
 

  
  

  

  

  لرابعالعدد ا  ..ه١٤٤٠ رجب  ..م٢٠١٩ أبريل

 أجنـدة«  إطالق تم  ٢٠١٥  سبتمبر في

تدامة ةیــللتنم ٢٠٣٠  2030   المســ

 Sustainable for Agenda

Development«، علـــى ارتكـــزت والتــي 

 ،"١٧الـــــــ المســــــتدامة التنمیــــــة "أهــــــداف

 كتطــــویر المتحــــدة األمــــم وضــــعهتا التــــي

 .MDGs  الثمانیة اإلنمائیة األلفیة ألهداف

 قضــــــایا عــــــدة علــــــى هالاشــــــتما وبـــــرغم

 هامــــــة، وتنمویــــــة وبیئیــــــة، اقتصــــــادیة،

 والصحة والجوع، الفقر على القضاء :مثل

 النظیفــة، والمیــاه الجیــد، والتعلــیم الجیــدة،

ـــى اشـــتملت أنهـــا إال ،والعـــدل والســـالم  عل

 نصــــت التــــي الشــــائكة المضــــامین نفــــس

 تمریرهـا وتـم سـبقتها، التـي الوثائق علیها

 »المســـاواة« مثـــل: براقـــة شـــعارات تحـــت

 »الصــــــــــحة«و »اإلنســــــــــان حقــــــــــوق«و

 ضـد فالعنـ« ومنع »المستدامة التنمیة«و

 األجنـدة هـذه أن ویفتـرض وغیرها. »المرأة

 األمـــم فـــي األعضـــاء للـــدول ُملِزمـــة غیـــر

 یكون أن المتوقع فمن ذلك، ومع المتحدة؛

 والسیاسـات القوانین على عمیق تأثیر لها

 فــي نصــت حیــث العــالم. أنحــاء جمیــع فــي

ــر  مــن فیهــا ورد "مــا أن فقراتهــا مــن الكثی

 وهـو للتجزئـة". قابلـة غیـر وغایات أهداف

 وتـرك یناسب ما أخذ یستحیل أنه یعني ما

 كلهـــا أخـــذها یتوجـــب بـــل یناســـب.. ال مـــا

  واحدة. قطعة

  

 واحــــدة".. الجنســــیة اإلباحیــــة"

  المستدامة التنمیة كوارث من
  

  
  

.. المســـــتدامة التنمیـــــة أجنـــــدة

    األسرة لهدم عمل خطة
  

  

  

  

 فـي حلقـة.. المستدامة التنمیة

  االجتماعیة العولمة سلسلة

  سرةالمستجدات في قضایا األ
   تقریر دوري

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/


                                                                

  

 

ـــة المســـتدامة   ٢٠٣٠كـــررت خطـــة التنمی

 المواثیـــقوأكـــدت علـــى مـــا نصـــت علیـــه 

 ،الطفــلو  بــالمرأة المتعلقــة الســابقة الدولیــة

 الرجـــــــل بـــــــین المطلقـــــــة المســـــــاواة: مثــــــل

 الجنسـیة الصـحة خدمات تعمیمو  والمرأة،

 الجنســي التعلــیم تشــمل والتــي واإلنجابیــة،

 وغیــر.. للمــراهقین الحمــل وســائل وتــوفیر

 الشـــرعیة للمقــررات تجــاوز فیـــه ممــا ذلــك

كمــــــا  االجتماعیــــــة، والتقالیــــــد واألعــــــراف

 كــل علــى اً واحــد اً اجتماعیــ اً نمطــ تفرضــ

 خطــــــط توحــــــد وكــــــذلك العــــــالم، ســــــكان

ــــــى االلتفــــــات دون المســــــتدامة التنمیــــــة  إل

... والشـعوب للـدول الحقیقیـة االحتیاجـات

  التفاصیل

  الكریم عبد بن فؤاد د. 

