
Economic And Social Commission For Western Asia 

أنشطة اإلسكوا لمتابعة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

 في المنطقة العربية( 20+بيجين)عشرين عاماً 
 



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 المحتويات

 

 

 األساسيةإعالن ومنهاج عمل بيجين مالمح 

 

لمحة موجزة حول المراجعات الدولّية واالقليمّية السابقة 

 

  مراجعة إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما 
 



 األساسيةإعالن ومنهاج عمل بيجين مالمح 



Page 4 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

األساسيةين يجنهاج عمل بومإعالن مالمح       

 

بالمرأة المعنى الرابع العالمى المؤتمر في ينيجب عمل نهاجوم إعالن عتمادإ تم 

 دولة 189 من حكومات وفود مشاركة مع (1995 ينجبي)

 

التعجيل إلى يهدف المرأة لتمكين أعمال جدول :ينيجب عمل نهاجوم إعالن 

 والتنمية المساواة” حول العالمي نيروبي مؤتمر استراتيجيات بتنفيذ

 جميع فى بفاعلية المرأة مشاركة دون تحول التى العوائق وإزالة (1985)“والسلم

 والخاصة العامة الحياة مجاالت

 

حاسما   مجاال   عشر إثني في استراتيجية إجراءات ينيجب عمل نهاجم يتضّمن 

 واالقتصاد؛ المسلح؛ والنزاع والعنف؛ والصحة؛ والتدريب؛ والتعليم الفقر؛ هي

 وحقوق بالمرأة؛ للنهوض المؤسسية واآلليات القرار؛ وصنع السلطة ومواقع

 .والطفلة والبيئة؛ اإلعالم؛ ووسائل اإلنسان؛
  

  

 

 

 

 تاريخية ةنبذ
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األساسيةين يجنهاج عمل بومإعالن مالمح      

 

 للحكومات المشاركة في أكبر تجمع عالمي حول قضايا االلتزام السياسي

مشارك من الوفود الرسمّية والمجتمع المدني  50000ما يقارب )المرأة 

 (والمنظمات الدولّية

 

 طر التنفيذ مع مؤشرات محّددة ومترابطةإو الشاملمضمون الوثيقة 

 

 والمنتظمة كل خمس سنوات والتي  تبدأ على المراجعة الدورية عملية

 المستوى الوطني، وتتمم على المستوى االقليمي والمستوى الدولي
  

 

 

  إعالنأهمّية 
ومنهاج 

عمل 
   بيجين
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األساسيةين يجنهاج عمل بومإعالن مالمح        
 

  

 

االلتزام بحقوق االنسان للمرأة 

 

تعزيز وتطوير اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة 

 

إدماج منظور النوع االجتماعي في السياسات وخطط العمل والبرامج 

 

عمل المرأة في اإلقتصاد الكلي 

 

إحتساب عمل المرأة غير الرسمي والمنزلي 

 

  التأكيد على اعتماد الكوتا 
  

 

 

  إعالنأهمية 
ومنهاج 

  عمل بيجين
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لمحة موجزة حول المراجعات الدولّية واالقليمّية السابقة   

 

 إستعراض التقّدم الذي أحرزته الدول نحو تغيير نوعي في واقع

 النساء

 

 تحديد الثغرات والعقبات وسبل التصدي لها 

 

إعطاء زخما متجددا بإستمرار اإللتزام لتحقيق األهداف 

 

مدى جدّية وإلتزام أصحاب القرار تجاه قضايا المرأة وحقوقها 

 
 

أهمّية 

المراجعات 
 الدورّية
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 لمحة موجزة حول المراجعات الدولّية واالقليمّية السابقة

 (2000) 5+مراجعة بيجين

االجراءات والمبادرات األخرى الكفيلة بتنفيذ إعالن "إعالناً سياسياً ووثيقة ختامية حول 

 "ومنهاج عمل بيجين

 

 

 (  2005) 10+مراجعة بيجين

اعالن رّكز على أن التنفيذ الكامل والفّعال العالن ومنهاج عمل بيجين يعتبر أمرا أساسيا 

 .  لتحقيق أهداف التنمية والحقوق الواردة في إعالن األلفية
 

 

 

 (2010) 15+مراجعة بيجين

عالن رّكز على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة بهدف التغلب على العقبات إ

القائمة والمستمّرة والتحديات الناشئة ومنها تلك المرتبطة بأهداف التنمية لأللفية وخلص الى  

 تحديد مجاالت اهتمام جديدة

 
 نتائج

المراجعات 

 ةالدوليّ 
 السابقة
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 5+مراجعة بيجين

 ّمعايير أساسية إلنشاء اآلليات الوطنية المعنية بالمرأةوة مبادئ توجيهي 

الرجل  نموذج خطة عمل للدول العربية للنهوض بالمرأة ولتحقيق المساواة بين

 والمرأة في األلفية الثالثة

  

 10+مراجعة بيجين

دعوة إلى السالم : إعـالن بيـروت للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين 

. 

