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دليل حول األهداف العالمية
حول المساواة بين الجنسين

●      في أهداف التنمية المستدامة

●      في منهاج عمل بيجين



تمهيد

يسر مركز المرأة في اإلسكوا أن يقدم هذا الدليل إلى أهداف المساواة 
بين الجنسين كما وردت في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.  وقد 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذه الخطة في أيلول/سبتمبر 
2015. وُيقصد من الدليل تبيان العالقة بين أهداف التنمية المستدامة 
أساس  فهي  يكون  أن  ويؤمل  العمل.  ومنهاج  بيجين  إعالن  وأهداف 
صلب إلعداد ومراجعة خطط التنمية الوطنية واالستراتيجيات التي تراعي 

قضايا الجنسين.

والعالقة بين خطة عام 2030 ومنهاج العمل هي عالقة تكامل.  ففي 
حين تدعو الخطة ضمن غاياتها إلى تكثيف الجهود لتحقيق المساواة بين 
الجنسين، يشكل منهاج العمل، إذ يتضمن أكثر من 600 توصية موجهة إلى 
الخاص،  والقطاع  المدني،  والمجتمع  الدولية،  والمنظمات  الحكومات، 
العالقة واضحة في  والفتاة.  وهذه  المرأة  لتمكين  األساسي  المرجع 
نص خطة عام 2030، في التأكيد على االلتزامات بموجب منهاج العمل، 

وعلى التكامل بين الوثيقتين، وال سيما في االستعراضات الدورية. 

التنمية  أهداف  في  الجنسين  بقضايا  المتعلقة  الغايات  الدليل  ويربط 
فرعية  مواضيع  ضمن  تقع  العمل،  منهاج  في  بأهداف  المستدامة 
عديدة.  وهو يقع في قسمين.  يستعرض القسم األول غايات الهدف 5  
)تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات( ويربطها بما 
غايات  الثاني  القسم  ويجمع  العمل.   منهاج  أهداف ضمن  يقابلها من 
إنما  الجنسين،  بين  بالمساواة  مباشرة  تعنى  ال  التي  األخرى  األهداف 
تتطرق إلى المرأة والفتاة )في مجاالت كالقضاء على الفقر، والصحة، 

والتعليم، والعمل(. 

ومما ال شك فيه أن تحقيق المساواة بين الجنسين يجب أن يأخذ بقضايا 
موجهة  فالدعوة  الدليل.  هذا  يتضمنها  ال  العامة  السياسة  في  أخرى 
إذًا إلى القيمين على القرار والباحثين للتوسع إلى ما يتجاوز حدود هذا 
الدليل، والسعي إلى تعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين في جميع 

القضايا التي تغطيها خطة عام 2030

المستدامة  التنمية  أهداف  قائمة  االطالع على  ويمكن 
السبعة عشر وغاياتها البالغ عددها 169 في قرار الجمعية 
ومنهاج  إعالن  على  االطالع  يمكن  كما   ،1/70 العامة 

عمل بيجين على العنوان: 
/.www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform
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1.     الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من   
          أهداف التنمية المستدامة 

ألف  عدم التمييز

باء      العنف ضد المرأة

جيم   الممارسات الضارة

دال   العمل غير مدفوع األجر

هاء   المشاركة والوصول الى عملية صنع القرار

واو    الصحة والحقوق اإلنجابية

2.     الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من
         أهداف التنمية المستدامة 

ألف   الفقر

باء     التغذية والزراعة

جيم   الصحة

دال   التعليم

هاء   المياه والصرف الصحي

واو    العمالة والعمل الالئق

زاي   اإلدماج وتقاطع إنعدام المساواة

حاء   النقل والمساحات الخضراء

طاء   المجتمعات السلمية والشاملة
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

عدم التمييز

الغاية 1-5

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

المؤشراتوسائل التنفيذ

المرأة حقوقا  لتخويل  بإصالحات  القيام  أ:   -  5 التنفيذ  وسيلة 
متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على 
الممتلكات،  من  وغيرها  األراضي  في  والتصرف  الملكية  حق 
وفًقا  الطبيعية،  والموارد  والميراث  المالية،  الخدمات  وعلى 

للقوانين الوطنية

وسيلة التنفيذ 5 - ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

المؤشر 5 - 1 - 1: ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، 
من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساوات وعدم التمييزعلى أساس 

الجنس

 •

•

 •
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 1-4:  ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء 
الموارد  على  الحصول  في  الحقوق  بنفس  منهم،  والضعفاء 
الخدمات األساسية، وعلى  االقتصادية، وكذلك حصولهم على 
حق امتالك األراضي والتصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلقة 
الموارد  على  وبالحصول  وبالميراث،  األخرى،  الملكية  بأشكال 
الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما 

في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030

التعليم  في  الجنسين  بين  التفاوت  على  القضاء   :5-4 الغاية 
التعليم  مستويات  جميع  إلى  الوصول  فرص  تكافؤ  وضمان 
لألشخاص  ذلك  في  بما  الضعيفة،  للفئات  المهني  والتدريب 
ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في 

ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

الغاية 10-2:  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

 •

•

•

 •

•

•

الغاية 16-7: ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لإلحتياجات 
وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

غير  والسياسات  القوانين  إنفاذ  تعزيز  ب:   -16 التنفيذ  وسيلة 
التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

ألف – المرأة والفقر

باء – تعليم المرأة وتدريبها

جيم – المرأة والصحة

واو – المرأة واإلقتصاد

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

طاء – حقوق اإلنسان للمرأة

الم – الطفلة

زاي – المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

هذا  مع  صلة  على  الحاسمة  اإلهتمام  مجاالت  جميع  إن 
وباألخص:  الهدف، 

تنقيح القوانين والممارسات اإلدارية بغية ضمان الحقوق 
المتساوية للمرأة وسبل وصولها الى الموارد اإلقتصادية

كفالة تكافؤ فرص التعليم

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة 

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الى  المساواة  قدم  على  المرأة  وصول  سبل  تسهيل 
الموارد والعمالة واألسواق والتجارة

التمييز  أشكال  وجميع  الوظيفية  التفرقة  على  القضاء 
في العمل

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

إدماج المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في 
التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع

خالل  من  اإلنسان  حقوق  من  للمرأة،  ما  وحماية  تعزيز 
التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق اإلنسان، وال سيما 

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ضمان المساواة وعدم التمييز امام القانون

تحقيق اإللمام بالمبادىء القانونية

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

السلبية  الثقافية  والممارسات  المواقف  على  القضاء 
ضد البنات

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

الصحة  مجالي  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
والتغذية

اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة 
والمشاركة  القرار  صنع  وعمليات  السلطة  هياكل  إلى 

الكاملة فيها

القرار  صنع  في  المشاركة  على  المرأة  قدرة  زيادة 
والقيادة

ألف – 2

باء – 1

باء – 4

جيم – 2

واو –1

واو –2

واو –5

حاء – 1

حاء – 2

طاء – 1

طاء – 2
 

طاء – 3

الم –1 

الم –2
 

الم –4

الم –5

زاي –1

زاي –2
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

العنف ضد المرأة

الغاية 2-5

النساء  جميع  ضد  العنف  أشكال  جميع  على  القضاء 
ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات 
أنواع  من  ذلك  وغير  الجنسي  واالستغالل  بالبشر  االتجار 

االستغالل

وسائل التنفيذ

المؤشرات

المرأة حقوقا  لتخويل  بإصالحات  القيام  أ:   -  5 التنفيذ  وسيلة 
متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على 
الممتلكات،  من  وغيرها  األراضي  في  والتصرف  الملكية  حق 
وفًقا  الطبيعية،  والموارد  والميراث  المالية،  الخدمات  وعلى 

للقوانين الوطنية

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  - ب:   5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5 - ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