ـــــؤاد الـــــدكتور أكـــــد ـــــن ف ـــــد ب – الكـــــریم عب

ــــــات مركــــــز علــــــى العــــــام المشــــــرف  باحث

ــــــاض المــــــرأة لدراســــــات  خطــــــة أن -بالری

 حلقــــة.. ٢٠٣٠ لعــــام المســــتدامة التنمیــــة

 إلـى تهـدف التـي النسویة األنشطة ضمن

 علـــى والمنحــرف المتطــرف فكرهــا فــرض

 سلســــلة مــــن بدایـــة العــــالم، شــــعوب كافـــة

ـــالمرأة تتعلـــق التـــي المـــؤتمرات  والطفـــل، ب

 بالمكســـــــیك، ١٩٧٥ فـــــــي بـــــــدأت والتـــــــي

 تعـد التـي" السـیداو" اتفاقیة بوضع ومروراً 

 بكـــین ومـــؤتمر النســـویة، الحركـــة دســـتور

المــــــــــــــؤتمرات مــــــــــــــن  وغیرهــــــــــــــا ،١٩٩٥

ــــــق الدولیــــــة  خطــــــة جــــــاءت ثــــــم ،والمواثی

 ٢٠١٥ عــــــــام فــــــــي المســــــــتدامة التنمیــــــــة

 أهـــــداف مـــــن یتحقـــــق لـــــم مـــــا الســـــتكمال

  التفاصیل ...النسویة الحركة

  
  

  

  

  
  

  بسام حسن المسلمانيأ.  

 نظــرة توضــیح المقالــة هــذه خــالل حاولنــا

 ،المسـتدامة التنمیـة لقضایا المتحدة األمم

 الخــامس الهـدف مقاصـد بیــان خـالل مـن

 المقصــود أن إلــى لــنخلص ،هاأهــداف مــن

ــــةب  تغییــــر إحــــداث هــــو المســــتدامة التنمی

ـــــــــــافي اجتمـــــــــــاعي  داخـــــــــــل وقیمـــــــــــي وثق

 الثقافـــــــة منظومـــــــة لصـــــــالح المجتمعـــــــات

 دون ســــــــیطرتها إطــــــــار وفــــــــي الغربیــــــــة،

المجتمعــــات  وثقافـــة لخصوصـــیة اعتبـــار

  التفاصیل ...األخرى بوالشعو 

    1دة ظ  اة

https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/413422386128756/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/925258854493979/?_rdc=1&_rdr
https://drive.google.com/file/d/1_KXMDWDzVIWqBqjFFF6n7inreuVNmUhi/view?fbclid=IwAR2P2tNvwgdO5X3wZrF1CFjw2ailxNT27QmgrO0HcCz8ieKfVLukf1JCfBk


  

  
  

كامیلیا حلمي م. 

وهیئاتهــا المختلفــة  المتحــدة األمــم تســتخدم

 أجنــــداتها، لتمریــــر مظــــالتالعدیــــد مــــن ال

 قضــــایا علــــى تشــــتمل التــــي تلــــك خاصــــة

 ترفضــــــها مثیــــــرة للجــــــدل، والتــــــي شــــــائكة

 مــــع الشــــدید لتعارضــــها الشــــعوبغالبیــــة 

 واألدیــــــــــان، الثقافـــــــــاتالتقالیـــــــــد و و  القـــــــــیم

 كمظلــــــة" المســــــتدامة التنمیــــــة" فتســــــتخدم

 الحریــــة: مثــــل أجنــــدتها مفــــردات لتمریــــر

 المســــاواة للزنــــا، الجمیـــع لممارســــة التامـــة

 كافــة الشــواذ مــنح الجنســین، بــین المطلقــة

. إلــخ.. األســویاء بهــا یتمتــع التــي الحقــوق

 كمظلــــة" اإلنســــاني العمــــل" تســــتخدم كمــــا

 هـــــــذه لتطبیـــــــق الـــــــالزم التمویـــــــل لتـــــــوفیر

  الــمق   و ــفیدی    ...األجندة

  
     

  

  فهمي شراب د.   

