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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 الخامساالجتماع 

 2018 ديسمبر/كانون األول 19-18، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 إعالن لتقدم المحرز في تنفيذ دعم الدول العربية في المراجعة الدورية ل
 ماعلى اعتماده                                      منهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  و

 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 المجلس في قرارهالثالثة والعشرين للجمعية العامة. كما طلب  االستثنائية ونتائج الدورة
 .2020في عام  عالمينتائج االستعراض ال لمواكبةإجراء استعراضات إقليمية  المتحدة اإلقليمية

للدول  المكتب اإلقليمياالستعراضات السابقة، تتعاون اإلسكوا مع  وكما في، ى هذا القرار         وبناء  عل
توحيد الجهود ل جامعة الدول العربية،للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولهيئة األمم المتحدة  العربية التابع

إلى إجراء عملية استعراض إقليمية والرامية إلى دعم الدول العربية في إجراء عمليات االستعراض الوطنية، 
 عمليات لمواكبة نامج عمل تشاركي شامل ومتكامل بر           لذلك أ عد ودول المنطقة العربية. جميع تشمل 

علم الأخذ والدول األعضاء مدعوة إلى في المنطقة العربية.  بيجينمنهاج عمل عالن وإلالمراجعة الدورية 
 مرأة في التنسيق إلعداد الوطنية لل لآلليات وتقديم الدعم ،يوالوطن يبعملية المراجعة في شقيها اإلقليم

 .التقارير الوطنية
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 ةـمقدم

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

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

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

 الطفلة.وضع  البيئة؛

                   م الم حرز في تنفيذ       التقد واستعراض اجعة مم المتحدة بمرألفي اوفي هذا النطاق، تقوم لجنة وضع المرأة  -2
 2000في األعوام  استعراضات أربعةحتى اآلن ، وقد أجريت منهاج عمل بيجين كل خمس سنواتإعالن و

العالمي بتمكين  االلتزام     ؤك دتة وثيقة ختامي إلى تشاركيةال ستعراضاالعملية  تخلص. و2015و 2010و 2005و
المراجعة  ياألمم المتحدة بصدد التجهيز للبدء فالعمل للسنوات الخمس التالية. و                        والفتيات وتحدد  أولويات النساء 

عالن ومنهاج احتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين إل تنظيم توقع   وي ،        ن عاما يعشرخمسة وبعد الدورية 
 من أجلالجمعية العامة لألمم المتحدة في رفيع المستوى ع اجتماوعقد ، 2020 بيجين في شهر أيلول/سبتمبرعمل 

يجتمع المجتمع الدولي في كما س لمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.اتحقيق العمل على تسريع 
منهاج إعالن و في تنفيذم       التقد  لعرض 2020ذار/مارس آفي  جنة وضع المرأةلل الرابعة والستين ةدورال إطار

 الدول. هاالعقبات التي واجهتأهم و عمل بيجين

  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  ألمم المتحدةل

 الثالثة والعشرين االستثنائيةومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة  في تنفيذ إعالنلتقدم المحرز والتحديات ل      شامال 
نتائج  واكبتإجراء استعراضات إقليمية  على القرار لجان األمم المتحدة اإلقليمية     شج عللجمعية العامة. كما 

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 

بصفتها مركز  ،(اإلسكوافي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) ألمانة التنفيذيةاضطلعت ا -4
 ،1995قد في بيجين في أيلول/سبتمبر                                                         في التحضير للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي ع  اإلقليميالتنسيق 

هذا            انطالقا  من قليمية. واإلستعراضات االتقديم في المراجعات الوطنية و الدول العربية فيدعم في فعال دور ب
على مسار تنفيذ إعالن لتقدم المنتظمة ل متابعةالعلى  الدور عملت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية

 .منهاج عمل بيجينو

خطة العمل العربية  عملت مع الدول العربية وبالشراكة مع جامعة الدول العربية العتماد 1995في عام ف -5
جامعة الدول العربية  بالتنسيق معوبعد مرور سنة على مؤتمر بيجين، عقدت  .2005للنهوض بالمرأة حتى عام 
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االجتماع العربي      ع قد  1998وفي عام ، لمؤتمر العربي لوضع برنامج عمل وآلية المتابعة لما بعد مؤتمر بيجينا
                                                                                                            الثاني لمتابعة مؤتمر بيجين في بيروت، تحضيرا  للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

