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  لتقرير العربي الموّحد حول تنفيذ
  

2014 

، بالشراكة مع )ا"سكوا(عقدت شعبة مركز المرأة في اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 
، وإدارة المرأة )ھيئة ا)مم المتحدة للمرأة

لتقرير العربي الموّحد حول وا)سرة والطفولة في جامعة الدول العربية، اجتماع فريق الخبراء لمراجعة ا
تشرين  23و 22تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، وذلك في بيت ا)مم المتحدة في بيروت، يومي 

وھدف ا�جتماع، الذي ضّم خبراء إقليميين با"ضافة إلى ممثلين وممث:ت عن ا"دارات والھيئات 
بلداً عربياً مشاركاً في إعداد التقرير، إلى عرض ومناقشة المسودة ا)ولية 
وتوّزع ا�جتماع على جلسات عمل 

ابع مراجعة المراحل التي مّرت بھا عملية تنفيذ مخرجات المؤتمر العالمي الر
مناقشة أوضاع ) 2(في المنطقة العربية، وتقديم لمحة عامة عن المراجعات الدولّية السابقة؛ 

المرأة في ظّل التطورات والتحديات التي شھدتھا المنطقة العربية و� تزال؛ وتحليل ا)بعاد السياسّية 
بالتھجير والنزوح من جراء انتشار النزاعات 

المعني تسليط الضوء على المسارات الدولّية ذات الصلة بالمؤتمر العالمي الرابع 
من منظور النوع ا�جتماعي، مثل ا)ھداف ا"نمائية لEلفّية؛ وأجندة ا)مم المتحدة للتنمية لما بعد 

عرض أھداف ) 4(؛ 20+وأھداف التنمية المستدامة؛ وريو
  التقرير العربي الموّحد ومنھجّية إعداده، ومناقشة مضمونه ونتائج المراجعات الوطنية بالتفصيل؛ 
ا"شارة إلى الدروس المكتسبة من العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات ا"قليمية الحكومية 

في تنفيذه بما يكفل  مةإع:ن ومنھاج عمل بيجين ومساھ
مراعاة قضايا النوع ا�جتماعي في السياسات والبرامج، وا�ستفادة من ھذه الدروس في وضع خطط 
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 جامعة الدول العربية

  )ا!سكوا(اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 

 رـريـتق
  

لتقرير العربي الموّحد حول تنفيذفريق الخبراء لمراجعة ا اجتماع
  منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 

2014أكتوبر /تشرين ا/ول  23-22بيروت، 
  

  ملّخص
  

عقدت شعبة مركز المرأة في اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 
ھيئة ا)مم المتحدة للمرأة(ھيئة ا)مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

وا)سرة والطفولة في جامعة الدول العربية، اجتماع فريق الخبراء لمراجعة ا
تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، وذلك في بيت ا)مم المتحدة في بيروت، يومي 

  
  

وھدف ا�جتماع، الذي ضّم خبراء إقليميين با"ضافة إلى ممثلين وممث:ت عن ا"دارات والھيئات 
بلداً عربياً مشاركاً في إعداد التقرير، إلى عرض ومناقشة المسودة ا)ولية  15الوطنية المعنية بالمرأة في 

وتوّزع ا�جتماع على جلسات عمل .  للتقرير الموّحد، بھدف تعزيز مضمونھا ومعالجة أوجه القصور فيھا
مراجعة المراحل التي مّرت بھا عملية تنفيذ مخرجات المؤتمر العالمي الر) 1: (

في المنطقة العربية، وتقديم لمحة عامة عن المراجعات الدولّية السابقة؛ 
المرأة في ظّل التطورات والتحديات التي شھدتھا المنطقة العربية و� تزال؛ وتحليل ا)بعاد السياسّية 

بالتھجير والنزوح من جراء انتشار النزاعات وا�قتصادّية وا�جتماعّية والتغييرات السكانّية المرتبطة 
تسليط الضوء على المسارات الدولّية ذات الصلة بالمؤتمر العالمي الرابع 

من منظور النوع ا�جتماعي، مثل ا)ھداف ا"نمائية لEلفّية؛ وأجندة ا)مم المتحدة للتنمية لما بعد 
وأھداف التنمية المستدامة؛ وريو لدولي للسكان والتنمية؛؛ والمؤتمر ا

التقرير العربي الموّحد ومنھجّية إعداده، ومناقشة مضمونه ونتائج المراجعات الوطنية بالتفصيل؛ 
ا"شارة إلى الدروس المكتسبة من العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات ا"قليمية الحكومية 

إع:ن ومنھاج عمل بيجين ومساھوغير الحكومية والمنظمات الدولية تنفيذاً ل:لتزام ب
مراعاة قضايا النوع ا�جتماعي في السياسات والبرامج، وا�ستفادة من ھذه الدروس في وضع خطط 

15-00256 

 ا
مم المتحدة
  

  
اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 

  

اجتماع

عقدت شعبة مركز المرأة في اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا   
ھيئة ا)مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

وا)سرة والطفولة في جامعة الدول العربية، اجتماع فريق الخبراء لمراجعة ا
تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، وذلك في بيت ا)مم المتحدة في بيروت، يومي 

  .2014أكتوبر /ا)ول

وھدف ا�جتماع، الذي ضّم خبراء إقليميين با"ضافة إلى ممثلين وممث:ت عن ا"دارات والھيئات   
الوطنية المعنية بالمرأة في 

للتقرير الموّحد، بھدف تعزيز مضمونھا ومعالجة أوجه القصور فيھا
: (رّكزت على ما يلي

في المنطقة العربية، وتقديم لمحة عامة عن المراجعات الدولّية السابقة؛  المعني بالمرأة
المرأة في ظّل التطورات والتحديات التي شھدتھا المنطقة العربية و� تزال؛ وتحليل ا)بعاد السياسّية 

وا�قتصادّية وا�جتماعّية والتغييرات السكانّية المرتبطة 
تسليط الضوء على المسارات الدولّية ذات الصلة بالمؤتمر العالمي الرابع ) 3(وتفشي العنف؛ 

من منظور النوع ا�جتماعي، مثل ا)ھداف ا"نمائية لEلفّية؛ وأجندة ا)مم المتحدة للتنمية لما بعد  بالمرأة
؛ والمؤتمر ا2015 عام

التقرير العربي الموّحد ومنھجّية إعداده، ومناقشة مضمونه ونتائج المراجعات الوطنية بالتفصيل؛ 
ا"شارة إلى الدروس المكتسبة من العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات ا"قليمية الحكومية ) 5(

وغير الحكومية والمنظمات الدولية تنفيذاً ل:لتزام ب
مراعاة قضايا النوع ا�جتماعي في السياسات والبرامج، وا�ستفادة من ھذه الدروس في وضع خطط 

  .العمل المستقبلية
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  مقدمة
  
ُعقد اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير العربي الموّحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين   - 1

 ً بالشراكة والتعاون الوثيق مع ھيئة اAمم ، شعبة مركز المرأة في ا�سكواأعّدته برنامج عمل في إطار عاما
إدارة -ل العربية ومع جامعة الدول العربيةالمكتب ا�قليمي للدو -المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

التقرير العربي ھذا مجموعة من اAنشطة التحضيرية �عتماد ھذا البرنامج يتضمن و.  المرأة واAسرة والطفولة
كذلك، ينعقد   .، المعني بالتقّدم المحرز في تنفيذ إعEن ومنھاج عمل بيجين بعد اعتماده بعشرين عاماً الموّحد

