oزيادة وعي المرأة العربية ألهمية دورها في تربية النشء من البنين والبنات وتوعيتها في عدم التمييز بين
الجنسين وخ اصة في مسألة األخالق والواجبات والحريات وما يترتب على ذلك من سلوك رجال المستقبل
تجاه المرأة في الفراغ العام.

119

Regional Conference for Mainstreaming Gender and Human Rights in Housing Policies: Knowledge production, exchange of expertise
and working solutions” held in Hammamet Tunis, 2th-6th June 2013.
Inception Workshop for Informality Research Group initiated by the AUC: School of Global Affairs and Public Policy held at at the French
Cultural Centre in Monira, Cairo, 29th April 2013
120
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 oتكثيف الجهود للقيام بحمالت توعوية تجاه العنف والتحرش الجنسي وتوضيح أبعاد المشكلة وترتبات ذلك
على المرأة والمجتمع ككل.
 oاستغالل التنوع الثقافي األكبر الموجود في المدن في إتاحة الفرصة للتحليل ومراجعة القواعد االجتماعية ،
128
وبالتالي الحد من التمييز المصاحب لها.
 oمراجعة وتصحيح صورة المرأة والمدارك المر ّوجة عن العالقات الجنسانية في اإلعالم العربي ومجاالت
التعليم والثقافة.129
إنشاء قواعد للبيانات مفصلة جنسانيا ً حول الجريمة والعنف على المستوى المحلي أن تساعد على تحديد المشكالت
وبالتالي أولويات التدخالت وتحديد األهداف لتكون أكثر فعالية .وبالفعل ،غالبا ما تأتي األمثلة الناجحة على المنع
130
المن ّس ق للجريمة والعنف على المستوى المحلي من خبرات السياسات التي تقودها الحكومات المحلية.
االهتمام بعدم تجريم الفقر 131وتركيز القوى للسياسية على دور الشباب والمرأة في تدخالت الحكومة المحلية الخاصة
بالسالمة من خالل االهتمام بالتعليم والقيادة والتدر يب على المهارات والبناء على رأس المال البشري للشباب الذين
يعيشون في المجتمعات األكثر ضعفا نحو سبل عيش مجدية وتحقيق الذات والكرامة لتكون بديال عن المخدرات
132
والتورط مع البلطجية والعصابات.

ثانيا ً :قضايا الفراغ العام:
من المكونات التمكينية لجدول األعمال الحضري الجديد هي القواعد والتشريعات إلنشاء األماكن العامة وحماية الوصول إليها،
والتخطيط والتصميم الحضريين لتوفير أماكن عامة ذات كمية كافية ونوعية جيدة ،والتمويل واالقتصاد الحضريين لتقاسم القيم،
133.
وتعزيز التنمية االقتصادية المحلية ،وتوفير فرص العمل ،واجتذاب االستثمارات








إنشاء األماكن العامة وحمايتها وإدارتها والتمتع بها هي فرص مثالية إلشراك جميع المواطنين 134،وزيادة معرفة
الفئات ببعضها وبالتالي التقبل وفرصة ممارسات تعاونية .ويجب تحقيق العدالة االجتماعية في توزيع األماكن العامة
جغرافيا ً وكميتها وجودتها وسهولة الوصول إليها .يتحقق ذلك عن طريق:
إعداد إستراتيجية/سياسة على نطاق المدينة خاصة بشبكة األماكن العامة (من شوارع وفراغات
o
وخدمات) لحمايتها ومنع االستيالء عليها (سواء من جانب الجهات الخاصة والحكومية) وضمان الجودة
العالية .فمن دون استراتيجية /سياسة واضحة ،من الصعب على الحكومات المحلية توجيه الموارد
وإنفاقها لذلك الغرض.
يجب أن تدرج أنظمة التخطيط العمراني وجمع البيانات كجزء من الخطط المحلية والبلدية .فكلما
o
توسعت المدن ،يتعين أن يتم تأمين األراضي الضرورية للشوارع واألماكن العامة والخدمات العامة.
وتمثل أدوات تمكين إنشاء أماكن عامة من األراضي ذات الملكية الخاصة أهمية بالغة.
تد ّع م هذه السياسات بمراجعة القوانين واألنظمة الحالية وإقامة نظم تمكينية بأطر قانونية جديدة إلنشاء
o
الفراغ العام واألماكن العامة وإحيائها وإدارتها وصيانتها بما يشمله من عمليات تشاركية لتحديد
استخدامها وإدارة الوصول إليها بشكل ال يقصي أي فئة من المجتمع.
تطبيق نظام تقاسم القيم ،ويتطلب ذلك اعتماد سياسات إعادة التوزيع ،حيث يمكن التدخل لتحسين قيمة العقارات (عن
طريق التجميل أو إعادة التأهيل) واكتساب الزيادة وتقاسمها بشرط أن تساهم في اإليرادات العامة ،وأن تقوم البلديات
بتكريسها لصيانة الفراغ العام و لتحسين دعم األماكن العامة في ذات المنطقة وزيادة كميتها وجودتها في األحياء
األقل حظا ً.
توجيه االستثمار في األماكن العامة إلى أن يكون محفزا لتطوير الملكيات الخاصة وممكنا ً للتنمية االقتصادية
واالجتماعية .يمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء وتطوير الفراغات وإعادة تأهيل المناطق الحضرية/العمرانية؛ بإنشاء
أماكن عامة شاملة لألنشطة االجتماعية والثقافية ،وتعزيز تخضير المدينة.
تعديل المفاهيم بحيث ال يكون التركيز على األماكن والمساحات فحسب وضمان االستخدام المرن للمكان من جانب
مجموعات مختلفة من الناس عبر الزمن .إذ يزيد ذلك من التنمية االنتفاعية للفراغ العام ويساهم في ضمان حيوية
128

UN HABITAT III (2015) Issue Paper 1: Inclusive Cities
Shehayeb, D. (2010), Global Assessment of the Status of Women’s Empowerment and Gender Mainstreaming in Local Governance:
Arab States. Unpublished background report to UN HABITAT.
130
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 3: Safer Cities
131
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 3: Safer Cities
132
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 3: Safer Cities
133
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  . 3102الشوارع بوصفها أماكن عامة ومحفزات لالزدهار الحضري .نيروبي .
134
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األماكن العامة وتعدد االستخدام والحفاظ على المزيج االجتماعي الذي يميز الفراغ العام ،وهو من أهم خصائص
المدينة المدمجة "المستدامة" كما يتمشى هذا مع التراث الحي للمدينة العربية.
 توفير شبكة شوارع تتمتع بالكفاءة بوصفها محركا ً لمجتمع نابض بالحياة وتشجيع النقل غير اآللي والعام ،وخلق فضاء
عام آمن ومريح وفعال يفتح الفرص أمام الجميع (المرأة باألخص) للتنمية البشرية وكسب الرزق ورفع الوعي
والمدارك واالستمتاع بكافة الخدمات.
 يتعين ذلك أن ينظر إلى األماكن العامة بوصفها مناطق متعددة الوظائف للتفاعل االجتماعي والتبادل االقتصادي
والتعبير الثقافي بين مجموعة متنوعة من األشخاص وينبغي أن يتم تصميمها وإدارتها لضمان التنمية البشرية ،وبناء
مجتمعات سلمية وديمقراطية ،وتعزيز التنوع الثقافي ،يتطلب ذلك:
 oتصميم الشارع والفراغ وربطه بشبكة الحركة و استقطاب أنشطة متعددة في أوقات مختلفة من النهار والليل
بحيث يكون هناك تنوع في النشاط في الحيز الفراغي الواحد ،ومن ناحية أخرى يكون هذه األنشطة تسد
احتياجات فئات مختلفة من المستخدمين ،فيتردد على الفراغ فئات مختلفة عمريا ً وجنسيا ً وقدرةً ثقافية.
 oتمكين وتنظيم فرصة البيع في الشارع حيثما تواجد الطلب بحيث ال يتعارض مع سهولة الحركة .حيث تمثل
األماكن العامة لسكان الحضر األكثر فقراً فرصا ً ثمينةً لكسب الرزق حيث يمكن القيام باألعمال خاصة
للفئات المتواضعة.
 تخصيص  %54األراضي للشوارع واألماكن العامة ،ويمكن أن يتم تقسيم ذلك إلى  21 %للشوارع واألرصفة
و %14لألماكن العامة ،والمساحات الخضراء والمرافق العامة .135بالنسبة لربط الشوارع هو بين  131 -.1تقاطعا ً
في كل كيلومتر المربع الواحد  .136بحيث ال يقل عرض الشوارع التي بها مرور سيارات عن  14مترا ذلك علما ً أن
هناك شوارع األولوية فيها للمشاة كالشوارع السكنية وشوارع التسوق اليومي باألحياء وشوارع األسواق المتخصصة
حيث تدخل السيارة على استحياء لإلمداد والطواريء  .137كما ينبغي أن يستكمل ذلك بهدف نوعي لتقييم إمكانية
الوصول ،واالستخدام والسالمة ،من بين أمور أخرى.
138
 على المسؤولين التعرف على األماكن السلبية والخطرة على الفتيات والعمل على تزويد األمن بهم ،
واألخذ في
اال عتبار أثناء تخطيط المدن قضايا األمان بالنسبة للفتيات وكيفية وطبيعة تفاعلهن مع الفراغ العام .وذلك لتخصيص
مساحات عامة في مواقع وعلى مسارات تضمن استخدام الفتيات بشكل رئيسي وأماكن ترفيهية ورياضية للعب
الفتيات والمراهقات.
 ينبغي رفع قدرات السلطات المحلية بحيث تكون قادرة على تصميم شبكة الشوارع واألماكن العامة كجزء من خططها
139
اإلنمائية مع األخذ في االعتبار الفارق في نوعية الشوارع من حيث خصوصيته.
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137
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ثالثا ً :توصيات التنقل:
خلق الفرص لحصول الجميع على نقل آمن ونظيف وبأسعار معقولة للجميع وهو ما قد يوفر بدوره الحصول على الفرص والخدمات
والسلع والمرافق .تتعلق إمكانية الوصول واستدامة التنقل بالجودة والكفاءة الخاصة بالوصول إلى الوجهات التي يتم الحد من مسافاتها
لتخفيف االعتماد على وسائل المواصالت األلية وتقصير المسافات والطلب على االنتقال .ووفقا لذلك ،يتم تحديد التنقل الحضري
المالئم للمرأة من خالل الدرجة التي تكون فيها المدينة ككل سهلة الوصول بالنسبة لجميع سكانها ،بما فيهم النساء والفتيات واألطفال
والفقراء وكبار السن والشباب واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.

شكل ( )7تأثير تخطيط الخدمات والطرق على تحكم المرأة


140

تحقيق الجودة المادية لوصول المرأة لألماكن والفرص (العمل والخدمات والمرافق وشراء السلع) .يتطلب ذلك تحول
التركيز في النموذج المقترح من إدارة جانب “العرض” (المركبات) للتنقل إلى إدارة “جانب الطلب ”.فمن خالل
تعزيز التخطيط لالستخدام المتعدد لألراضي وتعزيز خصائص المدن المدمجة للمرأة العربية في العمران القائم
والمستجد (والذي بدوره يمكن أن يحد من التمدد غير المخطط) ،من الممكن أن يتم اختصار طول الرحالت والحد من
نشاط النقل .مع التركيز على إمكانية الوصول بوصفها هدفا ً .مما يشجع بدوره على المشي ويحد من استهالك الوقود،
ويوفر مزيدا من الفرص للتفاعل االجتماعي 141 .ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:
توفير حرية الحركة وإمكانية الوصول اآلمن للمرأة والفتاة يجب أن اليقتصر فقط للوصول للخدمات
o
ً
األساسية (صحة – تعليم  )..-وإنما أيضا ألماكن التثقيف والترفيه العامة ،كالمدائن العامة والمتاحف
وقلب المدن التاريخي والموالت ودور العرض.
توفير البلدية مواعيد عمل تالئم طبيعة جدول تحركات المرأة عند تخطيط شبكة التنقل ،وتوفير محطات
o
الركوب وتشغيلها حتى في الساعات المتأخرة من الليل والصباح المبكر مع توفير األمن أثناء التنقل في
142
شبكات التنقل العامة وعلى األرصفة وشوارع المشاة وحارات الدراجات إن وجدت.

 140شهيب وحافظ ( - )5100السياسات اإلسكانية الموجهة للمرأة والفئات المهمشة – دليل توجيهي لمنظمات المجتمع المدني .مركز الكرأة
العربية للتدريب والبحوث – كوثر.
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لتحقيق الجودة النوعية في الوصول يجب العمل على التكامل بين وسائل النقل ومسارات السير على األقدام (أرصفة
مستمرة -عبور مشاة )...حيث ظهرت األمثلة الجيدة على تكامل وسائل النقل في مدن آسيا وأمريكا الالتينية ولكنها
في مرحلة اإلعداد في الدول العربية .ويمكن االستناد في ذلك على دراسة نظام التنقل غير الرسمي فمثال (تتواجد
المواقف غير الرسمية في مواقع حيوية على طول محاور الحركة الرئيسية بالقرب من مداخل المنطقة بحيث يسهل
143
الوصول إليها سيراً على األقدام .
تمكين بيئة السياسات والتنسيق المؤسسي لتحقيق تقنين وسائل التنقل غير الرسمية وإدراجها في شبكة التنقل الرسمية
حيث أنه يزيد من الشعور باألمان بالنسبة للمرأة ويقلل من فرص التحرش الجنسي أو الخطف نظرًا لموقفه داخل
144
منظومة رسمية.
يمكن اللجوء إلى حلول مؤقتة لحين تفعيل السياسات الالزمة وتغيير المفاهيم الخاطئة .مثل تخصيص مركبات خاصة
للسيدات في بعض وسائل النقل ،سواء نقل فردي أو جماعي أو فصل حيز المركبة الواحدة وتخصيص مدخل وجزء
145
خاص للنساء.
تغيير المفاهيم المجتمعية في ما هو م قبول وما هو مرفوض تجاة ممارسات المرأة .مثل تمكن إستخدام المرأة للدراجة
اآللية ( (Mobiletفي بالد المغرب العربي.
استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لمعرفة ديناميكيات التنقل في المدينة.
توفير فرص التبضع أثناء الرحلة لكسب الوقت ولتوفيرالجهد والمال من خالل التخطيط ألنشطة تجارية مع محاور
الحركة الرئيسية وبجانب مواقف التنقل وعلى المسار إليها ،بحيث توفر السلع كالتي يتم شراؤها أثناء رحلة العودة
اليومية للمسكن مثل (الفاكهة او السلع التي يتم شراؤها أثناء رحلة الخروج الترفيهية) ألهمية تنظيم وقت المرأة
العاملة خارج المسكن.
سياسات لوضع نظام أجرة بنا ًء على دراسة المكاسب والمصروفات الفعلية للمهنة بما يوازن بين دخل كافي للقائمين
على العمل ويكون في متناول الركاب .مع اقتراح وضع نظام أجرة ثابت ومتكامل مع عدة وسائل.

رابعا ً :توصيات لمنظومة السكن والمعيشة اليومية:










العمل على تحقيق اإلسكان الالئق المستدام والميسر ،والصحة بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية ،والطعام
المغذي ،والماء والصرف الصحي ،ومرافق التعليم والتدريب ،وضمان الدخل األساسي وينبغي أن تكون تلك الخدمات
146
متاحة وفي متناول الجميع ،وتلبي معايير محددة للجودة بالحد األدنى.
صياغة نوعية ”العرض“ و ”الطلب“ على اإلسكان األشمل الذي يحقق السكن الالئق للجميع وفرضه على متخذي
القرار والجهات المشتركة في توفير ودعم منظومة السكن.
رفع وعي المسئولون في اإلدارة المحلية والقطاعات التنفيذية والمجتمع المدني وزيادة القدرة على تحليل وتقييم
سياسات اإلسكان لوضع استراتيجيات تشاركية لتغيير السياسات بما يحقق التخفيف من مظاهر تهميش المرأة
والتصدي لسياسات اإلسكان التي تزيد من مظاهر التهميش للمرأة والفئات المهمشة.147
توعية األطراف الفاعلة في الحكومة على أهمية مقاربة النوع االجتماعي واتباع النهج الحقوقي.
تطوير استراتيجية على مستوى الحكومات المحلية تعكس احتياجات وأوليات المرأة والفتيات المراهقات وإدخال
منظور مؤيد لهن في السياسات القومية والتطوير الحضري وضمان أمن الحيازة للفتيات والفتيان وأسرهم .وعلى
148
الحكومات تخصيص ميزانية لصالح المهددين باإلخالء والتعويض بسكن الئق.
تعديل اإلجراءات والشروط بحيث تضمن نفاذ المرأة لحق الحيازة المسكن دون ربطها بالرجال في األسرة .سياسات
وبرامج ومشاريع سكنية تعنى بالنوع أو منهج التكافؤ الجنساني بين المرأة والرجل فيما يخص المعايير المالية والفنية

