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 تقــدیم

 
أبری��ل / نیس��ان  43م. ع. ع . د.  1603: أص��در م��ؤتمر العم��ل العرب��ي ق��راره رق��م ( أوالً 

ن لم�ؤتمر العم�ل العرب�ي لع�ام یول أعمال الدورة الرابع�ة واالربع�) بشأن جد 2016

" تعزی��ز وال��ذي تض��من إدراج بن��د فن��ي عل��ى ج��دول أعمال��ھ ح��ول موض��وع  2017
 دور المرأة في تنفیذ برامج التنمیة المستدامة " 

ھ�ذا البن�د م�ن خ�الل متابع�ة  بإع�داد: تنفی�ذاً لق�رار الم�ؤتمر ، ق�ام مكت�ب العم�ل العرب�ي  ثانیاً 

قض�ایا الم�رأة ف�ي ب�رامج التنمی�ة وذل�ك  بإدم�اجوتحلیل الدراسات والتق�اریر المتعلق�ة 

لتنمی��ة إیمان��اً بال��دور األساس��ي ال��ذي تق��وم ب��ھ الم��رأة العربی��ة ف��ي تعزی��ز ب��رامج ا

واألھداف التي تسعى المنظمة لتحقیقھا في ھذا المجال الھام  ئالمستدامة ووفقاً للمباد

 من مجاالت عملھا . 

منھ�ا تط�ور مف�اھیم التنمی�ة وص�والً  األولاول : ینقسم البند إلى ثالثة فصول رئیسیة یتن ثالثاً 

إلى التنمیة المستدامة وفلسفتھا القائمة على العدالة والمساواة ثم یعرض ل�دور الم�رأة 

تعت�رض طری�ق ال�دول االساسي في كل مكون م�ن مكوناتھ�ا ، ك�ذلك التح�دیات الت�ي 

 دماج الكامل للمرأة في كافة مشروعات التنمیة . العربیة نحو اإل

العالق�ة ب�ین الم�رأة والتنمی�ة مش�یراً إل�ى دور الم�رأة  الفصل الثانيیتناول في ثم 

دم�اج مف�اھیم إم�ن خ�الل  ىاح�ل المختلف�ة لتط�ور الفك�ر التنم�والفاعل  في كافة  المر

 النوع االجتماعي في برامج التنمیة . 

ة انطالقاً من رؤی�ة المنظم�ة الت�ي تق�وم عل�ى المواءم� الفصل الثالثثم ینتقل إلى 

بین قض�ایا التش�غیل ومض�امین التنمی�ة ، مؤك�داً عل�ى أن تحقی�ق التمك�ین االقتص�ادي 

واالجتم��اعي والسیاس��ي للم��رأة یب��دأ ب��النھوض بعم��ل الم��رأة واتخ��اذ كاف��ة الت��دابیر 

 مع الرجل في سوق العمل .  للمرأةالالزمة لضمان مشاركة متساویة 
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ن األم��ر یس��تلزم مراجع��ة التش��ریعات إف�� ألھ��داف المرج��وة م��ن ھ��ذا التقری��ر: لتحقی��ق ا رابع�اً 

والسیاس���ات واآللی���ات الھادف���ة لع���دم التمیی���ز ف���ي ف���رص العم���ل واالج���ور والترق���ي 

ورف��ع ق��درات الم��رأة العربی��ة  ، والت��دریب المھن��ي الم��وائم الحتیاج��ات س��وق العم��ل

القتصادات المستدامة ، كذلك ف�ان للمنافسة في أسواق العمل الحدیثة التي ستفرضھا ا

ط�ار اھ�داف التنمی�ة المس�تدامة إیة عربیة للنھوض بعمل الم�رأة ف�ي ار استراتیجصدإ

لض�مان وض�ع قض�ایا الم�رأة عل�ى س�لم  ، ومتابعة تنفیذھا یعد أمراً في غایة األھمی�ة

 أولویات الدول العربیة عند تخطیط وتنفیذ برامجھا التنمویة . 

 ھئ�ثراإالرأي فی�ھ و إلبداءذ تتقدم بھذا التقریر إلى المؤتمر الموقر تتطلع إمة : والمنظ خامساً 

لمؤتمر ، وذل�ك م�ن المشاركة في ا الثالثةنتاج بآراء وأفكار ومالحظات أطراف اإل

 فنیة ثالثیة التمثیل الستعراض ومناقشة البند .  ةخالل تشكیل لجن

 یراه مناسباً في ھذا الشأن .  سادساً : األمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما

 

 

 فایز على المطیري
 المدیر العام
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 :  دمةـــمق

) دول����ة عض����واً ف����ي الجمعی����ة العام����ة لألم����م المتح����دة بت����اریخ  193اعتم����دت ( 

والت���ي تض���م مجموع���ة م���ن األھ���داف  2030)  أجن���دة التنمی���ة المس���تدامة  25/9/2015(

تمث�ل رؤی�ة ش�املة لتحقی�ق التنمی�ة المس�تدامة للبش�ریة ف�ي إط�ار م�ن  العالمیة الطموح�ة الت�ى

للعم��ل عل��ى القض��اء عل��ى الفق��ر بكاف��ة أش��كالھ وتحقی��ق المس��اواة ب��ین ؛ االلت��زام والش��راكة 

نتاج وغیر ذلك من األھ�داف الطموح�ة لمواجھ�ة كاف�ة نسین وتغییر أنماط االستھالك واإلالج

 أشكال الظلم والفقر والتمییز . 

والعم�ل ف�ي التنمی�ة م�ن أھ�دافھا ، فى التنمیة مثلما ھ�ي  ةصر األساسیاالعنمن مرأة الو

ال أن إنما یتم بالمش�اركة ب�ین الم�رأة والرج�ل إ،  جتماعیاً ا أو تركیباً  كان بناء اقتصادیاً  سواء

، وال�ذي اعتبرت�ھ تق�اریر  وعربی�اً  واقع الح�ال یوض�ح التعث�ر ف�ي مج�ال تمك�ین الم�رأة دولی�اً 

 إلى مستوى األزمة .  ىیرق جوھریاً  یاً داإلنسانیة تح التنمیة

كما أثبت�ت الدراس�ات أن ھن�اك جمل�ة م�ن التح�دیات تعت�رض خط�ط التنمی�ة المس�تدامة 

زال�ت مش�اركتھا ف�ي األنش�طة االقتص�ادیة ال  ام�الت�ي تط�ویر أوض�اع الم�رأة العربی�ة أھمھا 

واالجتماعی�ة بش�كل ع�ام ، یاس�یة كما تع�اني م�ن ض�عف ف�ي المش�اركة الس، %  25تتجاوز 

بش���أن تحقی���ق المس���اواة والنھ���وض ب���النوع م���ر ال���ذي یس���تلزم ب���ذل المزی���د م���ن الجھ���ود األ

 . االجتماعي وتمكین المرأة كركیزة أساسیة من ركائز التنمیة المستدامة 

إن المضي قدماً في تط�ویر ال�وعي والمف�اھیم س�یؤدي إل�ى تبل�ور قناع�ة راس�خة ح�ول 

مواجھة تحدیات التنمیة على كافة المستویات وزیادة دورھا وفاعلیتھ�ا  حیویة دور المرأة في

في النشاط االقتصادي واالجتماعي وترسیخ المزایا والقدرات التنافسیة التي تتمتع بھا المرأة 

العربیة ، ومن ھنا یتضح ما یجب على الحكومات أن تقوم بھ في س�بیل إزال�ة العوائ�ق الت�ي 

وى المش�اركة عموم�اً ف�ي العملی�ة التنموی�ة الش�املة المبنی�ة عل�ى تحد م�ن تفعی�ل وزی�ادة مس�ت

ومشاركة المرأة في عملیة التنمیة لما لھا م�ن دور حی�وي ، أسس تواكب التطورات العالمیة 

 في ھذا المجال .
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كذلك فان االھتمام باالستثمار في قضایا المرأة وضمان مشاركتھا في تنمی�ة المجتم�ع  

ستثمار في الثروة البشریة التي تمثل المرأة إحدى ركائزھ�ا األساس�یة ینطلق من االھتمام باال

طراف المعنیة ف�ي اط�ار م�ن الش�راكة والتنس�یق  أبع�اد و ما سیتحقق عندما تعالج كافة األوھ

مم�ا س�یعزز ق�درات الم�رأة  ، النوع االجتماعي في التشریعات والسیاسات واآللیات التنفیذی�ة

 التنمیة المستدامة . العربیة ویدعم مساھمتھا في 

وكما سیرد في ھذا التقریر فقد استطاعت ال�دول العربی�ة أن تح�رز تق�دماً عل�ى طری�ق 

یمكنھا من تصمیم مما الھدف االنمائي الثالث لأللفیة والخاص بتحقیق المساواة بین الجنسین 

 برامجھ��ا الخاص��ة بتنفی��ذ أھ��داف التنمی��ة المس��تدامة بش��كل یعم��ل عل��ى دم��ج قض��ایا الن��وع

االجتم��اعي ف��ي التخط��یط والتموی��ل والمتابع��ة لتنفی��ذ ھ��ذه الب��رامج أن تض��ع قض��ایا الم��رأة 

 والتنمیة في أولویات عملھا . 

أن تك��ون األولوی��ة لتحقی��ق غای��ات الھ��دف الث��امن ویق��دم ھ��ذا التقری��ر رؤی��ة تقتض��ي  

منتجة وتوفیر والمتعلق بتعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والعمالة الكاملة وال

 الت�ي الھّش�ة الف�رص من والحدّ  ، المرأة بطالة في التخفیضالعمل الالئق للجمیع من خالل  

 التمییز وعالج لھا، الوظیفي األمان ، وتحقیق عملھاوظروف  شروط وتحسین ، فیھا تعمل

والعم�ل عل�ى تط�ویر  الترقي أمامھا، قنوات وفتح الوظائف، مستویات وفي األجر في ضدھا

 االرتف�اع ف�ي س�ھمسی ذل�ك ك�ل،  قدراتھا بما یمكنھا من المنافسة في االقتص�ادات المس�تدامة

ة ویعزز مساھمتھا في التنمی�ة المس�تدامة وذل�ك م�ا س�یعمل عل�ى للمرأ الالئق العمل سلم على

 لفتیات.میع النساء واتحقیق الھدف الخامس الخاص بتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین ج
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 الفصل األول 

 " التنمیة المستدامةمفھوم " 

 
 تطور مفاھیم التنمیة : 

التنمی�ة تق�اس م�ن  وكان�تفى المراحل األول�ى للتنمی�ة ب�دأ االھتم�ام ب�النمو االقتص�ادي 

وعلى ، األول متوسط دخل الفرد ، الثاني معدل نمو الدخل القومي للدولة  :  خالل مؤشرین

ف�ى محاول�ة لتحقی�ق أعل�ى مع�دالت النم�و االقتص�ادي ذا النھج سارت معظ�م ال�دول النامی�ة ھ

للتوصل إلى أوضاع قریبة من األوضاع االقتصادیة القائمة  ةالقتصاداتھا الوطنیة فى محاول

 فى الدول المتقدمة .

 نم�وتأتي فى مرحل�ة الحق�ة عل�ى ال ویقوم ھذا النھج على اعتبار أن التنمیة االجتماعیة

لت�وفیر التموی��ل ال�الزم للخ��دمات االجتماعی�ة وت��وافر أوالً االقتص�ادي ال��ذي یج�ب أن یتحق��ق 

 تمكنھم من الطلب على السلع والخدمات .والتي القدرة الشرائیة للسكان 

ش�كوك ح�ول مص�داقیة ھ�ذه ثی�رت  أ القرن الماض�ي في ات یولكن من منتصف الستین

النظ��رة حی��ث تع��ددت المش��اكل االجتماعی��ة والسیاس��یة الت��ي ص��احبت التركی��ز عل��ى أولوی��ة 

طبق�ات فئات المجتمع الواحد وانحس�رت ال سعت الفجوة بین دخولاتالتنمیة االقتصادیة ، فقد 

ت ع�دالانخف�اض ف�ى مالوسطى فى معظم المجتمعات ، كما أن النمو االقتصادي لم ی�ؤد إل�ى 

إل�ى % من عائد النمو فى معظ�م ال�دول 50حظ اتجاه أكثر من الفقر بل زادت شدتھ حیث لو

حی��ث أدى النم��و االقتص��ادي الكل��ي إل��ى اتس��اع الفج��وة ب��ین فئ��ات ، ال��دخول المرتفع��ة ذوي 

% عل�ى  20التنمیة إلى فئة محدودة من الس�كان ( والت�ي ال تزی�د ع�ن عائد ه االمجتمع واتج

عدال�ة ف�ى  وج�ودغلبیة لألتحقیق التنمیة أصبح من الضروري لبالتالي و ،) أحسن الفروض 

ل��د كبی��ر ف��ى توزی��ع الق��وى االقتص��ادیة واالجتماعی��ة داخ��ل البتغی��ر توزی��ع العائ��د م��ن خ��الل 

االقتصادیة خاص�ة بة لعملیات التنمیة فق المشاكل البیئیة المصاحفى األظھرت ا كمالواحد ، 

األم�ر ، تل�وث الھ�وائي والم�ائي الجھ�ة ، ث�م  الطبیعی�ة م�نس�تنزاف الم�وارد اتلك المرتبط�ة ب
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ي م�ن أم�راض ل�م تك�ن معروف�ة ف�ى الماض�وظھ�ور لى انتشار المشاكل الص�حیة إأدى  الذي

ج�راء تع�دیالت جوھری�ة لفك�رة أولوی�ة التنمی�ة إضرورة التجربة جھة أخرى ، وھكذا أكدت 

االقتص��ادیة بع��د إدراك س��لبیاتھا ومعوقاتھ��ا ، وذل��ك بربطھ��ا بالجوان��ب ( غی��ر االقتص��ادیة ) 

 یجابیاتھا .إحقق تواالجتماعیة حتى تالبیئیة 

من ھنا تزای�د اھتم�ام الحكوم�ات والمنظم�ات اإلقلیمی�ة والدولی�ة بالجوان�ب االجتماعی�ة 

ب�أن  اقتناع�اً ھداف االقتص�ادیة واالجتماعی�ة والبیئی�ة األمع لبیئیة للتنمیة لتتالزم سیة واوالسیا

 والت�ي م�ن بینھ�ا تكاملھا من االمور الضروریة لتحقی�ق واس�تمرار التنمی�ة ف�ى ال�دول النامی�ة 

 . " التنمیة المتوازنة "فظھر المفھوم بصورة ، الدول العربیة 

 التنمیة المتوازنة  •

لمعیشة وحی�اة لتحسین المستمر اعملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة تستھدف 

ف��راد ف��ى عملی��ة التنمی��ة وف��ى المش��اركة النش��طة والح��رة لكاف��ة األالش��عوب وت��تم م��ن خ��الل 

 . زیع العادل للفوائد الناجمة عنھاتوال

 والت��ي ترك��ز ساس��ي لكاف��ة عملی��ات التنمی��ة مح��ور األالنس��ان ھ��و ن اإلإوفق��اً ل��ذلك ف��و

ش��باع الحاج��ات المختلف��ة وتحس��ین نوعی��ة حی��اة االنس��ان السیاس��یة واالقتص��ادیة إغایاتھ��ا ف��ى 

 .واالجتماعیة 

وبذلك امتد مفھوم التنمیة لیصل إلى المفھوم الشامل ال�ذي ال یقتص�ر فق�ط عل�ى مج�رد 

التوزی��ع  ، كم��ا یمت��د لعدال��ةالسیاس��ي التط��ور االجتم��اعي والنم��و االقتص��ادي انم��ا یمت��د إل��ى 

باإلض�افة إل�ى  ، لتشمل جمیع فئات المجتم�ع بمختل�ف أوج�ھ النش�اط االقتص�اديو النم لعوائد

االھتم��ام بتحس��ین وتنمی��ة الم��وارد البش��ریة وتعزی��ز  وك��ذلكالخ��دمات االجتماعی��ة األساس��یة 

عملی�ة ت�دور ح�ول االنس�ان وحقوق�ھ ، وف�ى ھ�ذا اإلط�ار تتأك�د  فھ�ى ،  تھا عل�ى الكس�باقدر

  -أھمیة تكامل أبعاد التنمیة لتكون :

تش�����مل كاف�����ة من�����احي الحی�����اة ( السیاس�����یة والثقافی�����ة واالجتماعی�����ة  : ش�����املة -1

ی�ز ب�ین الری�ف والحض�ر یواالقتصادیة)، وكذلك تشمل جمیع سكان البل�د ب�دون تم

 أو الذكور واإلناث .
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ی�ة رك فیھا جمیع األفراد والجماع�ات والمؤسس�ات األھلی�ة والحكوم: یشا متكاملة -2

 ى نتائج إیجابیة .وتتفاعل فیما بینھا للوصول إل

تك���ون قابل���ة لالس���تمرار م��ن وجھ���ة نظ���ر اقتص���ادیة واجتماعی���ة  أى:  مس��تدامة -3

 العملی��ة التنموی��ة نس��ان فاع��ل أساس��ي ف��ى عتب��ر أن اإلتووسیاس��یة وبیئی��ة وثقافی��ة 

 دون مشاركة فعالة فیھا . من نتائجھا دولیس مجرد مستفی

 " Sustainable Developmentالتنمیة المستدامة  "  •

التغی��رات  ظھ��ورعن��د  1987ظھ��رت فك��رة التنمی��ة المس��تدامة ألول م��رة من��ذ الع��ام 

د م��ن المش��اكل الت��ى ص��احبت مش��اریع التنمی��ة وانجازاتھ��ا فأح��دثت العدی��واآلث��ار الس��لبیة 

 ةمم المتحدة للبیئ�قد مؤتمر األعُ فرت بالكثیر من الموارد الطبیعیة ،  ضأالبیئیة و والمخاطر
" م�ؤتمر قم��ة ف��ى البرازی�ل بمش�اركة  ع��دد كبی�ر م�ن رؤس��اء ال�دول  1992ع�ام والتنمی�ة 
االنتب��اه إل�ى أھمی��ة معالج�ة قض�ایا البیئ��ة والتنمی�ة حفاظ��اً عل�ى مس��تقبل  ال�ذي لف�ت االرض "

جی��ال ف��ى كاف��ة الت��ى تحف��ظ حق��وق األ " التنمی��ة المس��تدامةاالنس��ان ، وب��ذلك ظھ��رت فك��رة 

ی��ة للتنمی��ة المس��تدامة بوض��ع تعری��ف ع��ام للتنم ةقام��ت اللجن��ة العالمی��و، الم��وارد الطبیعی��ة 

ر دون أن ت��ؤدي إل��ى ت��دمیر ق��درة تلبی��ة احتیاج��ات الحاض��المس��تدامة عل��ى النح��و الت��الي " 
 جیال القادمة على تلبیة  احتیاجاتھا الخاصة ".األ

لى فكرة ترك المصادر المتوفرة ثم تعددت التعریفات وتنوعت وركزت فى معظمھا ع

ع��ن طری��ق إدارة الم��وارد االقتص��ادیة بطریق��ة تح��افظ عل��ى الم��وارد  ةن لألجی��ال القادم��اآل

" اإلدارة  منھا بمعنى االستفادةمن ن األجیال القادمة مكلكي تت، وعلى البیئة فى الوقت نفسھ 
واالجتم��اعي وتحقی��ق الحكیم��ة للم��وارد الطبیعی��ة المتاح��ة بش��كل یكف��ل الرخ��اء االقتص��ادي 

 .والمقبلة "  الحالیةألجیال یئیة لنمائیة والباالحتیاجات اإل

نظم�ة ة یحت�اج إل�ى تغی�رات جوھری�ة ف�ى األتحقی�ق تل�ك التنمی�ة المس�تدام بما یعن�ي أن

االقتصادیة واالجتماعی�ة ، كم�ا یحت�اج إل�ى تع�اون وتنس�یق ب�ین كاف�ة القطاع�ات االقتص�ادیة 

تش�اوریة تش�ارك واالجتماعیة والبیئیة أي ممارسة الدیمقراطیة االقتصادیة من خ�الل عملی�ة 

 فیھا كافة قطاعات الدولة والمجتمع .
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عن السلبیات الواردة فى مفاھیم التنمی�ة  والتجاوزھذه المفاھیم معاً خالل تضمین ومن 

 ...تقلیدي ، نستطیع أن نخرج بتعریف شامل ال ھابشكل

 -التنمیة المستدامة ھي :

أفضل الوسائل لتحقی�ق  عتمادبا" التنمیة المتوازنة التي تشمل كافة أنشطة المجتمع 
العملیات التنمویة ، واعتم�اد مب�ادئ العدال�ة  ياالستثمار األمثل للموارد المادیة والبشریة ف

فى االنتاج واالستھالك عند توزیع العوائد لتحقیق الرفاھیة لجمی�ع أف�راد المجتم�ع دون أن 
قادم��ة ف��ى ھ��ذه جی��ال المواردھ��ا وبم��ا ال یتع��ارض م��ع ح��ق األتحص��ل أض��رار بالطبیع��ة و

 الموارد " .

 -ذن فاألركان األساسیة لموضوع التنمیة المستدامة تتضمن :إ

وھــو مــن المفاھیم المعقـدة فھــو یشمل التوازن فى كل من " عوامل مفھوم التوازن :   -1

االنت���اج ، الع���رض والطل���ب ف���ى الس���وق ، األنش���طة االقتص���ادیة المتع���ددة ، االنش���طة 

 ....  ستثمارواالنفاق الجتماعیة ، التوازن بین اإلشطة ااالقتصادیة واالن

بمعن�ى ع�دم اقتص�ارھا عل�ى الجان�ب االقتص�ادي فق�ط ب�ل تمت�د لتش�مل مفھوم الشمول :  -2

 .یضاً الشمول لكافة طبقات المجتمع أالجتماعیة والبیئیة والثقافیة ، الجوانب ا

 -شمل العدالة فى عدة مجاالت :ی -مفھوم العدالة : -3

س�راف لعملیة االنتاجیة وحمایتھا من اإلعند استخدام الموارد الطبیعیة والبشریة فى ا -أ 

البیئ��ة ف��ي واالس��تنزاف وض��مان مص��الح األجی��ال القادم��ة ودون حص��ول أض��رار 

 والمناخ .

ش�باع إنتاجیة للسلع والخدمات تحق�ق إعند استھالك االنتاج من خالل وضع سیاسات  -ب 

فى االنتاج یعمل على حدوث خلل بین العرض حاجات ودون قصور أو فائض كبیر 

 والطلب .

