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 رـتقري
 

 إلنمائية لأللفيةا اجتماع فريق الخبراء حول التقدم المحرز في تحقيق األهداف
 النوع االجتماعيمنظور : في منطقة اإلسكوا

 5122يناير /كانون الثاني 52-52بيروت، 
 

 زـموج
 
التقدم "اجتماعًا لفريق الخبراء حول ( اإلسكوا)عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

في بيت األمم  "النوع االجتماعيمنظور : المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا
 . 5122يناير /كانون الثاني 52و 52 يوميالمتحدة في بيروت، 

 
والنهج القائم على حقوق اإلنسان في  النوع االجتماعيج منظور ادمإكيفية لتخلل االجتماع عرض  

ضت على فريق الخبراء ُعرو.  وإعداد التقارير عنها األهداف اإلنمائية لأللفية ورصدها وتقييمهاتنفيذ 
التقدم المحرز في تطبيق األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة "عن أعدته اإلسكوا التقرير الذي مسودة 
عديالت الالزمة وستعمل اإلسكوا على إدخال الت . إلبداء رأيهم فيها" النوع االجتماعيمنظور : اإلسكوا

 .عااءإلى البلدان األ عليها قبل إرسال النسخة النهائية
 
 .االجتماعُقدمت خالل للنقاشات واالقتراحات التي موجز  وفي هذا التقرير عرٌض 
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 ةـمقدم
 
في إطار الجهود التي تبذلها األمم المتحدة لمتابعة تنفيذ المؤتمرات واالتفاقيات واإلعالنات الدولية، بما - 2

واألهداف اإلنمائية لأللفية، عقدت اإلسكوا اجتماع فريق الخبراء  المتفق عليها دوليًااألهداف اإلنمائية في ذلك 
جرى . النوع االجتماعيمنظور : حول التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا

 . 5122يناير /الثانيكانون  52و 52 يومياالجتماع في بيت األمم المتحدة في بيروت، 

 
 :وكان الهدف منه- 5
 
 عمليات تنفيذفي  النوع االجتماعيمنظور استعراض الممارسات والمنهجيات الفالى لدمج  (أ) 

 ؛وإعداد التقارير عنها ورصدها وتقييمهاية لأللفية األهداف اإلنمائ
 
ي منطقة األهداف اإلنمائية لأللفية ف تنفيذلقائم على حقوق اإلنسان في فهم كيفية دمج النهج ا (ب) 

 ؛وإعداد التقارير عنها اإلسكوا
 
التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية عن اإلسكوا الذي أعدته تقرير الاستعراض مسودة  (ج) 

 .هوإبداء الرأي في ،النوع االجتماعيمنظور : لأللفية في منطقة اإلسكوا
 

 لمقترحاتوا االستنتاجات  -أواًل
 
 :العروض بمجموعة من الشواغل والمطالب والتوصياتبعض  اختتمت النقاشات التي تلت- 3
 

 األهداف اإلنمائية لأللفية تنفيذفي عمليات  النوع االجتماعيج منظور ادمإ  -ألف
 وإعداد التقارير عنها ورصدها وتقييمها

 
حصاءات اإل مسألتي أثار ملكن عددًا كبيرًا منه صلوا عليها،نّوه المشاركون بالمعلومات القيمة التي ح- 4

وأشاروا إلى أن بعض  . على جمع البيانات تعمل تعدد الجهات داخل الحكومة الواحدة التيو ،المتناقاة
 . بداًل من نقل الحقيقة كما هي الوضعالتقارير يعطي صورة مشرقة عن 

 
 :التالية اتخاذ اإلجراءاتواقترحوا - 2
 
لتحديد الجوانب  5122 إلى ما بعد عامأللفية مؤشرات األهداف اإلنمائية لل توسيع النطاق الزمني (أ) 

 م مثاًل حيث يجب أن تركز المؤشرات على نوعية التعليم ومجاالت التخصص؛يالنوعية كما في مجال التعل
 
األهداف اإلنمائية لأللفية على المجتمعات المحلية والمؤسسات على المستوى  عن تقاريرالتوزيع  (ب) 

ن هذه التقارير هي بمثابة أدوات لصنع السياسات ويجب أن تستخدم لهذه ألات، الوطني، بما في ذلك البرلمان
تكتفي البلدان األعااء بإعداد مسودات التقارير وإرسالها بشكل دوري إلى األمم المتحدة ال ويجب أن  ؛الغاية

