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أهداف الجلسة

عاما بعد 25إعالن ومنهاج عمل بيجين على معرفة بمشاركين والمشاركات ال

قته عالالوطني صدوره والمراجعات الدورية على المستوى الدولي واإلقليمي و

.  2030بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 
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:العرض األول

إعالن ومنهاج عمل بيجين

وتقاطعه مع أهداف التنمية المستدامة
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عالن ومنهاج عمل بيجينالمؤتمرات السابقة ال

لنهوضلبالعملبيجينإعالنفيالدوليالمجتمعتعّهد،1995العامفي

لذيوابالمرأةالخاصالرابعالعالميالمؤترخاللذلكأتى.بالمرأة

:سبقه

1975المكسيكمؤتمر▪

1979كوبنهاغنمؤتمر▪

1985نيروبيمؤتمر▪
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ومنهاج عمل بيجينعالن السابق إلالمسار التاريخي 

.للمرأةدوليةسنةالمتحدةلألممالعامةالجمعيةأعلنتها:1975▪

للمرأةالمتحدةاألممعقد:(1976-1985)▪

مييزالتأشكالجميععلىالقضاءفاقيةإتالعامةالجمعيةتمدتإع:1979▪

1981عامفيسريانهابدأالتيالمرأة،ضد

األممعقدمنجزاتوتقييمالستعراضالعالميالمؤتمرعتمدأ:1985▪

للنهوضةيلعالتطنيروبياستراتيجياتوالسلموالتنميةالمساواة:للمرأةالمتحدة

.2000عامبحلولتنفيذهايتمأنعلىبالمرأة،
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نبذة: عالن ومنهاج عمل بيجين إ

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▪

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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: علىالتأكيد تم : عالن ومنهاج عمل بيجين إ

المساواةتحقيقفيالفقرتأثير▪

والسالموالتنميةالمساواةمنظومةترابط▪

الجزءاباعتبارهاوالطفلةللمرأةاإلنسانلحقوقالكاملاإلعمالضمان▪

.اإلنسانيةوالحرياتالحقوقباقيعنالفصلالوالتصرفأوالتجزئةيقبل

مترابطةعناصرالبيئةوحمايةاالجتماعيةوالتنميةاالقتصاديةالتنميةإن▪

ماميضالذياإلطارهيالتيالمستدامةالتنميةفيبعضا  بعضهايعزز

.البشرلجميعأرقىحياةنوعيةلتحقيقجهودمننبذله

وماتالحكجانبمنقويا  التزاما  سيتطلبالذيالعملمنهاجنجاحضمان▪

.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▪

السلمحركةفيالمرأةتؤديهالذيالرائدبالدوراعترافا  الحثيث،

عليه؛والقضاءوالفتاةالمرأةضدالموجهالعنفأشكالجميعمنع▪

ةوالرعايالتعليمعلىالحصولفيوالرجلالمرأةبينالمساواةضمان▪

ةالجنسيالصحةوتحسينالمجالينهذينفيمعاملتهماوفيالصحية

تعليم؛منعليهتحصلماوكذلكللمرأة،واإلنجابية

عقباتيواجهنالالتيوالفتياتالنساءجميعتمتعلضمانالجهودمضاعفة▪

عرقيالاألصلمثلعواملبسبببهنوالنهوضتمكينهندونتحولمتعددة

كونهنلأواإلعاقة،أوالدينأوالثقافةأواإلثنياالنتماءأواللغةأوالسنأو

.األساسيةتوالحريااإلنسانحقوقبجميعكامال  تمتعا  األصليين،السكانمن
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الهدف: عالن ومنهاج عمل بيجين إ

ادئومبمقاصدمعتماما  يتفقالذي،بيجينعملومنهاجعالنإمنالهدف▪

:هوالدولي،والقانونالمتحدةاألممميثاق

تمكين جميع النساء

أمرالنساءلجميعكافةاألساسيةوالحرياتاإلنسانلحقوقالكاملفاإلعمال

.المرأةلتمكينجوهري

والمجتمعالدولي،والمجتمعالحكومات،بيجينعملومنهاجعالنإيدعو▪

اتخاذإلىالخاص،والقطاعالحكوميةغيرالمنظماتذلكفيبماالمدني،

.الحاسمةاالهتماممجاالتفياستراتيجيةإجراءات
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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



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 موقف ا 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

2030المساواة بين الجنسين في خطة عام 
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المكونات: للتنمية المستدامة2030خطة 

