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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 الدورة االستثنائية السادسة
 2019 ديسمبر/كانون األول 22-21،      عم ان

 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 ومنهاج عمل بيجين إعالنتنفيذ االستعراض والتقييم اإلقليمي ل
 في البلدان العربية ماعلى اعتماده                      بعد خمسة وعشرين عاما  

 زـموج

منهاج عمل بيجين إعالن وم المحرز في تنفيذ                 ة لمراجعة التقد قليمية واإلالوطنيفي إطار التحضيرات 
طلب ، المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 1995في عام  مااعتماده على        ن عاما  يعشرخمسة وبعد 

 إلى 2018حزيران/يونيو  12المؤرخ  2018/8في قراره ألمم المتحدة ل االقتصادي واالجتماعيمجلس ال
ومنهاج عمل بيجين  في تنفيذ إعالنوالتحديات  المحرز لتقدمل      شامال        وطنيا               جري استعراضا                 جميع الدول أن ت 

لجان األمم  إلى نفسه قرارالفي  المجلسطلب والثالثة والعشرين للجمعية العامة.  االستثنائية ونتائج الدورة
 .2020في عام  عالمينتائج االستعراض ال لمواكبة مراجعاتإجراء  المتحدة اإلقليمية

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تعمل االستعراضات السابقة،  وكما في، ى هذا القرار         وبناء  عل
للمساواة بين الجنسين وتمكين لهيئة األمم المتحدة  للدول العربية التابع المكتب اإلقليميمع بالشراكة  )اإلسكوا(

لدول العربية في إجراء ل   ا توحيد الجهود دعمعلى  ،ومنظمة المرأة العربية ،جامعة الدول العربيةو ،المرأة
وفي هذا دول المنطقة العربية. جميع شمل ي استعراض إقليمي باإلضافة إلىعمليات االستعراض الوطنية، 

منهاج عمل عالن وإلعمليات المراجعة الدورية لمواكبة برنامج عمل تشاركي شامل ومتكامل     عد          الصدد، أ 
االطالع على عملية  مدعوة إلىلجنة في دورتها االستثنائية السادسة، الو .في المنطقة العربية بيجين

 .لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجينتكثيف الجهود على  حث الدول األعضاءو االستعراض والتقييم اإلقليمي
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 ةـمقدم

ادت وأعالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،  خالل 1995إعالن ومنهاج عمل بيجين في عام مد    عت ا -1
               . ويشكل  منهاج 2000االستثنائية الثالثة والعشرين في عام  تهادور في ماالتأكيد عليهلجمعية العامة لألمم المتحدة ا

                                                                                                     عمل بيجين إطارا  عالميا  لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ويدعو الحكومات والمجتمع 
 االثنيالحاسمة  االهتمام في مجاالت الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية

؛ االقتصاد؛ مواقع السلطة ةالمسلح ات؛ العنف؛ النزاعالرعاية الصحيةعشر التالية: الفقر؛ التعليم والتدريب؛ 
 الطفلة.وضع  وصنع القرار؛ اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة؛ حقوق اإلنسان؛ وسائل اإلعالم؛ البيئة؛

                   م الم حرز في تنفيذ       التقد واستعراض مم المتحدة بمراجعة ألفي ا، تقوم لجنة وضع المرأة اإلطاروفي هذا  -2
 2000في األعوام  استعراضات أربعةحتى اآلن وقد أجريت  .منهاج عمل بيجين كل خمس سنواتإعالن و

 االلتزام     ؤك دتة وثيقة ختامي إلى تشاركيةال ستعراضاال اتعملي تخلصبشكل عام، . و2015و 2010و 2005و
األمم عملت  ،2019خالل عام                                              وتحدد  أولويات العمل للسنوات الخمس التالية. و ،والفتياتالعالمي بتمكين النساء 

سيجتمع المجتمع و .هامن خالل اللجان اإلقليمية التابعة ل        ن عاما يعشرخمسة وبعد المراجعة الدورية على المتحدة 
 في تنفيذ م       التقد  لعرض 2020ذار/مارس آجنة وضع المرأة في للالرابعة والستين  ةدورال الدولي في إطار

احتفال  تنظيم توقع  ي و. 2014تنفيذه منذ عام في إعالن ومنهاج عمل بيجين وأهم العقبات التي واجهتها الدول 
رفيع ع اجتماوعقد ، 2020 بيجين في أيلول/سبتمبرعالن ومنهاج عمل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين إل

لمساواة بين الجنسين وتمكين جميع اتحقيق العمل على تسريع  من أجلالجمعية العامة لألمم المتحدة في المستوى 
  النساء والفتيات.

