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عالن ومنهاج عمل بيجينالمسار التاريخي السابق إل

نةسالمتحدةلألممالعامةالجمعيةأعلنتها:1975▪

.للمرأةدولية

للمرأةالمتحدةاألممعقد:(1976-1985)▪

اءالقضفاقيةإتالعامةالجمعيةتمدتإع:1979▪

ريانهاسبدأالتيالمرأة،ضدالتمييزأشكالجميععلى

1981عامفي

قييموتالستعراضالعالميالمؤتمرعتمدأ:1985▪

ةوالتنميالمساواة:للمرأةالمتحدةاألممعقدمنجزات

وضللنهةيالتطلعنيروبياستراتيجياتوالسلم

.2000عامبحلولتنفيذهايتمأنعلىبالمرأة،

مؤتمر المكسيك 
(1975)

مؤتمر كوبنهاجن 
(1979)

(1985)مؤتمر نيروبي 

(1995)مؤتمر بيجين 
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معلومات أساسية

خالل المؤتمر العالمي 1995تم اعتماد اعالن ومنهاج عمل بيجين في عام ▪
.الرابع المعني بالمرأة 

للجمعية العامية لألمم المتحدة 23أعيد التأكيد عليه خالل الدورة االستثنائية ▪
.2000في عام 

.والفتياتيشكل اطارا عالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء▪
النات ال يرتب إعالن ومنهاج عمل بيجين التزاماٍت قانونية شأنه شأن اإلع▪

األخرى، إال أنه تضمن مبادئ وأهدافاً وردت على هيئة أحكام في معاهدات 
.ملزمة للدول األطراف فيها

مات يدعو الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما في ذلك المنظ▪
مجال 12غير الحكومية والقطاع الخاص الى اتخاذ إجراءات استراتيجية في 

.من مجاالت االهتمام الحاسمة
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عالن ومنهاج عمل بيجينإ

اإلعالن▪

الدولالتزاماتعلىالتأكيدالواقع،توصيف:الديباجة▪

العملمنهاج▪

المهمةبيان:األولالفصل▪

العالمياإلطار:الثانيالفصل▪

الحاسمةاالهتماممجاالت:الثالثالفصل▪

االستراتيجيةواإلجراءاتاألهداف:الرابعالفصل▪
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يؤكد على

المساواةتحقيقفيالفقرتأثير▪

والسالموالتنميةالمساواةمنظومةترابط▪

الجزءاباعتبارهاوالطفلةللمرأةاإلنسانلحقوقالكاملاإلعمالضمان▪

.إلنسانيةاوالحرياتالحقوقباقيعنالفصلأوالتصرفأوالتجزئةيقبل

مترابطةعناصرالبيئةوحمايةاالجتماعيةوالتنميةاالقتصاديةالتنميةإن▪

ً بعضهايعزز ماميضالذياإلطارهيالتيالمستدامةالتنميةفيبعضا

.البشرلجميعأرقىحياةنوعيةلتحقيقجهودمننبذله

ً يتطلبالعملمنهاجنجاحضمان▪ ً التزاما الحكوماتجانبمنقويا

.الصعدجميععلىالدوليةوالمؤسساتوالمنظمات
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(1)من الغايات : عالن ومنهاج عمل بيجين إ

ية،األساسوالحرياتاإلنسانحقوقبجميعوالطفلةالمرأةتمتعضمان▪

والحريات؛الحقوقهذهانتهاكضدفعالةتدابيرواتخاذ

المرأةدضالتمييزأشكالجميععلىللقضاءالالزمةالتدابيرجميعاتخاذ▪

والطفلة،

إلىالراميةاإلجراءاتجميعفيالكاملةالمشاركةعلىالرجالتشجيع▪

المساواة؛تحقيق

لها،عملالفرصتوفيرذلكفيبماللمرأة،االقتصادياالستقاللتعزيز▪

المستمرالفقرعبءعلىوالقضاء

البشرعلىتتركزالتيالمستدامةالتنميةتعزيز▪
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(2)من الغايات : عالن ومنهاج عمل بيجين إ