  15+مراجعة بيجين

 منهاج عمل بيجين إعالن ومتابعة تنفيذ قرار عن لجنة المرأة في االسكوا بشأن

 في الدول العربية
 

 
 

 نتائج
المراجعات 

قليمية اإل

 السابقة
 



مراجعة إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً    
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 مراجعة إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور عشرين عاما  

 

 االستعراضات  بدعم تحضير، اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة اإلسكوا، كباقي اللجانُكلّفت

قليمي حول التقّدم باتجاه تنفيذ اإلتقرير الإعداد وب ،الوطنية التي تنّفذها الدول األعضاء

 :المنطقة العربيةاإلعالن ومنهاج العمل في 

 

التقّدم في  أعّدت شعبة مركز المرأة في اإلسكوا برنامج عمل شامالً ومتكامالً لمتابعة

 (20+بيجين) تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

 

الجنسين  بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين 20+بيجين برنامج تّم تنفيذ

المرأة واألسرة  المكتب اإلقليمي للدول العربية، وبالتعاون مع إدارة -وتمكين المرأة 

 . والطفولة في جامعة الدول العربية
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 مراجعة إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور عشرين عاما  

 

 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 

 

 الهدف

 

الوطنّية تقديم الدعم الفني للدول العربية في إعداد االستعراضات 

  بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن في تنفيذ المحرز حول التقدم

 عاماً  عشرين

  

 

 توجيهيةمذكرة ( 1)

ورشة عمل و

آلليات الوطنية ل

/ شباط ،للمرأة
 2014فبراير 
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 

 

 الهدف

 

مناقشة التقّدم الُمحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في 

وتسليط  ،وجهة نظر منظمات المجتمع المدنيالمنطقة العربّية من 

مساهمات المجتمع المدني في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل الضوء على 

 بيجين

 

 

 
 

  

 

 ورشة عمل( 2)

تشاورية 

لمنظمات 

المجتمع المدني 

أغسطس / اَب

2014 
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 

أعّدت اإلسكوا التقرير العربي الموّحد حول تنفيذ إعالن •

تقريراً   21استناداً إلىومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، 

 وطنياً 

 

اجتماع فريق الخبراء لمراجعة النسخة األولية للتقرير تم عقد •

   2014أكتوبر /العربي الموّحد في تشرين األول

 

تمت مراجعة مسودة التقرير بناء على المالحظات المرسلة •

من الدول المشاركة، وتم ارسال النسخة المعدلة من التقرير في 

 بداية شهر كانون الثاني

 
 

  

التقرير العربي ( 3)

الموّحد حول 

تنفيذ إعالن 

ومنهاج عمل 

بيجين بعد 

 عشرين عاما  
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 ،حققت البلدان العربّية إنجازات متنوعة السيما فيما يخص التعديالت القانونية

 . واالتفاقات الدولية، والتعليم والصحة وتشكيل آليات مؤسسّية وطنّية تعنى بقضايا المرأة
 
 رغم كل الجهود للنهوض بأوضاع النساء لم تتمكن البلدان العربّية من ردم  الفجوة

 .بين الجنسين بشكل متكامل
 
 ،ما زالت  شرائح واسعة من النساء تعاني من تهميش، وتمييز، وفقر، وعنف

 .بخاصة في الدول التي تشهد إحتالالً وحروبا ونزاعات وانقسامات داخلّية
 
ما زال وصول المرأة إلى مراكز القرار السياسي تحول دونه عقبات متعّددة. 