  االقتصادي واالجتماعيمجلس ال طلب مراجعة،العملية لة قليميواإلة الوطنيوفي إطار التحضيرات  -3
       وطنيا               جري استعراضا            الدول أن ت  جميع إلى 2018حزيران/يونيو  12المؤرخ  2018/8في قراره  لألمم المتحدة

الثالثة  االستثنائيةومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة  تنفيذ إعالن الماثلة أماملتقدم المحرز والتحديات ل      شامال 
 واكبتإجراء استعراضات إقليمية  على القرار لجان األمم المتحدة اإلقليمية     شج عوللجمعية العامة.  والعشرين

قرارات األمم المتحدة السابقة يتسق مضمون هذا القرار مع ما ورد في . و2020في عام  عالمياالستعراض ال
 ذات الصلة.

 دور اإلسكوا في دعم الدول العربية -    أوال 

مركز التنسيق اإلقليمي دور ( في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا ألمانة التنفيذيةا أدت -4
     عمال   ،وتقوم .1995قد في بيجين في أيلول/سبتمبر                                                         في التحضير للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي ع 

كذلك . لمنطقة العربيةل قليميةاإلستعراضات االإعداد في الوطنية والمراجعات  الدول العربية فيدعم ب ،بهذا الدور
هيئة األمم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة المكتب اإلقليمي لبالشراكة مع  ،اإلسكوا تعمل

تنفيذ إعالن  المحرز فيلتقدم ل ، كل خمس سنوات،المنتظمة متابعةالعلى  ،جامعة الدول العربية( والمتحدة للمرأة
 .منهاج عمل بيجينو
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 المراجعة الدوريةفي ذاتها التشاركية اإلسكوا المنهجية اتبعت في عمليات االستعراضات السابقة،  كماو -5
 اإلقليمية الخمس األمم المتحدة لجانونيويورك في  هيئة األمم المتحدة للمرأةلالرئيسي ل المكتب عمو. 2019عام ل

مذكرة توجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني بهدف دعم الدول والجهات المعنية األخرى  على إعداد
هيئة األمم لللدول العربية  المكتب اإلقليميمع  ، بالشراكةاإلسكوا وتعمل .)*(المراجعاتفي الشروع بإجراء 

عملية استعراض إقليمية متكاملة إجراء  على ،ومنظمة المرأة العربية ،وجامعة الدول العربية ،المتحدة للمرأة
منظمة األمم المتحدة  بعض هيئات األمم المتحدة المتخصصة مثلتتعاون مع ودول المنطقة العربية. جميع تشمل 

لحقوق اإلنسان والمركز  يالمعهد الدنماركمثل هيئة انقاذ الطفولة و يمدنالمجتمع المنظمات و (اليونيسف) للطفولة
عملية ذات الصلة بفي تنفيذ بعض األنشطة  والمساواة والتنوع )كفينفو(ث حول النوع االجتماعي لألبحاالدنماركي 

 المراجعة في المنطقة العربية. 

  في المنطقة العربيةالتقدم المحرز  لمراجعة نفذةاألنشطة الم -      ثانيا 
 إعالن على اعتماد         ن عاما  يبعد خمسة وعشر

 بيجين ومنهاج عمل

ذ بالشراكة   ف   ن  ،برنامج عمل تشاركي شامل ومتكاملكما في عمليات االستعراض السابقة،  ،ت اإلسكوا    أعد  -6
الدول إلى دعم  البرنامج يهدفو. ومنظمة المرأة العربية حدة للمرأة وجامعة الدول العربيةمع هيئة األمم المت

م المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج للتقدالمراجعة الدورية التقارير الوطنية وإعداد في عمليات ومواكبتها العربية 
رسل في   أ  بخطاب رسميبرنامج العمل وأطلق . اعتمادهعلى         ن عاما يخمسة وعشر بعد مرورعمل بيجين 