 باإلصـالح ومطالبتـه الغـرب اهتمام یظل

 سیاسـة وضـمن شك، محل النامیة للدول

 الغـــرب یتـــبن لـــم حیـــث بمكیـــالین، الكیـــل

 وحقوقهــــا المــــرأة لــــدعم اســــتراتیجیات أي

 إبـــادة تشـــهد والتـــي وبورمـــا، میانمـــار فـــي

 الوقـــــت وفـــــي لألطفـــــال، وقتـــــل جماعیـــــة

 التـي- بالتزاماتـه اإلیفـاء عـن عجـز الذي

 تجـاه -فقـط دوالر ملیون) ١٠١( بــ تقدر

 الفلســــــطینیین، وتشــــــغیل الغــــــوث وكالــــــة

ـــــــك وكـــــــان  الخـــــــدمات لتوقـــــــف ســـــــبباً  ذل

 لــدفع مســتعد فهــو الفلســطینیین، لالجئــین

ـــین آالف  تـــرویج أجـــل مـــن ســـنویاً  المالی

 قیمـــــه بعولمـــــة الخاصـــــة برامجـــــه ونشـــــر

  التفاصیل... ومعتقداته

  

  
  

 

  الهوشان عامر د. 

 العولمـــة مجـــال فـــي الغـــرب حققـــه الـــذي النســـبي النجـــاح رغـــم

 هـــي الغربیـــة السیاســـیة الـــنظم حیـــث واالقتصـــادیة، السیاســـیة

ــــر ــــوم العــــالم دول بــــین تــــداوالً  األكث  اجتیــــاح عــــن ناهیــــك ،الی

 وهیمنـــة العـــالم، اقتصـــادیات الحـــر الرأســـمالي الســـوق مفهـــوم

 إال العــالمي، االقتصــاد علــى القــارات عــابرة الكبــرى الشــركات

 بالنســـــبة أهمیـــــة األكثــــر هـــــي تبقــــى االجتماعیـــــة العولمــــة أن

ــــى المباشــــر لتأثیرهــــا نظــــراً  للغــــرب، ــــع عل  الشــــعوب حیــــاة واق

 ...الیــــــــــومي وســـــــــلوكهم وتقالیـــــــــدهم وعـــــــــاداتهم ومعتقـــــــــداتهم

  التفاصیل

2   ظ دة ةا 

https://www.youtube.com/watch?v=AFw9yNHsZSE
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1080
https://drive.google.com/file/d/1ExP58RRgmPqEpGAn-fzxAU4VQKdUgO0R/view?fbclid=IwAR1jpx8wi01sxMfCEC8I6bvYZ8vEGPmxpzHgbmVA_jqL5AZMd5S4NSki66U
https://drive.google.com/file/d/1ok0ULnNeNv8ZPH7BpHJZ-2OyswAveQGP/view?fbclid=IwAR1UVLtDtffrsmNH4TiNnNySeWjG9m9Hp3j2NXGehzGC9mkitb5Qq0zKj58


  

  

  
  

  

  
  

  المیقاتي رشید محمد رأفت د. 

 التنمیــــة خطــــة احتــــواء مــــن الــــرغم علــــى

ـــــــى ٢٠٣٠ المســـــــتدامة  مـــــــن العدیـــــــد عل

 یختلــــــف ال والتــــــي الســــــامیة، األهــــــداف

 الفقــر، علــى القضــاء: مثــل أحــد، علیهــا

 الجیـــدة والصـــحة الجـــوع، علـــى والقضــاء

 النظیفــة، والمیــاه الجیــد، والتعلــیم والرفــاه،

 إلـخ،.. والعـدل والسـالم النظیفـة، والطاقة

 التنمیــة خطــة أن األمــر حقیقــة أن إال

 یهـــــدد كبیـــــراً  خطــــراً  تمثـــــل المســــتدامة

ـــــــــــــــة والمجتمعـــــــــــــــات األســـــــــــــــر  العربی

 البشـــــري والمجتمـــــع بـــــل واإلســـــالمیة،

 مــــن ثنایاهــــا بــــین تحملــــه لمــــا بأســــره؛

 لتفكیـــك یســـعى متطـــرف، نســـوي فكـــر

  التفاصیل... وتدمیرها األسرة

  
 

       
  

  عادل حسن الحمدد.    

