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 المرفق
إعالن ساااا اسااااي بمناسااااسة ال ارخ الساااانواة اللامسااااة والعياااارال للممرمر العالمي الرابع    

 بالمرأة المعني
 

 ، حلم وزراء ومم لي الحكومات 

في الدورة الرابعة والســـــــــتون لاجنة وضـــــــــع المرأة، في لول لرذ، بمناســـــــــ ة  الل الذ ر   وقد اجتمعنا 
، من 1995الســـــنل ة ال امســـــة والعمـــــر ن لامؤامر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذ  ع قد في بيجون في عا  

ون لادورة االســـــــــــــت نا ية  واللثيقتون ال تاموت  ( 1) إعالن ومنهاج عمل بيجونأجل إجراء اســـــــــــــتعراي واقويم لتن وذ 
: المساواة بون الجنسون والتنمية والسال  في القرن  2000المرأة عا  ”ال ال ة والعمر ن لاجمعية العامة المعنللة 

، بما في ذلك إجراء اقويم لاتحديات وال غرات الراهنة التي اؤثر عاى ان وذ إعالن ومنهاج  ( 2) “الحاد  والعمــر ن
اواة بون الجنســـون وام ون جميع النســـاء وال تيات وضـــمان امتعهن التا  بجميع  عمل بيجون وعاى احقوق المســـ 

 قلق اإللســان والحر ات األســاســية عاى قد  المســاواة مع الرجال وال تيان ةلال دورة  يااهن وكســها  ذلك في 
تعجول عاى لحل مراٍع لامنظلر الجنســـــالي، ومن أجل ضـــــمان ال ( 3) 2030ان وذ خطة التنمية المســـــتدامة لعا  

بتن ـوذ منهـاج العمـل، والتاامـّا منـفا ب ـ اـلة اعميم مراعـاة المنظلر الجنســــــــــــــالي في األعمـال التح ــــــــــــــورـ ة لجميع 
المؤامرات الر يسية ومؤامرات القمة التي اعقدها األمم المتحدة في الميادين اإللما ي واالقتصاد  واالجتماعي 

قون بحوه اســـــــــهم هذ  والبوئي واإللســـــــــالي والميادين ذات الصـــــــــاة وفي ان وذه ا ومتابعتها المتكاماون والمنســـــــــف
 المؤامرات بم ل فعال في احقوق المساواة بون الجنسون وام ون جميع النساء وال تيات،  

واللثيقتون ال تاموتون لادورة االســـــــت نا ية ال ال ة  ( 1) إعالن ومنهاج عمل بيجون    ماد مل جديد  -   1 
اِت التي اعتمداها لجنة وضــــــــع المرأة بمناســــــــ ة الذ ر  الســــــــنل ة العا ــــــــرة  واإلعالل  ( 2) والعمــــــــر ن لاجمعية العامة 

 جميعا؛  ، ولاتا  بتن وذ هذ  الص لذ ( 4) وال امسة عمرة والعمر ن اللعقاد المؤامر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

ل إلعالن ومنهاج عمل بيجون واللفاء بااللتاامات    ساّل  - 2  بأن التن وذ الكامل وال عال والمعجف
يعاز  لف منهما اآلخر  ( 5) أمران المنصــــلي عاوها في اا ااية الق ــــاء عاى جميع أ ــــ ال التمووا ضــــد المرأة 

ســان اللاج ة لهن، في مســاعي احقوق المســاواة بون الجنســون وام ون جميع النســاء وال تيات وكعمال  قلق اإلل 
أو لم ان ـــــــم إلوهما بعد  أن انظر في  ( 6) ولهوب بالدول التي لم اصـــــــدفق عاى االا ااية ولروال للها االختيار  

 القيا  بذلك؛ 

__________ 

)منمــــــــــــــلرات األمم المتحــــــدة، رقم المبيع  1995أيالل/ســــــــــــــبتمبر  15-4اقر ر المؤامر العــــــالمي الرابع المعني بــــــالمرأة، بيجون،  (1) 
A.96.IV.13 المرفقان األول وال الي.1(، ال صل األول، القرار ، 