والسعيبالمرأةالنهوضأجلمنالسالملكفالةإيجابيةخطواتاتخاذ▪

ً الحثيث، السلمحركةفيالمرأةتؤديهالذيالرائدبالدوراعترافا

عليه؛والقضاءوالفتاةالمرأةضدالموجهالعنفأشكالجميعمنع▪

ةوالرعايالتعليمعلىالحصولفيوالرجلالمرأةبينالمساواةضمان▪

ةالجنسيالصحةوتحسينالمجالينهذينفيمعاملتهماوفيالصحية

تعليم؛منعليهتحصلماوكذلكللمرأة،واإلنجابية

عقباتيواجهنالالتيوالفتياتالنساءجميعتمتعلضمانالجهودمضاعفة▪

عرقيالاألصلمثلعواملبسبببهنوالنهوضتمكينهندونتحولمتعددة

كونهنلأواإلعاقة،أوالدينأوالثقافةأواإلثنياالنتماءأواللغةأوالسنأو

ً األصليين،السكانمن .األساسيةتوالحريااإلنسانحقوقبجميعكامالً تمتعا
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(12)االهتمام الحاسمةتالمجا: إعالن ومنهاج عمل بيجين

عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة-ألف

تعليم المرأة وتدريبها-باء

المرأة والصحة-جيم

العنف ضد المرأة-دال

المرأة والنزاع المسلح-هاء

المرأة واالقتصاد-واو

المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار-زاي

اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة -حاء

حقوق االنسان للمرأة-طاء

المرأة ووسائط االعالم-ياء

المرأة والبيئة-كاف

الطفلة-الم



متابعة التقدم المحرز



Page 11

متابعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

مسخكلالعملومنهاجاإلعالنتنفيذفيالمحرزالتقدماستعراضيتم▪
تقدمهاالتيةالتجميعيوالتقاريرالبلدان،تقدمهاالتيالتقاريرخاللمنسنوات،
النهائيروالتقريالوطنية،التقاريرأساسعلىالمتحدةلألمماإلقليميةاللجان
.المرأةوضعلجنةإلىالعاماألمينيقدمهالذي

،2000األعواممنكلفياستعراضاتأربعةإجراءاالنحتىتموقد▪
2005،2010،2015

بتمكينميالعالااللتزامتعززختاميةوثيقةاستعراضعمليةكلعنوانبثق▪
المقبلةالخمسللسنواتالعملأولوياتوتحددوالفتيات،النساء
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مراجعة الوطنية الشاملةالمتعلقة بالاألهداف

د التحديات التي وتحديبيجين منذ خمسة سنوات التقدم المحرز في تنفيذ تقييم ▪

.ظهرت

يات لمواجهة ح اإلستراتيجيوتوضد الثغرات والعوائق ياإلنجازات وتحدتقييم ▪

.  هذه الثغرات والتحديات

تجديد االلتزام وتوضيح مجموعة اإلجراءات ذات األولوية، مع الجداول ▪

.    الزمنية والجهات الفعالة والموارد الالزمة لتنفيذها
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20+لمحة عن التقرير العربي الموحد في استعراض بيجين 

ً سياساتهاالعربيةالدولبعضعدلت▪ وبخاصةدوليةالاالتفاقياتتجاهايجابيا
أومامباالنضكانسواءالمرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقية
نضمتواالتحفظاتجميعبازالةأوالموادبعضعلىالتحفظاتبعضبرفع
الخوالطفلوالمرأةاالنسانبحقوقمتعلقةاخرىاتفاقياتالىعربيةدول
المجفيتشريعيةوتعديالتجديدةقوانينسنعدهعربيةدولشهدت▪