ورشة العمل التي شارك فيھا ممثلون وممثEت عن اFليات الوطنية للمرأة في الدول لاستكما�ً  ھذا ا�جتماع
إلى مساعدة الدول ھذه ھدفت ورشة العمل قد و.  2014فبراير /شباط 28و 27وعقدت في عّمان يومي العربية، 

عاماً،  عشرين بعد بيجين عمل ومنھاج إع�ن تنفيذباتجاه  موطنّية حول التقدّ العربية في إعداد استعراضات 
منھجية ومعايير حّددتھا  ومضمونھا، وفقذات الصلة مناقشة ھيكلّية التقارير الوطنية من خEل عرض ووذلك 

المختلفة المقترحة بواب في ھذا الشأن، با�ضافة الى عرض ومناقشة اAأصدرتھا مذكرة اAمم المتحدة في 
  . للتقارير، ومضمونھا، ومرفقاتھا

  
اAولية من التقرير الموّحد، التي  المسودةإلى عرض ومناقشة أيضاً ھدف اجتماع فريق الخبراء و  - 2

المسودة تتضّمن ھذه و.  إلى المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المقّدمة من الدول العربية اً أُعّدت استناد
سمة ا�ثني عشر التي حّددھا إعEن ومنھاج للتقدم المحرز في الدول العربية في مجا�ت ا�ھتمام الحا تقييماً 

اAولية للتقرير، با�ضافة إلى المقترحات المسودة في ختامه تعديEت على جتماع وأقّر ا�.  عمل بيجين
مسودته في  ،واتفق المشاركون على رفع التقرير.  مناقشات فريق الخبراءوالتوصيات التي خلصت إليھا 

حول التقدم المحرز في تنفيذ إعEن ومنھاج عمل بيجين بعد  المستوىالرفيع  مؤتمر العربيإلى ال ،المعّدلة
  .، بھدف إقراره2015فبراير /شباط 3و 2في القاھرة يوَمي  المنعقد عشرين عاماً،

  
آخر المستجدات أخذ ومن أجل مراجعة التقّدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو ي  - 3

، تناول اجتماع الخبراء واقع المرأة في المنطقة العربية في ظّل في ا�عتبار العربيةوالتطورات في المنطقة 
الظروف الراھنة، وّسلط الضوء على التحديات التي تواجھھا، محلEًّ اAبعاد السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية 

النزوح القسري جّراء النزاعات المؤّثرة عليھا، ومشيراً إلى التغييرات السكانية المرتبطة بموجات التھجير و
ونظراً إلى تزامن ھذه المراجعة مع مسارات دولية مختلفة، � سيما .  والحروب وأعمال العنف غير المسبوقة

التنمية مسارات و 2015أجندة اAمم المتحدة للتنمية لما بعد عام إعداد عملية اAھداف ا�نمائية اAلفية وتقييم 
لتاريخ لي للسكان بعد عشرين عاماً، تّم تخصيص إحدى جلسات ا�جتماع لعرض المستدامة والمؤتمر الدو

لمسارات احوار ال اتحلق، تناولت إحدى كذلك  .1995 مرأة لعامالمعني بال ومسار المؤتمر العالمي الرابع
وتخلّلت ا�جتماع .  الدولية المتصلة بالتنمية والسكان والبيئة، وذلك من منظور النوع ا�جتماعي وقضايا المرأة

أيضاً حلقة حوار حول أھمية العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات ا�قليمية الحكومية وغير الحكومية 
  . والمنظمات الدولية

  
  ياتا�ستنتاجات والتوص  -أو�ً 

  
شّكل اجتماع فريق الخبراء فرصة لعرض مسودة التقرير ا�قليمي ومناقشتھا، وللتداول في أوضاع   - 4

ولم يقم المشاركون فيه .  الظروف الحرجة وحّتى الخطيرة التي تمر بھا معظم البلدان العربيةظّل المرأة في 
 سلّطوا الضوء فحسب، بلعاماً باستعراض ا�نجازات التي حققتھا البلدان في تنفيذ إعEن ومنھاج عمل بيجين 

ّددوا كما أنھم ح.  على أھم العقبات والتحديات التي ما زالت دول المنطقة تعاني منھا وتسعى إلى التغلب عليھا
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، ووضعوا توصيات الھدف منھا استكمال الجھود المشتركة لدعم قضايا المرأة في تلك الدول اAولويات الناشئة
. في المنطقة العربيةبالكامل منھاج عمل بيجين خEل السنوات الخمس المقبلة، والتعجيل في تنفيذ إعEن و

  :موعة من التوصيات، من أھمھاوخلصت حلقات الحوار إلى مج
  

 ؛ا�نسانيالعمل ي إطار وذلك ف ،دولية �عداد برامج خاصة بالمرأة والفتاةومبادرات إقليمية اتخاذ   )أ(  

ما يترتب عليھا و حماية المرأةنظم لجسيمة النتھاكات �تكشف عن اسراع في إنشاء مراصد ا�  )ب(  
ومن .  ونشرھافي ھذا الشأن تقارير دورية إعداد ، ويھاعل ةواجتماعية واقتصادية ونفسية من أضرار جسدي

 أن يعّزز كفاءتھا؛ المبادرات ومواطن الخلل في ھذه صحح أن يا اAمر شأن ھذ

 ؛ ھاحقوقّد المرأة وضالدعوة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة للنظر في جرائم الحرب   )ج(  

منظومة إطار في  لقطاعاتاعابرة للطبقات و ، شأنھا شأن قضايا الرجل،اعتبار قضايا المرأة  )د(  
 ؛حقوق المواطنة

سياسات اقتصادية مالية نقدية داعمة �قتصاد السوق ا�جتماعي، تمّكن من تحقيق نمو  اعتماد  )ھ(  
 عنصر فاعل فيه؛و المجتمع فيكشريكة المرأة تعّزز دور و ،اقتصادي مستدام

 ؛وصاً في الدساتيروحقوق المرأة خص موماً عا�نسان حقوق تكريس   )و(  

رزح تحت عبء الدول العربية اAخرى التي تفلسطين وفي ، � سيما الEجئات، نساءحماية ال  )ز(  
 والنزاع المسلّح والحروب اAھلية؛ ا�حتEل

 لفتيات الEجئات؛لنساء وااحماية خاصة لوضع إجراءات   )ح(  

 وضع خطط وسياسات تسّھل وصول النساء إلى سوق العمل؛  )ط(  

  إنشاء مرصد اقليمي لرصد تقدم أوضاع المرأة؛  )ي(  

 البيئة الثقافية؛ العناصر المكتسبة وتلك الموروثة في الخطاب السائد بشأن التفريق بين   )ك(  

 ؛بانتظام تقييم أنشطة اFليات الوطنية  )ل(  

العنف معالجة نماط العنف على أساس النوع ا�جتماعي، وعدم ا�قتصار على أرصد  تعزيز  )م(  
 الجسدي، وعدم حصره في مرحلة عمرية معينة؛

 والتطورات التكنولوجية من جھة أخرى؛ ،لنزاعات من جھةلالتركيز على اAسرة وما تتعرض له نتيجة   )ن(  

 .تطوير أدوات القياسو ،النوع ا�جتماعي تلك المصّنفة حسب، � سيما ا�حصاءات والبيانات تطوير  )ص(  
  
  :إلى توصيات من أھمھا لتقرير ا�قليمي في مسودته اAولىمناقشة ات جلسات وخلص  - 5
 

المصطلحات توحيد نجازات الدول، والمستخدمة في التقرير لتقييم إقياس الأدوات توحيد   )أ(  
 ؛موّحدة المعاييرجداول ورسوم بيانية تضمينه ووإضافة مEحق إليه، ، المستخدمة فيه