مقصدا  169هدفا  و 17

متكاملة و مترابطة-

دامةتوازن بين ابعاد التنمية البشريّة المست-

صالحة لجميع البلدان-

الديباجة واإلعالن

رؤية واضحة وطموحة-

تضع االنسان واألرض واالزدهار في جوهرها-

«نحو تنمية ال تستثني أحد»: الشعار العام-

المتابعة واالستعراض

طوعي ومن مسؤولية الحكومات بشكل أساسي-

تشاركي مع جميع األطراف  -

متابعة منتدى سياسي رفيع المستوى سنويا  لل-

وسائل التنفيذ

مقاصد ضمن كل هدف -

(   17الهدف )هدف مخصص -

روح من التضامن العالمي وإقرار بأهمية -
يّة التمويل الدولي العام، مع التأكيد على الملك

والقيادة الوطنيّة 

خطة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة 
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(1)أهداف التنمية المستدامة 

.مكانكلفيأشكالهبجميعالفقرعلىالقضاء1الهدف▪

.المستدامةالزراعوتعزيزالمحّسنةوالتغذيةالغذائياألمنوتوفيرالجوععلىالقضاء2الهدف▪

.األعمارجميعفيوبالرفاهيةصحيةعيشبأنماطالجميعتمتّعضمان3الهدف▪

.للجميعاةالحيمدىالتعلّمفرصوتعزيزللجميعوالشاملالمنصفالجيدالتعليمضمان4الهدف▪

.والفتياتالنساءلجميعوالتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيق5الهدف▪

.مستدامةإدارةوإدارتهماللجميعالصحيالصرفوخدماتالمياهتوافرضمان6الهدف▪

.والمستدامةالموثوقةالحديثةالطاقةخدماتعلىميسورةبتكلفةالجميعحصولضمان7الهدف▪

والمنتجة،الكاملةوالعمالةوالمستدام،للجميعوالشاملالمطرداالقتصاديالنموتعزيز8الهدف▪

.للجميعالالئقالعملوتوفير

.االبتكارجيعوتشللجميع،الشاملالتصنيعوتحفيزالصمود،علىقادرةأساسيةبُنىإقامة9الهدف▪
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(2)أهداف التنمية المستدامة 

.داخل البلدان وفيما بينهاالتباينالحد من 10الهدف ▪

.تدامةشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومسوالمستوطنات البشرية المدنجْعل 11الهدف ▪

.مستدامةاستهالك وإنتاج ضمان وجود أنماط 12الهدف ▪

التي مع اإلحاطة علما باالتفاقات)وآثاره تغيّر المناخ تخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ل13الهدف ▪

(.أبرمها منتدى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

التنمية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيقالمحيطات والبحار والموارد البحرية حفظ 14الهدف ▪

.المستدامة

حو وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها على نالنظم اإليكولوجية البّرية حماية 15الهدف ▪

ي مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض

.وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنميمجتمعات مسالمة التشجيع على إقامة 16الهدف ▪

عة فعالة وخاضمؤسسات، وبناء القضاءالمستدامة، وإتاحة إمكانية لجوء الجميع إلى 

.للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

.ستدامةالعالمية من أجل تحقيق التنمية المالشراكةوتنشيط وسائل التنفيذ تعزيز 17الهدف ▪
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النّص: الهدف الخامس

:  2030في أجندا 5الهدف 

ل كوتمكينبين الجنسين المساواةتحقيق » 
«النساء والفتيات

:  مايرتكز الهدف الخامس على مبدأين أساسيين ه

المساواة والتمكين  
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ن قضييييّة المسييياواة بيييي▪

ة الجنسيييين هيييي قضييييّ 

قائمية بييذاتها وهيي فييي

ن الوقييت عيّنيية يجييب أ

عيياد تلحييظ فييي كييّل األب

.  ةوالتدخالت التنموي

من هنيا، مين الطبيعيي ▪

أن يكيون هنياك تييرابط

بيييين الهيييدف الخيييامس 

واألهيييييداف األخيييييرى 

. تعبيرا  عن ذلك

الهدف الخامس وعالقته باألهداف األخرى

5

المساواة بين
الجنسين 

وتمكين المرأة

1

القضاء على
الفقر 2

األمن 
الغذائي

3

الصّحة

4

التعليم

8

التنمية 
ةاالقتصاديّ 

10

المساواة

11

مدن 
تضمينية 
ومستدامة

16

مجتمعات 
مسالمة 
ومؤسسات 
فعّالة

17

التنفيذ 
والشراكة
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المقاصد: الهدف الخامس