منمايةوالحالعقوباتوقوانينالشخصيةواالحوالالعمل،قوانينفيالمساواة
الخيةالسياسوالمشاركةبالبشراالتجارومكافحةالجنسيةقوانين،العنف

للجميع،مالتعليالزاميةالجنسين،بينالنوعيةالفجوةتقليصعلىالعمل▪
لتكويناوبرامجاألميةمحومشاريعوتوسيعوتطويراالتعليمياألداءتحسين
عليمالتالزاميةمبدأالبلدانمنالعديداعتماداالناث،تسربلمكافحةالمهني

الخ....ومجانيتهاالساسي
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20+لمحة عن التقرير العربي الموحد في استعراض بيجين 

طويرتواألمومةالتوليدظروفتحسينالصحية،التوعيةمجالفيتقدم▪

.ابيةاإلنجالصحةتحسينخدماتاألمهات،وفاةاسبابلخفضاستراتيجيات

،الدخلمحدوداتاالعمال،والسيماوريادةالمرأةتمكينلدعممبادرات▪

للتمكينانونيةالقالبيئةتعزيزللدخل،مدرةمشروعاتفيللبدءتيسيراتتقديم

الخ...المرأةومهاراتقدراتلتطويرمراكزوانشاءللمرأةاالقتصادي

لهذهيكيةالتشبالقدراتوتطويرالمرأةلجمعياتوالفنيالماديالدعمتقديم▪

الخ...الجمعيات

حبوانساالجتماعيالنوعقضايالمراعاةالميزانياتلتصويبعدةجهود▪

الخ...والمتابعةالتخطيطجهودعلىذلك
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التحديات التي برزت في التقرير السابق

اقوالعروليبياواليمنوسوريافلسطين،)واللجوءالمسلحةالنزاعات▪

(والسودان

يلالتمومحدوديةالتشريعية،االصالحاتبطء)المؤسساتيةالتحديات▪

(الداخليةالسياسيةالخالفاتالنوع،لقضاياالحكومي

الخاصةوالتشريعاتالمعاييرمعالمجتمعتجاوبوضعفالثقافيةالبيئة▪

اإلعالميالخطابونمطيةبالمرأة

المناطقيةوالفوارقالفقر▪



المذكرة التوجيهية

لتابعة مسار إعداد التقرير الوطني وتقديمه إلى اللجان اإلقليمية ا

لألمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة
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ال تزال األهداف ذاتها

د التحديات التي وتحديبيجين منذ خمسة سنوات التقدم المحرز في تنفيذ تقييم ▪

.ظهرت

يات لمواجهة ح اإلستراتيجيوتوضد الثغرات والعوائق ياإلنجازات وتحدتقييم ▪

.  هذه الثغرات والتحديات

تجديد االلتزام وتوضيح مجموعة اإلجراءات ذات األولوية، مع الجداول ▪

.    الزمنية والجهات الفعالة والموارد الالزمة لتنفيذها
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+  ن بيجي)الدروس المستفادة من االستعراض الشامل السابق 

20)

يفيةالكفقطوليسالكميةوالتحليالتبالبياناتاالهتمامايالءأهمية▪

.المقارنةألغراض

وعدمةاالرشاديالوثيقةفيالمحددةالتساؤالتعلىباإلجابةااللتزامأهمية▪

.المحتوىفيواالسهابالتقاريرفياالطالة

الهدف)2030أجندةوتقييملمتابعةالوطنيةاآللياتمخرجاتمناالستفادة▪

5)



Page 19

25+بيجين

مستوى المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المن بين اإلضافات التي جاءت بها 

مقارنة بالمذكرة التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية ( 25+بيجين )الوطني

(:20+بيجين)

