جامعة الدول العربية

تقريــر
ورشة عمل تشاورية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن
ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً
بيروت ١٣-١٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٤
٢٠١٤
موجـز
عقدت إدارة مركز المرأة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالشراكة
مع ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -المكتب اإلقليمي للدول العربية ،وجامعة الدول
العربية – إدارة المرأة واألسرة والطفولة في قطاع الشؤون االجتماعية ،ورشة عمل تشاورية لمنظمات
المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين
عاما ً ،وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت ،يومي  ١٣-١٢آب/أغسطس .٢٠١٤
ھدفت ورشة العمل إلى عرض ومناقشة التقدم المُحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في المنطقة
العربيّة خالل السنوات الخمس الماضية من وجھة نظر منظمات المجتمع المدني .وتمكنت ورشة العمل من
خالل العروض التي قدمت والنقاشات ،من تسليط الضوء على مساھمات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ
إعالن ومنھاج عمل بيجين ،وفي تحقيق االنجازات ذات الصلة ؛ وكذلك تحديد أبرز العوائق والتحديات في
المنطقة العربية ذات األثر في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين وانعكاساتھا على دور منظمات المجتمع المدني
في تحقيق التقدم المنشود؛ وبنتيجة عمل المجموعات توصل المشاركون والمشاركات الى تحديد األولويات
والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنھا التعجيل في تنفيذ اعالن ومنھاج عمل بيجين في المنطقة العربية.
وأوصى المشاركون والمشاركات بضرورة إصدار بيان ختامي باسم منظمات المجتمع المدني المشاركة
في ورشة العمل تعبيراً عن موقف موحد تجاه قضايا المرأة في المنطقة العربية في ظل المستجدات اإلقليمية
والدولية .وتمنى المشاركون والمشاركات أن تقوم االسكوا بدور تنسيقي في ھذا المجال.
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مقدمة
 -١تأتي ورشة العمل التشاورية ضمن برنامج عمل أع ّدته إدارة مركز المرأة في اإلسكوا بالشراكة
والتعاون الوثيق مع كل من ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -المكتب اإلقليمي
للدول العربية ،وجامعة الدول العربية – إدارة المرأة واألسرة والطفولة في قطاع الشؤون االجتماعية،
ضمن إطار التحضيرات الدولية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين بعد
عشرين عاما ً .يتضمن ھذا البرنامج تنفيذ مجموعة من األنشطة تحضيراً إلعتماد التقرير اإلقليمي حول
إستعراض تنفيذ منھاج عمل بيجين في المنطقة العربية .وتشمل األنشطة ،إضافة الى ورشة العمل ھذه:
)أ( ورشة عمل لدعم إعداد اإلستعراضات الوطنيّة للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين
بعد عشرين عاما ً ،عُقدت في عمان ،المملكة األردنية الھاشمية ،في  ٢٨-٢٧شباط/فبراير ٢٠١٤؛ )ب(
تقرير االستعراض اإلقليمي حول تنفيذ منھاج عمل بيجين في المنطقة العربية؛ )ج( إجتماع فريق
الخبراء لمراجعة واعتماد التقرير اإلقليمي؛ )د( دراسة معمقة حول وضع المرأة في المنطقة العربية في
إطار مراجعة بيجين ٢٠+؛ و)ه( مؤتمر إقليمي رفيع المستوى لعرض إستنتاجات التقرير اإلقليمي
وإعادة تأكيد البلدان العربية على االلتزام بإعالن ومنھاج عمل بيجين.
 -٢ھدفت ورشة العمل إلى عرض ومناقشة التقدم ال ُمحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في المنطقة
العربيّة خالل السنوات الخمس الماضية وذلك من وجھة نظر منظمات المجتمع المدني ،وتخللھا عروض
ومناقاشات حول التحديات واألولويات في المنطقة العربية خالل السنوات الخمس الماضية.
أوال – االستنتاجات والتوصيات
 -٣شكلت ورشة العمل فرصة لتسليط الضوء على مساھمات منظمات المجتمع المدني الوطنية واالقليمية
في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين ،وفي تحقيق االنجازات ذات الصلة؛ وكذلك لتحديد أبرز العوائق
والتحديّات ذات األثر وانعكاساتھا على دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقدم المنشود؛
وبنتيجة عمل المجموعات توصل المشاركون والمشاركات الى وضع األولويات والرؤى المستقبلية
والتوصيات ضمن كل مجال من مجاالت اإلھتمام الحاسمة اإلثنى عشر في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل
بيجين؛ حيث من المتوقع أن تشكل ھذه التوصيات أرضية صلبة الستكمال الجھود المشتركة للسنوات
الخمس المقبلة من أجل دعم قضايا المرأة العربية والتعجيل في تنفيذ اعالن ومنھاج عمل بيجين في
المنطقة العربية.
 -٤ومن أبرز توصيات الجلسة الختامية العمل على إصدار بيان ختامي باسم منظمات المجتمع المدني في
المنطقة العربية المشاركة في اإلجتماع يستند الى التوصيات ونتائج عمل المجموعات والنقاشات التي
تمت ،وذلك من أجل التعبير عن موقف موحد تجاه قضايا المرأة في ظل المستجدات اإلقليمية
والدولية .وتمنى المشاركون والمشاركات أن تتولى شعبة مركز المرأة في االسكوا متابعة العمل من
أجل اصدار البيان الختامي بصيغته النھائية من قبل منظمات المجتمع المدني ،وأن تتابع تلك
المنظمات استكمال التحضيرات مع منظمات المجتمع المدني في بلدانھا بحيث يستكمل البيان الختامي
مساره في سياق التحضيرات اإلقليمية والدولية الخاصة ببيجين بعد عشرين عاما ً.