5لهدف ا

العدالة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة

1

التمييز

2

العنف 
واالستغالل

3

الممارسات 
الضارة

4

تقييم الرعاية 
والعمل 
المنزلي

5

المشاركة 
وتكافؤ 
الفرص

6

الصحة 
والحقوق 
االنجابية

التزويج المبكر 
والقسري

ختان االناث

خدمات عامة وبنى تحتية

حماية اجتماعية

تقاسم المسؤوليات العائلية

سياسية

عامة

اقتصادية

خدمات صحية

حقوق انجابية

كل االشكال

كل االشكال
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وسائل التنفيذ: الهدف الخامس

5لهدف ا

العدالة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة

اصالح 
للمساواة 
االقتصادية

تكنولوجيا 
تمكينية

اطار سياساتي 
وتشريعي 
مساواتي

خاصة تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

سياسات 

تشريعات

الميراث ملكية األرض 

الخدمات المالية

1

23
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نقاش
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:العرض الثاني

آليات المراجعة على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني



آليات المراجعة على المستوى 

الدولي واإلقليمي والوطني

المبادئ التوجيهية إلعداد قليمية حولاإلعمل الورشة 

االستعراضات الوطنية

2019يناير / 16-15بيروت، 

نسرين المال، اخصائي المتابعة واعداد التقرير : تقديم
المكتب االقليمي للدول العربية–هيئة األمم المتحدة للمرأة 



رؤية مستقبلية: إعالن ومنهاج عمل بيجين

ا محوري ا للتحقيق السريع للمساواة بين الجنسين2020سيكون عام “ وتمكين عام 

..*جميع النساء والفتيات

ابع مع احتفال المجتمع العالمي بالذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الر

، وخمس سنوات من (1995)المعني بالمرأة واعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين 

وأهداف التنمية المستدامة، فإنها اللحظة 2030خطة عمل التنمية المستدامة لعام 

النساء تقدم مؤكد وقابل للقياس نحو هذا االلتزام العالمي لجميعالمناسبة لتحقيق 

..".والفتيات، في كل مكان

سبتمبر عام 15إلى 4، بيجين، الفترة من تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة* 

1995

https://undocs.org/A/CONF.177/20/Rev.1


عالن يتم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإل•

، من خالل كل خمس سنواتومنهاج العمل 

التقارير التي تقدمها البلدان، والتقارير 

مم التجميعية التي تقدمها اللجان اإلقليمية لأل

رير المتحدة على أساس التقارير الوطنية، والتق

ع النهائي الذي يقدمه األمين العام إلى لجنة وض

.المرأة

ي فأربعة إستعراضات وقد تم حتى االن إجراء  •

، 2010، 2005، 2000كل من األعوام 

2015

مية وثيقة ختاوانبثق عن كل عملية إستعراض •

تيات، تعزز االلتزام العالمي بتمكين النساء والف

لةوتحدد أولويات العمل للسنوات الخمس المقب

تقارير االنجاز الدورية: آليات المساءلة



دور لجنة المرأة: 2020في منهاج عمل بيجينإعالن ومهام

بمناسبة الذكرى الخامسة 

والعشرين إلعالن ومنهاج عمل 

مرأة بيجين، ستقوم لجنة وضع ال

التابعة لألمم المتحدة بإجراء 

مراجعة وتقييم في مارس عام 

لتقدم للوقوف على ا2020

برز وتحديد أالمحرز في التنفيذ

التحديات التي تمت مواجهتها

بما ي سهم في تحقيق أهداف 

2030أجندة التنمية المستدامة 

طنية بناءا  على االستعراضات الو

.لهاواالقليمية التي سيتم االعداد



"  عدم التخلي عن أحد"التشاركية  ومبدأ : االستعراضات الوطنية

“Leaving No One Behind…”

ات جميع الفروع والمستويات الحكومية، ومنظمأهمية قيام هذه االستعراضات بحشد

المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية 

. والدولية، واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم والجهات المعنية األخرى

ع حشد جميع النساء والرجال، من جميلالستعراضاتوعلى وجه الخصوص، ينبغي 

.األعمار



ا للمساواة بين 2030تخصص خطة عام  هدف ا محدد 

من 5الهدف )الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات 

وتتقاطع المقاصد الفرعية لهذا ، )أهداف التنمية المستدامة

.االثنى عشرمنهاج عمل بيجينالهدف مع محاور 

(التكامل بين منهاج بيجين وأجندة التنمية المستدامة)

2030وأجندة التنمية المستدامة منهاج عمل بيجين

أسئلة لتوجيه المراجعات والتقارير الوطنية: المذكرة التوجيهية❑

مية المرة األولى التي يتم فيها مراجعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين مع خطة عمل التن❑

