ورشة عمل إقليمية حول
المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ
إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما
 16 - 15كانون الثاني /يناير 2019
بيت األمم المتحدة  -بيروت

الجلسة الثانية:
المراجعة الوطنية الشاملة

أهداف الجلسة
المشاركين والمشاركات على دراية بالمبادئ العامة المتعلقة بالمراجعات الوطنية
الشاملة ،وبكيفية االستفادة من تجارب عمليات رفع التقارير الوطنية األخرى
مثل التقارير الوطنية الدورية الى اآلليات الدولية لحقوق االنسان والمراجعة
الطوعية الوطنية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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التقاطع مع النظام الدولي لحقوق االنسان
ميثاق األمم المتحدة 1945

اإلعالن العالمي لحقوق

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية 1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية 1966
األشخاص
ذوي
اإلعاقة
2006

االختفاء
القسري
2006

العمال
المهاجرين
1990

اإلنسان 1948

حقوق
الطفل
1989

مناهضة
التعذيب
1984

التمييز
ضد المرأة

1979

التمييز
العنصري
1966

إعالنات ،لوائح ،مجموعة المبادئ ،القواعد الدنيا ،قرارات والتعليقات العامة من قبل األﺠﻬﺯﺓ التعاقدية
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التقاطع مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان (ذات الصلة)

آليات غير تعاقدية
االستعراض الدوري الشامل

لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة

لجنة العمال المهاجرين

لجنة حقوق الطفل

لجنة اتفاقية المرأة

لجنة القضاء على التمييز
العنصري

لجنة الحقوق االقتصادية
واالجتماعية

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
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آليات تعاقدية (هيئات معاهدات)
(أمثلة)

التقاطع مع االستعراض الطوعي الوطني حول تنفيذ خطة عام
 2030للتنمية المستدامة
االستعراض الطوعي الوطني هو:
▪ جزء من إطار المتابعة واالستعراض لخطة التنمية المستدامة لعام 2030
تضطلع بها كل الدول.
▪ أداة لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام  2030وتخطيط السياسات
والهياكل والعمليات المالئمة لتحقيق أهداف التنمية.
▪ منصة للشراكات وإشراك أصحاب المصلحة.
▪ آلية لتبادل الخبرات ،بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة
▪ فرصة لتسليط الضوء على األولويات اإلنمائية للبالد ومجاالت التركيز
(تحت مظلة خطة عام .)2030
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األهداف المتعلقة بالمراجعة الوطنية الشاملة
▪ تقييم التقدم المحرز في تنفيذ بيجين منذ خمسة سنوات وتحديد التحديات التي
ظهرت.
▪ تقييم اإلنجازات وتحديد الثغرات والعوائق وتوضيح اإلستراتيجيات لمواجهة
هذه الثغرات والتحديات.
▪ تجديد االلتزام وتوضيح مجموعة اإلجراءات ذات األولوية ،مع الجداول
الزمنية والجهات الفعالة والموارد الالزمة لتنفيذها.
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بيجين : 25+االضافات
من بين اإلضافات التي جاءت بها المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى
الوطني (بيجين  )25+مقارنة بالمذكرة التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية
(بيجين:)20+
▪
▪
▪
▪
▪

Page 8

تطور في آلية المراجعة الشاملة.
الترابط مع أهداف التنمية المستدامة (خطة .)2030
مقاربة كمية ونوعية في تقييم التقدم المحرز وتحديد األولويات المستقبلية.
توحيد آلية المراجعة بين جميع الدول.
االلتزام بالتبويب المقترح والذي يساعد الدول على تقديم إجابات أكثر دقة.

مسار إعداد التقرير الوطني وتقديمه إلى اللجان اإلقليمية
التابعة لألمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة
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اإلعداد المؤسسي واالتصاالت ()1
▪

القيادة
-

▪

النهج الشامل لجميع الكيانات الحكومية والتنسيق بينها
-
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على صعيد الحكومة ككل.
تحت اشراف أعلى هرم السلطة (رئيس الدولة/الحكومة) مع رئيس اآللية الوطنية
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
إرساء لجنة أو مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات ،يرأسها رئيس اآللية الوطنية
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
مساهمة السلطات الحكومية المحلية والبلدية.
قيام مكتب رئيس الدولة /الحكومة بمناقشة المراجعة مرة واحدة على األقل.
التعاون وتحقيق المواءمة مع الترتيبات المؤسسية القائمة األخرى ،مثل تلك المسؤولة
عن تنفيذ خطة عمل التنمية المستدامة لعام  2030أو إعداد التقارير بموجب المعاهدات
الدولية لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها.

اإلعداد المؤسسي واالتصاالت ()2
▪

الوصول إلى البيانات
-

▪

النهج الشامل لجميع أطياف المجتمع والتعاون بينها
-

▪

التعاون والتشاور مع الجهات المعنية.
تشكيل لجنة توجيهية وطنية أو ترتيبات مماثلة ،والتي يقوم بعقدها رئيس(ة) اآللية الوطنية
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،لتمكين التبادل المنتظم مع الجهات المعنية ومدخالتها.