تسمية نقطة اتصال رسمية لمتابعة إلى كل دولة وطلب به، إلى جميع الدول العربية للتعريف  2018أيلول/سبتمبر 
  .في المنطقة العربية االستعراضة عمليالتي تنطوي عليها مراحل الو األنشطةمختلف تنفيذ 

، تقديم الدعم الفني للدولال سيما في مجال و ،اإلقليميةاألنشطة و اللقاءاتمن                     برنامج العمل سلسلة شمل و -7
 التالية.  اتالوارد ذكرها في الفقر األنشطة اإلقليمية تم تنفيذو .الوطنية هاتقاريرإعداد في  ،الطلبحسب 

 المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية  ورشة عمل إقليمية حول -ألف
        ن عاما يإعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشر المتعلقة بتنفيذ

المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن  حولقليمية اإلمل العورشة  قدت  ع  -8
هذه الورشة و .2019كانون الثاني/يناير  16و 15يومي بيروت  في         ن عاما ، يوعشر ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة

 على التقارير إعداد بآليات العربيةالدول  لتعريفينفذها الشركاء  التي األنشطةمن  مجموعة فياألولى هي 
الموحد للمنطقة العربية الذي سيعرض  اإلقليمي التقرير إعداد في الوطنية التقارير وبأهمية الوطني، المستوى

 .2020ضمن أعمال اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الرابعة والستين في آذار/مارس 

                                                

، 2018 هيئة األمم المتحدة للمرأة، المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، أيلول/سبتمبر )*(

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-

comprehensive-national-level%20reviews-ar.pdf?la=en&vs=1454.                                                                                       

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-ar.pdf?la=en&vs=1454
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-ar.pdf?la=en&vs=1454
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 عربيةة دول 16اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة في  عنممثلون شارك في الورشة و -9
سورية، الجمهورية العربية الو، جزر القمرو، الجزائرو، تونسو، العربية المتحدة اإلماراتو ،ردناأل هي

 ،اموريتانيوالسعودية، المملكة العربية و، مصرو، بنانلوالكويت، وقطر، وفلسطين، دولة ومان،   ع والسودان، و
 ةمراجعاللدول والجهات المعنية األخرى في إجراء ا دعمهدفت إلى                            وتخل لت جلسات الورشة عروض  .ناليمو
 األقسام المختلفة من التقارير الوطنية،وناقش المشاركون والمشاركات  .المستوى الوطنيشاملة على ال
التحديات والعوائق تطرقوا إلى و ،صياغةالواإلجراءات الواجب اتباعها عند  ها،التحضيرات الالزمة إلعدادو

 .في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواةتواجهها الدول  التي

على تقديم الدعم الفني حول  2019ذار/مارس إلى أيار/مايو آلفترة الممتدة من عملت اإلسكوا خالل او -10
المملكة األردن، والكويت، ولبنان، ومن  وردتكيفية إعداد التقارير الوطنية للبلدان، وذلك تلبية لطلبات رسمية 

  .، وموريتانياالسعوديةالعربية 

دولة عربية تقاريرها الوطنية:  20، قدمت 2019الفترة الممتدة من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر وخالل  -11
والجمهورية العربية السورية، جزر القمر، والجزائر، وتونس، والبحرين، و، العربية المتحدة اإلماراتواألردن، 

والمغرب،  مصر،وليبيا، ولبنان، والكويت، وقطر، وفلسطين، دولة و       ع مان، والعراق، والسودان، وجيبوتي، و
 . مراجعاتالتقديم  دون النزاع في الصومال واليمن وحالوموريتانيا. ، السعوديةالمملكة العربية و

 إقليمية لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان  استشارات -باء
 في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج 

                                عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما 

قليمية لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة اإلستشارات قدت اال  ع  -12
 16في بيروت، من         ن عاما العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشري

السنوات الخمس  فيالتقدم في المنطقة العربية هذا إلى عرض ومناقشة  تهدفو . 2019نيسان/أبريل  17إلى 
، من خالل تسليط الضوء على والهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان من وجهة نظر منظمات المجتمع المدنيالماضية 

 المجال. وإنجازاتها في هذا منظمات هذه المساهمات 

الهيئات الوطنية لحقوق ومنظمات المجتمع المدني وممثالت عن ممثلون االستشارات اإلقليمية  شارك فيو -13
 ،على سبيل المثال وليس الحصر . ومن هذه المعايير،وضعها الشركاء التي معايير           عددا  من ال التي تستوفياإلنسان 