 تســمح تشــریعات ووضــع الجــنس إشــاعة

 إلغــــاء.. یجرمــــه مــــن وتعاقــــب بــــل بــــه،

 الزنــــــــا امتهــــــــان تجــــــــرم التــــــــي القــــــــوانین

 لشـــــــــواذل حقـــــــــوقب قـــــــــراراإل.. للتكســـــــــب

ــــــل  المجتمــــــع فــــــي وٕادمــــــاجهم مــــــثلهم مث

 فـــرض..  اإلجهـــاض إباحـــة.. األســـویاء

 فــي والمــرأة الرجــل بــین المطلقــة المسـاواة

 فـــــوارق ألیـــــة مراعـــــاة دون شـــــيء، كـــــل

 هـــذه بنـــود بتطبیــق الـــدول إلـــزام.. بینهمــا

 نهایـــــــــة فـــــــــي كـــــــــامالً  تطبیقـــــــــاً  الوثیقـــــــــة

 المخــــــــــــــاطر بعــــــــــــــض هــــــــــــــذه.. ٢٠٣٠

 التنمیــــة خطــــة تمثلهــــا التــــي االجتماعیـــة

ـــــــــى مجتمعاتنـــــــــا  ٢٠٣٠ المســـــــــتدامة عل

  التفاصیل ...العربیة واإلسالمیة

  
  

  

  
  محمود سیدة أ.

 التنمیــــــــة" وثیقــــــــة أن مـــــــن الــــــــرغم علـــــــى

 میثــــاق" بأنهـــا نفســــها تصـــف" المســـتدامة

 الحـــــــــادي القــــــــرن فــــــــي واألرض للنــــــــاس

 بطریقــــــــــة دراســــــــــتها أن إال ،"والعشــــــــــرین

 العدیــد بهــا أن لنــا تكشــف متأنیــة منهجیــة

 األســـرة، لتـــدمیر تكفـــي التـــي األلغـــام مـــن

 بـل للمجتمعـات انهیـار مـن ذلك یتبع وما

 نتنــاول وســوف .بأســره البشــري وللمجتمــع

 األلغــام هــذه مــن واحــًدا المقــال هــذا عبــر

 بــــدثارات تســـربل وٕان بالوثیقـــة، الموجـــودة

 ترویجـــه، ُبغیـــة براقـــة؛ وشـــعارات جوفـــاء،

 الــدول قبـل مـن وبخاصــة تمریـره، وتیسـیر

 الصـــــــحة مصـــــــطلح: "وهـــــــو المحافظــــــة،

  التفاصیل ..".واإلنجابیة الجنسیة

  دة ظ  اة 3

https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/316355598973218/
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/299686584037222/?_rdc=1&_rdr
https://drive.google.com/file/d/14K_Il4T8dka12BcJ1R7tlmpDMRFgW0V1/view?fbclid=IwAR0VweIbuUzE0qCd-LyJjBGzPDSq99J31Fz6zJtpYZ-w3TfnYJvase4zWO0


    

  

 

  

مـن المتوقـع أن ، إال أنـه مة للدول األعضاء في األمـم المتحـدةلزِ غیر مُ  "٢٠٣٠ لتنمیة المستدامة"ا أن أجندةعلى الرغم من 

ـــأثیر عمیـــق ـــة  یكـــون لهـــا ت ـــا بعـــض النمـــاذج لتطبیـــق خطـــة التنمی ـــدول، ونرصـــد هن فـــي سیاســـات وتشـــریعات وممارســـات ال

   المستدامة فیما یتعلق بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة.
        

