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شبكة االبتكار للتغییر و ھي شبكة عالمیة، وتعمل من خالل سبعة مراكز ابتكار حول العالم 
مستوحاة من األفكار واألسالیب والتقنیات من مختلف القطاعات، إلیجاد حلول تدفع التغییر 

االجتماعي اإلیجابي.

كجزء من الشبكة العالمیة لالبتكار للتغییر (I4C) ، تم إنشاء مركز الشرق 
األوسط وشمال إفریقیا في عام 2017 لیكون شبكة من األشخاص والمؤسسات 
الذین یتواصلون ویتعاونون ویتبادلون األفكار واالبتكارات والموارد ویتعلمون 
مًعا من أجل توحید الغرض من فتح الفضاء المدني والتغلب على القیود المفروضة 
على الحریات المدنیة في التجمع وتكوین الجمعیات والتعبیر في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفریقیا.

شبكة االبتكار للتغییر

 المركز اإلقلیمي لشبكة االبتكار للتغییر في الشرق
األوسط وشمال أفریقیا



أھدافنا

إنشاء نموذج تعاون بین المجتمع المدني وخبراء التكنولوجیا في المجاالت 1.
المتعلقة بحقوق اإلنسان واألمن الرقمي والمناصرة والمساءلة.

دعم النشطاء/الناشطات ومنظمات المجتمع المدني والصحفیین/ات وبناء 2.
قدراتھم/ن من خالل إطالق وتوجیھ مجتمعات الممارسة الموضوعاتیة.

العمل كمدافعین/ات عن الفضاء المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال 3.
إفریقیا وقضایا حقوق اإلنسان وتطویر الموارد واألدوات القائمة على 

األدلة من أجل الحمالت والمناصرة الفعالة.
تطویر مجتمع معزز وتعاوني لمنظمات المجتمع المدني وبناء القدرات في 4.

مجال االستدامة المالیة.
تعزیز قدرات منظمات المجتمع المدني في مراقبة الحكامة  الحكم/الرشید5.

(ة) في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.



ما ھي مجتمعات الممارسة؟

تم تعریف مجتمع الممارسة (CoP) على أنھ "مجموعة من األشخاص الذین یتشاركون/یتشاركن 
االھتمام أو الشغف بشيء یفعلونھ/یفعلنھ ویتعلمون/یتعلمن كیفیة القیام بھ بشكل أفضل أثناء 

تفاعلھم/ن بانتظام."
تمّكن مجتمعات الممارسة لشبكة االبتكار للتغییر األعضاء والعضوات من االنخراط مع مجتمع 
متنوع لتركیز تعلمھم/ن و مھاراتھم/ن، وتطویر ممارسات جدیدة، وخلق المعرفة وتحدید مناھج 

جدیدة للمساعدة في فتح الفضاءات المدنیة.
تھدف مجتمعات الممارسة للتشجیع على تطبیق أفضل الممارسات وتطویر المھارات 
للمشاركین/ات وتوفیر الفرص وتشجیع التعاون من خالل مساحات آمنة لتبادل الخبرات واألفكار 

لحل قضایا المطروحة كمجتمع من األعضاء الذین/اللواتي یدیرون/یدرن الحوار.

مھمة مجتمعات الممارسة

تھدف مجتمعات الممارسة الى مساعدة أعضائھا وعضواتھا على تحسین عملھم/ن من خالل 
التفاعل مع بعضھم/ن البعض والتعلم من الخبرات المشاَركة بمرور الوقت عن طریق جمع 
المعرفة والخبرة واالستفادة منھا حول المواضیع المطروحة و ربط الخبراء وتوفیر بیئة مواتیة 

للتعاون لتطبیق الكفاءات والتطویر المھني.



ما الھدف من مجتمعات الممارسة؟
تھدف مجتمعات الممارسة الى مساعدة أعضائھا وعضواتھا على تحسین عملھم/ن من 
خالل التفاعل مع بعضھم/ن البعض والتعلم من الخبرات المشاَركة بمرور الوقت عن طریق 
جمع المعرفة والخبرة واالستفادة منھا حول المواضیع المطروحة و ربط الخبراء وتوفیر 

بیئة مواتیة للتعاون لتطبیق الكفاءات والتطویر المھني.