وخبرة في كتابة التقارير  ،المساواة بين الجنسين تإقليمية في العمل على موضوعا               المنظمات خبرة تتوفر في أن 
من األردن، وتونس،  يلمجتمع المدنامنظمات         عدد  من  في االستشارات      أيضا  الوطنية او اإلقليمية. وشارك 

تطرق النقاش و .نو  ي خبراء إقليمو، فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب واليمندولة                   والعراق، وع مان، و
األولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنها التعجيل في تنفيذ  وإلى، التقدم المنشود        معو قاتأبرز الى 

 إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية.
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الواردة في مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر في  التوصياتجملة من  عن هذه االستشارات تنتجو -14
هذه التوصيات إلى منتدى تونس  تورفع .في المنطقة العربية هالتعجيل في تحقيق أهداف بهدف منهاج عمل بيجين،

 .2019 نيسان/أبريلبين الجنسين الذي عقد في شهر  المساواةحول 

 منتدى تونس للمساواة بين الجنسين -جيم

، بتنظيم من 2019نيسان/أبريل  26إلى  24في مدينة تونس، من قد منتدى تونس للمساواة بين الجنسين   ع  -15
ومنظمة  ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وتونسفي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

ئة مشارك اموشارك في المنتدى أكثر من خمس .والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي ،األمم المتحدة للمرأة
عن الحكومات وممثالت وممثلين  ،للمساواة بين الجنسينومناصرات  ومناصرينناشطات ين وناشط منومشاركة 

 ، الوطنية واإلقليمية والمحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية
 ن دولة. يسبعمن 

لى اواة بين الجنسين والحفاظ علمجتمع المدني في تعزيز المسلالضوء على الدور المهم المنتدى وسلط  -16
                              المساواة بين الجنسين في تحو ل و، 25+بيجين من بيجين إلى وتطرق إلى المحاور التالية:  .المكاسب التي تحققت

 واألمن والسالم، واالبتكار والتكنولوجيا والتمكين االقتصادي.  مرأةالحكم المحلي، وال

االرتقاء بالعمل الدولي واإلقليمي في مجال تهدف إلى  مجموعة من التوصياتإلى  المنتدى وخلص -17
خلق حوار دولي حول رؤى المجتمع و،                                          تحقيق المساواة الفعلي ة بين المرأة والرجلو                       تكريس الحقوق اإلنساني ة 

لألخذ بها  25+بيجين هذه التوصيات إلى األمانة التنفيذية ل      ر فعتوالمدني في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين.  
 . 25+بيجين تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول  في

 للحوار بين األجيال 25+بيجين منتدى  -دال

للحوار بين األجيال  25+بيجين قد المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية منتدى ع -18
من من القيادات الشبابية         وناشطة         ناشطا   22. وشارك في المنتدى 2019ب/أغسطس آ 29إلى  27في القاهرة، من 

ومصر  ولبنان والمغرب فلسطين والكويتدولة مان و         سورية وع الجمهورية العربية الو الجزائراألردن وتونس و
من المنطقة  المساواة بين الجنسينفي شؤون  خبيراتخبراء و      أيضا شارك و. السعودية واليمنالمملكة العربية و

حوار بين جيلين  إطالقبهدف وذلك ، 1995في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام  شاركواالعربية 
 بينهما. وتبادل المعرفة من دعاة المساواة بين الجنسين

جلسات تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات وتحديد الفجوات والتحديات والممارسات  تضمن المنتدىو -19
وفي ختام المنتدى  .في المنطقة العربية +25 عملية مراجعة بيجين في سياق نسينبين الج ةلتعزيز المساواالجيدة 

تشدد على أهمية دور القيادات الشبابية ، التي "إعالن وثيقة أجورا االبتكار في قضايا النوع االجتماعي" اعتمادتم 
وتقترح الوثيقة . المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة قأصحاب مصلحة وعوامل تغيير في تحقي همبصفت

اجتماع فريق الخبراء  إلى تفع  ر وقد  .من التوصيات لتسريع تنفيذ منهاج عمل بيجين في الدول العربية        مجموعة 

https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2019/8/arab-states-review-beijing-agenda
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2019/09/arabic%20declaration%20final%20approved.pdf?la=ar&vs=3021
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 ،     عاما اج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين لمراجعة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنه
 . 2019الذي عقد في شهر أيلول/سبتمبر 

