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 مطالب تفصیلی فهرست

 سخن ناشر

 مطالب یفهرست اختصار

 مقدمه

 داریو اهداف توسعه پا ییاز حقوق زنان روستا تیحما یمفهوم و مبان :فصل اول

 ییت از حقوق زنان روستایحما یگفتار اول: مفهوم و مبان

 ییمبحث اول: مفهوم حقوق زنان روستا

 ییزنان روستا فیالف ـ تعر

 ییزنان روستا یو فرهنگ ی، اجتماعیب ـ حقوق اقتصاد

 ییزنان روستا یاسیو س یج ـ حقوق مدن

 ییاز حقوق زنان روستا تیحما لیو دال یمبحث دوم: مبان

 یالف ـ اصل کرامت انسان

 ریپذبیاز اقشار آس تیب ـ اصل حما

 ضیو منع تبع یج ـ اصل برابر

 ییاز حقوق زنان روستا تیحما لید ـ دال

 ییو توجه به زنان روستا داریاهداف توسعه پا یریگ شکل خچهیگفتار دوم: تار

 داریتوسعه پا یهاآرمان ییمبحث اول: شناسا

 توسعه ندیفرا یگرفته در راستاالف ـ اقدامات صورت

 2015تا  2000هزاره ملل متحد  هیب ـ اعالم

 2030-2015از  داریج ـ اهداف توسعه پا

 ونسکوی 2030د ـ سند 

 داریاهداف توسعه پا اقیدر س ییحقوق زنان روستا نییه ـ تب

 یو داخل یدر سطح جهان داریمبحث دوم: موانع تحقق اهداف توسعه پا

 داریبه اهداف توسعه پا یابیدست ریرو در مسشیپ یهاالف ـ چالش

 رانیا یدر روستاها داریتوسعه پا ریب ـ موانع موجود در مس

در پرتو اهداف  ییزنان روستا یو فرهنگ یاز حقوق اجتماع تیحما یها چالش م:فصل دو

 داریتوسعه پا

 ییاز بهداشت و سالمت زنان روستا تیگفتار اول: موانع حما



در  ییزنان روستا یبرا یو درمان یخدمات بهداشت نیتأم ریموانع موجود در مس یمبحث اول: بررس

 یالمللنیو ب یسطح مل

 بهداشت و سالمت نةیدرزم ییزنان روستا یروشیالف ـ مشکالت پ

 رانیدر ا ییزنان روستا یو درمان یب ـ معضالت بهداشت

 ییسطح سالمت و بهداشت زنان روستا یمبحث دوم: عوامل مؤثر در ارتقا

 داریبه هدف سوم و ششم توسعه پا باتوجه یمات درمانها در بهبود خد الف ـ ابتکارات دولت

 رانیدر ا ییزنان روستا یو درمان یبهداشت نةیگرفته درزمصورت یهاتیب ـ فعال

 ییسطح سالمت زنان روستا یمؤثر در ارتقا یها شنهادیج ـ پ

 ییاز آموزش زنان روستا تیحما یهاگفتار دوم: چالش

 ییزنان روستا یآموزش تیمبحث اول ـ عوامل مؤثر بر محروم

 ییبر آموزش زنان روستا یدرآمدشیالف ـ پ

 ییفقر بر سطح سواد زنان روستا ریب ـ تأث

 دختران لینسبت به تحص یتیجنس ضیج ـ تبع

 ییآموزش زنان روستا ریموانع موجود در مس رید ـ سا

 رانیدر ا ییزنان روستا یآموزش یهاتیه ـ محروم

 داریبه هدف چهارم سند توسعه پا باتوجه یمبحث دوم ـ اقدامات مؤثر بر تحقق اهداف آموزش

 ییها به آموزش زنان روستاها و سازمان الف ـ توجه دولت

 ییزنان روستا یآموزش طیبهبود شرا یدر راستا رانیگرفته در اب ـ اقدامات صورت

 ها شنهادیج ـ راهکارها و پ

در پرتو سند اهداف توسعه  ییزنان روستا یاز حقوق فرهنگ تیحما یهاگفتار سوم: چالش

 داریپا

 ییزنان روستا یفرهنگ یهایژگیو یمبحث اول ـ بررس

 االف ـ مفهوم فرهنگ در سطح روست

 ییزنان روستا یفرهنگ بر جوانب مختلف زندگ راتیب ـ تأث

 یفرهنگ طیشرا یبهساز ریج ـ موانع موجود در مس

و دوازدهم  ازدهمیبه هدف  باتوجه ییزنان روستا یاز حقوق فرهنگ تیحما یهانهیزم :مبحث دوم

 داریسند توسعه پا

 ییزنان روستا یاز حقوق اجتماع تیحما ریموانع موجود در مس ریسا :گفتار چهارم

 ییزنان روستا یزندگ تیمهاجرت بر وضع ریتأث :مبحث اول

 مهاجرت و علل آن دهیالف ـ مفهوم پد



  

