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  المساواة بین الجنسین في أجندة 2030 للتنمیة المستدامة

  نداء للمساهمة بورقات موجهة إلى صانعي السیاسات
 

غیر اهتماما ،2016 العام في رسمیا اعتمادها منذ 2030 لعام المستدامة التنمیة خطة تلقى                دولیا،
واألكادیمیین، الخاص والقطاع المدني المجتمع ومنظمات الدولیة والمنظمات الحكومات قبل من             مسبوق
-2000 للفترة عالمي أولویات برنامج شكلت التي اإلنمائیة" األلفیة "أهداف قبلها به تمتع لم ما                 وهو
العمیق الفهم من االنزالق مخاطر معه یحمل أنه إال إیجابیا، أمرا ذلك اعتبار یمكن ما وبقدر .2015                 
والوصفات الشعارات أسیرة تبقى ترویجیة ممارسة إلى مضمونها، لتحقیق الجاد والعمل لألجندة              والنقدي

  الجاهزة وتكتفي من األجندة بالشكلیات.

األقالیم بقیة عن االختالف أشد یختلف إطار في 2030 المستدامة التنمیة أجندة فتتنزل عربیا،                أما
الناس حیاة في مفصلیا تاریخا شكل الذي العربي" "الربیع بعد سنوات أربعة اعتمادها، تم فقد                 األخرى.
في كما التحوالت، بهذه تأثرت التي أو والمؤسسیة السیاسیة التحوالت عاشت التي العربیة البلدان كل                 في
أوضاع شهدتها التي كذلك التراجع ومحاوالت الجنسین بین بالمساواة الخاصة واإلصالحات             السیاسات
أشكال وكافة والتهجیر والنزاعات الحروب جراء والتراجعات الواقع، أرض على خاصة فیها،              المرأة
وردم المساواة تعزیز أجل من العربیة البلدان جل في التشریعیة المبادرات رغم ضدها، الممارس                العنف
والعدل المساواة بأهمیة ناحیة من یقر ثقافي، خطاب التحول، مسارات ظل في برز ولقد التمییز.                 هوة
ناحیة من ویتصدى عموما، اإلنسان حقوق عن والذود اإلنسانیة والكرامة الفردیة الحریات              وإحقاق

  أخرى لمبادئ المساواة بین الجنسین ولجملة من الحقوق اإلنسانیة للنساء.

والراهنة، السابقة التنمویة األجندات في القصور جوانب مواجهة أجل من 2030 أجندة صممت               لقد
العالم یعرفها التي الكبرى الكونیة واألزمات للمشكالت وناجعة ناجحة مواجهة أجل من              والسعي
وعدم والفقر والنزاعات، الحروب هي : ثالث في 2030 أجندة وثیقة لخصتها والتي 1              المعاصر

رقم1 تحت أیلول/سبتمبر 25 بتاریخ المتحدة لألمم العامة الجمعیة اتخذته قرار 2030"؛ لعام المستدامة التنمیة خطة عالمنا: "تحویل -                     
كما .2030 لعام المستدامة التنمیة خطة أو اختصارا، 2030 أجندة باسم الوثیقة هذه إلى نشیر سوف التقریر هذا امتداد وعلى .A/RES/70/1                     

  أننا ال نجد داعیا لتكرار ذكر المرجع في الهامش ونكتفي بما یأتي في النص األساسي، حیث أن المصدر واحد ومعروف.
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األجندة وضعت وقد المناخي. التغیر ضمنه ومن الكوكب، على للحیاة المهدد البیئي والتدهور               المساواة،
والسالم واألمن االزدهار وتحقیق والكوكب، الناس على حفاظا المشكالت هذه مواجهة أجل من               العالمیة
المستوى على األطراف جمیع بین حقیقیة شراكة خالل من إال یتحقق ال ما وهو للجمیع، الرشید                  والحكم
ومقاربة مبادئ على اعتمادا إال یتحقق، ال ما أیضا وهو والمحلي. الوطني المستوى على كما                 الكوني،
بین المساواة ذلك في بما الناس، جمیع بین المساواة بمبدأ االلتزام رأسها وعلى اإلنسان،                حقوق

