
اء لمراجعة التقرير اإلقليمي حول الت قدم اجتماع فريق الخبر
ي تنفيذ 

 
ن يعش  إعالن ومنهاج عمل بيجي   بعد خمسة و المحرز ف

 
 
عاما

2019سبتمبر /أيلول26و 25
وت-بيت األمم المتحدة  بب 
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العرضهدف 

  المجتمعمنظماتوانخراطالتشاوريةاللقاءاتلمسار عرض•
  المدن 

 
جعةمراعمليةف

  المحرز التقدم
 
ينخمسةبعد بيجي   عملومنهاجاعلنتنفيذ ف عاماوعشر

  توصياتللعرض•
  المجتمعبهاخرجالت 

المدن 
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استشارة إقليمية 

اكة،(اإلسكوا)آسيالغرن   واالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةعقدت• المكتبمعبالشر
المرأةوتمكي   ي   الجنسبي   للمساواةالمتحدةاألمملهيئةالتابعالعربيةللدولاإلقليم  

التعاونوبالعربية،المرأةومنظمةالعربيةالدولوجامعة(للمرأةالمتحدةاألممهيئة)
نعوالمعلوماتللبحثالدنمارك  والمركز اإلنسانلحقوقالدنمارك  المعهد مع

ي معالمجتلمنظماتإقليميةاستشارات،(كفينفو)والتنوعوالمساواةالجندر 
 
المدن

  اإلنسانلحقوقالوطنيةوالهيئات
 
  ز المحر التقدمحولالعربيةالمنطقةف

 
تنفيذ ف

ينخمسةبعد بيجي   عملومنهاجإعالن  وعشر
 
  عاما

 
وت،ف 17إىل16منبي 

.2019أبريل/نيسان
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ات /المشاركون

  المجتمعمنظماتعنوممثالتممثلون•
لحقوقالوطنيةالمؤسساتوعنالمدن 

  اإلنسان
 
مان،والعراق،وتونس،األردن،منكلف

ُ
،وع ومرص،يا،وليبولبنان،وفلسطي  

اتاءخي  إىلباإلضافةالمعنية،واإلقليميةالدوليةالمنظماتوعنواليمن،والمغرب وخبي 
.إقليميي   

تشاريةاسصفةللمنظمةيكونانأهمها المشاركةالمنظماتالختيارمعايي  عدةوضعت•
  
 
،االقتصاديالمجلسف .إقليم  بعد ذو عملها يكونواناالجتماع 
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أهداف االستشارات اإلقليمية

  المُحرز التقدماضستعر ا•
 
  بيجي   عملومنهاجإعالنتنفيذ ف

 
العربيةطقةالمنف

  المجتمعمنظماتنظر وجهةمنالماضيةالخمسالسنواتخالل
المدن 

اإلنسانلحقوقالوطنيةوالمؤسسات

  المنظماتهذهمساهماتعىلالضوءتسليط•
 
،لعمومنهاجإعالنتنفيذ ف بيجي  

  
 
ديد وتحوالتحديات،العوائقأبرز وتحديد الصلةذاتاإلنجازاتتحقيقوف

.المستقبليةوالرؤىاألولويات

بتوصياتالخروج•
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ت من المجتمع المدني/حول رؤى المشاركون

  المجتمعلعبهالذيالقويلدور ااىلاإلشارة•
  المدن 

 
للمؤتمر اتالتحضي  ف

.الوقتمعالدور هذا تقلصوإىل،1995عامالمرأةحولالرابعالعالم  
وميةحكمراجعةه  لبيجي   الدوريةالمراجعةأنإىلالمشاركونأشار كما 

.الظلتقارير إلعداد واضحةقنواتفيها تغيب
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منهجية العمل خالل االستشارة

أوراق عمل حول االبعاد الستة 

نقاش لألبعاد الستة

التوصيات 
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1-اإلقليميةاالستشارةخاللالنقاشاتمنبعض
  التنميةعمليةتباطؤوالمشاركاتالمشاركونلحظ•

 
التحدياتبببسالعربيةالمنطقةف

  االقتصاديةوالصعوبات
  الدولبها تمر الت 

العملفرصوعىلاإلنتاجعىلتؤثر والت 
االقتصاديوالنمو رسعةوعىل

  وخاصةوالصحةالتعليمعىلللحروبالسلت   األثر •
 
  اللجوءمخيماتف

 
المناطقوف

اءعىلاإلنفاقنمو و المهمشة، يةاالجتماعوالحمايةالخدماتحسابعىلالسالحرسر
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2-اإلقليميةاالستشارةخاللالنقاشاتمنبعض