  

 القـدم لكـرة بطولة أول".. تجمعنا الكرة"

   بالسعودیة النسائیة

  

  

 الیــــــوم موضــــــوع".. المــــــرأة تمكـــــین"

 ٢٠١٩ لعام العالمي البحري

        

  

 النوع مؤشرات في التقدم رصد.. مصر

  )انفوجراف( االجتماعي

  

  

 الجـــــرس تقـــــرع.. البحـــــرین بورصـــــة

  العمل  في الجنسین بین للمساواة

        

  

 للمســـاواة تحویلیـــة تغییـــرات.. الكویـــت

  المرأة وتمكین الجنسین بین

  

  

ــــــق ..وحــــــدة ــــــین المســــــاواة لتحقی  ب

  المصریة" العاملة القوى" بـ الجنسین

        

  

 أهــــــداف إدراج مناقشــــــة.. الســــــعودیة

  المناهج في المستدامة التنمیة

  

  

  

 المـــرأة مشـــاركة بزیـــادة یلتـــزم األردن

  العاملة القوة في

        

  

 النـــــــوع" تـــــــدمج المغربیـــــــة الحكومـــــــة

  المستدامة التنمیة في" االجتماعي

  

  

 بــــین للتــــوازن دلیــــل أول.. اإلمــــارات

  العالم في الجنسین

        

 علیهـــــا تــــتحفظ التــــي القضــــایا أهــــم مــــن

 اإلســـــالمیة والمنظمــــات العلمــــاء هیئــــات

: ٢٠٣٠ المســـــتدامة التنمیـــــة أجنـــــدة فـــــي

 الصـــحة خـــدمات إتاحـــة علـــى اإلصـــرار

 مسـتوى علـى للجمیـع واإلنجابیة الجنسیة

ــــــة أو لعمــــــر اشــــــتراط دون عــــــالمي  للحال

 جنســــیاً  الشــــواذ حقــــوق وٕاقــــرار زواجیــــة،ال

) النـوع( مسـاواة" علـى اإللحـاح خالل من

ــــــــدر، ــــــــة الجن ــــــــر المطالب  منظومــــــــة بتغیی

 أنهــا بــدعوى األســرة تحكــم التــي القــوانین

 التســـاوي مبـــدأ لتطبیـــق"  تمییزیـــة قــوانین"

 األجنـــدة لتطبیـــق الدولیـــة اإللزامیـــة التـــام،

... ٢٠٣٠ عـــــــــــــــام بحلــــــــــــــول الجدیــــــــــــــدة

  التفاصیل

    4دة ظ  اة

https://drive.google.com/open?id=1ghr7p-5NheHkUaT3IZoBgQ6vJjf-NOtX
https://drive.google.com/open?id=1u4V1uFnJNcLzv5w82xSP99vjUhJiObNF
https://drive.google.com/open?id=1XGgI4woIblEM2MMg9dFWorCKKW7XhWuw
https://drive.google.com/open?id=1h32lll4BQ_GGZNyBM0Jl0W6e_67SmLzy
https://drive.google.com/open?id=1OvBl2ED0Dg6kFUlpJ5aF7eyX1rgJ4E-H
https://drive.google.com/open?id=1aVDCJbLdp8lMTuaPbv8O2T0113-892h7
https://drive.google.com/open?id=1zpnwc_hedGO-Vu0GMNkwz-u-nmob9fu_
https://drive.google.com/open?id=1Wijebqx8yNyn_89qVl0YfF1h76JNQox-
https://drive.google.com/open?id=1Be1PjDG_R8NxvSNevswYk-w04r_GF3Y8
https://drive.google.com/open?id=1xe9FNaUsDsM1kEp-vwO9yjLdptB7GD0G
https://drive.google.com/open?id=1Lg8SM5gDcw8iDfLK4oXMnzRS62HoURed


  

  

  

    