 لمراجعة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ  اجتماع فريق خبراء -هاء
                                            إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما 

األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية اإلقليمي لهيئة مكتب الوت اإلسكوا عقد -20
اجتماع فريق خبراء لمراجعة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة 

اإلقليمي،  مسودة التقريرالمشاركون وناقش . 2019أيلول /سبتمبر  26و 25يومي في بيروت،  ، وذلك            وعشرين عاما 
ن التي كونت البنية األساسية للتقرير، وآلية تطوير التقرير ومراحل يمنهجية المراجعة وتقارير الدول العشر وتناولوا
لمجتمع المدني مؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واللحوار بين الدول العربية وال              االجتماع فرصة  وشكلإعداده. 

 أهم اإلنجازات والعقبات حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين. عنبناء رؤية حول والشابات والشباب 

وضع المتعلقة بتطور اإلقليمية ه لالتجاهات التقرير وعمق تحليلوالمشاركات بجودة  المشاركونأشاد وقد  -21
األطر التشريعية والسياسية الداعمة لحقوق المرأة  التطور الكبير فيالتقرير ن    بي و. العربيةفي الدول المرأة 

ومكافحة االقتصادية واالجتماعية التقدم المحرز، في مجاالت التنمية  وأشار إلىتمكينها في مختلف األصعدة، و
الحد من و ،المشاركةوالتحرر من العنف والقوالب النمطية، و                                       تعزيز ن ظم الحماية والخدمات االجتماعية، والفقر، 

وتعزيز للمرأة التمكين االقتصادي مجال التقدم الملحوظ في والمشاركات النزاع والبيئة. وناقش المشاركون آثار 
الملحوظ في التقدم المحرز  لتفاوتإلى االمجاالت، مع اإلشارة  بعضالخدمات االجتماعية، والتقدم الخجول في 

  .هاتداعياتوالنزاعات  الذي يعزى إلى ،بين الدول

بما  ،المفصلة حسب الجنسدة البيانات النقاش إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز توافر وجو       وتطر ق -22
أوضاع نهوض بلدعم جهود اآلليات الوطنية لأكد على أهمية و. أهداف التنمية المستدامةمؤشرات مع ينسجم 
لقضايا إلى التطرق في االتعاون وعلى أهمية ، والطارئةعلى التعاطي مع التحديات القائمة وتعزيز قدراتها المرأة 

 .للحدودالمشتركة والعابرة 

 واحتياجاتهن    هن وضع حول لفتياتل يتانعمل إقليم تاورش -واو

لهيئة إنقاذ الطفولة ومكتب اليونيسف لعقد  يقليمتعمل اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة مع المكتب اإل -23
 يةوذلك بهدف خلق حوار بين األجيال وإدماج الرؤ ،وطموحاتهن حوارات مع الفتيات للتعرف على احتياجاتهن

 .                                                                                      التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما في  الناتجة عنه

على إعالن  الفتيات لتعريف      عم ان يف نوفمبر/الثانيورشة عمل في تشرين  تقد  ع في هذا السياق، و -24
م مع أعمارهن. ءعشر الخاص بوضع الفتاة، بشكل مبسط يتال يهتمام الثانوخاصة مجال اال ،ومنهاج عمل بيجين

عن هذه الورشة مسودة كتيب  تنتجوالرسم والموسيقى لمساعدة الفتيات على فهم الموضوع. الفنون ك تخدم     واست 
خص الفتيات، اعتمد لغة مبسطة يلألطفال يشرح إعالن ومنهاج عمل بيجين ونتائج تقرير المراجعة اإلقليمية فيما 

 ومات توضيحية.ورس
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لمساعدة  الترفيهية باستخدام نفس الوسائل      عم انفي  نوفمبر/في تشرين الثاني ثانية ورشة عمل تعقدو -25
هدفت الورشة إلى تحضير الفتيات للمشاركة في حلقة و. للمستقبللتعبير عن احتياجاتهن ورؤيتهن على االفتيات 