142

شهيب وآخرون (جاري النشر) ,تعظيم القيمة اإلنتفاعية :دليل العمل في المناطق الالرسمية .التعاون األلماني .GIZ
GTZ (2009), Cairo's Informal Areas between Urban Challenges and Hidden Potentials, p. 120. Available from:
http://www2.giz.de/urbanet/focus/docdetail-inclusive.asp?number=6779
145
Priya (2011), Gender and Mobility in the Developing World, p.19. Available from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/uteng.pdf
146
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 1: Inclusive Cities
147
Shehayeb, D., Abdelhalim, K., Sabry, S., Hafez, Y. & Al Helo, A. (2013). The Marginalized and the Right to Adequate Housing: Analytical
study of housing policies in Egypt. Center for Arab Woman for Training and Research CAWTAR / Ford Foundation, Tunisia. ISBN: 978-9973837-47-9
148
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المع مول بها في االقتناء المباشر للمسكن أو في ما يهم مراحل بناء المسكن بما في ذلك من حق نفاذ إلى األرض وحق
149
الوصول إلى مصدر تمويل بحيث يأخذ في اإلعتبار القدرة التسديدية للمرأة ووضعها اإلجتماعي.
معالجة األسباب الجذرية التي تنتهك مبادئ عدم التمييز والمساواة في الحصول على المسكن ،ليس على أساس النوع
اإلجتماعي والجغرافي فحسب ،وإنما أيضا ً على أساس العرق والثقافة والدين والعمر والعجز والوضع االجتماعي
واالقتصادي ومنها:
 oتعزيز أنواع حيازة المساكن غير الملكية الخاصة ،التي تعكس مختلف احتياجات الفئات المختلفة
وتفضيالتها ،مثل التعاونيات وخاصة ً األنواع المختلفة لإليجار .وتحقيق ذلك مع توفير األمن المالئم للحيازة
من أجل ضمان وتحفيز الصيانة الدورية والتوسعات التدريجية لإلسكان.
 oتمليك الفقراء بما فيهم النساء ألراضيهم وخفض خطر اإلخالء حتى بعد الكوارث ،كما أن التمليك سيمكن
150
البلدية من توفير أفضل للحاجيات العامة األساسية.
 oتعامل المشروعات مع الزوجين معا ً وتعديل رؤية المجتمع وأعراف.
 oاألخذ في االعتبار ل ظروف المرأة المعيلة وإمكاناتها أو عمل المرأة في القطاع غير الرسمي لصرف قرض
إسكاني.
يجب العمل على حماية المرأة من الطرد من المسكن بغض النظر عن الموقف القانوني في حاالت مثل الطالق أو
العنف األسري لما يعرضها من المخاطر.
توجيه السياسات لتتالئم وطبيعة النمو التدريجي لإلسكان .وأن تكون أكواد البناء والقوانين واللوائح الحاكمة للعمران
151
مرنة بالقدر الذي يتعامل مع الواقع وتكون معايير أساسها جودة األداء وليس حلول نمطية.
بنية تحتية متوفرة وبجودة فعالة.
فهم الروابط بين توافر الخدمات األساسية وسهولة الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها وكفايتها من أجل إعمال
حقوق اإلنسان 152.بحيث أن تكون متوفرة وفي متناول المرأة من الناحية المادية ومتكيفة من الناحية الثقافية مع المرأة
ومختلف فئات السكان؛ وغير تمييزية في الوصول إليها أو تقديمها؛ وآمنة االستخدام للجميع ،بما في ذلك النساء
واألطفال؛ وتراعي قضايا النوع الجنساني المحيطة بها.
فهم مقومات الحياة الكريمة الحافظة لحقوق اإلنسان ومقاربة النوع االجتماعي مع احترام القيم الثقافية للمجتمع
المحلي .ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
 oالتأكيد على فصل أماكن نوم البنين والبنات في األسرة الواحدة ،وكذلك بينهم وبين األهل حتى لو كان ذلك
على حساب مسطح الفراغات.
 oتصميم ذو مرونة داخلية عالية متمثلة في قابلية انقسام فراغات لخلق عدد غرف أكبر لمواكبة التطور في
االحتياجات مع مرور الزمن.
 oمراعاة النفاذية للفراغ العام المحيط لتحقيق تحكم األسرة للمحيط البصري النافذ إلى داخل المسكن (لتأمين
الخصوصية) وزيادة فرصة مراقبة الطرق والمسارات المحيطة.
 oتوزيع الفراغات الداخلية والخارجية بحيث تم ّكن المرأة من العمل بالمسكن مع الحفاظ على خصوصية
األسرة.
الحفاظ على مميزات العمران القائم في األحياء القديمة والتعلم منه وتشجيع العمران المدمج في المدن الجديدة بما
يشمل:
 oتخطيط األحياء والمدن الجديدة بحيث تستقطب التنوع في فئات الدخل لتحقيق التركيب المجتمعي في المنطقة
السكنية في النطاق الذي يحقق التضامن والتكافل االجتماعي ويعطي الفرصة للمرأة أن تعمل على مقربة
للمسكن لما فيه من واجبات تستلزم توفير الجهد والوقت.
 oتخطيط الخدمات التي يتوجب قربها من المسكن مثل الحضانات والمدارس االبتدائي واألسواق الغذائية
وأماكن لعب األطفال ،بحيث يمكن التردد عليها سيرا على األقدام في أمان ،مما يزيد من فرص لقاء أفراد
المجتمع ويحافظ على الترابط اإلجتماعي 153وتعضيض ذلك بشبكة للتنقل تزيد من نطاق الحركة اآلمنة للفتاة
والمرأة ألن ذلك يرفع من وعيها ويزيد من فرصتها في التعليم والعمل.

149

ورقة عمل موجهة للمنظمات غير الحكومية للضغط على صانعي السياسات اإلسكانية الموجهة للفئات المهمشة.
Marx et al. (2013), The Economics of Slums in the Developing World, p. 204. Available from:
http://hci.stanford.edu/courses/cs379l/2014/Urban-Slums.pdf
151
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 18: Infrastructure
152
UN HABITAT III (2015) Issue Paper 18: Infrastructure
152
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تمكين وتشجيع السير للمشاة بجميع فئاتهم وقدراتهم واحتياجاتهم عن طريق األخذ باعتبارات تصميمية في
الطريق لتحقيق توازن الحركة بين المركبات والمشاة ،وبالتالي خلق شبكة مشاة مستمرة وآمنة تربط
المسارات والنقاط األكثر حيوية كما تتكامل في الربط مع شبكة التنقل/المواصالت لتسمح باالتصال بباقي
المدينة.
الحفاظ على الحد من اختراق المركبات للشوارع السكنية.

الحرص على توفير الخدمات المجتمعية للجميع باختالف النوع االجتماعي والفئات العمرية ،مع التأكيد على إتاحة
فرصة االستخدام مقابل القدرة المالية وتوفير ال مسار اآلمن من وإلى الخدمة (خاصة للبنات واألطفال)( .توفير
فراغات وأماكن تشجع النساء على ممارسة التريض أو السير على األقدام لخفض نسب السمنة في الوطن العربي).
اختيار آليات المشاركة بما يسهل على المرأة المشاركة في كل ما يخص الحي السكني ،وذلك في مراعاة اآلليات
واألماكن والتوقيت للمشاركة.
ً
التعرف على األماكن األكثر إرتباطا للحوادث للنظر وأولوية التدخل فيها والتعامل مع معوقات السير على األقدام
مثل :طفح الصرف الصحي  -رصف متهدم وبالوعات مفتوحة  -تراكم القمامة على الطريق  -تزاحم المركبات
وعدم النظام  -باعة جائلون ،وغيرها إلستدامة الممارسة.

مرفق

مجاالت منظومة العمران
 .1التماسك االجتماعي والمساواة/
مدن يمكن العيش فيها
 .2أطر المناطق الحضرية

 .3التنمية المكانية

 .4االقتصاد الحضري
 .5البيئة العمرانية والبيئة
 .6اإلسكان الحضري والخدمات
األساسية

أوراق المسائل





المدن الشاملة.
الهجرة و الالجئين في المناطق الحضرية.
المدن األكثر أمنا ً.
الثقافة والتراث في المناطق الحضرية.












القواعد والتشريعات الحضرية.
اإلدارة الحضرية.
تمويل البلديات.
التخطيط الحضري والعمراني والتصميم.
األراضي الحضرية.
الثقافة الحضرية والتراث.
األماكن العامة.










التنمية االقتصادية المحلية.
وظائف وسبل العيش.
القطاع غير الرسمي.
المرونة.

النظم البيئية الحضرية وإدارة الموارد.

المدن وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.

البنية التحتية الحضرية والخدمات األساسية ،بما في ذلك الطاقة.
النقل والتنقل.
اإلسكان.
المدن الذكية.
المستوطنات غير الرسمية.

https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/issue-papers
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واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية الشاملة
إعداد
الدكتور خالد أبو عيشة
مدير التخطيط والدراسات الحضرية
المملكة الردنية الهاشمية

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

413

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

414

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

415

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

416

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

417

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

418

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

419

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

420

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

421

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

422

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

423

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

424

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

425

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

426

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

427

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

428

املرأة”2030
- 2015
التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

429

أعمال مؤتمر“المرأة العربية في األجندة التنموية ”2030 - 2015
(القاهرة )2015 / 12 / 1 - 11 / 29

430

محاية النظم األيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على
حنو مستدام وإدارة الغابات على حنو مستدام ومكافحة التصحر ووقف
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التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل
حتقيق التنمية املستدامة .وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة.
وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع
املستويات
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تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية
من أجل التنمية املستدامة
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فرح شقري ،رشا فحص ،نادر كريوز ،يامسني كوجو ،ليال وهبي

(البوابة العربية للتنمية -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -المكتب اإلقليمي للدول العربية)
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املقدمة

ال يمكن تحقيق أهداف التنمية املستدامة في العالم العربي إال من خالل التزام قوي بالشراكة اإلقليمية والعاملية ضمن
مقاربة متكاملة تشمل األهداف كافة .وعلى الرغم من اآللية االستثنائية التي تميزت بها العملية التشاركية في اإلعداد
ألجندة التنمية لعام  5101على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ،إال أن أهداف التنمية املستدامة لن تكون ذات
ّ
مغزى لسكان العالم إن لم تقترن بوسائل وقنوات تنفيذ فعالة يتم اعتمادها تدر ً
يجياُ .يشترط توفر التمويل
ّ
والتكنوليوجيا والقدرات والبيانات كأدوات رئيسية للتنفيذ ،لكن توفرها ال يعني نجاحها ان لم تتواجد بيئة ابتكارية
ُ
ادة سياسية تحاكي تطلعات الشعوب .وفي ّ
ّ
تضرب
ظل األزمات املالية التي
قبل إر ٍ
وداعمة للشراكات وتكون موجهة من ِ
ّ
التطرف والعنف ،يبقى على العالم العربي أن يعتمد
العالم والتحديات اإلنسانية غير املسبوقة ،فضال عن تصاعد
وينعش التز ًاما مشتركا يثبته على جبهات متعددة .ال ريب ان املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة يجب ان يوضعا في صلب
محاور التنمية للمرحلة الجديدة وما يرافقها من جهود التنفيذ.
ضمن سياق الهدف  ،07سيناقش هذا التقرير أهمية موضوع املساواة بين الجنسين في ظل أهداف التنمية املستدامة
ّ
مشددا على أن االستثمار في احصائيات النوع االجتماعي هو حجر األساس لتحديد الطرق األجدى من أجل
بأكملها،
ّ
الوصول الى املساواة بين الجنسين ورصد تنفيذ أجندة التنيمة لعام  .5101من هنا ،يتبين أن قدرة الدول العربية على
إنتاج ونشر وتحديث البينات املوثوقة واملجزأة هي محورية لتحديد أولويات األجندات الوطنية واإلقليمية وتوجيه ثغرات
ً
ً
ّ
التمويل ً
سيقدم هذا التقرير أيضا تحليال معياريا لتبيان املسار الصحيح الذي ينبغي اعتماده على صعيد الشراكات
تباعا .
في العالم العربي ،وذلك استنادا الى تقييمات الشراكات التي انبثقت في سياق تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
(.)Millennium Development Goals
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رصد املساواة بين الجنسين في أجندة التنمية املستدامة  :5101نظرة
عن كثب إلى العالم العربي
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بناء السالم وتفادي نشوب النزاعات من الركائز األساسية التي تربط األهداف الـ07
ببعضها ،وسيكون على املرأة أن تلعب دور الراعية خالل السنوات الـ 02املقبلة.

1التوقعات السكانية في العالم الصادرة عن األمم املتحدة
 2األرقام تعود لعام  ،5105قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية.
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 1. IIقدرة الدول العربية اإلحصائية على إعداد تقارير حول أهداف التنمية املستدامة

3

ّ
املفصلة بحسب الجنس واملتعلقة بالنوع اإلجتماعي ضمن نطاق
بغية تقييم قدرة الدول العربية على إصدار اإلحصاءات
ُ
جرد دقيق لتوافر البيانات (الرجاء االطالع على صندوق التأشير )0ويستند الى
أهداف التنمية املستدامة ،اعتمد تمرين ٍ
أربعة مستويات (i) :املؤشرات املتوافرة على املستوى الدولي واملفصلة بحسب الجنس ،لكنها غير متوافرة على املستوى
الوطني (ii) ،املؤشرات املتوافرة على املستوى الوطني وامل ّ
فصلة بحسب الجنس ،لكنها غير متوافرة على املستوى الدولي،
فصلة بحسب الجنس ،لكنها غير متوافرة على املستوى الوطني؛ )(iv
) (iiiاملؤشرات املتوافرة على املستوى الدولي غير م
ٍ
ّ
مفصلة بحسب الجنس على املستوى
فصلة بحسب الجنس واملتوافرة غير
املؤشرات املتوافرة على املستوى الدولي م
ٍ
الوطني .من أصل املؤشرات الـمئة املقترحة ضمن أهداف التنمية املستدامة ،هناك  80مؤشر مرتبط بشكل مباشرة
باملرأة أو يمكن تفصيله بحسب الجنس ،ومن بينها اقترح تطوير  00مؤشر في املستقبل .يقلل ذلك من نطاق التقييم
وصوال الى  71مؤشر .يشير هذا التقييم الى ضرورة تحسين القدرة اإلحصائية التقنية ملكاتب اإلحصاء الوطنية وتمكين
قدراتها في قيامها باملسوحات ،فضال عن تعزيز قاعدة بياناتها اإلدارية بما يسمح بإنتاج اإلحصاءات املفصلة ،باإلضافة الى
تقديم النصح بما خص تكنولوجيات النشر الحديثة.

متوافرة على املستوى الدولي ولكن غير منتجة محليا
تظهر مقارنة توافر املؤشرات ،بحسب الدولة ،من قبل املصادر الوطنية والدولية ،وجود  05مؤشر متعلق بالنوع
اإلجتماعي ،بحسب الدولة ،نشرتها منظمات دولية وإنما غير ّ
معدة أو منشورة من قبل السلطات املعنية على املستوى
الوطنيّ .
سجلت الجزائر والسودان وجزر القمر أعلى عدد من املؤشرات ،وصل عددها إلى  50و 51و 02مؤشر على التوالي،
ونشرتها املنظمات الدولية ،ولكن ليس السلطات الوطنية .كما توجد حاالت كانت فيها املؤشرات متوافرة على املستوى
الدولي ،مفصلة بحسب الجنس ،ولكن السلطات الوطنية ال تقدم سوى مجموعها ،أي للذكور واإلناث معا .هذه هي حال
السودان واملغرب فيما يتعلق بخمس مؤشراتُ ،
وعمان وقطر بخصوص أربعة مؤشرات .هناك أيضا حاالت أخرى ُت ّ
فصل
فيها بعض املؤشرات بحسب الجنس على املستوى الوطني ،إال أنها غير منشورة من قبل املنظمات الدولية وهذه هي حال
ّ
مفصلة بحسب الجنس ،ولكنها غير
البحرين فيما يتعلق بثالث مؤشرات .بشكل عام ،يعتبر عدد املؤشرات املتوفرة
ً
متوافرة على املستوى الوطني مرتفعا ( 001مؤشرات لجميع الدول العربية) .يظهر الجدول  0أنه ثمة الكثير من املؤشرات
املتوافرة على الصعيد الدولي ،مفصلة بحسب الجنس ،ولكنها غير متوفرة على الصعيد الوطني.