لسياسات على لتحديد الثغرات في وضع ا هذه التقارير أن تستخدمدولي، بل يجب ال هالوفاء بالتزاممجرد ال
 التي تراعي الفوارق بين الجنسين؛ اتالمستوى الوطني، بما في ذلك السياس

 
 من البلدان؛ بلد إضفاء الطابع الوطني على األهداف اإلنمائية لأللفية مع مراعاة خصائص كل  (ج) 
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ات على غرار ما فعلته مصر، لتسهيل جمع البيان ،في كل وزارة" تكافؤ الفرص"إنشاء وحدات  (د) 
 في عمل المؤسسات؛  المراعية للنوع االجتماعيوإدراج عمليات الميزنة  االجتماعينوع الب المتعلقة

 
لكشف التناقاات في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية على  على المستوى البلديجمع البيانات  () 

هات في شمال العراق بسبب وأشير على سبيل المثال إلى ارتفاع معدالت وفيات األم ؛المستوى دون الوطني
 .ختان اإلناث في بعض المجتمعات الكرديةممارسة 

 
 في منطقة اإلسكواعن األهداف اإلنمائية لأللفية إعداد التقارير   -باء

 النهج القائم على حقوق اإلنسان في إطار    
 
 زويدهم بمعلومات عنقوق اإلنسان لتحالسامية لألمم المتحدة لمفوضية التوجه المشاركون بالشكر إلى - 2

ولم تجر أي نقاشات بعد  . األهداف اإلنمائية لأللفيةتنفيذ ورصد النهج القائم على حقوق اإلنسان في عمليتي 
 .تأجيل الجلسة ألسباب أمنية نظرًا إلىالعرض 

 
 تحقيق األهدافالتقدم المحرز في عن استعراض مسودة تقرير اإلسكوا   -جيم

 النوع االجتماعيمنظور : في منطقة اإلسكوا اإلنمائية لأللفية       
 
 22قبل إرسالها خطيًا وتعهدوا بواقترحوا إجراء بعض التعديالت عليه  تقريرنوه المشاركون بال- 7

ومن التوصيات  . التقرير إلدراجها فين االقتراحات ن موظفو اإلسكوا الحاضروودّو . 5122فبراير /شباط
 : المشاركونوالمطالب العامة التي تقدم بها 

 
 مطبوعات اإلسكوا باللغة العربية؛كل إصدار  (أ) 
 
قات والعامالت المهاجرات في التحليل عند تقييم تنفيذ شمل الفئات المهمشة كالالجئات والمعّو (ب) 

 األهداف اإلنمائية لأللفية؛
 
ني المزيد من ضمان إعطاء مؤسسات األمم المتحدة والجهات األكاديمية ومنظمات المجتمع المد (ج) 

 األهمية للدراسات النوعية؛
 
كوحدة  وليس)صورة المنطقة بكافة اختالفاتها تنقل بدقة تقارير األمم المتحدة أن التأكد من  (د) 

 التوصيات المتعلقة بالسياسات؛ صالحيةمدى الدراسات وجودة تؤثر على  هذه التقارير نأل( متجانسة
 
في عمليتي  النوع االجتماعيلبلدان األعااء على إدراج منظور لبناء قدرات االتقرير استخدام  () 

 .ها، وربط هذا النشاط بالبعثات العملية إلى البلدان األعااءإعداد التقارير عناألهداف اإلنمائية لأللفية و تنفيذ
 

 مواضيع النقاش  -ثانيًا
 
تال كل جلسة و . ل األعمالبنود جدوفي اإلسكوا، رئيسة مركز المرأة  ،استعرضت السيدة عفاف عمر- 8

أما  . عام حول القاايا التي أثيرت، وتبادل المشاركون المالحظات ووجهات النظر واالقتراحات نقاٌش
 :فكانتللجلسات مواضيع الرئيسية ال

 



-5- 

 هداف اإلنمائية لأللفيةاأل تنفيذفي عمليات  النوع االجتماعيج منظور ادمإ  -ألف
 ير عنهاوإعداد التقار ورصدها وتقييمها

 
جدول األعمال، قدمت السيدة رانية الجزائري من مركز المرأة في اإلسكوا عرضًا حول إقرار بعد - 9

األهداف اإلنمائية لأللفية  تنفيذفي عمليات  النوع االجتماعيالممارسات والمنهجيات الفالى لدمج منظور 
 .وإعداد التقارير عنها ورصدها وتقييمها