 ییزنان روستا یمهاجرت بر روند زندگ ریب ـ تأث

 داریبه توسعه پا مهاجرت باتوجه دهیج ـ عوامل مؤثر درجهت کاهش پد

 ست خانوارسرپر ییمشکالت زنان روستا :مبحث دوم

 سرپرست خانوار ییزنان روستا یتوانمندساز ریالف ـ موانع موجود در مس

 سرپرست خانوار ییزنان روستا طیب ـ عوامل مؤثر درجهت بهبود شرا

 داریبر اهداف توسعه پا دیبا تأک ییزنان روستا  یحقوق اقتصاد یها چالش: فصل سوم

 داریتوسعه پا یدر راستا ییکار منصفانه زنان روستا طیحق بر اشتغال و شرا :گفتار اول

 اشتغال زنان در توسعه روستا ریو تأث تیدامنه فعال :مبحث اول

 اشتغال زنان بر توسعه روستا ریالف ـ تأث

 داریبه هدف هشتم اهداف توسعه پا باتوجه ییب ـ عوامل مؤثر بر بهبود اشتغال زنان روستا

 ییکار منصفانه زنان روستا طیج ـ شرا

 یالمللنیو ب یدر سطح مل ییکار و اشتغال زنان روستا طیمشکالت مح یمبحث دوم: بررس

 ییط کار و اشتغال زنان روستایالف ـ موانع مح

 ییکار منصفانه زنان روستا طیشرا جادیاشتغال و ا نةیها درزم دولت یبرخ تیب ـ وضع

 ییکار منصفانه زنان روستا طیاشتغال و شرا نةیدرزم رانیا تیج ـ وضع

 ییزنان روستا یکشاورز یهاتیاز فعال تیحما یهاگفتار دوم:  چالش

 یدر توسعه کشاورز ییزنان روستا ریو تأث تیمبحث اول: دامنه فعال

 یو کشاورز یاقتصاد یهاتیدر فعال ییالف ـ سهم زنان روستا

 داریسند توسعه پابه هدف دوم  باتوجه ییغذا تیب ـ سالمت و امن

 رانیزنان در ا یکشاورز تیج ـ وضع

 داریبه اهداف توسعه پا باتوجه یعنوان فعاالن توسعه کشاورز مشکالت زنان به یمبحث دوم: بررس

 ییزنان روستا یکشاورز یها تیفقر بر فعال ریالف ـ تأث

 ییزنان روستا یکشاورز یهاتیموانع موجود بر سر راه فعال ریب ـ سا

 زنان یرزدر حوزه کشاو رانیا یگذاراستیج ـ س

به هدف دوم  باتوجه ییزنان روستا یبهبود کشاورز یدر راستا یالمللنیب یهاسازمان تید ـ حما

 داریتوسعه پا

 داریبه اهداف توسعه پا باتوجه ییزنان روستا ینیو کارآفر یمال یهاچالش :گفتار سوم

 ییزنان روستا یمال یها چالش :مبحث اول

 ییزنان روستا تیالف ـ حق مالک

 داریبه هدف اول توسعه پا باتوجه ییب ـ فقر و زنان روستا



 ییان روستازن ینیکارآفر ریمبحث دوم: موانع موجود در مس

 ینیالف ـ مفهوم کارآفر

 ییزنان روستا ینیکارآفر یهاب ـ چالش

 ییزنان روستا ینیکارآفر ندیشده در فراارائه یج ـ راهکارها

 رانیدر ا ییزنان روستا ینید ـ کارآفر

 داریاهداف توسعه پا  یدر راستا ییزنان روستا و مشارکت  یتوانمند :فصل چهارم

 ییزنان روستا یگفتار اول: توانمند

 ییزنان روستا یروشیو موانع پ یمبحث اول ـ مفهوم توانمندساز

 یالف ـ مفهوم توانمندساز

 ییزنان روستا یتوانمندساز لیب ـ دال

 ییزنان روستا یتوانمند یمؤثر در راستا یمبحث دوم: راهکارها

 داریبه هدف پنجم سند توسعه پا ها باتوجهها و سازمان دولت یالف ـ ابتکارات برخ

 ییزنان روستا یو توانمند رانیب ـ ا

 ییوستازنان ر یبهبود توانمندساز یدر راستا ییها شنهادیج ـ راهکارها و پ

و  ی، اجتماعیاقتصاد یهایریگمیدر تصم ییگفتار دوم: ضرورت مشارکت زنان روستا

 یاسیس

 ییو موانع مشارکت زنان روستامبحث اول: مفهوم 

 ییالف ـ مفهوم مشارکت زنان روستا

 ییزنان روستا یاسیو س یمشارکت مدن ندیفرا یروشیموانع پب ـ 

 ییمبحث دوم: عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستا

 داریبه اهداف توسعه پا باتوجه یالمللنیب یهاها و سازمان از دولت یالف ـ ابتکارات برخ

 ییتحقق حق مشارکت زنان روستا نةیدرزم رانیاب ـ اقدامات 

 ها شنهادیج ـ راهکارها و پ

 جهینت
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The Rights of Rural Women 

in Light of 

Sustainable Development Goals (2015-2030) 

 

 

 

 

 

 
by 

Dr. Reza Eslami 

Shahid Beheshti University 

& 

Zahra Sadat Khalili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehran - 2019 