3هذا التقييم املبدئي هو نتيجة ملسح معمق للمؤشرات تم نشره على موقع  http://unstats.un.org/sdgs/في أكتوبر/تشرين األول  ،5102ويقارن
املؤشرات الصادرة مع مؤشرات نشرتها املنظمات الدولية األساسية ووكاالت األمم املتحدة واملكاتب اإلحصائية الوطنية الرسمية في الدول العربية .وعلى
صعيد توافر املؤشرات على املستوى الوطني ،اعتمد التقييم البيانات املنشورة على املواقع اإللكترونية ملكاتب اإلحصاءات الوطنية فقط ،اذ كان من
املستحيل بالنسبة للفريق العمل رصد االحصاءات املنشورة عبر نسخ ورقية مثل النشرات اإلحصائية السنوية أو منشورات ورقية أخرى.
4
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جدول  :7مقارنة توافر املؤشرات على املستوى الوطني واملستوى الدولي بحسب الدولة

الدولة

متوافرة دوليا
ومفصلة بحسب
الجنس ولكن غير
متوافرة وطنيا

متوافرة وطنيا مفصلة
بحسب الجنس ولكنها
غير متوافرة دوليا
مفصلة حسب الجنس

متوافرة وطنيا غير
مفصلة وغير متوافرة
دوليا وغير مفصلة
بحسب الجنس

متوافرة دوليا مفصلة بحسب
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املصدر :تمرين الجرد الذي أجرته البوابة العربية للتنمية ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي -املكتب اإلقليمي للدول العربية في أكتوبر/تشرين األول 5102

يعتبر تعديل املسوحات األسرية لتشمل املؤشرات غير املتوافرة الحل األنسب على األمد القصير .في الوقت نفسه ،يعتبر
االستثمار في البنية التحتية اإلحصائية من خالل تحديث قواعد البيانات اإلدارية الحل األمثل على األمدين املتوسط
والطويل ،وذلك من أجل زيادة توافر املؤشرات وتعزيز دقتها ودورية إصدارها .تتميز املسوحات األسرية بقدرتها على تقديم
ملحة سريعة حول الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية للشعب في وقت محدد .ولكن ،لتحديث قواعد البيانات
ً
اإلدارية للمؤسسات العامة مزايا أكثر من فوائد املسوحات ،نظرا لكونها تمنح الباحث سلسلة زمنية متواصلة عن
ّ
املؤشرات املقاسة ،والتي تمكنه من إجراء تحليل طولي ومقطعي خالل فترة زمنية طويلة .تبقى احدى تحديات هذا الحل،
أي تحديث قواعد البيانات اإلدارية للقطاع العام ،في تكلفته التشغيلية.
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 2. IIمقاربة متكاملة للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة :ملاذا تعتبر اإلحصائيات مهمة؟
ّ
ُت ّ
قدم املعرفة اإلحصائية املعلومات حول وضع املرأة العربية ،ولكن القدرات اإلحصائية للدول العربية أثرت على فهم
الكيفية التي تؤثر فيها السياسات والتطورات االجتماعية اإلقتصادية والسياسية املختلفة على حياة النساء في املنطقة.
انها تشير إلى مستوى رصد البيانات وتؤثر على مدى املساءلة التي يمكن للمواطنين يقوموا بها.
ً
ً
أساسيا من حقوق اإلنسان فحسب ،ولكنه
محصورا بكونه حقا
إن إزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة والفتيات ليس
ً
يمتلك ً
أيضا ً
مضاعفا في كافة مجاالت التنمية األخرى .في الكثير من املجتعمات العربية ،ال يزال التمييز بين الجنسين
تأثيرا
ّ
ً
قائما من خالل األعراف القانونية واالجتماعية التي تشكل أطر املجاالت االقتصادية والعامة .هكذا ،تبقى العوائق أمام
مساواة املرأة كبيرة في ميادين مثل سوق العمل حيث تسود اإلختالفات الواسعة بين الرجل واملرأة ،القوانين واملمارسات
التمميزية ،الوصول املحدود الى املراكز العامة لصنع القرار ،عدا عن العنف واالستغالل الجنس ي .تجدر اإلشارة الى الدول
العربية تتشارك العديد من الشؤون الثقافية والتاريخية؛ في الواقع إن املجتمعات في جميع الدول العربية هي
تقليدية/بطريركية ،تعاني فيها املرأة من التمييز على الصعد القانونية ،واالقتصادية ،واالجتماعية -الثقافية والسياسية .4
ّ
لذلك ،تبرز الحاجة الى تسليط الضوء على أوجه عدم املساواة ضد النساء ،وذلك في جميع مراحل
حياتهن ،وخاصة في
ّ
األوقات التي تكن فيها أكثر عرضة ،كما هي حال النساء الشابات ،النساء كبيرات السن ،األرامل ،املسؤوالت عن األسر،
والنساء في أوقات النزاعات وفي مراحل ما بعد النزاعات.
سيبحث هذا الفصل في قضيا الفقر ،والصحة ،والتعليم ،والطاقة والتوظيف وفي طبيعة املؤسسات في املنطقة العربية.

الفقر
يبقى الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة" ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله" أحد أكبر التحديات التي تواجه
اإلنسانية .يترابط الفقر والنوع االجتماعي بشكل وثيق ،وتبقى إحدى الطرق لد اسة العالقة بينهما هي مراجعة ّ
توزع
ر
األشخاص بحسب نوعهم االجتماعي والذين يعيشون في حالة من الفقر مقارنة بإجمالي عدد السكان .بيد أن املنهجيات
ّ
املتبعة لقياس الفقر ،وغالبيتها تعتمد مسوح األسر املعيشية ،ال تأخذ التصنيف بحسب الجنس بعين االعتبار ،فيما
ّ
تخفي النتائج املتولدة األبعاد الجندرية .من بين مؤشرات الرصد العاملية السبعة املقترحة ضمن الهدف رقم ُ ،0حددت
خمسة مؤشرات على أنها مؤشرات متعلقة بالنوع اإلجتماعي ،ينحصر توافر بياناتها على املستوى الدولي باملؤشر رقم 7
وهو "معدل الخصوبة اإلجمالية" 5واملؤشر الوطني التكميلي " .0.5النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون الخدمات
املصرفية" (بما في ذلك الخدمات املصرفية عبر الج ّوال).
 4املشاورات اإلقليمية لهيئة األمم املتحدة للمرأة في البلدان العربية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة (لجنة سيداو) للتوصية العامة
املقترحة فيما يخص حقوق املرأة في حاالت الصراع وسياقات ما بعد الصراعات؛ عمان.5100 ،
 5املؤشر " 7معدل الخصوبة اإلجمالي" يشير الى متوسط عدد الوالدات الحية الذين ستلدهم امرأة ما قبل سن الخمسين في حال كان عرضة خالل
حياتها ملعدالت الخصوبة املرتبطة بالعمر املسجلة في عام محدد .وتفترض علمية الحساب عدم وجود وفيات األمومة .وقد يشير انخفاض معدالت
ّ
الخصوبة اإلجمالية إلى ّ
تحسن في قدرة املرأة على التمتع بحقها في اتخاذ قرارات مطلعة بحصوص توقيت اإلنجاب وعدد األطفال التي قد ترغب في
الحصول عليه.
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وفي إطار الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة ،تعتبر املؤشرات " 4نسبة السكان املؤهلين الذين يحظون بتغطية
برامج الحماية االجتماعية الوطنية" و  2وهو "نسبة النساء ،والرجال ،والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية التي تتمتع
بحقوق مضمونة في األرض وامللكية واملوارد الطبيعية" ،6واملؤشر التكميلي الوطني  .0.0وهو "الوصول املتساوي إلى
امليراث" ،على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة إلى تمكين النساء وتندرج مباشرة ضمن الدعوة إلى "القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد النساء"(الغاية  ،5.aالهدف " 2تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات") .للقضاء
على جميع أشكال التمييز ضد النساء وإجراء اإلصالحات الضرورية التي تمنح النساء جميع حقوقها من املوارد
االقتصادية والوصول إلى امللكية والتحكم باألرض وأشكال املمتلكات األخرى ،والخدمات املالية ،وامليراث ،واملوارد
الطبيعية ،يجب تفصيل بعض املؤشرات املتضمنة ضمن الهدف األول بحسب الجنس .تبقى البيانات املتعلقة بأهلية
ووصول النساء إلى برامج الحماية االجتماعية ،وحقوق التمتع باألرض وامللكية واملوارد الطبيعية وحقوق امليراث(املؤشر ،4
واملؤشر  ،2واملؤشر الوطني  – 0.0الواجب تطويرها) ،غير متوافرة أو غير منشورة من قبل املكاتب اإلحصائية الوطنية في
الدول العربية ،والتي من املمكن ان تكشف عن أنماط من التمييز الجندري.

الصحة

من القضاء على الفقر إلى اتباع نمط حياة صحي ،يبرز الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة وهو "ضمان ّ
تمتع
الجميع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية في جميع األعمار" والذي تندرج ضمنه العديد من املواضيع واألولويات الصحية
التي تم استثناؤها في األصل من األهداف اإلنمائية لأللفية ،ومنها األمراض غير السارية ،والصحة اإلنجابية والصحة
ً
النفسية واإلصابات .وفقا ملؤشرات التنمية الخاصة بالبنك الدولي ،فإن معدل وفيات األمومة ،والذي كان من ضمن
األهداف اإلنمائية لأللفية ،تراجع بنسبة  %01في املنطقة العربية بين عام  5111وعام  .5102تراجع هذا املعدل بشكل
خاص في البحرين ومصر وجيبوتي والعراق وقطر بين عامي  5111و 5102استنادا الى مؤشرات التنمية الخاصة بالبنك
ً
الدولي .أما على املستوى الوطني ،فبقي معدل وفيات األمومة مستقرا او أنه ارتفع بالنسبة لهذه البلدان .على سبيل
املثال ،ارتفع معدل وفيات األمومة في البحرين من  %6.6في عام  5112إلى  %06.2في عام 5112؛ في مصر ارتفع املعدل
بنسب  51نقطة مئوية بين عامي  5111و .5105على صعيد املنطقة العربية ،ارتفعت نسبة الوالدات التي تجري تحت
ً
إشراف طاقم طبي ّ
مدرب من  %24في تسعينيات القرن املاض ي إلى  %77.6في عام  ،5100وفقا لقاعدة بيانات البنك
الدولي .على الصعيد الوطني ،هناك ارتفاع عام في نسب الوالدات التي تجري تحت إشراف طاقم طبي ّ
مدرب في الدول التي
ُ
تتوافر البيانات عنها .لكن تفاوتات كبيرة تسجل على صعيد املنطقة العربية ،إذ بينما سجلت نسبة الوالدات الحية
 %44.7في اليمن في عام  ، 5100وصلت الى  %22.7في ُعمان في عام .75104
يشير توافر البيانات حول املسائل املتعلقة بالصحة إلى قدرة الدول على رصد املؤشرات املقترحة وخاصة من منطلق
املساواة بين الجنسين .يمكن تصنيف  01مؤشرات من أصل الـ 04املقترحة في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية
املستدامة بحسب الجنس ،من بينها مؤشران يتعلقان بالنوع اإلجتماعي وهما املؤشر " 07معدل وفيات األمومة" واملؤشر
ً
" 52معدل شيوع وسائل منع الحمل" .تتوافر البيانات حول هذين املؤشرين لجميع الدول العربية تقريبا على املستوى
ّ
ً
 6تم قياسه وفقا لـ ) (iالنسبة املئوية مع دليل موثق أو معترف به للملكية و النسبة املئوية للنساء الالتي تجدن أن حقوقهن معترف بها ومحمية.
 7البنك الدولي ،قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية
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الدولي ،ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي وشعبة السكان التابعة لألمم املتحدة .في املقابل ،تقوم  05دولة فقط بإصدار
هذه املؤشرين على املستوى الوطني .على املستوى الوطني أيضا ،تنشر  05دولة عربية البيانات حول نسبة الوالدات التي
تجري تحت إشراف طاقم طبي ّ
مدرب وتنشر خمسة دول البيانات حول تغطية الرعاية السابقة للوالدة.

التعليم
ان انعدام املساواة بين الجنسين في مجال التعليم هو سبب ونتيجة للتمييز القائم على أساس النوع االجتماعي في املجتمع
معبر إلى املساواة بين الجنسين 8.هذا وقد حظيت املساواة بين الجنسين
بشكل عام .في الوقت نفسه ،يعتبر التعليم بمثابة ٍ
ً
في مجال التعليم باهتمام بار ِز في أجندة ما بعد العام  .5102وفقا ملنظمة األمم املتحدة للعلوم والتربية
والثقافة(اليونيسكو) ،حققت  05دولة عربية التكافؤ الكامل بين الجنسين في مرحلة التعليم االبتدائي في عام  .5100إال
أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في جيبوتي واليمن لم يصل الى حدود  ،1.2فيما تبقى البيانات للدول املتبقية غير متوافرة.
 9في إطار الهدف  4من أهداف التنمية املستدامةُ ،ح ّددت كل من املؤشرات الستة كمؤشرات نوع اجتماعي ،ويجري
ً
العمل على تطوير املؤشر السابع .وفقا لقاعدة بيانات اليونسكو ،فإن البيانات املفصلة بحسب الجنس في املنطقة
العربية تقتصر على مؤشرين ومؤشر بديل ،تحديدا املؤشر  00وهو "معدل إتمام التعليم االبتدائي للفتيات والفتيان "
واملؤشر  07وهو "معدل االلتحاق بالتعليم العالي للنساء والرجال" ،فضال عن "املعدل العام لاللتحاق باملدارس لطالب
مرحلة ما قبل االبتدائي" كمؤشر بديل عن املؤشر  00وهو "النسبة املئوية لألطفال (ً 22-06
شهرا) الذين يتلقون سنة
واحدة على األقل من برنامج التعليم ما قبل االبتدائي ذي الجودة العالية".
خالل الفترة املمتدة بين العامين  5117وّ ،5104
سجلت  05دولة عربية من أصل  02زيادة في معدالت إتمام مرحلة
التعليم اإلبتدائي للفتيات ،وذلك مقارنة ببداية األلفية الثانية .في املغرب على سبيل املثال ،ارتفع "معدل اإللتحاق
اإلجمالي في الصف األخير من مرحلة التعليم االبتدائي للفتيات" من  %20.0في عام  5111إلى  %22.75في عام  .5104على
ً
صعيد آخر ،سجلت سوريا التي تعصف بها الحرب ولبنان غير املستقر سياسيا التراجع األكبر في هذا املعدل (من  %88في
عام  5111إلى  %60.7في عام  5100في سوريا ومن  %007.5في عام  5111إلى  % 87.4في عام  5100في لبنان) .تراجع
ً
هذا املعدل أيضا في دول مثل األردن ،والكويت ،وفلسطين ،وقطر والسودان .هذا ،وقد تخطت النسبة املئوية للفتيات
ً
الالتي يصلن إلى الصف األخير من التعليم االبتدائي ،في جميع البلدان العربية ،نسبة  %71وفقا ألحدث البيانات
املتوافرة ،باستثناء السودان التي سجلت معدل  %20وجيبوتي  %22والعراق  .%26باإلضافة إلى ذلك ،تظهر أحدث
ً
البيانات املتوفرة أن معدل إتمام التعليم االبتدائي لدى الفتيان أعلى أو يساوي أو أدنى قليال من معدل اإلتمام لدى
الفتيات وذلك في جميع الدول العربية.
ً
وفقا لبيانات اليونيسكوُ ،سجلت أعلى معدالت االلتحاق بالتعليم العالي للنساء والرجال في البحرين ( %22.4في عام
 )5104تليها اململكة العربية السعودية ( %28.8في عام  .)5100في املقابل ،تقع املعدالت األحدث لاللتحاق بالتعليم العالي
لدى النساء تحت خط الـ %01في دول مثل موريتانيا وجيبوتي واليمن وجزر ُ
القمر .لكن معدل االلتحاق بالتعليم العالي
 8كرم ،أ( ،.ديسمبر  .)5100التعليم كمعبر إلى املساواة بن الجنسين .مجلة وقائع األمم املتحدة .يمكن االطالع عليها على الرابط اإللكتروني التالي:
http://unchronicle.un.org/article/education-pathway-towards-gender-equality/
 9منظمة اليونيسكو (أيار  .)5104التعليم للجميع :التقرير اإلقليمي لعام  5104لكل الدول العربيةUNESCO (May 2014). Education for All: Regional :
.Report 2014 for the Arab States.
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لدى اإلناث أعلى من معدل الذكور لجميع الدول العربية ،علما ان هذا املعدل بالنسبة للنساء ارتفع من  %06.7في عام
 5111ليصل إلى  %58.0في عام  ، 5100مقارنة مع معدل متوسط يصل إلى  %56.8للذكور في عام  .5100اعلى املعدالت
لدى اإلناث وصلت في قطر في عام  5100إلى  %40.6مقارنة مع  %6.2لدى الذكور .هذا ُ
وسجلت أكبر التفاوتات املرتبطة
بالنوع االجتماعي في اليمن وجيبوتي ،حيث وصل مؤشر التكافؤ بين الجنسين إلى  1.44و 1.68في عام  5100على التوالي.
ً
وفقا للبيانات الوطنية املتوفرة ،ارتفعت معدالت اإللتحاق بالتعليم العالمي لإلناث مقارنة مع بداية األلفية .كان هذا
ً
االرتفاع هو أكثر وضوحا في فلسطين ،حيث ارتفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم العالي بنسبة  %526بين عامي 5111
و.5100
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هل في وسع الدول العربية رصد التقدم املحرز نحو الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة؟
يقترح الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة سبعة مؤشرات رصد عاملية وخمسة مؤشرات وطنية تكميلية .تتوافر البيانات حول
املؤشر  08املعنون ب "معدل انتشار الفتيات والنساء اللواتي ّ
تعرضن للعنف الجسدي أو الجنس ي [من قبل شريك حميم] في األشهر الـ 05
ً
املاضية" ألربعة دول عربية وفقا لقاعدة بيانات هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ فيما تنتج املكاتب اإلحصائية الوطنية البيانات حول هذا املؤشر
في دولتين عربيتين فقط ،هما فلسطين واملغرب .وفي عام  ،5100كان معدل انتشار العنف الجسدي في فلطسين  %55.4وفي املغرب %6.4
فيما كان معدل انتشار العنف الجنس ي  %00.8في فلسطين و %6.6في املغرب.
ال تتوفر أي بيانات حول املؤشر " 02نسبة القضايا املحالة من العنف الجنس ي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء واألطفال
والتي ّ
يتم التحقيق وإصدار الحكم فيه" على الصعيد الدولي .على الصعيد الوطني ،ينفرد املغرب في إفادته بأنه وفي عام " 5100تم إلقاء
القبض على املعتدي" بنسبة  % 0.0من الحاالت املحالة الى قضايا العنف املنزلي القائم على أساس النوع االجتماعي في عام .5100
تتوفر البيانات حول املؤشر " 40نسبة املقاعد التي تشغلها النساء واألقليات في البرملان الوطني "...للدول العربية كلها من قبل مصادر
دوليةً .
وفقا إلحصاءات مؤشرات التنمية التابعة للبنك الدولي ،فإن نسبة املقاعد التي تشغلها املرأة في البرملانات الوطنية قد ارتفعت من 2
إلى  %08في العالم العربي خالل السنوات الـ  02األخيرة .على املستوى الوطني ،العراق هو الدولة الوحيدة التي تنشر تابيانات حول نسبة
النساء في البرملان والتي وصلت إلى  %57في عام .5118
كذلكّ ،
يتم إصدار البيانات حول "نسبة الفتيات والنساء بين  42-02سنة من العمر اللواتي خضعن لعملية ختان اإلناث وتشويه األعضاء
ً
التناسلية األنثوية"(املؤشر  )40في دولتين عربيتين فقط ،وهي تحديدا موريتانيا ( 08.2في املائة) واليمن ( .)% 75.5على الصعيد الدولي،
تنشر اليونسكو البيانات حول هذا املؤشر لسبع دول عربية :.جيبوتي( ،)% 20ومصر( ،)% 20والعراق( ،)% 8وموريتانيا( ،)% 62والصومال
( )% 28والسودان ( )% 88واليمن(.0)% 50
على الرغم من أهمية املؤشر  45وهو "متوسط عدد الساعات املخصصة للعمل املأجور وغير املأجور" ،ال سيما وأن العمل غير املأجور
يساعد في تبيان جميع املساهمات االقتصادية املمكنة ،بما في ذلك اإلنتاج املنزلي للسلع والخدمات ،اال ان البيانات حول هذا املؤشر ال
تتوفر بالنسبة للدول العربية .تمتلك ست دول فقط البيانات حول الفجوات الجندرية في األجور بحسب قطاع النشاط اقتصادي،
منشورة من قبل مصادر دولية.
ال تتوافر البيانات على الصعيديين الوطني والدولي حول أسهم النساء في مجالس إدارة الشركات الوطنية واملتعددة الجنسيات ،ونسبة
الشباب الذين ّ
يتلقون تربية جنسية شاملة ونسبة النساء اللواتي ال يحصلن على دخل خاص بهن.
ّ
يتوافر املؤشر  41تحت عنوان "نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و  54عاما واللواتي ّ
تزوجن او اقترن بشريك حميم قبل سن
الـ "08لـ 04دولة عربية في قاعدة بيانات البنك الدولي .على املستوى الوطني ،وحده املغرب ينشر البيانات حول هذا املؤشر؛ في عام 5118
ّ
وصلت نسبة النساء املغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و  54عاما واللواتي ّ
تزوجن أو اقترن بشريك حميم قبل عمر الـ 08حدود إلى
 .%40.4هذا وينشر  05مكتبا من املكاتب اإلحصائية الوطنية العربي البيانات حول متوسط عمر الزواج األول للرجال والنساء.
تقوم شعبة السكان لدى األمم املتحدة بنشر البيانات لجميع الدول العربية حول الحاجة امللباة في مجال تنظيم األسرة ،وهو أحد
مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية .اال أن املكاتب اإلحصائية الوطنية تنشر هذا املؤشر فقط لثالث دول عربية ،وهي العراق()%85.5
وموريتانيا( )%57.2واليمن(.)%46.2
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الطاقة