 
 النوع االجتماعيباإلشارة إلى النقد الذي يوجهه الخبراء في قاايا ائري عرضها بدأت السيدة الجزو- 21

في أهدافها  النوع االجتماعيفشلها في إدراج عنصر ل 5111إلى األهداف اإلنمائية لأللفية منذ اعتمادها في عام 
ت الغاية من الهدف المساواة بين الجنسين في هدٍف واحد، انحصر حصرفباإلضافة إلى  . وغاياتها ومؤشراتها

، بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي ،تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالقاضي ب ،3
هذه ف . 5122، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 5112ذلك بحلول عام  تحقيقويفال 

الجنسين ال يمكن أن تتحقق إال في حال تمكين المرأة في مجاالت الحياة واقعًا مفاده أن المساواة بين تغفل الغاية 
وفي البلدان العربية حيث تحققت تقريبًا المساواة بين الجنسين على  . االقتصادية واالجتماعية والسياسية كافة

مالئم في  على نحو هاتمثيلفي مجال التعليم في زيادة مستوى االلتحاق بالمدارس، لم ينعكس تمكين المرأة 
القوى العاملة وفي الحكومة، مما يعني أن تكافؤ الجنسين في التعليم قد ال يؤدي بالارورة إلى تمكين المرأة 

 . على الصعيدين االقتصادي والسياسي
 

عدم المساواة بين الجنسين إال من خالل حاالت واعتبرت السيدة الجزائري أنه ال يمكن القااء على - 22
والمساواة بين  . في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية األخرى نهج متكامل يساهم

، من تحسين الصحة ومكافحة األمراض، إلى األهداف اإلنمائية لأللفيةيقعان في صلب الجنسين وتمكين المرأة 
يادة الحصول على المياه القااء على الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم وتخفيض معدل وفيات األطفال، وز

، بما فيها 5112عام في وبناًء على ذلك، قام عدد من وكاالت األمم المتحدة  . االستدامة البيئية ضمانالمأمونة و
كل هدف تحقيق صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة باعتماد نهج قائم على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

كل مؤخرًا فريق عمل تابع لألمم كما ُش . في األهداف الثمانية كلها جتماعيالنوع االعلى حدة لدمج منظور 
مؤشرات إضافية يمكنها كشف الفجوة في  لوضعالمتحدة بشأن الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية 

 . نهماالفوارق بيفي مجاالت عدة، ومن ثم اقتراح السياسات المالئمة التي تراعي  النوع االجتماعيقاايا 
 

في  الكامنة النوع االجتماعيوفي العرض الذي قدمته السيدة الجزائري، سلطت الاوء على قاايا - 25
د نهج متعدد األبعاد لتخفيف ااعتموتجاوز التحديد الشائع للفقر فأشارت إلى ضرورة ، كلها األهداف الثمانية

وركزت على  . والتمكين ،قدرة، واألمنوطأته، يأخذ في االعتبار عوامل النمو االقتصادي، والفرص، وال
عالقات قوة، باإلضافة إلى التوزيع ما تنطوي عليه هذه األسر من الحاجة إلى تحليل ديناميات األسر المعيشية و

 البعد المتعلقواعتبرت أن على البلدان األعااء تحديد  . غير المتكافئ للموارد في المجالين الخاص والعام
األهداف الثمانية لوضع سياسات مالئمة تؤدي إلى تحقيق األهداف كل من في  عيالنوع االجتماقاايا ب

لرفع  النوع االجتماعيأن اعتماد سياسة بسيطة تراعي قاايا إلى  على سبيل المثالأشارت و . اإلنمائية لأللفية
يض معدل وفيات ، وتخف(2الهدف )تخفيض معدل الوفيات النفاسية يمكن أن يؤدي إلى الحد األدنى لسن الزواج 

، من (5الهدف )، والمساهمة بشكٍل مباشر في تحقيق الهدفين اآلخرين المتعلقين بالتعليم (4الهدف )األطفال 
 (. 3الهدف )خالل تخفيض معدل توقف المراهقين عن الدراسة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
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بصكوك لم يتم ربطها األهداف اإلنمائية لأللفية  أنى جزائري عرضها باإلشارة إلالواختتمت السيدة - 23
وآليات وعمليات دولية أخرى كاتفاقية القااء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعالن ومنهاج عمل 