المؤشر 5 - 2 - 1:
وما  عشرة  الخامسة  في  والفتيات  المعاشرات  النساء  نسبة 
فوق الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير 
حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرًا الماضية، مصنفة بحسب 

شكل العنف والعمر

المؤشر 5 - 2 - 2:
اللواتي  الخامسة عشرة وما فوق  والفتيات في  النساء  نسبة 
االثني  خالل  العشير،  غير  أشخاص  من  الجنسي  للعنف  تعرضن 

عشر شهرًا الماضية، حسب العمر ومكان حدوث العنف

 •

•

•

 •

•

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 5-1:  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

قبيل  من  الضارة،  الممارسات  جميع  على  القضاء   :3-5 لغاية 
زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

الوطني  الصعيدين  عل  القانون  سيادة  تعزيز   :3-16 الغاية 
والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

•

•

•

الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 
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األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةألف – المرأة والفقر

الم – الطفلة

ياء – المرأة ووسائط اإلعالم
جيم – المرأة والصحة

دال – العنف ضد المرأة

هاء – المرأة والنزاع المسلح

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
المرأة  وجهود  باحتياجات  تهتم  إنمائية  وإستراتيجيات 

التي تعيش تحت وطأة الفقر

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

السلبية  الثقافية  والممارسات  المواقف  على  القضاء 
ضد البنات

استئصال العنف الموجه ضد الطفلة

تعزيز دور األسرة في تحسين مركز الطفلة

في  للمرأة  نمطية  وغير  متوازنة  صورة  تقديم  تشجيع 
وسائط اإلعالم

زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية 
الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون 

مالئمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة

إتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء 
عليه

دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة وفعالية 
التدابير الوقائية في هذا الصدد

العنف  ضحايا  ومساعدة  بالمرأة  اإلتجار  على  القضاء 
الناجم عن البغاء وعمليات اإلتجار

القرارات  النزاعات وصنع  المرأة في حل  زيادة مشاركة 
النزاعات  ظروف  تحت  يعشن  الالتي  النساء  وحماية 
المسلحة وغيرها أو الالتي يعشن تحت اإلحتالل األجنبي

توافر  من  والحد  المفرطة  العسكرية  النفقات  تخفيض 
األسلحة

تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من حدوث 
انتهاكات لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع

لالجئات  والتدريب  والمساعدة  الحماية  كفالة 
وكذلك  دولية  حماية  الى  بحاجة  الالتي  والمشردات 

داخليًا المشردات 

حاء–1ألف – 1 

حاء–3

الم–2

الم–7

الم–9

ياء–2
جيم – 1 

جيم – 2

دال – 1

دال – 2

دال – 3

هاء–1

هاء–2

هاء–3

هاء–5
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

الممارسات الضارة

الغاية 3-5

زواج  قبيل  من  الضارة،  الممارسات  جميع  على  القضاء 
وتشويه  القسري  والزواج  المبكر  والزواج  األطفال 

األعضاء التناسلية لإلناث

غايات أخرى ذات صلةوسائل التنفيذ

المؤشرات

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

الغاية 5-2: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء 
االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات 

بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

المؤشر 5-3-1: نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 
24 عاما والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما 

و 18 عامًا

المؤشر 5-3-2: النسبة المئوية للفتيات والنساء الالتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و 49 عاما الالتي خضعن لعملية تشويه/ بتر 

األعضاء التناسلية، بحسب العمر

 •

•

 •

•

 •

•

الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 
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األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

جيم – المرأة والصحة

الم – الطفلةدال – العنف ضد المرأة

طاء – حقوق اإلنسان للمرأة

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة 

المرأة  ضد  العنف  لمنع  متكاملة  إجراءات  إتخاذ 
عليه والقضاء 

دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة وفعالية 
التدابير الوقائية في هذا الصدد

العنف  ضحايا  ومساعدة  بالمرأة  اإلتجار  على  القضاء 
البغاء وعمليات اإلتجار الناجم عن 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

السلبية  الثقافية  والممارسات  المواقف  على  القضاء 
ضد البنات

استئصال العنف الموجه ضد الطفل

ضمان المساواة وعدم التمييز امام القانون

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى جيم – 2

دال – 1

دال – 2

دال – 3

الم–1

الم–2

الم–7

طاء–2

حاء–1
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

العمل غير مدفوع األجر

الغاية 4-5

مدفوعة  غير  المنزلي  والعمل  الرعاية  بأعمال  االعتراف 
والبنى  العامة  الخدمات  توفير  وتقديرها من خالل  األجر 
التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم 
حسبما  والعائلة،  المعيشية  األسرة  داخل  المسؤولية 

يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني

وسائل التنفيذ

المؤشرات

غايات أخرى ذات صلة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

المؤشر  5-4-1:  النسبة المئوية من الوقت المخصص لألعمال 
الجنس،  بحسب  األجر،  مدفوعة  غير  الرعاية  وأعمال  المنزلية 

والعمر، والموقع

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

 •

الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 
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األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

ألف – المرأة والفقر

باء – تعليم المرأة وتدريبها

واو – المرأة واإلقتصاد

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

ياء – المرأة ووسائط اإلعالم

الم – الطفلة

وإجراء  الجنسين  أساس  على  قائمة  منهجيات  وضع 
البحوث الرامية الى مواجهة تأنيث الفقر

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

للنساء  واألسرة  العمل  مسؤوليات  بين  المواءمة  تعزيز 
والرجال

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

إدماج المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في 
التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

في  للمرأة  نمطية  وغير  متوازنة  صورة  تقديم  تشجيع 
وسائط اإلعالم

تعزيز دور األسرة في تحسين مركز الطفلة

ألف– 4

باء – 4

واو–1

واو – 6

حاء–1

حاء–2

حاء–3

ياء–2

الم–9
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

المشاركة والوصول الى عملية صنع القرار

الغاية 5-5

وتكافؤ  وفعالة  كاملة  مشاركة  المرأة  مشاركة  كفالة 
الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل 
السياسية  الحياة  في  القرار  صنع  مستويات  جميع  على 

واالقتصادية والعامة

المؤشراتوسائل التنفيذ

المرأة حقوقا  لتخويل  بإصالحات   القيام  أ:   -5 التنفيذ  وسيلة 
متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على 
الممتلكات،  من  وغيرها  األراضي  في  والتصرف  الملكية  حق 
وفًقا  الطبيعية،  والموارد  والميراث  المالية،  الخدمات  وعلى 

للقوانين الوطنية

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:    -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

في  النساء  تشغلها  التي  المقاعد  نسبة   :1-5-5 المؤشر 
البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية

المؤشر 5-5-2:  نسبة النساء في المناصب اإلدارية

 •

 •

 •

 •

 •

الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 



جدول المحتويات

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

الغاية 5-2: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء 
االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات 

بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

الغاية 1-4:  ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء 
الموارد  على  الحصول  في  الحقوق  بنفس  منهم،  والضعفاء 
الخدمات األساسية، وعلى  االقتصادية، وكذلك حصولهم على 
حق امتالك األراضي والتصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلقة 
الموارد  على  وبالحصول  وبالميراث،  األخرى،  الملكية  بأشكال 
الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما 

في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030

الغاية 4–1: ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين بتعليم ابتدائي 
وثانوي مجاني ومنصف وجيدًا يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية 

مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

الغاية 4-3: ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول 
على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيد والميسور 

التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

الغاية 8-5: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الى 
جميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام  2030

واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين  الغاية2-10: 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام  2030

التخطيط  قدرات  مستوى  تحسين  آليات  تعزيز  13-ب:  الغاية 
واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموًا، 
والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء 

والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة

•

•

•

•

•

•
 

•

•

•

•

الغاية 16-7 : ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لإلحتياجات 
وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

الغاية 17-18:  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020
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الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

ألف – المرأة والفقر

باء – تعليم المرأة وتدريبها

جيم – المرأة والصحة

هاء – المرأة والنزاع المسلح

واو – المرأة واإلقتصاد
ومؤسسات  آليات  إلى  الوصول  بإمكانية  المرأة  تزويد 

اإلدخار  واإلئتمان

كفالة تكافؤ فرص التعليم

المهني،  التدريب  على  المرأة  حصول  إمكانية  تحسين 
والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز

تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة

القرارات  النزاعات وصنع  المرأة في حل  زيادة مشاركة 
النزاعات  ظروف  تحت  يعشن  الالتي  النساء  وحماية 
المسلحة وغيرها أو الالتي يعشن تحت اإلحتالل األجنبي

تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من حدوث 
انتهاكات لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع

تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سالم

لالجئات  والتدريب  والمساعدة  الحماية  كفالة 
وكذلك  دولية  حماية  الى  بحاجة  الالتي  والمشردات 

المشردات داخليًا

تقديم المساعدة الى المرأة في المستعمرات واألقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الموارد  الى  المساواة  المرأة على قدم  تسهيل وصول 
والعمالة واألسواق والتجارة

الى  الوصول  وسبل  والتدريب  التجارية  الخدمات  توفير 
للمرأة  وبخاصة  التكنولوجيا  والمعلومات  األسواق 

المنخفضة الدخل

تعزيز القدرة اإلقتصادية والشبكات التجارية للمرأة

للنساء  واألسرة  العمل  مسؤوليات  بين  المواءمة  تعزيز 
والرجال

ألف– 3

باء – 1

باء – 3

باء – 4

جيم – 4

هاء–1

هاء–3

هاء–4

هاء–5

هاء–6

واو–1

واو–2

واو–3

واو–4

واو – 6
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زاي – المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

ياء – المرأة ووسائط اإلعالم

كاف – المرأة والبيئة

الم – الطفلة

اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة 
والمشاركة  القرار  صنع  وعمليات  السلطة  هياكل  إلى 

الكامة فيها

القرار  صنع  في  المشاركة  على  المرأة  قدرة  زيادة 
والقيادة

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

آرائها  عن  للتعبير  فرصها  وتحسين  المرأة  مشاركة  زيادة 
وتكنولوجيات  اإلعالم  وسائط  في  القرارات  وصنع 

اإلتصال الجديدة ومن خاللها

في  للمرأة  نمطية  وغير  متوازنة  صورة  تقديم  تشجيع 
وسائط اإلعالم

البيئية  القرارات  صنع  في  فعااًل  إشراكًا  المرأة  إشراك 
على جميع المستويات

الفوارق  تراعي  التي  والمنظورات  اإلهتمامات  دمج 
بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية 

المستدامة

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

واإلقتصادية  اإلجتماعية  بالحياة  الطفلة  وعي  تعزيز 
والسياسية ومشاركتها فيها

زاي–1

زاي–2

حاء–1

حاء–3

ياء–1

ياء–2

كاف –1

كاف –2

الم–4

الم–8
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الموضوعات المتناولة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

الصحة والحقوق اإلنجابية

لغاية 6-5

الجنسية  الصحة  خدمات  على  الجميع  حصول  ضمان 
المتفق  النحو  على  اإلنجابية،  الحقوق  وعلى  واإلنجابية 
عليه وفقًا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
لمؤتمرات  الختامية  والوثائق  بيجين  عمل  ومنهاج 

استعراضهما

غايات أخرى ذات صلةوسائل التنفيذ

المؤشرات

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

الصحة  رعاية  خدمات  على  الجميع  حصول  ضمان   :7-3 الغاية 
تنظيم  ومعلومات  خدمات  ذلك  في  بما  واإلنجابية،  الجنسية 
في  اإلنجابية  الصحة  وإدماج  به،  الخاصة  والتوعية  األسرة 

االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030

الغاية 17-18:  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020 المؤشر 5-6-1: نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما الالتي 
الجنسية  العالقات  بشأن  مستنيرة  قرارات  بننفسهن  يتخذن 
واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة اإلنجابية

المؤشر 5-6-2: عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل 
الرعاية  عاما على خدمات  إلى 49  النساء من سن 15  حصول 

والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

 •

 •

 

 •

 •

 

 •

 •
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األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

هاء – المرأة والنزاع المسلحباء – تعليم المرأة وتدريبها

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

الم – الطفلة

جيم – المرأة والصحة

كفالة الحماية والمساعدة والتدريب لالجئات والمشردات إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز
الالتي بحاجة الى حماية دولية وكذلك المشردات داخليًا

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

القضاء على التمييز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذية

زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية 
الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون 

مالئمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة

اإلضطالع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى لألمراض 
التي تنتقل عن طريق اإلتصال الجنسي، وفيروس نقص 
المناعة البشرية/اإليدز، وقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية

تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة

زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها

هاء–5باء – 4

حاء–1

حاء–3

الم–5

جيم – 1

جيم – 2

جيم – 3

جيم – 4

جيم – 5
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

الموضوعات المتناولة
في أهداف أخرى من

أهداف التنمية المستدامة
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الفقر

الغاية 2-1

تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار 
الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية 

بمقدار النصف على األقل، بحلول عام 2030

المؤشراتوسائل التنفيذ

غايات أخرى ذات صلة

كل  على  سليمة  سياساتية  أطر  وضع  1-ب:  التنفيذ  وسيلة 
إلى  استنادًا  والدولي،  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  من 
للمنظور  ومراعية  الفقراء  لمصالح  مراعية  إنمائية  استراتيجيات 
اإلجراءات  في  االستثمار  وتيرة  تسريع  أجل  من  الجنساني، 

الرامية إلى القضاء على الفقر

حقوقا  المرأة  لتخويل  بإصالحات  القيام  أ:   -5 التنفيذ  وسيلة 
حصولها  إمكانية  وكذلك  االقتصادية،  الموارد  في  متساوية 
من  وغيرها  األراضي  في  والتصرف  الملكية  حق  على 
والموارد  والميراث  المالية،  الخدمات  وعلى  الممتلكات، 

الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

الفقر  الذين يعيشون دون خط  المؤشر 1-2-1: نسبة السكان 
الوطني، مصنفين بحسب الجنس والعمر

جميع  من  واألطفال  والنساء  الرجال  نسبة   :2-2-1 المؤشر 
للتعاريف  وفقًا  أبعاده  بجميع  الفقر  يعانون  الذين  األعمار 

الوطنية

سيما  وال  والنساء،  الرجال  جميع  تمتع  ضمان   :4-1 الغاية 
الحصول  في  الحقوق  بنفس  منهم،  والضعفاء  الفقراء 
الخدمات  على  حصولهم  وكذلك  االقتصادية،  الموارد  على 
وغيره  فيها  والتصرف  األراضي  امتالك  حق  وعلى  األساسية، 
وبالميراث،  األخرى،  الملكية  بأشكال  المتعلقة  الحقوق  من 
الجديدة  والتكنولوجيا  الطبيعية،  الموارد  على  وبالحصول 
المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي 

الصغر، بحلول عام 2030

واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين  الغاية2-10: 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

•

 

 •
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 •
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةألف – المرأة والفقر

كاف – المرأة والبيئة

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
المرأة  وجهود  باحتياجات  تهتم  إنمائية  وإستراتيجيات 

التي تعيش تحت وطأة الفقر

تنقيح القوانين والممارسات اإلدارية بغية ضمان الحقوق 
المتساوية للمرأة وسبل وصولها الى الموارد اإلقتصادية