٣

ثانيا  :مواضيع البحث والمناقشة
ألف :عرض عام حول مسار التحضيرات على المستويات الدولية واالقليمية والوطنية
 -٥قدمت السيدة غنوى عدرا الخبيرة لدى اإلسكوا عرضا ً موجزاً حول مسار التحضيرات المرتبطة برصد
التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ،وعرضت
برنامج عمل إدارة مركز المرأة لدى اإلسكوا المخصصة لمتابعة التحضيرات على المستوى االقليمي .كما
تناول العرض أبرز التحديات واألولويات الناشئة التي قدمتھا الدول في تقاريرھا الوطنية .علما ً أن ھذه التقارير
مدرجة ضمن الموقع االلكتروني المخصص لمراجعة إعالن ومنھاج عمل بيجين ما بعد  ٢٠عاما ً.
باء :عروض منظمات المجتمع المدني الوطنية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين
وأبرز التحديات واألولويات في المنطقة العربية
 -٦خصصت ثالث جلسات عمل لتقديم عروض منظمات المجتمع المدني الوطنية حول التقدم المحرز في
تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين .وفيما يلي أبرز المسائل التي أثيرت ضمن العروض والمناقشات ،علما ً أن
كافة العروض متوفرة على الموقع االلكتروني المخصص لمراجعة إعالن ومنھاج عمل بيجين ما بعد ٢٠
عاما ً:
http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/
• إتحاد المرأة األردنية -األردن :على الرغم من اإلصالحات التشريعية ،ما زالت المرأة األردنية تعاني
من التمييزعلى المستوى التشريعي والحياة األسرية ،األمر الذي يح ّد من خياراتھا .فالمرأة األردنية على
سبيل المثال التي تتزوج من أجنبي ال تستطيع منح جنسيتھا ألطفالھا ،كما أنه لم يتم تجريم جرائم الشرف
حتى اآلن ،وما زالت قوانين اإلرث واألحوال الشخصية ت ّميز بوضوح بين المرأة والرجل ،والتمثيل
النسائي محدود في مراكزصنع القرار .كما أن المشاركة االقتصادية للمرأة شديدة االنخفاض ،على
الرغم من أن غالبية خريجي الجامعات في األردن ھن من النساء .ولعل أفضل وسيلة للمضي قدما ً تكون
من خالل زيادة التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة ،وتشجيع الطرفين على التعاون
والتحالف تجاه قضايا المرأة؛
• جمعية البحرين النسائية -البحرين :تم التأكيد على جدوى المبادرات المشتركة بين الحكومة ومنظمات
المجتمع المدني لتجريم العنف األسري ،وتوفير الدعم للنساء المھمشات اقتصاديا ً واجتماعيا ً ،وتفعيل
دور المرأة في المجتمع .وقد وافق البرلمان البحريني على مشروع قانون يُع ّرف ويدين العنف األسري،
وأُنشئت مراكز لدعم وتقديم خدمات لألسر المحتاجة ،ومكتب لتقديم الدعم للنساء ربات األسر .وبما أن
المرأة البحرينية ال يمكن أن تمنح جنسيتھا إلى أطفالھا ،فقد تم إطالق حملة تدعو إلى تعديل قانون
الجنسية الحالي ،كما تم تعديل بعض بنود قانون األحوال الشخصية لدعم المساواة بين الجنسين .لكن
تدھور الوضع األمني ،وخاصةً في عامي  ٢٠١١و ،٢٠١٢شكل تحديا ً كبيراً للمنظمات النسائية ،جراء
ما رافق ذلك من ظروف عدم االستقرار؛

٤

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -تونس :لعبت المرأة التونسية دوراً حاسما ً وفعاالً في ثورة عام
 ٢٠١١والمفاوضات السياسية االنتقالية الالحقة للحفاظ على حقوق المرأة ودعمھا في مرحلة ما بعد
انتفاضة تونس .فنسبة النساء تشكل  ٢٤في المئة فقط من أعضاء البرلمان ،فيما ال تتجاوز نسبة اللجان
المرؤوسة من نساء  ٧في المئة .وعلى الرغم من أن الدستور النھائي عام  ٢٠١٤اعت ُبر ناجحا ً ،تعتقد
العديد من النساء التونسيات أنه كان ينبغي أن يذھب أبعد لضمان حقوق المرأة والمساواة مع الرجل.
وأحد أھم المكاسب كانت المادة  46التي تضمن تكافوء الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف
المسؤوليات وفي جميع المجاالت ،وتحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة .ولعل
التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق أھداف الثورة ھي إقامة دولة مدنية مع انتخابات عادلة ووضع
تشريعات تحمي النساء من االغتصاب والعنف على أساس النوع االجتماعي وتطبيق القوانين التي
تضمن حقوق المرأة في سبيل األمان والمشاركة .إضافة إلى ضرورة تكريس جدوى الممارسة التي
إعتمدتھا تونس في إشراك الرجل والمرأة أبان عملية صياغة الدستور الحالي؛
• المرصد الجزائري للمرأة – الجزائر :إن أبرز القضايا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني النسائية في
الجزائر كانت الفوارق الريفية  /الحضرية ،باإلضافة إلى المشاركة المحدودة للمرأة على المستوى
السياسي ،والتمييز في الحقوق القانونية .لكن التقدم لتمكين المرأة في الجزائر قد بدأ في التبلور منذ عام
 ٢٠١١بسبب الضغوط على الحكومة من قبل منظمات المجتمع المدني .ومن مظاھرھذا التقدم :إصالح
برنامج التعليم الوطني ،وتطوير خطة وطنية للقضاء على الفقر ،تطوير برامج لمكافحة الفقر في
المناطق الريفية في الجنوب ،تعديل قانون الجنسية والسماح للمرأة الجزائرية بمنح جنسيتھا إلى زوجھا
وأطفالھا ،توسيع الضمان اإلجتماعي ليشمل جميع النساء وتطوير قانون الحماية من العنف ضد المرأة.
والجدير بالذكر أن نسبة النساء في المجلس الوطني بلغت ٣١في المئة ،كما بلغت نسبة التحاق الفتيات
في المدارس االبتدائية  ٩١في المئة.
• مركز الجندر للبحوث والتدريب  -السودان :حيث له دور مباشر في مراقبة وتقييم التطور في تنفيذ
إعالن ومنھاج عمل بيجين .ومنذ العام  ٢٠٠٥أعد المركز تقريراً يحلل وضع المرأة والتقدم المحرز
خالل األعوام العشرة األولى من تطبيق ھذا المنھاج .وبحسب ھذا التقرير ،فإن النساء السودانيات
اكتسبن حريات سياسية حقيقة بين العامين  ١٩٩٥و ،٢٠٠٥ما سمح بخلق مساحة لمشاركة المرأة في
السياسة ودرءھا لجھود الحد من حريتھا من قبل الحركات األصولية المتشددة .وأبرز مجاالت التقدم
األساسية ھي :تبنّي نظام الكوتا بدعم من االحزاب السياسية ،والذي يشترط أن تحتل المرأة  ٢٥في المئة
من كافة المقاعد السياسية ،كما في األحزاب والنقابات؛ تطوير برامج لتعزيز دور المرأة في بناء السالم،
ما أسفر عن قبول القرار  ١٣٢٥الذي يدين العنف ضد النساء في إطار النزاعات؛ إضافة إلى وثيقة
الحقوق السودانية المبنية على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .لكن ھذه اإلنجازات ال تنفي ما يقابلھا من
فجوات فعلية على جميع الجبھات بين االلتزامات القانونية والممارسات ،وال تنفي الحاجة أيضا ً إلى
التركيز على التطبيق مقابل التشريع .أما أبرز التحديات التي تواجه تمكين المرأة في السودان فھي:
الظروف المعيقة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،النزاعات المستمرة ،التأثيرات غير المتكافئة لألزمة
االقتصادية العالمية على المرأة ،النقص في الحريات السياسية ،وتوسع تأثيراإلسالم السياسي؛
• جمعية تمكين المرأة -العراق  :رغم اآلثار الخطيرة للنزاعات في العراق ،وخاصةً فيما يتعلق بزعزعة
السلم األھلي ،والتھجير والنزوح ،والتھميش ،والعنف ضد المرأة ،فإن المشاركة السياسية للمرأة في
العراق تحسنت بعد العام  ،٢٠٠٣كما أن الساحة السياسية أصبحت أكثر انفتاحا ً ازاء الخطابات البديلة،

