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 م��ص

�املستدامة����  �أ�داف�التنمية �ظل �ع���واقع�تمك�ن�املرأة��� �الضوء ��سليط �الورقة�البحثية �خالل��ذه �من ��دف

التطورات�ال����بمعزل�عن،�وخاصة�وأن�املرأة��ش�ل�نصف�الس�ان����املجتمعات�العر�ية،�و���ل�ست�2030العالم�العر�ي�

�اجتماعيا� �تمكي��ا �املرأة �وضعية �لتحس�ن �و�قليمية �الدولية �التوج�ات ��ل ��مر�مسايرة �ال��م �وإنما �العالم، ��� تحدث

  :واقتصاديا�وسياسيا�وإشراك�ا����العملية�التنمو�ة،�حيث���دف�من�خالل��ذا�املوضوع�التطرق�إ���العناصر�التالية

 .ملرأةاملفا�يم�املتعلقة�بتمك�ن�ا� -

 .التحديات�ال���تقف�امام�تمك�ن�املرأة����العالم�العر�ي -

 .أ�داف�التنمية�املستدامة�املتعلقة�بتمك�ن�املرأة����الوطن�العر�ي -

تمك�ن�املرأة،�املشاركة��قتصادية�للمرأة،�املرأة����مواقع�صنع�القرار،�أ�داف�التنمية�املستدامة،�: ال�لمات�املفتاحية�

  .وضعية�املرأة

  
ABSTRACT 

Through this research paper, we aim to shed light on the reality of women's empowerment in light 
of the sustainable development goals in the Arab world 2030, especially since women constitute half the 
population in Arab societies. They are not isolated from developments in the world : 

- Concepts relating to the empowerment of women. 

- Challenges to the empowerment of women in the Arab world. 

- the sustainable development goals relating to the empowerment of women in the Arab world. 
Keywords: women's empowerment, women's economic participation, women in decision-
making positions, sustainable development goals and women's status. 
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 املقدمة�. 1

ش�ل
ُ
 �من وا�عدام و�غّ���املناخ، بالفقر، الرجال من تأثًرا �ك�� غالًبا و�ن العالم، �� الس�ان إجما�� من  50 % ال�ساء �

إن�فتح�املجال�أمام�املرأة�إلبداع�قدرا��ا،�وفرض�م�انا��ا،� .العاملية �قتصادية و�زمات ال��ية، الرعاية ونقص الغذا�ي،

ة�لتحقيق�التنمية�املجتمعية�والشاملة�ك�ل،�لذلك�أصبحت�مسألة�تمك�ن�املرأة��ش�ل�محور�وتنمية�وع��ا����ضرورة�م��

�طرف� �من �واسع ��ش�ل �املوضوع ���ذا ���تمام �تزايد �وقد ���سان، �وحقوق �بالتنمية �وامل�تم�ن �العامل�ن �ملختلف أسا���

،���دف�فك� 2030خطة�التنمية�املستدامة تحدةامل �مم �� �عضاء الدول  العديد�من�الدول�واملنظمات�العاملية��عد�تب��

قيود�املرأة،�والقضاء�ع����ل�أش�ال�التمي���ضد�ا،�وفتح�مجاالت�التعليم�أمام�ا،�وتأ�يل�ا�لتقلد�املناصب�العليا،�وإشراك�ا�

  املرأة�يمثل ���ا��ياة��قتصادية�والتنمو�ة،�ليصبح�بذلك�تمك�ن
ً
  شرطا

ً
�شارك� �ون�املرأة املستدامة، التنمية لتحقيق مسبقا

�القرارات �اتخاذ �تؤثر �� �كما التنمية ع�� ال��  و�قتصادية البي�ية للمشا�ل مستدامة حلول  إيجاد �� �سا�م املستدامة،

 محر�ي من تصبح القرار صنع عمليات �� للمشاركة والفرص املوارد ع�� ا��صول  �� للمرأة�املساواة ي�ون  وعندما و�جتماعية،

  .و�جتماعية و�قتصادية البي�ية �جراءات اتخاذ طر�ق عن دامةالتنمية�املست

 ال�� التحديات من يتجزأ ال جزء عل��ا املفروضة فالتحديات التطورات �ذه من است�ناءا ل�ست املعاصرة العر�ية املرأة

 من العر�ي الواقع خصائص و جانب من الثقا�� ترا��ا من النا�عة خصوصي��ا ل�ا �انت وإن العال��، املستوى  ع�� املرأة تواجھ

 املرأة جانب من �املة مشاركة غياب �� تتحقق لن الشاملة العر�ية التنمية بأن ا��اصة قناعتنا ضوء �� و .آخر جانب

لتحقيق�التنمية� �ساسية امل�ونات أحد أ��ت �جتما�� النوع إدماج فقضية واحد، آن �� �دف�ا و التنمية وسيلة باعتبار�ا

    .معية�والشاملةاملجت

 املفا�يم�املتعلقة�بتمك�ن�املرأة. 2

  :مف�وم�تمك�ن�املرأة  1.2

�عت���مف�وم�تمك�ن�املرأة�من�املفا�يم��جتماعية�ال�امة�باعتباره�عنصرا�حيو�ا�ال�يمكن�تجا�لھ����عملية�التنمية�،�

غلب�ع���العقبات�وأوجھ�التمي���ال���تقلل�من�فعملية�تمك�ن��ع���العمل�ا��ما������ا��ماعات�املق�ورة،�أو�املضط�دة�للت

�حقوق�م �أو�سلب �التنمو�ة�1أوضاع�م �العملية ��� �املرأة �إلدماج �و�ك���تداوال���دف �املستعملة �املفا�يم �أحدث �و�و�من ،

وع��ن�عن��و�و�عملية�تمك�ن�ال�ساء�وز�ادة, وقد�ظ�ر������اية�الثمان�نات�و�داية�ال�سعي�يات, باعتبار�ا�عنصرا�فاعال�ف��ا

, طر�ق�توسيع�الوسائل�الثقافية�و�التعليمية�واملادية�ح���تتمكن�من�املشاركة����اتخاذ�القرار�والتحكم����املوارد�ال����عن��م

� �والتوظيف �والتعليم �الثقافة �طر�ق �عن �وذلك �الذات �ع�� �باالعتماد �وامل�نية ��نتاجية �بقدرا��ا ��بداع �للمرأة , و�و�ي�يح

ف�وم����القضاء�ع����ل�التمي���الذي�يطبق�ضد�املرأة�وإزالة��ل�املعوقات�القانونية�ال����عيق�مس����ا����و�سا�م��ذا�امل

   .2التنمية

�القيادية� �املرأة �قدرات �ورفع �لتدر�ب �أساسا ���دف �حيث �املشاركة، �مف�وم �من �ال�يتجزأ �جزءا �املف�وم و�عت����ذا

لذلك�أبرز��ذا�املف�وم�أ�مية�املرأة�كعضو�فعال����املشاركة�واملساواة�مع��.و�دار�ة����اتخاذ�القرار�والتخطيط�والتنفيذ

�ألداء�دور�ا� �العناصر�الالزمة �ل�سليح�املرأة�بجميع �أساسية �بصورة �املف�وم ��ذا ���دف �التنمية،�وأن ���لة �دفع الرجل���

  .الفعال،�وتحقيق�رفا�ية�املرأة�كعضو�مشارك����املجتمع�و�سرة

�عا �بصفة �وخ����ا�فالتمك�ن �وإم�انا��ا �قدرا��ا �الستغالل �ضد�ا �الضعف �قيود �وكسر��ل �للمرأة �القوة �منح ��ع�� مة

لتصبح�كقوة�فعالة�إلحداث�التغي������املجتمع،�وال�ي�ون��ذا�إال�بمنح�ا�فرصا�للتعلم�والتدر�ب�لتنمية�موا���ا،�فالتمك�ن�

اعتبار�ا�عنصر�فاعال�ومنتجا�فيھ،�ال�تبقى�دوما�تتلقى�مساعدة�أيضا�قائم�بالضرورة�ع���إشراك�املرأة����العملية�التنمو�ة�ب

  أسر��امن�املجتمع،�فمشاركة�املرأة����ا��ياة�العامة�ك�ل��سا�م����توف���املوارد�ال���تمك��ا�من�تطلعا��ا�ال��صية،�ودعم�
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  :أ�داف�التمك�ن  2.2

�بداخل �وما �ذاتھ، �اك�شاف �ع�� �القدرة �الفرد �إكساب �عامة �بصفة �تمك�ن �إ�����دف ���ا �يصل �وم�ارات �قدرات �من ھ

  : 3نوعية�ا��ياة�ال���ير�د�ا�والتطور�نحو��فضل،�وأ�م���داف�املتعلقة�بالتمك�ن

 .ز�ادة�ثقة�واستقاللية��فراد�وفتح�املجال�ل��ر�ة��بداع�واستغالل�املوا�ب -

 .�مور�ا��ياتية�اليومية�التحكم����شؤون�ا��ياة�ال��صية،�وز�ادة�الثقة�بالنفس،�القدرة�ع���التصرف��� -

 .خلق�سياق�تنموي�مالئم�للمشاركة�والتفاعل�باالس�ناد�ع���تطو�ر�امل�ارات�والقدرات�ومنح�فرص�التطو�ر�املعر�� -

 .دعم�و���يع�املشاركة��جتماعية�و�قتصادية�لألفراد�دون�تمي�� -

 .اد�وكفالة�التضامن��جتما��وسيلة�أساسية�لتحقيق���داف�املجتمعية،�تحقيق�العدالة�ومحار�ة�الفس -

�أمام�ا� �املجاالت ��ل �وفتح �أوضاع�ا، �وتحس�ن �املرأة �تنمية �أمام �تقف �ال�� �القيود �كسر��ل �إ�� �املرأة �تمك�ن ��دف

�ل�ا� �و�ضمن �املرأة �تتغ���أوضاع �فبالتعليم �ومجتمع�ا، �أسر��ا �داخل �ذا��ا �لفرض �والكفاءات �امل�ارات �واك�ساب للتعلم

ة�إ����ذا�ز�ادة�مسا�مة�املرأة����ال�شاط��قتصادي�من�خالل�ما�حصلت�عليھ�من�تأ�يل�وكفاءات�مستقبال�أفضل،�إضاف

وتدر�ب�ع���العمل،�والقضاء�ع����ل�أش�ال�التمي���الذي�يطبق�ضد�املرأة،�و�ناء�مجتمع�يتمتع�باملساواة�ب�ن�ا���س�ن����

مناصب�العليا�والقيادية�و�ذا�حسب�القدرات�والكفاءات�ال����ل�املجاالت،�إضافة�إ���املسا�مة����منح�املرأة�فرصا�لتقلد�

  .تملك�ا�املرأة

�الفقر�وا���ل� �من�دوامة �املرأة �تمك�ن�املرأة��و�الوسيلة�الناجعة�ل��روج ���داف�أن ��ذه ��ل �خالل �من �لنا تب�ن

�ذ �فرض �وكفاء��ا، �وتطو�ر�م�ارا��ا �العامة، �ا��ياة ��� �املرأة �مشاركة �بدعم �و�ذا �تمي���وا��رمان، �أي �دون �املجتمع ��� ا��ا

  .وتفرقة
  

 :أنواع�تمك�ن�املرأة  3.2

  :فيما�ي��يمكن�حصر��نواع��ساسية�للتمك�ن�املرأة�

��جتما��  . أ �والتنمو�ة،��:التمك�ن �املجتمعية �ا��ياة ��� �املرأة �إشراك �ز�ادة �إ�� ���دف �ال�� ��مور �من �مجموعة �ع�� مب��

 �� �العدالة ��انت �إال�إذا �ال�ي�ون �ا��دمات�و�ذا �توف����ل �إ�� �إضافة �املجاالت، �ش�� ��� �ا���س�ن �ب�ن �واملساواة جتماعية

الضرور�ة�ال���من�شأ��ا�أن��ساعد�املرأة����تحس�ن�وضع�ا�وإحداث�توازن����مسؤوليا��ا�ودور�ا�داخل�أسر��ا�ومجتمع�ا�

 .ك�ل

��قتصادي  . ب �بد�:التمك�ن �للمرأة ��قتصادية �التبعية �ع�� �القضاء �منھ �العمل،�ال�دف �سوق ��� �مشارك��ا �وز�ادة عم

 .  واستفاد��ا�من�عائد�مشارك��ا����التنمية،�وز�ادة�قدر��ا�ع����عتماد�ع���ذا��ا�من�أجل�إس�ام�ا����ا��ياة��قتصادية

ال�دف�منھ�الس���إ���دعم�مشاركة�املرأة����ا��ياة�السياسية،�و���يع�ا�لتقلد�مناصب�عليا�����:التمك�ن�السيا���  . ت

 . قع�صنع�القرار،�وز�ادة�تمثيل�ا�����حزاب�السياسية،�والنقابات،�وا��معيات�امل�نية،�ومنظمات�املجتمع�املد�يموا

�القانو�ي  . ث ��عديل��:التمك�ن �ع�� �العمل �خالل �من �حقوق�ا �وتضمن �املرأة، �دور �ع�� �تحافظ �ضمانات �إيجاد �إ�� �س��

 .�تفاقيات�ال���تضمن�ل�ا�جل�حقوق�ا�املدنية�ال�شر�عات�ال���تحد�من�دور�ا����املجتمع،�وتطبيق�جميع

ال�دف�منھ�دعم�وتقو�ة�الب�ية��ساسية�للمنظمات�وال�يئات�ال����س���لل��وض�بأوضاع�املرأة�: التمك�ن�املؤسسا�ي�  . ج

 .وتحسي��ا
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  :مبادئ�التمك�ن�املرأة 4.2

�لت �كرك��ة ��عت�� �ال�� �أ�م�ا ��ساسية �املبادئ �من �مجموعة �ع�� �التمك�ن �املرأة��عتمد �وتمك�ن �ال��وض حقيق

  .4)املشاركة،��عتماد�ع���الذات،�العدالة�املجتمعية،�التعامل�مع�املجتمع�من�حيث��و:(وأ�م�ا

�عت���املشاركة�من�أ�م�املبادئ��عتمد�باألساس�ع���دعم�و���يع�مشاركة�املرأة����ا��ياة��جتماعية،�و�قتصادية،�

قدرا��ا�واس�ثمار�موارد�ا،�إضافة�إ���مبدأ��عتماد�ع���الذات�ال�دف�منھ�الس���إ����والسياسية،�وفتح�املجال�ل�ا�إلبداع

تنمية�قدرات�املرأة�ل�ي�تتمكن�من��سي���أمور�ا�ووضع�الثقة����نفس�ا�ملواج�ة�مختلف�الصعاب�واملشا�ل�ال���ستواج��ا�

معية��عت���دو�أ�مية�كب��ة�ألن�املجتمع�الذي�ال�تتوفر�����ذه�ا��ياة�بأقل��م�انيات�املتاحة�ل�ا،�كذلك�مبدأ�العدالة�املجت

فيھ�العدالة�واملساواة�ب�ن�أفراده،�فأبدا�لن�ي�ون��ناك�بناء�اجتما���جيد�و�مسا�مة�مش��كة����التنمية�و�التطو�ر،��ب�نما�

جتمع�ال�يمكن�إقصاؤ�ا�أو�مبدأ�التعامل�مع�املجتمع�كما��و�ال�دف�منھ��و�التعامل�مع�املرأة��و��ا�كفرد��ام�و�فعال����امل

��م�ش�ا،�وإنما�تقديم�ل�ا��ل�املساعدات�ال���من�شأ��ا�أن�تحسن�و�تن���قدرا��ا،�و�تم�التعامل�مع�ا�بحسب��م�انات�

   .واملوارد�املتاحة�ل�ا
  

  التحديات�ال���تقف�أمام�تمك�ن�املرأة����الوطن�العر�ي. 3

اعل�عدد�من�العوامل�الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�يمثل�وضع�املرأة����البلدان�العر�ية�محصلة�تف

�ال��� �التحديات �عن �جو�ري ��ش�ل �ال�تختلف �العر�ي �العالم ��� �املرأة �تواجھ �ال�� �والتحديات �مركبة، �بصورة �ت�شابك ال��

����جمل��ا،�واملقصود��و�أن�حدة�تواجھ�املرأة����العالم�بأسره،�والواقع�أنھ�اختالف����الدرجة�ال����النوع،�و����ولو�ات�ال 

  .معاناة�املرأة����العالم�العر�ي��و�أع����س�يا�من�معاناة�الكث���من�مناطق�العالم�بما����ذلك��عض��قاليم�النامية

 :التحديات�ال���تتعلق�بتعليم��ناث  3.1

�عان�ن�من�ا��رمان�من�فرص��ع���الرغم�من���امة�التوسع�����عليم��ناث����البلدان�العر�ية�فإن�ال�ساء�الزلن

اك�ساب�املعرفة�أع���من�الرجال،�وذلك��و�ا��ال�ع���الرغم�من�تفوق�البنات����ميدان�العلم�و�ن�أفضل�أداء�من�البن�ن�

  .���التعليم

�لإلناث� ��مية �معدل �يبلغ �إذ ��مية �معدالت �أع�� �من �واحدا �العر�ية �املنطقة �تبدي ��ساسية �للمؤشرات ووفقا

  .5رنة�بالثلث�فقط�للذ�ور النصف�مقا

إضافة�إ���أنھ�رغم�ان�شار�التعليم�باعتباره�مطلبا�عاما،�إال�أن�نظرة��جتماعية�التقليدية�مازالت�����ذه�املجتمعات�

وخاصة�البادية�و�ر�اف�و�حياء�الشعبية�ال����عت���أن�الوضع�الطبي���للمرأة��و�الزواج�وإ�شاء�ب�ت�وتقسيم��دوار�ع���

  .6ساس�ذا�� 

 :املشا�ل�املرتبطة�باختالل�م��ان�املساواة�والت�افؤ�الفرص�ب�ن�ا���س�ن 3.2

عر�يا��عا�ي�املرأة�����عض�البلدان�العر�ية�من�عدم�املساواة����ا��قوق�والتطبيقات�القانونية�ال���غالبا�ما�تتج������

�امل �قدرات �من ��ستفادة �تزال �وال �و�نتخاب، �التصو�ت ��� �حق�ا �من �السياسية�حرما��ا �املشاركة �خالل �من �العر�ية رأة

�ومجالس� �ال�شر�عية �املجالس ��� �العر�ية �املرأة �تمثيل �انخفاض �حالل �من �يت�� �كما �العالم، ��� ��قل ��� و�قتصادية

  .ا���ومة،�إضافة�إ���أن��ناث��عان�ن�أك���من�الذ�ور����مش�ل�البطالة

 :تأن�ث�الفقر 3.3

�يتم��ن  �خاصة �بصفة �العر�يات �يميل��ال�ساء �و�جتماعية، ��قتصادية �الظروف �نفس �ظل ��� �أوضاع�ن ��شاشة

  .الفقر�إ���أن�يص�ب�ال�ساء�أك���من�الرجال،�فالفقر�يؤدي�إ���إضعاف�قدرات�املرأة����مختلف�املجاالت
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 :التحديات�ال��ية�للمرأة�العر�ية 4.3

ولة�من�مخاطر�الوفاة�املتصلة�بوظائف�ا��مل��عا�ي�ال�ساء����البلدان�العر�ية�وخاصة��قل�نموا�م��ا�درجة�غ���مقب

وفاة�ل�ل�ألف�حالة�والدة�وترتفع�املعدل�إ���ألف�أو�أك���ل�ل�مئة��270و�نجاب،�وتصل�متوسط�معدل�وفيات��م�ات�إ���

 .ل�ل�مئة�ألف�والدة�حية����قطر�7ب�نما�تنخفض�إ���7ألف�والدة����أفقر�البلدان�العر�ية�كمور�تانيا�والصومال

  :التحديات�ا��اصة�بمشاركة��قتصادية�للمرأة 5.3

بحسب�دراسة�جديدة�صادرة�عن�منظمة�العمل�الدولية��شرت�عشية�اليوم�الدو���للمرأة،�تظ�ر�أن�مشاركة��ناث�

 .8من�معدل�من�الذ�ور % 26.5،�أقل�ب�سبة����2018عام�% ���48.5القوة�العاملة�العاملية�تبلغ�

�معدل �زاد �ذلك، �إ�� ��و�اإلضافة �لعام �لل�ساء �العال�� �الرجال% 0.8بنحو��2018البطالة �معدل �ل�ل�. عن وإجماال،

 .عشرة�رجال��عملون�يناظر�م�ست��ساء�فقط

�املعدل� �و�بلغ �البلدان �ب�ن �تختلف �العالم، ��� �معدالت �أد�ى �العر�ية �املنطقة ��� �للمرأة ��قتصادية �عت���املشاركة

بلدان�منظمات�التعاون�والتنمية��قتصادية،�بال�سبة�ملعدالت�البطالة�املرأة����%  60مقارنة�ب�أك���من�% 24املتوسط�ب�

من�ال�ساء�الناشطات�اقتصاديا�عاطالت�عن�العمل،�و���أع���بكث���% ���10املنطقة�العر�ية�ف����ع������العالم�أك���من�

  . من�الرجال
  

 :العر�يبتمك�ن�املرأة����الوطن��أ�داف�التنمية�املستدامة�املتعلقة�  .4

ع �� املستدامة التنمية
ُّ
ب عال�� تطل

ّ
  يتطل

ً
  �عاونا

ً
�لتحقيق ومسؤولية دوليا �املش��كة من املز�د مش��كة  وقد .املنفعة

 �� عقد والتنمية�الذي بالب�ئة املع�� املتحدة �مم مؤتمر منذ صدرت ال�� السياسات املتتالية�ووثائق العاملية �عالنات أكدت

 ملؤتمر ا��تامية الوثيقة من 247 الفقرة و�� .عاملية تمثل�خطة املستدامة التنمية أن ، 1992 عام �� ل��از�ل،ا جان��و، د�ي ر�و

�التنمية املتحدة �مم �واملمثلون  الدول  رؤساء دعا ،‘‘إليھ نصبو الذي املستقبل’’ املستدامة، �شأن الرفيع� وا���ومات

���داف أن إ�� واملستوى  �ع�� وقابلة عال�� طا�ع ذات ت�ون  الظروف مراعاة مع البلدان جميع �� شامل نحو للتطبيق

  .9املختلفة التنمية�الوطنية ومستو�ات والقدرات

  .��2030داف�املتعلقة�بالتنمية�املستدامة�ل 1.4

يتم� �دفا 17 �جندة حددت فقد واملؤشرات؛ ��داف�والغايات من واسعا نطاقا املستدامة التنمية مؤشرات �غطي

  .مؤشرا230نتائج�ا� قياس �� و�سا�م غاية، 169 خالل من تحقيق�ا

 54رصد� تم فقد �دف؛ �ل �� ا���س�ن ب�ن املساواة إدماج�مؤشرات ملدى طبقا املستدامة التنمية أ�داف و�مراجعة

  .10ا���س�ن ب�ن للمساواة مؤشرات بدون  أ�داف�6 و�ناك ��داف، إجما�� من % 22 ب�سبة وذلك مؤشرا؛
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 �ذا و�� .تمك�ن�املرأة ع�� غ���املباشر أو املباشر تأث���ا عشر�ب��م السبعة التنمو�ة ��داف واستعراض تص�يف 2.4

  :11إ���مجموعت�ن ��داف تقسيم تم �طار

  :�و�� املجموعة  ) أ

��� املرأة كةمشار  �عزز  أن شأنھ من تحقق�ا ألن ب�ن�ا���س�ن؛ املساوة قضية تناول  عند أساسية ��داف �ذه و�عت��

�حيا��ا تحسن كذلك يدعم وأن املستدامة، التنمية تحقيق من� املجموعة �ذه إن القول  نافلة ومن مباشر، �ش�ل فرص

  :ا���س�ن�و����التا�� ب�ن باملساواة ذات�الصلة القياس مؤشرات من عدد أك�� �شمل ال�� �� ��داف؛

 انم� �ل �� أش�الھ بجميع الفقر ع�� القضاء – 1 ال�دف.  

 عمار جميع �� ��ية�و�الرفا�ية ع�ش بأنماط ا��ميع تمتع ضمان – 3 ال�دف�.  

 ل��ميع ا��ياة مدى التعلم فرص ل��ميع،�و�عز�ز والشامل املنصف ا��يد التعليم ضمان – 4 ال�دف.  

 ال�ساء�والفتيات �ل وتمك�ن ا���س�ن ب�ن املساواة تحقيق – 5 ال�دف.  

 الالئق� العمل وتوف�� واملنتجة، ال�املة والعمالة ل��ميع�واملستدام، والشامل املطرد ادي�قتص النمو �عز�ز – 8 ال�دف

  .ل��ميع

 ومستدامة الصمود ع�� وقادرة وآمنة، شاملة�ل��ميع، ال�شر�ة واملستوطنات املدن جعل – 11 ال�دف. 

 واملؤسسات والعدل السالم  16 -ال�دف.  

 :الثانية املجموعة  ) ب

�ا���س�ن؛ املساواة منظور  من مكملة ��ابأ ��داف �ذه وتوصف املحيطة� الب�ئة تحس�ن شأنھ من تحقق�ا ألن ب�ن

 غ�� ولكن��ش�ل املرأة ��داف �ذه تدعم أخرى؛ �عبارة .التنمية�املستدامة أ�داف تحقيق �� العر�ية املرأة مشاركة بتعز�ز

 يتعلق ا مؤشرا�واحد �قل ع�� �شمل م��ا كال بأن املجموعة �ذه وت�سم�أ�داف .��ا املحيطة الفرص تحس�ن ع�� مباشر؛

  .ا���س�ن ب�ن باملساواة

 املستدامة الزراعة و�عز�ز والتغذية�املحسنة، الغذا�ي �من وتوف�� ا��وع، ع�� القضاء – 2 ال�دف.  

 وفيما�بي��ا البلدان، داخل املساواة ا�عدام من ا��د – 10 ال�دف.  

 ب�ن� املساواة منظور  من مكملة بأ��ا ��داف �ذه وتوصف.وآثاره املناخ لتغ�� للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ – 13 ال�دف

 .التنمية�املستدامة أ�داف تحقيق �� العر�ية املرأة مشاركة املحيطة�بتعز�ز الب�ئة تحس�ن شأنھ من تحقق�ا ألن ا���س�ن؛

��ش�ل املرأة ��داف �ذه تدعم أخرى؛ �عبارة �أ�داف .��ا املحيطة الفرص �نتحس ع�� مباشر؛ غ�� ولكن  �ذه وت�سم

  .ا���س�ن ب�ن باملساواة يتعلق ا مؤشرا�واحد �قل ع�� �شمل م��ا كال بأن املجموعة
  

  :نظرة�ع���تمك�ن�املرأة����ظل�أ�داف�التنمية�املستدامة����املنطقة�العر�ية 4.3

�عالقة املستدامة؛ التنمية أ�داف بتحقيق املرأة عالقة إن ��ذا� تبدو مما ر�ةمحو  أك�� �� �خالل �من �حاولنا عليھ،

  . العنصر�سنحاول�إعطاء�نظرة�حول�تمك�ن�املرأة�من�خالل�أ�داف�التنمية�املستدامة�ال���تلعب�دورا�مباشرا����ذلك

 ل�م�ان �� أش�الھ بجميع الفقر ع�� القضاء :�ول  ال�دف�  

 يجعل ���املنطقة والصراعات ان�شار�ا��روب لكن الفقر؛ يتعلق�بقضية فيما ا شوط الدول�العر�ية من العديد قطعت

 إ��اء ع�� كب�� �ش�ل الفقر القضاء�ع�� �دف تحقيق إم�انية و�عتمد .املنطقة �� ثانية معدالت�الفقر الرتفاع �ناك�احتماالت

 وأجور  عمل صفر  ع�� ع���ا��صول  املرأة قدرة من يقلل أش�الھ؛ بمختلف املرأة ضد ألن�التمي�� ذلك املرأة؛ ضد التمي��

�باإلضافة مع م�ساو�ة �املشروعات �� ا عائق �عد التمي�� �ذا فإن ذلك إ�� الرجل،  صعو�ة �س�ب املرأة؛ تمتلك�ا ال�� وجھ
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��� تجا�ل�ا يتم ال�� -كأم- للمرأة ا��اصة الطبيعة إ����ذا يضاف املشروعات، �ذه إ�شاء من تمك��ا مالية ع���موارد حصول�ا