نشر المعلومات
-
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تقديم البيانات عالية الجودة والحديثة والمصنفة حسب الجنس والعمر وعوامل وإحصاءات
جنسانية أخرى لمعلومات شاملة على المستوى الوطني.
التعاون مع المكاتب اإلحصائية الوطنية.

اإلعالن عن المراجعة الشاملة على المستوى الوطني ،والتحديثات المنتظمة حول األنشطة
المقدمة ،من خالل وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة ،بما في ذلك وسائل اإلعالم االجتماعية.

مشاركة الجهات المعنية المتعددة ومساهماتها ()1
▪

الجهات المعنية
-

▪

المشاركة
-
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منظمات المجتمع المدني ،وال سيما المنظمات النسائية ،والمدافعون عن الحقوق اإلنسانية
للمرأة.
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،حيثما وجدت.
المنظمات التي تمثل النساء والفتيات الخاضعات ألشكال متعددة ومتشابكة من التمييز.
المنظمات التمثيلية األخرى ،مثل النقابات ،ومنظمات المساعدة الذاتية النسائية ،ومجموعات
الشباب ،والمنظمات الدينية ،والمنظمات المهنية.
القطاع الخاص ،بما في ذلك منظمات أصحاب العمل.
األوساط األكاديمية.
وسائل االعالم.

حمالت االتصاالت ،بما في ذلك من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
منتديات المناقشة الوطنية ودون الوطنية والمحلية.
اللقاءات المفتوحة ،وغيرها من المنصات المناسبة.

مشاركة الجهات المعنية المتعددة ومساهماتها ()2
▪

اإلسهامات
-

وضع استراتيجية إلشراك الجهات المعنية المتعددة من أجل الوصول الممنهج إلى جميع
الجهات الرئيسية وإشراكها ،فضالً عن حشدها ومساهماتها الملموسة في عملية المراجعة.
مساهمة ا لجهات المعنية المختلفة ،مثل القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية واألوساط
األكاديمية وغيرها ،بشكل مباشر في تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل إجراءاتها
الخاصة.

▪ األنشطة
-
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الحفاظ على جدول لألنشطة ،ومساهمات جميع الجهات المعنية ،بما في ذلك التزاماتها
بإجراءات محددة ،والتي تم جمعها واإلعالن عنها.

مشاركة الجهات المعنية المتعددة ومساهماتها ()3
▪

دور منظومة األمم المتحدة على المستوى الوطني
-

▪
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تقديم المدخالت الفنية والدعم.
الدعوة لعقد اجتماع إلشراك الجهات المعنية ومشاركتها.
دعم جمع البيانات وتحليلها.

دور اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة (مثال اإلسكوا)
 إجراء مراجعات إقليمية. -تقديم الدعم الفني للدول األعضاء المعنية فيها في األعمال التحضيرية الوطنية.

مسار إعداد التقرير الوطني
▪ تحديد الجهة المسؤولة على اعداد التقرير الوطني.
▪ عملية كتابة تقرير وطني تحت اشراف لجنة أو مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات.
▪ التشاور مع الجهات المعنية.
▪ إطالق التقارير الوطنية بطريقة واضحة للغاية فور االنتهاء من عملية المراجعة ،ويفضل أن
يكون ذلك من قِبل رئيس الدولة/الحكومة.
▪ نشر التقارير الوطنية على نطاق واسع.
▪ تقديم التقارير الوطنية إلكترونيًا إلى هيئة األمم المتحدة للمرأة وإلى لجنة األمم المتحدة
اإلقليمية المعنية (اإلسكوا).
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هيكلية التقرير الوطني
ينبغي على التقارير الوطنية أن:
▪ تتبع التسلسل المقترح للتقرير في المذكرة التوضيحية والذى سيتم عرضه في هذه
الورشة التشاورية.
▪ ال يتعدى طول التقرير الوطني  66صفحة يتم تقسيمهم كالتالي:
▪ المقدمة ( 1صفحة)
▪ القسم األول :األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق (بين 12و 18صفحات)
▪ القسم الثاني :التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر (42
صفحة كحد أقصى)
▪ القسم الثالث :المؤسسات الوطنية واإلجراءات ( 2صفحات كحد أقصى)
▪ القسم الرابع :البيانات واإلحصاءات ( 4صفحات كحد أقصى)
▪ المرفقات :حسب الحاجة
▪ تناقش خطط ومبادرات مستقبلية
▪ تصاغ بإحدى لغات األمم المتحدة الرسمية الست
Page 16

تمرين
توزيع المشاركين الى ثالثة مجموعات عمل لتلخيص وعرض المبادئ العامة وتقديم
مقترحات وتوصيات عملية حول هذا المسار ( 30دق) ،كاآلتي:
 .1المجموعة األولى :منهجيّة صياغة التقرير؛
 .2المجموعة الثانية :مسار اعداد التقرير (مصادر المعلومات ومرفقات االستعراضات
الوطنية والجدول الزمني)؛
 .3المجموعة الثالثة :النشاطات المرافقة لمسار إعداد التقارير الوطنيّة.

عروض مجموعات العمل ونقاش ( 30دق)
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