 ، المرفق.23/3-، المرفق، وقرار الجمعية العامة دإ23/2-قرار الجمعية العامة دإ (2) 

 .70/1قرار الجمعية العامة  (3) 
(، E/2005/27/Corr.1و   E/2005/27والتصـل ب ) 7الماحق رقم ،  2005اللثا ق الرسـمية لامجا  االقتصـاد  واالجتماعي، الظر   (4) 

واللثا ق الرسـمية لامجا  االقتصـاد  واالجتماعي، ؛  2005/232ال صـل األول، ال رع أل،، ومقرر المجا  االقتصـاد  واالجتماعي 
(، ال صــــل األول، ال رع أل،، ومقرر المجا  االقتصــــاد   E/2010/27/Corr.1و   E/2010/27والتصــــل ب ) 7، الماحق رقم 2010

ــل E/2015/27) 7، الماحق رقم 2015واللثا ق الرســــــــــمية لامجا  االقتصــــــــــاد  واالجتماعي، ؛  2010/232واالجتماعي  (، ال صــــــــ
 ، المرفق.59/1قرار األول، ال رع جيم، ال

 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 .20378، الرقم 2131المرجع ل سه، المجاد  (6) 
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عاى العالقة التعاضــــدية بون احقوق المســــاواة بون الجنســــون وام ون جميع النســــاء    ياااّدد - 3 
ل إلعالن ومنهــاج عمــل بيجون، وان وــذ خطــة التنميــة المســــــــــــــتــدامــة وال تيــات والتن وــذ الكــامــل وال عــال والمعجــف 

عاى لحل مراٍع لامنظلر الجنســــــــالي، والمؤامرات الر يســــــــية ومؤامرات القمة ذات الصــــــــاة التي  ( 3) 2030 لعا 
د أي ــــّا عاى أن المســــاواة بون الجنســــون وام ون جميع  اعقدها األمم المتحدة ولتا جها وجهلد متابعتها، ولمــــدف

ء وال تيات سـيقدمان إسـهاما ذا أهمية  اسـمة في الم ـي قدمّا بتن وذ جميع األهدال والغايات اللاردة في النسـا
 ؛ 2030خطة عا  

بعقد االسـتعراضـات اإلقايمية التي اضـطاعت بها لجان األمم المتحدة اإلقايمية، مع   رحب - 4 
ن لتا ج عاى الصـعود اإلقايمي أسـهمت في اإل اةة عامّا بما ام  ـت عنه هذ  العمايات الح لمية الدولية م

 الذ  اجر ه لجنة وضع المرأة؛  2020استعراي عا  

ل إلعالن ومنهـاج عمـل    رحاب أضااااااااااا - 5  ـبالتـقد  المحرز لحل التن ـوذ الكـامـل وال عـال والمعجـف
عد اللةني وا إلقايمي بيجون من خالل اإلجراءات المت ـافرة في مجال السـياسـة العامة التي اا ذت عاى الصـا

والعالمي، ولر ب  ذلك بألمـطة االسـتعراي التي ا ـطاع بها الح لمات في سـياق الذ ر  السـنل ة ال امسـة 
مها المجتمع المدلي  والعمـــــر ن لامؤامر العالمي الرابع المعني بالمرأة، مع التنل ه باإلســـــهامات الهامة التي يقدف

ــا ر أاـــــــــــــحاإ المصـــــــــــــاحة المعنوون، ولمـــــــــــــور إلى قرار الجمع  أيالل/ 12المؤرخ   73/340ية العامة وســـــــــــ
ولتطاع إلى االجتماع الرفيع المســـــــتل  الذ  انظفمه الجمعية العامة بمـــــــأن الذ ر  الســـــــنل ة   2019 ســـــــبتمبر