2030المستدامة لعام 

فيذ وتحديد تناليتعين أن تُقيّم المراجعات الشاملة على المستوى الوطني التقدم المحرز في 

من أهداف 5الهدف مقاصد تتواءم المراجعات وتنشئ أوجه للتآزر مع أن على ،التحديات

التنمية المستدامة



التقرير العربي الموحد حول 

تنفيذ منهاج بيجين بعد عشرين 

عاما  
(االنجازات)



االتفاقيات الدولية
عدلت بعض الدول العربية سياساتها ايجابيا  تجاه االتفاقيات الدولية وبخاصة 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سواء كان باالنضمام أو برفع 

بعض التحفظات على بعض المواد أو بازالة جميع التحفظات وانضمت دول عربية 

الى اتفاقيات اخرى متعلقة بحقوق االنسان والمرأة والطفل الخ

التشريعا
ت

التقدم في مستويات 

تعليم المرأة

العمل على تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين، الزامية التعليم للجميع، 

تحسين األداء االتعليمي وتطوير وتوسيع مشاريع محو األمية وبرامج التكوين 

المهني لمكافحة تسرب االناث، اعتماد العديد من البلدان مبدأ الزامية التعليم 

الخ....االساسي ومجانيته

تقدم في مجال التوعية الصحية، تحسين ظروف التوليد واألمومة تطوير 

تحسين الصحة االنجابيةخدماتاستراتيجيات لخفض اسباب وفاة األمهات، 
صحة المرأة

شهدت دول عربية عده سن قوانين جديدة وتعديالت تشريعية في مجال المساواة 

في قوانين العمل، واالحوال الشخصية وقوانين العقوبات والحماية من العنف ، 

قوانين الجنسية ومكافحة االتجار بالبشر والمشاركة السياسية الخ 
التشريعات



التمكين 
االقتصادي

مبادرات لدعم تمكين المرأة وريادة االعمال،والسيما محدودات الدخل ، 

تقديم تيسيرات للبدء في مشروعات مدرة للدخل، تعزيز البيئة القانونية 

للتمكين االقتصادي للمرأة وانشاء مراكز لتطوير قدرات ومهارات المرأة 

الخ...

التشريعات

الميزانيات المستجيبة

للنوع االجتماعي

جهود عدة لتصويب الميزانيات لمراعاة قضايا النوع االجتماعي 

الخ...وانسحب ذلك على جهود التخطيط والمتابعة

تقديم الدعم المادي والفني  لجمعيات المرأة وتطوير القدرات 

الخ ...التشبيكية لهذه الجمعيات
دور الجمعيات والمنظمات 

غير الحكومية



التقرير العربي الموحد حول 

تنفيذ منهاج بيجين بعد عشرين 

عاما  
(التحديات)



النزاعات المسلحة 

واللجوء 
فلسطين، وسوريا واليمن )

(وليبيا والعراق والسودان

التحديات المؤسساتية
بطء االصالحات التشريعية، )

محدودية التمويل الحكومي 

لقضايا النوع، بعض الخالفات 
الخ..السياسية الداخلية

البيئة الثقافية وضعف 

تجاوب المجتمع مع 

المعايير والتشريعات 

الخاصة بالمرأة ونمطية 

الخطاب االعالمي

الفقر والفوارق المناطقية



أبرز الدروس المستفادة من االستعراضات السابقة

أهمية االلتزام باالجابة على 
التساؤالت المحددة في الوثيقة 
االرشادية وعدم االطالة في 

التقارير واالسهاب في المحتوى 
(بين التهويل   والتهوين)

أهمية ايالء االهتمام 
ة بالبيانات والتحليالت  الكمي

وليس فقط الكيفية الغراض 
المقارنة

االستفادة من مخرجات اآلليات الوطنية 
(5الهدف ) 2030لمتابعة وتقييم أجندة 



أبرز شروط االستعراضات الرصينة

بالحقائق واألدلةالنتائج ومدعمة أن تكون مبنية على •

Results based

وليس األنشطة والعملياتواألثرالتغييرأن تسلط الضوء على •

يتم للتحديات التي سوحلول مبتكرة بعيدة عن النمطية أن تَوجد آليات •

رصدها 

الحلول قادرة على  متابعة تنفيذ هذهآليات وتَرتب مسئوليات أن تقترح •

وقياس أثرها 



تقوم هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 

بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

، وجامعة الدول العربية بتقديم الدعم الفني بشأن(اإلسكوا)آسيا 

يذ المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنف

إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما ، فضال 

عن حشد الجهود وتوفير الموارد الالزمة

دور هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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