   .املالئمة الوظيفة ع�� ل��صول  �م س�يل�س�� �� ا عائق �طفال جعل �� س�بي� مما العمل؛ ظروف

  .2016دوالر�أمر��ي����اليوم�لسنة��1.9سبة�ال�ساء�تحت�خط�الفقر�الدو����:01الش�ل�رقم�

 http://datatopics.worldbank.org/sdgsاملستدامة،� التنمية أ�داف بيانات قاعدة الدو��، البنك: املصدر

 الوط��؛ ا��ط تحت يقعن الال�ي �ناث �سبة أن الوط��؛ الفقر خط تحت الس�ان �سبة عن املتوفرة البيانات ��وتو 

 الفقر خط دون  ال�ساء �سبة بلغت املثال س�يل فع�� بيانا��ا؛ املتوفرة الدول  معظم �� الذ�ور  من نظرا��ن �سبة ع�� تتفوق 

 ذكر بالضرورة �ستد�� وذلك فقط؛ % 2.5 الذ�ور  ب�ن ال�سبة بلغت ح�ن �� ،% 21.1 السعودية �� - 2016 عام ��- الوط��

 ما ذلك و�عكس الرجال، لدى م��ا أع�� ال�ساء لدى الفقر مستو�ات حدة أن �ع�� وال�� الفقر؛ بتأن�ث املعروفة الظا�رة

 املرأة إ��ام ا أيض �عكس كما الية،امل لألصول  والوصول  املادية، ا��قوق  ع�� ا��صول  �� تمي�� من العر�ية املرأة لھ تتعرض

 �� املادية �صول  ي��ك مما �جر؛ مدفوعة غ�� امل��لية �عمال �� ا�شغال�ا �س�ب فيھ؛ واملشاركة العمل لسوق  ال��ول عن

  .الرجل سيطرة تحت ال��اية

 ال�ساء من كب��ة �سبة ألن كوذل العر�ية؛ للمرأة �جتماعية التغطية �� قصور  وجود املتوفرة؛ البيانات من يت�� كما

 املرأة و�� عدم أيضا �ذا إ�� يضاف تكفل�ن، اجتماعية حماية شبكة وجود عدم �ع�� مما رس��؛ غ�� �ش�ل �عملن العر�يات

 وال��ية �قتصادية القدرة �� ضعف ا��الة �ذه عن ي�نج املقابل و�� .اجتماعية �غطية ع�� ا��صول  �� بحقوق�ا

 بال��ة املتعلقة وخاصة ال��ية؛ التغطية أو املادي، الدعم ع�� ا��صول  لفرصة إ�دار�ا �س�ب العر�ية؛ للمرأة والتعليمية

 .للتعليم املقدم الدعم وكذلك �نجابية،

 عمار جميع �� و�الرفا�ية ��ية، ع�ش بأنماط ا��ميع تمتع ضمان :الثالث ال�دف�  

 أحد الرفا�ية�ل��ميع وتحقيق ا��ياة�ال��ية ضمان و�عد ��ية�جمة، تحديات املنطقة�العر�ية �� ال�ساء تواجھ

 �صابة حاالت املتوقع،�وخفض العمر ز�ادة صوب واسعة خطوات العالم اتخذ وعليھ�فقد املستدامة؛ عناصر�التنمية أ�م

 ا��صول  م�انيةإ ز�ادة �� تقدم�جو�ري  تحقيق تم كما و�م�ات، �طفال بوفيات القاتلة؛�املرتبطة العامة �مراض ببعض

 نقص ف��وس ان�شار من وا��د �طفال، والسل،�وشلل باملالر�ا، �صابة حاالت وخفض الص��، النظيفة�والصرف املياه ع��

  .�مراض من كب��ة مجموعة ع�� �لية للقضاء من�ا���ود املز�د بذل إ�� حاجة فثمة ذلك ومع .�يدز/املناعة�ال�شر�ة

�الال�ي عدد �� �م�ات وفيات �سبة�):�� مولود100,000 ل�ل( �م�ات توفيا �سبة :�م�ات وفيات .1  يم�ن السيدات

 .مولود��� 100000 ل�ل )ا��مل إ��اء من يوما 42 ���غضون  أو ا��مل، أثناء( با��مل متصلة ألسباب
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  .2015توز�ع�معدل�وفيات��م�ات����البلدان�العر�ية�لسنة�: 02الش�ل�رقم�

  http://datatopics.worldbank.org/sdgs املستدامة، التنمية أ�داف بيانات قاعدة و��،الد البنك�:املصدر

 مستوى  ع�� �م�ات لوفيات �سبة من�خالل�الش�ل�البيا�ي�للتوز�ع�وفيات��م�ات����البلدان�العر�ية�نالحظ�أن�أك��

 ، 385 ( القمر وجزر  اليمن ،�تل��ا)�� مولود 100000 ل�ل حالة 602 ، 732 إ�� وصلت(ومور�تانيا� الصومال �� العر�ي الوطن

 أقل �ان ب�نما ؛)�� مولود 100000 ل�ل حالة�311�،229(وجيبو�ي� السودان دول�� ثم ،)�� مولود�10000 ل�ل حالة 335

 ل� �� وفيات��م�ات �سبة انخفاض و�دل ) �� مولود 100000ل�ل� حالة6،4 ( و�مارات ال�و�ت من �ل �� مستوى�للمعدل

 �� الو�� وز�ادة لألم�ات، ال��ية�السليمة والرعاية الص��، التقدم ع�� الصومال�ومور�تانيا �� ع��ا و�مارات ال�و�ت من

  .ومور�تانيا الصومال �� عنھ ال�و�ت�و�مارات دول��

  :الرضع وفيات .2

  .�2015ية�لسنة�مولود�������البلدان�العر �1000توز�ع�معدل�وفيات��طفال�الرضع�ل�ل�: 03الش�ل�رقم

  
  http://datatopics.worldbank.org/sdgs املستدامة، التنمية أ�داف بيانات قاعدة الدو��، البنك�:املصدر

 حيث القمر؛ وجزر  الصومال،��ومور�تانيا، �� للمعدل�وفيات��طفال�الرضع قيمة من�خالل�املعطيات�نالحظ�أن�أك��

 و 5.3 بلغت حيث للمعدل؛ قيمة أقل و�مارات�وقطر البحر�ن �انت ب�نما التوا��، ع�� حالة55.1 ،�و65.1 و ، 85 املعدل �ان

عر�ية� دول  6 �ناك أن �ع�� مما ؛ 31.4 العام نفس املؤشر��� ل�ذا العال�� املعدل بلغ ح�ن �� التوا��، حالة�ع�� 6.8 و 5.9

  .يةأفر�ق دول  ���املعظم و�� العال��؛ املتوسط �طفال وفيات ف��ا تتعدى
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  :سنوات�5وفيات��طفال�دون� .3

  .2015مولود�������البلدان�العر�ية�لسنة��1000توز�ع�معدل�وفيات��طفال�الرضع�ل�ل�: 03الش�ل�رقم

  .املصدر�السابق� الدو��، البنك�:املصدر

� �من ��قل ��طفال �وفيات �بتوز�ع �املتعلقة �املعطيات �خالل ��5من �أن �نالحظ �العر�ي �الوطن ���  قيمة أك��سنوات