عن  2020أيالل/ســــــــبتمبر  23ال امســــــــة والعمــــــــر ن لامؤامر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمقرر عقد  في 
 ؛ “التعجول بتحقوق المساواة بون الجنسون وام ون جميع النساء وال تيات” ملضلع

ألن التقدف  المحرز  ان عملمّا دون الســــــــــرعة والعمق المطاللون ولت اوت   عرب عل قلقنا - 6 
ات الهي اية والممارســــــات مســــــتل ااه في بعا المجاالت ولكلن ثغراٍت  بورة ال ااال قا مة وعق اٍت منها العق  

التمووا ة وممــــ اة األوه ال قر لم ا ذلل بعد، ولقر بأله بعد م ــــي خمســــة وعمــــر ن عامّا عاى العقاد المؤامر 
ــاء وال تيات،  ــون والتم ون التا  لانســـ ــاواةا الكاماة بون الجنســـ العالمي الرابع المعني بالمرأة لم يحقق أ ف باٍد المســـ

ا  المســـــاواة ال ااال قا مّة عاى اـــــعود العالم، ولأن   ورا من النســـــاء وال تيات ولأن مســـــتل ات عالية من العد
يعمــــــــــن أ ــــــــــ اال متعددة ومتداخاة من التمووا وال ــــــــــع، والتهميل ةلال دورة  يااهن ولأن هؤالء النســــــــــاء 
ــابات ب وروس لق  ــاء المصـ ــل أفر قي والنسـ ــاءا المنحدرات من أاـ ــمن أخر ات النسـ ــمااضن ضـ  وال تيات، وقد يمـ

المناعة ال مـر ة واإليدز والر ييات ولسـاءا المـعلإ األاـاية وذوات اإلعاقة والمهاجرات والمسـنات، أ رزن أقل 
 قدر من التقد  مقارلّة بغورهن؛  

بأنف ال قر وعد  المســــــــاواة االقتصــــــــادية عاى الصــــــــعود العالمي وعد  الز ع م اســــــــب    قر - 7 
ل جميعها احدياٍت جلهر ة اعتري ان وذ إعالن ومنهاج  التنمية بمـــــــــ ل عادل داخل البادان وفيما بونها يمـــــــــ ف

 عمل بيجون؛  

بأن النسـاء وال تيات يؤدين دورّا  ول ّا بلاـ هن علامل فاعاة في التنمية، ولأله    قر أضااا - 8 
ال ســـــبول إلى احقوق  امل اإلم الات ال مـــــر ة ولالا التنمية المســـــتدامة إذا  لف لصـــــ، ال مـــــر ة محرومّا من 

 تع ب امل  قلق اإللسان وال ري اللاج ة له، ولأن أهدال التنمية المستدامة يجب اؤاي أ كاها لاجميع؛التم

بأهمية ال راط الرجال وال تيان بمـــــــــــ ل  امل  مـــــــــــر اء و ا اء اســـــــــــتراايجوون،    قر ا لك - 9 
ة بون الجنســون وللاــ هم علامل فاعاة لاتغوور إضــافّة إلى  للهم مســت ودين منه، في مســاعي احقوق المســاوا 

وام ون جميع النســـــــــــــاء وال تيات، ولاتا  باا اذ ادابور إل ـــــــــــــراذ الرجال وال تيان بالكامل في الجهلد المبذولة 
ل إلعالن ومنهاج عمل بيجون؛  لتحقوق التن وذ الكامل وال عال والمعجف

https://undocs.org/ar/A/RES/73/340
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د من جديد الافر اإلرادة الســياســية لدي    سااّل  - 10  نا لمعالجة بأن احديات جديدة قد  هرت ولؤ ف
ــر جميعها،  ــمة االثني عمــ ــدف ثغرات التن وذ المت قية في مجاالت االهتما  الحاســ ــئة والقا مة وســ التحديات النا ــ
وهي المرأة وال قر، واعايم المرأة وادر بها، والمرأة والصــــحة، والعن، ضــــد المرأة، والمرأة والنااع المســــا ، والمرأة 