استخدام اتفاقية القااء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( أ: )وفي هذا اإلطار، ينبغي القيام بما يلي . بيجين
األهداف  تنطوي عليهاوالتي  النوع االجتماعيفهم الشواغل المتعلقة بقاايا لومنهاج عمل بيجين  وإعالن

االتفاقية اعتماد المؤشرات التي تراعي الفوارق بين الجنسين المحددة سابقًا لدعم ( ب)اإلنمائية لأللفية؛ 
التقارير الوطنية عن األهداف  عند إعداد النوع االجتماعيقاايا في خبراء الالتشاور مع ( ج)؛ والمنهاج

لى المعلومات التي تتوفر في التقارير الوطنية حول االتفاقية، والتقارير البديلة التي إاد ستناإلنمائية لأللفية واال
سنوات  21سنوات و 2مؤتمر بيجين بعد ماي متابعة مقررات تعدها المنظمات غير الحكومية، وتقارير تقييم 

 . التقارير الوطنية عن األهداف اإلنمائية لأللفيةفي إطار إعداد  لحالة كل بلد إلجراء تحليل ،سنة 22و
 

 نمائية لأللفية في منطقة اإلسكوااألهداف اإل إعداد التقارير عن  -باء
 قائم على حقوق اإلنسانالنهج الفي إطار 

 
سان، وشرح كيفية دمج إلنلحقوق ا ة لألمم المتحدةالسامي يةرونو ديتال من المفوضقدم الجلسة السيد - 24

 . وإعداد التقارير عنهااألهداف اإلنمائية لأللفية  تنفيذقائم على حقوق اإلنسان في عمليتي النهج ال
 

عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف  إعداد التقارير، عند إلى ضرورة االستنادالسيد ديتال وأشار - 22
دنى من معايير حقوق اإلنسان المكرسة في الصكوك الدولية األحد الإلى  اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا،

على غرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
قائم على النهج الوينبغي في هذا اإلطار أن يؤدي دمج  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوالعهد الدولي 

 . عن الفئات المهمشة والمستبعدةاالستعالم حقوق اإلنسان في األهداف الثمانية إلى حث صانعي القرار على 
في المائة  91معدل االلتحاق بالمدارس في التعليم االبتدائي يبلغ  ففي مجال التعليم على سبيل المثال، إذا تبين أن
 . العشرة في المائة المتبقيةالتحاق لسياسات التحقق من سبب عدم في بلد ما من البلدان األعااء، على صانعي ا

وضعهم القانوني أو الجسدي كأن يكونوا ب المتعلقإلى شكل من أشكال التمييز عدم التحاقهم فقد يعود سبب 
 . الجئين أو أقليات أو معّوقين

 
لطفل وإعالن األمم المتحدة بعد استعراض الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كاتفاقية حقوق او- 22

في إطار تطبيق األهداف اإلنمائية لأللفية، شدد السيد ديتال على ضرورة ( 2982)الخاص بالحق في التنمية 
فعند التطرق مثاًل إلى  . التوفيق بين احتياجات المستفيدين من األهداف اإلنمائية لأللفية ومعايير حقوق اإلنسان

، على صانعي 5151بيئية وتخفيض عدد سكان األحياء الفقيرة بحلول عام الهدف المتعلق باالستدامة ال
سيما الحق في السكن الالئق  تماشي سياساتهم مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال واامنأن يالسياسات 

 . ومنع اإلخالء غير القانوني
 

نمائية لأللفية إلى اللغة العربية ضرورة ترجمة التقارير عن األهداف اإل في الختامالسيد ديتال  وأكد- 27
تشكل أداًة لصنع ألنها  اتواعتبر أنه ينبغي مناقشتها في البرلمان . لتكون بمتناول مؤسسات المجتمع المدني

 .السياسات ال مثيل لها في تحديد الفجوات في التشريع
 

 التقدم المحرز في تحقيق األهدافعن استعراض مسودة تقرير اإلسكوا   -جيم
 النوع االجتماعيمنظور : اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا     

 
 .س الجلسة السيد أديب نعمة، المستشار اإلقليمي لإلسكوا فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفيةترأ- 28
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التقدم المحرز في تحقيق األهداف  عني أعده ذالالتقرير عرض السيد عبد العزيز فرح مسودة و- 29
في هي المساواة بين الجنسين قاية وقال إن  . النوع االجتماعيمنظور : لأللفية في منطقة اإلسكوااإلنمائية 