ومؤسسات  آليات  إلى  الوصول  بإمكانية  المرأة  تزويد 
اإلدخار واإلئتمان

وإجراء  الجنسين  أساس  على  قائمة  منهجيات  وضع 
البحوث الرامية الى مواجهة تأنيث الفقر

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

إدماج المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في 
التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

الفوارق  تراعي  التي  والمنظورات  اإلهتمامات  دمج 
بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية 

المستدامة

ألف – 1 

ألف – 2

ألف – 3

ألف– 4

حاء–1 

حاء–2

حاء–3

كاف –2

 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة 
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الغاية 4-1

الفقراء  سيما  وال  والنساء،  الرجال  جميع  تمتع  ضمان 
والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد 
األساسية،  الخدمات  على  حصولهم  وكذلك  االقتصادية، 
من  وغيره  فيها  والتصرف  األراضي  امتالك  حق  وعلى 
وبالميراث،  األخرى،  الملكية  بأشكال  المتعلقة  الحقوق 
وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة 
التمويل  ذلك  في  بما  المالية،  والخدمات  المالئمة، 

المتناهي الصغر، بحلول عام 2030

المؤشراتوسائل التنفيذ

غايات أخرى ذات صلة

كل  على  سليمة  سياساتية  أطر  وضع  1-ب:  التنفيذ  وسيلة 
إلى  استنادًا  والدولي،  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  من 
للمنظور  ومراعية  الفقراء  لمصالح  مراعية  إنمائية  استراتيجيات 
اإلجراءات  في  االستثمار  وتيرة  تسريع  أجل  من  الجنساني، 

الرامية إلى القضاء على الفقر

حقوقا  المرأة  لتخويل  بإصالحات  القيام  أ:   -5 التنفيذ  وسيلة 
حصولها  إمكانية  وكذلك  االقتصادية،  الموارد  في  متساوية 
من  وغيرها  األراضي  في  والتصرف  الملكية  حق  على 
والموارد  والميراث  المالية،  الخدمات  وعلى  الممتلكات، 

الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج :  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

المؤشر 1-4-1 )ما زال قيد اإلستعراض(: نسبة السكان الذين 
الخدمات  على  الحصول  يمكنها  معيشية  أسر  في  يعيشون 

األساسية

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

الغاية 10-2 :  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

 •

 •

•
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

واو – المرأة واإلقتصادألف – المرأة والفقر

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
المرأة  وجهود  باحتياجات  تهتم  إنمائية  وإستراتيجيات 

التي تعيش تحت وطأة الفقر

تنقيح القوانين والممارسات اإلدارية بغية ضمان الحقوق 
المتساوية للمرأة وسبل وصولها الى الموارد اإلقتصادية

ومؤسسات  آليات  إلى  الوصول  بإمكانية  المرأة  تزويد 
اإلدخار واإلئتمان

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الى  المساواة  قدم  على  المرأة  وصول  سبل  تسهيل 
الموارد والعمالة واألسواق والتجارة

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

ألف – 1 

ألف – 2

ألف – 3

واو–1

واو–2

حاء–1
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التغذية والزراعة

لغاية 2-2

وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، 
المتفق عليها دوليا بشأن  بما في ذلك تحقيق األهداف 
الخامسة،  سن  دون  األطفال  لدى  والهزال  النمو  توقف 
والحوامل  للمراهقات  التغذوية  االحتياجات  ومعالجة 

والمراضع وكبار السن بحلول عام 2025

غايات أخرى ذات صلةالمؤشرات

بالنسبة  )الطول  النمو  توقف  انتشار  معدل   :1-2-2 المؤشر 
معايير  متوسط  عن  المعياري  االنحراف  من  نقطة   2-< للعمر 
دون سن  األطفال  بين  العالمية(  الصحة  لمنظمة  الطفل  نمو 

الخامسة

بالنسبة  )الوزن  التغذية  سوء  انتشار  معدل   :2-2-2 المؤشر 
للطول <+2 أو >-2 نقطة من االنحراف المعياري عن متوسط 
معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون 

سن الخامسة، مصنفين حسب النوع )الهزال وزيادة الوزن(

منتجي  صغار  ودخل  الزراعية  اإلنتاجية  مضاعفة   :3-2 الغاية 
األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعون 
ضمان  خالل  من  ذلك  في  بما  والصيادون،  والرعاة  األسريون 
اإلنتاج  موارد  وعلى  األراضي  على  حصولهم  في  المساواة 
وإمكانية  المالية  والخدمات  والمعارف  والمدخالت  األخرى 
وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة 
مضافة وحصولهم على فرص عمل غير راعية، بحلول عام 2030

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

 

 •

• 
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

هاء – المرأة والنزاع المسلحألف – المرأة والفقر

الم – الطفلةجيم – المرأة والصحة

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
المرأة  وجهود  باحتياجات  تهتم  إنمائية  وإستراتيجيات 

التي تعيش تحت وطأة الفقر

لالجئات  والتدريب  والمساعدة  الحماية  كفالة 
وكذلك  دولية  حماية  الى  بحاجة  الالتي  والمشردات 

داخليًا المشردات 

على  الحياة  دورة  طيلة  المرأة،  حصول  إمكانية  زيادة 
الصلة  ذات  والخدمات  والمعلومات  الصحية  الرعاية 
نوعية  وذات  ميسورة  وبأسعار  مالئمة  تكون  وبحيث 

جيدة

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة

الصحة  مجالي  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
والتغذية

هاء–5ألف – 1 

جيم – 1

جيم – 2

الم–5
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المهني،  التدريب  على  المرأة  حصول  إمكانية  تحسين 
والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل

باء – 3

الغاية 3-2 

األغذية،  منتجي  صغار  ودخل  الزراعية  اإلنتاجية  مضاعفة 
والمزارعون  األصلية  الشعوب  وأفراد  النساء  سيما  وال 
خالل  من  ذلك  في  بما  والصيادون،  والرعاة  األسريون 
وعلى  األراضي  على  حصولهم  في  المساواة  ضمان 
والخدمات  والمعارف  والمدخالت  األخرى  اإلنتاج  موارد 
المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على 
الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل 

غير راعية، بحلول عام 2030

وسائل التنفيذ

بما في ذلك عن طريق  زيادة االستثمار،  أ:   -2 التنفيذ  وسيلة 
وفي  الريفية،  التحتية  البنى  في  المعزز،  الدولي  التعاون 
تطوير  وفي  الزراعي،  اإلرشاد  وخدمات  الزراعية  البحوث 
تعزيز  أجل  من  والنباتية  الحيوانية  الجينات  وبنوك  التكنولوجيا 
في  سيما  وال  النامية،  البلدان  في  الزراعية  اإلنتاجية  القدرة 

أقل البلدان نموا

 •

 

المؤشرات

فئات  حسب  عمل  وحدة  لكل  اإلنتاج  حجم   :1-3-2 المؤشر 
الزراعية/الرعوية/الحرجية حجم المؤسسة 

المؤشر 2-3-2 )ما زال قيد اإلستعراض(:  اإلنتاجية اإلجمالية 
لعوامل اإلنتاج

 •

•

غايات أخرى ذات صلة

جميع  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء   :1-5 الغاية 
النساء والفتيات في كل مكان

الغاية 17-18:  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

•

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

ألف – المرأة والفقر

باء – تعليم المرأة وتدريبها

واو – المرأة واإلقتصاد

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
المرأة  وجهود  باحتياجات  تهتم  إنمائية  وإستراتيجيات 

التي تعيش تحت وطأة الفقر

الى  المساواة  قدم  على  المرأة  وصول  سبل  تسهيل 
الموارد والعمالة واألسواق والتجارة