. وسينتج عن هذه الورشة                نوفمبر في عم ان/تشرين الثاني 28 فيسيعقد  ينقاش خالل المؤتمر رفيع المستوى الذ
مع الشباب لعرض  خالل المؤتمر الرفيع المستوى مجموعة تمثلهن للمشاركة في حلقة نقاشتشكيل اختيار فتيات ل

 .للمستقبلرؤيتهن 

 ومنهاج إعالن في تنفيذ المحرز التقدمحول  رفيع المستوى مؤتمر عربي -زاي
        ن عاما يعشرخمسة و بعد بيجين عمل

خمسة  بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن في تنفيذ المحرز التقدمحول  رفيع المستوىال المؤتمر العربيقد   ع  -26
 المؤتمرهذا  كانو. 2019تشرين الثاني/نوفمبر  28 فيجنة المرأة للالتاسعة  الدورة بالتزامن مع        ن عاما يوعشر

 في        الم حرز التقدم لمراجعةها ؤشركاو اإلسكوا نفذته يالذ المتكامل العمل لبرنامج   ا تتويج المستوى رفيعال
ن وشارك في المؤتمر الرفيع المستوى ممثلون ع. مع جميع الجهات المعنية عالن ومنهاج عمل بيجينإ تنفيذ

منظمات األمم عن وممثلين  الى خبراء باإلضافةالجهات الرسمية واآلليات الوطنية للمرأة في الدول العربية، 
 .والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني ةقليمياإلالمتحدة 

تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في المنطقة ب تجديد االلتزامإلى المؤتمر وهدف  -27
هداف اإلعالن ل تحقيق أ  ب             إلى تحديد س  سعى. وإعالن ومنهاج عمل بيجينطار إ، في حقوقهن صونوالعربية 
التحوالت التعامل مع ، وكيفية التفاعل مع المسارات الدولية الموازية وعلى نحو متكامل في المستقبل عملالومنهاج 

عن  تصدر. وتنفيذال التي انطوت عليها عمليةإلنجازات والتحديات الوطنية ل    رض          وتخل له ع. الراهنة في المنطقة
 .الراهنةة اإلقليميد أولويات العمل في ظل التحوالت         ، وت حد مبادئ بيجينعيد التأكيد على                وثيقة ختامية ت  المؤتمر

إعالن  التقدم في تنفيذ الستعراضالرسمي الموقف العربي          تعب ر عنأهمية المؤتمر في نتائجه التي تكمن و -28
 الرابعة والستين للجنة وضع المرأة الدورة إلىالنتائج  ههذ رفعتس. و                           بيجين بعد خمسة وعشرين عاما ومنهاج عمل 

العربي من المراجعة العالمية بعد خمسة الموقف شكل لت، كفي نيويور 2020مارس /آذارعقدها في  المقرر
         ن عاما .يوعشر

، ض في المنطقة العربية ونتائج التقرير اإلقليميمناقشة عملية االستعرامدعوة إلى  الدول األعضاءو -29
 والنظر في سبل استكمال تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية. 

 فعاليات قادمة -حاء

الفعاليات التالية:  2020وتعقد في عام  25+تستكمل األمم المتحدة عملية االستعراض العالمي لبيجين  -30
 منتدى جيل المساواة و ،2020ذار/مارس نيويورك في آ ن للجنة وضع المرأة فييالدورة الرابعة والست

           ت ختتم هذه .  و2020جزئه الثاني في باريس في تموز/يوليو بو ،2020جزئه األول في مكسيكو في أيار/مايو ب
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في تعقده  25+بيجين الفعاليات باجتماع رفيع المستوى حول 

 .2020 سبتمبرأيلول/



E/ESCWA/C.7/2019/5 

E/ESCWA/S-6/10 

 
-9- 

 

 

 الدروس المستفادة -     الثا ث

مع محطات مهمة في مسار دعم  الذكرى الخامسة والعشرين العتماد إعالن ومنهاج عمل بيجينتتزامن  -31
على       عاما  أربعينبمرور  2020-2019 في الفترةيحتفل العالم وضع المرأة في العالم وفي المنطقة العربية، إذ 

إنشاء  على      عاما  وعشرينخمسة و ،(1979) )سيداو( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتماد
على       عاما  وعشرينخمسة ، و(1994)والية المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه 