عند توزیع عوائد االنتاج ویتمثل من خالل توزیع خصائص عوائد االنتاج ب�ین كاف�ة  -ج 

شرائح المجتمع من خالل المساواة فى الحصول على فرص العم�ل والحص�ول عل�ى 

 . الخدمات االجتماعیة ( الصحة والتعلیم ) 
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 أبعاد التنمیة المستدامة : 

لمي للتنمی��ة المس��تدامة ال��ذي انعق��د ف��ي جوھانس��برغ ف��ي اص��در ع��ن م��ؤتمر القم��ة الع��

إع��الن جوھانس��برغ   2002أیل��ول / س��بتمبر  4 –أغس��طس / آب  26جن��وب إفریقی��ا ب��ین 
ش��دد ھ��ذا اإلع��الن عل��ى إقام��ة مجتم��ع ع��المي إنس��اني متض��امن بش��أن التنمی��ة المس��تدامة 

تغییر أنماط اإلنتاج واالستھالك ولمواجھة مجمل التحدیات العالمیة ، مثل القضاء على الفقر 

غی��ر المس��تدامة ، وحمای��ة قاع��دة الم��وارد الطبیعی��ة وإدارتھ��ا م��ن أج��ل التنمی��ة االقتص��ادیة 

تقسم البشریة إلى أغنیاء وفقراء ، ومنع تدھور البیئة  العمیقة التي الفجوةواالجتماعیة ، ردم 

العالمیة ،  ومعالجة تلوث المی�اه والھ�واء والبح�ار ، ھ�ذا فض�الً ع�ن التح�دیات الجدی�دة الت�ي 

فرضتھا العولمة على التنمیة المستدامة وال سیما تكامل األسواق الس�ریعة ، وحرك�ة رؤوس 

جل ض�مان مس�تقبل ستثمار حول العالم ، وذلك من أاألموال والزیادات المھمة في تدفقات اال

الجھود الرامی��ة إل��ى بن��اء نم��ط حی��اة مس��تدام حق��اً تتطل��ب التكام��ل ب��ین ف��، األجی��ال القادم��ة 

 : المتخذة في ثالثة مجاالت رئیسیة اإلجراءات 

م إن ال��نظم االقتص��ادیة العالمی��ة القائم��ة حالی��اً تس��تلزحی��ث النم��و االقتص��ادي والعدال��ة  أوالً :

ضمان ع�دم تخل�ف أى دول�ة أو نھجاً متكامالً لتھیئة النمو المسؤول الطویل األمد مع 

 . مجتمع

جمیع ش�عوب الع�الم بحاج�ة إل�ى العم�ل والغ�ذاء والتعل�یم نظراً ألن التنمیة االجتماعیة  : ثانیاً 

بھ��ذه االحتیاج��ات عل��ى المجتم��ع  النھ��وضوالطاق��ة والرعای��ة الص��حیة والم��اء وعن��د 

العالمي أن یكفل أیضاً احترام النسیج الثري ال�ذي یمثل�ھ التن�وع الثق�افي واالجتم�اعي 

واحترام حقوق العمال ، وتمكین جمیع أعض�اء المجتم�ع م�ن أداء دورھ�م ف�ي تقری�ر 

 . مستقبلھم 

ن خالل إیجاد حل�ول قابل�ة حفظ الموارد الطبیعیة والبیئیة من أجل األجیال القادمة ، م اً :لثثا

لالس�تمرار اقتص��ادیاً للح��د م�ن اس��تھالك الم��وارد ، وإیق�اف التل��وث وحف��ظ المص��ادر 

 الطبیعیة .
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االرتباط الوثی�ق ب�ین التنمی�ة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة م�ع الحف�اظ عل�ى ومن ھنا یتضح 

للتنمی��ة المس��تدامة م��ن دون مالحظ��ة متطلب��ات  اس��تراتیجیةتطبی��ق بحی��ث ال یمك��ن  ،البیئ��ة 

 .    " االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة "التنمیة للجوانب الثالثة 

 :األبعاد االقتصادیة أوالً : 

حی�ث ان النم�و یح�دث تلقائی�ا ، التنمی�ة والبد في البدایة من التفرقة ب�ین ك�ل م�ن النم�و 

 ، مؤش�ر اقتص�ادي آخ�ر م�ن دون ت�أثیرات مس�بقةأي كزیادة السكان أو ف�ي  الث�روات أو ف�ي 

بینما تحدث التنمیة بفعل قوى وإجراءات تھدف إلى التغییر في ھیكل المؤسسات االقتصادیة 

إج�راء إل�ى زی�ادة الن�اتج االقتص�ادي وعناص�ر االنت�اج  باإلض�افةواالجتماعیة فھ�ي تتض�من 

ج ب�ین قطاع�ات االقتص�اد تغییرات جذریة ف�ي تنظیم�ات االنت�اج وف�ي توزی�ع عناص�ر االنت�ا

 المختلفة . 

إلى  تنمیة ولیس إلى نمو فقط فھي بحاجةإلى  وعلى ھذا األساس فالدول النامیة بحاجة

تغییر جذري ف�ي بنی�ة ھیاكلھ�ا االقتص�ادیة واالجتماعی�ة م�ا یحق�ق زی�ادة ف�ي حج�م االنتاجی�ة 

محت��اجین ف��ي لوكفاءتھ��ا بالق��در ال��ذي یحق��ق القض��اء عل��ى ك��ل مس��ببات الفق��ر ویض��من ح��ق ا

في المجتمع وتوفیر الضمانات االجتماعیة لھ�م وتق�دیم الخ�دمات الص�حیة ،  الموارد المتوفرة

كذلك فالتنمیة مطلب للدول الغنیة التي قد تعاني من زیادة االنتاج مقابل الطلب الكلي ومن ثم 

مة توص���ف التنمی���ة باالس���تدا، وتواج���ھ مش���كلة الكس���اد والرك���ود والبطال���ة لفت���رات طویل���ة 

االقتصادیة عندما تتضمن السیاسات التي تكفل استمرار األنشطة االقتصادیة بالمجتمع وأداء 

ال��دور المنتظ��ر منھ��ا، وتك��ون ف��ي نف��س الوق��ت س��لیمة م��ن الناحی��ة البیئی��ة فالتنمی��ة الزراعی��ة 

 تتسم باالستدامة عندما تكون سلیمة من الناحیة البیئیة وقابلة –على سبیل المثال  –والریفیة 

 .  یة ومناسبة من الناحیة الثقافیةللتطبیق من الناحیة االقتصادیة وعادلة من الناحیة االجتماع

 ثانیاً : األبعاد االجتماعیة : 

یع��د البع��د االجتم��اعي م��ن رك��ائز التنمی��ة المس��تدامة الت��ي ت��رفض التف��اوت الب��الغ ب��ین 

تتض�من تنمی�ة بش�ریة تھ�دف إل�ى تحس�ین مس�توى الرعای�ة الص�حیة  كما،  األغنیاء والفقراء

والتعلیم، فضالً عن عنصر المشاركة حیُث تؤّكد تعریفات التنمیة المس�تدامة عل�ى أّن التنمی�ة 

ینبغي أن تكون بالمشاركة بحیث یشارك الناس ف�ي ص�نع الق�رارات التنموی�ة الت�ي ت�ؤثر ف�ي 
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لت�ي یج�ب إنص�اف األجی�ال المقبل�ة وا والت�ي تقتض�يطار من العدالة والمساواة في إحیاتھم، 

متساویة  إنصاف من یعیشون الیوم من البشر وال یجدون فرصاً و أخذ مصالحھا في االعتبار

 .  رد الطبیعیة والخدمات االجتماعیةمع غیرھم في الحصول على الموا

 الع�دلفي نفس الوق�ت وور التنمیة المستدامة ھو العدالة بین األجیال نظمفالعدل من  
ن االس���تدامة االجتماعی���ة تس���تند إل���ى فك���رة تقلی���ل المخ���اطر إ .ل الجی���ل الحاض���ر .أھ��� ب���ین

والتھدی��دات الت��ى ق��د تتع��رض لھ��ا ال��نظم االجتماعی��ة والثقافی��ة ، وتعظ��یم ق��درتھا وص��البتھا 

أو تغیرات اجتماعیة ، ویمكن تحقیق ذلك من خالل تحسین رأس  لتحمل أیة صدمات ثقافیة 

المال البشري ( عبر التعلیم والتدریب ) وتعزیز الق�یم االجتماعی�ة الت�ى تح�افظ عل�ى تماس�ك 

المجتم���ع وتفاع���ل أعض���ائھ بش���كل إیج���ابي ، باإلض���افة إل���ى تقوی���ة المؤسس���ات والھیاك���ل 

وك�ل ذل�ك یت�أتى بمش��اركة المس�اواة ) ی�ة (االجتماعی�ة بم�ا م�ن ش�أنھ تحقی�ق العدال�ة االجتماع

ط�ار م�ن المس�اواة وع�دم في إ األدوار وتقدیم الدعم لجمیع عناصر المجتمعفي كافة  جمیع ال

ولیة المباش��رة ف��ي تحقی��ق اس��تدامة اجتماعی��ة أو تنمی��ة ؤلإلحس��اس بالملكی��ة والمس�� التمیی��ز 

 . تدامة مستجیبة للنوع االجتماعي مس

 البیئیة :بعاد األثالثاً : 

إل��ى أن��ھ " لك��ي  1992ع��ام دي ج��انیرو  أش��ار المب��دأ الراب��ع ال��ذي أق��ره م��ؤتمر ری��و

تتحق��ق التنمی��ة المس��تدامة ینبغ��ي أن تمث��ل الحمای��ة البیئی��ة ج��زءاً ال یتج��زأ م��ن عملی��ة التنمی��ة 

وال یمك�ن ألي مجتم�ع أن یس�تمر م�ن دون ، حیاة اإلنسان ورفاھیتھ ترتبط�ان بص�حة بیئت�ھ ف

األراضي الخصبة ورؤوس األموال البیئیة كافة التي ت�زود ومصادر المیاه النظیفة والغابات 

الم��وارد وتم��تص المخلف��ات الت��ي ینتجھ��ا اإلنس��ان ، وف��ي ھ��ذا اإلط��ار تق��در منظم��ة الص��حة 

الوقایة منھا في  % من جمیع األمراض التي یمكن25العالمیة أن نوعیة البیئة السیئة تسبب 

 العالم الیوم .

تھدی��داً  الماض��ي أن األم��راض المتص��لة بالبیئ��ة تش��كلح واض��حاً ف��ي العق��د وق��د أص��ب

زیادة إمكانات الحصول ل ضروري  وإن عدداً من التدابیر، خطیراً ومباشراً لصحة اإلنسان 

عل��ى می��اه الش��رب المأمون��ة وتوس��یع نط��اق التكنولوجی��ات األساس��یة لل��تخلص م��ن النفای��ات 

 . الھواءوتحسین نوعیة 
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ن التح�دي ھ�و ض�مان وى الحیاة ویزداد تع�داد الس�كان ف�إعالم یرتفع فیھ مستوفي ظل 

مكان��ات البیئی��ة عل��ى الوف��اء باالحتیاج��ات البش��ریة المتزای��دة ، االم��ر ال��ذي یس��تلزم ق��درة اإل

ن�واع معین�ة م�ن أ باس�تبدالعمل عل�ى الح�د م�ن التل�وث البیئ�ي ی تطبیق نظام إدارة بیئیة فعاالً 

اع أخرى ، كذلك البحث عن أس�الیب مالئم�ھ لتحقی�ق االس�تخدام االمث�ل نوالموارد والطاقة بأ

 .للموارد المتجددة وغیر المتجددة 

، ل�ذلك  أنھا ق�درة البیئ�ة عل�ى مواص�لة العم�ل بص�ورة س�لیمةُیقصد باالستدامة البیئیة ف

ن یتمثل ھدف االستدامة البیئیة في التقلیل إلى أدن�ى ح�د م�ن الت�دھور البیئ�ي، بمعن�ى أن تك�و

الطبیعة قادرة على تجدی�د الت�وازن البیئ�ي، ویمك�ن أن یتحق�ق ذل�ك ب�دمج االعتب�ارات البیئی�ة 

 عند التخطیط للتنمیة حتى ال یتم إلحاق األضرار برأس المال الطبیعي وذلك كحد أدنى.

تستھدُف تحقیق تح�ول تنطوي أیضا التنمیة المستدامة على بعد تكنولوجي ھام بحیث 

ف��ي القاع��دة التكنولوجی��ة للمجتمع��ات الص��ناعیة، إل��ى تكنولوجی��ا جدی��دة أنظ��ف، وأكف��أ  س�ریع

في البل�دان النامی�ة  تحول تكنولوجيإیجاد وأقدر على الحد من تلوث البیئة، كذلك تھدف إلى 

اآلخذة في التصنیع، لتف�ادي تك�رار أخط�اء التنمی�ة، وتف�ادي التل�وث البیئ�ي ال�ذي تس�ببت فی�ھ 

ة، ویشكل التحسن التكنولوجي الذي تستھدفھ التنمی�ة المس�تدامة، وس�یلة ھام�ة الدول الصناعی

للتوفیق بین أھداف التنمیة والقیود التي تفرضھا البیئة، بحیث ال تتحقق التنمی�ة عل�ى حس�اب 

 البیئة.

بالمؤسس��ات الحكومی��ة وإل��ى أي م��دى  ىُتعن�� الت��ى االس��تدامة المؤسس��یةأیض��ا تظھ��ر 

تتص��ف تل��ك المؤسس��ات بالھیاك��ل التنظیمی��ة الق��ادرة عل��ى أداء دورھ��ا ف��ي خدم��ة مجتمعاتھ��ا 

وحت��ى یمك��ن أن ت��ؤدي دورھ��ا ف��ي تحقی��ق التنمی��ة المس��تدامة، بجان��ب دور المنظم��ات غی��ر 

نمی�ة الحكومیة ومؤسسات المجتم�ع الم�دني وإل�ى أي م�دى یك�ون لتل�ك المؤسس�ات دور ف�ي ت

، وبجانب المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ما مدى مشاركة القط�اع الخ�اص  مجتمعاتھا

م�ة وخدب�ھ متمثالً ف�ي الش�ركات العامل�ة ف�ي المج�االت المختلف�ة ف�ي خدم�ة المجتم�ع المح�یط 

 جتماعیة . في إطار المسؤولیة اال أھداف التنمیة بتلك المجتمعات
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  -تدامة عدة خصائص :للتنمیة المسأن یتبین  ومما سبق

س��اس ) بحی��ث تراع��ي حق��وق االجی��ال إذ یع��د البع��د الزمن��ي فیھ��ا ھ��و األ (طویل��ة الم��دى  -1

 القادمة فى الموارد الطبیعیة .

 یعد الجانب البشري فیھا وتنمیتھ من أول أھدافھا . -2

 تراعي المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصیتھا ثقافیاً ودینیاً وحضاریاً . -3

تقوم على التنسیق والتكامل الدولي فى استخدام الموارد وتنظیم العالقة بین الدول الغنی�ة  -4

 والدول الفقیرة .

فالتنمیة المستدامة تخ�تص بمعالج�ة ث�الث قض�ایا رئیس�یة ف�ى إط�ار م�ن التكام�ل ذن إ
 -وھي :

 مع مراعاة تحقیق اكبر قدر من العدالة فى توزیع الثروة .التنمیة االقتصادیة  -1

 التنمیة االجتماعیة وتحقیق المساواة والتماسك والحراك االجتماعي . -2

 .المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة  -3

 

 المرأة في مكونات التنمیة المستدامة : 

عضاء ف�ي تنفی�ذ أھ�داف ستبدأ الدول األ 2016ن أول ینایر أعلنت األمم المتحدة أنھ م

التنمی�ة الت�ي اعتم�دھا رؤس�اء وق�ادة الع�الم وس�تعمل البل�دان لخط�ة  17التنمیة المس�تدامة ال�ـ 

ان العالم قد احرز تقدماً في من على الرغم خالل الخمسة عشر عاماً القادمة على تحقیقھا ، ف

( بم�ا یش�مل التك�افؤ ف�ي الحص�ول لأللفی�ة  المساواة بین الجنس�ین بموج�ب األھ�داف اإلنمائی�ة

ی��ز یوالبن��ین ) ال ت��زال النس��اء والفتی��ات یع��انین م��ن التمعل��ى التعل��یم االبت��دائي ب��ین البن��ات 

نس�ان ولك�ن ساس�یاً م�ن حق�وق اإلأبین الجنسین تشكل لیس فقط حقاً  والعنف ، وألن المساواة

والرخ��اء والعدال�ة االجتماعی��ة أیض�اً اساس��اً م�ن األس��س الض�روریة الالزم��ة إلح�الل الس��الم 

أم�ام النس�اء ف�ي الحص�ول عل�ى التعل�یم ، الرعای�ة  واالستدامة في العالم كما أن توفیر التكافؤ
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والتمثی��ل ف��ي العملی��ات السیاس��یة واالقتص��ادیة  الف��رص المتس��اویة ف��ي العم��ل ، الص��حیة ، 

 . .وقود االقتصادات المستدامةواتخاذ القرارات سیكون بمثابة 

 :  بعاد االقتصادیةاألالمرأة في 

قض��یة ك��ل العص��ور من��ذ أن وج��د التف��اوت ف��ي ق��درات البش��ر  ن قض��یة الفق��ر ھ��ىإ

البشریة الت�ي ھ�ى أثم�ن م�ا  الثروةكل آوامكاناتھم ولعل أخطر نتائج الفقر ھو أنھ یؤدي إلى ت

 لألم�ن تھدی�داً  ویش�كل المس�تدامة التنمی�ة تحقی�ق أم�ام كبی�رة عقب�ة الفق�ر ویمث�ل في الوج�ود .

 منھ�ا تع�انى الت�ى التنموی�ة التح�دیات أكب�ر م�ن واح�د فھ�و جتم�اعىواال السیاس�ى واالستقرار

 جتم�اعى،واال االقتص�ادي تخلفھ�ا أو تطورھ�ا مس�توى ع�ن النظ�ر الع�الم بغ�ض دول مختلف

 الس�كاني ، نموھ�ا وراء االقتص�ادي نموھ�ا یلھ�ث الت�ي المجتمع�ات ف�ي الفق�ر مش�كلة وتتف�اقم

 ع�دم وھ�و ال�دخل فقر : فیما یلي  نایساساأل نابعدال ویتمثل عدیدةاً أبعاد الفقر وتتخذ ظاھرة

 ھ�و خ�راآل والبع�د،  جتماعیاً ا المناسب المعیشة مستوى من دنىاأل الحد مینأالموارد لت كفایة

التنموی�ة  العملی�ة ف�ى المش�اركة یمنع�ھ م�ن ح�د إلى الفرد مستوى قدرات يتدن ىأ القدرة فقر

 . وھنا تتجلى معاناة النساء الفقیرات في الدول النامیة 

وھو مایدل على مدى حساسیة  –النسائي  الطابع علیھا یغلب ظاھرة الفقر أصبححیث 

 أو بداللة للصرف المتاح بداللة الدخل الفقر تعریف تم سواء  -المرأة للتغیرات االقتصادیة 

ثبت�ت تج�ارب العدی�د م�ن ال�دول أوقد  ، الفرص واستغالل المھارات اكتساب على القدرة فقر

ان مكافحة فقر المرأة یؤدي إلى رفاھیة المجتمع ككل ، لیست ألن المرأة نصف المجتمع بل 

ؤدي إلى زیادة إنفاق األسرة عل�ى التعل�یم والص�حة والتغذی�ة یزیادة دخل المرأة  أنألنھ ثبت 

لم�ال البش�ري للمجتم�ع أكثر مما یؤدي إلیھ الزیادة ف�ي دخ�ل الرج�ل ، وبالت�الي زی�ادة رأس ا

 ككل.

وأش�غال البی�ت  وفى أغلب أقطار العالم ما زال�ت الم�رأة تتحم�ل ع�بء العنای�ة باالس�رة

غی��ر الم��دفوع عنھم��ا وفق��ر النس��اء یع��د إش��كالیة ینض��م تحتھ��ا ویتف��رع عنھ��ا منظوم��ة م��ن 

المشكالت الفرعیة التي تتبادل معھا التأثیر والتأثر ، فالمرأة بصفتھا محور الحیاة االسریة ، 

 قض�یة تمس�ھا أو ت�ؤثر عل�ى عطائھ�ا وأدوارھ�ا أىواألسرة محور الحی�اة االجتماعی�ة ، ف�إن 

راً ف�ى االجتماعیة ستوثر بالتالي على حیاتھا االسریة وتنشئة أبنائھا ، وسیتكلف المجتمع كثی
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ثار ف�ى وق�ت ھ�و أح�وج م�ا یك�ون أن ینفقھ�ا عل�ى مقوم�ات تنمی�ة االنفاق على تبعات تلك اآل

 البالد وتطویرھا وتقدمھا .

 السكان من عریض قطاع یعتمد الغذائى حیث األمن تحقیق عدم الفقر ثارآ أخطر ومن

ى إل� فی�ھ ینظ�ر ال�ذي الوقت الدخل وفي ىعل للحصول وحید كمصدر الزراعة ىعل الریفیین

 إذا المس�تدامة التنمی�ة إح�داث مرتك�زات ت�وفر أن للزراعة یمكن ظاھرة ریفیة أنھ ىعل الفقر

ف�ي  اً یس�ساأ اً وتعتب�ر الم�رأة الریفی�ة ش�ریك، الغ�ذائى  االم�ن وتحقی�ق اإلنتاجی�ة زی�ادة أمك�ن

، وب�دونھا ال یمك�ن ان تتحق�ق التنمی�ة أو تس�تدیم وھ�و م�ا توض�حھ االحص�اءات حی�ث التنمیة

تص�ل إل�ى  حت�ى إل�ى أخ�رى  ةنسبة النس�اء الع�امالت ف�ي القط�اع الزراع�ي تختل�ف م�ن دول�

% من مجموع النس�اء الع�امالت ف�ي البل�دان الزراعی�ة ، وعل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك نج�د أن 65

اإلن��اث المالك��ات للحی��ازات الزراعی��ة ب��بعض ال��دول العربی��ة  اإلحص��اءات الخاص��ة بنس��بة

توضح صعوبة حص�ولھن عل�ى ص�كوك الملكی�ة للحی�ازة الزراعی�ة عل�ى ال�رغم م�ن قی�امھن 

 بمعظم األعمال الزراعیة .