اـــــنع القرار، واآلليات المؤســـــســـــية لانهلي بالمرأة، و قلق اإللســـــان واالقتصـــــاد، والمرأة في ملاقع الســـــاطة و 
 لامرأة، والمرأة ووسا ط اإلعال ، والمرأة والبوئة، والط اة، ولاتا  التاامّا راس ّا بالقيا  بذلك؛

بأن هذ  التحديات الجديدة اتطاب بذل جهلد م   ة من أجل التن وذ الكامل    ساااااّل  أضااااااا - 11 
ل إلعالن ومنهاج عمل بيجون ومجاالت اهتمامه الحاســـــــــــمة االثني عمـــــــــــر، بما في ذلك عن   وال عال والمعجف

 ةر ق ما ياي:

اعا ا الجهلد الرامية إلى إعمال  ق جميع النساء وال تيات في التعايم وكزالة العق ات التي  )أ( 
وانمـية المهـارات، اعتري ذـلك، وضــــــــــــــمـان الفور التعايم الجـود لاجميع عاى ـقد  المســــــــــــــاواة، والفور الـتدرـ ب 

واعا ا فري التعافم مد  الحياة، ودعم ممـــــــار ة النســـــــاء وال تيات في جميع القطاعات، وخااـــــــة القطاعات 
التي ال ي  ن مم الت فوها عاى قد  المســــــاواة مع الرجال وال تيان، ومنها عاى وجه التحديد العال  والتكنلللجيا 

 بمأن هذ  المسا ل؛ والهندسة والر اضيات، والةود التعاون الدولي 

ك الة ام ون النساء جميعّا من الممار ة في عماية انع القرار بم ل  امل وهادل وعاى  )إ( 
قد  المســاواة مع الرجال، وضــمان اكافؤ فراــهن معهم في اللاــلل إلى المنااــب القيادية والهوئات التم واية 

آمنة وام ونية لهن واا اذ اإلجراءات إلزالة  ب افة مســـــــــتل ااها، والعمل عاى اعا ا أاـــــــــلااهن، مع اهوئة بوئة
 عق ات اعرقل ذلك؛  أ 

ــاء بمـــ ل  امل إلى ســـلق  )ج(  ــاد  لامرأة عن ةر ق اعا ا واـــلل النسـ ك الة التم ون االقتصـ
العمل وفري العمل الال ق واكافؤ ســـــبل واـــــللهن إلى هذ  الســـــلق وااك ال ري مع ما يتلافر ألقرالهن من 

ــاواة في األجر لقـاء الرجـال، واا ـاذ إجراء ات فعـاـلة لم ـافحـة التمووا واإلـيذاء في أمـاكن العمـل، واعا ا المســــــــــــ
العمل المتســـــــــــــاو  القيمة، والفور ال ـــــــــــــمان االجتماعي، ودعم االلتقال من العمل  ور النظامي إلى العمل 

األعمال النظامي في جميع القطاعات، واحســـــون إم الية  صـــــلل المرأة عاى القروي وقدراها عاى م ا ـــــرة 
الحرة واعا ا المـــــملل المالي لانســـــاء وال تيات وكلمامهن باألملر المالية، والةود التعاون مع جميع أاـــــحاإ 

 المصاحة المعنوون؛  

االعترال بتحمفل النساء وال تيات  صّة  ور متناس ة من أعمال الرعاية واألعمال المنالية  )د( 
ــة وكعـادة الز عهـا، واعا ا التلازن بون العمـل  ور مـدفلعـة األجر واا ـاذ الـتدابور الالزمـة ل تقاـول هـذ  الحصــــــــــــ

 والحياة الم صية واقاسم النساء والرجال مسؤوليات األسرة المعيمية مناا ة؛ 

اعا ا لظم الحمــايــة االجتمــاييــة و ورهــا من التــدابور الراميــة إلى دعم النســـــــــــــــاء وال تيــات   )ه( 
  لاهاهن، بما يممل األسر المعيمية التي اعواها لساء؛  وام ونهن وا ايصهن من أي اء ال قر التي ا قل