٥

ونالت النساء حق العمل في سلك القضاء ،ويمثلن حاليا ً نسبة  ٥في المئة من الجھاز القضائي العراقي،
كما تم تعديل قوانين الجنسية التي تسمح للمرأة بمنح جنسيتھا ألبنائھا .لكن ارتفاع وتيرة النزاعات القائمة
في العراق أدى إلى تراجع تطبيق التعديالت ،وظھور المزيد من الصعوبات أمام النساء في ممارسة
حقوقھن المكتسبة ،إلى جانب استمرار فجوات كبرى بين تشريع القوانين وتطبيقھا واقعيا ً؛
• جمعية المرأة العمانية  -سلطنة ُعمان  :لقد بادرت جمعية المرأة ال ُعمانية إلى مراجعة التقدم المحرز
في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين وتمكين المرأة العمانية ،وأشارت إلى تنظيمھا منتدى نسائيا ً لتبادل
األفكار ،ودعم المنظمات النسائية ،وتنفيذ برامج محو األمية ،والضغط من أجل تحسين األدوار الوطنية
للمرأة ،ومشاركتھا في صنع القرار .وأسفرت ھذه البرامج عن ارتفاع مستوى ترشح النساء بنسبة ٦١
في المئة في مجلس الشورى؛
• مركز شؤون المرأة واألسرة  -فلسطين :تتفاقم في فلسطين التحديات التي تواجھھا منظمات المجتمع
المدني والحكومات في ظل االحتالل والنزاع المتواصل .وعلى الرغم من ھذه التحديات ،تبرز إنجازات
في مجال تمكين المرأة وحمايتھا ،أھمھا :الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ،التنسيق بين مالجئ
العنف ضد المرأة ،االستراتيجية الجنسانية المشتركة لمنظمات المجتمع المدني ،توسيع معارف خدمات
صحة المرأة الجنسية واإلنجابية ،وتوفير المساعدة لألسر التي ترأسھا نساء وخاصة الفقيرات منھن .كما
بُذلت جھود لضمان حصول المرأة على حق المشاركة في النشاط االقتصادي وحصولھا على رواتب
متكافئة في العمل .وتبقى في طليعة األولويات ،إقامة انتخابات رئاسية برلمانية لتسھيل المصالحة
الفلسطينية ،وتعزيز حكم القانون ،وخلق بيئة سياسية قادرة على إقرار تشريعات لتمكين المرأة وتحسين
ظروف حياتھا؛
• أسھمت "الجمعية الثقافية اإلجتماعية النسائية" في الكويت في تنفيذ بعض بنود إعالن ومنھاج عمل
بيجين ،وذلك من خالل نشاطات متعددة منھا :تمكين المرأة من المشاركة في العملية االنتخابية؛ تنظيم
مسيرات وحمالت توعية ودورات تدريبية حول التمكين السياسي للمرأة بمشاركة جمعيات النفع العام
والناشطين الحقوقيين والسياسيين ونواب مجلس األمة؛ التعريف بقانون األحوال الشخصية الكويتي من
خالل الندوات والحلقات النقاشية وحمالت التوعية؛ الحث على تعديل القوانين األساسية لضمان حصول
المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على نفس حقوق الرجل الكويتي المتزوج ،من خالل تنظيم
حمالت توعية وإبراز القضية في اإلعالم ،اصدار سلسلة المعرفة القانونية حول قضايا األحوال
الشخصية وحقوق المرأة السياسية واالقتصادية والحماية من العنف؛
• لجنة حقوق المرأة اللبنانية  ،والمجلس النسائي اللبناني وجمعية "كفى عنف واستغالل"  -لبنان:
من أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدني تكثيف الجھود إلقرار "قانون حماية النساء وسائر أفراد
األسرة من العنف األسري" الذي أقره البرلمان في أيار/مايو  ، ٢٠١٤إال أن الصيغة التي صدر بھا لم
تنل رضا تلك المنظمات حيث ُربطت بعض مواد القانون بقوانين األحوال الشخصية القائمة إضافة إلى
عدم أخذه بخصوصية العنف على أساس النوع االجتماعي ،األمر الذي يستوجب مزيدا من العمل
إلدخال تعديالت عليه  .وعلى المستوى التربوي وضعت اللجنة المعنية بـ "منظور النوع االجتماعي"
التي أنشئت حديثا ً في وزارة التربية والتعليم العالي خطة عمل تركز على مفھوم النوع االجتماعي
وماھيته وآلية إدماجه في خطة وزارة التربية والتعليم العالي ،واالعالن العالمي لحقوق االنسان ،واتفاقية
سيداو ،وشرعة حقوق الطفل ،بھدف إدماج ھذه المحاور في المناھج التربوية والكتب المدرسية .ومن
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أھم العوائق التي تواجه المرأة للوصول الى مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية ھي :النظام
الطائفي ،التمييز القائم على أساس الجنس والعادات والتقاليد ،ضعف آليات الشراكة والتنسيق ،وعدم
وجود التمويل الكافي لتنفيذ البرامج .ومن العوائق أيضاً ،غياب التشريعات التي تكفل حقوق المرأة دون
تمييز ،وكذلك وجود بعض التشريعات التي تكرس التمييز ضد المرأة مثل قوانين األحوال الشخصية ال
سيما في قضايا االرث والحضانة والطالق؛ وبعض مواد قانون العقوبات اللبناني وقانون الجنسية الذي
يمنع المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بمنح جنسيتھا ألبناءھا؛
• منظمة منبر المرأة الليبية :ظھرت منظمات المجتمع المدني في ليبيا بعد عام  ٢٠١١في شكل جمعيات
إغاثة وعددھا حوالي  ٤٠٠٠منظمة ،تمثل المنظمات النسائية والحقوقية منھا نسبة  ١٣في المئة.
يتميزعمل تلك المنظمات بالعشوائية نتيحة نقص الخبرة وعدم وجود خطة عمل ،ويتركز عملھا في
التحقيق باإلنتھاكات التي تعرضت لھا النساء أثناء النزاع ،ودعم المشاركة السياسية واإلقتصادية للنساء
وتوعيتھن بحقوقھن وبجھود المصالحة الوطنية ،وتحقيق السلم وفض النزاعات عبر حمالت الدفاع
والمناصرة .من أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدني :رفع مستوى الوعي في المجتمع بحقوق
المرأة ،زيادة عدد النساء المرشحات سوا ًء كان على المستوى الوطني أو المحلي ،مصادقة ليبيا على
البروتوكوالت اإلضافية لمعاھدة سيداو ،التمكين اإلقتصادي للمرأة ،التوعية الصحية ،وحمالت مناھضة
العنف ضد المرأة .أما أھم التحديات ،فھي :التأثير السلبي لثقافة المجتمع الذكورية على فعالية أنشطة
المنظمات المعنية بالمرأة ،ضعف التمويل ،غياب الشفافية ،تردي الوضع األمني ،وتنامي نفوذ التيارات
الدينية المتشددة؛
• مؤسسة المرأة والذاكرة في مصر :تبلورت العالقة بين حكومة مصر ومنظمات المجتمع المدني بعد
مؤتمري بيجين والقاھرة ،وخاصة في ما يتعلق بقضايا الختان والمناقشات التي تمت لتقنينه .والمثير
لالھتمام ،التزايد في أعمال العنف والتحرش ضد النساء في المجال العام خاصة بعد  ٢٠١١حيث تعمل
منظمات المجتمع المدني على تقديم خدمات قانونية ودعم نفسي للنساء الناجيات من العنف ،كما تسھم
في بلورة سياسات عامة تجاه المرأة ،وتسعى إلى تعديل قانون األحوال الشخصية ) قانون الخلع( .كما
أسھمت منظمات المجتمع المدني في لجنة صياغة دستور  ٢٠١٤وما جاء به من نتائج لصالح النساء،
ودعم مشاركتھن في مراكز صنع القرار .أما العوائق فتتلخص بالسياقات اإلجتماعية الثقافية ،وإشكاليات
دمج منظور النوع اإلجتماعي في مؤسسات الدولة ،وتزايد العنف ضد المرأة واإلفتقار الى اآلليات
والمعلومات لمكافحة ھذه الظاھرة .أما األولويات المستقبلية فتتلخص بالعمل على دور النساء في مكافحة
العنف ،وصول المرأة الى مراكز صنع القرار ،إدماج النساء األقل حظا ً في االستراتيجيات ،تعزيز نظام
الالمركزية اإلدارية والتنموية ،وضع موازنات مستجيبة للنوع اإلجتماعي ،والتغلب عل مشكلة
المعلومات ك ّما ً وكيفا ً على المستويين الوطني واإلقليمي؛
• الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب :التزم المغرب بتطبيق توصيات إعالن ومنھاج بيجين ،بدءا بإعداد
الخطة الوطنية إلدماج المرأة في التنمية ) ،(١٩٩٩ثم تعديل مدونة اآلسرة ) ،(٢٠٠٤وتعديل قانون
الجنسية ) ،(٢٠٠٧وكذلك الخطة الحكومية للمساواة ) ( ٢٠١١التي تم تعديلھا فيما بعد لتصبح الخطة
الوطنية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" بھدف تحسين وضعية النساء عن طريق مناھضة العنف