لق عالمت (2000) 1325على اعتماد قرار مجلس األمن       عاما  عشرينو ،(1995)اعتماد اعالن ومنهاج عمل بيجين 
جميع وتتكامل  .(2015) 2030وخمس سنوات على صدور خطة التنمية المستدامة لعام  ،بالمرأة والسالم واألمن
 لمرأة.لاإلنسان لتعزيز واحترام حقوق           ومترابطا          ومتكامال       شامال        اطارا    ا عتشكل ملهذه الصكوك واآلليات 

وذلك عن طريق رفع تقارير  ،مساءلةالمتابعة وخاصة بها للوقد وضعت جميع هذه األطر الدولية آليات  -32
تشترك باختالف الجهات المشرفة عليها. ولكنها ومنهجيتها دورية من قبل الدول. وتختلف طبيعة هذه التقارير 

هذه  شملتوتناول الجوانب المختلفة لحقوق المرأة السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. في 
)كل أربع سنوات(، واالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان أمام مجلس  التقرير الدوري للجنة سيداو اآلليات

 واالستعراض الوطني حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجينان )كل أربع سنوات(، حقوق اإلنس
واالستعراض الطوعي الوطني حول اهداف التنمية المستدامة الذي يقدم الى المنتدى السياسي  ،)كل خمس سنوات(

مم المتحدة حول تنفيذ أجندة المرأة والتقارير الدورية الى األمين العام لأل ،الدول( حسب رغبة) رفيع المستوى
   ا                      أخرى تتضمن مكونا  خاص تقارير وتضاف إليهاالتقارير األخرى الخاصة بالمرأة. وجميع  ،والسالم واألمن

كالتقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المساواة بين الجنسين،  وقضيةحقوق المرأة والفتاة حول 
 ادق عليها الدول.االتفاقيات الدولية التي تص

ضغط على الدول لتقديم تقارير متنوعة آلليات دولية مختلفة )لجان                 شكال  من أشكال الويشكل تعدد األطر  -33
هذه       تعد دإال أن  .(المعني بالتنمية المستدامة رفيع المستوىسي الاالسيتعاقدية، مجلس حقوق اإلنسان، المنتدى 

وفي هذا اإلطار، سيجري تقديم التقارير الى كافة اآلليات. في تطوير قاعدة بيانات شاملة لالستخدام يتيح التقارير 
من خالل توفير البيانات واإلحصاءات المختلفة أو من خالل توفير البيانات التقارير الدورية لتقديم عداد اإل

مح سيس ةك أن توفير قاعدة بيانات وافيوالمعلومات حول النظم واألطر القانونية والبرامج المتوفرة. وال ش
تعزيز التآزر بين مختلف يبقى وكافة اآلليات الدولية. في واالنخراط من قبل الدول الستجابة المنتظمة والمتسقة با

  .من شأنه أن يساعد الدول على قياس التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتهاهام    ا خيارالخاصة بالمرأة  اآلليات الدولية

توفر البيانات والمعلومات حول واقع المرأة واستخدامها في التقارير يسهل  ،المستوى الوطني وعلى -34
صياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والبرامج في اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة  الدولية دور

 وسيكون لذلك أثر .ذات الصلةاآلليات الدولية  حوار معأيضا على نتائج البل فقط، تعتمد على البيانات ال التي 
 على تعزيز وحماية حقوق المرأة والفتاة على المستوى الوطني والمحلي. يإيجاب

المراجعة الدورية إلعالن ومنهاج عمل بيجين الحالية بأنها قاربت بين األهداف االستراتيجية وتتميز  -35
نتجت هذه المقاربة ستة فقد أأهداف التنمية المستدامة.  الهدف الخامس منو ،منهاج عمل بيجينفي  االثني عشر

بين اآلليات الدولية التآزر  علىهذا الربط شدد محاور رئيسة طلب الى الدول رصد اإلنجازات من خاللها. و

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/gender-equality/gender-peace-and-conflict/un-security-council-resolution-1325/
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ومات للعمل على وذلك في ظل االهتمام المتزايد لدى الحك وخاصة في مجال النهوض بأوضاع المرأة ،للتنمية
          برز كتحد الالزمة لقياس المؤشرات إال أن غياب البيانات  .وأهداف التنمية المستدامة ،2030عام خطة تنفيذ 