 الجنسین.
عند (واإلقلیمي والمحلي الوطني المستوى على عمل خطط إلى العالمیة األجندة تحویل              ویتطلب
اإلقلیمیة للتحدیات بدورها تستجیب صیغة في إنتاجها وإعادة وتكییفها األجندة استیعاب             االقتضاء)،
في تجلیاتها أو مثال) المناخي (التغیر نفسها الكونیة المشكالت معالجة في إسهامها جانب إلى                والوطنیة،
لم التي الخاصة المشكالت مواجهة ذلك في بما مثال)، العربیة المنطقة (حروب مباشرة المحیطة                البیئة
بأجندة یفترض وباختصار، مثال). واللجوء (كالهجرة العالمیة األجندة في كفایة تلحظ لم أنها أو                تلحظ
منفردة البلدان لهذه الخاصة الظروف تخاطب أن العربیة، البلدان في وطنیا المكیفة صیغتها في 2030               
النساء بین المساواة قضیة وتأتي بنجاح. المعني والبلد المنطقة لمشكالت تتصدى وأن              ومجتمعة،
أكثر من تعتبر التي العربیة، والمجتمعات البلدان في القضایا هذه رأس على المرأة وتمكین                والرجال
المرأة، ضد والعنف التمییز أشكال كافة على والقضاء الجنسین بین المساواة لجهة تأخرا العالم                مناطق
كما والذكوري، البطریركي بالطابع االجتماعیة والعالقات والثقافي السیاسي والخطاب النظام لتشبع             نظرا

 سیأتي توضیحه في مجمل هذا التقریر.

 

  المساواة بین الجنسین في أجندة 2030

للتنمیة الخامس الهدف علیه ینص (ما والفتیات النساء جمیع وتمكین الجنسین بین المساواة               تحتل
وقد العربیة. والمجتمعات البلدان في استثنائیة أهمیة وهي ،2030 أجندة في كبیرة أهمیة               المستدامة)
المنطقة وفي العالم في التنمیة أجندة في الدوام على األهمیة هذه مثل الجنسین بین المساواة لقضیة                  كان
األمر علیه كان مما أكثر والحقوقیة، النسویة والحركات المدني المجتمع إلى بالنسبة السیما               العربیة،
،1995 عام بیجینغ في المرأة قمة بعد كبیرا زخما القضیة هذه اكتسبت كما الحكومات. إلى                 بالنسبة
سیاق في المساواة بقضیة تعنى جدیدة أبحاث ومراكز وشبكات ومنظمات حركات تأسست              حیث
  التحضیر للمؤتمر وما بعده، كما أن الجمعیات التي كانت قائمة قبل ذلك ضاعفت نشاطها بمناسبة القمة.

النهضة عصر في أساسیة ركیزة العامة الحیاة في ومشاركتها وتعلیمها المرأة تحریر قضیة شكلت                وقد
الوطنیة المرأة واتحادات النسویة الحركات ولعبت العشرین. القرن وبدایة عشر التاسع القرن نهایات               في
الدولة بناء وفي االستعمار/االنتداب من التحرر في هامة أدوارا نفسها، والمرأة قدیما اإلقلیمي               والتنسیق
بما الجنسین بین المساواة قضایا یخص فیما الحالي التوجه ویعتبر األولى. التأسیس مراحل في                الوطنیة
تبلور الذي المسار لهذا تتویجا والفتیات، النساء ضد التمییز أشكال كافة وإلغاء إنسان، حقوق قضیة                 هي
– نیروبي ثم ،1975 عام المكسیك في للمرأة األول العالمي المؤتمر منذ وتراكمي مترابط                بشكل
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  1985، فكوبنهاغن 1990، فمسار بیجینغ اعتبارا من 1995.

أشكال كل على القضاء اتفاقیة أبرزها المساواة، أجل من للعمل عدة أدوات الدولي المجتمع                واعتمد
بنودها بعض على متحفظة العربیة الدول معظم تزال ال التي 1979 دیسمبر في المرأة ضد                 التمییز
على تحفظاتها كل برفع 2014 سنة تونس وقامت تحفظ، دونما صادقت القمر وجزر وجیبوتي                (الیمن
تحفظات دون 2014 عام المعاهدة إلى الفلسطینیة السلطة انضمت كما العام، اإلعالن عدا ما 2              االتفاقیة

البلدان في التنمیة تعیق كبرى فجوات ثالث ذكر قد ،2003 عام األول اإلنسانیة التنمیة تقریر وكان .(                 3

لبرنامج العربي المكتب وخصص المعرفة، وفجوة المرأة، ضد التمییز وفجوة الحریة، فجوة هي               العربیة
  األمم المتحدة اإلنمائي في حینه تقریرا مستقال لكل فجوة.