المبني على النوع االجتماعي ،وتيسير مشاركتھن اإلقتصادية والسياسية وإقرار المساواة والمناصفة
والحقوق اإلنسانية للنساء .فالدستور المعدل سنة  ،٢٠١١كان محطة مھمة للنساء في المغرب ،إذ أقر
المناصفة وتشكيل ھيئة عليا لتتبع وتقويم السياسات المتعلقة بالنساء ومدى تطبيقھا لمبدأ المناصفة
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والمساواة بين الجنسين ،باالعتماد على المقتضيات الدستورية الجديدة .وأقر دستور العام  ٢٠١١بدور
المجتمع المدني كقوة اقتراحية تتمتع بحق تقديم العرائض وتتمتع بالمصداقية .وسجل في العام ٢٠١١
رفع بعض التحفظات على إتفاقية "سيداو" ،أما المصادقة على البروتوكول االختياري الخاص باالتفاقية
بانتظار موافقة البرلمان بعد أن صادقت عليه الحكومة .ويتمثل نشاط المجتمع المدني من خالل حمالت
المناصرة من أجل االلتزام بتفعيل مختلف االتفاقيات والمواثيق والعھود الدولية ومالئمتھا مع التشريعات
والقوانين الوطنية  ،السياسات المتعلقة بالمساواة ومناھضة التمييز والعنف المبني على النوع
االجتماعي ،المساءلة والتوعية والتثقيف بالحقوق اإلنسانية للنساء ،بناء القدرات وتمكين المرأة،
والتشبيك والمناصرة والتعبئة االجتماعية .أما التحديات فتتلخص في فقر النساء وتھميشھن خاصة في
المناطق الداخلية واألرياف ،إرتفاع نسبة النساء المعيالت ألسرھن ،والفروقات بين الجنسين في التعليم
على الرغم من الجھود الرسمية لتحسين الخدمات ،وضعف الخدمات الصحية وخاصة في القرى .وال
تزال مناھضة العنف في المغرب مقتصرة على العنف في المجال الخاص ،وتحديداً العنف الزوجي ،أما
العنف في المجال العام فلم يحظ بنفس االھمية .أما في مجال مشاركة المرأة في صنع القرار فلم يقونن
مبدأ المناصفة وبقي دستوريا ً فقط ،كما أنه ال يوجد نظام للكوتا النسائية .وما زالت النساء تعانين من عدم
االعتراف بالمواطنة الكاملة والحقوق المدنية كاإلرث وتملك األصول العقارية إضافة الى مشاكل تشغيل
القاصرات والزواج المبكر؛
• الجمعية الموريتانية لمحاربة اإلتكالية – موريتانيا  :تعاني المرأة في موريتانيا من تدني مكانتھا
االجتماعية وتتفوق العادات واألعراف االجتماعية على القوانين التي ال تطبق نظراً لصالبة العادات
والتقاليد كما ھو األمر بالنسبة لقانون الختان  .إضافة الى عدم توفر التشريعات التي تج ّرم العنف ضد
المرأة ،وتلك التي تحمي المرأة المطلّقة .وتفتقد مدونة األحوال الشخصية إلى أية قوانين أو أحكام أو
ضمانات للنساء ،كما أن نسبة األمية مرتفعة والخدمات المقدمة للنساء متراجعة؛
• مؤسسة طيبة للتنمية اإلجتماعية – المملكة العربية السعودية  :إن اإلنجازات في تحسين أوضاع
النساء في المملكة العربية السعودية خارج مظلة الرعاية الحكومية ،ھي ثمرة جھود فردية للناشطات
في مجال حقوق المرأة .فالمملكة العربية السعودية لم تشترك فعليا ً في النشاطات المرتبطة بمنھاج عمل
بيجين الذي يحتاج تنفيذه لموافقة الجھات المعنية بتنمية أوضاع المرأة والتمويل من جھة ،وإلى
المشاركة الفعالة من جمعيات المجتمع المدني ضمن آليات تسمح بالتنسيق مع الجھات الحكومية من جھة
أخرى .وتتلخص ھذه االنجازات في تعيين  ٣٠سيدة في مجلس الشورى بصفة مستشارات للجھات
التنفيذية حول قضايا تحسين أوضاع النساء في المملكة؛ مشاركة النساء في انتخابات مجالس الغرف
التجارية؛ اصدار قانون الحماية للمرأة والطفل من العنف االسري؛ حملة بلدي للتحضير للمشاركة في
انتخابات البلدية عام ٢٠١٥؛ المشاركة النسائية في حملة إلقرار قانون االحوال الشخصية؛ زيادة نسب
ومجاالت التخصص في الدراسات العليا للنساء؛ زيادة نسب عمالة النساء وتنويعھا؛ وإطالق حمالت
مطلبية إلقرار قانون جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .أما أبرز التحديات وأولويات القضايا ،فھي:
إيجاد آلية وطنية لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية معتمدة على المنظورالتنموي وليس
الخيري ،وتوفير آليات التنسيق والشراكة مع منظمات دولية وإقليمية لبناء القدرات ،والمالءمة بين
أحكام الشريعة والتشريعات.
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جيم  :عروض منظمات المجتمع المدني اإلقليمية حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين
وأبرز التحديات واألولويات في المنطقة العربية
 -٧خصصت جلسة واحدة لتقديم عروض منظمات المجتمع المدني اإلقليمية والتي ركزت على أولويات
وتحديات العمل اإلقليمي في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين .فيما يلي أبرز المسائل التي أثيرت ضمن
العروض والمناقشات ،علما أن العروض متوفرة على الموقع االلكتروني المخصص لمراجعة إعالن ومنھاج
عمل بيجين ما بعد  ٢٠عاما ًhttp://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/ :
• مركز الموارد للمساواة بين الجنسين  -أبعاد :تتركز نشاطات مركز أبعاد على التدريب وبناء
القدرات ،فضالً عن تنظيم حمالت إعالمية واعالنية حول الھوية الجندرية والسياسية للنساء والرجال
فيما خص المشاركة السياسية .والمؤسسة ملتزمة بتنمية قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
والمنظمات المدنية والھيئات األھلية حول الحقوق وقضايا المساواة والعنف المبني على أساس النوع
االجتماعي وقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية .ومن أبرز التحديات التي تواجه وصول المرأة الى
العدالة ھو غياب التشريعات القانونية التي تضمن حقوقھا دون تمييز ،إضافة الى القوانين التي تكرس
التمييز ضد المرأة وبالتحديد قوانين األحوال الشخصية والتي تتعارض مع مبادىء حقوق االنسان
واالتفاقيات الدولية .وقد تم وضع أولويات تتمثل في تعزيز مشاركة النساء في الحكم وحمايتھن وتعزيز
جھود الوقاية من العنف ال سيما في المجتمعات التي تشھد نزاعات.
• المعھد العربي لحقوق اإلنسان – مكتب بيروت :ان أبرز التحديات االقليمية وتلك المشتركة بين عدد
من دول المنطقة ،ھو غياب اإلرادة السياسية لوضع خطة عمل لتنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين ،اضافة
الى غياب عقد اجتماعي يلحظ إدماج منظور النوع االجتماعي ،وتداعيات النزاعات المسلحة التي تنتھك
حقوق النساء وتستبيح حرياتھن ،وضعف الشراكات بين القطاعين الحكومي والمدني خاصة ضمن
اآلليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة  ،وضعف الجھود المعنية بتغيير وتحديث سياسات إلشراك النساء
في النشاط االقتصادي.
دال :توصيات منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول أبرز التحديات واألولويات المستقبلية في
تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين
 -٨خصصت جلسة واحدة لعمل المجموعات وھدفت الى تحديد التوصيات ذات األولوية للمرأة العربية على
المستوى اإلقليمي ضمن كل مجال من مجاالت اإلھتمام الحاسمة اإلثنى عشر من أجل التعجيل في تنفيذ إعالن
ومنھاج عمل بيجين :المرأة والفقر ،المرأة واإلقتصاد ،تعليم المرأة وتدريبھا ،والمرأة والصحة ،العنف ضد
المرأة ،المرأة والنزاع المسلح ،حقوق اإلنسان للمرأة ،والطفلة ،واآلليات المؤسسية للنھوض بالمرأة ،المرأة في
السلطة وصنع القرار ،المرأة ووسائط اإلعالم ،والمرأة والبيئة( ،إضافة الى توصيات عامة قد ال تدخل ضمن
اطار مجاالت اإلھتمام الحاسمة اإلثنى عشر.
 -٩توصلت كل مجموعة إلى تحديد التحديات واألولويات المشتركة وكذلك التوصيات ضمن كل مجال من
مجاالت اإلھتمام الحاسمة االثنى عشر لقضايا المرأة في المنطقة العربية.