بالحقائق واألدلة النتائج ومدعمة أن تكون مبنية على ▪

وليس األنشطة والعملياتالتغيير واألثر علىأن تسلط الضوء ▪

صدها للتحديات التي سيتم رآليات وحلول مبتكرة بعيدة عن النمطية أن تَوجد ▪

وقياس على  متابعة تنفيذ هذه الحلولقادرة مسؤوليات آليات وتَرتب أن تقترح ▪

أثرها 



التقاطعات بين إعالن 

ومنهاج عمل بيجين 

وخطة عمل التنمية 

المستدامة لعام 

2030
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ة الى القضاء على الفقر وخفض أوجه انعدام المساوا2030تهدف خطة عام ▪

.  سالمالمتعددة والمتقاطعة والتصدي لتغير المناخ وإنهاء النزاع واستدامة ال

اتفاقية واستنادا إلى االلتزامات والمعايير المتضمنة في ومنهاج عمل بيجين و▪

فإن ،(السيداو)األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

:تتخذ موقفًا واضحا2030خطة عام 

لن تكون التنمية مستدامة اال إذا كانت على قدم المساواة لكل من النساء 

ود والرجال، ولن تصبح حقوق المرأة حقيقة ً واقعة إال إذا كانت جزءا من الجه

.  تراماألعم لحماية الكوكب وضمانا أن يستطيع جميع البشر العيش بكرامة واح

ميع هدفًا محدًدا للمساواة بين الجنسين وتمكين ج2030وتخصص خطة عام ▪

وتتقاطع المقاصد ( من أهداف التنمية المستدامة5الهدف )النساء والفتيات 

.الفرعية لهذا الهدف مع محاور منهاج عمل بيجين اإلثني عشر

2030المساواة بين الجنسين في خطة عام 
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الجدول الزمني المقترح للمراجعات الشاملة

هية التوجيللمذكرةإصدار هيئة األمم المتحدة للمرأة ولجان األمم المتحدة اإلقليمية :2018في سبتمبر عام ▪
للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني

بدء عملية التخطيط داخل الحكومة، بما في ذلك إنشاء لجان ومجموعات :2018سبتمبر إلى ديسمبر عام ▪

عمل، والتواصل األولي مع الجهات المعنية؛ وعملية التخطيط التي بدأتها الجهات المعنية

بعد اإلطالق الرسمي لعملية المراجعة الوطنية الشاملة من قِبل رئيس :2019يناير إلى مايو عام ▪

الحكومة، تتم المشاورات وأنشطة الجهات المعنية بالتوازي مع إعداد التقرير الوطني/الدولة

متحدة تقديم تقرير وطني إلى لجنة األمم المتحدة اإلقليمية المعنية وهيئة األمم ال:2019مايو عام 1في ▪

للمرأة

مع تقوم لجان األمم المتحدة اإلقليمية بتنظيم مشاورات إقليمية: 2019اعتباًرا من أبريل إلى سبتمبر عام ▪

الجهات المعنية المتنوعة

. فيذعرض واضح للتقرير الوطني على المستوى القطري، يليه أنشطة التن:2019مايو إلى أكتوبر عام ▪

للجان اإلقليمية االنتهاء من جميع التقارير الوطنية التي تم الشروع فيها وتقديمها إلى ا: أيًضا، حسب االقتضاء)

(وهيئة األمم المتحدة للمرأة

االجتماعات الحكومية الدولية اإلقليمية  : 2020فبراير عام /2019نوفمبر عام /أكتوبر▪

الدورة الرابعة والستون للجنة وضع المرأة:2020مارس ▪

الحكومة  /، بمشاركة رئيس الدولة25+االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن بيجين :2020سبتمبر ▪
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(1)اإلعداد المؤسسي واالتصاالت

القيادة▪
.على صعيد الحكومة ككل-

مع رئيس اآللية الوطنية (الحكومة/رئيس الدولة)تحت اشراف أعلى هرم السلطة -

.للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

النهج الشامل لجميع الكيانات الحكومية والتنسيق بينها▪
لجنة أو مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات، يرأسها رئيس اآللية الوطنية إرساء -

.للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

. لسلطات الحكومية المحلية والبلديةمساهمة ا-

.  الحكومة بمناقشة المراجعة مرة واحدة على األقل/قيام مكتب رئيس الدولة-

لمسؤولة امثل تلك التعاون وتحقيق المواءمة مع الترتيبات المؤسسية القائمة األخرى، -

أو إعداد التقارير بموجب المعاهدات 2030عن تنفيذ خطة عمل التنمية المستدامة لعام 

.الدولية لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها
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(  2)اإلعداد المؤسسي واالتصاالت

الوصول إلى البيانات▪
اءات حسب الجنس والعمر وعوامل وإحصالبيانات عالية الجودة والحديثة والمصنفةتقديم -

.على المستوى الوطنيشاملة معلومات لجنسانية أخرى 

.المكاتب اإلحصائية الوطنيةالتعاون مع-

النهج الشامل لجميع أطياف المجتمع والتعاون بينها▪
.التعاون والتشاور مع الجهات المعنية-

لية الوطنية اآل( ة)يستشكيل لجنة توجيهية وطنية أو ترتيبات مماثلة، والتي يقوم بعقدها رئ-

.   ة ومدخالتهاجهات المعنيللمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتمكين التبادل المنتظم مع ال

نشر المعلومات▪
طة ظمة حول األنشاإلعالن عن المراجعة الشاملة على المستوى الوطني، والتحديثات المنت-

.  ماعيةائل اإلعالم االجتالمقدمة، من خالل وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة، بما في ذلك وس
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(1)مشاركة الجهات المعنية المتعددة ومساهماتها

الجهات المعنية▪
انية الحقوق اإلنسمنظمات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات النسائية، والمدافعون عن-

.للمرأة

.المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، حيثما وجدت-

.تمييزكة من الالمنظمات التي تمثل النساء والفتيات الخاضعات ألشكال متعددة ومتشاب-

مجموعات النسائية، ولمنظمات التمثيلية األخرى، مثل النقابات، ومنظمات المساعدة الذاتيةا-

.الشباب، والمنظمات الدينية، والمنظمات المهنية

.  القطاع الخاص، بما في ذلك منظمات أصحاب العمل-

.األوساط األكاديمية-

.االعالموسائل -

المشاركة▪
.حمالت االتصاالت، بما في ذلك من خالل وسائل التواصل االجتماعي-

.منتديات المناقشة الوطنية ودون الوطنية والمحلية-

.اللقاءات المفتوحة، وغيرها من المنصات المناسبة-
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(2)مشاركة الجهات المعنية المتعددة ومساهماتها

اإلسهامات▪
ع إلى جميالممنهجوضع استراتيجية إلشراك الجهات المعنية المتعددة من أجل الوصول -

.  عةعملية المراجالجهات الرئيسية وإشراكها، فضالً عن حشدها ومساهماتها الملموسة في 

اط وسلجهات المعنية المختلفة، مثل القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية واألمساهمة ا-

ءاتها الل إجرااألكاديمية وغيرها، بشكل مباشر في تحقيق المساواة بين الجنسين من خ

.  الخاصة

األنشطة▪
الحفاظ على جدول لألنشطة، ومساهمات جميع الجهات المعنية، بما في ذلك التزاماتها-

.بإجراءات محددة، والتي تم جمعها واإلعالن عنها
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(3)مشاركة الجهات المعنية المتعددة ومساهماتها

على المستوى الوطنيدور منظومة األمم المتحدة▪
.المدخالت الفنية والدعمتقديم -

.لعقد اجتماع إلشراك الجهات المعنية ومشاركتهاالدعوة -

.  دعم جمع البيانات وتحليلها-

(مثال اإلسكوا)دور اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة▪

.  إجراء مراجعات إقليمية-

.ة الوطنيةتقديم الدعم الفني للدول األعضاء المعنية فيها في األعمال التحضيري-
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وطنيالتقرير الإعداد مسار 