موضوعات مجتمعات الممارسة لالبتكار للتغییر

سردیات المجتمع المدني وحمالت الفضاء المدني

نماذج التمویل البدیلة لالستدامة المالیة لمنظمات المجتمع المدني

التكنولوجیا، األمن الرقمي، المصادر المفتوحة، وحریة االنترنت

النوع االجتماعي واإلدماج في الفضاء المدني

الرصد والتقییم

التدبیر المالي



دور المجتمع المدني في تنفیذ اجندة 2030 \ الھدف الخامس

المحامیة منار زعیتر



نحن الشعوب... 
وإذا كانــت العبــارة الشــھیرة »نحــن الشــعوب« ھــي فاتحــة میثــاق االمــم •

المتحــدة، فإننا »نحن الشــعوب« نبــدأ الیــوم مســیرنا فــي الطریــق الــذي 
یقودنــا نحــو العام 2030 .وســیرافقنا فــي رحلتنا كل من الحكومات 
والبرلمانــات ومنظومــة االمــم المتحدة والمؤسســات الدولیــة االخــرى، 
والســلطات المحلیــة، والشــعوب االصلیة، والمجتمع المدني، واالعمال 
التجاریة والقطاع الخــاص واالوســاط العلمیــة واالكادیمیــة والنــاس قاطبــة. 
وقــد تفاعــل مع ھــذه الخطــة مالییــن الناس الذیــن ســیجعلون منھــا خطــة 
لھــم. فھــي خطــة النــاس وضعت على أیدي الناس لصالح الناس، وھذا في 

اعتقادنا ما ســیكفل لھا النجــاح«. (الفقرة 52 من خطة التنمیة المستدامة).



اي أدوار، مقاربات ، استراتیجیات وادوات عمل 

الدور التحویلي  الدور التنفیذي
 الخدماتي



التحدیات

االستقطاب السیاسي العالمي وضعف القدرة على العمل العربي ، •
النموذج االقتصادي•
االستخراج الواسع النطاق للموارد الطبیعیة؛•
معدالت التغیرات المناخیة والتدھور البیئي؛•
النزوح واللجوء القسریین لمالیین البشر؛•
النزاعات والحروب، •
االستبداد السیاسي ،•
الخطاب الدیني •



النتیجة
مسار التنمیة المستدامة عموًما، ال یكبل فقط قدرة المنطقة على النھوض بمشروع تنموي 
تحویلي ولكنھ أیًضا یؤدى إلى تراجع كبیر في المكتسبات التنمویة األساسیة ومنھا تلك المتعلقة 

بالصحة والتعلیم وتمكین النساء والفتیات

  ً توفــر خطــة العــام 2030
ســبی

اً لالســتجابة بطریقة شاملة للتحدیات العالمیــة الرئیســیة الراھنــة مثــل الصراعــات والفقــر وتغیــر المنــاخ والتمییــز ضــد النســاء والفتیــات والحاجة إلــى العمل المنتــج والالئق إلى جانب النمو االقتصاديل



من أھداف األلفّیة الى خطة 2030 للتنمیة المستدامة 

قائمة محدودة من االولویات

 خطة كونیة

وشاملة

MDGs

A 2030

انتھى المدى الزمني لتنفیذ اھداف االلفیة على 
إنجازات متفاوتة بحسب األھداف والمناطق، لكن 

المحّصلة العامة كانت اقل مما ھو متوقع. لماذا؟
أسباب موضوعیة (حروب، أزمات ▪

اقتصادیة ومالیة، الضغط على الحیز 
التنموي، سیاسات غیر مالئمة...الخ)، 

أسباب ذاتیة: مقاربة قطاعیة ومجزأة، ▪
التنافس بدل التعاون، عدم االلتزام بمبدأ 
الشراكة بین األطراف التنمویة بالقدر 

المطلوب... 



األھداف



القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان.الھدف 1 ▪
القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة المحّسنة وتعزیز الزراع الھدف 2 ▪

المستدامة.
ضمان تمّتع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار.الھدف 3 ▪
ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلّم مدى الھدف 4 ▪

الحیاة للجمیع.
تحقیق المساواة بین الجنسین والتمكین لجمیع النساء والفتیات.الھدف 5 ▪
ضمان توافر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع وإدارتھما إدارة الھدف 6 ▪

مستدامة.
ضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة الھدف 7 ▪

والمستدامة.
تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة الھدف 8 ▪

والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع.
إقامة ُبنى أساسیة قادرة على الصمود، وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع، وتشجیع الھدف 9 ▪

االبتكار.
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الحد من التباین داخل البلدان وفیما بینھا.الھدف 10 ▪
جْعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود  الھدف 11 ▪

ومستدامة.
ضمان وجود أنماط استھالك وإنتاج مستدامة.الھدف 12 ▪
تخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّیر المناخ وآثاره (مع اإلحاطة علما الھدف 13 ▪

باالتفاقات التي أبرمھا منتدى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ).
حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام الھدف 14 ▪

لتحقیق التنمیة المستدامة.
حمایة النظم اإلیكولوجیة البّریة وإعادتھا إلى حالتھا وتعزیز استخدامھا على الھدف 15 ▪

تدھور األراضي نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي.

التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُیھّمش فیھا أحد من أجل تحقیق التنمیة الھدف 16 ▪
وخاضعة للمساءلة المستدامة، وإتاحة إمكانیة لجوء الجمیع إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة 

وشاملة للجمیع على جمیع المستویات.
تعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشراكة العالمیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة.الھدف 17 ▪
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اجندة مستندة الى الحقوق وغیر قابلة للتجزئة - الدیباجة

فالمنشود من ھذه األھداف والغایات ھو مواصلة مسیرة األھداف 
اإلنمائیة لأللفیة وإنجاز ما لم یتحقق في إطارھا. كذلك یقصد بھا إعمال 
حقوق اإلنسان الواجبة للجمیع وتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین 
النساء والفتیات كافة. وھي أھداف وغایات متكاملة غیر قابلة للتجزئة 

تحقق التوازن بین األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة: البعد االقتصادي 
والبعد االجتماعي والُبعد البیئي.



رؤیة في منتھى الطموح تقوم على إحداث التحول.

ونحن نصبو إلى عالم یسود كافة أرجائھ احترام حقوق اإلنسان وكرامة 
اإلنسان وسیادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمییز؛ عالم یحترم األعراق 

واالنتماء اإلثني والتنوع الثقافي؛ بھ تكافؤ للفرص یتیح تحقیق كامل اإلمكانات 
البشریة ویساھم في تحقیق االزدھار العمیم. عالم یستثمر في أطفالھ وینمو فیھ كل 
طفل بعیدا عن أسر العنف واالستغالل. عالم یتاح فیھ لكل النساء والفتیات التمتع 

بالمساواة الكاملة بین الجنسین، وتزاح عنھ جمیع العوائق التي تحول دون 
تمكینھن. عالم قوامھ العدل واإلنصاف والتسامح واالنفتاح واإلشراك االجتماعي 

للجمیع، وتلبى فیھ احتیاجات أشد الفئات ضعفا.



تجدید االلتزام باالتفاقیات السابقة

ُیسترشد في الخطة الجدیدة بمقاصد میثاق األمم المتحدة ومبادئھ، بما فیھا 
االحترام التام للقانون الدولي. وترتكز الخطة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
والمعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان، وإعالن األلفیة والوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة 
العالمي لعام 2005. وتھتدي الخطة بصكوك أخرى مثل إعالن الحق في التنمیة.

ونحن نؤكد من جدید نتائج جمیع المؤتمرات الرئیسیة ومؤتمرات القمة التي عقدتھا 
األمم المتحدة والتي أرست أساسا متینا للتنمیة المستدامة وأسھمت في تشكیل 

الخطة الجدیدة. 



خطة مستندة الى الحقوق وغیر قابلة للتجزئة - الدیباجة

المنشود من ھذه األھداف والغایات ھو مواصلة مسیرة األھداف اإلنمائیة 
لأللفیة وإنجاز ما لم یتحقق في إطارھا. 

كذلك یقصد بھا إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجمیع وتحقیق المساواة بین 
الجنسین وتمكین النساء والفتیات كافة. 

وھي أھداف وغایات متكاملة غیر قابلة للتجزئة تحقق التوازن بین األبعاد 
الثالثة للتنمیة المستدامة: البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والُبعد البیئي.



رؤیة في منتھى الطموح تقوم على إحداث التحول

ونحن نصبو إلى عالم یسود كافة أرجائھ احترام حقوق اإلنسان وكرامة 8 -
اإلنسان وسیادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمییز؛ عالم یحترم األعراق 

واالنتماء اإلثني والتنوع الثقافي؛ بھ تكافؤ للفرص یتیح تحقیق كامل اإلمكانات 
البشریة ویساھم في تحقیق االزدھار العمیم. عالم یستثمر في أطفالھ وینمو فیھ كل 
طفل بعیدا عن أسر العنف واالستغالل. عالم یتاح فیھ لكل النساء والفتیات التمتع 

بالمساواة الكاملة بین الجنسین، وتزاح عنھ جمیع العوائق التي تحول دون تمكینھن. 
عالم قوامھ العدل واإلنصاف والتسامح واالنفتاح واإلشراك االجتماعي للجمیع، 

وتلبى فیھ احتیاجات أشد الفئات ضعفا.



خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 قائمة على حقوق اإلنسان

االعتراف المتزاید بأن حقوق اإلنسان ضروریة لتحقیق التنمیة المستدامة.▪
وفي المقابل، فإن مبادئ ومعاییر حقوق اإلنسان ُمَجَسدة اآلن بقوة في إطار إنمائي عالمي جدید ▪

طموح، ھو خطة التنمیة المستدامة لعام 2030.
یعتبر خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 الجدید نقلة نوعیة مھمة صوب عالم عادل ومستدام ▪

قائم على حقوق اإلنسان. 
یرتكز بشكل صریح على میثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومعاھدات ▪

ومواثیق حقوق اإلنسان بما في ذلك إعالن الحق في التنمیة. 
تحتوي خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 على إشارات إلى حقوق اإلنسان، بما في ذلك اللغة ▪

البارزة وإعالن دیباجة جدول األعمال. ومما یعزز من ذلك، االعتراف بوجوب أن یبقى التنفیذ 
متسقاً مع القواعد وااللتزامات الدولیة ذات الصلة.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


الھدف الخامس
العدالة بین الجنسین



المساواة بین الجنسین في خطة عام 2030
تھدف خطة عام 2030 الى القضاء على الفقر وخفض أوجھ انعدام المساواة ▪

المتعددة والمتقاطعة والتصدي لتغیر المناخ وإنھاء النزاع واستدامة السالم. 
واستنادا إلى االلتزامات والمعاییر المتضمنة في ومنھاج عمل بیجین واتفاقیة ▪

األمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ("السیداو")،  فإن 
خطة عام 2030 تتخذ موقًفا واضحا:

 لن تكون التنمیة مستدامة اال إذا كانت على قدم المساواة لكل من النساء 
والرجال، ولن تصبح حقوق المرأة حقیقة ً واقعة إال إذا كانت جزءا من الجھود 
األعم لحمایة الكوكب وضمانا أن یستطیع جمیع البشر العیش بكرامة واحترام. 
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مقاصد الھدف الخامس 
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد النساء والفتیات في كل مكان.1.
القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالین العام والخاص، بما في 2.

ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغیر ذلك من أنواع االستغالل.
القضاء على جمیع الممارسات الضارة، من قبیل زواج األطفال  والزواج القسري، وتشویھ 3.

األعضاء التناسلیة لإلناث (ختان اإلناث)
االعتراف بأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقدیرھا من خالل توفیر 4.

الخدمات العامة والبنى التحتیة ووضع سیاسات الحمایة االجتماعیة وتعزیز تقاسم المسؤولیة 
داخل األسرة المعیشیة والعائلة، حسبما یكون ذلك مناسًبا على الصعید الوطني.

الة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقیادة على قدم المساواة 5. كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعَّ
مع الرجل على جمیع مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1


مقاصد الھدف الخامس 
ضمان حصول الجمیع على خدمات وحقوق الصحة الجنسیة واإلنجابیة، على النحو المتفق علیھ 1.

وفًقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ومنھاج عمل بیجین والوثائق الختامیة 
لمؤتمرات استعراضھما.

القیام بإصالحات تمنح المرأة حقوًقا متساویة في الموارد االقتصادیة، وكذلك إمكانیة حصولھا 2.
على حق الملكیة والتصّرف في األراضي وغیرھا من الممتلكات، وعلى الخدمات المالیة، 

والمیراث والموارد الطبیعیة، وفًقا للقوانین الوطنیة.
تعزیز استخدام التكنولوجیا ا، وبخاصة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، من أجل 3.

تعزیز تمكین المرأة.
اعتماد سیاسات سلیمة وتشریعات قابلة لإلنفاذ وتعزیز السیاسات والتشریعات القائمة من ھذا 4.