اعميم مراعاة منظلر جنســــــالي في الســــــياســــــات العامة المتعاقة بالبوئة واغوفر المناخ والحدف  )و( 
ــاء وال تيات،  ــايم باألثر  ور المتناســــب لتغوفر المناخ والكلارث الطبيعية عاى النســ من م اةر الكلارث، والتســ

يعمــن أوضــاعّا همــة، واعا ا قدرة النســاء وال تيات عاى الصــملد وقاباوتهن لاتكي  لمجابهة  وال ســيما الالاي
اآلثار ال ـــــــارة لتغوفر المناخ والكلارث الطبيعية، وامـــــــجيع ممـــــــار ة المرأة في عمايات اـــــــنع القرار المتعاق 

 بمسا ل البوئة واغوفر المناخ واياداها لتاك العمايات؛ 
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 ال العن، والممارســـات ال ـــارة التي اتعري لها النســـاء وال تيات الق ـــاء عاى جميع أ ـــ  )ز( 
كافة، في المجالون العا  وال اي ولما يمـــــمل الســـــياق الرقمي، ومنعها والتصـــــد  لها، والق ـــــاء  ذلك عاى 
االاجار بال مـر وأ ـ ال الرق المعااـرة و ورها من أ ـ ال االسـتغالل ومنعها والتصـد  لها، وضـمان إم الية 

رأة إلى العدالة، والفور خدمات الدعم بما فوها خدمات الدعم القالللي والصـــــــــحي واالجتماعي لجميع لجلء الم
 النساء الال ي يقعن ضحايا لاعن،؛ 

اعا ا  ماية النساء وال تيات في سياق النااع المسا  وممار ة النساء بم ل  امل وهادل  )ح( 
وعاى قد  المســـــاواة مع الرجال في عمايات اـــــنع القرار ب افة مســـــتل ااها وفي جميع مرا ل عمايات الســـــال  

ــاحة و افها، واإلقرار بدور  ــلإ النااعات المســـ ــاةة، بما في ذلك في مجال منع لمـــ هن القياد  في وجهلد اللســـ
 ااك العمايات ول رورة اعا ا ام واهن في مجال   ظ السال ؛ 

اعا ا الجهلد الرامية إلى إعمال  ق النســاء وال تيات في التمتع بأعاى مســتل  مم ن من  )ط( 
ــ ل متكاف   ــبل امتعهن بمــــــــ ــحة البدلية والعقاية ةلال دورة  يااهن دون امووا من أ  للع، واعا ا ســــــــ الصــــــــ

مة لاجميع وكاا ة ااك السـبل لهن بنليية جودة واكا ة ميسـلرة،   بما في ذلك بغية ب دمات الصـحة والرفا  المقدف
 احقوق التغطية الصحية الماماة؛ 

ــاء وال تيات من خالل إيالء االهتما    ) (  ــلء التغذية بون النســـــــــــ ــ اة الجلع وســـــــــــ معالجة ممـــــــــــ
 ال تياجااهن التغذو ة المتنلعة في جميع مرا ل الحياة؛ 

ل إلعالن باا اذ ما د من اإلجراءات الماملسـة لك الة التن وذ الكامل وال عال    تعهد - 12  والمعجف
ــر ن لاجمعية العامة، بما في ذلك  ــت نا ية ال ال ة والعمـــــــ ومنهاج عمل بيجون واللثيقتون ال تاموتون لادورة االســـــــ

 عن ةر ق ما ياي: 

إبطـال جميع القلالون التمووا ـة و  ـالـة أن اكلن القلالون والســــــــــــــيـاســــــــــــــات العـامـة والبرامج  )أ( 
 فذ عاى لحل اا  وفعال وأن ا قيفم بمــ ل منهجي ل ــمان فعالوتها والتأكد اــالحّة لجميع النســاء وال تيات وأن ا ن 