.تحديد الجهة المسؤولة على اعداد التقرير الوطني▪

.لجنة أو مجموعة عمل مشتركة بين الوزاراتتحت اشراف عملية كتابة تقرير وطني▪

.الجهات المعنيةالتشاور مع ▪

فضل أن وي،فور االنتهاء من عملية المراجعةإطالق التقارير الوطنية بطريقة واضحة للغاية▪

.الحكومة/يكون ذلك من قِبل رئيس الدولة

.  نشر التقارير الوطنية على نطاق واسع▪

المتحدة التقارير الوطنية إلكترونيًا إلى هيئة األمم المتحدة للمرأة وإلى لجنة األممتقديم▪

.  (اإلسكوا)اإلقليمية المعنية



25+ االستعراض الدوري بيجين 

هيكل ومحتوى التقارير–المذكرة التوجيهية 



Page 30

هيكلية التقرير الوطني

:أنالوطنيةالتقاريرعلىينبغي

هذهفيرضهعسيتموالذىالتوضيحيةالمذكرةفيللتقريرالمقترحالتسلسلتتبع▪

.التشاوريةالورشة

:كالتاليتقسيمهميتمصفحة66الوطنيالتقريرطوليتعدىال▪

(صفحة1)المقدمة▪

(صفحات18و12بين)والعوائقوالتحدياتواإلنجازاتاألولويات:األولالقسم▪

42)عشراالثنيالحاسمةاالهتماممجاالتعبرالمحرزالتقدم:الثانيالقسم▪

(أقصىكحدصفحة

(أقصىكحدصفحات2)واإلجراءاتالوطنيةالمؤسسات:الثالثالقسم▪

(أقصىكحدصفحات4)واإلحصاءاتالبيانات:الرابعالقسم▪

الحاجةحسب:المرفقات▪

مستقبليةومبادراتخططتناقش▪

الستالرسميةالمتحدةاألمملغاتبإحدىتصاغ▪
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التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة : القسم الثاني

عشراالثنى

هاج عشر لمناالثنىيشمل هذا القسم التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة ▪

. عمل بيجين

ة أبعاد لتسهيل التحليل، تم تجميع مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر في ست▪

.  2030شاملة تسلط الضوء على محاذاة منهاج عمل بيجين مع خطة عمل عام 

عزز من ويهدف هذا النهج إلى تيسير التأمالت حول تنفيذ كال اإلطارين بطريقة ت▪

.  بعضها البعض لتسريع تحقيق التقدم لجميع النساء والفتيات
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التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق: البعد األول

:مجاالت االهتمام الحاسمة
المرأة والفقر❑

المرأة واالقتصاد❑

الحقوق اإلنسانية للمرأة❑
الطفلة❑

.والعمالةبأجرالعملفيالمرأةدور▪

زيزوتعالمنزليوالعملاألجرمدفوعةغيرالرعايةتوزيعإعادةأو/ومنالحدأو/وبـالعترافا▪

.والعملاألسرةبينالتوفيق

القطاععمالةتخفيضأوالعاماإلنفاقتخفيضمثلالعامة،الماليةأوضاعضبط/التقشفتدابير▪

.العام
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القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات : البعد الثاني

االجتماعية

:مجاالت االهتمام الحاسمة

المرأة والفقر❑

تعليم المرأة وتدريبها❑

المرأة والصحة❑

الحقوق اإلنسانية للمرأة❑

الطفلة❑

.القضاء على الفقر بين النساء والفتيات/لحد منا▪

.تحسين الوصول إلى الحماية االجتماعية للنساء والفتيات▪

.تحسين النتائج الصحية للنساء والفتيات▪

.تحسين نتائج ومهارات تعليم النساء والفتيات▪
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التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية: البعد الثالث