٩

 -١٠وتوصلت ورشة العمل الى وضع التوصيات بشأن التحديات واألولويات في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل
بيجين ،تتلخص بما يلي:
• تأمين خدمات المشورة الفنية لبناء القدرات وتمكين المؤسسات وقادة الرأي من القيام بوظائف االرتقاء
بمكانة المرأة وصون حقوقھا والدفاع عن حرياتھا وتعزيز مشاركتھا في صنع القرار؛
• تطوير آليات الشفافية والمحاسبة ،وتعزيز معايير الكفاءة والفاعلية والنزاھة في أداء المؤسسات
لوظائفھا المعنية بمواجھة العنف ضد النساء وحماية الالجئات والنازحات بينھن؛
• التشدد في تطبيق نظام "الكوتا" كمنطلق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار ،والتوسع
في تطبيقه ليشمل مختلف مجاالت التمثيل في المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
• تشجيع إنخراط النساء في مناھج التعليم والبحث العلمي بمختلف فروعه المعرفية؛
• المقاربة الحقوقية لمشاركة المرأة في النشاط االقتصادي والتشديد على حقھا في تملك األرض؛
• إشراك االعالم في نشاطات وبرامج منظمات المجتمع المدني؛
• التشديد على حماية النساء الناشطات في مجاالت الدفاع والمناصرة ورصد المضايقات التي يتعرضن
لھا خاصة في مراكز الشرطة؛
• رفع التحفظات حول منع زواج القاصرات ،وإلغاء النصوص التي تجيز للوالد أو ولي األمر في تزويج
القاصر.
 -١١كما خلصت ورشة العمل الى وضع التوصيات الخاصة بخطوات وآليات المتابعة على المستويين
الوطني واإلقليمي تتلخص بما يلي:
• إعتماد مبدأ الشراكة والعمل وفق آليات التشبيك في إصدار نداء منظمات المجتمع المدني تعبيراً عن
موقف عربي من قضايا المرأة في المنتديات الدولية؛
• إصالح الخطاب الديني من شوائب التطرف واالستعباد والتھميش ،وحث جامعة الدول العربية لتنفيذ
المشاريع البحثية التي تعزز التوجھات االيجابية لھذا الخطاب حيال قضايا المرأة وحقوقھا؛
• تعزيز آليات التنسيق والشراكة والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة وبين المنظمات
الرديفة في المجتمع الدولي ،بھدف االرتقاء بمكانة المرأة واالقرار بأولوية حماية حقوقھا في ظروف
النزاعات وانعدام االستقرار السياسي؛