خالل الدورة االستثنائية  هتعرضوفذ منذ مؤتمر بيجين             لتقييم ما ن (. وقامت اإلسكوا بإعداد تقرير إقليمي 5+)بيجين
 .الثالثة والعشرين للجمعية العامة

بهدف رصد التقدم المحرز  10+االجتماع العربي التحضيري األول لبيجين 2003 عامفي اإلسكوا نظمت و -6
ل عرض اإلنجازات ودراستها منهاج عمل بيجين وخطة العمل العربية للنهوض بالمرأة من خالإعالن وفي تنفيذ 

. وعلى ضوء المقترحات 1995ضعت في عام                                                          وتقييمها وتحديد العقبات التي حالت دون بلوغ األهداف التي و 
التي وردت من البلدان العربية، وضعت اإلسكوا وثيقة طرحت فيها إجراءات ومبادرات جديدة للتغلب على 

 .ةالعقبات التي تحول دون النهوض بالمرأة العربي

 عامفي المؤتمر اإلقليمي العربي عشر سنوات بعد بيجين: دعوة إلى السالم عقد وكللت جهود اإلسكوا ب -7
. وصدر عن المؤتمر إعالن بيروت للمرأة العربية عشر سنوات بعد بيجين: دعوة إلى السالم، بعد أن 2004

السنوات العشر المقبلة  ويمتد تنفيذه على قدت ضمن أعمال المؤتمر،                                             اعتمدته لجنة المرأة في دورتها الثانية التي ع 
منهاج عمل بيجين، من أجل تمكين المرأة وتحسين أوضاعها إعالن و ، وذلك في إطار تنفيذ2015أي حتى عام 

 .وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

الستعراض وتقييم الجهود التي  واإلقليميةفي دعم التحضيرات الوطنية بدورها الرائد إلسكوا استمرت او -8
والتنسيق مع جامعة الدول بالتعاون  ،قامتو.      عاما  15 مرورفي تنفيذ مقررات مؤتمر بيجين بعد  دولالبذلتها 

 يالذ،      عاما  15منهاج عمل بيجين بعد مرور إعالن و إعداد مسودة التقرير العربي الموحد حول تنفيذبالعربية، 
 .الرابعة للجنة المرأة الدورة رض خالل  ع 

 منهاج عمل بيجين بعد مرور إعالن وأعدت اإلسكوا برنامج عمل متكامل لمراجعة  2014في عام و -9
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم  معوالتنسيق ، ونفذته بالتعاون      عاما  20

منهاج عمل بيجين إعالن و التقرير العربي الموحد حول تنفيذووضعت وجامعة الدول العربية.  المتحدة للمرأة(
 ومنهاج إعالن تنفيذ في        الم حرز        التقد م حول المستوى الرفيع العربي المؤتمر                  ، الذي اعت مد خالل      عاما  20مرور بعد 

نحو العدالة والمساواة للنساء في "عالن العربي اإل      أيضا خالل المؤتمر واعتمد .      عاما  عشرين بعد بيجين عمل
طريق واضحة المعالم للمضي  خارطةبات أمام الدول العربية هذه المراجعة وبموجب نتائج . "العربيةالمنطقة 

 .2030بحلول عام نحو تحقيق المساواة بين الجنسين       قدما 

 هيئة األمم المتحدة للمرأةت قد عملو.      عاما  25بعد  للمراجعةنفسها التشاركية تتبع اإلسكوا المنهجية و -10
الوطني بهدف  مستوىمذكرة توجيهية للمراجعات الشاملة على ال على إعداد اإلقليمية الخمس األمم المتحدة لجانو

، وكما جرى في االستعراضات السابقة .(1)مراجعاتالإجراء بالشروع  فيدعم الدول والجهات المعنية األخرى 
 ،ومع جامعة الدول العربية هيئة األمم المتحدة للمرأةل للدول العربية التابع ميالمكتب اإلقليتتعاون اإلسكوا مع 

                                                      
، 2018 هيئة األمم المتحدة للمرأة، المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني، أيلول/سبتمبر (1)

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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الوطنية، باإلضافة إلى  االستعراض عملياتدعم الدول العربية في إجراء توحيد الجهود الرامية إلى  من أجل
 دول المنطقة العربية. جميعإجراء عملية استعراض إقليمية متكاملة تشمل 

  في المنطقة العربيةاألنشطة المقترحة لمراجعة التقدم المحرز  -      ثانيا 
 إعالن على اعتماد         ن عاما  يبعد خمسة وعشر