تمثيل في القطاعات التي تنتج
على الرغم من الدور الوظيفي واألساس ي للمرأة في إدارة الطاقة ،إال ّأنها تعاني من سوء
ٍ
ّ
املصادر الحديثة للطاقة
املتجددة ،حيث ال تشكل النساء سوى  %51فقط من القوى العاملة في هذا املجال .10كذلك،
ً
تغيب املرأة إلى ّ
ُ
حد كبير عن مناصب الطاقة الحكومية ،ونادرا ما تعتبر مشاركتها أساسية ،ال سيما في املنطقة العربية،
ضمن املبادرات املتعلقة بمجال الطاقة .في املقابل ،تشير بعض املؤشرات إلى أن املرأة تحافظ على الطاقة أكثر من الرجل
ً
ُ
وتبدي استعدادا أكبر لتغيير سلوكياتها اليومية للحفاظ عليها .من هنا ،ينبغي على صناع القرار التركيز على أهمية املرأة في
قطاع الطاقة وتعزيز دورها في صنع القرارات املتمحورة حوله ،فضال عن دعم دورها القيادي ،وذلك بغية إنجاح عملية
ً
الوصول الى حلو ٍل مستدامة للجميع وتحقيق األهداف اإلنمائية املتفق عليها عامليا .تجدر اإلشارة الى أنه وفي نيسان/أبريل
ُ
ُ
ل
"
مبادرة
طلقت
أ
،5105
استقطاب مزيد من
إلى
ترمي
،
دو
تسع
اكة
ر
ش
عبر
،
"
النظيفة
الطاقة
قطاع
في
أة
ر
امل
وتمكين
تعليم
ِ
مهن ومناصب قيادية في مجال الطاقة؛ اإلمارات العربية املتحدة هي احدى الدول األعضاء ضمن
النساء الشابات إلى ٍ
هذه املبادرة.11
من بين أربعة مؤشرات مقترحة ضمن الهدف  ،7فإن مؤشرين يمكن تصنيفهما بحسب الجنس .ال تتوفر أية بيانات على
الصعيدين الدولي والوطني تتعلق باملؤشر  21بعنوان "حصة السكان الذين يستخدمون حلول الطهي الحديثة ،بحسب
الحضر/الريف" .من ناحية أخرى ،تنتج منظمة الصحة العاملية البيانات حول األسر املعيشية “التي تستخدم الوقود
الصلب للطهي ،بحسب الحضر والريف" وذلك ملصر واألردن واملغرب ،وهو مؤشر يمكن ان ّ
يحل محل املؤشر  .21على
الصعيد الوطني ،تنشر جيبوتي البيانات حول "نسبة األسر املعيشية بحسب مصدر الطاقة الرئيس ي املستخدم للطهي"،
وفلسطين حول "نسبة توزيع األسر املعيشية بحسب املنطقة والوقود املستخدم للطهي" ،والسودان حول "نسبة توزيع
ُ
تنشر سوريا البيانات حول "نسبة األشخاص
األسر املعيشية والسكان بحسب نوعية الطهي ونمط الحياة" .كذلك،
املحرومين من الوقود املالئم للطهي" .مع ذلك ،ال يمكن أن ننكر أنه وفي غياب الوصول إلى الطاقة الحديثة ،فإن العبء
يقع على عاتق املرأة في إحضار حطب الوقود واملياه لألسرة املعيشية.
يظهر املؤشر  20بعنوان "نسبة السكان الذين يستخدمون الطاقة الكهربائية املوثوق بها ،بحسب الحضر والريف" أن
 % 04من سكان العالم العربي يفتقرون الى الوصول إلى الكهرباء ،فيما تعاني نسبة أكبر منهم من انقطاع مستمر للتيار
ً
الكهربائي 12.عند البحث في مسألة الوصول إلى الطاقة ،تعتبر الكهرباء عادة املؤشر األول الذي تنبغي دراسته .ويعود ذلك
إلى املرونة التي تت ّ
ميز بها الطاقة الكهربائية في توفيرها للخدمات املختلفة من اإلنارة إلى التدفئة والتبريد ،واملولدات
وأشكال أخرى من الخدمات والتطبيقات .كما أن الوصول إلى الكهرباء يساعد في زيادة االنتاجية واختصار الوقت الالزم
ألداء وظائف أساسية .هذا املؤشر غير م ّ
فصل بحسب الجنس على الصعيدين الوطني والدولي.

 10الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ()IRENA
 11هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية( )5100الطاقة املستدامة للجميع :األبعاد الجندرية
 12مؤشرات التنمية العاملية ،البنك الدولي ()5100
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التوظيف

ً
تبقى الفجوة بين معدالت البطالة لدى الذكور واإلناث مرتفعة ،وخاصة في املنطقة العربية كما أشرنا سابقا ،فعلى الرغم
ّ
وتحسن فرص حصولها على التحصيل العلمي ،ال تزال مشاركة املرأة في املنطقة
من تطور مشاركتها في القوى العاملة
ً
العربية منخفضة للغاية ،وذلك مقارنة بالرجال وبالنساء في غيرها من املناطق .وفقا ملؤشرات التنمية العاملية ،استقر
معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة حول  %50.0عام  ،5100مقارنة بـ  %72.4للرجل .ترتبط هذه املشاركة املنخفضة
للمرأة ،باملقارنة مع الرجل ،بشكل كبير بعوائق بنيوية عديدة ،من بينها إجازة األمومة وغيرها من املخصصات .بحسب
ً
منظمة العمل الدولية ،تقتصر إجازة األمومة على أقل من  05أسبوعا في  %85من بلدان الشرق األوسط .باإلضافة الى
ذلك ،في بعض البلدان العربية وعلى الرغم من مساهمة املرأة بالتساوي مع الرجل في صندوق الضمان اإلجتماعي ،اال أنها
ال تتمتع بالحقوق ذاتها التي يحصل عليها الرجل .في الجزائر والكويت ومصر واألردن ولبنان أيضا ،ال يسمح للمرأة املوظفة
بأن تنقل معاشها التقاعدي الى أوالدها إثر وفاتها.

مجتمعات ومؤسسات سلمية وشاملة
جاء اإلسيتاء املجتمعي واالنتفاضات الشعبية في املنطقة العربية منذ عام  5100كنتيجة للطابع اإلستئثاري الذي شاب
ّ
العديد من املؤسسات والعمليات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،فضال عن النقص او املحدودية التي أملت
بتعددية املشاركة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وعدا عن توظيف قضايا التنوع والهوية في بعض
ً
الحاالت لخدمة مآرب معينة.
خلفية من التحديات والضغوطات أصابت أفر ًادا ومجتمعات إثنية ودينية ودوال
استنادا الى
ٍ
في املنطقة ،ازدادت العالقات تدهورا في بعض الدول ،سواء على مستوى العالقات بين املواطن والدولة او بين مجموعات
اجتماعية مختلفة ،مما جعل إعادة ترسيخ التماسك اإلجتماعي أكثر صعوبة من ذي قبل .في حاالت الحروب والصراعات،
ّ
ّ
وأوالدهن يشكلون أغلبية الالجئين والنازحين داخليا .في
أنفسهن .هؤالء النساء
يبقى للمرأة القليل من املوارد لحماية
حاالت الصراع او عندما تغيب سيادة القانون او حين ال تكون املؤسسسات على مسافة متساوية مع الشعب  ،تستفحل
الجريمة والعنف الجنس ي واالستغالل والتعذيب.
تقدم املؤشرات املتعلقة بالنوع اإلجتماعي والبيانات املفصلة حسب الجنس لصانعي السياسة املعلومات املفصلة من
أجل إعداد التدخالت الهادفة .بيد أن معظم الدول العربية ال تجمع او تنشر البيانات التي تعكس أوجه عدم املساواة
بين الجنسين ضمن املؤشرات املقترحة تحت أهداف التنمية املستدامة .هكذا ،تبقى النساء مستثناة من الحوارات
والسلم واألمن في الكثير من البلدان العربية .من بين مؤشرات الرصد العاملية السبعة ضمن الهدف  ،06هناك ثالثة
مؤشرات يمكن تصنيفها بحسب الجنسُ .يظهر املؤشر  88املعنون ب "اإلصابات والوفيات الناتجة ع العنف لكل
ً
ً
سنويا نتيجة لتعرضهم لإلصابات ،والتي تضاهي نسبة  %01من
011,111من السكان" أن  2.8مليون شخص يلقى حتفه
ّ
الوفيات في العالم .يشكل هذا املؤشر الخطوة األولى التي تقودنا باتجاه إدراك الرابط بين الصراع والتنيمة ،باحتسابه،
ّ
مفصل ،للوفيات الناتجة عن اللجوء الى العنف .حتى اآلن ،ال توجد قاعدة بيانات رسمية تنشر الوفيات الناتجة
بشكل
ّ
عن العنف بحسب الدول مع التفصيل بحسب العمر والنوع اإلجتماعي .اذا تم اعتماد هذا املؤشر وبالشكل املفصل
املطلوبُ ،
سيقطع شوط كبير في رصد حاالت العنف عامليا .بالنسبة للمؤشر  82بعنوان "عدد الالجئين" ،تنشر مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئين البيانات لجميع البلدان العربية .كذلك ،تصدر اليونيسيف البيانات حول املؤشر 25
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"النسبة املئوية لألطفال ما دون سن الـخامسة والتي ُس ّجلت والدتهم لدى سلطة مدنية" لكافة البلدان باستثناء دول
مجلس التعاون الخليجي وليبياـ

 .IIIنحو أجندة شاملة ومتعددة املستويات للعالم العربي 5101
الحرب واالحتالل والنزاعات الدموية العديدة هي الحال التي تطغى على الكثير من الدول العربية اليوم مع تراكم العوامل
ّ
ُ
املخلة باالستقرار الواحدة تلو األخرى .من املمكن تخطي هذا الوضع املحبط فقط عند توحيد الجهود إلنجاز أجندة
استشرافية ملرحلة  5100-5102تعالج منشأ الحرمان وجذور الصراع .في أغلب الحاالت ،وببساطة يمكن القول ،بأن
الرجال هم من يطلقون شرارة الحرب ،يشاركون فيها ،ليعودوا الحقا الى طاولة الصلح منتقلين مجددا نحو السالم او
ليستمروا في حالة عداء ال حد لها .خالل املراحل اإلنتقالية من الحرب الى السلم ،النساء والشباب هم غالبا ضحايا
ُ
وقليل من اإلهتمام ُيمنح ملعاناة واهتمامات ومطالب النساء خالل الحرب وأيضا وبشكل خاص
الحرب وأعباؤها الجانبية.
خالل مباحثات السالم .مؤخرا ،تم االعتراف بأهمية مشاركة النساء في عملية املصالحة وبناء السالم ُووضع ّ
تصور
مفاهيمي لدورها هذا في اتفاقيات دولية رسمية – أي قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة رقم )5111(0052
حول النساء واألمن والسالم والقرار الالحق  - 5055عبر التأكيد على مساهمة املرأة الرئيسية في عمليات بناء السالم
وصنعه وحفظه .13هذا وال ترتكز أهمية مساهمة النساء (والشباب) في ثقافة بناء السالم فقط على الفرضية األساسية
القائمة على أن عدد الفتيات املراهقات في الدول النامية فقط يصل إلى  611مليون فتاة ،وعلى أن شعوب العالم أجمع
ً
تشهد طفرة في عدد الشباب ،وإنما ترتكز أيضا على التأثير املؤكد للمرأة كقوى تغيير جذري للعقول واملؤسسات
والثقافات .14من أجل تقديم الرؤى واملوارد الشاملة واإلستثنائية والحيوية لصنع سالم -يقودنا الى استقرار طويل األمد،-
ال بد من اإلعتراف بدور املرأة كعنصر أساس في منع نشوب النزاعات وصنع املصالحة وبناء السالم واإلقرار بدورها،
والثناء عليه ،كوسيط في حل النزاعات ،وإشراكها في مؤتمرات املانحين واالجتماعات والقرارات الالحقة للنزاعات.
باختصار ،كانت نسبة النساء بين املفاوضين على طاوالت السالم بين عامي  0225و 155100فقط  ،%2وذلك على الرغم
من قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة البارز رقم  0052في عام  5111والذي اعترف بضرورة اضطالع املرأة
بدورها املركزي في هذا املجال .في املنطقة العربية ارتفعت نسبة املقاعد التي تشغلها املرأة في البرملانات الوطنية من %2
إلى  %08خالل السنوات الـ 02املاضية(حتى آب/أغسطس  .16)5102إن اإلحصائيات الرسمية حول إشراك املرأة العربية
في قنوات املشاركة السياسية واملدنية الرسمية ،ال تفي املرأة حقها ،علما أنها أثبتت تأثيرها املتزايد في ميادين الشأن
العام ،وهي التي باتت تؤخذ بالحسبان عند صياغة الكثير من السياسات العامة التي تؤثر على حياتها وحياة أسرتها .على
هذا الصعيد ،ان لم تضطلع املرأة بدورها الفعال في وضع اللمسات األخيرة على أجندة التنيمة املستدامة حتى العام
 13قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة رقم )5111(0052
 14األمم املتحدة ( 2أيلول/سبتمبر  .)5104خطاب باكشم بيوري ،نائب املدير التنفيذي لهيئة األمم املتحدة للمرأة ،منتدى حول ثقافة السالم ،نيويورك.
ً
الرجاء االطالع أيضا علىhttp://www.un.org/en/ga/president/68/events/culture_of_peace.shtml :
 15هيئة األمم املتحدة للمرأة ،مشاركة املرأة في مفاوضات السالم :الروابط بين الحضور والتأثير ،ص0-5 .
 16البنك الدولي ،مؤشرات التنمية الدولية
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التنموية
أعمال مؤتمر“المرأة العربية في
العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015
مؤمتر
األجندةأعمال
تقرير عن
(القاهرة