قضايا وتحديات لم تأِت التقارير الوطنية على ذكرھا، منھا الحكم الرشيد، تضمين التقرير   )ب(  
 وغياب السياسات الكلية في ظل المتغيرات العالمية، وأھمية مشاركة المرأة في صنع القرار؛ 
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أھمية قياس المسافة الفاصلة بين التأكيد على رأة، ومراجعة مقاربة التمكين ا�قتصادي للم  )ج(  
 التخطيط والتنفيذ؛ 

 ؛رة حياتھادومختلف مراحل النظام الصحي تقوم على مقاربة صحة المرأة في تجاه عتماد فلسفة ا  )د(  

اAولويات ضمن  المرأة الEجئة والمرأة ضحية النزاعات المسلحة وأعمال ا�رھابدراج قضايا إ  )ھ(  
  . في المنطقة العربية الناشئة

  
  مواضيع البحث والمناقشة  - ثانياً 

  
  رات ا,قليميةأوضاع المرأة في المنطقة العربية في ظل المتغيّ   -ألف

  رتقبة�ت الموالتحوّ 
  
أوضاع المرأة في المنطقة العربية في ظل المتغيرات ا�قليمية "حملت حلقة الحوار اAولى عنوان   - 6

وتولّت السيدة ".  ا�جتماعية والتنموية والتحو�ت السكانية-اAبعاد السياسية وا�قتصادية: المستقبليةوالتحو�ت 
  .وفاء الضيقة حمزة، المستشارة ا�قليمية لدى شعبة مركز المرأة في ا�سكوا، إدارتھا

  
السيدة فاديا كيوان، مديرة معھد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في لبنان، البعد ناولت تو  - 7

أربعة عوامل بنيوية على المستوى السياسي في المنطقة العربية تؤّثر وأشارت إلى .  السياسي لقضايا المرأة
أو تداعي مؤسساتھا، مما  أو�ً، ضعف موقع الدولة وفي بعض اAحيان انھيارھا.  مباشرة على قضايا المرأة

الحدود بين  تشّوشثانياً، .  يؤثر على اAمن وعلى قدرة المؤسسات الحكومية على حماية الفرد من سيادة العنف
العديد من الدول العربية، وتفّكك المجتمعات، وطغيان أنماط الحكم التقليدية التي سبقت تشكيل الدول الوطنية 

ثالثاً، تقلص إمكانات الدول وقدرتھا على رسم وتنفيذ سياسات .  ذھبية والطائفيةالحديثة، ومنھا العشائرية والم
وأنھت .  رابعاً، عودة أفكار سياسية رجعية وھيمنتھا على النقاش العام . اجتماعية منصفة وصديقة للمرأة

با�مكان خدمة ھل با�مكان إعادة تشكيل أجندة نسوية؟ وھل : السيدة كيوان مداخلتھا بطرح سؤالين رئيسيين
 قضايا المرأة في حال انھارت الدول؟ 

  
 ةد ا�قتصاديابعالسابقة في فلسطين، عن اA ا�جتماعية الشؤون المصري، وزيرة وتحّدثت السيدة ماجدة  - 8

مشددة على أن تحقيق اAھداف التنموية يتوّقف على سEمة النھج ة للنھوض بالمرأة، والتنموي ةوا�جتماعي
ومن ھنا التحديات الكبرى التي واجھھا عدد من الدول العربية، والتي أدت .  المعتمد وصEح الحكما�قتصادي 

إلى رفع سقف مطالب الثورات المطالبة بالعدالة ا�جتماعية بكافة مكوناتھا، وذلك كردة فعل على الفساد 
ا�قتصادية وا�جتماعية للمرأة، رت سلباً على اAوضاع وأشارت إلى أّن عدة عوامل أثّ .  ا�قتصادي والسياسي

على المستوى المؤسسي، والنقص في المعرفة  ھاحقوقھا وحرياتھا المشروعة، وعدم تمكينحرمانھا من منھا 
 .  والموارد البشرية، وضعف الرؤية فيما يتصل بأولويات ا�نفاق، وتفّشي الحروب والنزاعات

 
الھجرة والEجيئن في الجامعة اAمريكية في القاھرة، السيد إبراھيم عوض، مدير مركز دراسات رّكز و  - 9

وشّدد على ضرورة توحيد التعاريف .  التحو�ت السكانية وتأثيرھا على أوضاع المرأة في المنطقة العربيةعلى 
، التي 1951عام مادة اAولى من ا�تفاقية الخاصة بوضع الEجئين لالمتعلقة بالEجئين والنازحين، مشيراً إلى ال

شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتاد، "طلق على أي تُ تنّص على أّن صفة الEجئ أو الEجئة 
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لEضطھاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو ا�نتماء إلى طائفة 

لخوف أو � يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، و� يستطيع بسبب ذلك ا
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لEجئين ضم أكبر عدد د السيد عوض أن المنطقة العربية توأك  ."العودة إليه خشية التعرض لEضطھاد
د أّن وأك.  زعزعھا، وذلك نتيجة لحا�ت العنف واستھداف اAقليات وا�ضطرابات التي تفي العالم والمھاجرين

من عنف يعانين وغالباً ما .  سيما النساء والفتيات منھم، دائماً ما يقعن ضحايا للعنف � المھاجرين والEجئين،
انتقاصاً لحقوقھّن ا�جتماعية ھن يقاسين و.  يكتسب شكل الزواج القسري، وا�تجار بالنساء، والعنف المنزلي

 . وا�قتصادية، يتمّثل في صعوبة وصولھن إلى سوق العمل
 

، وعلى أھمية المختلفة الدول العربيةبين أوضاع المرأة وحقوقھا  فيوركز المشاركون على التفاوت   -10
بفعل ا�ضطرابات في عدد من  تدھورتالتي  يةتعليمالنظم الجودة بموازاة تعزيز ا�قتصادية تھا مشاركتعزيز 

غياب في ظل في المنطقة العربية  مدى مساھمة القوانين في تحسين وضع المرأةتساءلوا عن و.  الدول العربية
النصوص التطبيقية، مؤكدين على أھمية الجھود الرامية إلى وضع استراتيجية قائمة على مقاربة حقوقية 

لتغيرات، وأھمية الثبات على أسس المساواة وعدم التمييز، ووضع سياسات وموازنات مراعية �ستجابة لل
  .للنوع ا�جتماعي

  
  ماً والمسارات الدولية ذات الصلةعا بيجين بعد عشرين  -باء

  من منظور النوع ا�جتماعي
  

بيجين بعد عشرين عاماً والمسارات الدولية ذات الصلة من منظور "حملت جلسة الحوار الثانية عنوان   -11
، وتولت السيدة سميرة عطاU، مديرة  شعبة مركز المرأة في ا�سكوا، "النوع ا�جتماعي وقضايا المرأة

، وأنه 20+� يمكن فصلھا عن بيجينالمعنية بالمرأة  وأشارت السيدة عطاU إلى أن المسارات الدولية.  إدارتھا
  ، وذلك من منطلق �عمال حقوق المرأة ينبغي بالتالي على جميع الجھات المعنية مناقشة أطر العمل

  .المقاربة الشاملة
  

 صندوق اAمم المتحدة للسكان، اAھداف ا�نمائيةدى ذي لوتناول السيد فرنسوا فرح، المستشار التنفي  -12
.  أطر متنوعةوالعمل ضمن أھداف مشتركة وضع ، مشدداً على أھمية 2015لVلفية وأجندة التنمية لما بعد 

أن  �فتاً إلىوأشار إلى أن إعEن اAلفية ركز على المشاركة والمساواة وحقوق ا�نسان والحكم الرشيد، 
 اAلفيةعمل على تبسيط توصيات مؤتمر بدأت الفريق اAمم المتحدة للتنمية  بثقة عنمجموعة مصغرة من