ألف – 1 

واو–2

كاف – المرأة والبيئة

الفوارق  تراعي  التي  والمنظورات  اإلهتمامات  دمج 
بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية 

المستدامة

الوطني  الصعيد  من  كل  على  آليات  إنشاء  أو  تعزيز 
اإلنمائية  السياسات  أثر  لتقييم  والدولي  واإلقليمي 

والبيئية على المرأة

كاف –2

كاف –3
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

الصحة

الغاية 1-3

خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 
حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي بحلول عام 2030

وسائل التنفيذ

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  5- ب:   التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

 •

•

المؤشرات

المؤشر 3-1-1: الوفيات النفاسية لكل 100,000  مولود حي

أخصائيون  عليها  يشرف  التي  الوالدات  نسبة  المؤشر 2-1-3: 
صحيون مهرة

 •

•

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

•

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

جيم – المرأة والصحة

زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية 
الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون 

مالئمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة

تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة

زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها

جيم – 1

جيم – 2

جيم – 4

جيم – 5
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اإلنجاب  سن  في  للنساء  المئوية  النسبة   :1-7-3 المؤشر 
تنظيم األسرة  إلى  ُلبيت حاجُتهن  الالتي  )العمر 15-49 سنة( 

بطرق حديثة

المؤشر 3-7-2: معدل الوالدات لدى المراهقات )العمر 10-
14؛ و15-19 سنة( لكل 1000 امرأة في تلك العمر

 •

•

الغاية 7-3 

ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية 
تنظيم  ومعلومات  خدمات  ذلك  في  بما  واإلنجابية، 
األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في 

االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام  2030

المؤشرات

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 5-6 : ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية 
عليه  المتفق  النحو  على  اإلنجابية،  الحقوق  وعلى  واإلنجابية 
والتنمية ومنهاج  للسكان  الدولي  المؤتمر  لبرنامج عمل  وفقًا 

عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

•
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

حاء–3

لالجئات  والتدريب  والمساعدة  الحماية  كفالة 
وكذلك  دولية  حماية  الى  بحاجة  الالتي  والمشردات 

داخليًا المشردات 

هاء–5

 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة 

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

باء – تعليم المرأة وتدريبها

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز باء – 4

جيم – المرأة والصحة

هاء – المرأة والنزاع المسلح

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

الم – الطفلة على  الحياة  دورة  طيلة  المرأة،  حصول  إمكانية  زيادة 
الصلة  ذات  والخدمات  والمعلومات  الصحية  الرعاية 
نوعية  وذات  ميسورة  وبأسعار  مالئمة  تكون  وبحيث 

جيدة

تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة

اإلضطالع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى لألمراض 
التي تنتقل عن طريق اإلتصال الجنسي، وفيروس نقص 
المناعة البشرية/اإليدز، وقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية

تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة

زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها

الصحة  مجالي  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
والتغذية

جيم – 1

جيم – 2

جيم – 3

جيم – 4

جيم – 5

الم–5

مجاالت اإلهتمام الحاسمة
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كفالة تكافؤ فرص التعليم

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز

ورصد  التعليمية  لإلصالحات  الكافية  الموارد  تخصيص 
تنفيذها

باء – 1

باء – 4

باء – 5

التعليم

الغاية 4–1

ابتدائي  بتعليم  والبنين  البنات  جميع  يتمتع  أن  ضمان 
نتائج  تحقيق  إلى  يؤدي  وجيدًا  وثانوي مجاني ومنصف 

تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

غايات أخرى ذات صلةوسائل التنفيذ

المؤشرات

وسيلة التنفيذ 4- أ: بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
المرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  واإلعاقة،  الجنسين،  بين 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

من العنف للجميع

وسيلة التنفيذ 4- ج:  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين 
لتدريب  الدولي  التعاون  خالل  من  ذلك  في  بما  المؤهلين، 
نموًا  البلدان  أقل  في  وخاصة  النامية،  البلدان  في  المعلمين 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام  2030

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  5- ب:   التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

في  )أ(  لألطفال/الشباب:  المئوية  النسبة   :1-1-4 المؤشر 
)ج(  االبتدائية؛  المرحلة  نهاية  في  )ب(  الثاني/الثالث؛  الصف 
في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون 
 »1« في   الكفاءة  مستوى  من  األدنى  الحد  األقل  على 

القراءة، »2« الرياضيات

)وتصنيفات  والثروة   ، والموقع  الجنس،  بحسب:  التصنيفات 
أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات(

 •

 •

•

•

•

•

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

باء – تعليم المرأة وتدريبها

الم – الطفلة

بإحتياجاتها  الوعي  الطفلة وزيادة  تعزيز وحماية حقوق 
وإمكانياتها

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

الم–3

الم–4



جدول المحتويات

33

 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

الغاية 4–2

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على 
الطفولة  مرحلة  في  والرعاية  النماء  من  جيدة  نوعية 
جاهزين  يكونوا  حتى  االبتدائي  قبل  والتعليم  المبكرة 

للتعليم االبتدائي بحلول عام 2030

وسائل التنفيذ

غايات أخرى ذات صلة

وسيلة التنفيذ 4- أ: بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
المرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  واإلعاقة،  الجنسين،  بين 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

من العنف للجميع

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين  وسيلة التنفيذ 4- ج: 
لتدريب  الدولي  التعاون  خالل  من  ذلك  في  بما  المؤهلين، 
نموًا  البلدان  أقل  في  وخاصة  النامية،  البلدان  في  المعلمين 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام  2030

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

ال توجد أهداف إستراتيجية خاصة بتنمية الطفولة المبكرة والتعليم 
ما قبل اإلبتدائي في منهاج عمل بيجين

 •

 •

•

•

•

المؤشرات

المؤشر 4-2-1:  النسبة المئوية لألطفال دون الخامسة الذين 
مجاالت  في  النمو  حيث  من  الصحيح  المسار  على  يسيرون 

الصحة والتعلم والرفاه النفسي

التصنيفات بحسب: الجنس، والموقع ، والثروة )وتصنيفات أخرى 
حيثما تتوافر عنها بيانات(

)قبل  م  المنظَّ م  التعلُّ في  المشاركة  معدل   :2-2-4 المؤشر 
سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي(

 •

•

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة
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الغاية 4–3 

الحصول  في  والرجال  النساء  جميع  فرص  تكافؤ  ضمان 
الجيد  العالي  والتعليم  والمهني  التقني  التعليم  على 
والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول 

عام  2030

المؤشراتوسائل التنفيذ

غايات أخرى ذات صلة

وسيلة التنفيذ 4- أ : بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
المرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  واإلعاقة،  الجنسين،  بين 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

من العنف للجميع

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين  وسيلة التنفيذ 4- ج: 
لتدريب  الدولي  التعاون  خالل  من  ذلك  في  بما  المؤهلين، 
نموًا  البلدان  أقل  في  وخاصة  النامية،  البلدان  في  المعلمين 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام  2030

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

التعليم  في  والكبار  الشباب  مشاركة  معدل   :1-3-4 المؤشر 
شهرًا  عشر  االثني  خالل  والتدريب  الرسمي  وغير  الرسمي 

الماضية

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

•

•

•

•
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

التمييز  أشكال  وجميع  الوظيفية  التفرقة  على  القضاء 
في العمل

واو – 5

كفالة تكافؤ فرص التعليم

المهني،  التدريب  على  المرأة  حصول  إمكانية  تحسين 
والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل

ورصد  التعليمية  لإلصالحات  الكافية  الموارد  تخصيص 
تنفيذها

باء – 1

باء – 3

باء – 5

لالجئات  والتدريب  والمساعدة  الحماية  كفالة 
وكذلك  دولية  حماية  الى  بحاجة  الالتي  والمشردات 