  ضعف•
  الشموليةالمقاربةتبت 

 
؛الحمائيةالقواني   إقرارعمليةف

؛العدالةاىلوالوصولاالنتصافآلياتمستوىعىلمشكالت•

  التحديات•
،جنسي   البي   المساواةلمنظور المراعيةالمؤسساتهذهجهاتو الت 

ية،الماليةالموارد ومحدوديةالقدرات،بناءإىلوالحاجة اتآليوغيابوالبشر
الجنسحسبالمصنفةواالحصاءاتالمعلوماتوغيابوالمحاسبة،المساءلة
كيب ؛فعىل  غيي  تاحداثعىلقدرتها منيحد الذيالمؤسساتلهذهالهيكىل  والي 
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3-بعض من النقاشات خالل االستشارة اإلقليمية
  النساءدور أن•

 
عمهتدوالذيالنسويالضغطفريقضمنزالما المفاوضاتف

ا؛وائمهقوضمنالدولةمستوىعىليكونأنإىلبعد يصللمولكنالمتحدةاألمم

؛للمرأةوطنيةلخططالدولجميعتطوير عدم•

  التغيي  أثار منللتخفيفاالستعداداتان•
تتجاهلزالتما ومواكبتها المناخ 

،بي   المساواةقضايا   يؤثر سوفمما الجنسي  
 
المرجوةدافاألهتحقيقعىلسلبا

  
 
؛وحمايتها البيئةقضايا ف

.البياناتوجود ضعف•
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السياق الدولي والتشريعات: التوصيات

الجنائيةللمحكمةروما نظامضمنها ومنالدوليةللمواثيقالدولانضمام•
  الدوليةالمعايي  واستخدام

 
  الجنسيةبالجرائمالخاصةالتحقيقاتف

 
حاالت ف

اع؛ الي  

وتوكولإىلواالنضمام"سيداو"اتفاقيةعنالتحفظاترفع• الملحقارياالختيالي 
بها؛

يعاتتعديل• لحقوقةالدوليوالمعايي  االتفاقياتمعلمواءمتها الوطنيةالتشر
  التناقضاتوإزالةاإلنسان

 
.عارضهاتوعدماتساقها لضمانالوطنيةالقواني   ف
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على المستوى التشريعي: التوصيات

ومعايي  يةالدولللمعايي  وفقا المساواةلتحقيقالشخصيةاألحوالقواني   وتطوير تعديل•
  التوازنتحقيقيضمنوبما الجنسي   بي   للمساواةأساس  كمدخلاإلنسانحقوق

 
عالقاتف

  والنساءالرجالبي   القوة
 
  والسلطةاألدوار ف

 
والعامة؛الخاصةالحياةف

•  
يعاتتبت  سيما ال عنفالونتائجأسبابلمعالجةالالزمةالخدماتوتوفي  والتدابي  التشر

اعخاللالمرأةتواجههالذيالجنس  العنف افوكما الي   ربحكجريمةالعنفبهذا االعي 
العقاب؛منإفالتهموعدمالمعتدينومحاسبة

يةالنصوصإلغاء•   التميي  
 
  والقواني   الدساتي  ف

ممارسةمنمنعهنو النساءإقصاءشأنها منالت 
  دورهن
 
  واإلجراءاتالتدابي  واتخاذ المجتمعف

؛الجنسي   بي   المساواةتضمنالت 
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على مستوى المؤسسات والخطط: التوصيات 

وإدماج.ي   الجنسبي   المساواةوتحقيقالتميي   عىلبالقضاءخاصةوطنيةخططوضع•
  الجنسي   بي   المساواة

 
انياتوتوفي  الوطنيةالخططكافةف ور المي   إلنفاذ يةالرص 

اتيجيات للعدالة؛المرأةوصولوضمانوالتدابي  والقواني   االسي 

  دورها وتعزيز اإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسساتاستقالليةضمان•
 
قوقححمايةف

  المستوىعىلوالفتياتالنساء
؛واإلقليم  الوطت  والدوىل 

مؤسساتبي   و بينها التكاملومراعاةالمرأةبأوضاعللنهوضالوطنيةاآللياتقدراتتعزيز •
  المجتمع