  .  وتوضيح أھدافه وجعلھا قابلة للقياس وأكثر جذباً للحكومات
  

وأشار أيضاً إلى أنه بالرغم من ا�لتزام الكبير لمنظمات المجتمع المدني وحضورھا الفّعال في جميع   -13
المؤتمر العالمي للسكان والتنمية  ممثل عن المجتمع المدني في 11000السابقة، وتواجد  ذات الصلة تمراتالمؤ
ممثل عن الحكومات، لم يؤخذ بأصوات ممثلي المجتمع المدني لدى  7000مقابل ، 1994في عام  القاھرةفي 

قضايا النوع ا�جتماعي في التربية، ومشاركة ضرورة مراعاة ز على ركّ و.  ا�نمائية لVلفية صياغة اAھداف
السياسية، وھي قضايا تختلف عن مجا�ت ا�ھتمام الحاسمة ا�ثني وفي الحياة  في القطاع غير الزراعيالمرأة 

 غاياتى موّزعة علأھداف الصحة في إعEن اAلفية كذلك، لفت إلى أّن .  عشر �عEن ومنھاج عمل بيجين
أيضاً على خفض الفقر،  رّكز ا�عEن، وأّن "اAيدز"وأخرى بوفيات اAمھات ومرض  تتصل بوفيات اAطفال،

ا�ستثمار في الخدمات قصور لكنه تجاھل آليات تعزيز الضمان ا�جتماعي، والتوزيع العادل للدخل، و
  .  ا�جتماعية، والمساواة على أساس النوع ا�جتماعي

  
لتنمية لماضية شھدت فورة في اAنشطة الھادفة إلى وضع أجندة السيد فرح إلى أّن السنوات الأضاف و  -14

تضم أھداف التنمية المستدامة  أّن اAمم المتحدة أنشأت مجموعة عمل مفتوحة العضوية حول، و2015لما بعد 
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ھدفاً من أھداف التنمية موزعة على عدد من  17بلداً، تعمل في الوقت الراھن على تحديد  70عضواً من  30
المحاور، ھي المحور ا�قتصادي والمحور ا�جتماعي ومحور البيئة المستدامة، مع أخذ حقوق ا�نسان 

  . ومكافحة الEمساواة في ا�عتبار
 

ة وعرضت السيدة رلى مجد�ني، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في ا�سكوا، أھداف التنمي  -15
 1992وأشارت إلى أن قمة اAرض في عام .  ، وارتباطھا بمنظور النوع ا�جتماعي20+المستدامة وريو

شكلت معلماً ھاماً، إذ رفعت سقف المسؤوليات المترتبة على الحكومات، واعتبرت أّن مسؤولية كفالة الحقوق 
منصة لرصد التقّدم؛  2012في عام  20+وشّكل ريو.  البيئية تقع على جميع الجھات المعنية من دون استثناء

  المستقبل "وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه استدامة البيئة؛ ورسم خارطة طريق للمستقبل بعنوان 
  ا�قتصاد اAخضر وإطار العمل المؤسسي : ؛ وتسليط الضوء على مسارين للتنمية المستدامة"الذي نريد

  .  للتنمية المستدامة
  

ة مجد�ني دور المرأة في مختلف أنحاء العالم في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة، وفي وعرضت السيد  -16
.  حقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتياتاAھداف ا�نمائية لVلفية الرامية إلى تتنفيذ غايات 

كذلك، تناولت .  وع ا�جتماعيالمستدامة اAخرى، وعEقتھا بالمرأة وقضايا النوتطّرقت إلى أھداف التنمية 
  وبات دورھا محوريا  1992في عام  دور المجموعة الرئيسية المعنية بالمرأة والتنمية المستدامة التي أنشئت

وأھداف التنمية  2015خطة التنمية لما بعد  إزاء، � سيما في تقديم التوصيات وتطوير المواقف 1996منذ عام 
  ولفتت  .  المستدامة، وفي رفع الوعي بشأن المساواة بين الجنسين، واقتراح السياسات المنصفة والمستدامة

  ا�سكوا تعمل، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على إعداد تقرير عربي للتنمية المستدامة، من  إلى أن
تجاه التنمية المستدامة في كل أبعادھا، بما في ذلك قضايا  شأنه أن يساعد على تحديد رؤية المنطقة العربية

  .النوع ا�جتماعي
  

وتناولت السيدة حE نوفل، اAستاذة في الجامعة اللبنانية وا�ستشارية في قضايا المرأة والتنمية،   -17
مؤتمر تحو�ً في النقاش حول السكان والتنمية ھذا الوبّينت كيف أحدث .  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

على تمكين النساء وفسح المزيد وفقد تبنى استراتيجية جديدة تركز على الروابط بين السكان والتنمية، . والصحة
إمكانية حصولھن عزيز تالدعوة إلى من خEل  ،تمكين النساءأيضاً إلى المؤتمر سعى و.  الخيارات أمامھنمن 

من  ،السكن للنساءظروف سين وركز برنامج عمله على تح.  والخدمات الصحية، وتنظيم اAسرةعلى التعليم، 
وتتم كل خمس سنوات مراجعة .  ھنّ وإزالة أشكال التمييز ا�جتماعية والثقافية والسياسية ضد ،خEل التنمية

زام الحكومات ومنظمات المجتمع التسبل تنفيذه، وأھمھا ونجازاته وإخفاقاته، و�في ھذا المؤتمر،  لتقدم المحرزل
الناجمة وتناولت السيدة نوفل أيضاً المعوقات في طريق تقّدم المرأة .  فهالمدني والقطاع الخاص في تحقيق أھدا

  .المفاھيم الخاطئة والعادات والتقاليد المجحفة عن
  

نبغي أن تتناولھا ي يالعنف اAسري في المنطقة، التالمعنية بعلى النقص في القوانين  شاز النقركو  -18
كذلك ركز على أثر التنمية .  20+وريو ،بيجين بعد عشرين عاماً، ومؤتمر السكان والتنميةالنقاشات حول 

أن تعزيز التزام ھيئات المجتمع ھا، مؤكداً توفير البيئة الداعمة ل أھمية على، والمرأةا�قتصادية على حقوق 
سكوا وغيرھا من المنظمات ا�تولى وتطرق النقاش إلى أھمية أن ت . أمر أساسيمسارات ھذه البالمدني والنساء 
   . محرز على ھذه الصعدة رصد وقياس التقدم اليالدولية مسؤول
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  عرض ومناقشة التقرير العربي الموّحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً   -جيم
  

  إعداد التقارير الوطنية عملية لمحة عامة عن  - 1
  

تولّت السيدة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة واAسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، إدارة   -19
حطاب، مسؤولة  مننومّھدت لھذه الجلسات السيدة .  الجلسات التي تّم خEلھا عرض التقرير ا�قليمي ومناقشته

اً اAنشطة التي ُنّفذت تمھيدالشؤون ا�جتماعية في شعبة مركز المرأة في ا�سكوا، بتقديم لمحة عامة عن 
كما عرضت مسار إعداد التقارير الوطنية، والتحضيرات   .�جراء المراجعة الخاصة ببيجين بعد عشرين عاماً 

كوثيقة عربية تعكس إنجازات الدول العربية في تنفيذ إعEن  ا�قليمية �عداد التقرير، وذلك تمھيداً �عتماده
 . ومنھاج عمل بيجين وتعيد التأكيد على ا�لتزام به؛ وتحدد أولويات المرحلة المقبلة