)2015 / 12 / 1 - 11 / 29

 ،5101لن يكون باستطاعة البلدان تقوية ملكيتها التنموية وبناء شراكات تنموية شاملة تأخذ بالحسبان مصالح حيز
واسع من األطراف املعنية .باإلضافة الى ما سبق ذكره ،يجب ان يبقى بناء السالم وتفادي نشوب النزاعات في املنطقة
العربية من الركائز األساسية التي تربط األهداف الـ 07ببعضها ،وسيكون على املرأة أن تلعب دور الراعية خالل السنوات
الـ 02املقبلة.
في هذا السياق ،إن تنشيط الشراكات التنموية على املستوى اإلقليمي والعالمي يجب ان يتمحور حول تقوية قدرات
البلدان في تحديد أولوياتها على املدى القصير ،ومن ثم وضع استراتيجية على املديين املتوسط والطويل ضمن الهيكلية
العامة ألهداف التنمية املستدامة .كخطوة أولى ،يجب على البلدان ان ّ
تقيم القدرات املؤسساتية لوزاراتها وومؤسساتها
العامة من اجل تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية هادفة في إطار أجندة التنمية الجديدة .هنا ،يبرز دور مكاتب
اإلحصاءات الوطنية ،كهيئات رئيسية مسؤولة عن تجميع ونشر البيانات ،في عملية التنسيق بين املؤسسات لتحديد
حاجاتها .هذا وتتضمن اإلمكانيات التقنية تطوير املوارد البشرية وهيكلية قاعدة البيانات من أجل تسهيل عملية توفير
اإلحصاءات والتحقق من جودتها.
ان موضوع املواءمة بين البيانات يجب ان ُيعطى شأنا من األهمية دون ان ّ
يحل محل الغايات املختارة واملالئمة لكل بلد
على حدة ،علما أن مواءمة البيانات من املمكن أن تسهل الطريق أمام آلية إقليمية للمراجعة (استعراض األقران) بين
مختلف مكاتب اإلحصاءات الوطنية العربية ،ال سيما أن بعض هذه املكاتب قد اعتمد طريقا مشابها لتطوير إحصاءاته.
على هذا الصعيد ،تمنح أجندة التنمية املستدامة البلدان إمكانية تحديد األولويات بما يتعلق بالغايات على املستوى
الوطني او دون الوطني واختيار األهداف بما يتناسب مع السياق الوطني الخاص بكل بلد .يبقى ان تعزيز املوارد البشرية
وبناء القدارت ،على جميع الصعد ،هو الضامن لعملية اإلصالح املؤسساتي التي ستجري ّ
بمعية موظفي الدولة ذووي
املهارات والحوافز للتخطيط لـ وإدارة وتحقيق وتقييم النتائج.
إن نطاق وطموح األجندة الجديدة يتطلب إشراك شركاء جدد مثل البرملانات الوطنية والسلطات املحلية واإلقليمية
واألكاديميين ومؤسسات املجتمع املدني في عملية التنمية؛ إذ تستدعي عملية تحقيق وتقييم النتائج منهجا تشاركيا ،يجد
فيها املواطنون ومنظمات املجتمع املدني املساحة الكافية لتفعيل دورهم كهيئات رقابية ولتحديد األولويات املتعلقة
بالبلدان .مع التوجهات الرقمية الحديثة وثورة البيانات التي تحدد املسار املستقبلي للحكومات وهيكليات الحوكمة ،بات
الوصول الى املعلومات حقيقة أكثر من ذي قبل .لذلك ،يجب ان توضع التكنولوجيات املفتوحة الحديثة ومنصات تبادل
املعرفة املعتمدة من أجل نشر املعلومات والبيانات قيد استعمال السلطات املختصة .وهنا ،تبرز أهمية توفير البيانات
من قبل الحكومات بشكل ّ
موحد واعتماد منصات مفتوحة للمشاركة ،وذلك من أجل تمهيد الطريق لدور ريادي من
املتوقع أن تقوم به منظمات املجتمع املدني .فبعد مض ي بعض الدول العربية ً
قدما في تداول األدوات الالمتناهية التي
توفرها التكنولوجيات الحديثة وثورة املعلومات ،انه الوقت املناسب اآلن كي تحذو حذوها بقية الدول العربية.
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متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني:
ماذا تعلمنا من األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل انتقال أفضل إىل
أهداف التنمية املستدامة

إعداد
الدكتورة ناتايل ميلباخ بوشيه
و األستاذ عاطف خورشيد
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تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين:
ماذا تعلمنا من األهداف اإلنمائية لأللفية من أجل انتقال أفضل إلى أهداف التنمية المستدامة
1
ناتالي ميلباخ بوشيه وعاطف خورشيد

 .1خلفية
فى المنطقة العربية كما فى أجزاء اخرى من العالم كان إعالن األلفية و األهداف اإلنمائية
لأللفية قوة دافعة هامة لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة بإعتبارهما من اإلولويات
األساسية لمكافحة الفقر و الجوع و المرض و حفز التنمية البشرية المستدامة على نطاق واسع
ونتيجة لذلك شهدت المنطقة تقدما كبيرا فيما يتعلق بالغايات الرئيسية لألهداف اإلنمائية لأللفية
الخاصة بالمساواة فى النوع اإلجتماعى و تمكين المرأة ،والسيما فيما يتعلق بزيادة فرص
الفتيات فى الحصول على التعليم و سد الفجوات النوعية فى التعليم على كافة المستويات  ،و
رفع مشاركة المرأة فى الحياة السياسية و كذلك تعميم إتاحة الخدمات الصحية لالمهات .إال
أن المنطقة الزالت متخلفة عن المتوسط العالمى فى بعض هذه األهداف .عالوة على ذلك تكن
اإلنجازات على نطاق الدول العربية و المناطق دون اإلقليمية 2على نفس المستوى بل كانت

1

ناتالي م بوشيه ،رئيس فريق إقليمي ،النمو الشامل والتنمية المستدامة ،الدول العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي محور عمان
عاطف خورشيد ،أخصائي حماية اجتماعية ،النمو الشامل وفريق التنمية المستدامة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،محور عمان
2
المشرق :مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،فلسطين والجمهورية العربية السورية .المغرب العربي :الجزائر ،ليبيا ،المغرب وتونس .مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ) (GCCالبحرين ،الكويت ،عمان ،قطر ،المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة .أقل البلدان نموا :كمارو ،موريتانيا،
جيبوتي ،اليمن

495

هنلك تفاوتات أيضا داخل الدول نفسها ،بين المناطق الريفية و الحضرية و بين األسر الغنية و
الفقيرة.
باإلضافة إلى ذلك فإنها لم تترجم إلى مكاسب تتناسب مع األهداف و الغايات الهامة خاصة
المتعلقة بالفقر و األمن الغذائي و فرص العمل و الحصول على المياة النقية و عدم
توافرمرافق صرف صحى محسنة فى المناطق الريفية و كلها لها أبعاد و تداعيات هامة  -تم
تجاهلها إلى حد بعيد – برغم من انها تتعلق بالنوع األجتماعى و دعم المساواة بين الجنسين و
تمكين المرأة فى المنطقة  .و فى كثير من الدول تواجه األهداف اإلنمائية لأللفية بصفة
عامة ،والتقدم نحو المساوة فى النوع اإلجتماعى و تمكين المرأة تحديات بسبب الصراعات و
الحروب و التحوالت السياسية القائمة.
و بصفة عامة ،فإن تنفيذ أجندة األهداف اإلنمائية لأللفية فى المنطقة لم يفلح فى تبنى رؤية
كاملة للتحوالت الهيكلية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة أقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا
 ،طبقا للتصور الذى وضعه إعالن األلفية ذاته  ،أو كما وردت فى وثائق حقوق اإلنسان
الرئيسية و اإلتفاقيات المعقودة بين الحكومات على مستوى العالم .3و قد تبدى هذا فى شكل
فجوات ملحوظة فيما يتعلق بالوعى و السياسات والتمويل من أجل تحقيق المساواة فى النوع
االجتماعى  ،مما اعاق التقدم فى كافة مجاالت أجندة األهداف اإلنمائية بصورة كاملة  ،خاصة
فيما يتعلق بالمعوقات الهيكلية و القضايا الحاسمة مثل األعراف و الممارسات 4اإلجتماعية و
الثقافية و الدينية و حقوق المرأة فى الميراث و تملك األرض و العمل غير مدفوع األجر و

3

تعهد اإلعالن "بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)".وأكد مجددا أيضا
على الدور المحوري للمساواة بين الجنسين من منظور المؤتمر العالمي الرابع لألمم المتحدة المعني بالمرأة في بيجين ( - )5991إعالن بيجين -
والمؤتمرات العالمية الكبرى األخرى.

4وكان تقرير التنمية البشرية العربي األول لعام  2002قد حدد مبكرا ،الثغرات في مجاالت المعرفة والحرية وتمكين المرأة ،كأوجه
العجز األساسية الثالثة في المنطقة العربية .وقد عاد وأكد تقرير التنمية البشرية العربية في اصدارة الالحق لعام  2001هذا األمر مرة
اخرى حيث أشار إلى القوانين التمييزية والممارسات المتحفظة ومواقف التعصب الذكوري ،والقيم والمعايير الثقافية واالجتماعية ،كعقبة
كبرى أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصفة خاصة ،والتقدم على كافة جوانب األهداف اإلنمائية لأللفية عامة. .تقرير
التنمية البشرية العربية لعام http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2005e.pdf : 2001
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غير المعترف به و حقوق المرأة اإلنجابية و العنف القائم على النوع و كلها أمور يتم غض
النظر عنها .5
ان أستمرار عدم المساواة بين الجنسين و استبعاد المراة من المواقع القيادية و الفرص السياسية
و االقتصادية ال يعد انكارا لحقوق المرأة فقط بل هى امكانيات غير مستغلة لحفز النمو
األقتصادى و تعزيز التنمية االجتماعية على أساس شامل و مستدام.
تعتبراألجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام  0202و أهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة
فرصة فريدة للمنظمات الدولية للتنمية و لمنظمات المرأة و للحكومات فى المنطقة لتجديد و
تعميق التزامهم بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة كمسار رئيسيى للتنمية المستدامة .و
تأسيسا على اإلنجازات و الدروس المستفادة من تنفيذ األهداف اإلنمائية لاللفية فإن األجندة
الجديدة تؤكد نهج سياسى شامل تجاه المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة يؤكد على تعميم
مراعاة مفهوم النوع األجتماعى عبر جميع األهداف إلى جانب إصالح قانونى و سياسى
للتصدى لبعض األسباب الجذرية للتمييز بما فى ذلك االعراف الجتماعية والصور النمطيية
الضارة و الفجوات فى الحقوق القانونية بالنسبة لتملك األرض و األصول اإلنتاجية األخرى و
كذلك العنف القائم على النوع األجتماعى.
تستعرض هذه الورقة التقدم المحرز فى اإلقليم فى مجال المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة
على امتداد األهداف اإلنمائية لاللفية مع التركيز على بعض الغايات الرئيسية  ،ثم تستتبع ذلك
بتسلط الضؤ على الفجوات و أهم الدروس المستفادة من تطبيق هذه األهداف و الآلثار المترتبة
عليها بالنسبة لدعم المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة فى المنطقة العربية فى إطار األجندة
الجديدة .

5

في حين ان الكثير من التقارير الالحقة للتنمية البشرية في المنطقة العربية قد لمست تلك الجوانب في قضية تمكين المرأة ،اال انها لم تترجم ذلك الى افعال على ارض
الواقع ،فآليات الرصد وجمع البيانات والسياسات في حاجة الى اصالحات جوهرية في كثير من بلدان المنطقة.
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.1األهداف اإلنمائية لأللفية  ,المساوة بين الجنسين و تمكين المرأة فى المنطقة
العربية :اإلنجازات و الفجوات
القضاء على الفقر المدقع و الجوع (الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية):
انخفض معدل الفقر المدقع فى المنطقة العربية من  %5,5عام  0992إلى  % 1,0عام
 0202إال أن أخر اإلحصاءات تشير إلى أنه فى عام  0200تم تقدير هذا المعدل بنسبة
 . %4,1و شهدت الدول العربية األقل تقدما أعلى إرتفاع من  %00,9إلى  %00,2فى
عام  . 0200و مع ندرة بيانات النوع األجتماعى عن الفقر ,6إال أن هناك أدلة على أن المرأة
خاصة فى المناطق الريفية وكذلك األسر التى تعيلها إمراة تتأثر أكثر من غيرها بالفقر المدقع .
و تؤدى الصراعات و االزمات التى يطول أمدها فى العديد من الدول إلى زيادة تأنيث الفقر
مما يؤدى إلى أضرار وخيمة ليس على المرأة فقط بل أيضا على األسرة و المجتمع بأسره.
تواجه المنطقة انتكاسة خطيرة فى حربها ضد الفقر مما يجعلها تبرز على أنها المنطقة
الوحيدة فى العالم التى تشهد زيادة فى انتشار الجوع وتضاعف عدد الجوعى الذى وصل اآلن
الى  00مليون نسمة .و رغم أن معدل سؤ التغذية المزمن بين األطفال قد تناقص ،إال انه
مازال عاليا حيث يبلغ %01,0

7

بل و يزيد على  %05فى بعض الدول ( مصر و العراق

و السودان و اليمن ) .8و على جانب آخر  -يتعلق بسؤ التغذية  -فإن نسبة بدانة النساء تزيد
زيادة ملحوظة عن نسبتها بين الرجال خاصة فى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسطة
الدخل حيث تبلغ نسبتها بين النساء ضعف نسبتها تقريبا بين الرجال.

6

على الصعيد العالمي ،فإن العدد المطلق للنساء والفتيات اللذين يعيشون على  $ 2 -5221 $في اليوم الواحد بالواليات المتحدة قد زاد خالل السنوات
ال  20الماضية.
7
منظمة األغذية والزراعة عام  :2051نظرة عامة على المنطقة عن انعدام األمن الغذائي :الشرق األدنى وشمال أفريقيا :
http://www.fao.org/3/a-i4644e.pdf
8

منظمة األغذية والزراعة عام  :2051األمن الغذائي والزراعة المستدامة في المنطقة العربية
http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goal2.pdf
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تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

يؤدى عدم المساواة بين المرأة والرجل فى الحصول على األراضى والمياه و الموارد
اإلنتاجية األخرى و األصول الالزمة إلنتاج الغذاء إضافة إلى ماتخصصه األسر من الدخل
للحصول على الطعام ،الى تقويض نتائج الجهود المبذولة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية فى
المنطقة .و تشكل المرأة العربية حصة كبيرة ومتزايدة من نسبة األفراد العاملين فى قطاع
الزراعة فى المنطقة (  %22فى المغرب و  %52فى مصر)  .9إال أن المرأة فى الريف
نادرا ما تمتلك األرض و عندما تمتلكها فغالبا ما تكون تلك األراضى تحت سيطرة أحد أفراد
األسرة من الذكور حتى تتزوج لتصبح بعد الزواج تحت سيطرة الزوج أو االبن. 10

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي( الهدف الثانى من األهداف اإلنمائية لأللفية) :
إرتاد المدارس فى عام  0999حوالى  %55من األطفال فى سن الدراسة اإلبتدائية وإرتفعت
هذه النسبة فى عام  0200إلى  ، %90بينما بلغت الزيادة فى عدد التالميذ الملتحقين
بالتعليم اإلبتدائى فى العالم العربى فى عام  0200إلى  4ماليين تلميذا مقارنة بعام .0992
ويؤدى تحسين فرص الفتيات والنساء فى الحصول على التعليم إلى توفير مزايا اجتماعية
هامة مثل تحسين المستوى الصحى  ,و انخفاض معدالت الخصوبة و زيادة متوسط العمر
المتوقع كما أن له تأثير هام على الصحة اإلنجابية .
و لقد سجلت المنطقة العربية تقدما ملحوظا فى في هذا المجال الحاسم اال أنه مازالت هناك
فجوات هامة خاصة فى الدول األقل تقدما حيث يوجد حوالى  9مليون طفل فى المنطقة فى
حاجة لاللتحاق بالتعليم حتى يتسنى تعميم التعليم اإلبتدائى .وفي الوقت نفسه مازال التحاق
9

 : CIHEAM 2010المرأة الريفية والزراعة في منطقة الشرق األوسط :
http://ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Observatoire/NAL/nal66_badr.pdf
10

أظهرت دراسة حديثة على سبيل المثال أن نسبة الحيازات الزراعية التي ترأسها إناث من إجمالي الحيازات الزراعية أقل من  ٪7في تونس ومصر،
وأقل من  ٪1في المغرب .انظر :األمن الغذائي والزراعة المستدامة في المنطقة العربية ،آلية التنسيق اإلقليمية) ، (RCMاصدارات :موجز لتقرير
التنمية المستدامة العربية2051 ،
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الفتيات بالتعليم يشكل تحديا حقيقيا فى دول مثل الجزائر و العراق و عمان والجمهورية
العربية السورية واليمن  ،حيث يشكل عدد الفتيات خارج التعليم أكثر من ثلثى األطفال.

11

كما ان هناك فجوة واضحة فى مجال األمية حيث ان  4مليون من الشباب العربى ما زالوا
اليعرفون القرأة من بينهم حوالى  5مليون فتاة.

13 12

مازال هناك تحديات إجتماعية و إقتصادية و ثقافية و دينية يإلضافة إلى تجدبات أخرى
االخرى يلزم مواجهتها لضمان تمتع الفتيات بكامل حقهم فى التعليم على مستوى المنطقة .و
من بين هذه المعوقات الفقر و المصاريف الدراسية و ادراك االباء الهمية التعليم بالنسبة
للفتيات  ،عالوة على المعتقدات الدينية والزواج المبكر ،وكلها تحديات هامة تواجه طلب
الحصول على التعليم .اما بالنسبة للتحديات القائمة فإن ضعف السياسات التعليمية ،والوصول
إلى المرافق المدرسية ،والمناخ التعليمى ( نوعية البرامج التعليمية ،تنميط النوع األجتماعى
فى المقررات الدراسية ،14و توافر المقاصف و مرافق الصرف الصحى و توجهات المدرسين
باالضافة الى المسائل المتعلقة باألمن ) يشكل إختناقات أو ما يطلق علية عنق زجاجة.15
عالوة على ان تركيز السياسات التعليمية  -بشكل مكثف وبصفة عامة  -على اإللتحاق
بالمدارس يتم على حساب نوعية التعليم و القدرة على االستفادة منه وهو ما يؤثر على الفتيات
اكثر من غيرهن .