١٠

• إطالق مشاريع البحث لتوفير المعلومات بشأن أوضاع المرأة في مناطق النزاع تمھيداً لوضع البرامج
الوطنية لحماية حقوق النساء وصون كرامتھن؛
• توفير الموارد لاليفاء بتقويم شامل بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين وااللتزام
بالمعاھدات والمواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة بوضع المراة؛
• تفعيل اآلليات الدولية لصون حقوق االنسان وحرياته االساسية ،والح ّد من تفاقم االنتھاكات جراء
النزاعات المسلحة ووقف ترويج ثقافة العنف واستباحة الحقوق كافة بما فيھا حق الحياة؛
• تلبية الحاجة الملحة لزيادة التوعية في مجال الثقافة الصحية عند المرأة وضمان حصولھا على مستوى
أعلى من الخدمات وال سيما في المناطق الريفية.
 -١٢وأوصى المشاركون والمشاركات أن الجھات المعنية بتنفيذ التوصيات لضمان مشاركة المرأة كعنصر
كفؤ ومتكافئ في المجتمع على المستوين الوطني واإلقليمي ،ھي :منظمات المجتمع المدني ،ھيئات األمم
المتحدة ،الحكومات ،المنظمات االقليمية ،جامعة الدول العربية ،ھيئات التمويل والمنظمات الدولية.
ھاء -الجلسة الختامية
 -١٣ناقشت الجلسة الختامية خطوات المتابعة من أجل تنسيق الجھود واستكمال التوصيات الصادرة عن ورشة
العمل ال سيما ضمن مسار التحضيرات االقليمية المرتبطة برصد التقدم المحرز في تنفي\ذ إع\الن ومنھ\اج عم\ل
بيج\ين بع\د عش\رين عام\ا ً .وأوص\\ى المش\اركون والمش\اركات بض\رورة إص\\دار بي\ان باس\م منظم\ات المجتم\\ع
الم\\دني المش\\اركة ف\\ي ورش\\ة العم\\ل وذل\\ك تعبي\\راً ع\\ن موق\\ف موح\\د تج\\اه قض\\ايا الم\\رأة ف\\ي ظ\\ل المس\\تجدات
اإلقليمية والدولية .وتمنى المشاركون والمشاركات أن تقوم االسكوا بدور تنسيقي في ھذا المجال.

ثالثا ً -تنظيم األعمال
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
 -١٤عُقدت ورشة العمل التشاورية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في
تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ً في بيت األمم المتحدة ،في بيروت ،يومي ١٣-١٢
آب/أغسطس .٢٠١٤
 -١٥تخلل ورشة العمل جلستان إفتتاحية وختامية وأربع جلسات موضوعية .ونظمت ثالث مجموعات عمل
لوضع التوصيات حول أبرز التحديات واألولويات المستقبلية للمرأة في المنطقة العربية بحسب مجاالت
االھتمام الحاسمة اإلثنى عشر في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ً.

١١

باء -االفتتاح
 -١٦افتتحت ورشة العمل بكلمة ألقتھا السيدة سميرة عطا ] ،مديرة إدارة مركز المرأة لدى االسكوا ،ركزت
فيھا على أھمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين .وأشارت السيدة عطا ] إلى
االنجازات التي تم تحقيقھا من خالل رفع مستوى التعليم للمرأة و الصحة ،باإلضافة إلى إلغاء وتعديل العديد
من القوانين التمييزية وسن قوانين لحماية المرأة من العنف .كما أشارت إلى االخفاقات التي ما زالت تواجه
المرأة العربية من حيث استمرار التمييز ،وتدني المشاركة السياسية واالقتصادية ،وتداعيات النزاعات المسلحة،
وظروف عدم االستقرار السياسي .واختتمت كلمتھا بالتأكيد على أن قضية تنمية المرأة ھي قضية مجتمع
ووطن بأكمله.
 -١٧وألقت السيدة سميرة التويجري ،مديرة المكتب االقليمي للدول العربية التابع لھيئة األمم المتحدة للمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة ،كلمة ركزت فيھا على تمكن الجانبين الحكومي واألھلي من إحراز تقدم في تحقيق
بعض اإلنجازات على طريق التنمية البشرية الشاملة التي تتزايد فيھا مشاركة المرأة .وأشارت الى التقدم الذي
تشھده المنطقة في مجال التشريعات لدرء التمييز ضد المرأة وحمايتھا من العنف وضمان زيادة مشاركتھا في
الحياة العامة .كما أشارت الى مالمح تراجع وضع المرأة عقب انھيار األنظمة الحاكمة ودخول المجتمعات
مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر ،مؤكدة أن التراجعات لن تثبط من عزيمة المرأة العربية لنيل الحرية
والمساواة في الحقوق والواجبات وفرص العمل.
 -١٨وألقت السيدة ايناس مكاوي ،مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة في جامعة الدول العربية كلمة ركزت
فيھا على اإلنتكاسات السلبية والمأساوية التي تواجه المرأة العربية في الدول التي تعاني من ظروف عدم
االستقرار والنزاعات المسلحة و الحروب .وأكدت أن في سبيل تحقيق التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة
واستعادة وئامھا المجتمعي واالعتراف بأصوات جميع النساء في كل مكان ،تحرص جامعة الدول العربية على
متابعة مدى االلتزام الذي أحرزته الدول األعضاء في تنفيذ تحقيق أھداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء
والتي أقرتھا مبادئ بيجين على المستوى الدولي وخاصة ما يتعلق بقضايا المرأة في المنطقة العربية .و قد تم
بلورة الموقف العربي في إعـالن القاھـرة للمرأة العربية أجندة التنمية للمرأة لما بعد  " ٢٠١٥الفرص
والتحديات" الذي اطلق في فبراير  .٢٠١٤ونوھت بأن  ١٨دولة عربية -لتاريخ انعقاد ھذا اللقاء - ١قد قدمت
تقاريرھا الوطنية في سابقة ھي األولى من حيث العدد.
جيم -الحضور
 -١٩شارك في ورشة العمل ممثلون وممثالت عن منظمات المجتمع المدني الوطنية واإلقليمية ،كما شارك
خبراء وممثلون عن منظمات األمم المتحدة ،ومنظمات إقليمية ودولية .وترد قائمة المشاركين في المرفق األول
لھذا التقرير.
دال -جدول األعمال

 ١ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻗﺪﻣﺖ  ٢٠دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
١٢

 -٢٠تضمن جدول أعمال االجتماع البنود التالية:
• عرض عام حول مسار التحضيرات على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية؛
• عروض منظمات المجتمع المدني الوطنية واإلقليمية؛
• توصيات منظمات المجتمع المدني العربية حول أبرز التحديات واألولويات المستقبلية في تنفيذ إعالن
ومنھاج عمل بيجين؛
• تحديد خطوات وآليات المتابعة على المستويين الوطني واإلقليمي.
ھاء -الوثائق
 -٢١ترد قائمة الوثائق التي عُرضت في االجتماع في المرفق الثاني لھذا التقرير.
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المرفق األول
قائمة بأسماء المشاركين في ورشة العمل
ألف -منظمات المجتمع المدني الوطنية

السيدة آمنة الفالح
رئيسة اتحاد المرأة األردنية
المملكة األردنية الھاشمية
الھاتف+ 96265687037 :
ھاتف نقال+96279582282:
فاكس+9625678061:
jwu@go.com.jo

السيدة ليندا مطر
مسؤولة العالقات الخارجية
الجمھورية اللبنانية
لجنة حقوق المرأة اللبنانية
ھاتف نقال+9611311133:
فاكس+9611817820 :
llwr@terra.net.lb

السيدة أسمى رجب
رئيسة جمعية البحرين النسائية
مملكة البحرين
الھاتف+97317246471/2:
Ummali_a@hotmail.com