  
  يعرض أبواب التقرير ا�قليم  -2

  
اAستاذة في الجامعة اللبنانية والخبيرة ا�ستشارية لدى ا�سكوا،  ،تولّت السيدة نھوند القادري عيسى  -20

المسودة وأشارت إلى أّن ھذه .  والمنھجية المعتمدة �عداده ،اAولية مسودتهعرض أبواب التقرير ا�قليمي في 
ركزت على ا�جراءات التي اتخذتھا البلدان العربية للنھوض بأوضاع المرأة بشكل عام، من دون تسمية ھذه 

وعزت ذلك إلى أّن تحديد إنجازات كل بلد على حدة سيتم .  ھذا الشأنالبلدان أو تحديد تلك التي كانت رائدة في 
تلك البلدان، وإبراز خصوصيات كل منھا، لقواسم المشتركة بين في مرحلة �حقة، وأنه يھدف إلى تحديد ا

وأشارت إلى التباين في مقاربات البلدان العربية تجاه قضايا المرأة، .  وتحديد اAولويات الناشئة في كّل منھا
  .  تتناسب مع المستجدات والتطوراتكي البلدان في مجموعة من عمل الوإلى بدء تعديل ھذه المقاربات وآليات 

  
ة عيسى إلى الصعوبات التي واجھتھا عملية إعداد التقرير ا�قليمي في مسودته اAولى، ولفتت السيد  -21

زام معّديه بالھيكلية العامة �عداد التقارير الوطنية كما اقترحتھا المذكرة التوجيھية الصادرة عن التبالرغم من 
الھيكيلة المقترحة بين التقارير وأحالت ھذه الصعوبات إلى التفاوت في مستويات ا�لتزام ب  .اAمم المتحدة

وأشارت أيضاً إلى التفاوت في مستويات توّفر البيانات .  وبالمھلة المحددة �نجازھا ،الوطنية المختلفة
كذلك، ليس من .  وا�حصاءات، وإلى إن ا�حصاءات الواردة في التقارير الوطنية تعود إلى تواريخ مختلفة

. بلداً  21قتھا الدول  في تقرير موّحد يغطي في عدد محدد من الصفحات السھل ذكر جميع ا�نجازات التي حق
، مشيرة لى أھمية تقديم  الدول المشاركة لمEحظاتھا  واقتراحاتھا لتعديل المسودة اAولى للتقريركما أكدت ع

 1995في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منذ عام القائمة والتحديات تقدم المحرز الإلى 
، تناولت التقدم المحرز في تنفيذ مجا�ت ا�ھتمام الحاسمة ا�ثني وبعد ذلك.  )من التقرير الموّحد الباب اAول(

ولويات واA ،)الباب الثالث(ذات الصة البيانات وا�حصاءات ، وحالة )الباب الثاني( 2009عشر منذ عام 
   .التقرير وقد فُتح باب النقاش بشأن جميع ھذه القضايا بعد عرض كل من أبواب).  الرابعالباب (الناشئة 

  
تمحورت معظم النقاشات حول المعايير التي اعُتمدت لعرض إنجازات الدول في التقرير، وحول   - 22

وأشار مشاركون إلى أّن معّدي .  التفاوت في الحّيز المخّصص للدول المختلفة وإنجازاتھا في مسودته اAولى
مر خروجاً على المذكرة ، معتبرين ھذا اAتحليل المEمح العامة �نجازات الدولالتقرير الموّحد حاولوا 

وأشار آخرون إلى اختEف اAولويات وا�نجازات بين الدول، نتيجة ا�ختEف في ظروفھا، .  التوجيھية
ونّوه بعض المشاركين بالجھود المبذولة �عداد المسودة اAولية .  ومعاناة بعضھا دون سواھا من النزاعات

نظراً إلى أھمية ذلك في إعداد ملخص  Eمح العامة للدول،ين تحليل التجارب واستخراج المللتقرير، مؤيد
وتساءل بعض الخبراء المشاركين عن مدى مشاركة .  السياسات في المستقبل وضعاتوجيھي يستند إليه و
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التقرير، تعزيز مضمون كذلك، قّدم البعض مقترحات ل.  منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية
 مEحقإضافة لحات؛ ووضع جداول ورسوم بيانية تتبع معايير موّحدة، كلّما أمكن ذلك؛ ومنھا توحيد المصط

، في قضايا المرأة لتقرير؛ وتضمينه تحديات لم تأِت  التقارير الوطنية على ذكرھا، مثل مشاركة الرجلعلى ا
عادة النظر في مقاربة إ ا البعض إلىعدو.  والحكم الرشيد، وغياب السياسات الكلية في ظل المتغيرات العالمية

ولفت آخرون إلى التحدي .  أھمية قياس المسافة الفاصلة بين التخطيط والتنفيذ وفيالتمكين ا�قتصادي للمرأة، 
أّن ما تعتبره مؤكدين المتمّثل في غياب النظم الصحية التي � تقارب صحة المرأة في دورة حياتھا الكاملة، 

تلبية طموح النساء في المنطقة العربية، و� يتناسب مع قدراتھن، واقترحوا الدول إنجازا � يزال بعيداً عن 
  .إدراج قضية المرأة الEجئة والنزاعات المسلحة  ضمن اAولويات الناشئة

  
 المسودةأسباب التباين في الحّيز المخّصص في  حول ختاماً، قدمت اAمانة التنفيذية لXسكوا إيضاحات  - 23

التقارير الوطنية في المھلة الزمنية جميع أشارت إلى أنھا لم تستلم و.  اد إنجازات الدولاAولى للتقرير لتعد
، بل استمر إرسال ھذه التقارير لغاية ما قبل انعقاد اجتماع الخبراء في 2014مايو /المحددة، أي بحلول أيار

متمنية على سُتعالج خEل العمل على المسودة النھائية،  تلك النواقص وأضافت أن.  2014أكتوبر /تشرين اAول
ممثلي الدول إرسال مEحظاتھم إليھا خطياً، في غضون عشرة أيام، من أجل أخذھا في ا�عتبار في تنقيح 

  . المسودة اAولى
  

أّن الجزء ، مشددة على "القضايا واAولويات الناشئة"وأوضحت اAمانة التنفيذية ما ھو المقصود بتعبير   - 24
العمل للسنوات  ويات والتحديات التي ستشكل أجندةالذي يحمل ھذا العنوان في التقرير يرّكز على أھم اAول

  الصعوبات، وا�شارة إلى اAثر المتوقع لخطة العمل واجھة سبل متحديد ولفتت إلى أھمية .  الخمس المقبلة
أن ا�سكوا بصدد إعداد دراسة معّمقة عن وضع المرأة وأضافت .  على تغيير واقع المرأة في المنطقة العربية

من المتوقع و.  لمرأةلھيئة اAمم المتحدة وذلك بالتعاون مع  عاماً على بيجين، 20مرور في المنطقة العربية بعد 
  تتناول ھذه الدراسة أھم نتائج اجتماع الخبراء، با�ضافة إلى نتائج البحوث الميدانية واAنشطة اAخرى أن 

  .ذات الصلة
  

  مرأة في المنطقة العربية والدروسدعم قضايا اللالعمل المشترك   -دال
  ات والمنظمات ا,قليمية الحكوميةالشراكة بين الحكوم - منه المكتسبة

  وغير الحكومية والمنظمات الدولية
  

العمل المشترك من أجل دعم قضايا المرأة في المنطقة العربية "ُعقدت حلقة الحوار الثالثة تحت عنوان   -25
الشراكة بين الحكومات والمنظمات ا�قليمية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات  –والدروس المكتسبة 