 
 

اإلعالن وفي 2030 أجندة دیباجة في بقوة حاضرة المرأة وتمكین الجنسین بین المساواة قضیة                وكانت
ومنذ النهائیة. وغایاتها لألجندة المرجعي اإلطار ویرسمان المستدامة التنمیة أهداف عرض یسبقان              اللذین
اإلنسان حقوق من رئیسیا مكونا باعتبارها الجنسین بین المساواة قضیة تحضر للدیباجة، األولى               الفقرات

  التي تشكل منطلق األجندة وإطارها العام األشمل.
حقوق "إعمال هو التنمیة خطة ومجمل المستدامة التنمیة أهداف من القصد أن الدیباجة في جاء                 فقد
"العالم أن جاء كما كافة". والفتیات النساء وتمكین الجنسین بین المساواة وتحقیق للجمیع الواجبة                اإلنسان
وسیادة اإلنسان وكرامة اإلنسان حقوق احترام أرجائه كافة "یسود الذي العالم هو إلیه" نصبو                الذي
والتنوع االثني واالنتماء األعراق یحترم عالم التمییز، وعدم والمساواة والعدالة            القانون
جمیع عنه وتزاح الجنسین، بین الكاملة بالمساواة التمتع والفتیات النساء لكل فیه              الثقافي...عالم یتاح

  العوائق التي تحول دون تمكینهن..." (اإلعالن الفقرة 8).
نجاح شروط من شرطا باعتبارها الجنسین بین المساواة مسألة أیضا یقارب اإلعالن فإن أخرى، جهة                 من
حاسما إسهاما والفتاة المرأة وتمكین الجنسین بین المساواة تحقیق "یسهم إذ شاملة عملیة هي بما                 التنمیة
البشریة اإلمكانات كامل تحقیق إلى سبیل فال والغایات. األهداف جمیع تحقیق نحو تقدم إحراز                في
والفرص اإلنسان حقوق بكامل التمتع من محروما البشریة نصف ظل إذا المستدامة، التنمیة               وتحقیق
والموارد الجید التعلیم على الحصول فرص في بالمساواة والفتیات النساء تتمتع أن یجب إذ له،                 الواجبة
وتولي العمل فرص في والفتیان الرجال مع المساواة عن فضال السیاسیة، المشاركة وفرص               االقتصادیة
ضد والعنف التمییز أشكال جمیع على القضاء وسیتم المستویات... جمیع على القرار وصنع               القیادة

  النساء والفتیات..." (اإلعالن الفقرة 20).
الناظمة والمبادئ النظري اإلطار صلب في الجنسین بین المساواة قضیة 2030 أجندة وضعت               لقد
مختلف في التنمیة لنجاح شرط هي بما قدمتها كما اإلنسان؛ حقوق في رئیسیا مكونا باعتبارها                 لألجندة

   تقریر تنمیة المرأة العربیة الخامس "المرأة العربیة والتشریعات"، كوثر، األجفند، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هیئة األمم المتحدة2
 للمساواة وتمكین المرأة، 2015

 
   تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام 2003 : نحو إقامة مجتمع المعرفة3
 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-human-development-report-2003-building
-a-knowledge-society0.html 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-human-development-report-2003-building-a-knowledge-society0.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-human-development-report-2003-building-a-knowledge-society0.html
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وقدمتها التنموي، العمل ومنهاج السیاسات كل في االجتماعي النوع منظور إدماج وضرورة              المجاالت
  أخیرا بصفتها معیارا لتقییم نجاح العملیة التنمویة كلها.

 

 
 
 

 مناصرة المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في البرامج والسیاسات المتصلة بأجندة التنمیة 2030

إلى تهدف السیاسات، لصانعي موجهة بورقات للمساهمة النداء هذا "كوثر" یطلق السیاق، هذا               ضمن
سیاسیین وزارات، برلمانات، (حكومات، واإلقلیمیین المحلیین السیاسات صانعي/ات اهتمام           جلب
األجندة أهداف جمیع تطال جوهریة قضیة باعتبارها الجنسین بین المساواة قضیة نحو              وسیاسیات)
السیاسات في النساء وتمكین الجنسین بین المساواة منظور مراعاة مناصرة من یمكن بما               ومقاصدها،

  والتشریعات وكذلك في البرامج والمشاریع التنمویة.

  یجب أن تتضمن الورقة الموجهة لصانعي السیاسات :

 عنوان الورقة1.

  ملخصا موجزا للورقة2.

 التقدیم وطرح المشكل في سیاقه العام3.

  طرحا معمقا للمشكل یستند إلى أدلة وقرائن علمیة مثبتة ویقدم جملة من الحلول4.

 خالصة تتضمن الفكرة الرئیسیة المراد األخذ بها بعین االعتبار5.

 التوصیات المقترحة6.

 قائمة في المراجع والمصادر المعتمدة التي تقدم معطیات إضافیة حول موضوع الورقة7.
 ترسل الورقة  قبل تاریخ : 30 أفریل/أبریل 2020

  تشرف لجنة علمیة على انتقاء األوراق

Traditional Arabicحجم الورقة النهائیة  : 15 صفحة  

info@cawtar.org ترسل المشاركات   إلى  
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