 التنمیــــــــــة وثیقــــــــــة تطرحــــــــــه مــــــــــا أمــــــــــام

 األمـــم یطالـــب االتحـــاد فـــإن المســـتدامة،

 بــــاحترام لهــــا التابعــــة والهیئــــات المتحــــدة

 القیمیـــــــــة والمنظومـــــــــات الشـــــــــعوب إرادة

 ویــــدعو إلیهــــا، تســــتند التــــي واألخالقیــــة

ــــــى اإلســــــالمیة الــــــدول  موقــــــف اتخــــــاذ إل

ــــــــائق إزاء وحاســــــــم موحــــــــد ــــــــة الوث  الدولی

 والطفــــــــل، والمــــــــرأة بالســــــــكان المتعلقــــــــة

 الشــــریعة مـــع یتعـــارض مــــا كـــل ورفـــض

 الوطنیــــــة، والســــــیادة الغــــــراء اإلســــــالمیة

 خطــوات باتخــاذ المتحــدة األمــم ویطالــب

 عـن الحقیقـي العنـف لرفـع وعملیـة؛ جادة

 التــي المنــاطق كــل فــي والفتیــات النســاء

 والحــــــــــــرق، للقتـــــــــــل، فیهـــــــــــا یتعرضـــــــــــن

 واالغتصـــــــــاب والتعـــــــــذیب، واالعتقـــــــــال،

  التفاصیل ...الممنهج

  

  
   أ. سیدة محمود   

 الرأســمالیین كبــار جــرائم عــن الحــدیث إن

 فـي التوسـع فـي أحـرار وهم ،شرحه یطول

ــــة ــــؤدي و  أمــــوالهم، رؤوس تنمی ــــد ت ــــي ق الت

 لكــــــن الشـــــعوب، دمـــــاء امتصـــــاصإلـــــى 

منظمـــة األمـــم  تطویـــع فـــي یكمـــن الخطـــر

والتـــي مـــن المفتـــرض – المتحـــدة وهیئاتهـــا

 العــــــالم،وشــــــعوب  دول كــــــل تمثــــــل أنهــــــا

 -الــــدولیین واألمــــن الســــلم إرســــاء وهــــدفها

ــــة لخدمــــة ــــة حفن  الغــــرب أغنیــــاء مــــن قلیل

 ال وبصـورة ،الشـعوب جمیـع حساب على

 تنمیـة نغمـة على العزف فیها یتم أخالقیة

 ،وانتشــالها مــن الفقــر والجــوع المجتمعــات

 تنمیـة هـو الواقـع أرض علـى یـتم مـا بینما

  التفاصیل ...طفق األغنیاء هؤالء أموال

 

  

 

  
  

 منیر فاشةد. 

 عبــــر- كلمــــة فــــي التفكــــر الصــــعب مــــن

 النـــــاس احتقـــــار مـــــن انطلقـــــت -التـــــاریخ

 قبـــوالً  والقـــت والحضـــارات، والمجتمعـــات

 كلمـــة القتـــه مـــا قـــدر ونجاحـــاً  واحتضـــاناً 

ـــــــــر تبعهـــــــــا ثـــــــــم !تنمیـــــــــة  التنمیـــــــــة" تعبی

 حالـــة لیعّمــق ســـنة؛ ٤٠ بعــد "المســتدامة

ـــــي التخـــــدیر ـــــا مـــــا الت  غیـــــر نعیشـــــها زلن

 حصـل الـذي بالتخریـب آبهـین وال واعـین

  .شتى أصعدة على یحصل یزال وما

 علــى "المســتدامة التنمیــة" تعبیــر ینطــوي

ـــي، تنـــاقض  فـــي شـــيء یوجـــد ال إذ داخل

 الوحیــدة األشــیاء .باســتدامة ینمــو الحیــاة

 ســنة المـائتي خـالل باسـتدامة نمـت التـي

 الحیـاة وتخریب األسلحة، :هي الماضیة

 لــــــرأس األســــــي والتــــــراكم الجــــــوهر، فــــــي

  التفاصیل ...المال

  دة ظ  اة 5

https://drive.google.com/open?id=10Pj_7aFwiE3ZonZNhGbi9xp74oP4Uzgp
https://drive.google.com/file/d/1s1jldHttW1xXDqNlRgu75R3jDfAd4-dV/view?fbclid=IwAR3Y9WlOgqMhaB25yWNW5QHeqM-YePZiisF8vAURQ6yiJcFWQziq-DVYRm4
https://drive.google.com/file/d/1eQl1nh7WWbAd_gWNF6xuAXUhy7x17fKT/view