المشردات داخليًا

هاء–5

 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة 

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

باء – تعليم المرأة وتدريبها

هاء – المرأة والنزاع المسلح

واو – المرأة واإلقتصاد

الم – الطفلة

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

الم–4
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وسيلة التنفيذ 4- أ: بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
المرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  واإلعاقة،  الجنسين،  بين 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

من العنف للجميع

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  5- ب:   التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

بتعليم  والبنين  البنات  جميع  يتمتع  أن  ضمان   :1–4 الغاية 
تحقيق  إلى  يؤدي  وجّيد  ومنصف  مجاني  وثانوي  ابتدائي 

نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

الغاية 4-2: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول 
الطفولة  مرحلة  في  والرعاية  النماء  من  جيدة  نوعية  على 
للتعليم  المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين 

االبتدائي بحلول عام 2030

الغاية 4–3 : ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول 
على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيد والميسور 

التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام  2030

واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين  الغاية2-10: 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام  2030

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

•

 •

 •

•

•

•

الغاية 5-4

التعليم وضمان  الجنسين في  بين  التفاوت  القضاء على 
التعليم  مستويات  جميع  إلى  الوصول  فرص  تكافؤ 
ذلك  في  بما  الضعيفة،  للفئات  المهني  والتدريب 
واألطفال  األصلية  والشعوب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

غايات أخرى ذات صلةوسائل التنفيذ

المؤشرات

المؤشر 4-5-1: بيانات المساواة  )أنثى /ذكر، وريفي/حضري، 
مثل  أخرى  ومؤشرات  القمة  إلى  القاع  من  الثراء  ومستوى 
حالة اإلعاقة، والشعوب األصلية، والمتضررين من النزاع متى 
المؤشرات  بجميع  يتعلق  فيما  متوافرة)  البيانات  أصبحت 

الواردة في هذه القائمة والتي يمكن تصنيفها

•
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دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

Strengthen the role of the family in improv-
ing the status of the girl child

 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

السلبية  الثقافية  والممارسات  المواقف  على  القضاء 
ضد البنات

بإحتياجاتها  الوعي  الطفلة وزيادة  تعزيز وحماية حقوق 
وإمكانياتها

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

تعزيز دور األسرة في تحسين مركز الطفلة

الم–1

الم–2

الم–3

الم–4

الم–9

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

الم – الطفلة
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وسيلة التنفيذ 4- أ: بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
المرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  واإلعاقة،  الجنسين،  بين 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

من العنف للجميع

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

بتعليم  والبنين  البنات  جميع  يتمتع  أن  ضمان   :1–4 الغاية 
تحقيق  إلى  يؤدي  وجيدًا  ومنصف  مجاني  وثانوي  ابتدائي 

نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

•

 •

 •

الغاية 6-4 

ضمان أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجااًل 
ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول 

عام 2030

غايات أخرى ذات صلةوسائل التنفيذ

المؤشرات

المؤشر 4-6-1:  النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة 
في  الكفاءة  من  ثابتًا  مستوى  األقل  على  يحققون  الذين 

تصنيفات وظيفية تتناول )أ( األمية، )ب( المهارات الحسابية

)وتصنيفات  والثروة   ، والموقع  الجنس،  بحسب:  التصنيفات 
أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات(

•

القضاء على األمية بين النساء

ورصد  التعليمية  لإلصالحات  الكافية  الموارد  تخصيص 
تنفيذها

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

باء – 2

باء – 5

الم–4

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

باء – تعليم المرأة وتدريبها

الم – الطفلة
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

وسيلة التنفيذ 4- أ:  بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
المرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  واإلعاقة،  الجنسين،  بين 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 

من العنف للجميع

التمكينية،  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  ب:   -5 التنفيذ  وسيلة 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

•

 •

غايات أخرى ذات صلةوسائل التنفيذ

المؤشرات

المئوية  النسبة  اإلستعراض(:  قيد  زال  )ما   1-7-4 المؤشر 
الثانوية  المدارس  في  والمقيدين  عامًا   15 البالغين  للطالب 
ويبرهنون على إلمامهم بمستوى ثابت على األقل من المعارف 
وعلم  البيئية  العلوم  المواضيع في  من  مختارة  في مجموعة 
الدراسة  على  المواضيع  اختيار/تنوع  دقة  وستتوقف  األرض.  

االستقصائية أو التقييمية التي ُتجمع فيها المؤشرات

حيثما  أخرى  )وتصنيفات  والموقع  الجنس  بحسب:  التصنيفات 
تتوافر عنها بيانات(

•

الغاية 7-4 

والمهارات  المعارف  المتعلمين  جميع  يكتسب  أن  ضمان 
الالزمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من 
الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتباع 
أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين 
الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة 
العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة 

في التنمية المستدامة ، بحلول عام 2030
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تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سالم

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

خالل  من  اإلنسان  حقوق  من  للمرأة،  ما  وحماية  تعزيز 
التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق اإلنسان، وال سيما 

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ضمان المساواة وعدم التمييز امام القانون

الفوارق  تراعي  التي  والمنظورات  اإلهتمامات  دمج 
بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية 

المستدامة

هاء–4

حاء–1

طاء–1

طاء–2

كاف –2

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

هاء – المرأة والنزاع المسلح

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

طاء – حقوق اإلنسان للمرأة

كاف – المرأة والبيئة
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

المياه والصرف الصحي

الغاية 6–2 

تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي 
والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء 
يعيشون  والفتيات ومن  النساء  الحتياجات  اهتمام خاص 

في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

وسائل التنفيذ

المؤشرات

غايات أخرى ذات صلة

بناء  ودعم  الدولي  التعاون  نطاق  تعزيز  أ:   -6 التنفيذ  وسيلة 
والبرامج  األنشطة  مجال  في  النامية  البلدان  في  القدرات 
المياه،  جمع  ذلك  في  بما  الصحي،  والصرف  بالمياه  المتعلقة 
وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، 
وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام 2030

وسيلة التنفيذ 6-ب: دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية 
في تحسن إدارة المياه والصرف الصحي

المؤشر 6-2-1: النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من 
مرافق  فيها  بما  الصحي،  الصرف  لخدمات  السليمة  اإلدارة 

غسل اليدين بالصابون والمياه

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

•

•

زيادة إمكانية حصول المرأة، طيلة دورة الحياة على الرعاية 
الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة وبحيث تكون 

مالئمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة

لالجئات  والتدريب  والمساعدة  الحماية  كفالة 
وكذلك  دولية  حماية  الى  بحاجة  الالتي  والمشردات 

داخليًا المشردات 

الموارد  الى  المساواة  المرأة على قدم  تسهيل وصول 
والعمالة واألسواق والتجارة

الفوارق  تراعي  التي  والمنظورات  اإلهتمامات  دمج 
بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية 

المستدامة

جيم – 1

هاء–5

واو–2

كاف –2

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

جيم – المرأة والصحة

هاء – المرأة والنزاع المسلح

واو – المرأة واإلقتصاد

كاف – المرأة والبيئة
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العمالة والعمل الالئق

الغاية 5-8

الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقيق 
واألشخاص  الشباب  فيهم  بمن  والرجال،  النساء  لجميع 
ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، 

بحلول عام 2030

المؤشراتوسائل التنفيذ

غايات أخرى ذات صلة

وسيلة التنفيذ 8- ب: وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل 
الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن 

منظمة العمل الدولية بحلول عام  2020

حقوقا  المرأة  لتخويل  بإصالحات  القيام  أ:   -5 التنفيذ  وسيلة 
حصولها  إمكانية  وكذلك  االقتصادية،  الموارد  في  متساوية 
من  وغيرها  األراضي  في  والتصرف  الملكية  حق  على 
والموارد  والميراث  المالية،  الخدمات  وعلى  الممتلكات، 