 واح�دة لعمل�ة وجھ�ان الغ�ذائى االمن تحقیق وعدم الفقر تأنیث ظاھرة أصبحت ثم ومن

 رأس دع�مو العم�ل، ف�رص ت�وفیر اتج�اه ف�ى السیر یجب بل باإلنكار ال تعالج حقیقة وظاھرة

 قتص�ادىاال التمك�ین دع�م واتج�اهالص�حیة ،  والت�دریب والرعای�ة ب�التعلیم البش�رى الم�ال

ف�ي  الجنس�ین ب�ین الفج�وة س�د و ، النس�اء فق�ر ث�ارآ على للتغلب للنساء  الزراعى جتماعياال

 ص�وتھا وأن یع�زز الم�رأة تص�رف تح�ت الم�وارد م�ن مزی�د وض�ع ھش�أن من الزراعة قطاع

 یف�رض مم�ا الغ�ذائى األم�ن لتحس�ین ج�دواھا ثبت�ت اس�تراتیجیة یمث�ل م�ا وھ�و األسرة داخل

 ھ�دافأ لتحقی�ق لی�ات المتبع�ةاآل كاف�ة ف�ي االجتم�اعي الن�وع دم�ج عب�ر التح�دیات من العدید

 .203 0  المستدامة الزراعیة التنمیة

 :  بعاد االجتماعیةاألالمرأة في 

 التعلیم** 

 اإلنس��انیش��كل الحص��ول عل��ى تعل��یم جی��د األس��اس ال��ذي یرتك��ز علی��ھ تحس��ین حی��اة 

ی�ة الحص�ول عل�ى ح�رز تق�دم ملم�وس ف�ى إط�ار زی�ادة إمكانوتحقیق التنمی�ة المس�تدامة وق�د أُ 

  .خصوصاً بالنسبة للنساء والفتیات ، وزیادة معدالت االلتحاق بالدراسة ھ التعلیم بكل مراحل

19 
 



أولویات المجتم�ع العرب�ي ویرج�ع ذل�ك  يتعلیم المرأة موقعاً متقدماً ف یةقضفقد احتلت 

م��ن تح��والت ھیكلی��ة ف��ى  وم��ا ی��رتبط ب��ھإل��ى تزای��د االھتم��ام بالدیمقراطی��ة وحق��وق االنس��ان 

ث�ر الكبی�ر ف�ى نش�وء تح�دیات ادیة فى دول العالم والتى لھا األالسیاسات االجتماعیة واالقتص

 المرأة . أمام ةفرص جدیدفي نفس الوقت و

ألن التعل�یم كاف�ة  ، لحق�وق ل اً ویعتبر ح�ق الم�رأة العربی�ة ف�ى التعل�یم دون تمیی�ز أساس�

إن تمت��ع الم��رأة العربی��ة ب��الكثیر م��ن حی��ث  ، والف��رصمزای��ا جمی��ع الحق��وق لیؤھ��ل الم��رأة 

لمعلوم��ات وحری��ة التعبی��ر وحری��ة التص��ویت ل الوص��ولالحق��وق المدنی��ة والسیاس��یة وحری��ة 

والترشیح والكثیر من الحقوق األخرى ، یتوقف على مستوى تعلیمھ�ا والف�رص المتاح�ة لھ�ا 

ح��ق ف��ى اختی��ار ال ، ف��ى التعل��یم وك��ذلك ف��إن الحق��وق االقتص��ادیة واالجتماعی��ة والثقافی��ة مث��ل

لم���ي والتكنول���وجي ج���ر مس���او للرج���ل والتمت���ع بفوائ���د التق���دم العأالعم���ل والحص���ول عل���ى 

لي ، ال یمك�ن ممارس�تھا بطریق�ة مجدی�ة إال بع�د حص�ول الم�رأة اوالحصول عل�ى التعل�یم الع�

یوسع التعلیم خیارات الحیاة المنتج�ة والمرض�یة ، ویس�ھم ف على مستوى مناسب من التعلیم .

 شرطاً  –یعد النھوض بالتعلیم كما  فى تحقیق مكاسب اجتماعیة واقتصادیة على أوسع نطاق

م��ن خ�الل تنق��یح المن�اھج الدراس��یة  –مس�بقاً لض�مان المس��اواة ب�ین الجنس��ین وحق�وق الم�رأة 

ثم ربط تلك المن�اھج باحتیاج�ات س�وق والسیاسات الرامیة إلى التصدي للتمیز بین الجنسین، 

تصاالت وتدریب المعلمین والطلب�ة وتحسین الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالالعمل ، 

 والطالبات . 

 میات فى العالممیین واألمالي األ% من إج60النساء تشكل أكثر من ولكن في ظل أن 

الب�د م��ن ب��ذل جھ��ود نش��طة لوض��ع ح��د للقوال��ب النمطی��ة القائم��ة عل��ى الن��وع االجتم��اعي ،  ،

للنس��اء والفتی��ات ووض��ع ویج��ب التص��دي للمواری��ث الثقافی��ة التقلیدی��ة الت��ي تح��د م��ن التعل��یم 

، خل�ق ف�رص التعل�یم للجمی�ع ، وع�دم الس�ماح تقوم عل�ى سیاسات للنظام التعلیمي المستقبلي 

ناثاً إجمیع ذكوراً والبمعنى تمتع ، للفجوة المعرفیة أن تنشئ واقعاً اجتماعیاً واقتصادیاً جدیداً 

 بحق طلب المعرفة .

التك�افؤ أث�راً  المساواة بین الجنسین في مج�ال التعل�یم یش�كل أكث�ر مظ�اھر ع�دم مإن عد

عل�ى نص�ف ع�دد الس�كان ، ورغ�م التحس�ن الكم�ي  عملیاً في المجتمعات العربیة ، ألنھ یؤثر 
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، إال اإلناث بالمدارس االبتدائیة والثانوی�ة  التحاقفي مستویات تعلیم المرأة وازدیاد معدالت 

زة ض�د االنجازات لم ت�نجح ف�ي تع�دیل بع�ض المواق�ف والمع�اییر االجتماعی�ة المتحی� هأن ھذ

مس�اواة ب�ین  نج�ابي للم�رأة وتع�زز ال�التشدد على نحو حصري عل�ى ال�دور اإل المرأة ، التي

والی�زال التمیی�ز الق�ائم عل�ى أس�اس الج�نس ف�ي الرجل والم�رأة ف�ي مختل�ف ن�واحي الحی�اة ، 

تع��اني النس��اء ف��ي بع��ض البل��دان ف ،التعل��یم ل��ھ انعكاس��ات س��لبیة أم��ام مش��اركة الم��رأة رس��میاً 

ال تزال االستفادة من قدرات المرأة العربیة من خ�الل فالعربیة من عدم المساواة في الحقوق 

ة واالقتص��ادیة ھ��ى االق��ل ف��ي الع��الم ، كم��ا یتض��ح م��ن النس��بة المنخفض��ة یالمش��اركة السیاس��

المرأة العربیة أیض�اً  تعانيكما ، لتمثیل المرأة في كل المجالس التشریعیة ومجالس الوزراء 

من عدم المساواة في الفرص ، وھو ما یتض�ح م�ن الوض�ع ال�وظیفي واألج�ور وم�ن التمیی�ز 

 الوظیفي القائم ضد المرأة .

النظرة االجتماعی�ة التقلیدی�ة ف�ي بع�ض المجتمع�ات العربی�ة وبخاص�ة ف�ي األری�اف  إن

تعتب��ر أن الوض��ع  ،المھمش��ة والبادی��ة والتجمع��ات الس��كانیة الش��عبیة وف��ى المن��اطق النائی��ة و

ن إألدوار بن�اًء عل��ى ھ�ذا التمیی��ز ، الطبیع�ي للم�رأة ھ��و ال�زواج وحی��اة البی�ت ، وی�تم تقس��یم ا

األنظم��ة التعلیمی��ة عل��ى ف��رض  ةجمل��ة التح��دیات الت��ي تواجھھ��ا الم��رأة العربی��ة ت��رتبط بق��در

وف��رض ق��وانین رب الفتی��ات م��ن الم��دارس ، س��لتعل��یم دون التمیی��ز ، والح��د م��ن تإلزامی��ة ا

مم�ا یس�تلزم ب�ذل المزی�د م�ن بك�ر ف�ي ھ�ذه المجتمع�ات ، مصارمة للح�د م�ن زواج الفتی�ات ال

ح��ادي للم��رأة ض��من نط��اق الت��ي ت��ؤمن بال��دور األلمقاوم��ة كاف��ة المواری��ث الس��لبیة  الجھ��ود 

المرأة  كما إن علىالمجتمعي ، بدورھا المھني و وتغییر تلك النظرة إلى االعترافسرة ، األ

ھا لتحم��ل مس��ؤولیتھا كامل��ة أن تط��ور م��ن نظرتھ��ا إل��ى ذاتھ��ا وأن تس��عى لتؤھ��ل نفس��ھا نفس��

 المیادین بكفاءة واقتدار . كافةالرجل في  شاركتو

 المشاركة السیاسیة** 

انخراطھ��ا ف��ي العم��ل بص��ورة فاعل��ة ف��ي  حی��اة السیاس��یة ھ��ىالمش��اركة الم��رأة ف��ي إن 

المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقض�ائیة دون أي تمیی�ز ، أي یعن�ي مش�اركتھا م�ع الرج�ل 

عل��ى ح��د س��واء ف��ي ك��ل مراح��ل عملی��ة اتخ��اذ الق��رارات ورس��م السیاس��ات ووض��ع الب��رامج 

 والخطط وتنفیذھا على كافة المستویات المحلیة والوطنیة .
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ومشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة بمفھومھ الشامل ال تعني مشاركتھا في االنتخابات 

لیا في الدول�ة بل تعني مشاركتھا في اتخاذ القرار على مستوى المناصب الع، البرلمانیة فقط 

سیاس��ات ال��بالد ف��ي المؤسس��ات القض��ائیة والوزاری��ة ، ومش��اركتھا ف��ي التنمی��ة الت��ى ترس��م 

ف���ي تحدی���د  لفاع��� س���یة الت���ى تتطل���ب ان یك���ون لھ���ا دورالجتماعی���ة والسیااالقتص���ادیة وا

االحتیاجات ووضع البرامج والخطط وتنفیذھا ومتابعة تنفی�ذھا ، إض�افة ل�ذلك مش�اركتھا ف�ي 

مھ��ارات  ھ��اس��ب الم��رأة م��ن خاللتمؤسس��ات المجتم��ع الم��دني المختل��ف ومنظمات��ھ والت��ي تك

دای�ة التسلس�ل للعم�ل دة الجماھیری�ة الت�ى تعتب�ر بالعمل العام وتراكم الخبرات للعم�ل م�ع قاع�

ر م�وأك�ل  يبر الم�رأة م�ن خ�الل العم�ل المجتمع�ي ع�ن رأیھ�ا واض�حاً ف�لك تعالسیاسي ، كذ

حتیاجاتھ�ا الحقیقی�ة وتحدی�د أولویاتھ�ا الت�ي تس�فر ع�ن اتخ�اذ احیاتھا بجوانبھا المختلف�ة وع�ن 

 .الحقیقیة  من الخبرةعلى واقع نابع  مبنیةقرارات 

ذن المش��اركة السیاس��یة ھ��ى ض��مان إدم��اج الم��رأة ف��ي عملی��ة التنمی��ة بكاف��ة جوانبھ��ا إ

تقبل س��االجتماعی��ة والثقافی��ة واالقتص��ادیة والسیاس��یة م��ن أج��ل ص��یاغة متكامل��ة وش��املة لم

، وھو ما یعن�ي ض�مان ح�ق الم�رأة ف�ي المش�اركة المباش�رة ف�ي كاف�ة األط�ر السیاس�یة بالدھا

معیات والنقابات واالتحادات ، فضالً عن مش�اركتھا الفعال�ة ف�ي والج كاألحزابواالجتماعیة 

 مراكز صنع القرار المختلفة .

المجتمع��ات العربی��ة تط��ورات اجتماعی��ة واقتص��ادیة ب��درجات مختلف��ة حی��ث ش��ھدت 

س��اھمت ب��رامج التنمی��ة االجتماعی��ة واالقتص��ادیة ف��ي تحس��ین المس��تویین التعلیم��ي والص��حي 

جازات كبیرة خاصة في مجال التعلیم والصحة وعلى ال�رغم م�ن للمواطنین وحققت المرأة إن

می��ة ب��ین الم��واطنین ال ت��زال مش��اركة الم��رأة نس��بة األ وانخف��اضارتف��اع المس��توى التعلیم��ي 

تج�اه ، فبالرغم من وج�ود امتدنیة في النشاط االقتصادي ومتدنیة جداً في المشاركة السیاسیة 

اركة المرأة ف�ي الحی�اة السیاس�یة ف�ي البل�دان العربی�ة ، لفیة لتقویة مشفي بدایة ھذه األ ىایجاب

زیادة تمثیل الم�رأة ف�ي البرلم�ان ، إدخ�ال الم�رأة ف�ي الحی�ز السیاس�ي كج�زء م�ن عملی�ة  مثل

اصطدمت بالعدی�د المنطقة العربیة  الحیاة السیاسیة في  مشاركة المرأة في إال أن، االصالح 

البناء االجتماعي التقلیدي الذي یتمیز بھیمنة السلطة األبوی�ة  یأتي على رأسھا  من المعوقات

الظ��روف  أث��رتبمس��اندة م��ن المؤسس��ات االجتماعی��ة االس��ریة والدینی��ة ، ایض��اً ویحظ��ى 
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تعتب��ر التحرك��ات السیاس��یة الت��ي كم��ا ، السیاس��یة ف��ي المنطق��ة العربی��ة عل��ى مش��اركة الم��رأة 

االجن�دة التنموی�ة م�ن خ�الل م�ا ین�تج عنھ�ا م�ن قبل تفي المنطقة العربیة مؤثراً في مس� حدثت

تغیرات في المؤسسات السیاسیة وإصالح العقد االجتماعي ، بما في ذلك إعادة تقییم وتع�دیل 

، فالمنطق��ة بأس��رھا ال ت��زال مت��أخرة ف��ي تحقی��ق االقتص��ادي والنم��وذج االجتم��اعي  النم��وذج

ن حی�ث إ ال س�یما المج�ال السیاس�يالمجاالت وكافة المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في 

ال�دول العربی�ة ینقص�ھا النض�وج واالس�تقرار ل�ذلك ف�إن  يفللمرأة تجربة المشاركة السیاسیة 

تعزیز مشاركة المرأة السیاسیة مرتبط بالدرج�ة األول�ى بالتنمی�ة السیاس�یة ف�ي المجتم�ع كك�ل 

منافس��ة الوح��دات ق��درة منظم��ات المجتم��ع الم��دني عل��ى ووتحقی��ق االص��الح السیاس��ي فی��ھ ، 

 . في المجتمع في المشاركة السیاسیةالتقلیدیة 

شراك المرأة في الحیاة السیاسیة یساعد على ادماجھا في عملیة التنمی�ة إمن المؤكد أن 

المش���اركة السیاس���یة للم���رأة موض���وعاً منع���زالً  ال یمك���ن اعتب���ارب���المعنى األش���مل ، حی���ث 

اركة السیاسیة والمجتمعیة للمرأة متوق�ف عل�ى مستقبل المشفومنفصالً عن قضایا المجتمع ، 

االت تھمیش دورھا في المستقبل من قبل بع�ض جذاتھا ومدى قدرتھا على التصدي لمالمرأة 

اظ على فخر مدى قدرتھا على الحة ، ھذا من جانب ، ومن الجانب اآلالقوى والنخبة السیاسی

جة لحراك ونض�ال وعم�ل ءت نتیالمكتسبات المجتمعیة التى نالتھا في بعض الدول والتي جا

المرأة تتعلق بثقافة المجتم�ع وعادات�ھ وتقالی�ده وم�ن ث�م فإن�ھ ل�م یك�ن  ، فقضیة  مستمر طویل

ھذه النظرة المجتمعیة ب�ین عش�یة وض�حاھا ، وإنم�ا یحت�اج األم�ر إل�ى جھ�د  تتغیرمتوقعاً أن 

یق وض�ع أفض�ل للم�رأة ف�ي المجتمع ككل تعلیمیاً واقتصادیاً واجتماعیاً ، لتحق لتھیئةومثابرة 

 المنطقة العربیة على مختلف المستویات .

 بعاد البیئیة : األالمرأة في 

ف�ي  مھم�اً  ن یبدأ فى سن مبكرة ل�ذا ف�إن للم�رأة دوراً أن زرع القیم لحمایة البیئة یجب إ

االھتم�ام بج�وھر عالق�ة الم�رأة ف  التربیة وغرس الق�یم واالرتق�اء ب�المجتمع والبیئ�ة والص�حة

ویمك��ن الق��ول إن الم��رأة ج��وھر  ، بالبیئ��ة یعك��س اھتمام��اً بعالق��ة كاف��ة فئ��ات المجتم��ع بالبیئ��ة

لذا فإن أھم  ؛ ، لدورھا الھام والمؤثر في التنمیة المستدامة وصحة بیئة األسرة الوعي بالبیئة

تحدیات المجتمع یتمثل فى رفع درجة الوعي لدى المرأة بمش�كالت البیئ�ة وزی�ادة مس�اھمتھا 
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حلھ��ا، واألھ��م م��ن ذل��ك تمك��ین الم��رأة م��ن مراقب��ة البیئ��ة واتخ��اذ الق��رار والمس��اھمة ف��ي  ف��ي

 في إدارة البیئة والمحافظة علیھا من التلوث. جھودھالتنمیة دورھا وتعزیز  اتنفیذھ

، ب�دورھا  ةافی�ة م�ن حم�اة البیئ�ة وص�ون الطبیع�وتعد المرأة في مختلف البیئات الجغر

اإلیجابي ف�ي ترش�ید اس�تھالك المی�اه والطاق�ة والغ�ذاء والم�واد الكیماوی�ة الخط�رة والمبی�دات 

والزراعی��ة وك��ذلك كیفی��ة التقلی��ل وال��تخلص م��ن المخلف��ات الص��لبة والحف��اظ عل��ى  الحش��ریة

 النظافة والصحة والحد من التلوث.

ل ویدیر مص�ادر اإلم�داد بمی�اه بینما تمثل النساء أھم من یستعمومن المثیر لالنتباه أنھ 

في تلك المص�ادر ویتخ�ذون أھ�م الق�رارات المتعلق�ة ھم من یتحكمون الرجال ن إال أالشرب، 

معارف النساء المزارعات حول إدارة الموارد بم�ا  على الرغم من أن  بموقع ونوع المرافق

س��بة لقط��اع م��ن األھمی��ة بالنكبی��ر ف��ي ذل��ك المی��اه واألرض والماش��یة والبیئ��ة عل��ى جان��ب 

 الزراعة ككل.

 المس��اواة ب��ین إن العدی��د م��ن االتفاقی��ات والق��رارات أظھ��رت أھمی��ة النظ��ر ف��ي قض��ایا

(مب�ادئ دبل�ن  اتفاقی�ةالجنسین عند التعامل مع قضایا مصادر المیاه النقیة، فعلى سبیل المثال 

مص�ادر  ) والتي تشیر إل�ى أن النس�اء یلع�بن دوراً مركزی�ا ف�ي ت�وفیر وإدارة وحمای�ة1991

تھتم بتنمی�ة المیاه، وتنادي إلى االعتراف بجھود النساء، وھذا ما حثت علیھ المؤسسات التي 

 ه . وإدارة مصادر المیا

ال�ذي تق�وم ب�ھ  الرئیس�يال�دور  من مكانة محوریة انطالقاً  إذن فللمرأة في التنمیة البیئة

بحكم تحملھا مھمة ترش�ید  ي البیئي على مستوى األسرة، وذلكتأصیل الوع مجالالمرأة في 

 طاقة، التغذی�ة، الفض�الت)الحیاة المنزلیة الیومیة (إدارة المیزانیة العائلیة، استھالك الماء وال

بحك���م اض���طالعھا بمس���ؤولیة تربی���ة الناش���ئة عل���ى االس���تھالك المس���تدام واحت���رام وأیض���ا 

 مقتضیات السالمة البیئیة وتنمیة روح المواطنة البیئیة فیھا.
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 : الدول العربیة تحدیات التنمیة في و المرأة

مج تؤكد خبرة الدول المختلفة فى مجال التنمیة أن االعتبارات العملیة تستلزم تعدد ب�را

أسالیب للتنمیة تتناسب  یجب تبنيوأحوالھا ومن ھنا  كل دولة  وأسالیب التنمیة وفقاً لظروف

إدراك أن اس���تھداف التنمی���ة المتوازن���ة بأبعادھ���ا  الب���د م���نم���ع الم���وارد المتاح���ة وبالت���الي 

فلك��ل دول��ة أن ، االقتص��ادیة واالجتماعی��ة والبیئی��ة ال یعن��ي أن ھن��اك نموذج��اً موح��داً للتنمی��ة 

وض�اعھا الداخلی�ة حت�ى تض�من نج�اح واس�تدامة التنمی�ة أستلھم برامجھا التنموی�ة ف�ى إط�ار ت

 ھا وأحوالھا الخاصة .وحتى تتم التنمیة وفق أسالیب ومراحل تتفق وظروف

 ویمكن رصد أھم التحدیات التنمویة التي تواجھ الدول العربیة في النقاط التالیة : 

 إصالح المؤسسات . •

 إیجاد فرص العمل . •

 استدامة وتمویل عملیة النمو لصالح الفقراء . •

 إصالح النظام التعلیمي . •

 البرامج الصناعیة غیر النفطیة . تطویرتنویع مصادر الدخل الوطني عبر  •

ن تھم�یش الم�رأة ھ�و العنص�ر المش�ترك ف�ي ظر في ھذه التحدیات الخمس�ة یب�دو أوبالن

عالقة طردیة بین عدم المس�اواة  2013تقریر التنمیة البشریة لعام فقد رصد  ھذه التحدیات 

ق�ا لتقری�ر التنمی�ة ، ووف فع�دم المس�اواة ی�ؤخر التنمی�ة ب�ل ویعوقھ�ا أیض�اً والتنمیة البشریة ، 

مازال�ت الم�رأة  تع�اني م�ن أش�كال م�ن الحرم�ان والتمیی�ز ف�ي الص�حة  2014البشریة لع�ام 

والتعلیم والعمل كما تواجھ إجحافاً في التمثیل السیاس�ي ال�وطني كم�ا ال ت�زال الم�رأة مت�أخرة 

 .عن الرجل من حیث المشاركة في سوق العمل 

وعل��ى ال��رغم م��ن أن الفت��رة نج��ازات إال أن��ھ أح��د یس��تطیع أن ینك��ر م��ا تحق��ق م��ن إ ال 