 من ألها ال ا اق أوجه عد  مساواة واهميل أو اعازها؛ 

ــالي،  )إ(  الت ا  من العق ات الهي اية واألعرال االجتمايية التمووا ة وأ ـــ ال التنميط الجنسـ
ــاهمااهن وانبذ  واعا ا األعرال والممارســـــــــــات االجتمايية التي ام فن جمي  ــاء وال تيات واعترل بمســـــــــ ع النســـــــــ

التمووا ضدهن والعن، المراكب بحقهن، بما في من خالل اصل ر النساء وال تيات في وسا ط اإلعال  بم ل 
 متلازن ال يح سهن في القلالب النمطية المعتادة؛ 

 ا  اعا ا فعالية المؤســــــســــــات وخ ــــــلعها لامســــــاءلة عاى جميع المســــــتل ات من أجل اعا  )ج( 
المســــاواة بون الجنســــون وام ون جميع النســــاء وال تيات، وضــــمان القدرة عاى اللاــــلل إلى العدالة وال دمات 

 العامة بم ل متكاف ؛ 

اعميم مراعاة المنظلر الجنســـــــــــــالي في م تا، األبعاد االقتصـــــــــــــادية واالجتمايية والبوئية  )د( 
ــان لاجميع واح ــتدامة، بغية إعمال  قلق اإللســــــــــ ــون وام ون جميع لاتنمية المســــــــــ ــاواة بون الجنســــــــــ قوق المســــــــــ

 وال تيات؛   النساء

ادييم االلتاامات المتعاقة بتحقوق المســاواة بون الجنســون وام ون النســاء وال تيات بالتمل ل   )ه( 
 الكافي عن ةر ق  مد الملارد المالية من جميع المصادر؛ 
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ــاءلة عن ان وذ االلتاامات المتعاقة بتحقوق ا )و(  ــون وام ون  اعا ا المســــــــ ــاواة بون الجنســــــــ لمســــــــ
 النساء وال تيات؛  

ــد ال جلة  )ز(  ــاء وال تيات وسـ اســـ ور إم الات التكنلللجيا واالبتكار من أجل احســـون  ياة النسـ
في التنمية وال جلة الرقمية، بما في ذلك ال جلة الرقمية بون الجنســــون، والتصــــد  لام اةر والتحديات النا ــــئة 

  عن است دا  التكنلللجيات؛

ــد ال غرات في الافر البيالات واألدلة القا مة عاى التجرلة عن ةر ق احســــــــــــون الجمع  )ح(  ســــــــــ
ــا ية اللةنية، بغية  ــالية واحاواها واســـــت دامها بســـــبل منها انمية القدرات اإل صـــ ــاءات الجنســـ المنتظم لإل صـــ

 اعا ا ان وذ السياسات العامة والبرامج واقويمها؛  

مــا في ذلــك التعــاون فيمــا بون باــدان المــــــــــــــمــال ولاــدان الجنلإ الةوــد التعــاون الــدولي، ب  )ط( 
والتعاون فيما بون بادان الجنلإ والتعاون ال الثي، و ذلك المـــــــــراكات بون القطاعون العا  وال اي، من أجل 

 ان وذ االلتاامات المتعاقة بتحقوق المساواة بون الجنسون وام ون جميع النساء وال تيات؛  

لمســــؤولية الر يســــية لاجنة وضــــع المرأة عن متابعة لتا ج المؤامر العالمي ا   ماد مل جديد - 13 
الرابع المعني بالمرأة واللثيقتون ال تاموتون لادورة االســــــــــت نا ية ال ال ة والعمــــــــــر ن لاجمعية العامة ولمــــــــــور إلى 