الطبيعية، وفًقا للقوانين الوطنية

وسيلة التنفيذ 5- ب :  تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، 
تعزيز  أجل  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبخاصة 

تمكين المرأة

وسيلة التنفيذ 5- ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

والرجال  للنساء  الساعة  في  الدخل  متوسط   :1-5-8 المؤشر 
العاملين، بحسب الوظيفة،  والعمر، واألشخاص ذوي اإلعاقة

والعمر،  الجنس،  بحسب  البطالة،  معدل   :2-5-8 المؤشر 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

الغاية 1-4:  ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء 
الموارد  على  الحصول  في  الحقوق  بنفس  منهم،  والضعفاء 
الخدمات األساسية، وعلى  االقتصادية، وكذلك حصولهم على 
حق امتالك األراضي والتصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلقة 
الموارد  على  وبالحصول  وبالميراث،  األخرى،  الملكية  بأشكال 
الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما 

في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

وفعالة  كاملة  مشاركة  المرأة  مشاركة  كفالة   :5-5 الغاية 
مع  المساواة  قدم  على  للقيادة  لها  المتاحة  الفرص  وتكافؤ 
السياسية  الحياة  في  القرار  صنع  مستويات  جميع  على  الرجل 

واالقتصادية والعامة

الغاية 17-18:  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

•

•

 •

•

•

•

•

•

•
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
وإستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي 

تعيش تحت وطأة الفقر

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

المهني،  التدريب  على  المرأة  حصول  إمكانية  تحسين 
والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل

تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات 
والنساء

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الموارد  الى  المساواة  المرأة على قدم  تسهيل وصول 
والعمالة واألسواق والتجارة

الى  الوصول  وسبل  والتدريب  التجارية  الخدمات  توفير 
للمرأة  وبخاصة  التكنولوجيا  والمعلومات  األسواق 

المنخفضة الدخل

تعزيز القدرة اإلقتصادية والشبكات التجارية للمرأة

التمييز  أشكال  وجميع  الوظيفية  التفرقة  على  القضاء 
في العمل

للنساء  واألسرة  العمل  مسؤوليات  بين  المواءمة  تعزيز 
والرجال

حاء–1ألف – 1

حاء–3

باء – 3

باء – 6

الم–4

واو–1

واو–2

واو–3

واو–4

واو – 5

واو – 6

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةألف – المرأة والفقر

الم – الطفلةباء – تعليم المرأة وتدريبها

واو – المرأة واإلقتصاد
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الغاية 8-8

السالمة  توفر  عمل  بيئات  وإيجاد  العمل  حقوق  حماية 
المهاجرون،  العمال  فيهم  بمن  العمال،  لجميع  واألمن 
وخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

وسيلة التنفيذ 5- ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

 •

وسائل التنفيذ

المؤشرات

المميتة  العمل  إصابات  معدالت  في  التواتر   :1-8-8 المؤشر 
وغير المميتة، بحسب نوع جنس المهاجرين ووضعهم

المؤشر 8-8-2 )ما زال قيد اإلستعراض(: عدد اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية التي تم التصديق عليها، بحسب نوع االتفاقية

`

•

 •

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

•

كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
وإستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي 

تعيش تحت وطأة الفقر

ألف – 1

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

ألف – المرأة والفقر

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الموارد  الى  المساواة  قدم  على  المرأة  وصول  تسهيل 
والعمالة واألسواق والتجارة

تعزيز القدرة اإلقتصادية والشبكات التجارية للمرأة

واو–1

واو–2

واو–4

واو – المرأة واإلقتصاد

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى حاء–1

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

تحقيق اإللمام بالمبادىء القانونية طاء–3

طاء – حقوق اإلنسان للمرأة

األطفال  لعمل  اإلقتصادي  اإلستغالل  على  القضاء 
وحماية الفتيات الصغيرات في العمل

الم–6

الم – الطفلة
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

اإلدماج وتقاطع إنعدام المساواة

الغاية 2-10

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
أو  اإلعاقة  أو  الجنس  أو  السن  عن  النظر  بغض  للجميع، 
الوضع  أو  الدين  أو  أو األصل  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

المؤشرات

في   50 دون  يعيشون  الذين  السكان  نسبة   :1-2-10 المؤشر 
والجنس،  العمر،  حسب  مصنفة   ، الدخل  متوسط  من  المائة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة

 •

غايات أخرى ذات صلة

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

وفعالة  كاملة  مشاركة  المرأة  مشاركة  كفالة   :5-5 الغاية 
مع  المساواة  قدم  على  للقيادة  لها  المتاحة  الفرص  وتكافؤ 
السياسية  الحياة  في  القرار  صنع  مستويات  جميع  على  الرجل 

واالقتصادية والعامة

الغاية 1-2: تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع 
للتعاريف  وفقًا  أبعاده  بجميع  الفقر  يعانون  الذين  األعمار 

الوطنية بمقدار النصف على األقل، بحلول عام 2030

مستجيب  نحو  عل  القرارات  اتخاذ  ضمان   :7-16 الغاية 
جميع  على  وتمثيلي  وتشاركي  للجميع  وشامل  لإلحتياجات 

المستويات

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا  البلدان  أقل  ذلك  في  بما 
الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق  النامية، 
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، 
والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع  واإلعاقة، 

الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

 •

 •

 •

•
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كلي  إقتصاد  سياسات  وإدامة  واعتماد  استعراض 
وإستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي 

تعيش تحت وطأة الفقر

تنقيح القوانين والممارسات اإلدارية بغية ضمان الحقوق 
المتساوية للمرأة وسبل وصولها الى الموارد اإلقتصادية

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

إدماج المنظورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في 
التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع

خالل  من  اإلنسان  حقوق  من  للمرأة،  ما  وحماية  تعزيز 
التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق اإلنسان، وال سيما 

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ضمان المساواة وعدم التمييز امام القانون

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

السلبية  الثقافية  والممارسات  المواقف  على  القضاء 
ضد البنات

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

واإلقتصادية  اإلجتماعية  بالحياة  الطفلة  وعي  تعزيز 
والسياسية ومشاركتها فيها

ألف – 1

ألف – 2

حاء–1

حاء–2

طاء–1

طاء–2

الم–1

الم–2

الم–4

الم–8

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةألف – المرأة والفقر

طاء – حقوق اإلنسان للمرأة

الم – الطفلة

كفالة تكافؤ فرص التعليم

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الى  المساواة  قدم  على  المرأة  وصول  سبل  تسهيل 
الموارد والعمالة واألسواق والتجارة

التمييز  أشكال  وجميع  الوظيفية  التفرقة  على  القضاء 
في العمل

باء – 1

باء – 4

واو–1

واو–2

واو – 5

باء – تعليم المرأة وتدريبها

واو – المرأة واإلقتصاد

اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة 
والمشاركة  القرار  صنع  وعمليات  السلطة  هياكل  إلى 

الكامة فيها

القرار  صنع  في  المشاركة  على  المرأة  قدرة  زيادة 
والقيادة

زاي–1

زاي–2

زاي – المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

النقل والمساحات الخضراء

الغاية 7-11

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن 
وال  إليها،  الوصول  ويمكن  للجميع  وشاملة  آمنة  عامة 
واألشخاص  السن  وكبار  واألطفال  للنساء  بالنسبة  سيما 

ذوي اإلعاقة، بحلول عام 2030

وسائل التنفيذ

وسيلة التنفيذ 5- ج :  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

 •

المؤشرات

غايات أخرى ذات صلة

المؤشر 11-7-1: متوسط حصة منطقة السكنية بالمدن التي 
بحسب  مصنفة  للجميع،  العام  لإلستخدام  مفتوحًا  فضاء  تمثل 