:مجاالت االهتمام الحاسمة

العنف ضد المرأة❑

الحقوق اإلنسانية للمرأة❑

المرأة ووسائل اإلعالم❑
الطفلة❑

لوية أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفي أي سياقات أو مواضع محددة، قد أعطيتها األو▪

.للعمل

.لتصدي للعنف ضد النساء والفتياتباالخاصة جراءاتاإل▪

.نع العنف ضد النساء والفتياتالخاصة بمستراتيجيات اال▪

كنولوجيا منع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له والذي تيسره التالخاصة بجراءات اإل▪

لصور التحرش الجنسي عبر اإلنترنت والمطاردة عبر اإلنترنت والمشاركة غير الرضائية ل)

.(الحميمة

لمرأة في أو التحيز ضد ا/أو التمييز و/معالجة تصوير النساء والفتيات والخاصة بجراءات اال▪

.وسائل اإلعالم

يواجهن إجراء تم تصميمه خصيًصا للتصدي للعنف ضد مجموعات معينة من النساء اللواتي▪

.أشكااًل متعددة من التمييز
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المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور : البعد الرابع

المساواة بين الجنسين

:مجاالت االهتمام الحاسمة

المرأة في السلطة وصنع القرار❑

اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة❑

الحقوق اإلنسانية للمرأة❑

المرأة في مجال اإلعالم❑
الطفلة❑

.تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرارالخاصة باإلجراءات والتدابير ▪

.ل اإلعالمزيادة تمكين المرأة من التعبير والمشاركة في صنع القرار في وسائالخاصة باإلجراءات ▪

الميزانية مراعية )نسبة الميزانية الوطنية المستثمرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ▪

(.لمنظور المساواة بين الجنسين

نسين التي يتم استثمارها في تعزيز المساواة بين الج( ODA)نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية متابعة ▪

.(الميزانية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين)وتمكين المرأة 

.استراتيجية أو خطة عمل وطنية سارية لتحقيق المساواة بين الجنسينوجود ▪

ولة إذا كانت د)خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ▪

، أو توصيات المراجعة الدورية الشاملة أو آليات حقوق اإلنسان األخرى التابعة لألمم (طرف

.التمييز ضد المرأة/المتحدة التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين

.مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسانوجود▪
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المجتمعات المسالمة التي ال يُهّمش فيها أحد: البعد الخامس

:مجاالت االهتمام الحاسمة
المرأة والنزاع المسلح❑

الحقوق اإلنسانية للمرأة❑

الطفلة❑

 يُهّمش إقامة السالم والحفاظ عليه، وتشجيع المجتمعات المسالمة التي الالخاصة بجراءات اال▪

.التنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمنفيها أحد من أجل 

وحلها زيادة قيادة المرأة وتمثيلها ومشاركتها في منع نشوب الصراعاتالخاصة باإلجراءات ▪

حاالت وإقامة السالم والعمل اإلنساني واالستجابة لألزمات، على مستويات صنع القرار في

.أو التي تشهد أزماتالمناطق الهشة الصراعات المسلحة وغيرها من النزاعات وفي 

ون اإلنساني تعزيز المساءلة القضائية وغير القضائية عن انتهاكات القانالخاصة باإلجراءات ▪

يرها من الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في حاالت النزاعات المسلحة وغ

.األعمال اإلنسانية أو االستجابة لألزمات

.لقضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناث وانتهاكهاباالخاصة إلجراءات ا▪
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الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصالحها: البعد السادس

:مجاالت االهتمام الحاسمة

الحقوق اإلنسانية للمرأة❑

المرأة والبيئة❑

الطفلة❑

.لبيئيةإدماج المنظورات واالهتمامات المتعلقة بالجنس في السياسات االخاصة باإلجراءات ▪

حد من دمج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج للالخاصة باإلجراءات ▪

.مخاطر الكوارث، ومقاومة المناخ والتخفيف من تأثيراته



شكرا