 البحر�ن،�و�مارات، �انت ب�نما ؛)التوا�� ع�� حالة 73.5 و84.7 و ، 136.8 (القمر وجزر  ومور�تانيا، ���الصومال، للمعدل

 طفل 42.2 العال�� بلغ�املتوسط املقابل و�� التوا��، ع�� حالة 8 و ، 6.8 و ، 6.2القيمة� �انت حيث للمعدل؛ قيمة أقل وقطر؛

 فرغم ا��امسة؛ سن دون  أو ا، رضع سواء��انوا �طفال؛ بوفيات يتعلق فيما عام �ش�ل 2015 ام���ع طفل 1000 �ل ب�ن

� 2014 �ى ح 1990 عام من الف��ة �� انخفاض�املعدالت  ���الدول  خاصة– العر�ية الدول  �� املعدالت أن إال ؛% 50بحوا��

 �� بدائية بطرق  تتم�معا����ا ال�� �مراض من العديد دوجو  �س�ب وذلك ا��ا��؛ للوضع بال�سبة مرتفعة زالت ما -�فر�قية

 .الفق��ة الدول  �عد�من أ��ا خاصة الدول؛ �ذه

  :ا��ديثة �ساليب عن و�رض�ن تنظيم��سرة، إ�� يحتجن اللوا�ي �نجاب سن �� السيدات .4

 يحتجن الال�ي )سنة 49 و 15 ب�ن ما ت��اوح�أعمار�ن الال�ي( �نجاب سن �� السيدات ب�سبة البيانات�املتعلقة تو��

 % 80 �انت�ال�سبة فقد وا��زائر؛ مصر �� للسيدات �سبة أع�� حيث��انت ا��ديثة؛ �ساليب عن و�رض�ن �سرة إ���تنظيم

 عام % 19.1 إ�� وصلت القمر؛�حيث وجزر  عمان، �� �سبة أقل �انت ب�نما ع���التوا��، 2013 عام % 77.2 و ، 2014 عام

   .2012.عام % 27.8 ��وإ ، 2008
 

 ل�ل )سنة19 و��ن 15 ب�ن أعمار�ن ت��اوح والال�ي سنة، 14 و 10ب�ن� أعمار�ن ت��اوح الال�ي( للمرا�قات املواليد معدل .5

 :العمر�ة الفئة تلك �� سيدة 1000

 ت��اوح�أعمار�ن يوالال� سنة، 14 و��ن 10 ب�ن أعمار�ن الال�ي�ت��اوح( للمرا�قات املواليد معدل أن تو����حصائيات

 �انت حيث ؛ 2011 القمر�عام جزر  �� معدل أع�� �ان حيث العمر�ة؛ الفئة ���تلك امرأة 1000 ل�ل )سنة 19 و��ن 15 ب�ن

 �� للمعدل قيمة أقل �انت ب�نما امرأة؛ 1000ل�ل� ا مولود 67 بقيمة 2012 عام اليمن تل��ا امرأة،1000 ل�ل ا مولود 70 القيمة

  .امرأة1000ل�ل� مولود 7.78 إ�� وصلت حيث ؛ 2014 ال�و�ت�عام
 

  :سرطان�الثدي .6

�العر�ي �� ا ان�شار �ك�� املرض الثدي سرطان �عد ��ش�ل ال�ساء؛ ب�ن �خرى  السرطانات أنواع ب�ن الوطن  حيث

 .الدول�العر�ية �� السرطان أنواع بجميع �صابات ثلث ���املنطقة؛ ال�ساء ب�ن الثدي سرطان بمرض �صابة
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 ل��ميع ا��ياة مدى لم التع فرص ل��ميع،�و�عز�ز والشامل املنصف ا��يد التعليم ضمان :الرا�ع ال�دف 

 املقدم التعليم ضمان�جودة فإن وكذلك و��ن��ناث، الذ�ور  ب�ن والعدالة�واملساواة من��نصاف ا قدر التعليم يحقق

 أن ح�ن �� ، 2016عام� �� % 46 العر�ي الوطن �� ال�ساء ب�ن �مية �سبة�ان�شار لتمك�ن�املرأة،�بلغت رك��ة �خرى  تمثل���

 و�� ،% 50 بلغت و���السودان ،% 61 بلغت حيث العراق؛ �� أقصا�ا ال�سبة وقد�وصلت .% 25 تتعد لم الذ�ور  ب�ن ال�سبة

 �لتحاق معدل �� كب��ة ا ودبذلت�ج� قد حقيقيا؛ تنمو�ا تقدما أحدثت ال�� الدول  جميع إ���أن �شارة جدر% 42 بلغت مصر

�الذ�ور  تمي�� دون  بالتعليم؛ �إيجابيا الفتيات �عليم يرتبط حيث �ناث؛ و��ن ب�ن  يحققھ ملا الفقر؛ من بخروج�ن ارتباطا

 .أسرة وت�و�ن عمل، ع�� ل��صول  فرص�أفضل من التعليم

 :الرا�ع بال�دف يتعلق فيما العر�ية الدول  أداء

 قبل��لتحاق ما مرحلة ��- املنظم التعليم �� املئو�ة�للمشاركة ال�سبة تزال ما :النظامي عليمالت �� ال�سبة�للمشاركة -

�من العر�ي الوطن �� �بتدائية باملدارس � املعدالت أقل ��بتدا�ي� التعليم أن تب�ن وقدالعاملية �التعليم �بداية �قبل املنظم

 .املستقبل �� والتعلم �بتدا�ي للتعليم و�دعم�استعداده ل،للطف والفكري  والعاطفي النمو��جتما�� الرس��؛��عزز 

 فإن من�السابق؛ أك�� ا��ا�� الوقت �� املدرسة إ�� الذين�يذ�بون  �طفال عدد أن مع :�ساسية امل�ارات بال�سبة�لتعلم -

��ساسية؛ يك�سبون  ال م��م العديد �و  بإتقان ا��اصة البيانات تتوفر ال حيث امل�ارات �سوى القراءة  دولت�ن �� الر�اضيات

 الذ�ور، من % 25 مقابل الر�اضيات، �ناث�يتقنون  التالميذ من % 35 فإن لل�و�ت و�ال�سبة .ال�و�ت،�و�مارات �ما فقط؛

 �� من��ذا والعكس �بتدائية، املرحلة ب��اية للذ�ور  فقط�% 47 مقابل ،% 68 ب�سبة القراءة إتقان �� �ناث وكذلك�تتفوق 

 % 70 ب�سبة تتفوق��ناث ثم ،% 65 مقابل ،% 93 ب�سبة الر�اضيات ���إتقان �ناث ع�� الذ�ور  يتفوق  حيث ات؛�مار 

 .�12بتدائية املرحلة ��اية عند للذ�ور �% 58 مقابل القراءة، إلتقان بال�سبة

 خارج من��طفال�العرب % 58 نحو أن فنجد الفتيات؛ �ن سن�التعليم �� املدرسة خارج �طفال من �ك�� ال�سبة -

 �13بتدا�ي للتعليم العمر�ة الفئة الفتيات��� من �م التعليم؛ سن �� املدرسة

 الت�افؤ مؤشر �بتدائية�أن قبل املرحلة �� نجد حيث ؛التعليمية �افة�املراحل �� املدرسات بتدر�ب يتعلق فيما املساواة