القبیل للنھوض بالمساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات على جمیع المستویات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9


الھدف الخامس: المقاصد

الھدف 5
 العدالة بین الجنسین

وتمكین المرأة

1

 التمییز

2

العنف 
واالستغالل

3

 الممارسات
الضارة

4

 تقییم الرعایة
والعمل المنزلي

5

 المشاركة وتكافؤ
الفرص

6

 الصحة والحقوق
االنجابیة

 التزویج المبكر
والقسري

ختان االناث

خدمات عامة وبنى تحتیة

حمایة اجتماعیة
تقاسم المسؤولیات العائلیة

سیاسیة

عامة
اقتصادیة

خدمات صحیة

حقوق انجابیة

كل االشكال

كل االشكال



الھدف الخامس: وسائل التنفیذ

الھدف 5
 العدالة بین الجنسین

وتمكین المرأة

 اصالح للمساواة
االقتصادیة

 اطار سیاساتيتكنولوجیا تمكینیة
 وتشریعي
مساواتي

 خاصة تكنولوجیا
المعلومات واالتصاالت

 سیاسات

تشریعات

المیراث  ملكیة األرض

الخدمات المالیة
1

23



قضّیة المساواة بین ▪
الجنسین ھي قضّیة قائمة 
بذاتھا وھي في الوقت عینھ 
یجب أن تلحظ في كّل 
األبعاد والتدخالت التنمویة. 

من ھنا، من الطبیعي أن ▪
یكون ھناك ترابط بین 
الھدف الخامس واألھداف 

األخرى تعبیراً عن ذلك. 

الھدف الخامس وعالقتھ باألھداف األخرى

5

المساواة بین 
الجنسین وتمكین 

المرأة 

1

القضاء على الفقر
2

األمن الغذائي

3

الصّحة

4

التعلیم

8

التنمیة االقتصادّیة

10

المساواة

11

مدن تضمینیة 
ومستدامة

16

مجتمعات مسالمة 
ومؤسسات فّعالة

17

التنفیذ والشراكة



الھدف الخامس: الترابط على مستوى المقاصد

المساواة بین الجنسین وتمكین النساء في األھداف األخرى
المقصد الھدف

1-1 : القضاء على الفقر للناس اجمعین
2-1 : حمایة اجتماعّیة للجمیع

4-1:  حق في الوصول على الموارد االقتصادیة للجمیع

الھدف 1
الفقر

1-2: ضمان حصول الجمیع على الغذاء
2-2: معالجة االحتیاجات التغذویة للنساء الحوامل والمراضع

3-2: مضاعفة االنتاجّیة الزراعّیة ودخل النساء 

الھدف 2
األمن الغذائي

7-3 : خدمات رعایة الصحة الجنسیة واإلنجابیة
8-3: تغطیة صحیة شاملة للجمیع

الھدف 3
الصحة

1-4: تعلیم ابتدائي وثانوي مجاني وجّید للجمیع
2-4: نوعیة جیدة من النماء والرعایة والتعلیم في مرحلة الطفولة للجمیع 
3-4: فرص الحصول على التعلیم التقني والمھني والتعلیم العالي  للجمیع

5-4: القضاء على التفاوت بین الجنسین في التعلیم
6-4: تعلیم الكتابة والقراءة والحساب للجمیع

 7-4: المعرفة والمھارات لجمیع المتعلّمین لدعم التنمیة المستدامة 

الھدف 4
التعلیم



الھدف الخامس: الترابط على مستوى المقاصد

المساواة بین الجنسین وتمكین النساء في األھداف األخرى
المقصد الھدف

5-8: تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق للجمیع 
7-8: انھاء االتجار بالبشر 

الھدف  8
النمو االقتصادي التضمیني

2-10: تعزیز االدماج االجتماعي واالقتصادي والسیاس للجمیع
3-10: ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجھ انعدام المساواة في النتائج

 4-10: اعتماد سیاسات وتحقیق قدر أكبر من المساواة 

الھدف 10 
المساواة

1-11: ضمان الحصول الجمیع على مساكن وخدمات أساسیة مالئمة وآمنة 
2-11: توفیر وصول الجمیع الى نظم نقل مأمونة ومستدامة مع ایالء اھتمام خاص الحتیاجات 

النساء ...
7-11: مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجمیع وال سیما بالنسبة للنساء ... 