وتكلم عن عدد من العوامل البنيوية التي تحدد السياسات االجتماعية  . لفيةاألهداف اإلنمائية لأل جميع صلب
المساواة بين الجنسين لمبذولة لتحقيق الجهود اير على نتائج بر كيثأت ولهاالثقافية والسياسية واالقتصادية و

 .وتمكين المرأة في منطقة اإلسكوا
 

عملية تحديد مستويات هذه النتائج واتجاهاتها على  ًامباشر ًالبعض هذه العوامل تأثيرأضاف أن و- 51
غير  ًارتأثيبعاها اآلخر ل، و(كالسياسات والبرامج االقتصادية واالجتماعية التي تراعي الفوارق بين الجنسين)

دة للمساواة بين الجنسين وينتج العديد من هذه العوامل المحِد(.  من خالل المعايير االجتماعية والتقاليد)مباشر 
ينشأ بينما ؛ ر المناخكالحروب والنزاعات والعولمة والركود االقتصادي العالمي وتغّي عن ظروف خارجية

سياسية وتشريعية وتنظيمية وإجراءات واستجابات ات عملينتيجة ما يجري من في الداخل  ذه العوامله بعض
اإلصالحات والسياسات السكانية واإلنمائية، )قاايا التنمية البشرية في نطاقها الواسع ب تتعلقومعيارية 

 (.قاايا حقوق اإلنسانالرشيدة، وإرساء الديمقراطية، والحوكمة واالقتصادية واإلدارية، 
 

 نطقة العربية ال تزال تعاني من عدم اتخاذ مواقف متسقة ومتماسكة وشدد السيد فرح على أن الم- 52
ستراتيجيات استباقية اسياسات أو  تاعتمد أنها بلدانعدة  فقد أعلنت . بالنوع االجتماعيمن القاايا المتعلقة 

فرص العمل أهمية زيادة  لكنها أغفلتفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من خالل تحسين تعليم الفتيات مثاًل، 
 للنساء 

التقدم السريع في بناء  حاالتبعض أخرى قت بلدان ووّث . وربط قدراتهن بالتنمية المجتمعية بشكل عام
 واصلت تسجيل اإلخفاقات في مجاالت تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المؤسسات الوطنية، غير أنها 

توقفت بعض وعلى سبيل المثال،  . جتماعيوالسلوك االواألنظمة، المرأة هي التشريعات، والقوانين، 
سن قانون لهذه لضرورة أن ال ببداًل من ذلك البرلمانات عن الدعوة إلى تحديد حد أدنى لسن الزواج، محتجًة 

 . الغاية
 

سيما أن  وأشار السيد فرح إلى أن األهداف اإلنمائية لأللفية تعطي أهمية خاصة لقاية الصحة، وال- 55
، (تحسين الصحة النفاسية) 2، والهدف (تخفيض معدل وفيات األطفال) 4الهدف : بهاط مباشرًة ها ترتبأربعة من
  7، والهدف (اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية) 2والهدف 

تمرار على مياه تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باسبما في ذلك كفالة االستدامة البيئية )
القااء على الفقر ) 2الهدف : ويرتبط هدفان آخران ارتباطًا شديدًا بالصحة هما (. الشرب المأمونة إلى النصف

وللهدفين المتبقيين تأثير مباشر على  (. إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية) 8والهدف ( المدقع والجوع
 (. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) 3والهدف ( ئيتحقيق تعميم التعليم االبتدا) 5الهدف : الصحة

 . وفي هذا اإلطار، تتخطى مسألة صحة المرأة حدود الهدف وتتحول إلى حٍق إنسانٍي فردّي
 

ضعف ( أ: )الصحية في المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة النظمى السيد فرح أن غالبية أور- 53
نماذج الرعاية تركيز ( ج)من األمراض المعدية؛ الصحة على زيادة المخاطر ( ب) القدرات المهنية والتمويل؛

 الترابط  عدم وجود( د)؛ والتثقيف على عالج المرض بداًل من التركيز على خدمات الوقاية والرعاية
كثر الفئات ضعفًا في ألسيما  فوائد صحية غير مباشرة وال يؤدي إلىمن شأنه أن الذي  ،بين القطاعات
عدم القدرة تقبلها وعدم الوصول إلى الخدمات ومواطن ضعف متأصلة تتعلق بعدم إمكانية ( )المجتمعات؛ 