المكتب ا�قليمي  –لمرأة لالمتحدة  لھيئة اAمم، برئاسة السيد محمد الناصري، نائب المدير ا�قليمي "الدولية
  . للدول العربية

  
وأشارت السيدة فائزة بن حديد، المسؤولة عن تنسيق البرامج في مركز المرأة العربية للتدريب   -26

والبحوث، إلى أن العمل المشترك يقوم على مقاربة حقوقية، أي مقاربة شاملة غير قابلة للتجزئة، � تستھدف 
قليمية للنوع ا�جتماعي وعرضت نماذج وأمثلة على العمل المشترك، منھا المبادرة ا�.  أحداً دون غيره

لة من الحكومة ا�يطالية؛ والدعم المقدم لفلسطين من خEل إنشاء عيادات ُتعنى بصحة المرأة؛ وخطة  Yالممو
تجربة الشراكة بين مركز المرأة العربية للتدريب  وتوقفت عند.  المعتمدة في المغربالعمل للمرأة والتنمية 

وخلصت إلى ضرورة   .وفلسطين ولبنانوتونس  ،في اAردن) جفاندأ(نمية وبرنامج الخليج العربي للت والبحوث
 ليس للمرأة ضرورةً باعتبارھا قضايا المرأة أھمية مقاربة بين الشركاء، ووثقة كبيرة وجود أھداف مشتركة 
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� وأمام النھوض بالمرأة � يمكن مواجھة التحديات  ،لذلكو.  بأسره لمجتمعالحقوق ا�نسان وبل أيضاً ، فقط
  .وتعاونھا دون مشاركة اAطراف المعنية كافةضدھا من  القضاء على التمييز

  
السيد زياد عبد الصمد،  رئيس شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، إلى أن التنمية � ولفت   -27

ولذلك، ھناك حاجة ملحة .  لًة � تتجزأتتحقق من دون مشاركة المرأة، وأن مقاربة الحقوق ينبغي أن تكون شام
لتعزيز التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية، وبين ھذه المنظمات والمنظمات الحكومية، با�ضافة إلى 
تعزيز الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية للمرأة في ظل النظم ا�قتصادية القائمة وسياسات إعادة الھيكلة المعمول 

عبد الصمد مداخلته بتأكيده على الحاجة إلى بناء الشراكات مع جھات قوية ومتوازنة يمكنھا وختم السيد .  بھا
الحصول على الموارد بشكل مستقل، مشّدداً على ضرورة ا�عتراف بدور المنظمات غير الحكومية، وضرورة 

جيعھا على التنسيق فيما بينھا توفير البيئة المؤاتية لحفظ استقEليتھا، ووضع اFليات الEزمة لمتابعة عملھا، وتش
  . لصياغة جدول أعمال مشترك

  
لسيدة ھدى بدران، رئيسة ا�تحاد العام لنساء مصر، أن العEقة بين المنظمات غير الحكومية كدت اأو  -28

.  والحكومية ليست بجديدة، شأنھا شأن العEقة بين جميع ھذه المنظمات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي
مات غير الحكومية في ولفتت إلى أّن ھذه العEقة تحسنت مع الوقت، Aن الحكومات أدركت أھمية دور المنظ
.  المسؤولية ا�جتماعيةبتقديم الخدمات، خEفاً لدور مؤسسات القطاع الخاص التي لم تنفذ بالكامل التزامھا 

التنفيذ والمتابعة، و� تصل إلى مستوى المشاركة في وأشارت إلى أّن مشاركة المجتمع المدني تقتصر على 
Eالتعاون فيما عملت على توطيد ل السنوات العشرين الماضية، وأّنھا التخطيط، وأّن عدد الجمعيات قد ارتفع خ

  . ل على منح تسمح لھا با�ستمرار في عملھابينھا للحصو
  

أّن على السيدة فھمية شرف الدين، رئيسة اللجنة اAھلية لمتابعة قضايا المرأة في لبنان، شددت و  -29
، وأن المنظمات غير الحكومية مستعدة لبناء قمةل إلى الالشراكة، بطبيعتھا، عامودية، تبدأ من القاعدة لتص

وطالبت في ھذا السياق بأن تعّد المنظمات غير .  مسدوداً  حائطاً تواجه ما الشراكات، لكن مبادراتھا غالبا 
وكمثال على الشراكة بين المنظمات   .بعد بيجين بعشرين عاماً الحكومية تقريراً موازياً حول أداء الدول 

الشراكة بين مركز البحوث وا�نماء في لبنان مع الجھات اللبنانية الرسمية ب نّوھتالحكومية وغير الحكومية، 
  . المعنية في إعداد دراسات حول التمييز ضد المرأة ودمجھا في المناھج الدراسية

  
قائدة برنامج البحوث في مركز الجندر للبحوث والتدريب وختاماً، أكدت السيدة نعمة كوكو، المنسقة و  -30

فدور المنظمات غير .  في السودان، أنه بدون شراكة حقيقية بين اAطراف المعنية، � يمكن تحقيق الكثير
وأشارت إلى أن الحق في التنمية يساھم في .  الحكومية أساسي لرفع مستوى الوعي والتأثير على القرارات

أّن ا�تصال إلى وتأكيداً على كEمھا، لفتت .  مقراطي، يتعزز فيه دور المجتمع المدني وا�عEمإنشاء مجتمع دي
المباشر وللمرة اAولى بين المنظمات غير الحكومية واAحزاب السياسية أدى إلى ارتفاع نسبة المشاركة 

  .المجتمع المدني تكامليةوخلصت إلى ضرورة أن تكون العEقة بين الدولة ومنظمات .  في بلدھا السياسية
  

  الجلسة الختامية  -ھاء
  

تناولت الجلسة الختامية الخطوات الEزمة لمتابعة عملية إعداد التقرير العربي الموّحد، وذلك في ضوء   -31
وُحّددت مھلة عشرة أيام للدول الراغبة في تقديم مEحظاتھا، خطياً، على المسودة .  نتائج اجتماع فريق الخبراء

  ومن شأن ذلك أن يسمح لVمانة بعكس .  ةاAمانة التنفيذي ھا إلىترسلكي اAولى من التقرير الموّحد، 
رفعه إلى وبعد ذلك إلى الدول اAعضاء، وذلك قبل إرساله ة النھائية للتقرير، صيغھذه المEحظات في ال
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في تنفيذ إعEن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً  حول التقدم المحرزالرفيع المستوى المؤتمر العربي 
ومن المقّرر إدراج التقرير العربي الموّحد ضمن التقرير .  �عتماده، )2015فبراير /شباط 3و 2القاھرة، (

العالمي حول استعراض وتقييم تنفيذ إعEن ومنھاج عمل بيجين بعد مرور عشرين عاماً، الذي سيقدم إلى لجنة 
  لسة وقد شارك في الج.  2015مارس /المرأة في اAمم المتحدة في دورتھا  التاسعة والخمسين في آذار

  لمرأة، وإدارة المرأة واAسرة والطفولة لكّل من ا�سكوا، وھيئة اAمم المتحدة �جتماع الخبراء الختامية 
  .في جامعة الدول العربية

  
 ً   تنظيم ا�عمال  - ثالثا

  
  مكان ا�جتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين ُعقد اجتماع فريق الخبراء لمراجعة التقرير العربي الموّحد حول   -32

 ً   .2014أكتوبر /تشرين اAول 23و 22في بيروت، يوَمي  عاما
  

  ا�فتتاح  -باء
  

33-  Uسكوا، السيدة سميرة عطا�وبعد ترحيبھا .  افتتحت ا�جتماع مديرة شعبة مركز المرأة في ا
شر بتنفيذ مجا�ت ا�ھتمام الحاسمة ا�ثني عبالمشاركين والمشاركات، سلّطت الضوء على أھمية التزام الدول 