الھدف 11
المدن التضمینیة المستدامة

1-16: الحد من جمیع أشكال العنف 
3-16: ضمان تكافؤ فرص وصول الجمیع الى العدالة

الھدف 16
السلم والحوكمة



الحاجة إلى نقلة نوعیة في التفكیر حول استدامة التنمیة
ھنــاك حاجــة إلــى نقلــة نوعیــة نحــو نھــج قائــم علــى حقــوق االنســان یشــكل 
نموذجــً للتنمیــة یربــط بین خمســة عناصر أساسیة وھي: السیاســیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة والبیئیة والثقافیة. ویجــب أن یكون تحقیق المســاواة والعدالــة االجتماعیة 
ھدًفا أساسًیا للتنمیة، ولیس مجرد الحد من الفقر. وعلیــھ، یجــب أن تقــوم العدالــة 
االجتماعیــة علــى المشــاركة واالنصــاف والمســاواة وحقــوق االنســان؛ ومعالجــة 
الفقر الذي ال یقــاس بطریقــة مالیــة تقلیدیــة، بــل یشــمل أیضــً امكانیــة الحصول 
على التعلیم والرعایة الصحیة والعمل وما إلى ذلك. كما ویجب فھم عدم المســاواة 
على أنھا تتخذ عدة أشــكال بمــا فیھــا التحیــزات الجغرافیــة والعرقیــة والدینیــة 

والتحیــز القائم على نوع الجنس. 



الحاجة إلى التفكیر فــي أوجــھ الترابط

من شــأن ھذا النھج الــذي یعتمد على الترابط أن یتیح النظر في العالقات بین الفقر 
وعدم المســاواة أو التمییز بین الجنســین، على ســبیل المثــال، وعدم معالجــة كل من 

ھذه النواحي بشكل منفصل عن الجوانب األخ



خطة 2030 للتنمیة المستدامة: المكونات

17ھدفاً و 169 مقصداً
- متكاملة و مترابطة

- توازن بین ابعاد التنمیة البشرّیة المستدامة
- صالحة لجمیع البلدان

الدیباجة واإلعالن
- رؤیة واضحة وطموحة

- تضع االنسان واألرض واالزدھار في جوھرھا
- الشعار العام: «نحو تنمیة ال تستثني أحد»

المتابعة واالستعراض
- طوعي ومن مسؤولیة الحكومات بشكل أساسي

 - تشاركي مع جمیع األطراف 

- منتدى سیاسي رفیع المستوى سنویاً للمتابعة 

وسائل التنفیذ
- مقاصد ضمن كل ھدف 

 - ھدف مخصص (الھدف 17) 

- روح من التضامن العالمي وإقرار بأھمیة التمویل الدولي 
العام، مع التأكید على الملكّیة والقیادة الوطنّیة 

خطة متكاملة غیر قابلة 
للتجزئة 
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المتابعة والمراجعة

فعالیة التنفیذ
الشراكة

التقییم والتصحیح

وسائل التنفیذ

التكامل

 خطط العمل
واالولویات

الخطة

الشمولیة والترابط

األھداف والغایات

االعالن

االتساق

المبادئ والمرجعیات

كــل ال یـتـجـزأ

المضمون

المبدأ الرئیسي

الحاجة الى التعامل معھا كخطة واحدة مترابطة متكاملة



دورة حیاة خطة التنمیة 2030

المفاھیم

 التكییف

التنفیذالتخطیط

الرصد والتقییم
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بین مجاالت دیباجة خطة 2030 ومكونات التنمیة

االزدھار

الكوكب

السلم

الشراكة

الناس

المجاالت بحسب دیباجة خطة 2030

 البعد
اإلقتصادي

البعد  البیئي

 البعد
السیاسي

البعد الثقافي

البعد  اإلجتماعي

 مكونات مفھوم واستراتیجیات التنمیة



تنفیذ االجندة ضمن سیاق مقاربة حقوق االنسان•
العمل على االجندة وكل االھداف ولیس الھدف 17 فحسب•
ایالء االعتبار الى السیاق الثقافي •
االخذ باالعتبار االبعاد الخمسة للتنمیة •
تطویر المؤشرات الوطنیة•
تبني السیاسات المصاغة بناء على االحتیاجات•
االخذ باالعتبار خصوصیة السیاق االقلیمي •
الملكیة المحلیة•
ایالء االعتبار للنساء االكثر ھشاشة•

المقاربات 



لنتحدث مع الخبیرة



شكرا
شكرا لحضوركم/ن، سنقوم بمشاركة استطالع عبر البرید االلكتروني 

لتحدید اھتماماتكم/ن  وتفضیالتكم/ن  بخصوص مجتمع الممارسة ھذا، 
وندعوكم/ن لمواصلة النقاش في مجموعة الواتساب،

وإذا كانت لدیكم(كن) أیة أسئلة حول االبتكار للتغییر، ال تترددوا في التواصل معنا على:
mena@innovationforchange.net

Instagram / Twitter / Facebook : I4CMENAHub

mailto:mena@innovationforchange.net