السيدة نادين أحمد
منسقة المشروع
جمعية حماية الطبيعة في لبنان
الجمھورية اللبنانية
الھاتف+9613855706 :
nadine.ahmed@spnl.org

السيدة رجاء مراد
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمھورية التونسية
الھاتف+216 27821098 :
rajamra2010@yahoo.fr

السيدة لما أرجوش
منسقة المشروع
مؤسسة عامل الدولية
الجمھورية اللبنانية
ھاتف النقال+9613908693 :
lama.arjouch@gmail.com

السيدة شائعة الجعفري
رئيسة المرصد الجزائري للمرأة
الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الھاتف+213555237993:
فاكس+213282370:
Djafri-oaf@hotmail.com

السيدة ھبى عباني
مسؤولة برنامج
كفى عنف واستغالل
الجمھورية اللبنانية
الھاتف+961392220:
hiba.abbani@kafa.org.lb
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السيدة نعمة كوكو حمّاد
منسقة وقائدة برنامج البحوث
مركز الجندر للبحوث والتدريب
جمھورية السودان
الھاتف+249912468001 :
ھاتف نقال+ 249912468001:
فاكس+ 249183481390 :
kniemat@gmail.com

السيدة شھرزاد مغربي
رئيسة منظمة منبر المرأة الليبيه
ليبيا
الھاتف+218 092 417 6428 :
libyan.women.forum@gmail.com

السيدة سوزان معروف
رئيسة جمعية تمكين للمرأة
جمھورية العراق
الھاتف+ 9640750446865:
Suzane_aref@yahoo.com

السيدة سليمة الفاخري
رئيسة منتدى تمكين المرأة والشباب
ليبيا
الھاتف+ 218 91 451 8539 :
فاكس+218 21 333 3347 :
Salima.alfakhri@yahoo.com

السيدة شادية بنت عبد Dبن سعيد الشبيبية
رئيسة جمعية المرأة العمانية بوالية المضيبي
سلطنة عمان
الھاتف+968 92122133:
ھاتف نقال+96892122133:
فاكس+ 96825578233:
shadiya.alshabibi@moe.om
shadiya.alshabibi@gmail.com
السيدة سمية الصفدي
رئيسة مركز شؤون المرأة واألسرة
دولة فلسطين
الھاتف+ 97092345774:
ھاتف نقال+970 0599839255:
فاكس+97092337211:
wafsum@yahoo.com

السيدة ميسان حسن
مديرة مشروع
مؤسسة المرأة والذاكرة
جمھورية مصر العربية
الھاتف+201006192449:
maissanhassan@wmf.org.eg

السيدة سناء بنبلي
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
المملكة المغربية
الھاتف+ 212 661102963:
ھاتف نقال+21266112963 :
sana.benbelli@gmail.com
adfm.org@gmail.com
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السيدة فايزة العوضي
عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية اإلجتماعية
النسائية
دولة الكويت
ھاتف+96599708687:
fayzaalawadhi3@gmail.com

السيدة إيمان فالته
جمعية طيبة النسائية للتنمية اإلجتماعية
المملكة العربية السعودية
الھاتف+966555316863 :
iman_bds@yahoo.com

السيدة جمال غبريل
رئيسة المجلس النسائي اللبناني
الجمھورية اللبنانية
ھاتف+961٠١٧٥٢٤٣٥ :
ھاتف نقال+961 3691410:
فاكس+9611752435:
jamalhermes@hotmail.com

السيدة فاطمه المانع
خبيرة بالنوع اإلجتماعي
المملكة العربية السعودية
ھاتف+962796077116:
+966597772157
falmana@gmail.com

السيدة عفيفة السيد
نائبة الرئيس اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة
الجمھورية اللبنانية
ھاتف+9611361035:
ھاتف نقال+9613621747:
فاكس+9611366238:
elsayedafife@gmail.com

السيدة أمل بدر الدين
خبيرة بالنوع اإلجتماعي
المملكة العربية السعودية
الھاتف+966114760438:
ھاتف نقال+966505480152:
فاكس+966114748595:
dr_amal200080@yahoo.com

السيدة عزة الحر مروة
رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
الجمھورية اللبنانية
ھاتف+9613492723 :
فاكس+9611817820:
s_mroue@msn.com
llwr@terra.net.lb

السيدة توتو أحمد جدو
رئيسة الجمعية الموريتانية لمحاربة االتكالية
جمھورية موريتانيا اإلسالمية
الھاتف+22222202270:
ھاتف نقال+22236302270:
فاكس+22245254394:
ong.alcd@gmail.com
toutou.aj@laposte.net
mintahmedjidou@yahoo.fr
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باء -منظمات المجتمع المدني االقليمية والدولية

السيدة نورا إليز بيك
مستشارة برنامج
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
المملكة األردنية الھاشمية
الھاتف +962796188850:
nora-elise.beck@giz.de

السيد محمد كولك
منسق المشروع
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
المملكة األردنية الھاشمية
الھاتف+ 96206586 8090 (ext. 309) :
mohammed.kolak@giz.de
www.giz.de

السيدة غيدة عناني
مؤسسة أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين
الجنسين
الجمھورية اللبنانية
ھاتف+9611283820:
فاكس+9611283821:
ghida.anani@abaadmena.org

السيدة دالل فرح
منسقة
ميناروزا
الجمھورية اللبنانية
ھاتف نقال+96170571924:
Dalal.farah2010@gmail.com

السيدة سون -يونغ يون
التحالف الدولي من أجل المرأة
نيويورك
الھاتف+ 2128676161:
yooncsw@aol.com

السيدة ريتا وھاب
منسقة
ميناروزا
الجمھورية اللبنانية
ھاتف نقال+9613723641:
rwahab@sidc-lebanon.org

السيدة صفاء العلي
منسقة مشروع
مؤسسة عامل الدولية
الجمھورية اللبنانية
الھاتف+9611317293(Ext: 31) :
ھاتف النقال+9613704822 :

السيدة جمانة مرعي
منسقة مكتب بيروت
المعھد العربي لحقوق اإلنسان
ھاتف نقال+96170959124:
joumanamerhy@yahoo.fr

السيدة عليا عواضى
مسؤولة مناصرة وإعالم

١٧

أوكسفام
الجمھورية اللبنانية
الھاتف+ 96170946993 :
AAwada@oxfam.org.uk

جيم  -الھيئات العربية
السيدة صفية طرابلسي
خبيرة في النوع اإلجتماعي
جامعة الدول العربية
جمھورية مصر العربية
الھاتف+20225750511 :
فاكس+20225740331 :
safia.trabelsi@gmail.com

السيدة إيناس مكاوي
وزير مفوض
مديرة المرأة واألسرة والطفولة
جامعة الدول العربية
جمھورية مصر العربية
الھاتف+20225750511 :
مباشر+20225777208 :
ھاتف جوال+201222139022:
فاكس+20225740331:
inasmekkawy@gmail.com

دال -الھيئات لتابعة لألمم المتحدة
السيدة سميرة التويجري
المدير اإلقليمي لھيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
جمھورية مصر العربية
الھاتف+20225165947 :
sameera.altuwaijri@unwomen.org
السيد فرنسوا فرح
مستشار تنفيذي
الجمھورية اللبنانية
ھاتف جوال+9613660488:
farah@unfpa.org