يةالماليةالموارد اىلوالوصولالرصد عىلوقدرتها المدن  منمكينها لتوالبشر
بدورها؛القيام
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المرأة واالمن والسالم: التوصيات
اك•   النساءإرسر

 
  واألطرافالدوليةوالمنظماتالدولمساراتكافةف

 
اعحاالت ف للتأكيد عىلالي  

  جوهريدور للنساءأنعىل
 
  اإلعمار وإعادةالسالمبناءف

 
المفاوضات؛وف

اماتهللوفاءالدوىل  المجتمعدعوة•   والفتياتللنساءالحمايةوتقديمبالي  
 
  األر ف

الفلسطينيةاض 
حد ووضعيةاألساسلحقوقهناإلرسائيىل  االحتاللانتهاكاتلوقفوالضغطالمحتلةوالعربية
النساء؛لمعاناة

اعاتخاللسواءالالحقةوالقرارات1325لتنفيذوطنيةخططوضععىلالدولحث•   أو الي  
 
ف

لتنفيذها؛الالزمةالموازناتوتوفي  السالممراحل

الجرائمإغفالوعدمالجنسي   بي   المساواةمقارباتاالنتقاليةالعدالةمساراتكافةتضمي   •
  واالنتهاكات

والفتيات؛النساءطالتالت 

ورة• اكض    المرأةإرسر
 
  الجنسي   بي   المساواةومراعاةالرسميةالسالمعملياتبناءف

 
برامجف

اعاتانتهاءبعد اإلعمار إعادةوترتيبات إىلجئاتوالال للنازحاتآمنةعودةوضمانالمسلحةالي  
  وإدماجهناألصليةمجتمعاتهن

 
.المجتمعف
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دور المجتمع المدني: التوصيات

للعمليةوالحر المساحةإلتاحةالنسويةوالدفاعيةالحقوقيةالمنظماتعنالقيود رفع•
والتفقي  يي   التمعىلوالقضاءالمساواةلتحقيقوالفتاةالمرأةحقوقانتهاكاترصد عىل

؛بي   لألدوار المتساو غي  والتقسيم الجنسي  

  عىلالدولتشجيع•
نسان؛اإل حقوقعنوالمدافعي   للمدافعاتحمايةتدابي  تبت 
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ةالمشاركة السياسية واالقتصادي: التوصيات

•  
المجتمعئاتفبي   والمساواةالعدالةوتحققالمشاركةتعزز إصالحيةاقتصاديةبرامجتبت 

  تميي   بدون
وإيجاد تصاديةاالقالفرصاىلللوصولللنساءالسبلوتوفر الجنسعىلمبت 

لتطبيقها؛اآلليات

ورةعىلالتأكيد •   الرئيسيةالمسؤوليةالدولتحملض 
 
ايةوالحمالخدماتتقديمف

؛بي   للمساواةمراعيةتنمويةحقوقيةمقاربةضمناالجتماعية الجنسي  

  القيميةالمعايي  توضحوتدابي  تنظيميةآلياتخلق•
  اإلعالميةلالوسائتوظفها الت 

 
عرضها ف

والرجل؛للمرأةالنمطيةاالجتماعيةلألدوار 

  للمرأةالكاملةالمشاركةأهميةعىلالتأكيد •
 
  المجاالت كافةف

 
المعينةسواءالمناصبكافةوف

  المستوىعىلالمنتخبةأو 
عىلالمستندةوالعربيةالعالميةبالتجاربواألخذ والمحىل  الوطت 

المناصفة؛مبدأ 
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البيئة : التوصيات

  الجنسي   بي   المساواةمفهومدمجمراعاة•
 
العدالةبالخاصةالسياساتف

اكسالجنأساسعىلالمصنفةالبياناتوتحليلونشر وجمعالمناخية وارسر
  النساء

 
  بالتغي  الخاصةوالمفاوضاتالتخطيطف

التعاملفيةوكيالمناخ 
حدوثها؛وبعد قبلالطبيعيةالكوارثمع

الهيكىل  تميي   العىلبالقضاءالكفيلةالتدابي  كلاتخاذ عىلالدولتشجيع•
  الجنسأساسعىلالقائموالعنف

 
الرسميةوالمؤسساتالسياسيةاألطر ف

.واالجتماعيةالثقافيةوالبت  



شكرا ً