العمر، والجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة

المؤشر 11-7-2 )ما زال قيد اإلستعراض(:  نسبة النساء الالتي 
الجريمة  مرتكب  بحسب  الجنسي،  أو  البدني  للتحرش  تعرضن 

ومكان حدوثها ) خالل االثني عشر شهرا الماضية (

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

الغاية 5-2: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء 
االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات 

بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين  الغاية 2-10: 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

•

 •

•

•

•

إتخاذه في منهاج عمل  يتعين  ال يوجد هدف إستراتيجي أو إجراء 
بيجين يمكن المقارنة به في إطار النقل والمساحات الخضراء

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين



جدول المحتويات

المجتمعات السلمية والشاملة

الغاية 3-16
والدولي،  الوطني  الصعيدين  القانون على  تعزيز سيادة 

وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

المؤشراتوسائل التنفيذ

غايات أخرى ذات صلة

وسيلة التنفيذ 5- ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

الصلة،  ذات  الوطنية  المؤسسات  تعزيز  أ:   -16 التنفيذ  وسيلة 
على  القدرات  لبناء  سعيًا  الدولي،  التعاون  منها  بوسائل 
العنف  لمنع  النامية،  البلدان  المستويات، وال سيما في  جميع 

ومكافحة اإلرهاب والجريمة

غير  والسياسات  القوانين  إنفاذ  تعزيز  ب:   -16 التنفيذ  وسيلة 
التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة

المئوية  النسبة  اإلستعراض(:  قيد  زال  )ما   1-3-16 المؤشر 
أبلغ  التي  الماضية  شهرا  عشر  اإلثني  خالل  العنف  لضحايا 
أو  المختصة  السلطات  إلى  إيذاء  من  له  تعرضوا  عما  ضحاياها 
) تسمى  رسميا  بها  المعترف  النزاعات  تسوية  آليات  غيرها من 

أيضا معدل اإلبالغ عن الجرائم (

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

الغاية 17-18: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
ومناسبة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  في  كبيرة  زيادة  لتحقيق 
والسن،  والجنس،  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت 
واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 
في  الصلة  ذات  الخصائص  من  وغيرها  الجغرافي  والموقع 

السياقات الوطنية، بحلول عام 2020

 •

•

•

 •

 •

 •
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

التمييز  أشكال  وجميع  الوظيفية  التفرقة  على  القضاء 
في العمل

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى واو–1

واو – 5

حاء–1

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأةواو – المرأة واإلقتصاد

تحقيق اإللمام بالمبادىء القانونية طاء–3

طاء – حقوق اإلنسان للمرأة
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الغاية 7-16
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لإلحتياجات وشامل 

للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

وسائل التنفيذ

وسيلة التنفيذ 5- ج:  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة 
القبيل  القائمة من هذا  والتشريعات  السياسات  وتعزيز  لإلنفاذ 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

على جميع المستويات

غير  والسياسات  القوانين  إنفاذ  تعزيز  ب:   -16 التنفيذ  وسيلة 
التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة

 •

•

المؤشرات

غايات أخرى ذات صلة

والجنس،  العمر،  )بحسب  الوظائف  نسبة   :1-7-16 المؤشر 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية( في المؤسسات 
والخدمة  والمحلية،  الوطنية  التشريعية  )الهيئات  العامة 
على  التوزيع  بمستويات  مقارنة  القضائية(  والسلطة  العامة، 

المستوى الوطني

الغاية 5-1: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات في كل مكان

وفعالة  كاملة  مشاركة  المرأة  مشاركة  كفالة   :5-5 الغاية 
مع  المساواة  قدم  على  للقيادة  لها  المتاحة  الفرص  وتكافؤ 
السياسية  الحياة  في  القرار  صنع  مستويات  جميع  على  الرجل 

واالقتصادية والعامة

الغاية 10-2: تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
الوضع  أو  الدين  أو  األصل  أو  اإلثني  أو  العرقي  االنتماء  أو 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام  2030

 •

 •

 •

 •
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 الموضوعات المتناولة في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة دليل حول األهداف العالمية حول المساواة بين الجنسين

كفالة تكافؤ فرص التعليم

المهني،  التدريب  على  المرأة  حصول  إمكانية  تحسين 
والعلم والتكنولوجيا، والتعليم المتواصل

إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز

القرارات  النزاعات وصنع  المرأة في حل  زيادة مشاركة 
النزاعات  ظروف  تحت  يعشن  الالتي  النساء  وحماية 
المسلحة وغيرها أو الالتي يعشن تحت اإلحتالل األجنبي

تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من حدوث 
انتهاكات لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع

تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سالم

كفالة الحماية والمساعدة والتدريب لالجئات والمشردات 
الالتي بحاجة الى حماية دولية وكذلك المشردات داخليًا

تقديم المساعدة الى المرأة في المستعمرات واألقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي

باء – 1

باء – 3

باء – 4

هاء–1

هاء–3

هاء–4

هاء–5

هاء–6

األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين

مجاالت اإلهتمام الحاسمة

باء – تعليم المرأة وتدريبها

هاء – المرأة والنزاع المسلح
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اإلقتصادي  واستقاللها  اإلقتصادية  المرأة  حقوق  تعزيز 
وظروف  العمالة  فرص  على  حصولها  ذلك  في  بما 
اإلستخدام المالئمة والسيطرة على الموارد اإلقتصادية

الموارد  الى  المساواة  المرأة على قدم  تسهيل وصول 
والعمالة واألسواق والتجارة

الى  الوصول  وسبل  والتدريب  التجارية  الخدمات  توفير 
للمرأة  وبخاصة  التكنولوجيا  والمعلومات  األسواق 

المنخفضة الدخل

تعزيز القدرة اإلقتصادية والشبكات التجارية للمرأة

التمييز  أشكال  وجميع  الوظيفية  التفرقة  على  القضاء 
في العمل

آرائها  عن  للتعبير  فرصها  وتحسين  المرأة  مشاركة  زيادة 
وتكنولوجيات  اإلعالم  وسائط  في  القرارات  وصنع 

اإلتصال الجديدة ومن خاللها

في  للمرأة  نمطية  وغير  متوازنة  صورة  تقديم  تشجيع 
وسائط اإلعالم

اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة 
والمشاركة  القرار  صنع  وعمليات  السلطة  هياكل  إلى 

الكامة فيها

القرار  صنع  في  المشاركة  على  المرأة  قدرة  زيادة 
والقيادة

واو–1

واو–2

واو–3

واو–4

واو – 5

ياء–1

ياء–2

زاي–1

زاي–2

ياء – المرأة ووسائط اإلعالمواو – المرأة واإلقتصاد

زاي – المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

استحداث أو تعزيز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى

الجنس  حسب  مفصلة  ومعلومات  بيانات  ونشر  توفير 
ألغراض التخطيط والتقييم

حاء–1

حاء–3

حاء – اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

البيئية  القرارات  صنع  في  فعااًل  إشراكًا  المرأة  إشراك 
على جميع المستويات

دمج اإلهتمامات والمنظورات التي تراعي الفوارق بين 
بالتنمية  المتعلقة  والبرامج  السياسات  في  الجنسين 

المستدامة

التعليم  مجاالت  في  البنات  ضد  التمييز  على  القضاء 
وتنمية المهارات والتدريب

واإلقتصادية  اإلجتماعية  بالحياة  الطفلة  وعي  تعزيز 
والسياسية ومشاركتها فيها

كاف –1

كاف –2

الم–4

الم–8

كاف – المرأة والبيئة

الم – الطفلة