 .ثمنهادفع  على
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النوع وبعد عرض لمحة عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف الثمانية من منظور يراعي قاايا - 54
عن األهداف اإلنمائية لأللفية، إعداد التقارير ب، ركز السيد فرح على بعض القيود العامة المتعلقة  االجتماعي

الغموض في عدد كبير من ( ب)لقياس؛ لجمع البيانات وتقنيات لوطرق موحدة  تعريفات وجودعدم ( أ: )وهي
نظم المعلومات ضعف وتجزئة ( ج)الفرد؛  أماألسرة المعيشية  أمالمجتمع  :التحليل ةالمؤشرات وفي تحديد وحد

عن الفقر بيانات الالنقص في ( د)ات المنطقة ال تستثمر بما فيه الكفاية في هذا القطاع؛ مما يدل على أن حكوم
النوع حسب  النقص في البيانات المتعلقة بالدخل( )؛ الحد منهسالسل زمنية، مما يعوق تتبع عملية وفق 

عن فقر التقارير الية تحديد قدرات المرأة أو الرجل، مما يحد من فع، وعدم قدرة هذا المؤشر على االجتماعي
 .الدخل من وجهة نظر تراعي الفوارق بين الجنسين

 
، لتحديث التقريروتال العرض نقاش عّلق فيه المشاركون على البيانات المتعلقة بالبلدان المذكورة في - 52

لمذكورة واتغيير المعلومات المتعلقة بها وطلب بعض البلدان  . وتصحيح أي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة
ووافق المشاركون على إرسال تعليقاتهم خطيًا كي يدرجها  . الجداول والفقرات أو إضافة تفاصيل إليها في

 . للتقريرالنهائية الصيغة موظفو اإلسكوا الحقًا في 
 

 الجلسة الختامية -دال
 

 .هم القيمةوفي نهاية االجتماع، شكرت السيدة عفاف عمر الخبراء ومنظمي االجتماع على مشاركت- 52
 

 تنظيم األعمال  -ثالثًا
 

 الزمان والمكان  -ألف
 

 .في بيت األمم المتحدة في بيروت 5122يناير /كانون الثاني 52و 52يومي ُعقد االجتماع - 57
 

 االفتتاح  -باء
 

كلمة االفتتاح فرحبت بالخبراء والمشاركين في اإلسكوا، المرأة مركز رئيسة  ،ألقت السيدة عفاف عمر- 58
وإعداد التقارير األهداف اإلنمائية لأللفية  تنفيذفي عمليتي  النوع االجتماعيج منظور ادمإوشددت على أهمية 

 وتوجهت . الصكوك الدولية المشار إليها فيبالحد األدنى من المعايير وركزت على ضرورة االلتزام  . عنها
التقدم عن اإلسكوا  التقرير الذي أعدتهدة مسو بشأنالمشاركين على إبداء وجهات نظرهم  بالشكر المسبق من

، واعتبرت أن النوع االجتماعيمنظور : المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا
 . هذا التقرير إسهاماتهم تغني

 
 .وتمنت لالجتماع النجاح وللمشاركين حسن اإلقامة في لبنان- 59

 
 الحضور  -جيم

 
لمرأة في البلدان األعااء، وخبراء المعنية بالنهوض باالوطنية اآلليات اع خبراء من االجتمشارك في - 31

 . وفي المرفق بهذا التقرير قائمة بأسماء المشاركين . في مجال دمج قاايا المرأة في السياسات اإلنمائية
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 جدول األعمال  -دال
 

 :جدول األعمال من البنود التاليةتألف - 32
 
 .االفتتاح- 2 
 
 .جدول األعمالإقرار - 5 
 
 .تنظيم األعمال المقترح- 3 
 
، األهداف اإلنمائية لأللفية، ورصدها، وتقييمها تنفيذفي عمليات  النوع االجتماعيج منظور ادمإ- 4 

 .وإعداد التقارير عنها
 
ق قائم على حقوفي منطقة اإلسكوا في إطار نهج  عن األهداف اإلنمائية لأللفيةإعداد التقارير- 2 

 .اإلنسان
 
التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في عن مسودة تقرير اإلسكوا استعراض - 2 

 .النوع االجتماعيمنظور : منطقة اإلسكوا
 
 .جلسة الختام- 7 
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 )*(المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 البلدان األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 ى خارالسيدة أسم
 ةالعام ةاألمين