١٨

ھاء -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(
السيدة سميرة عطاQ
مديرة شعبة مركز المرأة
ھاتف٩٦١-١-٩٧٨٦٥٨ :
فاكس٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :
بريد إلكترونيatallahs@un.org :

السيدة غنوا عدرا
مستشارة لدى االسكوا
ھاتف٩٦١-١-٩٧٨٦٦٨ :
فاكس٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :
بريد إلكترونيadra@un.org :

السيدة وفاء الضيقة حمزة
مستشارة إقليمية
ھاتف961-1-978639 :
فاكس961-1-981510 :
بريد الكترونيdikahhamze@un.org :

السيدة نعيم المتوكل
مسؤولة أولى شؤون اجتماعية
ھاتف٩٦١-١-٩٧٨٤٤٦ :
فاكس٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :
بريد إلكترونيalmutawakel@un.org :

السيدة النا بيدس
مسؤولة أولى شؤون اجتماعية
ھاتف٩٦١-١-٩٧٨٦٥١ :
فاكس٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :
بريد إلكترونيbaydas@un.org :

السيدة منن حطاب
مسؤولة شؤون اجتماعية
ھاتف٩٦١-١-٩٧٨٦٥٥ :
فاكس٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :
بريد إلكترونيhattab@un.org:
السيدة جيھان راشد
مساعدة أبحاث
ھاتف٩٦١-١-٩٧٨٦٤٥ :
فاكس٩٦١-١-٩٨١٥١٠ :
بريد إلكترونيrachedj@un.org :

١٩

المرفق الثاني

قائمة الوثائق
جدول األعمال
اليوم األول :الثالثاء ٢٠١٤ /٨/١٢
٩:٣٠ – ٨:٣٠

التسجيل

١٠:٣٠ – ٩:٣٠

جلسة االفتتاح
 كلمة السيدة سميرة عطا ،Kمديرة إدارة مركز المرأة في اإلسكوا كلمة السيدة سميرة التويجري ،المديرة اإلقليمية ،ھيئة األمم المتحدة للمساواة بينالجنسين وتمكين المرأة – المكتب اإلقليمي للدول العربية
 كلمة السيدة إيناس مكاوي ،مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة في قطاعالشؤون اإلجتماعية – جامعة الدول العربية
 -تعارف وعرض أھداف ورشة العمل وجدول األعمال

١١:٠٠-١٠:٣٠

الجلسة األولى :عرض عام حول مسار التحضيرات على المستويات الدولية
واإلقليمية و الوطنية
 تقدم األمانة التنفيذية لإلسكوا عرضا موجزاً حول مسار التحضيرات علىالمستويات الدولية واإلقليمية والوطنية التي تتم حاليا ً في نطاق التقدم المحرز في
تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ً ،وضمنھا المذكرة التوجيھية
إلعداد التقارير الوطنية ،وكذلك أبرز نتائج ورشة العمل لدعم إعداد اإلستعراضات
الوطنيّة التي ن ُفذت في عمان ،المملكة األردنية الھاشمية في شباط/فبراير ،٢٠١٤
إضافة الى واقع اعداد التقارير الوطنية.
• مناقشة عامة

١١:٣٠ – ١١:٠٠

استراحة قھوة

١٣:٣٠ – ١١:٣٠

الجلسة الثانية :عروض منظمات المجتمع المدني الوطنية ):(١

٢٠

رئاسة الجلسة :السيدة سميرة التويجري
التقدم ال ُمحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في المنطقة العربيّة خالل
السنوات الخمس الماضية من وجھة نظر منظمات المجتمع المدني الوطنية ):(١
تق ّدم منظمات المجتمع المدني في ھذه الجلسة عروضا ً موجزة ) تتراوح ما بين -٧
 ١٠دقائق كح ّد أقصى ( حول التقدم ال ُمحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين
في المنطقة العربيّة خالل السنوات الخمس الماضية ،ويتّم تسليط الضوء خالل
العروض على:
أ :مساھمات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين،
وفي تحقيق اإلنجازات ذات الصلة؛
ب :أبرز العوائق والتحديات ذات األثر في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين
وانعكاساتھا على دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقدم المنشود؛
ج :األولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنھا التعجيل في تنفيذ
إعالن ومنھاج عمل بيجين في المنطقة العربية.

•

مناقشة عامة

١٤:٣٠ – ١٣:٣٠

استراحة غذاء

١٦:٠٠ – ١٤:٣٠

الجلسة الثالثة  :استكمال عروض منظمات المجتمع المدني الوطنية ):(٢
رئاسة الجلسة :السيدة إيناس مكاوي
• مناقشة عامة
ختام اليوم األول

اليوم الثانى :األربعاء ٢٠١٤/٨/١٣
١٠:٠٠ – ٩:٠٠

الجلسة الرابعة :عروض منظمات المجتمع المدني اإلقليمية:
رئاسة الجلسة :السيدة إيناس مكاوي

٢١

التقدم ال ُمحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين في المنطقة العربيّة خالل
السنوات الخمس الماضية من وجھة نظر منظمات المجتمع المدني اإلقليمية .
تقدم منظمات المجتمع المدني اإلقليمية في ھذه الجلسة عروضا ً موجزة -تتراوح ما
بين  ١٠-٧دقائق كح ّد أقصى  -حول التقدم ال ُمحرز في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل
بيجين في المنطقة العربيّة خالل السنوات الخمس الماضية ،ويتّم تسليط الضوء
خالل العروض على أولويات وتحديات العمل اإلقليمي في تنفيذ إعالن ومنھاج
عمل بيجين.
• مناقشة عامة
١٣:٠٠ – ١٠:٠٠

الجلسة الخامسة :توصيات منظمات المجتمع المدني العربية حول أبرز التحديات
واألولويات المستقبلية في تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين:
رئاسة الجلسة :السيدة وفاء الضيقة حمزة ،المستشارة االقليمية للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة في االسكوا
• مجموعات عمل بحسب مجاالت االھتمام الحاسمة اإلثني عشر
• عرض ومناقشة نتائج عمل المجموعات
• مناقشة عامة
) يتخلل الجلسة استراحة قھوة (

١٤:٠٠ – ١٣:٠٠

استراحة غذاء

١٥:٣٠ – ١٤:٠٠

الجلسة السادسة :تحديد خطوات وآليات المتابعة على المستويين الوطني
واإلقليمي:
• من المتوقع أن تناقش ھذه الجلسة الخطوات التي ستقوم بھا منظمات
المجتمع المدني واآلليات الممكن إتباعھا من أجل تنسيق الجھود
وإستكمال التوصيات الصادرة عن ورشة العمل وتحديد مسارھا في
إطار التحضيرات اإلقليمية القائمة والمرتبطة برصد التقدم المحرز في
تنفيذ إعالن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاما ً.
• مناقشة عامة

١٦:٠٠ – ١٥:٣٠

ختام ورشة العمل

٢٢