لح فاز في أعمال المتابعة التي اضـــــــــطاعت بها الاجنة في هذا الصـــــــــدد، ولؤ د من جديد أي ـــــــــّا دور الاجنة ا
اعا ا المســاواة بون الجنســون وام ون المرأة وفي اعا ا وراــد اعميم مراعاة المنظلر الجنســالي داخل منظلمة 
األمم المتحـدة وفي انســــــــــــــوق ان ـوذ وراــــــــــــــد منهـاج عمـل بيجون اـلذ  يقر ـبأن اإلعمـال الكـامـل لجميع  قلق 

 نى عنه لتحقوق المساواة بون الجنسون وام ون  اإللسان والحر ات األساسية اللاج ة لجميع النساء وال تيات ال
 2030النساء وال تيات، ولؤ د من جديد  ذلك أن الاجنة اساهم أي ّا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعا  

  تى يتسنى التعجول بتحقوق المساواة بون الجنسون وام ون جميع النساء وال تيات؛  

لمـــاء هوئة األمم المتحدة لامســـاواة بون الجنســـون وام ون  بالذ ر  الســـنل ة العا ـــرة إل   نوه - 14 
المرأة )هوئة األمم المتحدة لامرأة( ولؤ د مجددّا دورها الها  في اعا ا المســـــــــاواة بون الجنســـــــــون وام ون جميع 
ــاء، وانســـــــوق جهلد منظلمة األمم المتحدة، و مـــــــد جهلد  ــاء وال تيات، وفي الفور الدعم لادول األع ـــــ النســـــ

لمدلي والقطاع ال اي وأاـحاإ المصـاحة اآلخر ن المعنوون، عاى جميع المسـتل ات، دعمّا لاتن وذ  المجتمع ا
ل إلعالن ومنهاج عمل بيجون ولتن وذ خطة التنمية المســـــــــــتدامة لعا   عاى لحل   2030الكامل وال عال والمعجف

 يراعي المنظلر الجنسالي؛

ل إلعالن بمنظلمـة األمم المتحـدة أن الااــــــــــــــل دعم الت   هياب - 15  ن ـوذ الكـامـل وال عـال والمعجـف
ومنهاج عمل بيجون بلسـا ل منها التعميم المنهجي لمراعاة المنظلر الجنسـالي، واعبئة الملارد لتحقوق النتا ج،  

 وراد التقدف  المحرز واقويمه بلاسطة البيالات ولظم المساءلة الحازمة؛ 

منظمــات  ور الح لميــة والمنظمــات بمــا يقــدمــه المجتمع المــدلي، بمــا في ذلــك ال  رحااب - 16 
النسـا ية ومنظمات المجتمع المحاي، والمنظمات التي يقلدها المـ اإ وسـا ر أاـحاإ المصـاحة اآلخر ن م ل 

إعالن ومنهاج عمل بيجون،  المؤســـــســـــات اللةنية لحقلق اإللســـــان في  ال وجلدها، من إســـــهامات في ان وذ 
عد المجتمع  المحاي واللةني واإلقايمي والعالمي، لاجهلد التي يبذلها  ولتعهد بملااـــاة اقديم الدعم، عاى الصـــ 

المدلي في مجال النهلي بالمسـاواة بون الجنسـون واعا اها وام ون جميع النسـاء وال تيات، وذلك بلسـا ل منها 
ــافم بأهمية الت اعل مع المجتمع المدلي بمــــ   ل يتســــم اهوئة بوئة آمنة وملااية لامجتمع المدلي و  التها له، ولســ
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ــون وام ون جميع  ــاواة بون الجنســـ ــهامّا لحل احقوق المســـ ــ افية وال يهمفل أ دّا بلاـــــ، ذلك إســـ باالل تاح والمـــ
 النساء وال تيات؛  

ل إلعالن ومنهــاج عمــل بيجون عن ةر ق اعا ا    لتز  - 17  بــالتن وــذ الكــامــل وال عــال والمعجــف
ذلك  في لجنسون وام ون جميع النساء وال تيات، بمالبذله من جهلد جمايية من أجل احقوق المساواة بون ا ما

 ك الة امتعهن التا  بحقلق اإللسان اللاج ة لهن.
 