 
 الدور النسائي في العجلة اإلنتاجية اإلقتصادية العربية يعاني من فجوة ما زال

وعلى الرغم من التقدم الحاصل على مستوى  كبرى مقارنة بالمستويات العالمية
 .التحصيل التعليمي لدى النساء

 

  

التقرير ( 3)

العربي 
 –الموّحد 

أهم 

 النتائج
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 

عدم دمج قضايا المرأة في السياسات العامة والتشريعات والموازنات بشكل متكامل 

ضعف القياس والتحليل واإلحصائيات المصنفة من منظور النوع االجتماعي 

إزاء قضايا النوع  ،، وبخاصة بالميزانياتةالمؤسساتيضعف األطر التنفيذية و

 االجتماعي

 ثغرات في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون المرأة 

والنزاعات والحروب  انعكاس األزمات المالية واألوضاع اإلقتصادية المتردية

 والفتيات خاصةعلى أوضاع النساء  وأعمال اإلرهاب

 ،وضعف حيازة النساء على عدم تثمين العمل غير المرئي للمرأة داخل األسرة

 عوامل االنتاج وصعوبة وصولهن الى الموارد  

 نقص اآلليات التشريعية واإلنتخابية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعقلية

 السائدة التي تنظر سلباً إلى المرأة في موقع السلطة

 

 
 

  

التقرير ( 3)

العربي 
  –الموّحد 

  أهم
الصعوبات 

نحو تعزيز 

المساواة 

بين 

 الجنسين 
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 الهدف
عرض اإلنجازات والتحدّيات الوطنية المتصلة بتنفيذ إعالن ومنهاج •

 عمل بيجين خالل السنوات العشرين الماضية

   

تناول السبل المحتملة لتحقيق إعالن ومنهاج عمل بيجين بشكل •

 متكامل في المستقبل 

 

 تعزيز التآزر بينه وبين المسارات الدولّية الموازية •

 

االستجابة للتحوالت الراهنة في المنطقة ومعالجة تأثيرها على مسار •

 . بيجين

 

 
 

  

 

 

مؤتمر العربي ال( 4)

:  الرفيع المستوى
نحو العدالة 

والمساواة للنساء 

، في المنطقة العربية

فبراير / شباط

2015 
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 أبرز النتائج

 
الموّحد حول رصد التقّدم في تنفيذ إعالن التقرير االقليمي العربي اعتماد •

 ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 

  

اإلعالن "تجديد االلتزام في تطبيق منهاج عمل بيجين من خالل اعتماد •

من قبل الدول " العربي نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية

 األعضاء

 

 .المشاركة في المؤتمرالبيان الختامي لمنظمات المجتمع المدني  صدور•

 
 

  

مؤتمر العربي ال( 4)

:  الرفيع المستوى
نحو العدالة 

والمساواة للنساء 

في المنطقة 

/  ، شباطالعربية
 2015فبراير 
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 20+بيجيناإلسكوا  برنامج

 

  

 

 

 

دراسة تحليلّية معّمقة حول أوضاع المرأة في المنطقة 

العربية في إطار األهداف االستراتيجية إلعالن ومنهاج 

 .بعد عشرين عاماً من اعتمادهعمل بيجين 
 

 
 

  

 

 

 :دراسة( 5)

المرأة العربية  

واعالن بيجين بعد 

 عشرين عاماَ 
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المستوى الدولي 

 أبرز النتائج

 

 لألمم المتحدة العالمي حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماتقرير األمين العام •

بعد مضي ”: االعالن السياسي الصادر عن الدورة التاسعة والخمسون للجنة وضع المرأة•

عشرين عاما على هذا المؤتمر لم يحقق أي بلد بالكامل المساواة للنساء والفتيات وتمكينهن، 

وبأنه  ال يزال يوجد على صعيد العالم قدر كبير من عدم المساواة بين النساء والرجال 

والفتيات والفتيان، وبأن كثيرا من النساء والفتيات يعشن أشكاال متعددة ومتداخلة من التمييز 

 “والضعف والتهميش طوال مدة دورة حياتهن

 حالة المرأة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيليلس االقتصادي واالجتماعي حول لمجقرار ا•

الملموسة لضمان التنفيذ الكامل والمعجل إلعالن ومنهاج المزيد من االجراءات التعهد باتخاذ •

عمل بيجين ، كركيزة أساسية لمواجهة التحديات في تنفيذ األهداف االنمائية لأللفية التي لم تنجز 

  2015في خطة التنمية  لما بعد عام بعد، عبر اتباع نهج تحويلي وشامل 
 



Economic And Social Commission For Western Asia 

 شكرا  