خیرة شھدت تراجعاً في ع�دم المس�اواة یبق�ى م�ن غی�ر الك�افي تع�ویض التباع�د ف�ي ال�دخل األ

بالتقارب في الصحة والتعلیم فیجب الحد من ع�دم المس�اواة ف�ي جمی�ع أبع�اد التنمی�ة البش�ریة 

 بش�كل النس�اء مش�اركة م�ن ب�د ف�ال وعلی�ھلضمان اس�تدامة م�ا تحق�ق م�ؤخراً م�ن انج�ازات ، 

 والتقییم والمتابعة والتنفیذ واإلدارة والتخطیط االحتیاجات تحدید في عملیة الرجال مع متساو
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 خل�الً  ھن�اك أنكم�ا ،   االس�تراتیجي والتخط�یط الق�رارات اتخ�اذ في التأثیر فعالیة یضمن بما

 والممارس�ات للمعتق�دات وال�وعي اإلدراك عملی�ة عل�ى سیطرتھ یحكم زال ما نسبیاً  اجتماعیاً 

 مش�اكلھا أن ت�درك أن للم�رأة ب�د فال ، القناعات تغییر صعوبة وبالتالي وأسبابھا، االجتماعیة

 م�ن یح�د اجتم�اعي لنظ�ام مواجھتھ�ا ع�ن ناتج�ة ھ�ي م�ا بق�در الكف�اءة ع�ن ع�دم ناتج�ة لیس�ت

 ولتعمی�ق،  التنم�وي االط�ار التمك�ین ض�من بمفھ�وم العم�لكم�ا ینبغ�ي  وامكانیاتھ�ا، تھااق�در

 مس�تھدفة كفئ�ات المس�تفیدین بإش�راك فق�ط ل�یس ذل�ك ی�تم أن یج�ب للتمك�ین التنم�وي المفھ�وم

 واالحتیاج�ات المش�اكل عل�ى التع�رف م�ن یتمكن�وا حت�ىومھ�اراتھم  تھمارق�د نم�ا بتحس�ینإو

 تتض�من والت�ي المس�اواة مف�اھیم ض�م یعن�ي التمك�ین وھن�ا ، ف�ي حلھ�ا فعال دورب ویضطلعوا

 ف�ي المتب�ع أن ال�نھج إال  ،في ب�رامج التنمی�ة  بعدالة ومساواة والنساء الرجال من كل إشراك

 نس�بیاً  ق�ادر غی�ر زال م�ا العدید من البل�دان العربی�ة  في التنمویة االستراتیجیات مراحل بناء

 التنموی�ة القض�ایا م�ع بش�مولیة یتع�اط ول�م التنموی�ة القطاع�ات ف�ي الخصوص�یة رص�د عل�ى

 بأنھا وصفھا یمكن وبالتالي سیاسیة، أو ثقافیة أو اقتصادیة اجتماعیة أو كانت سواء المختلفة

 البیان�ات ت�وفیر ف�ي قص�وراً  ھن�اك أن االجتم�اعي، كم�ا الن�وع منظ�ور م�ن قاص�رة من�اھج

 .المقارنة والتحلیل عند الجنس حسب وفصلھا اإلحصائیة والمعلومات

وتأكیدھا المستمر عل�ى بقضایا التنمیة الشاملة  اھتمام منظمة العمل العربیةفى إطار و

عطائ�ھ مكان�ة ا ال�دائم عل�ى إع�الء قیم�ة العم�ل وإالصلة الوثیقة بین التنمی�ة والتش�غیل وعملھ�

عل��ى حش��د  وانطالق��ا م��ن أن التنمی��ة ترتك��ز ف��ى منطلقاتھ��امتقدم��ة ف��ي مض��امین التنمی��ة ، 

الطاقات البشریة دون تمییز بین النساء والرجال جاء اھتمام المنظمة بالمرأة العربیة العامل�ة 

ن تقدم إیا فى عملیة التنمیة ذاتھا، حیث وبدورھا فى تنمیة المجتمع بحیث یصبح جزءا أساس

ی��ة وثیق��ا بم��دى تق��دم النس��اء وق��درتھن عل��ى المش��اركة ف��ى التنم ارتباط��اً  تبطأي مجتم��ع م��ر

 ع على كافة أشكال التمییز ضدھن .، وبقضاء ھذا المجتم واالجتماعیة االقتصادیة

ج�ال ش�ئون عم�ل الم�رأة العربی�ة م�ن بموقد بدأ االھتمام المبكر لمنظمة العمل العربی�ة 

 )1975(عم��ال دورتھ��ا االول��ي ف��ي ت��ونس أت أالعربی��ة الت��ى ب��دالعامل��ة خ��الل لجن��ة الم��رأة 

العربی��ة العامل��ة لعربی��ة واض��حا ومتمی��زا ل��دعم قض��ایا الم��رأة وج��اء نش��اط منظم��ة العم��ل ا

ھ�ا ع�ام ؤالت�ى ت�م أحیاوبصفة خاصة من خالل أداء متمیز للجنة شئون عمل الم�رأة العربی�ة 
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بتش�كیلھا الثالث�ي الث��ري فض�ال ع��ن مجموع�ة منتق��اة م�ن ذوات الخب��رة ف�ي مج��االت  2000

تحق��ق للم��رأة م��ن إنج��ازات بموج��ب تعزی��ز م��ا والت��ي تعم��ل عل��ى  عم��ل الم��رأة العربی��ة

،  وض��مان التطبی��ق العمل��ى لھ��ذه الحق��وق ، التش��ریعات واتفاقی��ات العم��ل العربی��ة والدولی��ة

یة وإیجاد الحلول لمشكلة مواجھة المعوقات والتحدیات التى تعترض طریق التنم إلى وتسعى

 عم�ل س�نویاً وتأمین خلق فرص عمل جدیدة تس�توعب الش�باب ال�ذین ی�دخلون س�وق ال البطالة

تعزیز مكانة المرأة العاملة ومشاركتھا فى الحیاة العامة بجوانبھا كذلك  ،خاصة النساء منھم 

 االجتماعیة واالقتصادیة ودعم نشاطھا وتفعیل دورھا فى مؤسسات المجتمع المدنى.

إدراك احتیاجات الم�رأة وتفعی�ل دورھ�ا رك�ن مح�وري ف�ي عملی�ة التنمی�ة ف لذلك
 .  المستدامة

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 



  

28 
 



 انيــثـل الـفصــال

 " ةـیــتنمـمرأة والــال" 

 
 عالقة المرأة بالتنمیة : حول

د م��ن التغی��رات الت��ي عكس��ت م��رت من��اھج وسیاس��ات التنمی��ة الموجھ��ة للم��رأة بالعدی��

أنھ عندما بسادت النظرة  فعندما.. السیاسات التنمویة في العالم بشكل عام . مفاھیمفي  التغیر

ن فوائ�د إكنة إلى مجتمعات صناعیة وعصریة فمن مجتمعات زراعیة سا تتحول المجتمعات

وقتھ�ا م�ا یع�رف  انتش�رف ،التحدیث ستصبح متاحة لجمیع قطاعات المجتمع بم�ا فیھ�ا النس�اء 

ھتم  بدعم دور الم�رأة اإلنج�ابي ف�ي إع�ادة إنت�اج الق�وى ا الذي التوجھ الخیري للمرأةبسیادة 

 م��عتركی��ز عل��ى قض��ایا مث��ل التعل��یم والص��حة العام��ة للم��رأة العامل��ة ف��ي المجتم��ع وبالت��الي ال

لمساعدات الغذائیة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاربة سوء التغذیة والدفع بتنظ�یم اتوفیر 

ی�ؤثرن فیھ�ا  ، وبذلك تكون النساء وفقاً لھذا التصور مجرد متلقیات لعوائ�د التنمی�ة الاألسرة 

 وال یشاركن في برامج تنفیذھا . 

 ص�ل للحك�م، كم�ا وھ العدی�د م�ن االنتق�ادات للتوج�ھ الس�ابق یات تم توجیبحلول السبعین

التحدیثی�ة لمجتمعاتھ�ا  ةب�النظر مؤمن�ھالتي كان�ت العدید من النخب الوطنیة  في العالم العربي

س�تخدام األكف�أ للم�وارد البش�ریة والتي ركزت على التخطیط المركزي والتص�نیع الثقی�ل واال

في تقدیم الخدمات الصحیة والتعلیمیة لكافة ش�رائح النس�اء ، كم�ا اھتم�ت توسعت تلك النظم ف

بإدخال النساء في مجاالت اإلنتاج العامة فحازت الكثیر من النساء العربی�ات ف�ي تل�ك الفت�رة 

بعض��ھن لمھ��ن جدی��دة ، دع��م وممارس��ة عل��ى مكتس��بات ھام��ة مث��ل التعل��یم الع��ام والمج��اني ، 

النس��اء ، خاص��ة ف��ي القط��اع الع��ام الحك��ومي ، تأمین��ات ص��حیة واجتماعی��ة ،   وزی��ادة عمال��ة

تشریعات جدیدة إلدخال المرأة في الحیاة السیاسیة وإعطائھ�ا العدی�د م�ن الحق�وق ك�الحق ف�ي 

العمل ، التعلیم ، الصحة إضافة للحق في االقتراع إضافة لتشریعات ت�دعم األموم�ة ورعای�ة 

ھ��ذه وم��ع ذل��ك وجھ��ت ع��دة انتق��ادات لارات ترأس��ھا نس��اء ، كم��ا ت��م تأس��یس وزل ، األطف��ا

المس�تفیدة تعطى من قبل الدولة بمع�زل ع�ن مش�اركة الق�وى  اً كانت منح باعتبارھاالسیاسات 
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فیھ الدولة ھ�ذه االنج�ازات  تمنحإذ في الوقت الذي   ،تھا وتطویرھا ایمنھا والقادرة على حم

أو تعمل على دمجھ�ا االتحادات والمؤسسات النسائیة  ضعافإباسم الحداثة كانت تعمل على 

 . دورھا طرھا التنفیذیة أو تھمیشأفي 

إال أنھ�ا ل�م تم�س ج�وھر تل�ك  التش�ریعاتوبالرغم من بعض اإلصالحات الھام�ة عل�ى 

لذا شكل تراجع دور الدولة  ، القوانین التي أبقت على رؤیة المرأة كتابع ومعتمد على الرجل

ات (تح�ت وط��أة ب��رامج إع��ادة یة الوطنی�ة، وال��ذي ب��دأ من�ذ أواخ��ر الس��بعینف�ي عملی��ات التنمی��

ھیكلة االقتصاد وإعطاء دور أكبر آللیات السوق والقطاع الخاص)، إلى تفكیك وتراجع دور 

القطاع الع�ام، المش�غل األكب�ر للنس�اء، دون تن�امي ق�درة القط�اع الخ�اص بع�د عل�ى اس�تیعاب 

 عمالة النساء.

، الذي دشن بمؤتمر األمم المتحدة في المكسیك 1985-1975ول شكل عقد المرأة األ

إذ ش�اع أثن�اء ھ�ذا العق�د توج�ھ  ، ، دفع�ة كبی�رة لتط�ویر توجھ�ات التنمی�ة للم�رأة 1975عام 

واق�ع وخب�رة  ب�اختالف االعت�رافحیث ت�م   Women In Development المرأة في التنمیة

جدی�دة لتنمی�ة وض�ع الم�رأة  اس�تراتیجیاتفي رسم  انعكسالنساء في التنمیة عن الرجال مما 

بدأت الوكاالت الدولی�ة المانح�ة بتطبی�ق ب�رامج مخصص�ة للنس�اء وم�درة ف ، في العالم الثالث

مختلف�ة أو إدخ�الھن ف�ي مش�اریع إنتاجی�ة وتعاونی�ات  اً للدخل مثل تعلم النساء مھ�ارات وحرف�

كم�ا ت�م  ، ف�ف م�ن أعب�اء عم�ل النس�اءللتسویق والعمل على تط�ویر تكنولوجی�ا تخ لإلنتاج أو

التركی��ز عل��ى المطالب��ة بمش��اركة متس��اویة للنس��اء ف��ي التعل��یم والتوظی��ف والنظ��ر للنس��اء 

للتركی�ز عل�ى دور النس�اء اإلنت�اجي وأھم�ل وقل�ل م�ن   الفك�رھذا  اتجھ ، كمنتجات مستقالت

 قیمة التركیز على الجانب اإلنجابي في حیاة النساء.

ھ�ذا المنظ�ور م�ن رؤی�ة أن  انطل�ق  Women And Developmentالنس�اء والتنمی�ة

العم��ل الجم��اعي وأن م��ا یس��بب  وك��ن دائم��ا ف��ي ص��لب اقتص��ادیاالنس��اء ك��ن دائم��ا ف��اعالت 

كم�ا یرك�ز  ى ،راكیب المساواة في النظام الدولمن عوائد التنمیة یرجع للخلل في ت ھنءإقصا

حیث ی�رى أن وض�عیة النس�اء  ، على وضع النساء االجتماعیةھذا المنظور على أثر الطبقة 

م مش�كلة یج�ب حلھ�ا م�ن خ�الل رس� واالجتماعی�ة، السیاس�یة  االقتص�ادیةالمتدنیة ف�ي األط�ر 

 .أكثر عدالة برامج تخطیط تنموي 
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،  1985بمؤتمر االمم المتحدة في نیروبي عام  بدأمع بدایة العقد الثاني للمرأة والذي 

ینطل��ق ھ��ذا Gender And Development  والتنمی��ة م��اعىاالجت" الن��وع ش��اع منظ��ور 

والسیاس��ي م��ن أج�ل فھ��م آلی��ات  االقتص�ادى االجتم��اعىالمنظ�ور م��ن رؤی��ة متكامل�ة للتنظ��یم 

كما یضع ھذا  یات والتوقعات المحددة لكل منھمتوزیع األدوار بین الرجال والنساء والمسؤول

المنظ��ور أیض��ا أھمی��ة ل��دور الدول��ة ف��ي تحری��ر النس��اء وخاص��ة ف��ي مج��ال ت��وفیر الخ��دمات 

 االجتماعی�ةالممكنة للنساء في لعب أدوارھن المختلفة سواء اإلنجابی�ة، اإلنتاجی�ة  االجتماعیة

كما یؤك�د ھ�ذا المنظ�ور أیض�ا عل�ى ك�ون النس�اء ف�اعالت أساس�یات ف�ي التغیی�ر  ، والسیاسیة

ن متلقیات سلبیات لمساعدات التنمیة، لذا یضع أھمیة خاصة على ضرورة تنظیم النساء ولس

 . ألنفسھن لیصبحن قوة سیاسیة فعالة إلحداث التغییر

إذ ال یؤدي تطبیق ھذا المنظور  ، في میزتھ تكمن صعوبة تطبیق ھذا المنظور عملیاً   

تض�من دم�ج النس�اء بش�كل أفض�ل ف�ي جھ�ود التنمی�ة ب�ل یس�تلزم  اس�تراتیجیاتفقط الى رسم 

والسیاس�یة القائم�ة  االقتص�ادیة،  االجتماعی�ة، إعادة فحص جوھري للبنى والمؤسس�ات أیضاً 

(وطنی�ا ودولی�ا) بتغیی�ر  االلت�زامإذا یس�تلزم األم�ر  ى ،اء على المستوى ال�وطني أو ال�دولسو

 ی�دح�دة أم عل�ى مس�توى ال�دول الت�ي تؤب الدولة الواالبنى وعالقات القوة السائدة سواء في قل

 . عدم المساواة والتھمیش للدول الفقیرة والطبقات المھمشة 

 Women's الم�رأة تمك�ین، مفھوم منظمات العاملة في مجال التنمیة ثم تبنت معظم ال

Empowerment  مرأةكموجھ عام لسیاسات وأنشطة تنمیة ال . 

تتحق�ق ق�وة فمن حیث م�ـصادرھا وأنم�ـاط توزیعھ�ا  القوة یقوم ھذا التوجھ على مفھوم

وممارس�ة حقھ�ا ف�ي االختی�ار، وبم�دى ت�وافر ف�رص  الم�وارد والف�رصالمرأة بتمكین�ـھا م�ن 

ة ب�ین الرج�ال یش�اركتولھ�ذا ف�إن م�دخل التمك�ین یجع�ل التنمی�ة أكث�ر ،  اعتمادھا عل�ى نفس�ھا

مجرد رعایة اجتماعیة للنساء وإنما تكون التنمیة على التنمیة  ال تنطويوالنساء، ومـن ثم 
تمك�نھن ومن امتالك عناصر القوة االقتصادیة واالجتماعی�ة  إلى تمكین النساء تھدف شاملة

م��ن االعتم��اد عل��ى ال��ذات ف��ي تح��ـسین أوض��اعھن المعیش��یة والمادی��ة عل��ى نح��و متواص��ل، 

، فالتمكین یھدف إل�ى خل�ق ن حیاتھالتي تمـس جمیـع جوانب  القراراتوالمشاركة في اتخاذ 

س��یاق تنم��وي م��واٍت للمش��اركة والتفاع��ل یعتم��د عل��ى تط��ویر المھ��ارات والق��درات وف��رص 
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كما أنھ یعتمد أیضاً على تطویر العالقـات االجتماعیة في اتجاه مزید م�ن  ى ،التطویر الحرف

 .عـن التمییـزاً ار، وتعزیز عالقات النوع بعیدالتوازن واالستقر

وأق��ل  وض��اع الم��رأة وتغیی��ر عالق��ات الن��وع اإلجتم��اعي، لتك��ون أكث��ر ع��دالً ن تنمی��ة أإ

م�ن التج�ارب  ط�ویالً  اً س�تدعي تراكم�كم�ا ی ، ضد النساء، یتطلب دورا أساس�یا للدول�ة تمییزاً 

ال�دول العربی�ة إل�ى تأس�یس العدی�د م�ن وح�دات العدید من  اتجاه ، فعلى الرغم منوالخبرات 

ن�ھ غی�ر ك�اف إفرغم م�ن أن�ھ جی�د ف�ي ح�د ذات�ھ، ب�ال ،  لتنمی�ة الم�رأةأة أو ھیئات وطنیة المر

 . المنشودة االجتماعيیات التغییر إلحداث عمل

 

 :  میة النوع االجتماعى فى التنمیةأھ

وحق��وق  یعب��ر ع��ن نظ��رة المجتم��ع ألدوار وإمكانی��ات Genderالن��وع االجتم��اعي  

مفھوم  ثقافي نس�بى ألن�ھ یختل�ف م�ن وواجبات كل من المرأة والرجل (األنثى والذكر) وھو 

زمان لزمان ومن مجتمع آلخر وفقا للعوامل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الخاص�ة بك�ل 

  .مجتمع

ھنـ���ـاك العدیـ���ـد مـ���ـن العقبـ���ـات المرتبطـ���ـة بـ���ـالواقع المجتمعـ���ـى للمـ���ـرأة والتـ���ـى و

ل�ـذا ف�ـإن  ، المش�اركة الفعال�ة فیھ�االتنمی�ة و تضــعف وتحــد مــن قدرتھا على االس�تفادة م�ن

رؤیـة النـوع االجتم�ـاعى تس�ـعى إل�ـى التأك�ـد م�ـن أن الفوائ�د العائ�دة م�ن التنمی�ة تص�ل إل�ى 

مركـز أفضـل یســمح لھــم باالســتفادة  الفئات المستھدفة وال تقف عند أولئـك الـذین ھـم فـى

لتنمیـة مشـاركة مـن الجمیع حیث منھــا، باإلضـافة الـى أنھـا تعمـل علـى أن تكـون عملیـة ا

ن المش��اركة س��تؤدى ال��ى الش��عور باالنتم��اء وبالت��الى االلت��زام بم��ا ی��تم عمل��ھ والرغب��ة ف��ى إ

   :وعیة یمكن العمل على ما یليومن خالل الرؤیة الن ، إنجاحھ وبالتالى استمراریتھ

 مشاركة كل فئات المجتمع في االستفادة من برامج التنمیة .  •

 مواجھة حاالت عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والتمكن منھا .  •

 تعزیز التنمیة المستدامة القائمة على الفرص المتكافئة في صنع واتخاذ القرار .  •
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ص�نیفھا طبق�اً للن�وع االجتم�اعي وذل�ك بھ�دف تحلیلھ�ا حصائیات وتالمعلومات واإل توفیر •

 والوقوف على جذور المشكالت التي تعوق تحقیق التنمیة الشاملة المستدامة . 

التع��رف عل��ى احتیاج��ات كاف��ة الفئ��ات والمجتمع��ات والوص��ول إل��ى احتیاج��ات الفئ��ات  •

 المھمشة وتلبیتھا وربطھا بآلیات صنع القرار . 

لع��دم الدرای��ة بھ��ا أو  –رغ��م أھمیتھ��ا  –ون غی��ر مطروق��ة العم��ل عل��ى قطاع��ات ق��د تك�� •

باحتیاجات المجتمع لھا على المستویات المختلفة حتى نص�ل إل�ى التنمی�ة عل�ى المس�توى 

 القومي . 

أن یسد الفجوة بین العام والخاص فعادة ما تقلل الم�رأة  االجتماعي یحاول مفھوم النوع

ل�ق خأي  ،من قیمة عملھا العام بس�بب األس�رة أو العك�س إھم�ال األس�رة بس�بب العم�ل الع�ام 

ینطل�ق نوع من التوازن بین الخاص الذي ینطلق من دور المرأة في األسرة وبین العام الذي 

قوم على التحول م�ن تنمی�ة الم�رأة إل�ى وی، جتمع المتنمیة و في أمن دورھا في  انتاج  السلع 

تنمیة النوع االجتماعي أي تنمیة المرأة والرجل معاً عن طریق تحلیل العالقة بینھما فى إطار 

ركی�ز عوامل ھامة ومتص�لة مث�ل الطبق�ات االجتماعی�ة واالنظم�ة والع�رق وال�دین والس�ن والت

ت وتحقی��ق العدال��ة ب��ین الن��وعین ف��ى لم��وارد والخ��دماازی��ع توعل��ى الكف��اءة م��ن أج��ل تحس��ین 

 . برامج ومشاریع التنمیة وسیاسات 

والواضح أن التنمیة التي تعمد الى تھمیش دور المرأة تفتقر الى أھم مقوم من مقومات 

". باعتبار أن إتاحة فرص أكث�ر ع�دالً للم�رأة، وتمكینھ�ا اإلنصاف، أال وھو " التنمیة البشریة

م��ن الحص��ول عل��ى حقھ��ا ف��ي التعل��یم والعم��ل ، والمش��اركة السیاس��یة، والمناص��ب اإلداری��ة 

فاالس�تثمار ف�ي ق�درات الم�رأة  ، أبلغ األثر ف�ي تنمیتھ�ا البش�ریةواالقتصادیة سوف یكون لھ 
ممارس��ة خیاراتھ��ا ھ��و أض��من طری��ق وتمكینھ��ا م��ن ھ��ا فرص��اً متس��اویة ف��ي العم��ل وإعطاؤ

 .  عامةبصفة النمو االقتصادي والتنمیة  لإلسھام في
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 : التنمیة المستدامة  وأھداف المرأة

 تقوم التنمیة المستدامة على تحقیق أھداف رئیسیة : 

 تأمین النمو االقتصادي . -

 تحقیق مساواة وعدالة اجتماعیة . -

 حمایة البیئة . -

 :  على النحو التالي تحقیق مجموعة من األھداف التفصیلیة وھو ما یعني العمل على

لتحقی��ق حی��اة ة رش��ید ةارة الم��وارد الطبیعی��ة إدارة واعی��تحس��ین الق��درة الوطنی��ة عل��ى إد .1

 أفضل لكافة فئات المجتمع . 