 بيجين ومنهاج عمل

ذ بالشراكة    نف ي ،برنامج عمل تشاركي شامل ومتكاملكما في عمليات االستعراض السابقة،  ،ت اإلسكوا    أعد  -11
مواكبة الدول العربية في عمليات إلى دعم و البرنامج يهدفو .العربيةحدة للمرأة وجامعة الدول مع هيئة األمم المت

  بعد مروربيجين للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل المراجعة الدورية  التقارير الوطنية وفي إعداد
إلى جميع  2018رسل في أيلول/سبتمبر   أ                                     ست هل العمل بهذا المشروع بخطاب رسميا          ن عاما . ويخمسة وعشر

مراحل الو األنشطةمختلف الدول العربية للتعريف بالبرنامج وطلب تسمية نقطة اتصال رسمية لمتابعة تنفيذ 
 .في المنطقة العربية االستعراضة عمليالخاصة ب

 ، حسب االقتضاء،تقديم الدعم الفني للدولو اإلقليمية األنشطة واللقاءاتمن                           ويشمل برنامج العمل سلسلة  -12
 :وتشمل سلسلة األنشطة اإلقليمية .الوطنية هاتقاريرإعداد  في

 لمرأة لمناقشة وتقديم اإلرشادات لاآلليات الوطنية وممثالت ورشة عمل لممثلي  -ألف
 االستعراضات الوطنية الشاملة إعدادبشأن 

 إعدادفي  دعمتقديم ال تهدف إلى ورشة عمل إقليمية في بيروت 2019في كانون الثاني/يناير       ت عقد -13
                  عاما ، من خالل عرض  عشرينخمسة و بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن في تنفيذ المحرز للتقدم         الوطني ة االستعراضات

المستوى للمراجعات الشاملة على التوجيهية لمذكرة ا على ضوءالوطنية ومضمونها  التقارير                ومناقشة هيكلي ة 
وكيفية  هابواب المختلفة المقترحة للتقارير ومرفقاتمضمون األومناقشة ل   ا عرض ستتضمن ورشة العملو. الوطني

 بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. اربطه

و الدول األعضاء المعنيون بتحضير االستعراض الوطني. لومن المتوقع أن يشارك في ورشة العمل ممث -14
الدول نجازات إأهم استعراض التقارير الوطنية، وعداد إورشة العمل فرصة هامة لتبادل الخبرات حول وتشكل 

للمرحلة المقبلة  عالن ومنهاج عمل بيجين، والمعوقات والعقبات التي تواجهها، وأولويات العملإالعربية في تنفيذ 
 ة المنطقة العربية من جهة أخرى.يوالوطنية من جهة وخصوصقليمية اإلعلى ضوء المستجدات والتحديات 

مهلة أقصاها أيار/مايو إعداد تقاريرها وتقديمها في ب ورشة العمل أن تباشرالدول العربية بعد إلى يطلب و -15
منهاج عمل بيجين بعد خمسة إعالن و                                           على إعداد التقرير العربي الموح د حول تنفيذ  تعمل اإلسكواسوف . و2019

 التقارير الوطنية المقدمة.لى إ                            وعشرين عاما ، وذلك باالستناد 
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  ورشة عمل مع المجتمع المدني لمناقشة التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة -باء
 ضمن محاور إعالن ومنهاج عمل بيجين

لمجتمع لالدور الرئيسي ء على تسليط الضو هدفها ،في بيروتورشة عمل  2019في نيسان/أبريل       ت عقد  -16
مجتمع للمنظمات ها فيتشارك ومن المتوقع أن . بيجين عمل ومنهاج عالنإ تنفيذالمدني في النهوض بالمرأة و

 محلية وإقليمية ودولية تعمل مع الحكومات العربية على تحقيق األولويات الوطنية.المدني 

 يواجههاالتي ات في المنطقة العربية                      أبرز العوائق والتحدي  ومناقشة                                 وتهدف ورشة العمل أيضا  إلى تحديد -17
توضح أن  يتوقعوعلى دور المجتمع المدني في تحقيق التقدم المنشود.  أثرهاوتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين 

 تسهم فيتوصيات  وتخلص إلى ،المرأة في المنطقة العربية قضايا إزاءالمجتمع المدني موقف ورشة العمل 
 ومنهاج عمل بيجين في المنطقة.عالن إتنفيذ  تسريع