إلى وأشارت .  التي غدت مرجعية في مجال السياسات العامة والتنمية الشاملة والمساواة ،جينلمنھاج عمل بي
إلى لجنة المرأة في اAمم المتحدة في دورتھا التاسعة والخمسين قّدم نتائجھا ستُ  المراجعة، التيأّن ھذه 

وتوقفت عند ما .  غير مسبوقةالدول العربية تحّو�ت في حين تشھد ُتنّفذ  ،)2015رس ما/آذار ،نيويورك(
تعانيه المرأة في المنطقة العربية جراء ا�حتEل والنزاعات المسلحة والحروب القائمة على العنصرية 

  .  والتطھير العرقي، وما يترتب عليھا من لجوء إلى العنف والتعذيب والتزويج القسري
  

 وأشارت إلى أنه بالرغم من ا�نجازات التي تحققت عن طريق إنشاء لجان وھيئات حكومية متخصصة  -34
وسن القوانين ضدھا رفع مستوى تعليم المرأة وتحسين أوضاعھا الصحية وإلغاء أو تعديل القوانين التمييزية و

 تزال ضحية للتمييز ضدھا ولتدني فالمرأة العربية �.  التقّدم المطلوبدون ، � تزال ھذه ا�نجازات تھالحماي
وفي الختام، .  مشاركتھا السياسية وا�قتصادية ولتداعيات  ظروف عدم ا�ستقرار السياسي واAمني عليھا

 Uنجازات، من على شددت السيدة عطا�أن الھدف من ھذا ا�جتماع ھو توفير فرصة لمناقشة تلك التحديات وا
ير ا�قليمي الموّحد في مسودته اAولى التي أُعّدت بناء على ا�ستبيانات خEل إجراء مراجعة مفّصلة للتقر

  .وأعربت عن أملھا في أن يسھم ھذا ا�جتماع في رسم مستقبل أفضل للمرأة العربية.  الوطنية
  

وألقت السيدة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة واAسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، كلمة   -35
وتوقفت عند .  فيھا إلى ا�ھتمام البالغ الذي توليه جامعة الدول العربية لمتابعة إعداد التقرير الموّحد أشارت

الظروف المستجدة والمأساوية التي طرأت على المنطقة العربية، وحالت دون تحقيق كثير من البنود ا�ثني 
واعتبرت أن الدور الرائد الذي اضطلعت .  ريرمسودة اAولى للتقالفي نالت حّيزاً واسعاً عشر لمنھاج بيجين، و
تحّسن في حقوق أي تحو�ت في نظم الحكم لم يؤّد إلى  من اما أسفر عنھفي العربية وبه المرأة في الثورات 

وأعربت عن أملھا في أن يشّكل .  المرأة، و� في التشريعات الخاصة بھا، و� في اFليات الھادفة إلى تمكينھا
الموّحد مرجعاً أساسياً للمعنيين في المنطقة، وأداة رائدة لتقييم حالة المرأة العربية، وكذلك دليEً  التقرير العربي
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ُيسترشد به في وضع ا�ستراتيجيات والخطط العملية Fليات وبرامج حماية المرأة وتمكينھا في المنطقة العربية 
  . في المرحلة المقبلة

  
المكتب  –لمرأة ل ا�قليمي لھيئة اAمم المتحدةبعد ذلك، تناول الكلمة السيد محمد ناصيري، نائب المدير   -36

وأشار إلى أن دول المنطقة، بالرغم من عملھا الحثيث �حراز تقّدم على عدة صعد، .  ا�قليمي للدول العربية
أشكال التمييز ضد المرأة واAھداف ا�نمائية  بما في ذلك إعEن ومنھاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع

وأشار إلى أنھا .  في المنزل وفي الفضاء العامم تنجح لغاية اليوم في تذليل القيود التي تكّبل المرأة لVلفية، ل
على أوضاع المرأة � يزال إعEن ومنھاج عمل بيجين  تأثير  أنّ ، مؤّكداً أكثر عرضة للعنف من السابقأمست 
ولفت إلى   .نقطة انطEق مھمة، وأداة بالغة اAھمية في تسليط الضوء على بواعث قلق خطيرة، مع أنه ضعيفاً 

د وشد.  2015ا�قتراب من عام بالرغم من عند كل مفترق، وذلك التأكد من تمثيل المرأة مطلوباً أنه ما زال 
بشكل مختلف عن النساء؟ ولمن  كيف سيؤثر ھذا التدخل على الرجال": ا�ستمرار في التساؤلعلى ضرورة 

على أھمية وختاماً، أّكد .  "سيجلب ھذا التدخل الفرص؟ ومن سيكون عرضة للخطر ومستضعفا من جرائه؟
ر المشكلة، حتى الوصول لصياغة السياسات، وعلى منذ بداية تصوّ أي المرأة في جميع مراحل التنمية، شراك إ

  .  أھمية إيصال صوت المرأة أثناء وضع السياسات المعنية با�قتصاد والتخفيف من حدة الفقر
  

37-  �عن  عرضاً ، سكواوقدمت  السيدة وفاء الضيقة حمزة، المستشارة ا�قليمية في شعبة مركز المرأة في ا
على مستوى  وأبرزت أھمية مؤتمر بيجين أو�ً  . لغاية اليومو 1995ذ عام من ،خلفية ومسارات مؤتمر بيجين
في تضمين وثيقة واحدة وشاملة  وثانياً ؛ أكبر تجمع عالمي حول قضايا المرأةتجاه ا�لتزام السياسي للحكومات 

ً ؛ وأولويات قضايا المرأةاً يجّسد حاسم مجا�ً اثني عشر  في عملية المراجعة نفسھا التي تتم بشكل دوري  ثالثا
مشيرة ، 2000منذ عام ات مراجعالكل نتائج أبرز وبّينت .  2000سنوات منذ عام خمس كل وذلك  ،ومنتظم

ية لتنفيذ ا�عEن وبرنامج العمل بعد انقضاء عشرين عاماً على اعتماده تختلف عن إلى أن المراجعة العرب
نجم الصعبة التي عصفت و� تزال في عدد ليس بقليل من دول المنطقة، ونتيجة لما  سابقاتھا، نتيجة لVوضاع

واعتبرت أن ھذه المراجعة تشكل .  ھذه المستجدات من تحو�ت وتغييرات سياسية واجتماعية وثقافيةعن 
يا المرأة فرصة لجذب ا�نتباه إلى ضرورة ا�عتراف بأوجه القصور ومعّوقات التنفيذ، وتجديد ا�لتزام بقضا

وحقوقھا، وعدم التشكيك بمسؤوليات الدول أو ببديھيات تتعلق بحقوق المرأة، مقتبسًة ھذه العبارة التي وردت 
ً وليس بيجين ناقص ،20 اً نريد بيجين زائد: "في أحد التقارير الدولية   ".20 ا

 
  الحضور  -جيم

  
حضر اجتماع الخبراء ممثلون وممثEت عن ا�دارات والھيئات الوطنية للمرأة في خمسة عشر بلداً   -38

ومنظمات  منظمات اAمم المتحدةوممثلون عن عربياً مشاركاً في إعداد التقرير، وخبراء إقليميون ودوليون 
 .وترد قائمة المشاركين في مرفق ھذا التقرير.  إقليمية ودولية
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  (*)المرفق
 