(االقتص��ادیة  احت��رام البیئ��ة الطبیعی��ة م��ن خ��الل تنظ��یم العالق��ة ب��ین االنش��طة البش��ریة .2

ض�افة إل�ى تعزی�ز ال�وعي البیئ�ي إناصر البیئ�ة وع�دم االض�رار بھ�ا ، واالجتماعیة ) وع

 للسكان وتنمیة احساس الفرد بمسؤولیتھ تجاه المشكالت البیئیة .

ض��مان ادراج التخط��یط البیئ��ي ف��ي كاف��ة مراح��ل التخط��یط االنم��ائي م��ن أج��ل التخط��یط  .3

  الواعي الرشید للموارد الطبیعیة للحیلولة دون استنزافھا أو تدمیرھا

ربط التكنولوجیا الحدیثة بما یخدم أھداف المجتمع وجمع ما یكفي من البیان�ات األساس�یة  .4

 نمائي السلیم . البیئة للسماح باجراء التخطیط اإلالمتعلقة ب

للتصحر  ةطار سواء كانت أراضي زراعیة معرضخلأل ةكیز على األنظمة المعرضالتر .5

 أم مصادر میاه معرضة للجفاف . 

یتحمل الفرد مسئولیة الش�عور  ، بحیث مفھوم أخالقيمستدامة فى فلسفتھا إن التنمیة ال

( االنس�ان ) ھ�و مح�ور التنمی�ة  الف�ردخرین من حولھ وكذلك لمن سیأتي بع�ده ، فكم�ا أن باآل

 .  یضاً األساس فى ھذه التنمیةأالمستدامة لتحقیق احتیاجاتھ فھو 

وقد لعبت المرأة على مر التاریخ دوراً حیویاً وحاسماً ف�ي التك�وین الثق�افي والت�أثیر  
، وخ�الل العق�ود القلیل�ة األخی�رة حص�ل تط�ور  الفاعل ف�ي التنمی�ة االجتماعی�ة واالقتص�ادیة

جذري في النظ�رة إل�ى الم�رأة ودورھ�ا ض�من اإلط�ار االجتم�اعي واالقتص�ادي االوس�ع ف�ي 
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ززن م�ن علنساء العربیات من شق مسار جدید ، وتمكنت العدید من امنطقة الشرق األوسط 

 ،لم العرب�ي اخاللھ دورھن من خالل زیادة نس�بة مش�اركتھن ف�ي مختل�ف القطاع�ات ف�ي الع�

فأصبحت الدولة تنظر إلى النساء كشریكات في المواطنة وعل�یھن اإلس�ھام ف�ي اإلنت�اج وف�ي 

حیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة عملیة التنمیة المستدامة وصیاغة مفردات ال

وقد شاركت المرأة في تطویر مفھوم التنمی�ة وتحم�ل مس�ئولیة النھ�وض بالعدی�د م�ن الب�رامج 

التنمویة والتعام�ل بفعالی�ة م�ع متغی�رات التنمی�ة البش�ریة إال أن ھن�اك العدی�د م�ن االش�كالیات 

بالرجل وإنما تحل بالقضاء على جمی�ع أش�كال  بمجرد المطالبة بمساواتھاالتي ال یمكن حلھا 

التمییز یمك�ن أن ی�تم التص�دي ل�ھ ف�وصور التمییز والعمل على تمكینھا ف�ي جمی�ع المج�االت 

حیث یعمل التمكین على بناء الق�درات وزی�ادة الف�رص وفھ�م الم�رأة لم�ا  ، من خالل التمكین

تجع�ل الم�رأة مس�ؤولة ع�ن تنمی�ة لھا من حقوق إنسانیة وبالتالي خلق الظروف المواتیة التي 

تص�بح عنص�راً ف�اعالً ف�ي التنمی�ة ، ف�ال یق�ل دورھ�ا ع�ن نفسھا والحصول على حقوقھا وأن 

دور الرجل في ایجاد حلول للتحدیات وفي دعم الجھود من أجل مستقبل مس�تدام ، ف�ال تنمی�ة 

، وال اس�تدامة اجتماعیة دون مساواة كاملة بین الجنسین والقضاء عل�ى كاف�ة أش�كال التمیی�ز 

بیئی��ة دون دور فاع��ل للنس��اء كرائ��دات أساس��یات للتغیی��ر ف��المرأة ھ��ي ن��واة المجتم��ع واذا 

فتتغی�ر الثقاف�ة  األس�رةاستطعنا أن نطور أو نغیر من سلوكیات المرأة یمكن تغییر س�لوكیات 

 االستھالكیة للمجتمع ككل . 

ق االنس�ان المنبثق�ة ع�ن ھ�داف التنمی�ة االرتك�از عل�ى مع�اییر حق�وأیتطلب تحقی�ق كما 

المعاھدات الدولیة والتي تتطلب بدورھا االسترشاد بعدد م�ن المب�ادئ ، ویعتب�ر ع�دم التمیی�ز 

تعرف حقوق االنس�ان عل�ى ف والمساواة بین الجنسین ركیزة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،

تم��نح للجمی��ع م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى كرام��ة االنس��ان وال ب��د م��ن  نھ��ا الق��یم األساس��یة الت��ىأ

وأن الفج�وات ف�ي  اً حقوقی� یاً االعتراف بأن كل تحد تنموي عادة ما یكون في نفس الوقت تحد

التنمیة داللة على عدم تحقیق أو انتھ�اك ح�ق إنس�اني أو أكث�ر ف�ي حق�ل أو اكث�ر م�ن الحق�ول 

ان لك��ل م��ن الرج��ل والم��رأة عل��ى أس��اس م��ن كم��ا یع��د النھ��وض بحق��وق االنس�� التنموی��ة ، 

 المساواة شرطاً مطلقاً في القانون الدولي لحقوق االنسان ، ولقد التزمت أغلبیة الدول العربیة

وت�نص معظ�م  ،باحترام وحمایة وإعمال حق�وق جمی�ع الن�اس ال�ذین یعیش�ون داخ�ل ح�دودھا 

جب�ات العام�ة ، االحقوق وف�ى الودساتیر الدول العربیة على مبدأ المساواة بین المواطنین في 
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الت ابص��فة عام��ة ، وب��ین الم��واطنین والمواطن��ات بص��فة خاص��ة ، وتكفلھ��ا ف��ي جمی��ع المج��

ووض��عت معظ��م ال��دول سیاس��ات ،  قتص��ادیة واالجتماعی��ة والثقافی��ة ة والسیاس��یة واالی��نالمد

ایا المرأة بقض ىنمویة والحقوقیة وأسست آلیات تعنواستراتیجیات لتساھم في سد الفجوات الت

والنوع االجتماعي أو بحقوق اإلنسان للعمل عل�ى إزال�ة التمیی�ز بأش�كالھ وتحقی�ق المس�اواة ، 

وأخذت بعض الدول إجراءات وتدابیر من طراز التمییز اإلیجابي لتمكین المرأة وبالذات في 

 المجال السیاسي .

برامج الت�ى ترك�ز والمعتبرة في تنفیذ السیاسات  اً جھودالعربیة دول أغلبیة البذلت كما 

 م��عإدم��اج الن��وع االجتم��اعي ، وتحس��ین نظ��م الض��مان االجتم��اعي ، وخل��ق ش��راكة عل��ى 

منظم��ات المجتم��ع الم��دني ومؤسس��ات القط��اع الخ��اص ، وأق��رت بأھمی��ة احتیاج��ات الن��وع 

االجتم��اعي العملی��ة واالس��تراتیجیة ، كم��ا أخ��ذت ونف��ذت الكثی��ر م��ن المب��ادرات الرامی��ة إل��ى 

تمكین المرأة وزیادة فرص وصولھا إلى الم�وارد والس�یطرة علیھ�ا والوص�ول إل�ى المس�اواة 

 بین الرجل والمرأة .

ال�دول العربی�ة وف�ى  معظ�مزالت المرأة ف�ي ماغم كل ھذه اإلنجازات والمبادرات ، ور

جمی�ع مراح��ل حیاتھ�ا تواج��ھ العدی�د م��ن العقب��ات أم�ام تمتعھ��ا بحقوقھ�ا ل��یس فق�ط ألن��ھ یوج��د 

لمؤسس�اتیة غی�ر المعل�ن عنھ��ا بع�ض األحك�ام التمییزی�ة ب�ین الرج�ل والم��رأة أو الممارس�ات ا

ی��ق الق��وانین  أو تموی��ل وتنفی��ذ السیاس��ات واالس��تراتیجیات أو یض��اً بس��بب ع��دم تطبأولك��ن 

فیھ الكفایة لتترجم إلى تغییر ملموس في حیاة النساء  بماتخصیص الموارد الضروریة  لذلك 

 والفتیات .

 

 : ى المرأة العربیة في النشاط التنمو مشاركة واقع

مؤش��رات فج��وات الن��وع االجتم��اعي المقتبس��ة م��ن  ت��م اعتم��اد  الواق��ع ھ��ذا ولتوض��یح 

التقری��ر الع��المي لفج��وة الن��وع االجتم��اعي ب��ین الجنس��ین ال��ذي ینش��ره المنت��دى االقتص��ادي 

، وھو وض�ع أداة عل�ى الص�عید الع�المي م�ن ش�أنھا أن ت�وفر  2006العالمي سنویاً منذ عام 

ین ، ویح���دد المنت���دى المس���اواة ب���ین الجنس��� ف���ي قض���ایا ال���دول تق���دم معلوم���ات ع���ن كیفی���ة 
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االقتصادي الحجم الكمي للتفاوت القائم على النوع االجتماعي ویتتبع التقدم المحرز على مر 

العالمي بین الجنسین إل�ى قی�اس أح�د الجوان�ب الھام�ة م�ن المس�اواة  الزمن ، ویسعى المؤشر

ت رئیس�یة ربع�ة مج�االأالنسبیة بین النساء والرج�ال ف�ي  بین الجنسین والتي تخص الفجوات

 . " والسیاسة واالقتصاد والتعلیم  الصحةھي " 

جلت عل��ى مس��توى تحس��ین وض��ع الم��رأة وتمتعھ��ا الت��ي ُس��العربی��ة رغم االنج��ازات ف��

من أن منطقة الشرق المنطقة منخفضاً للغایة ، فعلى الرغم  يما زال وضع المرأة ف بحقوقھا

م�ن الفج�وة العام�ة ب�ین الجنس�ین إال  %60غلقت م�ا یق�ارب م�ن ال�ـ األوسط وشمال أفریقیا أ

 .... انھا تحتل المرتبة األخیرة عالمیاً في المؤشر العام

 

 

فیم�ا یتعل�ق بس�د  ) 2015ترتی�ب ال�دول العربی�ة س�نة ( ویــوضح الجـــدول التـــالي 

 دولة.  145من ضمن الفجوة بین الجنسین 
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احتلت الدول العربیة المرتبة األخیرة للمؤشر الفرعي الخ�اص بالمش�اركة االقتص�ادیة 

 على الرغم من أن معظم الدول العربیة تبذل جھوداً إلدماج الم�رأة ف�يوذلك وإتاحة الفرص 

داة الوصول إلى الموارد والتحكم مسار التنمیة االقتصادیة ، إال أنھا ولسبب عدم استخدامھا أ

ل�م تك�ن تل�ك فیھا من منظور النوع االجتماعي كآلیة لتقی�یم م�دى ومسـ�ـتوى تمك�ین المــ�ـرأة 

( كالحص�ول عل�ى  االقتص�ادیة فق�ط  التركیز على المواردوال یجب ، الجھود واضحة األثر 

بع��اد الحقوقی��ة للتمك��ین االقتص��ادي لق��روض ) لك��ن الب��د أن ت��ذھب إل��ى األعم��ل أو اف��رص ال

ك��التعلیم والت��دریب المھن��ي وإع��ادة الت��دریب واإلج��راءات القانونی��ة واإلداری��ة الداعم��ة لعم��ل 

اخ�ل البی�ت رھ�ا ومھامھ�ا داأدوبتع�دد  ةاألعب�اء المرتبط�م�ن المرأة وتوفیر الوسائل للتخفیف 

ة ، فأش�ارت كاف�ة من�ة ث�م ت�دابیر الحمای�ة االجتماعی�سائل نقل مالئم�ة وآوتیسیر و، وخارجھ 

ن العمل بوضوح إلى المساواة في أحكام التشغیل وفى تولي الوظائف العام�ة الدساتیر وقوانی

ك��افؤ الف��رص عن��د التوظی��ف والترق��ي ، لك��ن عل��ى أرض الواق��ع ونص��ت عل��ى ض��رورة ت

ي أیض�اً أن للم�رأة فرص�اً مح�دودة للوص�ول إل�ى مازالت الفجوة في العمالة قائم�ة والت�ي تعن�

الحمای��ة االجتماعی��ة ، ویك��ون ذل��ك النخف��اض مع��دالت العمال��ة النظامی��ة م��ن النس��اء ب��أجر 

تش��ریعات عل��ى ع��دم ت��نص الكم��ا  ،وترك��ز معظ��م العمال��ة النس��ائیة ف��ي القط��اع غی��ر الم��نظم 

األجور ب��� الخاص���ة ت���رتبط معظ���م النص���وص القانونی���ة ، ولك���ن ج���ور وج���ود فج���وة ف���ي األ

المنص�ب  –الم�ؤھالت العلمی�ة  –( حج�م العم�ل   والمساواة فیھا بعدد من العناص�ر لتبررھ�ا

في بعض القوانین  ھ.. ) إال أنماعیة .الحالة االجت –مدى صعوبة القیام بواجباتھ  –الوظیفي 

یف قد یتم تأویل النص الخاص " بحق كل مواطن ومواطنة في أجر عادل " دون تحدید تعر

تم ی�العدالة من منظور الن�وع االجتم�اعي ف�ال یعن�ي ذل�ك أن العدال�ة دائم�اً لص�الح الم�رأة فق�د 

 التفسیر ألن المواطن ھو معیل األسرة ، فمن باب العدالة أن یتمتع بأجر أعلى .
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  : لمشاركة السیاسیةالمؤشر الفرعي ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتلت المنطقة العربیة المركز األخیر على المؤشر الفرعي للتمكین السیاسي .

ن مش��اركة الم��رأة ف��ي ص��نع الق��رار منطق��ة العربی��ة م��ازال بطیئ��اً حی��ث إفالتق��دم ف��ي ال

الت��ي م�رت بھ�ا ال�دول العربی��ة  االنتقالی�ة، باالض�افة إل��ى ظ�روف المراح�ل م�اتزال مح�دودة 

سیاس��یا وتش��ریعیا مم��ا ق��د ی��ؤدي إل��ى توق��ف التط��ور او  وأث��ارت أوض��اع الم��رأة فیھ��ا ج��دال

المرأة العربیة ، مم�ا یتطل�ب یقظ�ة وجھ�وداً  التراجع عن بعض المكتسبات التي وصلت إلیھا

ضع التنفی�ذ م�ن أج�ل كتسبة وضمان استدامتھا ووضعھا موجل تكریس الحقوق المأكبر من أ

 شاركة المرأة في الحیاة السیاسیة.العمل على تفعیل م
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 : المؤشر الفرعي للتحصیل العلمى 

 

 

تحت��ل المنطق��ة العربی��ة  المرتب��ة الخامس��ة عل��ى مس��توى إغ��الق الفج��وة التعلیمی��ة ب��ین 

ف��ي الجنس��ین وب��رغم التحس��ن الملح��وظ عل��ى ھ��ذا المؤش��ر حی��ث ارتفع��ت مع��دالت التس��جیل 

ي ال یكف��ي ب��ل الب��د أن مح��و األمی��ة ، إال أن اإلنج��از الكم��المنطق��ة العربی��ة أو الم��دارس ف��ي 

یكون مصحوباً بتحسین  في نوعیة التعلیم وھو الذي لم یكن ل�ھ أث�ر ف�ي زی�ادة ف�رص العم�ل 

ذا لم یترجم إلى فرص عم�ل وتمك�ین حقیق�ي التعلیم إ، فأو المشاركة االقتصادیة أو السیاسیة 

 للمرأة فانھ یمثل تكلفة اقتصادیة وسیاسیة ومجتمعیة . 

صراحة على ع�دم التمیی�ز  م الدساتیر والقوانین العربیة تنصظوعلى الرغم من أن مع

ا إج�راءات ھبین المواطنین عل�ى أس�اس الج�نس ف�ي التعل�یم أو الت�دریب المھن�ي واتخ�ذ بعض�

المن��اھج الدراس��یة مب��ادئ المس��اواة وع��دم التمیی��ز ، إال أن��ھ م��ا زال��ت بع��ض تض��مین نح��و 

الس�ماح للم�رأة المتزوج�ة  ع�دم ق مث�ل تنتقص ھذا الح�في بعض الدول العربیة  الممارسات 

عق��د  ءأو ال��نص عل��ى ح��ق ول��ي األم��ر إنھ��ا مھ��ا فـــ��ـي التعــــ��ـلیم الحك��ومىباســ��ـتكمال تعلی

في المعاملة المالیة بین المبعوث المتزوج والمبعوثة المتزوج�ة وفق�اً  ةكذلك التفرق ، التدریب

 . لالئحة التدریب 
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 :المؤشر الفرعي للصحة والبقاء على قید الحیاة 

 

 المنطقة العربیة المركز الخامس فیما یتعلق بالصحة العامة والبقاء  احتلتایضاً 

إل�ى الخ�دمات ف�ي الوص�ول ینطوي مفھوم الصحة على حمایة وتعزیز حق�وق األف�راد 

س��ع ھ��ذا المفھ��وم والمعلوم��ات الص��حیة ، ویعن��ي ھ��ذا تغطی��ة ش��املة ومتع��ددة األبع��اد ، ویت

لیش��تمل عل��ى الص��حة الجنس��یة واإلنجابی��ة بمختل��ف مكوناتھ��ا ، وف��ى جمی��ع مراح��ل الحی��اة 

 لضمان التمتع بالحق في الصحة وفى الحقوق اإلنجابیة .

یرتبط مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة بمقاربة النوع االجتماعي، إذ یتب�ین أن الم�رأة 

نھ�ا معیش�یة أل اً ، فھ�ي تع�اني ظروف�تفقد ھذه المیزة المرتبطة بجنسھا البیولوجي عند الوالدة 

بما في ذلك العنف وتأثیر ذلك على  علیھمبنیة على التمییز على أساس الجنس ، وما یترتب 

ة ونسبة وفیات األمھات أو وبقائھا في جمیع مراحل حیاتھا ، نذكر مھا ظروف الوالدحیاتھا 

 العنف ضد المرأة . 

والب�د م�ن االعت�راف ب�أن معظ�م التش��ریعات العربی�ة تغط�ي الحق�وق االجتماعی�ة الت��ي 

وإن بتف�اوت ، ب�الحقوق ، تضمن الحق في الصحة على أساس مب�دأ المس�اواة وتعت�رف كلھ�ا 

نس��اء ذات العالق��ة بوض��عھن كأمھ��ات ، وت��نص عل��ى أن الدول��ة تكف��ل رعای��ة الخصوص��یة لل

األموم��ة والطفول��ة ، ویش��یر ال��بعض منھ��ا إل��ى كفال��ة الوقای��ة الت��ي تش��مل الخ��دمات الص��حیة 

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

آسیا والمحیط 
 الھادئ

أمریكا الالتینیة 
ومنطقة البحر 

 الكاریبي

الشرق األوسط 
 وشمال أفریقیا

أفریقیا جنوب 
 الصحراء الكبرى

أوروبا وآسیا 
 الوسطى

 أمریكا الشمالیة

 ، حسب المنطقة2015المؤشر الفرعي للصحة والبقاء على قید الحیاة عام 
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األساسیة بما في ذلك حالة الطوارئ وتنص بعض القوانین عل�ى تق�دیم التوجی�ھ واالرش�ادات  

الزواج وتوفیر اإلمكانیات الطبیة الالزمة لمعالجة ما  والفحص الطبي للطرفین المقبلین على

 یمكن عالجھ من األمراض التي قد تؤثر مستقبالً على الصحة االنجابیة .

ص�حة الم��رأة  ف�ي أغل��ب األحی�ان م��ن زاوی�ة مح��دودة ج ن معظ�م التش�ریعات تع��الإال أ

ج��اب " دون أساس��ا بص��فتھا ووص��فھا " رعای��ة األموم��ة " أو " ام��رأة متزوج��ة ف��ي س��ن االن

إیالء االھتم�ام الك�افي إل�ى ك�ل النس�اء ف�ي جمی�ع مراح�ل حی�اتھن وأوض�اعھن وم�ن ض�منھا 

 المسنات .