 إعالن حول تنفيذ اجتماع فريق خبراء لمراجعة التقرير العربي الموحد  -جيم
            عشرين عاما خمسة وبعد  منهاج عمل بيجينو

في                                        تزامنا  مع الدورة التاسعة للجنة المرأة  ،فريق خبراء في بيروت اجتماع 2019في أيلول/سبتمبر عقد   ي  -18
عرض إلى هدف االجتماع يو .لمرأةلاآلليات الوطنية ة ون مختلف الجهات المعنيعيشارك فيه ممثلون و ،اإلسكوا

 االهتمامالعربية في مجاالت البلدان يرصد التقدم المحرز في  الذي العربي الموحدلتقرير النسخة األولية لومناقشة 
                   عاما  على اعتماده.عشرين خمسة وعشر لمنهاج عمل بيجين بعد مرور  االثنيالحاسمة 

األوضاع الحرجة التي     ظل اجتماع فريق الخبراء فرصة للتداول في األوضاع المستجدة للمرأة في  تيحوي -19
 التي ات وتحديد أبرز العقبات والتحديات الستعراض اإلنجاز                هو أيضا  مناسبةتمر بها معظم البلدان العربية. و

الجهود  توصيات الستكمال، ولتحديد األولويات الناشئة، ورفع ليهاوتسعى للتغلب ع تواجههادول المنطقة ما زالت 
تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين في  وتسريعالخمس المقبلة من أجل دعم قضايا المرأة، لسنوات في االمشتركة 

 المؤتمرإلى                        وتقد م النسخة المعد لة، مشاركينمناقشات ومداخالت ال             استنادا  إلىالتقرير         وسيعد لالمنطقة العربية. 

 ، من أجل اعتماده.2020 فبراير/في شباطالرفيع المستوى المزمع عقده 

 تنفيذ إعالن حول الموحد  العربيرفيع المستوى لمناقشة التقرير  مؤتمر -دال
                           ن عاما  في المنطقة العربيةياج عمل بيجين بعد خمسة وعشرومنه    

إعالن الستعراض                                              رفيع المستوى، تتويجا  لبرنامج العمل المتكامل مؤتمر  2020في شباط/فبراير       ي عقد  -20
المؤتمر الرفيع المستوى ممثلون                                                           بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  في المنطقة العربية. ويشارك في ومنهاج عمل 

األمم منظمات عن وممثلين  الى خبراء باإلضافةن الجهات الرسمية واآلليات الوطنية للمرأة في الدول العربية، ع
 والمجتمع المدني. ةقليمياإلالمتحدة 

تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في المنطقة ب تجديد االلتزامإلى المؤتمر ويهدف  -21
والتحديات إلنجازات ل    رض المؤتمر ع        ويتخل ل. إعالن ومنهاج عمل بيجينطار إ، في حقوقهن صونوالعربية 

على  عملالل تحقيق أهداف اإلعالن ومنهاج   ب             إلى تحديد س  سعىيسو ،ومنهاج عمل بيجينالوطنية في تنفيذ إعالن 
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التحوالت الراهنة في التعامل مع ، وكيفية التفاعل مع المسارات الدولية الموازية ونحو متكامل في المستقبل
منهاج إعالن ود حول تنفيذ                       "التقرير العربي الموح  عتمد  ي وفي ختام المؤتمر، . أثرها على مسار بيجينوالمنطقة 

، مبادئ بيجينعيد التأكيد على                وثيقة ختامية ت  وتصدر                                 عشرين عاما  في المنطقة العربية"، خمسة وعمل بيجين بعد 
 .الراهنةة اإلقليميد أولويات العمل في ظل التحوالت       وت حد 

 التقدم في تنفيذ ستعراضالالرسمي وأهمية هذا المؤتمر في نتائجه المتوقعة التي ستشكل الموقف العربي  -22
الرابعة والستين للجنة  الدورة إلى هذا الموقف سيرفعو .                           بيجين بعد خمسة وعشرين عاما إعالن ومنهاج عمل 

 الشق العربي من المراجعة العالمية ويشكل ، كفي نيويور 2020مارس /آذارعقدها في  المقرر وضع المرأة
         ن عاما .يبعد خمسة وعشر

 لآللياتوتقديم الدعم  ،يوالوطن يعلم بعملية المراجعة في شقيها اإلقليمالأخذ مدعوة إلى  الدول األعضاءو -23
 .مرأة في التنسيق إلعداد التقارير الوطنيةالوطنية لل

----- 