11

تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية العربي 2052
12
تعيش الغالبية العظمى في مصر ( 2مليون) ،والمغرب ( 522مليون) ،واليمن ( 020مليون) والجزائر ( 020مليون)
13
تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية العربي 2052

14في حين أن نسبة التحاق الفتيات في التعليم مهم في القضاء على التمييز ضد المرأة ،فمضمون المناهج نفسها له أهمية خاصة لفهم
المدى الذي تؤثر به "نوعية" التعليم في تعزيز المساواة بين الجنسين
15

اليونسكو  :2009ورشة عمل الخبراء  -تقرير :قضايا النوع االجتماعي في التعليم في منطقة الدول العربية:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002107/210798e.pdf
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دعم المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة (الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية) :
دعم المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة (الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية) :
باإلضافة إلى التقدم الذى تم إحرازه فى مجال إلتحاق الفتيات بالدراسة فقد خطت المنطقة
المنطقة
الفتيات
إحرازه فى
الذى تم
خطواتالتقدم
باإلضافة إلى
نحو
خطتحاسمة
بالدراسةهذهفقدخطوة
التعليم  -و
إلتحاق فى
مجالالجنسين
المساواة بين
تعزيز
هامة فى
العربية
حاسمة نحو
خطوة
بينو هذه
التعليم -
الجنسين
تعزيز
هامة فى
خطوات
العربية
فى التعليم
الجنسين
مؤشرفىالتكافؤ
المساواةقدبينارتفع
الرجال .و
للنساء و
متساوية
فرص
خلق
التعليم
الجنسين فى
عامقد ارتفع
الرجال .و
للتعليممتساوية
بالنسبةفرص
خلق
مشابه
والوضع
التكافؤفىبين.0200
مؤشر2,90
 0999إلى
للنساء و 2,44فى
األبتدائى من
المغربمشابه
المشرق .ووالوضع
دول 0200
 2,90فى
فىأوعام
حيث2,44
األبتدائى من
بالنسبة للتعليم
ومجلس
إلىتحقق،
 0999أن
على وشك
حققت ،
للتعليم الثانوى
وشك16أن تحقق ،دول المشرق و المغرب ومجلس
بينحققت ،
حيث
الخليجىالثانوى
التعاون للتعليم
بالنسبة
علىالتعليم.
الجنسينأو فى
المساواة
التعاون الخليجى المساواة بين الجنسين فى التعليم.

16

إال انه مازالت هناك فجوة نوعية واسعة بين الجنسين فى التعليم فى الدول األقل تقدما ،حيث
أكثرحيث
العالىتقدما،
التعليماألقل
فىالدول
الصورةفى
فى التعليم
الجنسين
واسعة بين
نسبة نوعية
وتنخفض فجوة
مازالت هناك
إال
غير أن
بالمدارس.
االلتحاق
انه األمية
تنتشر
بشكلأكثر
يفوقالعالى
العالىالتعليم
الصورة فى
بالمدارس .غير
العربيةنسبة
وتنخفض
األمية
ملحوظ
الرجالأنفى التعليم
االلتحاقاذ ان عدد
االكثر فقرا
الدول
تنتشر فى
تعقيدا
ملحوظ
مؤشربشكل
فإنيفوق
العالى
الدولفى
معكوسة.فىالرجال
الجنسيناذ ان عدد
االكثر فقرا
الدولأنالعربية
تعقيدا فى
التكافؤ بين
التعليم لهذا
األغنى،
الفجوة بين
النساء إال
عدد
دول بين
مؤشرفىالتكافؤ
األغنى ،لهذا
الدول
معكوسة.فى
العالىبين
التعليمالفجوة
فىإال أن
النساء
عدد
فإن0,00
الخليجى و
التعاون
مجلس
الجنسين فى دول
يبلغ 0,55
الجنسين
مجلس التعاون الخليجى و  0,00فى دول
يبلغفى0,55
العالى
التعليم
الجنسين فى
دولتقدما.
الدولفىاألقل
2,10
بنسبة
مقارنة
المغرب
المغرب مقارنة بنسبة  2,10فى الدول األقل تقدما.
غير أن ارتفاع مؤشر التكافؤ بين الجنسين ال يعنى ان النساء قد تم تمكينهن من الحصول
الحصول
تمكينهن من
النساء قد
يعنى ان
فى الجنسين
المشاركةبين
مؤشر التكافؤ
ارتفاع
على أن
غير
تطابق
يعرف" بعدم
حيثتميؤثر ما
متساوى
اإلقتصادالبشكل
العمل و
فرص
يعرف" بعدم
حيثو يؤثر
متساوى
اإلقتصاد
التوظف فى
نتائجالمشاركة
العمل و
على
تطابقان
سواء ،إال
النساءماعلى حد
للرجال
بشكلبالنسبة
العمل
فى سوق
فرصعلى
المهارات"
الدراساتان
الصحية,سواء ،إال
الخدمات على حد
(التعليم ,و النساء
بالنسبة للرجال
سوق
مجاالت فى
فى التوظف
نتائج
أعدادعلى
المهارات"
العملالتقليدى
األنثوى
التعليم
النساء
زيادة
الدراسات
الصحية,
الخدمات
التدريب(التعليم,
األنثوىوالتقليدى
مجاالتفىالتعليم
نقص فى
أعدادوالنساء
زيادة
إضافيا.
تحديا
المهنى يشكل
التعليم الفنى
إعدادهن
اإلنسانية )
اإلنسانية ) و نقص إعدادهن فى التعليم الفنى و التدريب المهنى يشكل تحديا إضافيا.
16

16

 -ESCWAتقريراألهداف اإلنمائية لأللفية عام .3102
 -ESCWAتقريراألهداف اإلنمائية لأللفية عام .3102
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و فى تناقض حاد مع التقدم الذى تم إحرازه فى مجالى الخصوبه و التعليم فمازالت مشاركة
مشاركة
العربىالتعليم ف
الخصوبه و
مجالى
إحرازه فى
متدنيةالذى
العملالتقدم
حاد مع
المرأةتنافىقض
و فى
مازالتأجزاء
والنساء فى
فى العالم
بالرجال
تم مقارنة
للغاية
سوق
والنساء فى
عامالعربى
العالم
من سوق
أخرى فى
المرأة
أجزاءفى عام
%01.0
 0222إلى
فى فى
بالرجال %
مقارنةمن 00.0
للغايةطفيفة
متدنية زيادة
العمل زادت
العالم .فقد
عام
العراق%و فى
السعوديةإلىو 01.0
مثل 0222
دول عام
 %فى
0200من
أخرى
األردن
 00.0فى
من%05
طفيفةعن
زيادةالمرأة
زادتعمالة
فقدنسبة
العالم.تزيد
 .17وال
و0200
اليمن.عمالة المرأة عن  %05فى دول مثل السعودية و العراق و األردن
تزيدو نسبة
 .17وال
الجزائر
مصر و
و مصر و الجزائر و اليمن.
و فى كثير من الدول تكاد تبلغ نسبة البطالة بين الشابات حوالى  .%52و تعتبر نسبة الفجوة
الفجوة
نسبة
ناميةتعتبر
 .%و
بآية52
حوالى
الشابات
البطالة بين
فى من
النوعيةكثير
و فى
أخرى.
منطقة
بالمقارنة
األعلى
نسبةالعربى
تبلغالعالم
تكاد فى
الدولالهشة
العمالة
يقدر
 18و
العربية نامية
بآية منطقة
بالمقارنة
األعمالاألعلى
العالمفىالعربى
بالنسبة فى
العمالة الهشة
يقدر
 18وو هى
أخرى%.
بنسبة 044
المنطقة
الهشة فى
للرجل
فى المرأة
النوعيةعمل
معدل
هى
 %044و
العربية
المرأةالمنطقة
الهشة فى
للرجل
كافةبالنسبة
المرأة
أسواء عمل
معدل
النامية
المناطق
نسبة فى
الوظائف
بنسبة %من
من 02
تشغل اقل
األعمالالزالت
فى , 19و
المناطق النامية
فى كافة
مدفوعةنسبة
أسواء
الوظائف
جر من
المرأةمنفى02األ%
تشغل اقل
منتشرا فى
المرأة ضد
الزالت التميز
 ., 19ووما زال
الزراعى
خارج القطاع
األجر
برامجفى
تطورمنتشرا
المرأةكبيرفىمعاألجر
حدتهضد
التميز
والذىزال
الخاص .وما
الزراعى
القطاع
الى حد
زادت
القطاع
خارج فى
األجرخاصة
مدفوعةالعربى
العالم
برامج
تطور
كبير مع
فى حد
المرأةالى
زادت حدته
سبيلالقطاع
خاصة فى
إعادة العربى
العالم
من
فى كل
الصناعة
قطاع
والذىمرتبات
الخاصحصة
المثال تمثل
الهيكلة .فعلى
التوالى.من
علىفى كل
الصناعة
المرأة فى
مرتبات
نسبةحصة
وسورياتمثل
سبيل المثال
فعلى
مصر الهيكلة.
إعادة
قطاع%49
 %52و
 %25و
 %22و
فلسطين
واالردن و
مصر واالردن و فلسطين وسوريا نسبة  %22و %25و  %52و %49على التوالى.
وال يزال التغيير التحولي فى أسواق العمل العربية يمثل إشكالية خاصة بالنسبة للنساء مما
مما
خاصة
العربية يمثل
التحولي
التغيير
وال
للنساء بين
بالنسبة العمل
تحكم تقسيم
إشكاليةالتي
واالجتماعية
العمل الثقافية
أسواق والقيم
لتغيرفىالمعايير
مكثفة
يزالجهودا
يتطلب
العمل بين
وضعها تقسيم
التي تحكم
واالجتماعية
اوإعادةالثقافية
اواإلنتاج والقيم
لتغير المعايير
الجنسينجهودا
يتطلب
خصيصا
ليتناسب
يتعين
اإلنتاج ،والتى
مكثفةالتعليم،
سواء في
خصيصا
ليتناسب
وضعها
يتعين
إلىوالتى
اإلنتاج،
اواإلنتاج
التعليم،
سواء في
الجنسين
لمنح المرأة
القانونية
النظم
إصالح
اوإعادة أيضا
وهناك حاجة
البالد.
السائدة فى
السياقات
مع
مع السياقات السائدة فى البالد .وهناك حاجة أيضا إلى إصالح النظم القانونية لمنح المرأة
17
18
17

 - ILOSTATمنظمة العمل الدولية.

 ESCWA 2015:تقرير التنمية العربية المستدامة (نموذج)

http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/FINAL.pdf

 - ILOSTAT 19منظمة العمل الدولية.
18المنتدى االقتصادي العالمي  :2052تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي :
 ESCWA 2015:تقرير التنمية العربية المستدامة (نموذج) http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
19

المنتدى االقتصادي العالمي  :2052تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي :
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
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قدرا أكبر من حرية التنقل ،وضمان االمن في موقع العمل ،مع إزالة األنظمة التقييدية التى
تحكم عمالتها ،وتشجيع نشاطها التجاري .قد تحتاج الجهود السياسة لتمكين المرأة اقتصاديا في
المنطقة أن نعترف ونتصدى للعبء غير المتكافئ

التى تقوم به المرأة من أعمال الرعاية

غير مدفوعة األجر و التي تقيد من قدرتها على الحصول على التعليم وفرص التعلم األخرى
والتوظف والحماية االجتماعية 20أو المشاركة في الحياة المدنية والسياسية.
و تعتبر قدرة المرأة على المشاركة فى و التأثير على القرارات التى تمس حياتها بدءا من
شؤون األسرة إلى أعلى مستويات صنع القرار خطوة أخرى لألمام بالنسبة للمساواة فى النوع
اإلجتماعى و تمكين المرأة .إال أن المشاركة السياسية للمرأة العربية فى البرلمان رغم تحسنها
مازالت متخلفة كثيرا عن باقى العالم .وقد ارتفعت حصة المرأة من المقاعد من  %0.2فى
عام  0222إلى  %00.4فى (0200مقابل  %00على المستوى العالمى) .و تؤكد التجربة
فى المنطقة على أهمية التمييز اإلجابى مثل االخذ بنظام الكوتا او تخصيص مقاعد للمرأة (مثل
العراق و الجزائر 21و السعودية و جيبوتى و تونيس و األردن و المغرب و الصومال) أو التى
ال يوجد بها ( الكويت و قطر) .وفضال عن ذلك ما زال الطريق طويال أمام تحسين تمثيل
المرأة فى مواقع اإلدارة العليا و مواقع صنع القرار على المستويين العام و الخاص وما زالت
مشاركة المرأة فى مواقع اإلدارة العليا بما فى ذلك المشرعين و كبار المسؤليين و المديرين
محدودة بنسبة تصل الى حوالى  %02فى معظم الدول مقابل  %05على مستوى
العالمى.22

20

في المغرب ،و  ٪20عن النساء يستفيدن فقط من نظام التأمين االجتماعي ،مقابل  ٪70من الرجال .تقرير صادر عن شبكة المنظمات العربية غير
الحكومية للتنمية (" )2052الحماية االجتماعية في الدول العربية :بعدا آخر عن أزمة الدولة" ،انظرwww.annd.org :
21
في الجزائر ،تقضي المادة  2من قانون االنتخابات  2052بنخصيص حصصا متفاوتة تتراوح بين  ٪20و  ٪10من المرشحين للبرلمان للنساء
(Agora Monthly Arab Digest, July 2014).
22

اإلسكوا  :2051حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل التنمية المستدامة :مناقشة اهداف التنمية المستدامة المقترحة في إطار تنمية المنطقة
العربيةhttp://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/6-Gender.pdf :
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و رغم أن اإلطار العام لألهداف اإلنمائية لأللفية بالنسبة للمساواة فى النوع اإلجتماعى و
تمكين المرأة قد غض النظر عن القضايا المتصلة بالعنف القائم على النوع األجتماعى إال أن
هذا أمر يحتاج الهتمام خاص .و يعتبر هذا العنف فى آن واحد سببا و نتيجة لعدم المساواة
بين الجنسين و يؤثر على اإلنجازات فى جميع فروع التنمية البشرية .و فى المنطقة العربية
يأخذ العنف القائم على النوع اإلجتماعى اشكاال متعددة مثل العنف األسرى و الزواج المبكر و
زواج األطفال و االتجار و االغتصاب و االستعباد الجنسى و االكراه على ممارسة البغاء .و
يزيد من قابلية النساء و الفتيات للتعرض لهذا العنف واقع النزاع المسلح و الهجرة الداخلية و
إنهيار بعض األعراف اإلجتماعية و محدودية إمكانية الوصول إلى خدمات نظم الحماية
الرسمية 23.بينما عملت بعض الدول على وضع و تنفيذ سياسات لمكافحة العنف القائم على
النوع اإلجتماعى و بدأت إصالحا قانونيا لمواجهة التحرش الجنسى نجد على المستوى العام
نقصا فى أحكام شاملة فى مواد قوانين الجنايات و القانون المدنى التى تعرف و تحرم التميز و
العنف ضد النساء.

24

أخيرا و ليس أخرا فإن دساتير العديد من الدول العربية تكفل تصريحا أو تلميحا المساواة أمام
القانون لكل المواطنين بدون تمييز على أساس الجنس الى جانب بعض العناصر التى تدعو
للمساواة فى الحصول على العدالة .إال أن الحقوق التى تكفلها الدساتير ال تترجم بشكل كامل
إلى قوانين و سياسات وممارسات يمكنها ان تؤكد للمرأة العربية.الحقوق المتساوية والمساواة
فى الحصول على العدالة .و يبدو هذا و اضحا بصورة خاصة على سبيل المثال فى قوانين

23

لقد عملت خمسة بلدان فقط على تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة العنف الجنسي (العراق ،المغرب ،الجزائر ،تونس ،فلسطين)
https://arabstates.unfpa.org/webdav/site/as/shared/docs/2013_ArabGBVStrategy_English.pdf
24

اإلسكوا (" ،)2052مسح التطورات االقتصادية واإلجتماعية في المنطقة العربية ،"2052-2052

http://www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=edgd
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األحوال الشخصية فى معظم الدول العربية باستثناء المغرب و تونس و التى ال توفر للنساء
حقوقا متساوية فى الزواج و الطالق و الحضانة و الوصاية على األطفال.

25

خفض وفيات األطفال(الهدف الرايع من األهداف اإلنمائية لأللفية) وتحسين صحة األمهات
(الهدف الخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية) :
يرتبط تحسن صحة الطفل ارتباطا ً وثيقا بتحسن صحة المرأة وتمكينها ،بما في ذلك قدرتها في
التأثير على خيارات الرعاية والممارسات الصحية.
انخفضت معدالت الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة بنسبة  % 02فى الفترة بين عامي
 ،0200-0992أي من  92حالة وفاة بين كل  0222والدة حية إلى  5526حالة فقط بينما
شهد معدل الوفيات بين األمهات أثناء النفاس انخفاضا بنسبة  % 04في المتوسط بين عامي
 0992و  27.0202وقد بلغ االنخفاض في معدل وفيات األمهات إلى  % 22بالنسبة لبلدان
المشرق والمغرب العربي ،والتي إقتربت من تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية لخفض تلك النسبة
بمقدار الثالثة أرباع .ومع إنخفاض معدل وفيات األمهات بين الدول العربية األقل نموا بنسبة
 ،%04فال يزال تحسين ذلك المعدل يشكل تحديا كبيرا.

28

وتمثل اوجه التفاوت في الدخل و المكان العامل األبرز في امكانية الحصول على الرعاية
الصحية لألمهات ،و بشكل خاص الرعاية الصحية قبل الوالدة  ،مؤثرا بالتالي في نتائج وفيات
األمهات.