ان العم��ل عل��ى إح��داث تغیی��ر ج��ذري ف��ي وض��ع الم��رأة یحت��اج إل��ى وم��ن ھن��ا یتض��ح 

مجھود سیاسي واقتصادي واجتماعي كبیر یس�عى جاھ�داً إل�ى تغیی�ر البن�ى الثقافی�ة لمكون�ات 

ي العربي بحیث تخرج المرأة  من االط�ار الض�یق ال�ذي رس�م لھ�ا إل�ى فض�اء العقل المجتمع

تحقی�ق المس�اواة ب�ین الجنس�ین یمث�ل ش�رطاً مس�بقاً ال غن�ى كم�ا ان  ، واسع للتنمیة الشاملة
 . حد حقیق تنمیة مستدامة ال تتخلى عن أعنھ لت

 

 :  SDGو أھداف التنمیة المستدامة    MDGالمرأة بین األھداف التنمویة لأللفیة 

على الرغم م�ن االنج�ازات الت�ي حققتھ�ا ال�دول العربی�ة ف�ي طری�ق االھ�داف االنمائی�ة 

لأللفیة على صعید تمكین المرأة كالحد م�ن الفق�ر والقض�اء عل�ى التمیی�ز ف�ي الحص�ول عل�ى 

ج الم�رأة م�ن جدی�د الدم�ا اھر عدم المساواة ، فما ھ�ي الحاج�ةالتعلیم ومحاولة إنھاء كافة مظ

 في اھداف التنمیة المستدامة بل وصیاغة ھدف أكثر تفصیالً ُیعنى بالمرأة ؟ 

ھداف التنمویة التي أخفقت طیات نتائج تنفیذ األ على ھذا التساؤل تكمن في اإلجابة

 فیما یلي: 

لقیاس مدى التقدم المحرز ، لم  لأللفیةھداف االنمائیة التي اعتمدتھا األ المؤشرات الكمیة •

 .تكن مصحوبة بتحسن في نوعیة الخدمات ولم تضمن استمراریتھا ( استدامتھا ) 

القائمة  معالجة المشكالتنمائیة خاصة المعنیة منھا بالمرأة على ركزت األھداف اإل •

 لكنھا لم تتطرق إلى األسباب التي أدت إلى حدوث تلك االختالالت وتحاول معالجتھا. 
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على المستوى الوطني یتضمن عقوبات على ممارسة  التشریعاتإطار من لم یتم وضع  •

التمییز وعدم المساواة بما یضمن استمرار االستراتیجیات الداعمة للمساواة بین الجنسین 

 في كافة المجاالت . 

إذن فالمرأة العربیة مازالت بحاجة إلى خطة مستدامة تتصدى ألوجھ عدم المساواة 

   .لى نھج متكامل یشمل كافة االبعاد االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والبیئیةوتعتمد ع

 لأللفی�ةنمائی�ة ھداف اإلالتي تغیرت منذ ان صیغت األعوامل ھناك العدید من الكما أن 

ھ�داف اإلنمائی�ة ص�یاغة األفعند المقارنة م�ع ،  2000عام  في ھا بعد وقت قصیر من إعالن

مم�ا ش�جع ال�دول  أھداف التنمیة المستدامة في عملیة أكثر انفتاحاً وش�موالً وضع تم لأللفیة ، 

ولك��ن فیم��ا یخ��ص المس��اواة ب��ین الجنس��ین ، لت��زام عل��ى اال -م��م المتح��دة األط��راف ف��ي األ –

، فغ�رض الھ�دف اإلنم�ائي الثال�ث الثال�ث والخ�امس الھ�دفین  كبی�ر ف�ي ص�یاغة یوجد تش�ابھ 

ھ��دف التنمی��ة المس��تدامة  وی��دعو،  نس��ین وتمك��ین الم��رأةتعزی��ز المس��اواة ب��ین الجلأللفی��ة 

، ولك�ن یوج�د تحقیق المساواة بین الجنس�ین وتمك�ین جمی�ع النس�اء والفتی�ات الخامس إلى 

: إدراج صریح " للفتیات " وإضافة " جمیع " ، مما یساعد على دراس�ة ا ھناك اختالفان ھم

ر من الشمولیة والتوسع ف�ي تحقی�ق في إطاالتحدیات التي تواجھھا المھمشات والمضطھدات 

 الھدف . 

للھ�دف االنم�ائي الثال�ث ، فھ�داف الفرعی�ة خرى على مس�توى األأكما تظھر اختالفات 

ھ��داف أیقت��رح ھ��دف التنمی��ة الخ��امس تس��عة  بینم��ا، ف فرع��ي واح��د ُمرك��ز عل��ى التعل��یم دھ��

 ھى :فرعیة 

 . إنھاء جمیع أشكال التمییز ضد النساء والفتیات في كل مكان  .1

إزال�ة ك��ل أش��كال العن��ف ض�د الم��رأة ف��ي المج��الین الع��ام والخ�اص بم��ا ف��ي ذل��ك االتج��ار  .2

 . واالستغالل الجنسي وأشكالھ األخرى

 . ناثاج المبكر والقسري وختان اإلإزالة جمیع الممارسات الضارة كالزو .3

االعت��راف وم��نح قیم��ة للعم��ل غی��ر م��دفوع األج��ر والعم��ل المنزل��ي م��ن خ��الل ت��وفیر  .4

الخ��دمات العمومی��ة والبنی��ة التحتی��ة وسیاس��ات الحمای��ة االجتماعی��ة ، وتعزی��ز المس��ؤولیة 

 . المشتركة داخل األسرة 
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ضمان المش�اركة الكامل�ة والفعال�ة والف�رص المتس�اویة ف�ي القی�ادة عل�ى جمی�ع مس�تویات  .5

 . اة السیاسیة واالقتصادیة والعامةلقرار في الحیاتخاذ ا

ضمان حصول الجمیع على الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة المتفق علیھا بناء عل�ى  .6

الختامی�ة  والوث�ائق برنامج عمل الم�ؤتمر ال�دولي للس�كان بالق�اھرة ومن�اھج عم�ل بیج�ین 

 . للمؤتمرات 

موارد االقتصادیة ، وكذلك الوص�ول إل�ى إصالحات إلعطاء المرأة حقوقاً متساویة في ال .7

الملكی��ة والس��یطرة عل��ى األرض واألش��كال األخ��رى ف��ي الملكی��ة ، والخ��دمات المالی��ة ، 

 . والموارد الطبیعیة وفقاً لقوانین الوطنیة 

تعزی��ز اس��تخدام میس��ر للتكنولوجی��ا وتكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت بش��كل خ��اص  .8

 . تعزیر تمكین المرأة ل

وتقویة سیاسات سلیمة وقابلة للتنفیذ وتشریعات للنھ�وض بالمس�اواة ب�ین الجنس�ین اعتماد  .9

 ین النساء والفتیات على جمیع المستویات .كوتم

ي تتمث��ل ف��یوج��د لھ��دف التنمی��ة المس��تدامة الخ��امس قی��ود مقلق��ة  خ��رعل��ى الجان��ب اآلو

تنمی��ة ال م��ن أھ��دافك��ل ھ��دف ل تنفی��ذللاس��تراتیجیات إل��ى  باإلض��افةفرعی��ة  فأھ��داوج��ود 

بالھ���دف الخ���امس تش���یر إل���ى اإلص���الحات القانونی���ة  ة بینم���ا تل���ك المرتبط��� مس���تدامة ،ال

 اً ل ض�عف، وبم�ا أن ع�دم وج�ود التموی�ل مَث� التموی�لولكن ال محل فیھا لقض�یة  ةوجیوالتكنول

دیاً تموی�ل الھ�دف الخ�امس تح�تحدی�د ظل نق�ص الثالث لأللفیة ، س�ی ىالھدف اإلنمائ ىف اً كبیر

 . في تحقیق الغایات المنشودة وعقبة رئیسیة 
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 الفصل الثالث

 "عمل المرأة من منظور التنمیة المستدامة " 

 

حینم��ا اعتم��د المجتم��ع ال��دولي أھداف��ھ التنموی��ة المس��تدامة واعتب��ر أن المس��اواة ب��ین 

ع�اد االعت�راف ب�دور الم�رأة كش�ریك أساس�ي العناصر األساسیة في تحقیقھا ، أ الجنسین أحد

م��ن أھ��داف التنمی��ة  ف��ي إط��ار تحقی��ق الھ��دف الث��امن ف��ى تنفی��ذ ب��رامج  التنمی��ة الش��املة و

الب��د م��ن وض��ع  بتعزی��ز النم��و االقتص��ادي المط��رد والش��امل والخ��اص 2030المس��تدامة 

یر النوع االجتماعي وعالقاتھ في العمل وبالتالي معالج�ة ع�دم یسیاسات طموحة تنجح في تغ

كاف�ة ت�دابیر األجر عن عمل ذي قیمة متساویة وحمایة األمومة والحصول على المساواة في 

 غیر المنظم .وتنظیم االقتصاد االجتماعیة  الحمایة

م�ا الواقع التنموي یشیر إلى معدالت نم�و غی�ر كافی�ة لخل�ق ف�رص العم�ل الالزم�ة ومف

أن النمو یتركز في قطاعات أقل قدرة على تولید فرص العمل أو في یزید تعقید المشكلة ھو 
 أحسن األحوال توفیر فرص عمل غیر موائمة لمخرجات التعلیم . 

 الرج�ال نتائجھ�ا م�ن یع�اني للعم�ل أس�واق إط�ار ف�ي ین�درج المستقر  غیر الوضعھذا 

 إل�ى تش�یر المؤش�رات ك�ل لك�ن  خ�اص بش�كل بی�نھم م�ن الشباب معاناة معا، وتزداد والنساء

 أوض�اع كان�ت وإن حت�ى العربی�ة، المنطق�ة ف�ي والم�رأة أوض�اع الرج�ل ب�ین ص�ارخ تفاوت

 ت�نھض سیاس�ات ھ�و المطلوبف� ل�ذا   ،ھ�ي األخ�رى س�یئة األس�واق ھ�ذه ف�ي نفس�ھ الرج�ل

 سیاس�ات طری�ق ع�ن من�ھ الع�رض العمل وتؤھ�ل على طلباً  تخلقو ، ثھاوتحدً  العمل بأسواق

  .التدریب وإعادة والتدریب التعلیم

ا ، لتحقیقھ� المطلوب�ة السیاس�ات إل�ى تش�یر الث�امن تح�ت الھ�دف المندرج�ة الغای�اتإن 

 إل�ى باإلض�افةف العم�ل أس�واق ف�ي للم�رأة ىالم�وات غی�ر الوض�ع لع�الج كافی�ا ل�یس ھ�ذا ولكن

 غی�ر ف�ي التف�اوت مظاھر للمرأة لعالج مخصصة إجراءات اتخاذ الضروري فمن السیاسات

 ف�ي الم�رأة مش�اركة توس�یع منھ�االھ�دف  یك�ون الرج�ل وب�ین بینھ�ا المس�اواة وع�دم صالحھا
 المرأة . ضد التمییز ومكافحة ةاالمساو المشاركة وتحقیق ھذه وتحسین العمل أسواق
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 عدم على المؤشرات أول ھو االقتصادي النشاط في المرأة مشاركة معّدل إن انخفاض

 تلبی�ة م�ن ت�تمكن لك�ي العم�ل أس�واق إل�ى االنض�مام م�ن تمكنھ�ا الت�ي المواتی�ةالظروف  خلق

ف�ى  انخف�اض االمر الذي یؤدي إلى ،  تلبیتھا في المشاركة أو واحتیاجات أسرتھا احتیاجاتھا

 نساء . إعالتھا في أو تشترك تعولھا التي األسر معیشة مستویات

انتش��ار البطال��ة أو انحس���ار  الم��رأة العربی��ة ل��م تتوق��ف عن��دعم��ل ن مش��كالت كم��ا أ

ب�ل تواج�ھ الم�رأة العامل�ة مأزق�اً   -كم�ا س�یتم توض�یحھ الحق�اً  – الوظائف أو تضاؤل األج�ر

حقیقیاً فى الواقع العربي بسبب التقلیل من قیمة عملھا ومساھماتھا فى عملیة التنمی�ة الش�املة 

س�رة لھ آثار سلبیة عل�ى األ وأن عملھا والقول إنھا ال تحقق اي فائدة ألسرتھا مقارنة بالرجل

لمعرف��ة م��دى مس��اھمة الم��رأة  –عل��ى ال��رغم م��ن أن الدراس��ات الت��ى أجری��ت ، والمجتم��ع 

% م�ن إجم�الي األی�دي  60تشیر إل�ى نح�و  –العربیة فى النشاط االقتصادي للتنمیة الشاملة 

الزراع�ة لحس�اب أس�رھن وب�دون أج�ر، وق�د  ملن ف�ىالعاملة فى الریف العربي من النساء یع

اتضح أن ثلثي النساء العامالت فى الوطن العربي یعملن تحت ض�غط الظ�روف االقتص�ادیة 

لمعاونة أسرھن ، وھذا یعني أن المرأة لم تخرج لمجرد مزاحمة الرج�ل ف�ى س�وق العم�ل أو 

اریة دفعتھ�ا نم�ا بس�بب ظ�روف اض�طرصول على مكانة اجتماعیة متمیزة وإمنافستھ فى الح

 لطلب العمل . 

 

 : مشاركة النساء في سوق العمل

على الرغم من أن تقدیرات منظمة العمل العربیة تشیر إلى تزاید مشاركة النساء في 
% خالل العشر س�نوات األخی�رة ، إال ان�ھ 23% في مقابل 24.51سوق العمل حیث بلغت 

البطالة بین اإلن�اث ارتفاع�اً ح�اداً قیاس�اً ارتفاع عند تعلق األمر بالبطالة تشیر التقدیرات إلى 

 عالی�اً  وتعلیم�ا متوس�طاً  تعلیم�اً  یتعل�ق بالمتعلم�ات فیم�ا خاص�ة، بمعدالت البطالة بین الذكور 

% م�ن 28تبلغ البطالة بین الجامعی�ات فعلى بطالة في المستویات التعلیمیة األحیث تتركز ال

 الع�رض یزی�د واالجتماعیة حی�ث األدبیة الفروع في المرأة تعلیم یتركز إذ ،جملة العاطالت 

 االص�الح ب�رامج في یكمن المرأة بطالة معّدالت الرتفاع آخر سبب ، علیھ الطلب عن كثیراً 
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 القط�اع ف�ي التش�غیل أي الع�ام التش�غیل م�ن الت�ي قلّص�ت الھیكل�ي والتكی�ف االقتص�ادي

 إلحج�ام نتیج�ة المتعلم�ات النس�اء األكب�ر م�ن النس�بة یس�توعب ال�ذي القط�اع وھ�و الحكومي،

 الم�نظم غی�ر االقتص�اد ف�ي الم�رأة تشغیل اتساعمما أدى إلى  ، تشغیلھن عن الخاص القطاع

  .الوظیفي األمان ویتدھور وظروفھ شروط العمل فیھا تنخفض التي الھّشة العمل فرص وفي

االعلى من نشطة االقتصادیة تأتي النسبة ر تعمقاً في توزیع اإلناث على األبقراءة أكثو

% كم�ا ت�زداد 56.3ف�ي قط�اع الص�حة والعم�ل االجتم�اعي وذل�ك بنس�بة  المش�تغالت النساء

 % .45.4تعلیم وتصل إلى النسبة أیضاً في قطاع ال

من النساء على أقسام المھن المختلف�ة یظھ�ر ارتف�اع نس�بة  ة لتوزیع المشتغالتبوبالنس

% بینما تقل النس�بة حت�ى تص�ل أدناھ�ا ف�ي 27.2بنسبة  یاتالمشتغالت في مھن االختصاص

% وھي نسبة ضئیلة للغایة تعكس وضع 4فئة المشرعین وكبار الموظفین والمدیرین بنسبة 

ووض���ع الخط���ط والب���رامج الم���رأة المت���دني ف���ي مواق���ع اتخ���اذ الق���رار وص���یاغة السیاس���ات 

 والتوجھات .

لنش�اط االقتص�ادي م�اتزال مح�دودة ، ن مساھمة المرأة في اتشیر إلى أ إن ھذه االرقام

ھو أن زیادة مساھمة المرأة العربیة في القوى العامل�ة ال وأكثر أھمیة  تدلل على ما ھولكنھا 

االقتصادي للبلدان العربی�ة ، أو دل�یالً عل�ى ودلیالً على التقدم االجتماعي  –بحد ذاتھا  – عدتُ 

ب�ل ،  والتنمی�ة المس�تدامة بوج�ھ خ�اص ،زیادة مساھمة المرأة في تحقی�ق التنمی�ة بوج�ھ ع�ام 

كثیراً م�ا تك�ون ھ�ذه المس�اھمة ناتج�ة ع�ن الف�یض النس�بي للع�املین ف�ي القط�اع الزراع�ي أو 

وأن ھ�ذا الف�یض النس�بي یتع�اظم ، بعض قطاعات الخدمات ، والسیما القطاع غی�ر الرس�مي 

یة الحدیث�ة أق�ل ق�درة كلما تخلفت أسالیب اإلنتاج وتقنیاتھ ، وكلم�ا كان�ت القطاع�ات االقتص�اد

إل�ى زی�ادة  –بح�د ذات�ھ  –كما أن التطور الصناعي ال ی�ؤدي  ،على استیعاب األیدي العاملة 

مس��اھمة الم��رأة ف��ي النش��اط االقتص��ادي ، ب��ل غالب��اً م��ا یح��دث العك��س ، إذ تعتم��د الص��ناعة 

ق�وة الحدیثة على تكثیف رأس الم�ال ب�دالً م�ن تكثی�ف العم�ل ، مم�ا ی�ؤدي إل�ى تن�اقص نس�بة 

العمل إل�ى مجم�وع الس�كان بوج�ھ ع�ام وتن�اقص نس�بة مس�اھمة الم�رأة ف�ي ق�وة العم�ل بوج�ھ 

وھذه ھي المش�كلة الرئیس�یة الت�ي وقع�ت فیھ�ا خط�ط التنمی�ة الت�ي نف�ذت ف�ي البل�دان  ،خاص 

العربیة من خالل العقود األخیرة ، حیث تم التركیز على النمو االقتصادي دون إیالء اھتم�ام 
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وال س�یما م�ن  المتزای�دة م�ن الب�احثین ع�ن العم�ل لة ت�وفیر ف�رص العم�ل لألع�داد أكاف لمس�

 . النساء

لعم��ل ونس��ب المش��اركة ب��ین لق م��ن التقس��یمات التقلیدی��ة ل��والتمك��ین االقتص��ادي ال ینط

اإلناث والذكور في مختلف الوظائف والمھن اإلداریة والتنظیمیة والمھنی�ة ف�ي القط�اع الع�ام 

ووص���ول الم���رأة إل���ى المراك���ز القیادی���ة السیاس���یة ف���ي ال���وزارات والخ���اص ، أو حص���ول 

 واألجھزة الحكومیة والمؤسسات والشركات التجاریة الكبرى .

وإنما التركیز ھنا على التمكین االقتصادي الذي ال یولد دخالً مس�تمراً أو عالی�اً للم�رأة 

 .فحسب بل ویولد قیمة اقتصادیة مضافة عالیة لالقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام 

الن�وع م�ن التمك�ین االقتص�ادي ال�ذي ال یض�ع الم�رأة وجھ�اً لوج�ھ ف�ي منافس�ة م�ع  اھذ

وعیة المھ�ن نف أو المناصب المستقبلیة یجب أن یبتعد عن ماھیة والرجل في المھن والوظائ

والوظائف القائمة حالیاً في مختلف االقتصادیات ویركز على المھن والوظائف الجدیدة الت�ي 

الرؤی�ة ل�ذلك ف�إن  ،سوف ینبثق عنھا النموذج الجدید للنمو االقتص�ادي ف�ي المرحل�ة القادم�ة 
تمك�ین الم�رأة وإع�دادھا  ىن تركز عل�یة المستدامة یجب أالمستقبلیة للمرأة في مجال التنم

 .  رات غیر معھودة في وقتنا الحاضرللمنافسة في سوق العمل الجدید وبمستویات وقد

التمكین االقتصادي ھو المبني على أسس إعادة تقسیم العمل في االقتصاد الع�المي ف�ي 

ض رالتقسیم الجدی�د للعم�ل س�وف یف�ھذا ى ، ظور والقائم على االقتصاد المعرفالمستقبل المن

أنماطاً وأسالیب جدیدة للعمل تف�تح مج�االت رحب�ة لزی�ادة مق�درة الم�رأة ف�ي الحص�ول علیھ�ا 

 والتمیز واإلبداع فیھا .

وبطبیعة الحال سوف یفرض ھذا التقسیم الجدید للعمل عل�ى المس�توى الع�المي ، وم�ن 

العم�ل وأنماط�اً جدی�دة م�ن العالق�ات ثمة على المستوى المحلي ، نوعیة جدی�دة م�ن عالق�ات 

راتھا ووجودھ�ا لتلع�ب وھذا ما سیمكن المرأة من فرض ق�د ، االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

في المج�االت االجتماعی�ة والثقافی�ة والسیاس�یة عل�ى ق�دم المس�اواة م�ع الرج�ل .  ة أدوراً رائد

كما س�وف تس�اھم ھ�ذه األدوار ف�ي إع�ادة ع�رض وط�رح القض�ایا الخاص�ة ب�المرأة بأس�لوب 

مور العدی�د م�ن المج�االت المتعلق�ة ب�األوإمكانیات جدیدة تؤھلھا ألن تأخذ زمام المب�ادرة ف�ي 
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یاسیة ولیس باالعتماد عل�ى ال�دور الع�ادي الح�الي الت�ابع لتط�ورات االجتماعیة والثقافیة والس

 . على آلیة اتخاذ القرار وتنفیذه یتمیز بسیطرة الرجلالزال االقتصاد ، والمجتمع 

 

 وف عمل المرأة :شروط وظر

ن ع�دم ح��دوث تق��دم ملم�وس ف��ي دور الم��رأة اقتص��ادیاً وبالت�الي زی��ادة مش��اركتھا ف��ي إ

بشكل أساسي إلى ظ�روف العم�ل الط�اردة ( غی�ر الص�دیقة ) الت�ي یع�اني جھود التنمیة یعود 

كثر تأثراً بھذه الظروف ، فباالض�افة إل�ى في الدول العربیة والمرأة ھي األ منھا سوق العمل

 الوظ�ائف وفق�ر فشي البطالة على نطاق واسع ف�إن التح�دي األكب�ر یتمث�ل ف�ي رداءة نوعی�ةت

الھش�ة وغی�ر النظامی�ة والت�ي یق�ع معظ�م عم�ل النس�اء ف�ي  العاملین خاصة بین افراد العمال�ة

 ..  نطاقھا

 األجور : 

 بش�كل منخفض�ا وال�دخول األج�ور مس�توى ك�ان وإذا العم�ل، ش�روط ض�من من األجر

 ش�أن ف�ي للتمیی�ز تتع�رض نھ�اإ حی�ث مض�اعفة الم�رأة معان�اة ف�إن ،بع�ض البل�دان ف�ي  ع�ام

إل�ى أن  باإلض�افة % مما یكس�بھ الرج�ل ،88المرأة تكسب  العربي على الصعید ف،  األجور

ج�ور ف�ي وحت�ى عن�د النظ�ر ف�ي مع�دالت األیعملن بدون أجر ،  من المشتغالت% 43نسبة 

ل الرج�ل ) تبق�ى باعتب�ار أن ع�دد س�اعات عم�ل الم�رأة تق�ل ع�ن ع�دد س�اعات عم�الساعة ( 

الس�ن فحس�ب ب�ل  في التعل�یم أوباالختالفات  ھایمكن تفسیر جور الالمرأة تواجھ فجوة في األ

 ج��زه الم��رأة والمھ��ارات المطلوب��ة ف��ىھ��ي مرتبط��ة أیض��اً بانتق��اص قیم��ة العم��ل ال��ذي تن

القطاعات أو المھن التي تھیمن علیھا المرأة ، كذلك حاجة المرأة إلى فترات استراحة مھنی�ة 

 األسریة .رعایة اللالعتناء بمسئولیات 

أوج�ھ  ج�ور ولك�نب�ین الجنس�ین ف�ي األتقلیص الفجوات حراز تقدم مؤخراً في لقد تم إ 

االخ�تالالت ف�ي  السیاس�یة الواض�حة لمحاول�ة معالج�ة جراءاتالتحسن ضئیلة وترجع إلى اإل

سوق العمل ولیس إلى تحسن في مستویات المعیشة ، وحتى على مستوى البلدان ذات الدخل 

 تتخذلتشریعات على الرغم من أن كافة ا جور ،تم رصد فجوات بین الجنسین في األ المرتفع

51 
 



من المساواة وعدم التمییز عنوانا لھا وفي ظل تصدیق عدد من ال�دول  العربی�ة عل�ى اتفاقی�ة 

منھ�ا  الثالث�ةالعاملة والتي ت�نص ف�ي الم�ادة  ةبشأن المرأ 1976) لعام 5العمل العربیة رقم (

عم�ل " یج�ب العم�ل عل�ى ض�مان مس�اواة الم�رأة والرج�ل ف�ي كاف�ة ش�روط وظ�روف العلى 
 .جر المماثل ألجر الرجل وذلك عن العمل المماثل " ان منح المرأة العاملة األوضم

لمكاس��ب النم��و ب��ین الرج���ل  ع��ادالً  فالتنمی��ة االقتص��ادیة وح��دھا ل��ن تض��من توزیع��اً 

 ینبغ�ي كم�ا ونساء، رجاال للجمیع موجھة تكون أن ینبغي التشغیل سیاساتلذلك ف والمرأة...