�العر�ي؛ أغلب �� ا ��يح ا واحد ���ل �مصر، 5.6 بقيمة �ناث لصا�� ا مضاعف ن و��و  بل الوطن  �� يتكرر  و�مر ��

 إ��� )والسعودية وتو�س، و�ردن، ���العراق، كما(ال��يح� الواحد من ال�سب وت��اوح ،0،68قطر عدا �بتدائية؛ املرحلة

 .لثانو�ةا املرحلة �� ا أيض ا��ال ال�و�ت؛�و�و ��  1.53 و�ع�� مصر، �� 1.08 و جزر�القمر، �� 1.06

 �ناك الوطن�العر�ي ففي ا���س�ن؛ ب�ن املساواة لبعد ا وفق ؛�ك���تطورا التكنولوجية امل�ارات �� كب�� تفاوت �ناك -

 قطر �� % 55.8 و % 34 ب�سب امل�ارات�ال�سيطة؛ مستوى  �� �ناث تتفوق  حيث �ذا�املجال؛ �� ا���س�ن ب�ن م��وظ تفاوت

 كتابة�برنامج ع�� بالقدرة املتعلقة العامة ال�سب عام�تنخفض و�ش�ل للذ�ور، التوا�� ع�� % 53 و % 32.9 والبحر�ن،�مقابل

 من % 2.4 إن وا��؛�حيث �ش�ل �ناث ع�� الذ�ور  يتفوق  حيث لكال�ا���س�ن؛ متخصصة برمجة لغات باستخدام كمبيوتر

 لإلناث، % 0.4 مقابل للذ�ور �% 0.9 ب�سبة مصر؛ �� و�املثل �ناث، من % 0.8 بال��مجة،�مقابل يقومون  املغرب �� الذ�ور 

 .ا���س�ن لكال % 13 م��لة ���البحر�ن؛ ال�سب وت�ساوى  للذ�ور، % 5.1 مقابل لإلناث، % 6.1ال�سبة� ت�ون  قطر �� ب�نما

��عد �ذه لكن ��ورو�ي؛ دول  ببعض مقارن��ا عند منخفضة ا �سب ال�سب انيا�وأمل إيطاليا �� املثال س�يل فع�� �تحاد

 .14رجل 100 امرأة�ل�ل 75 بيانات؛ جدول  �� �ساسية ا��سابية استخدام�الصيغ �ستطعن الال�ي �ناث عدد يبلغ و�ولندا؛
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 والفتيات جميع�ال�ساء وتمك�ن ا���س�ن، ب�ن املساواة تحقيق :ا��امس ال�دف 

 وتمك�ن�ال�ساء ب�ن�ا���س�ن، املساواة مجال التقدم��� �عض تحقيق املاضية��� �عوام العر�ية�خالل الدول  ن��ت

 تزال ما ذلك رغم لك��ا ؛5 ال��ية والرعاية مجا���التعليم، �� ا���س�ن ب�ن الفجوات �سد يتعلق خاصة�فيما والفتيات؛

 .السياق �ذا �� حاسمة تحقيق�ا�لنجاحات دون  تحول  ال�� والتحديات املعوقات من تواجھ�العديد

 مع بالضرورة املرأة قضايا ل�شابك ا ،�ونظر15العر�ية للمرأة السياسية�و�قتصادية اركةاملش مستو�ات تد�ي ضوء و��

�قضايا �بإدراج املستدامة التنمية أ�داف تحقيق فإن التنمية؛ �افة  بالدول  التنمو�ة ا��طط ضمن املرأة قضايا مر�ون

 .وشامل ت�ام�� �ش�ل ��داف�التنمو�ة �ذه مع التعامل ضرورة �عتبار �� �خذ العر�ية،�مع

�تحتاج وشمال �وسط الشرق  منطقة أن التقديرات وتر��  ب�ن الفجوة لسد ا عام 157 من يقرب ما إ�� أفر�قيا

ب�ن� املساواة فجوة مؤشر �� متدنية مرتبة )أفر�قيا �وسط،�وشمال الشرق  �� ممثلة( العر�ية املنطقة تحتل ،�ول�ذا16ا���س�ن

  .ا���س�ن

والتنموي؛� �قتصادي الصعيد ع�� ا���س�ن ب�ن تحقيق�املساواة ع�� ت��تب عدة فوائد �ناك أن ��إ �شارة وتجدر

 .�17سرة دخل �� % 25 بز�ادة�قدر�ا �امل بدوام املرأة عمل �س�م املثال س�يل فع��

 العمل وتوف�� نتجة،وامل ال�املة والعمالة ل��ميع�واملستدام، والشامل املطرد �قتصادي النمو �عز�ز :الثامن ال�دف 

 ل��ميع الالئق

�للمرأة التمك�ن �عد �تحقيق من توفر�ا العناصر�الالزم أ�م أحد �قتصادي  فقد �قتصادي�املستدام؛ النمو أجل

 �قتصادي؛ النمو يزداد فسوف سوق�العمل؛ �� املشاركة �� الرجل و��ن املرأة ب�ن تحققت�املساواة إذا أنھ أثب�ت�الدراسات

 املرأة مشاركة أن إال �ذا ورغم .% 34 بمعدل ���مصر س��يد �� ب�نما ،% 12 بمعدل �مارات �� يزداد املثال�سوف �يلس فع��

 �� العاملة القوى  من فقط % 20.9 العر�ية املرأة مثلت�2017 عام ففي العالم؛ مستوى  ع�� �قل �� العمل ���سوق  العر�ية

�العر�ي،  املئو�ة النقطة يتجاوز  لم ا؛ جد ض�يل بمعدل ولكن2000 عام �� عليھ �انت ماع ال�سبة �ذه زادت وقد الوطن

تحديات� تواجھ أ��ا إال �قتصادي؛ التمك�ن ع�� للمرأة�ل��صول  ��م الفرصة �و العمل �سوق  �لتحاق أن ورغم�.الواحدة

 من�قدر��ا يقلل مما بالذ�ور؛ مقارنة �ناث �عليم معدالت �س�ب�انخفاض الذ�ور؛ من أك�� �ناث ب�ن البطالة بان�شار تتعلق

�العر�ية فإن �ذا؛ إ�� إضافة العمل، �سوق  �لتحاق ع�� �الرجال نظرا��ا مع �جور  �ساوي  عدم مش�لة تواجھ املرأة  .من

 الدخل، من % 27حوا��� تفقد العر�ية املنطقة فإن العمل؛ سوق  �� ���املشاركة املرأة و��ن الرجل ب�ن املوجودة الفجوة و�س�ب

 تحتاج حيث ����سوأ؛ العر�ية املنطقة �� �ناث و��ن الذ�ور  ب�ن الفجوة��قتصادية فإن النوع؛ فجوة تقر�ر لبيانات ا وطبق

 .من�سد�ا املنطقة تتمكن ح�� ا عام 580 إ��

 واملجتمعات املدن استدامة :عشر ا��ادي ال�دف  

 عالية من�الدول  العر�ية الدول  والعمل،�و�عد ل��ياة آمنة من�ب�ئة توفره ملا ال�ساء؛ آليات�دعم أ�م أحد املدن �عت��

 من % 57 نحو ا��ضر�ة الس�ان�باملناطق �سبة متوسط يبلغ حيث ؛)ا��ضر�ة الس�ان�باملناطق �سبة من�حيث( التحضر

  .201518عام� خالل % 14.3 بز�ادة�قدر�ا وذلك ؛% 53 البالغ العال�� املتوسط عن يز�د باملنطقة؛�بما الس�ان مجموع

  :ا��ادي�عشر بال�دف يتعلق فيما العر�ية الدول  أداء

 إ�� أضف �لتحاق�بالتعليم، ع�� الفتيات قدرة ع�� التنقل تؤثر�صعو�ة� :للمرأة التنقل ت�اليف وارتفاع التنقل صعو�ة )1

 �ميات ال�ساء �سبة أن إ�� ���التقديراتو�ش للمدرسة، للذ�اب بالرجال مقارنة % 50 للمرأة�ب�سبة التنقل ت�اليف ارتفاع �ذا

�املنطقة الثلث�ن �ش�ل �كما19العر�ية �� �تقدر ت�لفة ال�ساء تتحمل ؛  إ�� للوصول  الرجال يتحملھ عما % 35 ب إضافية
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 تطو�ر�الطرق  �عد أضعاف ثالثة املدرسة إ�� يذ��ن الفتيات�الال�ي أعداد تضاعفت املغرب ففي ثم ومن .ا��دمات�ال��ية

  .20غ���املم�دة باملناطق مقارنة % 54 إ�� لتصل رو�ة؛الق

 أحد�)..وا��طف، و�غتصاب، واملادي، اللفظي التحرش مثل(النوع� ع�� القائم العنف يمثل :النوع ع�� القائم العنف )2

 1.4 ب�ن ما ت��اوح ةضد�املرأ العنف ت�لفة أن إ�� الدراسات و�ش�� املدن، بحر�ة�داخل تحرك�ا من تحد ال�� للمرأة امل�ددات أبرز 

 من % 98 و % 83 ب�ن ما أن مصر التحرش��� حول  �ستقصاءات أحد أشار ؛�كما21املح����جما�� الناتج من % 3.7 و %

  .22عام م�ان �� ا������ للتحرش �عرضن املدن �عشن��� الال�ي ال�ساء

 بالفرص ع����تصال قدر��ا حيث من العر�ي؛ وطنال �� املرأة ع���واقع التحرش معدالت وز�ادة باملدن �من ا�عدام و�ؤثر

  .وال��ية والثقافية،�والتعليمية، و�جتماعية، �قتصادية،

 و�ردن، سور�ا،�والعراق، �� خاصة جمة تحديات ا��روب ���مناطق العر�ية املدن تواجھ� :املدن من وال��وح ا��روب )3

 % 80 ب�ن ما يقيم حيث خارج�املخيمات؛ �ع�شون  قسرا النازح�ن غالبيةف املدن؛ ع���طبيعة ال��وح أزمات تؤثر حيث -ولبنان

��� ال��وح �سبة �� ا تزايد �ناك ونجد والبلدات؛ ���املدن أفر�قيا وشمال �وسط الشرق  منطقة �� النازح�ن�قسرا من % 90 و

 .العال�� باملتوسط مقارنة العر�ية املنطقة

 وتواجھ إل��ا�الالجئون، انتقل ال�� املدن ع�� ا ضغوط ا��روب خارج�مدن من ال��وح يفرض : املدن موارد ع�� الضغوط )4

 العامة؛ املرافق ع�� ضغوط �س�بھ�من وما تواج��ا؛ ال�� ال��وء حاالت إدارة �� تحديات�حقيقية ولبنان؛ و�ردن، العراق،

 .املرافق و�افة وال��ة، التعليم،�واملياه، خدمات مثل

 القو�ة واملؤسسات والعدل المالس :عشر السادس ال�دف  

 و�ناك ا���ود�املبذولة، و��در تتحقق�التنمية، ال سالم الشعوب،�ودون  رفاه أساسيا�الكتمال ا شرط السالم يمثل

 �عمل العر�ية فالدول  والسالم�املستدام؛ �من لتحقيق املرأة تمك�ن أجل من عر�ية عدة�دول  تبذل�ا ال�� من�املحاوالت عديد

 ال��اعات، حل �� للمرأة امل�م تأكيد�الدور  أجل من ؛ 1325 رقم الدو�� �من مجلس قرار مع فيما�يتفق ال�دف �ذا تحقيق ع��

  .وحفظھ السالم بناء السالم،�وعمليات محادثات و��

�عدد العر�ية املرأة فإن والعدل؛ السالم بمجال يتعلق وفيما ��� املن�شرة ا��روب رأس�ا ع�� التحديات؛ من ا تواجھ

 يقدر حيث محل�اختبار؛ وأوالد�ا أسر��ا مع املرأة بقاء جعل مما الدو���و�قلي��؛ النفوذ إطار داخل املنطقة ووقوع املنطقة،

 العر�ية املرأة فإن �ذا؛ إ�� م��م�إضافة % 2344 �سبة ال�ساء وتمثل وحده، العر�ي ����الوطن ال�� مالي�ن 8.1 ب الالجئ�ن عدد

�وقانونية�شر�عي ا قيود تواجھ � �تنظيم من بداية القضائية؛ ا���ات أمام كب��ة ة  ا ومرور املوار�ث، لقضية قانو�ي غياب

  .أش�الھ ب�افة التعرض�لإليذاء منع بقوان�ن وان��اء �طفال، وحضانة �حوال�ال��صية بقوان�ن

  :ا��اتمة

رزا����تحقيق�التنمية�املستدامة�وإغفال��ذا�ختاما�ملداخلتنا��ذه�نقول�بأن�املرأة����وقتنا��ذا�تلعب�دورا��اما�و�ا

�أجل� �من ��م�انات �ل�ا �ووفرت �املرأة �امام �املجاالت �فتحت �ف�لما �ونجاح�ا، �التنمية �تحقق �اما �كب��ة ��عت���كعقبة الدور

  .تحس�ن�وضعي��ا�ورفع�قدرا��ا�وفرض�ذا��ا��لما��انت��ناك�فرصا�كب��ة�لتحقيق�التنمية�املجتمعية�والشاملة

ومن�خالل�ما�استعرضناه�����ذه�املداخلة�وجدنا�أن�مسألة�تمك�ن�املرأة�ع���الصعيد�العر�ي�ال�زال�يحتاج�إ���عر�يا�

بدل�مج�ودات�من�أجل�تحقيق�ذلك،�فمزال�دور�املرأة����مجال�تحقيق�التنمية�املستدامة�عر�يا�ال�يلقى�الدعم�ال�ا���رغم�

يد�مجتمع�ا�وأسر��ا�ك�ل،�مما�يجعل�ا�تواجھ�عقبات�وعراقيل�أمام�مشارك��ا�املج�ودات�الكب��ة�ال���تقوم���ا�املرأة�ع���صع

�املرأة� �تمك�ن �أجل �من �املج�ودات �تكثيف �القرار�ف��ا �وصناع �العر�ية �ا���ومات �من �يتطلب �لذلك �التنمو�ة، �العملية ��

  .وإشراك�ا����التنمية�املستدامة



  ���الوطن�العر�ي�2030تمك�ن�املرأة����ظل�أ�داف�التنمية�املستدامة�
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