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
 925-2-2249494: هاتف

 9251-777-933332: هاتف نقال
 925-2-2249492: فاكس
 asmakhader@johud.org.jo: لكترونيإبريد 

 
 العربية المتحدة اإلمارات

 
 ريالسيد محمد المنصو

 مستشار
 االتحاد النسائي العام

 971-2-4475333: هاتف
 971-53-4867977: هاتف نقال

 971-7-2662663: فاكس
 m.mansour@uaeu.ac.ae : لكترونيإبريد 

 
 مملكة البحرين

 
 السيدة بهيجة الديلمي

 األمين العام ةمعاون
 المجلس األعلى للمرأة

 973-27427251: هاتف
 973-39229222: هاتف نقال

 973-27422918: فاكس
 bahijaa@gmail.com: لكترونيإبريد 

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 السيدة ضحى خدام

 شؤون النوع االجتماعي ةمنسق
 سرةالهئية السورية لشؤون األ

 923-944-371952: هاتف نقال
 923-22-2253922: فاكس
 duhakhaddam@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 
 

 جمهورية السودان
 

 السيدة ست النفر بادي
 ةعامال ةميناأل

 المجلس األعلى للسكان
 549-283-743453: هاتف

 549-25391257: هاتف نقال
 549-283-743454: فاكس

 sittbadi@yahoo.com: لكترونيإد بري
 

 جمهورية العراق
 

 السيد قاسم جاسم
 مستشار

 وزارة الدولة لشؤون المرأة
 924-17915827272: هاتف نقال

 eastkarada@yahoo.com: لكترونيإبريد 
 

 فلسطين
 
 لسيد أمين عاصيا

 رئيس قسم األبحاث
 وزارة شؤون المرأة

 971-5-5453322: هاتف
 971-299-998972: هاتف نقال

 971-5-5455272: فاكس
 amein0003@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة عيدة نعمان

 دراساتبحاث والرئيسة لجنة األ
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 2522مقسم  9222-822422: هاتف
 anaaman@lau.edu.lb: لكترونيإبريد 

 
 
 
 
 
 

_________________ 

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني*(  ) 
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 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة صفاء الباز
 قليميمديرة مركز التدريب اإل

 عاو في المجلس القومي للمرأة
 515-52822922: هاتف

 515-1253222582: هاتف نقال
 515-52852852: فاكس
 rct@rct.edu.eg: لكترونيإبريد 

 
 السيدة هناء رفعت

 ةعامال ةمديرال
 المجلس القومي للمرأة

 515-52472222: هاتف
 515-1212225224 :هاتف نقال

 515-52742292: فاكس
 

 ربية السعوديةالمملكة الع
 

 السيد بندر بن عبد العزيز الويلي
 وكيل وزارة التخطيط

 وزارة التخطيط
 wayly@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 السيد عبد اهلل المرواني
 بحاثرئيس قسم األ

 وزارة التخطيط
 922-212-538594: هاتف نقال

 amarwani@planning.gov.sa: لكترونيإبريد 
 

 العزيز العتيق السيد عبد
 وزارة الشؤون االجتماعية

 922-224499199: هاتف نقال
 m30300@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 السيدة هناء هويدي

 نماءاإلمدير عام 
 لجنة شؤون المرأة

 927-2-475234: هاتف
 927-2732379221: هاتف نقال

 927-2-413229: فاكس
 hana_hw@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 

 

 لخبراءا  -باء

 
 السيد عبد العزيز فرح

 925-777-322852: هاتف
 azizmay27@yahoo.com   : لكترونيإبريد 

 السيد رينو ديتال
 922-71-229317: هاتف
rdetalle@ohchr.org : لكترونيإبريد 

 
 الجهة المنظمة  -جيم

 
 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 السيدة عفاف عمر

 رئيسة مركز المرأة
 922-2-978759: هاتف
 922-2-982221: فاكس

 omer1@un.org: بريد إلكتروني
 
 
 
 
 
 

 السيدة رانيا الجزائري 

 مسؤولة شؤون اجتماعية

 مركز المرأة
 922-2-978722: هاتف
 922-2-982221: فاكس

 jazairi@un.org-al: بريد إلكتروني
 

 السيدة كارال موسى
 بحاثأمساعدة 

 مركز المرأة
 922-2-978738: هاتف
 922-2-982221: فاكس

moussa1@un.org: بريد إلكتروني
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