 التي العمل فرص فیھا تكثر التي الحدیث االقتصاد في والخدمات تنمیة الصناعات في النظر

 ..نساءالتشغلھا  أن یمكن

 :   الحمایة االجتماعیة

منظمة العمل العربیة بموضوع الضمان االجتماعي انطالقا من أھمیة الضمان  ھتمتا

اعی��ة االجتم��اعى ف��ى تحقی��ق الت��وازن االقتص��ادي واالجتم��اعي وإرس��اء أس��س العدال��ة االجتم

أن الضمان االجتماعى حق من حقوق اإلنسان ، ولھذا یجب مد  والسلم االجتماعى ، باعتبار

مظلة الضمان االجتماعى لتشمل كل المواطنین والتوسع ف�ى المزای�ا والخ�دمات الت�ى یق�دمھا 

على أھمیة استثمار أموال الضمان االجتماعى التأكید ع التأمینات  مع وحتى تشمل جمیع فر

لیتھا حت��ى ت��تمكن م��ن الوف��اء بالتزاماتھ��ا ، وض��رورة مش��اركة الدول��ة إل��ى جان��ب واس��تقال

 .ل صنادیق التأمینات االجتماعیة أصحاب األعمال والعمال فى تموی

لیض��م إط��ار الحمای��ة  ھت��م توس��یعمفھ��وم الض��مان االجتم��اعي  أنم��ن غم ال��روعل��ى 

الم��واطنین ال یب��دو أن ق��وانین الض��مان  لجمی��عاالجتماعی��ة وی��وفر دعم��اً اجتماعی��اً أساس��یاً 

ق�د حص�ل ازدی�اد كبی�ر ف�ى ، ف وعالقات�ھ االجتماعي قد تكیفت مع التغیرات فى سوق العم�ل 

ع��دد النس��اء الع��امالت ف��ى االس��تخدام ب��أجر ، س��واء ب��دوام كل��ي أو جزئ��ي واكتس��بن حقوق��ا 

جتم�اعي غی�ر االمستقلة فى تغطی�ة الض�مان االجتم�اعي ، ولك�ن م�ازال حقھ�ن ف�ى الض�مان 

 متساو مع حق الرجل. 

ما زالت فویعود ذلك إلى موقع المرأة غیر المتساوي بالنسبة للرجل فى سوق العمل ، 

ان االجتم�اعي أو بأنظم�ة الض�م وض أعماالً غی�ر نظامی�ة وغی�ر مغط�اةكثیر من النساء تخال

ف�ي معظمھ�ا  التي تعم�ل - بطریقة غیر مالئمة وما زالت كثیر من األنشطة الزراعیة مغطاة
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كبی��ر للفق��ر معرض��ة بش��كل ة بالض��مان االجتم��اعي مم��ا یجع��ل الم��رأة غی��ر مش��مول -النس��اء 

 والحرمان االقتصادى .

وت�نص الذي تكفلھ معظم الدساتیر والتش�ریعات العربی�ة إن مبدأ مساواة الرجل بالمرأة 

تم�اعي لتطھی�ر یتطلب تغییرات قانونیة فى أنظمة الضمان االج، علیھ معاییر العمل العربیة 

ج��ل والم��رأة ، حی��ث یج��ب أن رھ��ذه األنظم��ة م��ن ك��ل م��ا یش��كل تمیی��زاً مباش��را واقع��اً ب��ین ال

األكث�ر جمیع قطاعات العمل لتعطي قوانین الضمان االجتماعي األولویة للحمایة االجتماعیة 

ال یتم�تعن فیھ�ا ب�دخل ك�اف كالع�امالت ف�ي  الت�ىالخص�وص تل�ك وعلى وج�ھ لنساء تشغیالً ل

 المنشآت الصغیرة التي تمیل النساء إلى التركز فیھا . 

االجتماعي الذي تقوم بھ المرأة فى االنج�اب والتربی�ة ورعای�ة االس�رة ، ھ�و ن الدور إ

واجب اجتماعي مقدس یجب أن یقابلھ تكافل وتض�امن اجتم�اعي وض�ریبة اجتماعی�ة یق�دمھا 

ص��حاب أعم��ال وعم��ال ) ع��ن رض��ا ( حكوم��ات وأ نت��اج الثالث��ة فی��ھ اف االالمجتم��ع ب��أطر

وطی��ب خ��اطر ، باعتب��اره حق��اً للم��رأة العامل��ة لتمكنھ��ا م��ن الجم��ع ب��ین واجبھ��ا االجتم��اعي 

بشأن المرأة العامل�ة ف�ي الم�واد ) 5( لذلك أعطت االتفاقیة العربیة رقموواجبھا االقتصادي ، 

واذا م��ا كان��ت ھن��اك رغب��ة التمییزی��ة للم��رأة العامل��ة ،  العدی��د م��ن  الحق��وق  )12 – 8( م��ن

فى االستفادة من قوة العمل التي تمثلھا المرأة وتمك�ین الم�رأة من الدول  صادقة وإرادة قویة 

، فال بد من البدء بتطبیق تأمین األمومة لمس�اعدة أص�حاب من المشاركة االقتصادیة بفاعلیة 

والت�ي ل�م ی�تم منتھا معاییر العم�ل العربی�ة والدولی�ة ، التي تض االلتزاماتاألعمال فى تحمل 
ب�الرغم م�ن اعتب�ار رعای�ة االموم�ة  م�ن ال�دول العربی�ة عدد قلیل ن إال فى تطبیقھا حتى اآل

حق�اً دس�توریاً وقانونی�اً ف�ي كاف�ة البل�دان  -تس�میة مختلف�ة حس�ب البل�د  تأخذوالتي  -والطفولة 

 .العربیة 

ل��ى التوفی��ق ب��ین العم��ل غی��ر الكافی��ة والت��دابیر الرامی��ة إمث��ل الحمای��ة االجتماعی��ة ت
 ... سریة معوقاً جدیداً أمام وصول المرأة إلى مزید من الوظائف الالئقة والحیاة األ
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 العمل :ساعات 

منظم�ة العم�ل  إلحص�اءاتوالت�ي تق�در وفق�اً للم�رأة  س�اعات العم�ل الم�أجورإن قضیة 

م�ن ،  % من متوسط ع�دد س�اعات عم�ل الرج�ل 92.3ساعة أسبوعیاً بنسبة  45العربیة بـ 

یكتف�ي بتقی�یم فم�ازال الكثی�ر بشروط وظروف عم�ل الم�رأة ، اكثر القضایا أھمیة فیما یتعلق 

الرؤیة المتطورة تقتضي تقییم كل مجھ�ودات ن ، إال أ عمل المرأة فقط عندما یكون مأجوراً 
عمال التي تقوم بھ�ا الم�رأة داخ�ل مح�یط االس�رة بم�ا ف�ي ذل�ك والتي یندرج ضمنھا األ المرأة

الرجال داخل االعمال التي ال یتقاضین عنھا أجراً كالمساعدة في اعمال الزراعة أو مساعدة 

مرئی�ة مازال�ت الغی�ر ك�ل ھ�ذه المجھ�ودات ،  في الحرف والصناعات التقلیدیة األسرةنطاق 

تزال المرأة تعمل عدداً  فال ، سمیة تتجاھلھا طالما أنھا خارج الدوام الرسمىلراالحصاءات ا

أق��ل م��ن الس��اعات ف��ي العمال��ة مدفوع��ة االج��ر ف��ي ح��ین ت��ؤدي االغلبی��ة م��ن العم��ل المنزل��ي 

 والرعایة غیر مدفوعي االجر فھ�ي تعم�ل ع�دداً اكب�ر م�ن الس�اعات م�ن الرج�ل خ�الل الی�وم 

وبالت�الي ، مل مدفوع االجر والعم�ل ب�دون أج�ر عل�ى ح�د س�واء عندما یؤخذ في االعتبار الع

مسؤولة بشكل اكبر عن العمل المنزلي واعمال الرعایة غی�ر  فإنھاعندما تكون المرأة عاملة 

مدفوعة االجر مم�ا یح�د م�ن ق�درتھا عل�ى زی�ادة ع�دد الس�اعات ف�ي العم�ل م�دفوع االج�ر أو 

مات أن تضمن حمایة االمومة لجمیع النساء ، وفي ھذا السیاق ینبغي للحكو ،العمل النظامي 

تساعد على تقاسم مسئولیات الرعای�ة  لألسرةعمل مرنة ومالئمھ وظروف   شروطوتطویر 

بمزید من العدالة بین الوال�دین ك�ذلك اتخ�اذ ت�دابیر الع�ادة ادم�اج الع�امالت مج�ددا ف�ي س�وق 

 العمل بعد فترات االنقطاع المتصلة بالرعایة االسریة . 

ن م�ن الض�روري أن تعت�رف المجتمع�ات ب�أولتحقیق مساواة ب�ین الجنس�ین ف�ي العم�ل 

للمرأة والرجل على حد سواء حقوقا ومسئولیات في العمل وفي الرعایة االسریة أیضا ، كما 

ف�ي الحف�اظ عل�ى  األساس�يم�دفوع االج�ر وفق�اً ل�دوره  ینبغي إعطاء قیمة لعمل الرعایة غی�ر

 المجتمع وتقدمھ . 

 المھنى :ب م والتدریالتعلی

ن المتغیرات والمستجدات التي یمر بھا االقتصاد العالمي تستدعي إدخال تعدیل عل�ى إ

كم�ا تس�تدعي إع�ادة ھیكل�ة  ،  ف�ى المرحل�ة القادم�ة والمھن الوظائف  ھیةمستوى نوعیة وما
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داء أن تغلغل استخدام التكنولوجیا فى كافة مناحي الحی�اة ی�ؤدي إل�ى أن سوق العمل ، حیث إ

ق��د یك��ون ف��ى أي مك��ان وف��ي أي وق��ت مم��ا یعن��ي مزی��داً م��ن س��اعات العم��ل وھ��ذه  العم��ل 

المتغیرات تفرض على المؤسسات أن تعدل أسلوب التعامل مع القوى العاملة بھ�دف الحف�اظ 

أن الزیادة السكانیة تفرض تزای�داً متس�ارعاَ ف�ى الق�وى العامل�ة الداخل�ة  على المھارات ، كما

، مم��ا س��یؤدي إل��ى تعمی��ق وتن��وع العم��ل ل��یس ف��ى مج��ال التخصص��ات إل��ى س��وق العم��ل 

والمھارات فقط ، انما على مستوى تكافؤ الفرص بین الجنسین حیث سترتفع مساھمة الم�رأة 

سیض�ع الجنس�ین ( الم�رأة  والمھ�ننوعی�ة الوظ�ائف ف�ي فى سوق العم�ل ، وبالت�الي ف�التغییر 

القیادي فى المرحلة القادم�ة وأن المس�یرة  والرجل ) فى مستوى تنافسي متقارب للعب الدور

د على المرحل�ة الت�ي ا فى الحصول على الوظائف والمھن المستقبلیة تعتممالتنافسیة ألي منھ

 عداد والتدریب .تسبقھا فى اإل

وبالنظر إلى زیادة حصول النساء على درجات جامعیة فى التخصص�ات العلمی�ة الت�ي 

 ف�يى المس�تقبل وبالت�الي س�وف ترتف�ع ف�رص الم�رأة سوف تشكل عماد االقتصاد المعرفي ف�

تقلیدی�ة لم�رأة غی�ر تط�ویر ب�رامج ت�دریب لالمھن والوظائف المستقبلیة ومن ھن�ا تنب�ع أھمی�ة 

 ھو قائم حالیاً فى المؤسسات المسؤولة عن تدریب وتأھیل المرأة .ما ومختلفة ع

ك��ز اائف ومرف��التمكین االقتص��ادي ب��المنظور الح��الي مبن��ى وموج��ھ نح��و مھ��ن ووظ��

م�ا أسیاسیة واجتماعیة قائمة فى الوقت الحاضر وغالباً ما تكون مش�غولة م�ن قب�ل الرج�ال ، 

یج���ب أن یبن���ى عل���ى الموجھ���ات المس���تقبلیة االقتص���ادیة واالجتماعی���ة ف التمك���ین المنش���ود

 لتالیة :االخطوات  بیتطلووالتنمویة للدول ، 

 العاملة من منظور النوع االجتماعي .دراسة التوقعات المستقبلیة للسكان والقوى  -

 ھات العامة المتوقعة لالقتصاد الدولي .دراسة وتحلیل التوج -

 دراسة سرعة ونوعیة المتغیرات التكنولوجیة . -

 نتاج السائد فى االقتصاد العالمي .ة العمل من حیث وسائل وعالقات اإلتطور بیئ -

 یر فى الثقافة وعادات وتقالید المجتمع .یدراسة التغ -

ل��یس مج�رد أولوی�ة اس��تراتیجیة ف�ى ح��د ذات�ھ ، ولكن��ھ والت��دریب المھن�ي  ل�ذلك ف�التعلیم

رؤی�ة الم�رأة العربی�ة لتك�ون ش�ریكاً ج�دیراً ف�ى بن�اء الدول�ة في یرتبط ارتبطاً وثیقاً بالطموح 
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س�وف تأخ�ذ الم�رأة العربی�ة ف�ى  ية الت�یونموھا ، والتعلیم والتدریب یشكالن الق�اطرة الرئیس�

ق�درة التنافس�یة للم�رأة العربی�ة ال یعن�ي فق�ط مق�درتھا عل�ى منافس�ة كما أن رف�ع ال ھذا الصدد

الرجل فى الوظائف والمھن أو المراكز الموجودة فى االقتصاد الوطني ف�ى الوق�ت الحاض�ر 

، ب��ل ت��ذھب أبع��د م��ن ذل��ك بكثی��ر ، حی��ث ترك��ز عل��ى إع��داد الم��رأة العربی��ة للمنافس��ة ف��ى 

ولد فى االقتصاد الوطني من المنظور المستدام حیث سیترتب ي سوف تتالوظائف والمھن الت

على التوجھ نحو اقتصاد أكثر استدامة بیئیاً انعكاسات على حجم العمالة ونوعیتھ�ا ومس�توى 

نمائی�ة حلة التحول الكامل في النم�اذج اإلالدخول وتوزیعھا خاصة عندما تصل الدول إلى مر

 ات الدول بشكل عام . االقتصادیة للشركات والمؤسسات بل وسیاس

 

 ریادة األعمال النسائیة :

لخ��اص محرك��اً اساس��یاً لض��مان نم��و اقتص��ادي مس��تدیم ف��ى المنطق��ة ، ایش��كل القط��اع 

وتعتبر منجزات البلدان العربیة بشأن المساواة في میدان التعلیم فرصة إلنجاز تطور ممنھج 

تشكل مس�اندة نم�و ری�ادة األعم�ال للنس�اء اس�تراتیجیة فعال�ة لخل�ق ف�رص وللقطاع الخاص ، 

مزی�د م�ن الس�لطة للنس�اء ، ل�ذلك تس�تحق  عطاءوإالعمل وتسریع وتیرة التنمیة االقتصادیة ، 

. تحریك ھذا الم�ورد غی�ر المس�تغل بھدف في المنطقة عنایة خاصة  النسائیة ریادة األعمال 

البیانات المفصلة عن النساء صاحبات االعمال م�ن حی�ث  نادرة ھي، على المستوى العربي 

ح�دث تق�اریر أن لمش�روعات ، ع�دد الع�املین ، ...) إال أ( حجم االعمال التجاری�ة ، نوعی�ة ا

% فق�ط م�ن اجم�الي اص�حاب 9منظمة العمل العربیة تشیر إلى أن نسبة ص�احبات االعم�ال 

ؤش�ر ال�دمج الم�الي الع�المي للبن�ك % من جملة المشتغالت ، كم�ا أن م 5.8االعمال وبنسبة 

لرج�ال والنس�اء أش�ار إل�ى یس النسبة المئویة للتع�امالت المص�رفیة لك�ل م�ن اقالدولي الذي ی

ربیة قد تصل إل�ى الض�عف مم�ا یعن�ي كبیرة بین الرجال والنساء في المنطقة الع وجود فجوة

ھ��ى أض��عف مم��ا ھ��و لری��ادة االعم��ال النس��ائیة ف��ي المنطق��ة العربی��ة المس��تویات النس��بیة ن أ

 .  موجود في العالم

عوائق للوصول إلى ال العدید من  تواجھ العربیةمنطقة الالنساء في ویرجع ذلك إلى أن 

وم��ن التح��دیات الرئیس��یة ، أن الم��رأة تواج��ھ  ،المناص��ب العلی��ا ف��ي مج��ال األعم��ال واإلدارة 
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أج�ري ف�ي بع�ض وأش�ار البح�ث ال�ذي  ،ولیات العم�ل ورعای�ة األس�رة العبء المزدوج لمسئ

العائق األكثر أھمیة ھو إلى أن المرأة تعتبر التوازن الجید بین العمل واألسرة الدول العربیة 

ق��د تك��ون التش��ریعات المتحی��زة ض��د الم��رأة ، فض��ال ع��ن محدودی��ة و ،لطموحاتھ��ا الوظیفی��ة 

المعوق�ات الرئیس�یة ، بمثاب�ة عم�ال ین ص�احبات األبفرص الحصول على التمویل والتشبیك 

 . التجاریة  لنساء للدخول أو الخروج من سوق العمل وممارسة المھنفي طریق ا

التموی�ل ، الوص�ول إل�ى قدرة النساء على و المشروعاتالمرتبطة بإنشاء  ةكذلك التكلف

 المش�اریع  االس�تثمار ف�يفالمعاییر القانونیة واالجتماعیة والثقافی�ة تحم�ل مخ�اطر أكب�ر عل�ى 

 وإدارةالنس�اء عل��ى انش��اء حی�ث انع��دام أو قل��ة الثق�ة إزاء ق��درة كھ��ا وت�دیرھا النس��اء الت�ي تمل

عل��ى  مص��اعب الحص��ولیزی��د م��ن عل��ى الوف��اء بمس��تحقات الق��روض وم��ن ث��م   ش��روعالم

ا ن القروض الممنوحة للنس�اء تس�تلزم ض�مانات أكب�ر وأن كلفتھ�أالتمویل ، ویشار ایضاً إلى 

 .أصحاب العمل القروض التي یتحملھا الرجال تكلفة أعلى من 

رتبط�ة ب�النوع م�ام القض�ایا المأبتط�ویر سیاس�اتھا لذلك س�تكون ال�دول العربی�ة مطالب�ة 

 :االجتماعي من خالل 

 إص���دار تش���ریعات التعری���ف بح���واجز الحص���ول عل���ى التموی���ل ف���ي المنطق���ة بواس���طة  -1

 االجتماعى .تفضیلیة خاصة مرتكزة على النوع 

 . وطنیة حول طریقة تجاوز الحواجز إبراز وإعالن أمثلة -2

بم�ا ف�ي ذل�ك  القط�اع الخ�اصدعوة القطاع المالي إلى المساھمة بشكل أفضل في تطویر  -3

 . النساء  وتدیرھاالتي تملكھا  لمشروعاتا

النھ��وض بإنش��اء  بھ��دفاتخ��اذ إج��راءات قانونی��ة ومؤسس��اتیة تتعل��ق بمن��اخ األعم��ال ،  -4

 وعات وتطویر المشروعات الصغرى والمتوسطة عبر تیسیر التمویل لھا .المشر

وعلیھ ، وفى إطار برامجھا التنمویة س�یكون عل�ى البل�دان العربی�ة إذن إعط�اء أس�بقیة 

النسائیة ودعم مشاركة المرأة ف�ي االقتص�اد وم�ن ث�م ض�رورة  ریادة األعمالخاصة إلنعاش 

إط���الق مب���ادرات التع���اون م���ع ومعلوم���ات ، تط���ویر األدوات الكفیل���ة بتحس���ین مس���توى ال

، وتس�ھیل التب�ادل ح�ول الممارس�ات عم�ال ص�احبات األالجمعیات الوطنیة واإلقلیمیة للنساء 
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لری�ادة یش�كل عام�ل دع�م وتعزی�ز ك�ل ذل�ك سلدان المنطقة واقتصادیات أخرى ، بالجیدة بین 