 5.5.1 واحد فقط هو المؤشر مؤشرلقياس الالزمة بيانات فال. عند تبني هذه المقاربةفي معظم الدول أساسي 
فيتفاوت مؤشرات أخرى  الالزمة لحسابالبيانات  أما .متوفرة في جميع الدول العربية متعلق بعضوية البرلمانال

دولة عربي،  16في  على سبيل المثال متوفرة الزواج المبكر. فالبيانات عن مدى توفرها بين دولة وأخرى
أعمال ناث وختان اإلعن البيانات و، دولة 15 فيمتوفرة المناصب اإلدارية مشاركة المرأة في عن بيانات وال

 ،دول 5في متوفرة ملكية الهواتف المحمولة عن البيانات و ،بلدان 8في متوفرة الرعاية غير مدفوعة األجر 
تتوفر وفقط،  قرار الصحة اإلنجابية في دولتينعن ، والبيانات دول 3في  متوفرةنف الزوج ععن البيانات و

وقد  الباقية. ال تتوفر أي بيانات للمؤشراتو. دولة واحدة فقطفي  اإلطار القانوني لملكية األرضعن البيانات 
ومات والبيانات عند إعداد تقارير صعوبة الوصول الى المعلإلى  ،لتحدياتا ، في معرض ذكرمعظم الدولأشارت 

إجراء مسوحات جديدة  أن أولوياتها المستقبلية تتضمنعلى  بشكل واضحدولة  11أكدت . والمراجع الدورية
إلنتاج معلومات أساسية وطنية بشأن مواضيع متخصصة )مثل استغالل الوقت والعنف القائم على أساس الجنس 

 .وملكية األصول والفقر واإلعاقة(

تها الدورية في المراجعة الخامسة والعشرين إلعالن ومنهاج اوقدمت عشرون دولة عربية تقارير مراجع -36
 بالرغم من النزاعات. استطاعت إنجاز هذه المهمة                           بارزا ، وال سيما الدول التي    ا نجاح       محققة  ،عمل بيجين

على النحو  ،عداداإلبطريقة في المراجعة الدورية جهدا متميزا تجاه االلتزام شاركت عدة دول بذلت  وقد -37
ممثلين وممثالت التي تستوجب إشراك تشاركية العملية السواء في إطار االلتزام ب ،المذكرة التوجيهيةفي الوارد 

األولويات والصعوبات.       تحد دألسئلة التي ا في إطار اإلجابة علىأو  ،من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية
عرض لجهة سواء لجهة النهج التشاركي أو  ،تماما بما هو مطلوب في المذكرة التوجيهيةبعض الدول لم تلتزم و

 كل واضح يسمح بالتوصل الى نتائج مشتركة.اإلنجازات والتحديات بش

الفرصة للدول للوقوف على إنجازاتها، تتيح من التأكيد على أن المراجعة الدورية السياق في هذا وال بد  -38
لتتمكن من بناء خطط واقعية تسهم في رسم وجهة  ،التحدياتوالثغرات  بتحديدتوفير قراءة نقدية شفافة تسمح و

عدة دول تناولت . وبالفعل، اآلتيةتطوير اآلليات الالزمة لمواجهة التحديات  ذلك في بما ،العمل في المستقبل
وتجدر اإلشارة في السياق نفسه تقييم على المستوى الوطني.  ية، باعتبارها أداةومسؤول بانفتاحالمراجعة الدورية 

مرأة مغفلة النظر في جوانب للنهوض بأوضاع ال    يا رئيس   ا الثقافة المحافظة معيقاعتبرت بعض الدول  إلى أن
 أخرى من الممكن إحداث تغيير حقيقي فيها في حال توفرت اإلرادة لهذا التغيير.

جدي مع عملية المراجعة الدورية لجهة االلتزام بتقديم التقارير أو بشكل لدول ا تفاعل يؤكد ،       وأخيرا  -39
 .مة للنهوض بأوضاع المرأةئأداة مالإعالن ومنهاج عمل بيجين ال يزال  أن ،    أوال : آليات العملإلى االستجابة 

ولوياتها للنهوض بأوضاع أواهتماماتها و باحتياجات الدولال تزال وثيقة الصلة بالواقع وأهدافه االستراتيجية ف
 الدول العربية تضع قضايا النهوض بأوضاع المرأة في قائمة أولوياتها.          ثانيا  أن؛ المرأة

----- 
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