25

اإلسكوا ( :)2051حالة تقرير المرأة العربية :
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ECW_15_1_E.pdf
26

ال توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس

27

األمم المتحدة وجامعة الدول العربية (" ،)2052تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية العربية :مواجهة التحديات ،والتطلع إلى ما بعد عام "2051
(موجز) ،اإلسكوا.
28

المرجع نفسه
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وعلى سبيل المثال ،ففي المناطق الريفية في اليمن والمغرب وصلت نسبة وفيات االمهات
تقريبا إلى ضعف مثيالتها في المناطق الحضرية 29.وتتعرض المراهقات بشكل خاص لخطر
وعلى سبيل المثال ،ففي المناطق الريفية في اليمن والمغرب وصلت نسبة وفيات االمهات
30
المضاعفات الناجمة عن الحمل والوالدة ،وغالبا ما29ينبع ذلك نتيجة للزواج القسري والمبكر.
تقريبا إلى ضعف مثيالتها في المناطق الحضرية .وتتعرض المراهقات بشكل خاص لخطر
فالعديد من النساء الشابات والفتيات يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الصحة
30
المضاعفات الناجمة عن الحمل والوالدة ،وغالبا ما ينبع ذلك نتيجة للزواج القسري والمبكر.
الجنسية واإلنجابية األساسية .وفي حين ان انتشار وسائل منع الحمل لها تأثير هام على النتائج
فالعديد من النساء الشابات والفتيات يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الصحة
الصحية لألمهات فان التشريعات القانونية وغيرها ال تزال تشكل حاجزا أمام الوصول الى
الجنسية واإلنجابية األساسية .وفي حين ان انتشار وسائل منع الحمل لها تأثير31هام على النتائج
وسائل آمنه وموثوق بها لمنع الحمل مما يعوق التقدم في هذا المجال الحيوي.
الصحية لألمهات فان التشريعات القانونية وغيرها ال تزال تشكل حاجزا أمام الوصول الى
وسائل آمنه وموثوق بها لمنع الحمل مما يعوق التقدم في هذا المجال الحيوي.

31

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز والمالريا وغيرها من األمراض (الهدف
السادس من األهداف اإلنمائية لأللفية):
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز والمالريا وغيرها من األمراض (الهدف
نقص المناعة البشرية/اإليدز قد استقرت أو حتى
اإلنمائيةفيروس
انتشار وباء
معدالت
رغم أن
لأللفية):
األهداف
السادس من

32

انخفضت في أجزاء أخرى من العالم ،فقد تفاقم انتشارة بصورة سريعة في المنطقة العربية،
رغم أن معدالت انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز قد استقرت أو حتى
الوعي
إلى
وذلك نتيجة لعوامل عدة مثل االضطرابات السياسية ،والصراعات والفقر واالفتقار
32
انخفضت في أجزاء أخرى من العالم ،فقد تفاقم انتشارة بصورة سريعة في المنطقة العربية،
وكذلك بسبب المحظورات االجتماعية .وكما هو الحال في أماكن أخرى من العالم ،فان هذا
وذلك نتيجة لعوامل عدة مثل االضطرابات السياسية ،والصراعات والفقر واالفتقار إلى الوعي
الوباء له أبعاد أساسية تتعلق بالنوع االجتماعى .ومع وجود بعض االستثناءات القليلة (على
وكذلك بسبب المحظورات االجتماعية .وكما هو الحال في أماكن أخرى من العالم ،فان هذا
سبيل المثال في جيبوتي) كما ذكرت التقارير ،إلى أن الرجال أكثر تأثرا واصابة بهذا المرض
29
وجود انظر
على التوالي؛
هو  97و /72
تتعلقبالحضرية
 507بينما
هو  502و
بالمناطقلهالريفية
بعض االستثناءات القليلة (على
،500000ومع
االجتماعى.
بالنوع
أساسية
أبعاد
الوباء
http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goals3
-5.pdfالنساء.
من
30

انظرhttp://www.prb.org/pdf13/child
-marriage
العربية:
المنطقة
األطفال
إنهاء "زواج
29المكتب
على -التوالي؛
،500000
"97وفي/72
بالحضرية هو
، 2052بينما
للسياساتو 507
المرجعي هو 502
بالمناطق الريفية
arab-region.pdf
http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goals3
-5.pdf

ومع ذلك ،فنظرا للحساسيات الثقافية والحواجز االجتماعية و ما يوصف بالوصمة و غير

30
كبيرةوسائل منع
مخاطراستخدام
فهناكواليمن حيث
الالزمة،والصومال
السودان
يحدث في
المنطقةالعربية
المنطقة
األمهات
وفيات
المائة من
 77في
العواملأن
المرجعي إلى
التقديرات
وتشير
ناتجة
االختبارات
إجراء
زواجتمنع
التى
األخرى
المكتبمن
ذلك
http://www.prb.org/pdf13/child
-marriage
العربية- :
األطفال"فيفي
إنهاء "
، 2052
للسياسات

31

 arabالمنطقة؛ انظر http://www.prb.org/pdf12/family-planning-arab-countries.pdf
األدنى في
الحمل هي
-region.pdf

عن القصور في اإلبالغ و اكتشاف المرض بالنسبة النساء.
31

32وتشير التقديرات إلى أن  77في المائة من وفيات األمهات في المنطقة العربية يحدث في السودان والصومال واليمن حيث استخدام وسائل منع
منذ عام  ،2005ارتفعت اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة  .%21وعالوة على ذلك ،ارتفعت نسبة الوفيات المرتبطة باإليدز
http://www.prb.org/pdf12/family
planning
في المنطقة؛
%األدنى
00هي
الحمل
وعام 2052-بنسبة .%21
2001-arab
-countries.pdfبين عام
انظر جميع أنحاء العالم
بانخفاضها في
بالمقارنة
الى

و يتزايد تأنيث الوباء في بعض البلدان .فباستثناء تونس التي شرعت العمل في البغاء ،فان
32

منذ عام  ،2005ارتفعت اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة  .%21وعالوة على ذلك ،ارتفعت نسبة الوفيات المرتبطة باإليدز
ستخدام
للنساء إجبار عمالئهن على إ
المرأة فى هذا المجال ال يحميها القانون ،وبالتالي ال يمكن
الى  % 00بالمقارنة بانخفاضها في جميع أنحاء العالم بين عام  2001وعام  2052بنسبة .%21

وسائل الوقاية المناسبة ،مما يسمح بانتشار المرض 33.وتشير االحصائات الى ان أقل من
 ٪02من العدد المقدر للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة
 506األوسط تلقوا العالج المناسب لمنع انتقال العدوى من األم إلى الطفل ،و تعتبر تلك
الشرق
النسبة هي االقل بين مناطق العالم 34.إن التحديد و التصدى للمعوقات التي تحول دون الكشف

سبيل المثال في جيبوتي) كما ذكرت التقارير ،إلى أن الرجال أكثر تأثرا واصابة بهذا المرض
من النساء.
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بالوصمةبهذاو غير
الرجالو ما
االجتماعية
ومع ذلك،
المرض
يوصفواصابة
أكثر تأثرا
والحواجزإلى أن
الثقافية التقارير،
للحساسيات ذكرت
نظراجيبوتي) كما
المثالف في
سبيل
العوامل األخرى التى تمنع إجراء االختبارات الالزمة ،فهناك مخاطر كبيرة ناتجة
ذلك من
النساء.
من
عن القصور في اإلبالغ و اكتشاف المرض بالنسبة النساء.
ومع ذلك ،فنظرا للحساسيات الثقافية والحواجز االجتماعية و ما يوصف بالوصمة و غير
كبيرة ،فان
مخاطر البغاء
فهناكالعمل في
شرعت
تونس التي
فباستثناء
البلدان.
العواملالوباء في
يتزايد تأنيث
ناتجة
الالزمة،
االختبارات
إجراء
بعض تمنع
األخرى التى
وذلك من
النساء.للنساء إجبار عمالئهن على إستخدام
بالنسبةال يمكن
وبالتالي
القانون،
ال ويحميها
هذافيالمجال
المرأة فى
المرض
اكتشاف
اإلبالغ
القصور
عن
وسائل الوقاية المناسبة ،مما يسمح بانتشار المرض 33.وتشير االحصائات الى ان أقل من
و يتزايد تأنيث الوباء في بعض البلدان .فباستثناء تونس التي شرعت العمل في البغاء ،فان
 ٪02من العدد المقدر للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة
المرأة فى هذا المجال ال يحميها القانون ،وبالتالي ال يمكن للنساء إجبار عمالئهن على إستخدام
العدوى من األم إلى الطفل ،و تعتبر تلك
الشرق األوسط تلقوا العالج المناسب لمنع انتقال
وسائل الوقاية المناسبة ،مما يسمح بانتشار المرض 33.وتشير االحصائات الى ان أقل من
النسبة هي االقل بين مناطق العالم 34.إن التحديد و التصدى للمعوقات التي تحول دون الكشف
 ٪02من العدد المقدر للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة
عن حاالت فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في المنطقة سوف يكون أمرا حاسما فى
الشرق األوسط تلقوا العالج المناسب لمنع انتقال العدوى من األم إلى الطفل ،و تعتبر تلك
تحسين صحة النساء ،وتزويدهن بالسبل المناسبة للوصول إلى خدمات الوقاية والعالج ،فضال
النسبة هي االقل بين مناطق العالم 34.إن التحديد و التصدى للمعوقات التي تحول دون الكشف
35
عن منع فرص العدوى به في المنطقة.
عن حاالت فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في المنطقة سوف يكون أمرا حاسما فى
تحسين صحة النساء ،وتزويدهن بالسبل المناسبة للوصول إلى خدمات الوقاية والعالج ،فضال
35
المنطقة.
البيئيةبه (في
االستدامةالعدوى
منع فرص
عن
السابع من األهداف اإلنمائية لأللفية):
الهدف
ضمان

على الرغم من أن إمكانية الوصول إلى المياه النقية ومرافق الصرف الصحي قد زادت إلى حد
فيما) :يتعلق (بالهدف السابع
البلدان
العديد من
بطيئ في
زال التقدم
العربية( ،فما
ضمانفي المنطقة
كبير
لأللفية
اإلنمائية
األهداف
السابع من
الهدف
االستدامة البيئية
من األهداف اإلنمائية لأللفية) ،ال سيما في البلدان الفقيرة والمنكوبة بالصراعات .ان ما يقرب
33
إلى :المياه النقية ومرافق الصرف الصحي قد زادت إلى حد
إمكانية
الصحفيةمن أن
الرغم
على
الوصول2051
عليها في نوفمبر
المشتركة :اطلع
الخدمات
-worlds-fastest-growing-hiv-epidemic/
http://www.ipsnews.net/2014/09/arabال يحصلون
-regionمن سكان العالم العربى) ما زالوا
العربية٪05-(has
من  55مليون من الشعوب
كبير في المنطقة العربية ،فما زال التقدم بطيئ في العديد من البلدان فيما يتعلق (بالهدف السابع
34
 ،UNAIDبرنامج األمم المتحدة لاليدز ،التقرير العالمي ،تقرير عن الوباء العالمي لإليدز عام  A71 :2052و A89
على مصدر محسن لمياه الشرب ،منهم  ٪29في المناطق الريفية ،و  ٪22في البلدان األقل
35

البشرية :الحاجة الملحة لىمزيد من البحث وإيالء اهتمام السياسات في منطقة الشرق
المناعة
وفيروسفينقص
المشتركة:المرأة
اإليدز الدولية:
جمعية
33مجلة
:2051
نوفمبر
اطلع عليها
الصحفية
الخدمات
/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/ PMC4353835
نوفمبر
عليها في
أفريقيا :اطلع
األوسط
http://www.ipsnews.net/2014/09/arab
-region-has:-2051
worlds
-fastest
-growing
وشمال-hiv-
epidemic/

نموا .وهناك حوالي  22مليون شخص ( %05من السكان) ليس لديهم امكانية الوصول الى
34
المناطق A71و
في عام :2052
يعيشونلإليدز
الوباء العالمي
منهمتقرير
المحسنة،العالمي،
الصحيلاليدز ،التقرير
الصرفاألمم المتحدة
 ،UNAIDبرنامج
 A89و %40في
الريفية
40عن%
وسائل

مجلة جمعية اإليدز الدولية36:
على الشرق
في منطقة
السياسات
من البحث
النقية الملحة لىمزيد
البشرية :الحاجة
انوفيروس نقص
المرأة
البلدان األقل نموا.
رفاهة
بالغة
اهتمامآثار
وإيالء له
الصحي
والصرف
المناعةالمياه
الحرمان من
35

األوسط وشمال أفريقيا :اطلع عليها في نوفمبر / http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles / PMC4353835 :2051

وتمكين المرأة والفتاة الريفية ،الذين يشكلون أكبر مجموعة من المستخدمين المباشرين للمياة و
هن أكثرالمستفيدين من توفر المياة المحسنة وخدمات الصرف الصحي.

37
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و قد تم التغاضي إلى حد كبيرعن الصلة بين النوع اإلجتماعى و المياه والصرف الصحي،
واالستدامة البيئية ،بما في ذلك االيكولوجيا وتغير المناخر ،سواء فيما يتعلق بتنفيذ األهداف

من األهداف اإلنمائية لأللفية) ،ال سيما في البلدان الفقيرة والمنكوبة بالصراعات .ان ما يقرب
من  55مليون من الشعوب العربية ( ٪05من سكان العالم العربى) ما زالوا ال يحصلون
يقرب
بالصراعات .ان
البلدان الفقيرة
سيما في
لأللفية)،
من
البلدانمااألقل
والمنكوبةو  ٪22في
المناطق الريفية،
 ٪29في
الشرب،ال منهم
اإلنمائيةلمياه
األهداف محسن
على مصدر
لديهمما زالوا
العربى)
سكان العالم
05٪(05من
العربية (
الشعوب
مليون من
من
يحصلونالى
امكانيةالالوصول
السكان) ليس
 %من
شخص
مليون
حوالي 22
نموا55.وهناك
البلدانفياألقل
المناطقو 22
في الريفية،
المناطق
%٪40في
منهم 29
المحسنة ،منهم
لمياه الشرب،
محسن
وسائلمصدر
على
 ٪وفي%40
الريفية
يعيشون
الصحي
الصرف
الوصول الى
امكانية
السكان) ليس
%05
شخص (
 22مليون
نموا.
وهناك نموا.
البلدان األقل
رفاهة
بالغة على
لديهم آثار
الصحي له
النقيةمنوالصرف
المياه
الحرمان من
حوالي 36ان
الريفية و%40
المناطق
أكبريعيشون
%40
الذينمنهم
المحسنة،
الصحي
وسائل
المباشرينفيللمياة و
المستخدمين
في من
مجموعة
يشكلون
الريفية،
الصرفوالفتاة
وتمكين المرأة
36
37
البلدان األقل نموا.
آثار بالغة على رفاهة
الصرفالصحي له
والصرف
المحسنة النقية
المياةمن المياه
الحرمان
الصحي.
وخدمات
أكثرالمستفيدين منانتوفر
هن

وتمكين المرأة والفتاة الريفية ،الذين يشكلون أكبر مجموعة من المستخدمين المباشرين للمياة و
و قد تم التغاضي إلى حد كبيرعن الصلة بين النوع اإلجتماعى و المياه والصرف الصحي،
37
هن أكثرالمستفيدين من توفر المياة المحسنة وخدمات الصرف الصحي.
واالستدامة البيئية ،بما في ذلك االيكولوجيا وتغير المناخر ،سواء فيما يتعلق بتنفيذ األهداف
الصحي،
والصرف
وهشاشةالمياه
اإلجتماعى و
تنفيذها.بينانالنوع
كبيرعن الصلة
التغاضي إلى
و قد تم
المنطقة
المائي في
الوضع
ندرة المياه
حد عن عدم
أواإلبالغ
اإلنمائية لأللفية
األهداف
المناخر ،سواء
وتغير
االيكولوجيا
تحدياتفي ذلك
البيئية ،بما
واالستدامة
بتنفيذألدوارهم
يتعلقنتيجة
المناطقفيماالريفية
والنساء في
للرجال
متباينة بالنسبة
يفرض
العربية
المنطقة
الوضع المائي
وهشاشة
على ندرة المياه
تنفيذها .ان
أواإلبالغ عن عدم
اإلنمائية ،لأللفية
المفروضةفيعليهم و
والقيود
عاتقهم،والفرص
والمسؤوليات الملقاة
والعالقات
المختلفة
نتيجةانألدوارهم
الريفية
المناطق
للرجالووالنساء
بالنسبة
تحديات متباينة
العربية
السياسات
الطبيعية.
الموارد
السيطرةفيعلى
للوصول أ
المتاحة لهم
يفرضالمتكافئة
الفرص غير
عليهم و
المفروضة
الملقاة على
المختلفة
ان
يتعين عليها
والقيودما زال
عاتقهم،والفرصالمنطقة
والصرف الصحي في
والمسؤولياتالمياه
والعالقات بالزراعة و
والبرامج ،الخاصة
السياسات
الطبيعية.
علىفيالموارد
السيطرة
للوصول أو
االحتياجاتالمتاحة
غير المتكافئة
ان وإدارة
المستدام
االستخدام
الحاسمة
ومساهمتها
الخاصةلهمللمرأة
الفرصتماما
تدرك
الصحيوالصرف الصحي في المنطقة ما زال يتعين عليها ان
والصرفو المياه
المياه بالزراعة
الخاصة
والبرامج
وخدمات
موارد
تدرك تماما االحتياجات الخاصة للمرأة ومساهمتها الحاسمة في االستخدام المستدام وإدارة
الصحي
م36وارد وخدمات المياه والصرف
اإلسكوا  :2051المياه والصرف الصحي في العالم العربي:
http://www.escwa.un.org/divisions/div_editor/Download.asp?table_name=divisions_other&field_name=ID&FileI
D=1703
37