 كھا النساء .التي تملالمشروعات الصغیرة والمتوسطة تطویر وعمال النسائیة األ

خ��الل  تس��تطیع الش��ركات أن ت��ؤدى دوراً رئیس��اً ف��ي تعزی��ز مش��اركة الم��رأة م��نكم��ا 

بناء عند تحقیق المساواة  بین الجنسین من خالل حققھا أعمالھا تالتركیز على المكاسب التي 

لتمك�ین الم�رأة ف�ي ع�الم بیئ�ات ، وخل�ق  الجندری�ة نظم إدارة موارد بشریة تراع�ي الف�وارق 

م��ا ب��ین  م��ة للمواءیر الجتماعی��ة المس��اعدة واعتم��اد ت��دابالش��ركات ، وإنش��اء البنی��ة التحتی��ة ا

 ،العمل والحیاة لكل من النساء والرجال كلھا عناص�ر حیوی�ة لتعزی�ز المھ�ن النس�ائیة بنج�اح 

، یمكن لمنظمات أص�حاب العم�ل ، وجمعی�ات رج�ال األعم�ال والجمعی�ات نفسھ وفي الوقت 

ز وج��ود الم��رأة ف��ي قاع��دة عض��ویتھا ، وتوس��یع التش��بیك وبن��اء النقاب��ات / زتع��أن التجاری��ة 

المنظم��ات الداخلی��ة ، وإج��راء البح��وث ح��ول ت��أثیر تمثی��ل أكب��ر للم��رأة ف��ي مج��ال األعم��ال 

قانونی�ة وتق�دیم ال�دعم التجاریة واإلدارة ف�ي القط�اع الخ�اص ، وال�دعوة إلج�راء التع�دیالت ال

ستحص���د المن���افع العربی���ة منطق���ة الن إریع وبالت���الي ، ف���ھ لص���احبات المش���اوج���المتع���دد األ

 . ھائنسا –أعظم مواردھا  حدأتصادیة واالجتماعیة اإلضافیة من االق

سـط االتجاھات العالمیـة المتغیـرة بعی�ـدا ع�ـن العم�ـل المأج�ـور والترتی�ـب التقلی�ـدي و

 ، فـي المنطق�ـة زخمـاً لصاحـب العمـل والموظـف ، یكتسـب العمـل الحـر  وریـادة األعمال 

عی�ـة واقتصادی�ـة فـي حیـن أن ھـذه األنماط المتغیـرة للعمال�ـة تنط�ـوي عل�ـى مخاط�ـر اجتما

نھ��ا تق��دم ایض��ا احتم��االت مختلف��ـة للنس��ـاء اللوات��ـي تحدھ��ـن القی��ـود االجتماعی��ة أال إعالی��ـة، 

ـادة األعم��ال وإنشـ��ـاء یمكـ��ـن لریـ��و والثقافی��ـة، ولك��ـن ی��ـردن أن یك��ـن ناش��ـطات اقتصادی��ـا 

المؤسســات الصغیــرة والمتوسـ�ـطة أن یقدمـ�ـا خیـ�ـارات صالحـ�ـة للنسـ�ـاء ویوفـ�ـرا لھـ�ـن 

اعتم�ـاد إج�ـراءات الم�ـوارد البش�ـریة الت�ـي من خالل فــرص التطــور الشـخصي والقیـادة، 

رات الت��ـي تلب��ـي ت والمھ��ـاالالتركی��ـز فق��ـط عل��ـى المؤھ��ـك،  عم��ـلتضم��ـن المس��ـاواة ف��ـي ال

إعـداد قواعـد  ، ولشـخصللترقیـة ولیـس النـوع االجتماعي متطلبـات التوظیـف واألجور وا

بی��ـن الجنس��ـین. ز ـن أج��ـل القض��ـاء عل��ـى التمیی��ـومعایی��ـر واضح��ـة للرص��ـد واإلب��الغ م��

اإلداریة وضـع أھـداف لزیـادة أنظمـة تقییـم األداء تسـتند علـى اإلنجازات فـي المسـتویات و
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المتاح��ـة للرج��ـل للعم��ـل ف��ـي مناط��ـق نفس��ھا ضم��ـان أن یك��ـون للم��ـرأة الف��ـرص و المختلف��ـة

  .العملیـات المختلفـة والوظائـف اإلداریة فـي الشـركات أو المؤسسـات

 

 المرأة واقتصاد المعرفة :

بتفعی�ل دور یعتبر االھتمام بالتكنولوجیا إحدى أھم غایات التنمیة المس�تدامة والخاص�ة 

المرأة والتي تقضي بأھمیة االعتماد على تكنولوجیا المعلومات واالتص�االت كإح�دى رك�ائز 

التنمیة األساسیة للمرأة وقد برز ھذا التحدي جلی�ا خ�الل نھای�ة العق�د الماض�ي وذل�ك  ب�نقص 

نبیة من األج العربیة في مواجھة القوى العاملة الخبرة الفنیة لمھارات التكنولوجیا لدى المرأة

لك السبب ظھرت ما تسمى مشكلة الفجوة الرقمیة عامل مع التكنولوجیا وتطورھا ولذحیث الت

ھ�ذا باإلض�افة إل�ى نق�ص المھ�ارات الفنی�ة ،  التي تؤثر على منافس�ة الم�رأة ف�ي س�وق العم�ل

 والحرفیة المطلوبة لدى المرأة العربیة مما ینعكس على إدارتھا وتنافسھا في سوق العمل. 

نشر المعرف�ة وإنتاجھ�ا " ف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االقتصاد المعرفي بأنھ عرّ 
، والمجتم��ع الم��دني، يوتوظیفھ��ا بكفای��ة ف��ي جمی��ع مج��االت النش��اط المجتمع��ي، االقتص��اد

وھو یعني ف�ي ج�وھره " طراداوالسیاسة، والحیاة الخاصة وصوالً لترقیة الحالة اإلنسانیة ب

م سلعة ف�ي المجتم�ع بحی�ث ت�م تحوی�ل المع�ارف العلمی�ة إل�ى الش�كل تحول المعلومات إلى أھ

الرقم��ي وأص��بح تنظ��یم المعلوم��ات وخ��دمات المعلوم��ات م��ن أھ��م العناص��ر األساس��یة ف��ي 

من توظیف المعرفة واستغالل معطیاتھا  االقتصاد الذي یحقق منفعة  االقتصاد المعرفي فھو

قھا وتحقیق األرب�اح منھ�ا وم�ن ھ�ذا الُمنطل�ق في تقدیم ُمنتجات أو خدمات متمیزة ُیمكن تسوی

ی�وفر وظ��ائف ل�یس للم��ؤھلین  فھ��وف�إن االقتص�اد المعرف��ي یق�وم بتحوی��ل المعرف�ة إل��ى ث�روة 

أي أن اقتصاد المعرفة ال یولد الث�روة فق�ط، ب�ل  ، بل للمبدعین والمبتكرین أیضاً  معرفیاً فقط

ي عل��ى تس��ھیل مھم��ة ال��دول حی��ث یعم��ل االقتص��اد المعرف�� ُیق��دم ف��رص عم��ل جدی��دة أیض��اً 

موی�ة إذا م�ا ت�م والجھات المعنیة بتأھیل وزی�ادة مس�اھمة دور الم�رأة العربی�ة ف�ي العملی�ة التن

م��ن  اً ال یتج��زأھ بص��ورة أو ب��أخرى نح��و ھ��ذا االھتم��ام الخ��اص وال��ذي یعتب��ر ج��زءتوجیھ��

ی��ق التنمی��ة االھتمام��ات التنموی��ة الش��املة لل��دول والمؤسس��ات العام��ة واألھلی��ة المعنی��ة بتحق

 الشاملة سواء على مستوى اإلمكانات البشریة أو االقتصادیة أو االجتماعیة. 
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النف��اذ إل��ى تكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت تع��ّد المش��كلة الثالث��ة الت��ي  ص��عوبةإن 

ولكّن نفاذ الم�رأة إل�ى   -بعد الفقر والعنف ضَد النساء - تواجھھا النساء على الصعید العالمي

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتي تعتبر من أھم ركائز االقتصاد المعرفي ال یمكن أن 

خّص مستوى النف�اذ إل�ى تكنولوجی�ا المعلوم�ات یفیما  ییز وعدم المساواةمن التمیتم في إطار 

االیجابی���ة ظھ���رت م���ؤخراً بع���ض المؤش���رات ن���ھ ا ، إال أواالتص���االت وتطبیقھ���ا ومراقبتھ���

لمش��اركة الم��رأة ف��ي مج��ال تقنی��ات المعلوم��ات واالتص��االت بع��د اإلص��الحات الت��ي أتاح��ت 

الفرصة للم�رأة القتح�ام ھ�ذا المج�ال، إذ ب�دأت الم�رأة تش�ارك الرج�ل ف�ي ھ�ذا المج�ال بنس�بة 

أعل��ى م��ن المج��االت األخ��رى وأص��بحت تلع��ب دوراً أكث��ر ثبات��اً عب��ر اس��تخدامھا تقنی��ات 

 . تصاالتالمعلومات واال

أداة لتط�ویر دور الم�رأة تنب�ع م�ن كون�ھ إن أھمیة قطاع تقنیة المعلومات واالتص�االت 

ترك أثره على عمل المرأة وعلى وضعھا في المجتمع العتماده على وی التقلیدي في المجتمع

ولقد أثبتت المرأة قدرتھا المنافسة للرجل على  ، یز بین الجنسینیالقدرات الشخصیة دون تم

والتي یجب االس�تفادة منھ�ا ف�ي تعزی�ز الق�درة التنافس�یة  في ھذا المجال بكفاءة وفعالیة العمل

 للمرأة من خالل : 

ر ھذا المفھوم في ثورة االتصال والمعرف�ة یجع�ل م�ن عملی�ة التس�ویق عملی�ة أكث�ر یتطو .1

ن المھام التسویقیة والترویجی�ة م�ن أخط�ر م�ا یواج�ھ ، حیث إ من ذي قبل اً سھولة ویسر

روعات الصغیرة والمتوسطة عموماً والتي تدار من قب�ل النس�اء عل�ى وج�ھ التحدی�د المش

 تلك المشروعات بالفشل المحتوم. ىویحكم عل

تش��ریعات واألنظم��ة تط��ور االقتص��اد المعرف��ي یجع��ل م��ن الس��ھولة التعام��ل م��ع كاف��ة ال .2

ف ن التطور المعرفي قد ساعد عل�ى عملی�ة الح�د م�ن التع�ارض والخ�الوالقوانین حیث إ

ھ�ذا باإلض�افة إل�ى أن�ھ  ، م�ن الت�داخل ب�ین ھ�ذه الق�وانین حول العدید من القوانین أي حدً 

كذلك ساعد في تطویر عملیات التوعی�ة القانونی�ة الت�ي تس�اعد ف�ي حف�ظ حق�وق الم�الكین 

والع��املین والنس��اء تحدی��داً الل��واتي ك��ان ینقص��ھن العدی��د م��ن المع��ارف ح��ول حق��وقھن 

 القانونیة. 
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وتب�ادل  الجھود، حشد أجل من استخدامھا یمكن التي الفعالة اآللیة د المعرفةیشكل اقتصا .3

 ف�ي یس�اھم یمك�ن القتص�اد المعرف�ة أن ذل�ك، على وعالوة ، المرأة وتمكین المعلومات،

 الص�حیة الخ�دمات إل�ى النف�اذ إمكانی�ة وضمان للفتیات، والثانوي االبتدائي زیادة التعلیم

 .بھ المتعلقة والقطاعات المعلومات تكنولوجیا قطاع في العمل فرص وتوفیر اإلنجابیة،

یستھان ب�ھ م�ن ص�احبات األعم�ال م�ن  ال اً كما أن آلیات االقتصاد المعرفي تخلص جزء .4

المش��اكل الت��ي ت��واجھھن فیم��ا یتعل��ق ب��إدارة وتنظ��یم المش��روعات الص��غیرة والمتوس��طة 

ق�درة الم�رأة عل�ى االس�تمرار  ف�ىالخاصة بالنساء ھذا ویساعد تطور االقتصاد المعرفي 

 .افي تطویر قدراتھا وإمكاناتھ

 ك�ل عل�ى العم�ال ومنظم�ات العم�ل أص�حاب منظم�ات ف�ي الم�رأة تش�ارك أن یبق�ى

 سیاس�ات بش�أن االجتم�اعي الح�وار ف�ي تس�ھم وأن مس�تویات القی�ادة، ذل�ك ف�ي بما مستویاتھا

، ونس�ائھ برجالھ ،بالكامل  العمل سوقب وظروفھ الخاصة العمل شروط وبخصوص التشغیل

 تحقی�ق ف�ي أي ،الخ�امس نفس�ھ الھدف تحقیق في أیضا شارك قد الثامن الھدف یكون ھكذا

 .والفتیات النساء جمیع وتمكین الجنسین بین المساواة

عاملة من في دعم المرأة العربیة ال منظمة العمل العربیةجھود طار سارت وفي ھذا اإل

دراسة وضع الم�رأة  إلىسعت من خاللھا المنظمة التي  والفعالیاتاألنشطة خالل العدید من 

، ومناقش���ة  عل���ى المعوق���ات الت���ى تعرق���ل مش���اركة الم���رأة ف���ى مج���االت التنمی���ة والوق���وف

ھا الفاعلة ف�ى مج�االت الوطنیة الالزمة لحمایة حقوق المرأة وضمان مشاركت االستراتیجیات

المجتم��ع بأھمی��ة الم��رأة، ومراع��اة الن��وع  إض��افة ال��ى رف��ع مس��توى ال��وعي ف��ىالتنمی��ة ، 

االجتم��اعي ف��ي عملی��ة التنمی��ة واالھتم��ام بتمك��ین الم��رأة، وإتاح��ة ف��رص متكافئ��ة للم��رأة م��ع 

 الفرص االقتصادیة والسیاسیة لھا.   وتھیئةالفرص المتاحة للرجل، ودعم قدراتھا 
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 خاتمة

 ور المرأة في التنمیة المستدامةنحو تعزیز د

 

أن المنطق��ة العربی��ة ق��د ش��ھدت تق��دماً ملحوظ��اً ف��ي المتوس��ط الع��ام م��ن عل��ى ال��رغم 

لألھ��داف اإلنمائی��ة مث��ل مجموع��ة دول الخل��یج ودول المغ��رب العرب��ي كم��ا أح��رزت تط��وراً 

أن ملموساً في تحسین أوضاع المرأة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعی�ة والسیاس�یة ، إال 

ور الت�ي تحت�اج إل�ى معالج�ات ش�املة وعملی�ة تراع�ي التباین�ات ھناك العدید م�ن أوج�ھ القص�

كم�ا تراع�ى االوض�اع ، الواضحة بین الدول في مجال تمكین المرأة والمساواة بین الجنسین 

 م مع مؤشرات تحقیق أھداف التنمیة المستدامة .صادیة والمتغیرة وتتواءالسیاسیة واالقت

أة ف���ي التنمی���ة تتبل���ور الرؤی���ة وف���ى ض���وء تحلی���ل أوض���اع ومعوق���ات مش���اركة الم���ر

بع�اد الت�ي لتنمی�ة المس�تدامة وفق�اً لتع�دد األا ب�رامجالمستقبلیة في مشاركة الم�رأة العربی�ة ف�ي 

مان االجتم�اعي والثق�افي والسیاس�ي لض�االقتص�ادي ود یجب التركیز علیھا المتمثلة ف�ي البع�

لتنمی�ة ب�المعنى األش�مل ، مشاركة فاعلة للمرأة العربیة تساعدھا عل�ى االنخ�راط ف�ي عملی�ة ا

 فیما یلي :وتتبلور الرؤیة المستقبلیة 

قص�د بخد النوع االجتماعي بع�ین االعتب�ار أمع الوطنیة  تقییم السیاسات واالستراتیجیات .1

اعتم�اد مقارب�ة ش�مولیة خ�ارج ب�رامج الق�روض  م�ن خ�الل الحد من ظاھرة تأنی�ث الفق�ر

ة ، النس��اء لتعزی��ز س��لطتھن االقتص��ادی تص��ل إلیھ��امكانی��ات الت��ى توس��یع اإلوالص��غرى 

وخاص�ة  بإمكان�اتھمیدعم الفق�راء ویعم�ل عل�ى التعری�ف الذي وطني التخطیط التطویر و

أم���ام النم���و ح���واجز طاق���ات ول���یس عتب���ار الفئ���ات المستض���عفة كم���وارد وام���ع النس���اء 

ك��ل  بع��اد الن��وع االجتم��اعي ف��ىأمتابع��ة وتقی��یم  بھ��دف جم��ع المعلوم��ات و، االقتص��ادي 

 االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة.
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لمتطلب�ات وش�روط التش�غیل ف�ي  والت�دریب موائم�اً على أن یك�ون التعل�یم  ضرورة العمل .2

العمل على الرفع من معدالت االحتف�اظ بالتالمی�ذ وتخف�یض المع�دالت والبلدان العربیة ، 

 والبنات على حد سواء .  لألوالد للتسرب من التعلیم المرتفعة 

كفیلة بتخفیض المعدالت المرتفعة لوفیات األمھ�ات، ع�ن طری�ق الستراتیجیات الاتطویر  .3

عل��ى التموی��ل الص��حي ال��ذى یلع��ب دورا  والعم��لالخ��دمات العدال��ة ف��ي الحص��ول عل��ى 

  الستدامة الخدمات الصحیة .   اً محفز

التأكی�د عل�ى واقرار المساواة بین النساء والرجال ف�ي المش�اركة السیاس�یة كح�ق أساس�ي  .4

القض��اء عل��ى الص��ور النمطی��ة ف��ي التعیین��ات وخاص��ة ف��ي ویج��ابي التمییز اإلب��االلت��زام 

، وزارات،  ، مناص��ب القی��ادة ح��زاب سیاس��یةأ مناص��ب الت��ي یس��یطر علیھ��ا الرج��ال (ال

 .)  ، مجتمع مدني مؤسسات قضائیة

قضایا النوع االجتماعي ف�ي التخط�یط وف�ي اتخ�اذ الق�رارات  دماج إ المساھمة الفعلیة في .5

كاف��ة ، وك��ذا ف��ى ص��یاغة وإعم��ال السیاس��ات والب��رامج عل��ى ب��التغیرات البیئی��ة المتعلق��ة 

بع�ین االعتب�ار  تأخ�ذ للمتابع�ة والتقی�یم نظ�م عل�ى واالعتم�اد قلیمیة والوطنیة صعدة اإلاأل

 . النوع االجتماعي 

االجتم��اعي ف��ي االس��تراتیجیات والسیاس��ات والخط��ط والب��رامج إدم��اج منظ��ور الن��وع  .6

والموازنات التربویة لمراعاة احتیاج�ات ك�ل م�ن الرج�ل والم�رأة ف�ي ھ�ذا القط�اع بعدال�ة 

وتطویر القدرة المؤسسیة لمعالج�ة قض�ایا الن�وع االجتم�اعي ف�ي المن�اھج الدراس�یة وف�ى 

م��ن  ف��ي ف��رض التعل��یم المھن��ي لك��لس��اواة عملی��ات التعل��یم والتقی��یم لض��مان العدال��ة والم

 الجنس��ین وتحقی��ق تك��افؤ الف��رص ب��ین الجنس��ین ف��ي قط��اع التعل��یم والت��دریب التقن��ي وفق��اً 

 لمستجدات سوق العمل ومتطلباتھ .

ة المؤش��رات الت��ي تس��مح بقی��اس االنج��ازات ف��ي تحقی��ق أھ��داف التنمی��ة تط��ویر منظوم�� .7

الخاص�ة ف�ي مج�ال المؤش�رات  حص�اء العربی�ةعلى تط�ویر أجھ�زة اإل المستدامة والعمل

االقتصادي " یتضمن عدة مؤشرات م�ن  والنمومؤشر " المرأة مثل ،  بالنوع االجتماعي

بینھ��ا حج��م رؤوس األم��وال الت��ي تس��تثمرھا س��یدات األعم��ال ف��ي األنش��طة االقتص��ادیة 

 استثماراتھا .ومؤشرات نوعیة تتعلق بملكیة المشروعات ونوعیتھا وحجم 
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ألعم�ال النس�ائیة لتس�ھل ال�دخول إل�ى س�وق اطر وطنیة لتنمیة ری�ادة العمل على تطویر أ .8

  .تنمیة المشروعات ونقل الملكیات وتسویق المنتجات دون مصاعبواألعمال 

االعتراف الكامل بأعمال الرعای�ة غی�ر المدفوع�ة وتق�دیرھا وإع�ادة توزیعھ�ا م�ن خ�الل  .9

 اعیة والخدمات األساسیة .سیاسات الحمایة االجتم

بیر الالزم�ة اساس�یة والت�دس�تثمار االجتم�اعي ف�ي الھیاك�ل األزی�ادة االلحكوم�ات دعوة ال .10

ث م��ات األس��ریة وأن تس��خر نظ��م الحمای��ة االجتماعی��ة بحی��اللتوفی��ق ب��ین العم��ل وااللتز

 كون أداة لتحقیق المساواة بین الجنسین .ت

التمیی�ز عل�ى تطویر القوانین المنصفة للمرأة فیما یختص بالجوان�ب المدنی�ة الت�ي تع�الج  .11

  یجابي لصالح المرأة . نوع ووضع إطار تشریعي للتمییز اإلأساس ال

للن�وع االجتم�اعي ، إذ جعل عملیة صنع القرار ف�ي العل�وم والتكنولوجی�ا أكث�ر مراع�اةً   .12

على الحكومات أن تؤّسس مراكز خبرات حول دور المرأة في االقتصاد المعرف�ي یجب 

، ومراقب��ة  وتس��ھیل جلس��ات الت��دریب یئ��ات المعنی��ةللھوالت��ي م��ن ش��أنھا إعط��اء النص��ح 

العل��وم والتكنولوجی��ا والبح��ث  ف��ي مج��التطبی��ق اس��تراتیجیات حكومی��ة تس��تھدف الم��رأة 

 . والتطویر

تتض�من  ط�ار التنمی�ة المس�تدامةیة عربیة للنھوض بعمل الم�رأة ف�ي إاستراتیجصدار إ .13

السیاسات والخط�ط وآلی�ات التنفی�ذ الت�ي ینبغ�ي لل�دول العم�ل بھ�ا ل�دمج عم�ل الم�رأة ف�ي 

  ھداف التنمیة المستدامة . لتنفیذ أبرامجھا الوطنیة 
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