
2018ديسمعبر /كءنون األول19برعاء  األ

الن دعم الدول الابرعية في المبراجاة الدوبرية للتقدم المحبرز في تنفيذ إع

ومنهءج عمل عيجين عاد خمسة وعشبرين عءمءً على اعتمءدهمء



.مسعقإذنعلىالحصولغيبرمنمنهءجز أيأوالمءدةهذهطععأواستخدامإعءدةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطععحقوقجميع©

المحتويات

مقدمة•

يندوبر اإلسكوا في دعم الدول الابرعية في مجءل المسءواة عين الجنس•

اد األنشطة المقتبرحة لمبراجاة التقدم المحبرز في المنطقة الابرعية ع•

خمسة وعشبرين عءمءً على اعتمءد إعالن ومنهءج عمل عيجين
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مقدمة

في المؤتمبر الاءلمي 1995إعالن ومنهءج عمل عيجين في عءم إعتُمد•

2000م البراعع الماني عءلمبرأة وأعءدت التأكيد عليهمء الجماية الاءمة في الاء

جنسين يشكل منهءج عمل عيجين إطءبراً عءلميءً لتحقيق المسءواة عين ال•

12ضمن وتمكين النسء  والفتيءت وهو يدعو إلى اتخءذ إجبرا ات استبراتيجية

انف الصحة، التاليم، المشءبركة االقتصءدية، ال: مثل)مجءالت اهتمءم حءسمة 

(ضد المبرأة، الطفلة

المحبرز تقوم لجنة وضع المبرأة في نيويوبرك عمبراجاة واستابراض التقدم•

سنوات5في تنفيذ إعالن ومنهءج عمل عيجين كل 
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مقدمة

العتمءد 25سوف تحتفل األمم المتحدة عءلذكبرى الـ 2020في الاءم •

إعالن ومنهءج عمل عيجين

سوف تابرض الدوبرة البراعاة والستين للجنة وضع المبرأة في شهبر•

تهء في نيويوبرك التقدم المحبرز واهم الاقعءت التي واجه2020مءبرس /آذابر

في تنفيذهالدول



دور اإلسكوا في دعم الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين
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دور اإلسكوا في دعم الدول العربية في مجال المساواة بين 

الجنسين

وكمء وبرد في قبرابرات األمم المتحدة السءعقة ذات الصلة، 

من لجءن 2018/8طلب المجلس االقتصءدي واالجتمءعي في القبرابر برقم 

االمم المتحدة اإلقليمية مواكعة عمليءت االستابراض الوطنية وإجبرا  

استابراضءت إقليمية
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الدول العربية في مجال المساواة بين دور اإلسكوا في دعم 

خلفية عن المراجعات السابقة: الجنسين

تهءعصفاإلسكوااضطلاتواالجتمءعي،االقتصءديالمجلسطلبعلىعنء 

الوطنيةءتالمبراجافيالابرعيةالدولدعمفيفاءلعدوبراإلقليميالتنسيقمبركز

علىلتقدملالمنتظمةالمتءعاةعلىعملتوقداإلقليميةاالستابراضءتتقديموفي

:عيجينعملومنهءجإعالنتنفيذمسءبر

+20+15+10+5بيجين

خطة العمل 
العربية 
للنهوض 

بالمرأة حتى 
2005عام 

االجتماع 
العربي الثاني 

لمتابعة 
مؤتمر بيجين

المؤتمر 
اإلقليمي 

10العربي 
سنوات بعد 

دعوة : بيجين
إلى السالم

رفيع اجتماع
المستوى 
لمراجعة 

15+بيجين 

برنامج عمل 
متكامل 
لمراجعة 
بيجين بعد 

عاما  20
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عاما  25مراجعة بيجين بعد : دور اإلسكوا في دعم الدول العربية

اإلسكواوتتاءونعءمءً،25عادللمبراجاةنفسهءالتشءبركيةالمنهجيةاإلسكواتتعع

جلأمنللمبرأة،المتحدةاألمملهيئةاإلقليميوالمكتبالابرعيةالدولجءماةمع

االستابراضعمليءتإجبرا فيالابرعيةالدولدعمإلىالبراميةالجهودتوحيد

دوليعجمتشملمتكءملةإقليميةاستابراضعمليةإجبرا إلىعءإلضءفةالوطنية

الابرعيةالمنطقة



األنشطة المقترحة لمراجعة التقدم المحرز في المنطقة 
العربية بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتماد إعالن 

ومنهاج عمل بيجين
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األنشطة المقترحة لمراجعة التقدم المحرز في المنطقة العربية بعد 

خمسة وعشرين عاما  على اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين

برشءدات وبرشة عمل لممثلي وممثالت االليءت الوطنية للمبرأة لمنءقشة وتقديم اإل•

(2019ينءيبر /كءنون الثءني)عشأن إعداد االستابراضءت الوطنية الشءملة 

وبرشة عمل مع المجتمع المدني لمنءقشة التقدم المحبرز في مجءل النهوض•

(2019أعبريل /نيسءن)عءلمبرأة ضمن محءوبر إعالن ومنهءج عمل عيجين 

ن اجتمءع فبريق خعبرا  لمبراجاة التقبريبر الابرعي الموحد حول تنفيذ إعال•

(2019سعتمعبر /أيلول)عءمءً 25ومنهءج عيجين عاد 
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األنشطة المقترحة لمراجعة التقدم المحرز في المنطقة العربية بعد 

خمسة وعشرين عاما  على اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين

ن ومنهءج مؤتمبر برفيع المستوى لمنءقشة التقبريبر الابرعي الموحد حول تنفيذ إعال

:يتم خالله( 2020فعبرايبر /شعءط)عءمءً في المنطقة الابرعية 25عمل عيجين عاد 

عءمءً 25د اعتمءد التقبريبر الابرعي الموحد حول تنفيذ إعالن ومنهءج عمل عيجين عا•

في المنطقة الابرعية

ت الامل في ظل إصدابر وثيقة ختءمية تُايد التأكيد على معءدئ عيجين وتُحدد أولويء•

التحوالت اإلقليمية البراهنة

وسوف تشكل نتءئج هذا المؤتمبر الموقف الابرعي البرسمي الستابراض التقدم في 

ً 25تنفيذ إعالن ومنهءج عمل عيجين عاد  وسيبرفع هذا الموقف إلى الدوبرة الـ . عءمء

في نيويوبرك، 2020مءبرس /للجنة وضع المبرأة، المقبربر عقدهء في اذابر64

.ليشكل الشق الابرعي من المبراجاة الاءلمية



شكرا  