الحصول على المياه ادى الى تخفيض الوقت المستغرق في جلب الماء من قبل النساء والفتيات
الصحيأنفيتحسين
والصرف المثال
المياه على سبيل
فقد وجد
المغرب،
36في
العالم العربي:
:2051
اإلسكوا
بما يصل الى  .٪90-10البنك الدولي .2002 ،وقد افاد تقرير إنجاز وتنفيذ إمدادات المياه والصرف الصحي بالقرى بالمملكة المغربية ،بناء على
http://www.escwa.un.org/divisions/div_editor/Download.asp?table_name=divisions_other&field_name=ID&FileI
قرض بما
 D=1703يعادل مبلغ  50مليون دوالر امريكي ،تقرير رقم ،21957 :مايو  .52انظرhttp://www- :

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/06/17/000090341_20030617084733/Rendered/PDF/
37
259171MA1Rural1ly010Sanitation01ICR.pdf
الحصول على المياه ادى الى تخفيض الوقت المستغرق في جلب الماء من قبل النساء والفتيات
في المغرب ،فقد وجد على سبيل المثال أن تحسين

بما يصل الى  .٪90-10البنك الدولي .2002 ،وقد افاد تقرير إنجاز وتنفيذ إمدادات المياه والصرف الصحي بالقرى بالمملكة المغربية ،بناء على
قرض بما يعادل مبلغ  50مليون دوالر امريكي ،تقرير رقم ،21957 :مايو  .52انظرhttp://www- :

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/06/17/000090341_20030617084733/Rendered/PDF/
259171MA1Rural1ly010Sanitation01ICR.pdf
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تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

 -2اإلسراع بخطى التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة :الدروس المستفادة من
عصر األهداف اإلنمائية لأللفية واآلثار المترتبة على جدول أعمال عام :2202
ال زالت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من األهداف التي لم يتم انجازها في المنطقة
العربية  ،بالرغم من أن األهداف اإلنمائية لأللفية وال سيما (الهدف الثالث) قد اثارت االهتمام
السياسي المنشود عند وضع السياسات من أجل تحسين االوضاع الصحية والتعليمية للنساء
والفتيات بعد التغاضي إلى حد كبير عن دور المرأة وإسهاماتها في االقتصاد ،وصنع السياسات
والحياة السياسية ،فضال عن االستدامة البيئية .ويمكن أن يعزى هذا إلى بعض العيوب الهيكلية
في تصميم إطار األهداف اإلنمائية لأللفية في حد ذاته ،او أيضا وبدرجة كبيرة ،لعدم وجود
خطة تنفيذية متماسكة وعدم توافر المعلومات الكافية وغياب استراتيجيات مستجيبة للنوع
االجتماعي الزمة لتحقيق أهداف اإلنمائية لأللفية.
ان تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية تؤكد بشكل خاص على الحاجة إلى
إعادة تركيز االهتمام على األسباب الجذرية والعوامل الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين او
تمكين المرأة و أال يكون التركيز فقط على األعراض الناجمة عن هذة القضايا ـ من أجل
إحداث التغيير التحولي المنشود .و تتجاوز برامج التشغيل حدود األسرة والمجتمع واألسواق
وأنظمة الحكم  -وعلى نطاق أوسع – التمييز بأشكال مختلفة و عميقة بحكم القانون،
واإلتحاهات الذكورية ،والقوالب النمطية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة.

38

وما لم يتم التصدي بقوة ،لتلك القضايا الحرجة والتي يتم تجاهلها إلى حد كبير – مثل الرعاية
غير مدفوعة األجر كالعمل المنزلي واإلنتاج األسري الذى يوفر الرزق (كتربية الحيوانات
والزراعة وجلب الماء والوقود والطهي ورعاية المرضى وكبار السن  )...وقضايا الملكية
والسيطرة على الموارد الطبيعية واألصول اإلنتاجية ،والعنف القائم على النوع االجتماعى،

38

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية :تبحث اعتمادال : SDGsماذا تعني األهداف اإلنمائية الدولية بالنسبة للمرأة في المنطقة العربية؟

http://enewsletter.annd.org/item.php?itemId=10&newsletterId=1
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وحقوق الصحة الجنسية 39واإلنجابية ،والحماية االجتماعية ،وكذلك الوصول إلى العدالة -
فسوف يستمر تقويض التقدم في نواح كثيرة .و كل هذه القضايا تتطلب تغييرات تشريعية
وسياسية عميقة.
إن تجربة تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية تؤكد كذلك على

أهمية تضمين

مفهوم النوع االجتماعي باعتباره من اهم األولويات لضمان إدماج هذا المنظور في تصميم
وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والبرامج التنموية ،فضال عن األطر القانونية على
المستوى الوطني وما دونه من المستويات ،لضمان نتائج منصفة للرجل والمرأة .ويجب ان
يسير هذا التوجه جنبا إلى جنب التشاور مع أصحاب المصلحة بصورة شاملة وأكثر منهجية،
والوصول إلى كل من الرجال والنساء ،وال سيما أولئك الذين يواجهون ،تقليديا ،حواجز تحول
دون مشاركتهم .وقد اتخذت بعض البلدان خطوات مؤسسية في هذا االتجاه ،كاعتماد
استراتيجيات 40المساواة بين الجنسين ،وإنشاء وحدات وشبكات النوع االجتماعي.
ومع ذلك ،ومن الناحية العملية ،لم تدرج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بصورة مكثفة
كقضايا ذات أولوية في االستراتيجيات والبرامج والميزانيات الوطنية التي أنشئت للحد من
الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية .وقد خلص تقرير لإلسكوا
( 41)0200الى أن "بطء وتيرة التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يتحدد بدرجة كبيرة
( )...بعدم وجود القدرة والرغبة في الـتأكيد على االهتمام بالمساواة بين الجنسين في خطط
التنمية الوطنية القائمة على األهداف اإلنمائية لأللفية واستراتيجيات الحد من الفقر" .وعلى
وجه الخصوص ،فقد فشلت جهود األهداف اإلنمائية لأللفية فى تفعيل إعمال الحقوق
االقتصادية واالجتماعية للمرأة في أطر االقتصاد الكلي .ان االقتصاد الكلي األعمى الذي يغفل
39

الحظ أن هذه ليست مشمولة بجدول األعمال الجديد
40
على سبيل المثال ،البحرين ،مصر ،األردن ،لبنان ،المغرب ،فلسطين ،اليمن ،اإلمارات العربية المتحدة .ومع ذلك ،وبصورة عريضة نسبيا هذه
االستراتيجيات تميل إلى التركيز على حماية وضع المرأة فيما يتعلق بوظائف األمومة واألدوار اإلنجابية وأقل ما على تمكين المرأة في الحياة
االقتصادية والسياسية
. http://www.oecd.org/mena/governance/women -in-public-life-mena-brochure.pdf
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اسكوا" ، 2011 ،التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا :منظور النوع االجتماعي"
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المساواة بين الجنسين (سواء ماليا او نقديا او من خالل اسعار الصرف) و السياسات القطاعية
يعتبرا من األسباب الهامة لزيادة حصر المرأة في العمالة الهشة .ومع التطلع إلى جدول أعمال
جديد ،سوف تحتاج السياسات االقتصادية ،بما في ذلك التجارة واالستثمار ،والتمويل،
والضرائب ،والسياسات المالية إلعادة النظر فيها من منظور المساواة بين الرجل والمرأة.
هذا ،ويعتبر تضمين قضابا النوع اإلجتماعى في عملية صنع السياسات ذات الصلة بتغير
المناخ البيئي أمرا بالغ األهمية.
ان اعتماد عمليات الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعى على الصعيدين الوطني والمحلي
تعتبر جزء ال يتجزأ من جهود تعميم هذا المنظور  ،كمل تعتبر ايضا قناة هامة للتعجيل
بإحراز التقدم في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وتعزيز المساءلة .وقد برز تعميم
مراعاة منظور المساواة بين الجنسين كأداة هامة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم،
ولكن ،مع وجود استثناءات قليلة (مثل المغرب) فال تزال الجهود محدودة او جزئية في
المنطقة العربية ،وخاصة على المستوى المحلي.
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ويستوجب ترسيخ الجهود المذكورة أعاله تعزيز توافر وجودة البيانات المصنفة حسب النوع
االجتماعي باإلضافة الى مؤشرات نوعية حساسة .ومع وجود استثناءات قليلة ،43فالبيانات
المصنفة طبقا للنوع االجتماعي والبيانات العامة ،بما في ذلك البيانات النوعية حول قضايا
النوع االجتماعي (مثل التمييز بين الجنسين والعنف القائم على النوع ،والتمكين االقتصادي
والسياسي للمرأة ،والتصور لألدوار المختلفة للرجل و المرأة الخ  )...كانت في معظمها غائبة
من تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية الصادرة عن المنطقة .و يحتاج تقيم عدم المساواة بين
42
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في المغرب على سبيل المثال ،فإن معظم المؤشرات اللتي تندرج تحت  MDG1و  2و  2تم تصنيفها كال حسب الجنس والمنطقة (الريف /
الحضر) .ومن المثير لالهتمام كذلك ،فقد تم تكييف اإلطار المؤشر ل MDG3ليعكس بشكل أفضل على بعض الثغرات الرئيسية ،وبما في ذلك
مؤشرات مثل نسبة النساء بين موظفي الخدمة المدنية .وفي مواقع صنع القرار ،والمجالس البلدية؛ فضال عن انتشار العنف الجنسي ،والدعوة إلى
مواصلة الجهود نحو المشاركة االقتصادية للمرأة واإلصالح المؤسسي والقانوني لضمان معاملة النساء على قدم المساواة في ظل القانون والتمتع تكافؤ
الفرص جنبا إلى جنب مع الرجال.
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التصدي لها بشكل جاد وفعال للمضي قدما بجدول األعمال الجديد في المنطقة العربية.
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ويؤكد جدول أعمال  0202اإلهتمام بصفة خاصة باإلصالحات القانونية والسياسية للتصدى

على الصعيد العالمي ،فإن العدد المطلق للنساء والفتيات اللذين يعيشون على  $ 2 -5221 $في اليوم الواحد بالواليات المتحدة قد زاد خالل السنوات
ال  20الماضية.
7 45
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تحويل عالمنا :جدول أعمال  2020للتنمية المستدامة :
8
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld
العربية
والزراعة عام  :2051األمن الغذائي والزراعة المستدامة في المنطقة
منظمة األغذية
http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goal2.pdf

لبعض األسباب الهيكلية التى تؤدى للتمييز بين الجنسين ،شملت األعراف االجتماعية والقوالب

النمطية الضارة والفجوات في الحقوق القانونية الخاصة بألراضي والموارد األخرى ،والتقسيم
غير العادل القائم على النوع و المتصل بالعملية اإلنجابية والنشاط اإلنتاجي غير مدفوع األجر

الذي يقوض قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة و سوق العمل و المشاركة السياسية
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باإلضافة إلى العنف ضد النساء والفتيات ،فضال عن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.
تلك االمور لها أصداء عالية وأهمية في العديد من الدول حول العالم ،والمنطقة العربية خاصة.

ويتبنى جدول اعمال  0205استراتيجية ذات مسارين ،يتم من خاللها تحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات كهدف مستقل (اهداف التنمية المستدامة  ،الهدف
الخامس )

ومتداخل عبر العديد من األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والغايات

المستهدفة البالغة  029غاية ،فضال عن وسائل التنفيذ ذات الصلة.
ويؤكد جدول أعمال  0202اإلهتمام بصفة خاصة باإلصالحات القانونية والسياسية للتصدى
لبعض األسباب الهيكلية التى تؤدى للتمييز بين الجنسين ،شملت األعراف االجتماعية والقوالب
النمطية الضارة والفجوات في الحقوق القانونية الخاصة بألراضي والموارد األخرى ،والتقسيم
غير العادل القائم على النوع و المتصل بالعملية اإلنجابية والنشاط اإلنتاجي غير مدفوع األجر
الذي يقوض قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة و سوق العمل و المشاركة السياسية
باإلضافة إلى العنف ضد النساء والفتيات ،فضال عن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .كل
تلك االمور لها أصداء عالية وأهمية في العديد من الدول حول العالم ،والمنطقة العربية خاصة.
ان التعجيل بإحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها في إطار
جدول األعمال الجديد يدعو أيضا إلى إتباع نهج سياسة شاملة تعترف تماما بالروابط بين
الجنسين وديناميكية بين جميع األهداف بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،فضال عن
الدور المحوري للمرأة كمستفيدة ومساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة على حد سواء.
و يتطلب تعميم جدول أعمال  0202في الخطط اإلنمائية الوطنية و المحلية العربية وأطر
تنفيذها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ما يلى:
 إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صلب الحمالت االستراتيجية التى تهدف إلى

بناء التواصل والتوعية حول اهداف التنمية المستدامة على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية،
والتوثيق والدعوة لدور المرأة الحاسم في العمل على تحقيق االستدامة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ،فضال عن تحديات بناء السالم.
 النأكيد أن الجهود المبذولة لمراجعة ومواءمة السياسات القائمة أو الجديدة ،الوطنية
ودون الوطنية  ،واالستراتيجيات والخطط واألطر القانونية التى تقوم على األهداف
اإلنمائية المستدامة وغاياتها يتم من خالل نهج يراعى منظور النوع اإلجتماعى و
إقتراب قائم على الحقوق يدعم تغيير السياسات واألولويات .
 المضي قدما من خالل إلتزام سياسي قوى وإجراءات ملموسة لتضمبن منظور النوع
اإلجتماعى فى التخطيط المستند إلى أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني
 514والقطاعي والمحلي بصورة حاسمة ،في أطر الموازنات ذات الصلة (الموازنات
المستجيبة للنوع اإلجتماعى) لضمان تمويل فعال ومالئم يتسم بالشفافية للسياسات

 النأكيد أن الجهود المبذولة لمراجعة ومواءمة السياسات القائمة أو الجديدة ،الوطنية
ودون الوطنية  ،واالستراتيجيات والخطط واألطر القانونية التى تقوم على األهداف
اإلنمائية المستدامة
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إقتراب قائم على الحقوق يدعم تغيير السياسات واألولويات .
 المضي قدما من خالل إلتزام سياسي قوى وإجراءات ملموسة لتضمبن منظور النوع
اإلجتماعى فى التخطيط المستند إلى أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني
والقطاعي والمحلي بصورة حاسمة ،في أطر الموازنات ذات الصلة (الموازنات
المستجيبة للنوع اإلجتماعى) لضمان تمويل فعال ومالئم يتسم بالشفافية للسياسات
والبرامج التي تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .
 على المنظمات والشبكات النسائية العربية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية اآلخرين
العمل بشكل جماعي مع الحكومات الوطنية لتضمين منظور النوع اإلجتماعى بصورة
فعالة في القوانين والسياسات الوطنية مثل قانون األحوال الشخصية ،القانون الجنائي،
وقانون و سياسات العمل وأية قوانين أخرى تقوض تمكين المرأة .
 على الحكومات والشركاء في التنمية ،االستثمار في المنظمات النسائية على الصعيدين
الوطني والمحلي لتأمين مشاركة حقيقية في رسم السياسات الوطنية المستندة إلى اهداف
التنمية المستدامة في التخطيط والموازنة ،وعمليات الرصد والتقييم.
 أخيرا وليس آخراً ،تعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية إلنشاء قاعدة بيانات مصنفة
حسب العمر والنوع االجتماعي وإنتاج مؤشرات خاصة لكل من المرأة و الرجل
مصممة وفقا ألهداف التنمية المستدامة و غاياتها بغرض دعم سياسات مستنيرة تهدف
لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وضمان امكانية قياس التقدم المحرز في
هذا المجال بجميع أبعاده وتعزيز المساءلة .وهذا يدعو إلى تكثيف الجهود لتعزيز
استيعاب مفاهيم ومتطلبات المساواة بين الجنسين من جانب اإلحصائيين وواضعي
السياسات وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في المعايير واألساليب اإلحصائية،
فضال عن إضفاء الطابع المؤسسي على جمع البيانات النوعية على نطاق واسع التى
يقدمها أصحاب المصلحة (ثورة بيانات ' المساواة بين الجنسين'!).
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تقرير عن أعمال مؤمتر املرأة العربية يف األجندة التنموية 2030 - 2015

ويف اخلتام
ال يســعنا اال أن نقول أن من عوامل نجاح المؤتمر ،هو اســهام الخبراء ،مقدمي اوراق العمل الخلفية للمؤتمر،
فــي تحليــل كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،مــع توضيــح أهــم التحديــات
والفــرص للمـرأة العربيــة فــي اطــار كل هــدف مــن االهــداف ال.17
ويتمثــل الســبب الثانــي فــي االداء المتميــز لحضــور المؤتمــر الذيــن كان لوعيهــم و درايتهــم العاليــة بقضايــا المـرأة
أكبــر االثــر فــي اث ـراء مناقشــات ح ـوار المؤتمــر ،فقــد كانــت مناقشــتهم نابعــة مــن حرصهــم علــى تحســين حيــاه
المـرأة فــي المنطقــة العربيــة وتمكينهــا لتكــون مفتــاح تحقيــق التنميــة المســتدامة حتــى عــام .2030
ولعــل الســبب االخيــر واالهــم فــي انجــاح المؤتمــر هــو التعــاون اإلقليمــي والدولــي بيــن الجهــات المنظمــة للمؤتمــر،
وايمــان كافــة االط ـراف ان تمكيــن الم ـرأة شــرطاً مســبقاً لتحقيــق التنميــة المســتدامة أى عندمــا يكــون للم ـرأة
المســاواة فــي الحصــول علــى المـوارد والفــرص للمشــاركة فــي عمليــات صنــع القـرار ســتصبح مــن محركــي التنميــة
المســتدامة.
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