  المشاركينقائمة 
 

  العربية دانالوطنية المعنية بشؤون المرأة في البلا�ليات   -ألف

  الھاشمية ا�ردنية المملكة

 مؤتمن منى السيدة
 ا�ستراتيجي التخطيط مستشارة

 المرأة لشؤون ا�ردنية الوطنية اللجنة
  

  المتحدة العربية ا�مارات

  المنصوري ابراھيم محمد السيد
  العام النسائي ا�تحاد مستشار

 +26161110-921 :فاكس
  

 التونسية الجمھورية

 الورغي مليكة السيدة
  ا�سرة شؤون مديرة
  وا�سرة للمرأة الدولة كتابة

  
 العّياري القلعي إيمان السيدة
 المرأة شؤون مديرة
  وا�سرة المرأة لشؤون الدولة كتابة

 
  السورية العربية الجمھورية

 جزائرلي خليفاوي رنا السيدة
  ا�سرية القضايا مديرة
  والسكان ا�سرة لشؤون السورية الھيئة

  
  السودان جمھورية

 الھندي الشريف منازل السيدة
 وا�سرة للمرأة العامة ا�دارة مديرة نائب

  ا�جتماعي والضمان الرعاية وزارة
 

  العراق جمھورية

 صالح حسين بشرى السيدة
  المرأة لشؤون الوزراء رئيس مستشارة

  
  مانعُ  سلطنة

  جداد سالم بنت جميلة السيدة
  المرأة شؤون دائرة مديرة
  ا�جتماعية التنمية وزارة

 
  
  
  

  فلسطين دولة

 الخطيب بسام السيد
 وزارة وكيل

  المرأة شؤون وزارة
  

 عاصي مينأ السيد
 والسياسات للتخطيط العامة ا�دارة بأعمال قائم

  المرأة شؤون وزارة
  amein0003@hotmail.com :لكترونيإ بريد

 
  الكويت  دولة

 جابر فھد نوار بدرية السيدة
 الوزراء لمجلس المرأة شؤون لجنة عضو

 
 اللبنانية الجمھورية

 كرم فادي السيد
  اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الھيئة سر أمين

 
 عازوري ليلى السيدة
  اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الھيئة

  
  العربية  مصر جمھورية

 توفيق جيھان السيدة
 الدولي التعاون إدارة مديرة

  للمرأة القومي المجلس
 

 المغربية المملكة

 أحمد بابا الزھراء فاطمه السيدة
 الوزيرة مستشارة

 ا�جتماعية والتنمية وا�سرة والمرأة التضامن وزارة
 

 رالناض حنان السيدة
 المرأة تمكين قسم رئيسة
  ا�جتماعية والتنمية وا�سرة والمرأة التضامن وزارة

  
 اليمنية الجمھورية

 عق;ن محمد قائد السيد
 مساعد أستاذ
 صنعاء جامعة

______________  

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني  (*)
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 الخبراء  - باء
  

  السيدة فايزة بن حديد
  الجودة ومراقبة الفني الدعم البرامج، مسؤولة تنسيق

  مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث
   الجمھورية التونسية

 
  كوكو حّمادالسيدة نعمات 
  منسقة البحوث

 ) الجندر(مركز دراسات النوع ا�جتماعي 
  جمھورية السودان

  
 السيد ابراھيم عوض

 مدير دراسات الھجرة وال;جئين
  الجامعة ا�ميركية في القاھرة

  جمھورية مصر العربية
  

  السيدة ماجدة المصري
  وزيرة سابقة للشؤون ا�جتماعية

 دولة فلسطين
  

  السيدة ھدى بدران
  مصر رئيسة ا�تحاد العام لنساء
  جمھورية مصر العربية

  
  الّصمد السيد زياد عبد

المدير التنفيذي لشبكة المنّظمات العربية غير الحكومية 
 للتنمية

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيدة راية فريز
  شبكة المنّظمات العربية غير الحكومية للتنمية

  الجمھورية اللبنانية
 

  الدينالسيدة فھمية شرف 
باحثة وأستاذة /رئيسة اللجنة ا�ھلية لمتابعة قضايا المرأة 

 جامعية
  خبيرة في قضايا المرأة والتنمية

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد عفيفة السيدة
   المرأة قضايا لمتابعة ا�ھلية اللجنة في الرئيسة نائبة

  خبيرة في قضايا المرأة والتنمية
  الجمھورية اللبنانية

 
   عفيش منى السيدة
  دولة سابقة وزيرة

  خبيرة قانونية
 الجمھورية اللبنانية

  
  السيدة  فاديا كيوان 

  مديرة المعھد العالي للعلوم السياسية
  جامعة القديس يوسف

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيدة ح; نوفل
 معھد العلوم ا�جتماعية -أستاذة في الجامعة اللبنانية 

  والتنميةخبيرة في قضايا المرأة 
  الجمھورية اللبنانية

 
  السيدة بتول يحفوفي

/ كريادالأستاذة في الجامعة اللبنانية ومديرة تنيفذية لمركز 
  خبيرة في قضايا المرأة والتنمية الريفية  

  الجمھورية اللبنانية
 

  عسيران توفيق السيد
  خبير اللجنة الوطنية الدائمة للسكان

 الجمھورية اللبنانية 
 

  جامعة الدول العربية  -جيم
  

 السيدة إيناس مكاوي
  وزير مفوض 

 مديرة المرأة وا�سرة والطفولة 
 جامعة الدول العربية

   جمھورية مصر العربية
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  منظمات ا"مم المتحدة  -دال
  

   للدول العربية ، المكتب ا�قليميا�مم المتحدة للمرأةھيئة 
  

  السيد محمد الناصري
  نائب المدير ا�قليمي

 المرأة والمساواة بين الجنسين ھيئة ا�مم المتحدة لتمكين
  جمھورية مصر العربية

  
  السيدة شيرين شكري

  مستشار أول في المكتب ا�قليمي 
  المملكة ا�ردنية الھاشمية

  
  ھيئة ا�مم المتحدة للمرأة 

  
 السيد محمود عطايا
 إدماج النوع ا�جتماعي –متخصص برنامج 

  دولة فلسطين

  ا�مم المتحدة –فريقيا اللجنة ا�قتصادية �
  

  السيدة ھدى ماجري
  وقضايا الجندر مسؤولة إع;م

  
 

  للسكان المتحدة ا�مم صندوق
  

  السيد فرنسوا فرح
  المستشار التنفيذي لمراجعة شؤون برنامج عمل مؤتمر القاھرة 

  ، 2015للسكان وما بعد 
  الجمھورية اللبنانية

  

  )ا,سكوا(اللجنة ا(قتصاية وا(جتماعية لغربي آسيا   - ءھا
  

  عطاHالسيدة سميرة 
  مديرة شعبة مركز المرأة

  
  السيدة وفاء الضيقة حمزة

  مركز المرأةشعبة  -مستشارة إقليمية 
  

  السيدة �نا بيدس
  مسؤولة اجتماعية أولى

  
  السيدة جوليان ديتش 

  مسؤولة اجتماعية 
  

  السيدة كار� موسى
  مساعدة أبحاث

  
  السيدة جيھان راشد

  مساعدة أبحاث
  

  السيدة إيمان بكار
  إدارية مساعدة

  
  السيدة نھوند القادري

  أستاذة في الجامعة اللبنانية وخبيرة استشارية 
  

  السيدة رلى مجد�ني
   شعبة سياسات التنمية المستدامةمديرة 

  
  السيدة نعيم المتوكل

  مسؤولة اجتماعية أولى 
 

  السيدة منن حطاب
  مسؤولة اجتماعية

  
  السيدة استفاني جونغ

  مسؤولة اجتماعية
  

 عماد النح;ويالسيد 
 مساعد إداري

  
  السيدة غيا بكار
  مساعدة أبحاث

  
  السيدة جا يد �نسغ

 مساعدة ابحاث


